


• PAŞIST 
ZORBAUCA 
BOYUN 
ECıı�IEYECEK 

ISPIR - Fqlzmln tmıwı· 
dınImaana yöııoHk çabllar 
bır yandan açık oaIdınlarlo 
�kon. dlRer yandan 
pfO\'olwyoıılora da hız verll
m.kıedlr. Fqlzmln b1eıd lIaıı 
�en Erz:urum ve lIçeleriDde 
�çl ve ..... kçller.; bili",..1 
ıoıyallltJere. Ueriell..... � 
molıntlara yboollk saldınlar. 
kolluk kuV'geUerlnln de deste
li ne ytnl boyutlara ulqb. 

Goçdllınlı günlerde bu· 
nun bir ömett daha Yl$lndL 
Fqlstlmn gorçekle�tlrdlkleri 
bır soygun bilimlel ıoıyaUst· 
Imn Ü2.erint atılmak istendı' 
Soygundan .onn bır grup ile
rici gözaltına aiııw-.k, fqlsl 
karako! komutarurun nezu� 
tlnd. Iıken", edildi. Ancak 
bilimsel IosyallsUmn ve yore 
halkının kararlı ç&halan sonu
cu. bu rqlst o)-un ıçıra çıka· 
n1dı 

F�ist hareket \'t yan bd· 
rolan bundan sonra da bu tür 
o�ıınlara ba.$vuncaktır. Bu 
oyunwm etkisiz bırakılmasa 
Ilın KOşulu orgUtlı.ilüeün dahı 
.ıst di.izeylere çıkanlmasından 
ceçmektedir 

• YICIT 
DEMIR ÇELIK 
ıŞÇiLERI 
DIRENIYOR 

ANKARA Hasan Ç.lebl 
Demlr·Ç.llk T .. isIeri �çU.r1. 
l$vennln tUm baskJ ve engel
lemeı.rin. nlmen emlerini 
lwarIılıkı. airduNyorlar. 
DISK'. bqh Dev·Maden-Sen" 
in önderUllnde devam .ttiri· 
I.n "",,, aynı zamanda g.nlş 
bır day�maya dön�tU. 
Bqta blll.,..1 soljlalistler ol· 
mak uure, tüm ilerldler, grev· 
ci "çll.,ı. olan ballannı ve 
deJttklerinl geUıtiliyorlar. 
Tıirkiy. I,çl Partiill.r, Genç 
önQj)., v. dlter IOljIaUsUer 
"",,cl itçii.rI yolnlZ bırakmı· 
yorlar. Maııiarta. tUrkülerı., 
'Y"niaria, lÖyleıllerlt em 
..,.kusu �Uyor. YükieU· 
yor itçl "lUftmızm cm' boy· 
lannelakl miicadol..ı. 
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• PAŞIST 'AKIN' 
GAZITESI 
GENÇ öNCüLERI 
HEDEP 
GÖSTERIYOR 

KAYSERI - Fqlsl' saldın· 
lar ve cana iaymalar IÜJ'erken. 
fqlsl AKIN pıeteıd CIIP tl 
Bqbnı AY.MuA&!a Kullrul· 
otlu'nun "Genç önOilil mili· 
tan OoRan Erbya tarafından 
öldiinildUlU" yalan haberini 
yayuak Genç önciiied hed.f 
,_yor. 

CH]' n Bqkanırun bıın .. 
rlnin timler oldulü açıkça bl· 
UndlRl bald. bu,une kadar 
hiçbir ,ııışlmde bulunmayan 
.mnlyet yetkilileri, bu alçak· 
ça clnay.1I Uedell.", kIı11 bir 
saldın _Ii olarak kulla· 
nıyor. Bu uyeulamaoın am." 
cı beDIdir; bölıede hız vernen 
fqlSt oaIdınIan meşru kılınait 
.. daha d, yolüntaştırmak. 

Türldye Işçi Partisi Merkez 
Uçe BqkanhRmca bu konu 
ne ilgili bır açıklama yapıla· 
rak ıöyle denUdI: 

''Tüm gerici buın ve .mni· 
yet örıutüyle, emperyallmıln 
uşaklan fqlsl btlllerin işle
dikleri cinayetlerle blrUkte 
KuikuloRlu nun da h ... bı LL .. 
rlct. demokrat, yurtsever ve 
sosyalIsU."", sorulacaktır," 

• KATILLER 
KO RUN UP 
BESLENIYOR 

KA YSERl - Necdet Bu· 
lut'un katlinden 5&IUk olanl&n 
erind. sakladılı gerekçesiyle 
tıözaltına aiuwı ve 8 ay hapis 
yatan polis memuru R.fik 
Durmuş ,lzli ve .... Iz �Iern· 
lerle Kayaeri Toplum Zabıta 
MüdürtüRü'ne memur ol.ara.k 
atandı. 

Fqlzme yönel.n büklime· 
tin MHp'ıneri devlet kadrola· 
rma toplama girişiminin s0-
mut bir örneRlnl olutturan bu 
atamarun, faşist terönin blZla 
yıikseııııdlll ve hergün yenı o
yunlann tezgahlaııdJeı IUy .... 
rI'd. olm ... da ptanlananlann 
nerelere varacae:ının somut 
gcstergesl oldu. 

• DEMOKRATIK 
HAK VE 
ÖZGüRLüKLERIMIZE' 
YÖNELEN 
SALDıRıLARı 
KJRACACIZl 

YATAOAN - 15 Hazıran 
&'inü bilimael IOljIaUsUerln 
önciiiueıind. ' Demolıntik 
Hak VP özgllr!ukl.n Koruma ' 
mitingl ve geoeıl yapddı. T.r· 
Up komitesi gÖ""inl Dev·Ma· 
d.n-Sen'ln ÜJtlendill mitin,. 
tiim eng.Uemel... ntm .. 
co,kuiu bir blabalıRın blıh· 
ıru ne gerç.kIetUrildl. Provc> 
iwyon giri,ımı.ri böp Çıka· 
rıldı. 

Aynı gün akfamı yapılan 

• GREVLERLE 
DAYANIŞMA 

BISMIL - Diyarbakır'm 
BIImlI Uçeoinde 'l\rk.ı,ı 
bath TIirt Genol.l, Sendika· 
ıında �W belediye Işçllorl 
erne &Ittiler, Gerici bır yap� 
ya oaIıip olan AP'Ii belediye 
bqkanı. Demmcl Demolınl
\ann vi 'rurldye I,çl Partilile
rin emci lşçUeri. daylDlfma· 
mu ve d.teklerinl görünce bl· 
rincl lÜDıin aktlDll aracılar 
bıılarak toplu IÖzleırneyi Im· 
zalamayı kabullendi. Türklye 
lıçl /'LZtIIUerin daylDlfma .. 
_klerinin kendilerini onur· 
IarıdJrdıRuu .. �çı.ndlrd.ltl. 
ni &öyleyen cm'ci �çller. ör· 
�UüluRün gIiaiııiin mücod.1e 
Içlnd. daha Iyi bvrandıRuu 
beiiıtiiier, Birkaç &'in ıonra 
yapılan 'rurldy. \ıçı Partisi 
Bbmil lIç. Ko_ını ziya· 

ret ed.n .. Izley.., vncl it· 
çUer Konınıyi kuUadılar ve 
bqan dileklerini ilettiler, 

gece, miting coşkusunun de
.. rlU biçiminde g.çU. Eyl.m 
blzllll çerçevesind. yapılan 
miting v. ge<:e. YataRan'da Iş. 
çı ve emekçilerin faşiz.me kar· 
şı kararlı oldulunu kamUadı. 

• IŞKENCELER ... 
IŞKENCEdLER .. , 

EREOU - Yurdun dört 
bır yerinde. �kenceler daha 
da artıyor. "Insansever"! it
kenOl"CUerin ellerine dilşeo lle
rlci1er. demokratlır bu tez· 
gahlarda.n ya ölü kaldmlıyor, 
ya da sakaL 

Bu olaylann bır örneli da· 
ha geçtiRimiz günlerde EreR' 
U'de yq,ndı. Hiçbir suçu ol· 
madlRı baide gözaltına alına· 
rak ıkı IÜD böyunca Işkence 
.dUen Sevdakar Işık daha 
sonra devlet hastanesine kal
dırılarak günlere. yakınlan U. 
eö�türillmedl. 

Işkence yüzlinden bel 
kemiRI innian ve wcudunun 
muhtelif yerlerinde yan. ve iş. 
kence izleri bulunan Sevd.akar 
ı,ık hal.n bastanede bulun· 
maktadır, 

• EMEKLI SANDıCı 
ÇAUŞANLARlNA 
EKONOMlK BASKı 

ANKARA - Uzun zaman
dan beri Emekli SandıRı çalı· 
,anıan iizerlnde oynanan 
oyunlar geç�llmIz glini.rde 
yenı böyutlar kazandı. D.mi· 
rel IlrtIdan ne bırlıkte bızian· 
dınian deviet dairelerinin ra· 
ılstleıtlrUmesi ve Işgal edii· 
meOI �imIerInO kartı yillt 
bır mücad.1e veren Em.kIi 
Sandılı çalışanlan bu kez ya. 
salara aykm 0laıU:: ekonomik 
bukı altına alınmak isteniyor. 

Bu bakaız giri,lml 'JUııı. 
Oor Gen.1 Sekreteri TaIıIIn 

UlluoRlu bır açıklama Ue loY· 
I. dU. gellrdL 

"1.7.1980 gtinii Sandık'ta 
cIaIıtılan Ikramlye lIerielle'" 
verilmıyerek onlan ceıalaıı
dırma yoluna gidilmiştir. 250 
ıu.inln IlınrnIyeslnln vemme· 
meolnin ardında Uericileri yıl. 

·dırmail. tecrlt etmek yatmak· 
tadır. V. Kurum çalışanlan· 
lUn örgütliiiulU arasına nlfak 
sokup onlan birbirine kışiwt· 
makıır. Em.kll Sandılı çalı· 
,anian böyle bır oyuna g.l· 
meyeceklerdir, örgütümiiz ber 
tür!u yasal olanakları kulisna 
rak bu oyunu bozaeaktu. Lo 

• HER YERDE 
AYNI 
P AŞIST TEZGAH 
SILIFKE - Demirel Ikti· 

dannın Işbqı yaprnıııyla bq· 
latılan �çl ve memur layınıı 
hızla ıürüyor. Silifke'de d .... 
önoo DSI'de faşlsU .. dzm. 
tıqladı. Burada çalışan Ileri· 
eller wkenln en ücra k�ele. 
rine airüldükten $Onra. yerle. 
n.. ber yerde oldutu gıbı 
UGD'U - UYD'U faşlsller 
dolduruldu, Ve fqlSııer polis
lerin deoWRinde toplu olarak 
Işyerine &Idip g.lmey. bqla· 
dılar. DSI'de kalabUen dev, 
nmcUe", d. bukılar artınıdı. 
IfYerl.rlnd. faşlsller doRru· 
dan oaIdınlara giri�tiler, An· 
cak, Işyerlnln tümd.n .nerlne 
geçm .. 1 ıçın gliçl.rlnIn yet,. 
medlRlnI gör.n faşisUer. Işve
renie blrUkte y.nl bır liirg\in 
ııaı.ı daha iıa:zırtadılar, Bu 
anda itt gidiş ' .... I.rlnde .... 
dınionııı ifyeri cbtına da ta· 
,ırmakta gecltmedller. _ 
.. tqmaya bqladılar. 

Ancak SilifklU llorIciior, 
po_.n de açık d_k 
alan !otilUenn lıüWn oaIdırı 
... tertlpI.nnl bota Çllwm.ayı 
bqardılar, 

Bqb bir oyun da SEKA 
Akdenız M-..cı. oy. 
ıwuııaya ÇalışıldL BugUne 
dık bu ityorbıt lIııııocalt oLan 
eieırwılar ıçın Işyerinde ku· 
nı1arı bir komlayoD tarafından 
lIIIrf yapılırtaa. bu kız dot· 
rudau Ge .... MLidi1rIUk ite b· 
",lı. DaIıa ö .... yapılan .... ,. 
lar ,eç- ayıldı. 

Bunda oyıwırııak _ 
OYJID da çok açık. 0erı0I MIL
CIIIIIkte çoldaıı hImIaııUı 
1IItOIOr. lIIZde .... yapılııııt 
&Ibi • lImrrıaIı: ı.ı-tıır, 
Bıı,Ioqı �V::.'ııııı fatiııilıIr 

üs ballne getlrUmesl h_pLan· 
mattadır, Ancak Silifke'nın 
ve SEKA 'mn lIerlcl güçı.ri bu 
oyunlan da mu uaka bbu· 
caktır, 

• L baykal 

• TOPLU KıYıM 
GIRIŞIMLERI 
ARTTıRlUYOR 

KIRKAOAÇ - Fqlst ha· 
rekedn �çl v. emekçilere yö
neUk ... dınian toplu kıyunla· 
ra vardınlmak Isteniyor. 

20 Hazıran günu, Stad 'da 
top oynayan ilerici ötrenci, 
ötretmen ve memurlara A-1HP' 
U fqlSUe",e "'dında bulunul· 
du. Saldından amaç orada bu· 
lunan tüm Inanlan yok eI
mekd, önce ıkı. üç fqlstin 
gelmesiyle bqlayan saidın da· 
ha sonra stadı sarmak ve top
lu bir kıyınıı gerçekle,dzmek 
amacına dönüştü Sunun üZe. 
rine emnlyete haber verilerek 
fqlsUerln tu tuktanması IsteRI 
U. polis çalınldı. Ancak ge
len polisler, emniyet amirlnln 
dlrekUn U. fqlstlerl yakala· 
yacaklanna ve Illahlannı eUe· 
rinden alacaklanna ... dınya 
utrayan Uericilerl tarıakiadı· 
lar. 

Devletin ....mı göre'llllerl
nın de yardunı U. gerçekı.,· 
tlrilm.ye çalışıLan fqlst bukı 
ve saldırtıar. bıumsel IOljIalIat· 

'Ierl. lledcll.rI. demolınUan 
yıldırmayacaktır. Kırkalaç 
halkı tüm gücüyle faşizme 
kartı direnecektir. 

-aaidlat baaa 

• ''NATO TOPLANTISI 
TüRKIYE' DEKI 
GERICiLıCı 
GüÇLENDIRME 
AMACIYLA 
YAPıLDı" 

DtlSELDORF - A1man
ya'da ç ...... "nlrldyoll itçl. 
ierin demomlllı: ıqullal 
NATO.D"ltlori BakanIan 
TopLan..... lıaql olduldıın
na lIltltlrı_blr� 
blldlrlll yııyuıladılar. 

ortak açıkWıılda, bu L.ıp-
Lantırıırı IlDlalllll'·...,.,... 
IIIIııtn Iı6IpdaIıl lIbII fLdI
ııiIn UttırıIınaaııı ıııIIıııIıIiıı 
kıiınatı ye "nlrtdye'delıl pri. 
C:IIItbı dıııuııııııaı �1eııdIr
met" oidulü belitIldL 

• CEZAEVI 
PIRARLARI VE 
P AŞIST TERTIP 

ADANA - Adana .... ..ı 
ardarda !lraıiaria Ilk .... ada" 
duyuruyor, tık "bUyUk"fIrar. 
GUn Sazak'ın ö1diiriilıneoinin 
h ..... n ön...ındeydl. O ge .. 
kentin her tarafı otomatık 
oiiah ...ıeriyle çınladı. Sabah· 
leyin de çok .. yıda fqlsl ml. 
lltarun cezaevinden bçtılı 
söylenıııeri duyuldu. Ama Sı· 
kıyönetlm y.tkllll.ri uıun 
zaman sustular. Duyulan silah 
... Ierinin ..... vinin Içinde ve 
kentte askerlerle çatışmayı 
giren fqlsl katıutre ,ıı oldu· 
Ru da söyleniyordu, ama yet
kUUerd.n yine ... yoktu. An· 
cak 10·12 gün ıonra gaz.tele
re belli açıklamalar ,eçtl. 

Adana halkı 26 Haziran 
(ecesı de uzun 5Ün!n ,Ilah .... 
leriyı. uyandırddı. Ertesi ... 
bab, bu kez de çok sayıda sol· 
cu tutuklunun kaçtıAı yolun· 
da yaygın haberler doiqmaya 
bqladı, Söylendiline eöre. 
tutuklular kızdıkları tun.Un 
çıkışında askerlerle çatışma· 
ya glstnl,lerdl ve çok &ayıda 
tutuklu LL. er ölın�tü, Burju· 
va bumı bu "korkunç Oru" 
için Ikinci baakdar yaptı. Da· 
ha önc.kl flrarda 17 fqlSı. el· 
lerini kollarını salJayuak 
cezaevinden kaçarken, bu ka· 
çanlann klmUelnl bUe belirt· 
meyen basan, şimdJ korkunç 
tablolar çizmeye bqlamıştı, 
Ve bunun solcularm eseri ol· 
dulü da öıellikle vurgulandı. 

Ama cerçekte ölenler as
kerlerıe çat'4maya mı girmiş· 
lerdl? Hiç de delU, Çıinku 
ölenlerin üçünün kazıldıl_ 
söylenen tüneUe hiç Ugisi 
olamazdı, TıineUn kazıldıeı 
koe .. la arasında qılınaz du· 
varlar olan arka koluştandı· 
lar. O halde ortada bir tertip 
vardı. TUnel kazınıyla ve ka· 
çışla hiç Ilglsi olınayan POL· 
DER 'Illerin yattıeı bu arka 
koe .. a glrllıniş ve POL-DER 
Bqkaru kastediitrek 'Ibra· 
hlın Tepebqı klın?" diye 
baRnlmış. otomatlk &ilahiarı. 
açılan ateş sonucu POL-DER' 
ii polis Ahmet Sa", v. diler 
iki tutuklu öldiiriilmUştü. 
Hınlarını alamayan t.emen 
ve çavuşı bu kez de öldüre
medlklerl POL·DER Bqbnı· 
nı Iilah dipçlkleriyl. dövmUş· 
ler. çe,ltll yerlerlnd.n yarala· 
mışlardı. Şu ında yıralı ola· 
rak cezaerinde yatmakta ve 
kendisiyle kesinliki. ilgiienU. 
memektedir. 

Olayların geUşlml sırasında 
CHP'nin tutumu da dikkate 
delerdir. ölen polisin görevi 
bqında öldülıinu .. nan CHP 
Genel Merkezi, daha ıonra tu· 
tuklu ve POL-DER'U oldulu. 
nu ötreninc. yayınladılı bq· 
.. Ihlı m_iını IpWetmlştlr, 
Bu .Ibette CIIP Genıl Merk .. 
zl Için bir utanç belg .. ıdIr ve 
.n bqta CHP tabanı tarafın· 
dan redd.dllecell keolndlr. 

HAFTANIN YAZısı 

OLASıLıKLAR ÜZERiNE 
CESITLEMELER 

, E rbakan hoca"," yine "kerhen" verdiAi oy tarla Demirel 
iktidar koltuiunu güvenceye

.�ldl, 
.
Bundan son� uzun bir 

süre hükUmeti dilşürmektcn SOL edılemeyecektır. 
MHP'ni" Demirel hükUmetini neden desteklediAi belli, bilini

yor. Demirel sayesinde devlet dairelerinin, kuruluşlarının faşist 
işgetli gerçekleştiriliyor ve geliştiriliyor. Demirel gyesinde faşist 
terör sürekli urmanıyor, cinayetler artıyor, hapishanelerden fırar· 
lar kolaylaşıyor, halk yıldırıhp hariCi! bağlanıyor, v.b, 

P eki MSP neden Demirel Hükümetini destekliyor? Bir ihti· 
mal desteklemezse- partinin böıÜnmesinden korkuluyor 
MSP'de iki hizbin bulunduğu ve Korkut Özal grubunun 

APtden yana olduğu biliniyor. Karşı grup da CHP ile koalisyonl 
gidip iktidar olma hevesini güdebilir. Arnı hikayenin hepsi bu ola· 
mu. Demirel azınlık hUkümeti ilk kurulduğunda Erbakan, AP'nin 
bir iş beceremeyeceğinin, "batıı" olduğunun ortaya çıkıp iyice 
anlaşılmuı için desteklediklerini söylemişti. Son LImanlarda da 
artık buııun anlaşılmış olduğu gerekçesiyle hükümetten destekle· 
rini çektiklerini ilan etmişti. 

IUdayıf kızardı, kızarıyor derken. oylar yine Demirerin toro 
basına boca edildi. Ne oldu? Demirel ile beş saati aşkın konuşma· 
d.a Erbakan hangi konular üzerinde durdu? Meşhur mektubun tam 
bilin.neyen on altı isteğinden Demirel hangilerini kabul etti, han 
gilerinl etmedi? 

O la ki, 'kadayrf nükteleri", o on altı maddelik mektuplar 
beş saatlik maraton görüşmeler, basın toplantıları ""e sai
re, ve saire ... hep işin gösterişi, göstermelik dekoruydu. 

MSP sömürü, yoksulluk, tahakküm, "Satı Klübü' edebiyatını hep 
halk kitlelerine yönelik, içtenlikten uzak propaganda olarak kitle 
ubanını tuubilmek kaygısıyla söylediği, aslında kendisi de bir 
burjuva partisi olduğu, büyük sermaye çevreleriyle iliş�iler içinde 
bulunduğu için verili koşullarda (bu koşullar içinde CHP'den iste· 
diklerini alamamaları ve Onl güvenernemeleri de var) zaten AP hü' 
kümetini gerçekten düşürmek niyetinde değildi. Seçim zamanı 
kendisini AP'den ayırabilmek, seçmene ayrı bir ses olara� seslene· 
bilmek, bu ayırımı kendince şimdiden vurgulanuk, seçime kadar 
canlı tutmak isteyebilir, MSP'nin, kitle tabanı açısından, dinsel 
ideolojinin etkisindeki kitlelerin ya.şa.msal sorunlarını dile getiren, 
belli ölçüde ilerici bir halk hareketine dönüşmesi mümkün, bu 
ögeleri içinde taşıyor, ama lider ve yönetici kadrolar bu havada 
değiL. 

E rbakan hocan 

.. 

ın bilmesi gerekir ki, ne "kerhen" destekle
me açıklamaları, ne "manevi" ve "rn.aıddi" destek ayırı· 
mı üzerine soz cambazlıkları kendisini ve I\1SP'yi, Demi-

rel azınlık hükümetinin tUm yaptıklarının ve yapılmasına müs.u
de ettiklerinin sorumluluğunu ve suçunu paylaşmaktan kurlara· 
mu. Hem azgınlaşan cinayetıerin, hem hal","ı bunaltan, bezdiren 
enflasyonun, hıyat p.ıhalılığının, hem de Türkiye'yi " Bıtı Klübü" 
ne daha sıkı bıilayan, biljımlılıiı derin�$tiren dış politikanın gü· 
nahı tüm iljırlıiı ile MSP'nin ve Genel Sışkanının omuzları üze· 
rindedir. MSP desteklerneseydl, Demirel'in kurdulu olZlnlık hükü· 
metl iktidır obmudı. Oldu,lktidarınl sürdüremezdi. 

CHP 'ye gelince SÖYen oylamasından :ll önce Ecevit bu konu· 
da çok Ihıiy,tlı konuşmok g""ğlnl vu'lul>dı. Oyl,madan son .. 
da. Ihtiyatlılık .. ne k.ador haklıymı,ız dedi. Ecevit bu ihtiyatlılığı 
gensoru önergesi verilmesini k�rl;ı.ştırmadan önce göstermeliydi, 
bilJUI oli1.nıklarını ve oLıSllığınl dtha dikkıtle hesıplamalıydı. 
CHP 'nın gensoru yoluyl> hükümeıi dü,iirme glrl,lmlne iyi h"'p· 
lanıp planlınmış bır operasyon denllemez. HükUmet altermtifi he
sapl,nmoml,lI. MSP Ile son günlerde yapılan t.ımsI .. böyı. bir 
hazırlık .. n iÖı enlrecek yeterilkte değildi, 

• behice bora n 

T ekrar iktidırı geldiği ukdirde Demirel'in yaptlkl�rından 
çok dtha farklı şeyler yap;ımayacağını daha doğrusu 
yapmayacağını Ecevit kendisi de biliyordu. Bu durum· 

da, üstelik iktidar olma koşullarının bu kadar zorlıştığı bir 
zamanda Ecevit iktidara neden talip oluyordu? Bir ihtimOJI şu 
olabilir. Ecevit ve arkadOJ.,lırı büyük devalüasyon ve zam salvolan 
döneminin atlatıldığını, bundan böyle sürekli küçük devahasyon
lar "ayarlamalar' ve yine sürekli küçük zamlar ile durumun 
idare edilebileceğini, ilk şoklar gtçtikten sonrı kitlelerin tepkisi· 
nin göreli olarak düşebileceğini; böylece Demirel ile Ap'nin �ça 
yı bir ölçüde kurtarabileceiini düşünrriiş ve vakit geçirmeden hu· 
kümeti düşürme kararına varmış olabilirler. 

Ikinci bir ihtimal daha var Ecevit, sözünü eniSı. Idmı çevre· 
lerin TliI'kiye'ye Güney Amerika modelini aşılama isteğinin artık 
ivedi bir tehlike haline geldiğini, faşist tırmanışın şimdi iktidarı 
daha doğrudan almaya yöneldiği sonucuna "armış olJbilır Hatır 
lanacagı üzere, Ecevit, belli bır zamanı bekle.,..erel.. Demireri" 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sUf"Üncemede bır.lktıgını sôylemiş 
ti. Beklendiğini söylediği lJmanın ise, ordu ust ı...ademelerinde y� 
ni atamaların ve emekliye �v"," istemlerinin yilpıldığı 30 A-ğustO\ 
tarihi olduğu biliniyor 

G erçekten de ordu üst kademelerinde Oenıtre!"ın aslındı 
MHP'nin istediği değişi�li�ler .,.."pIIJıı...tın "onra, ne '27 
Mayıs gibi açık bir askeri d.arbeye, n� de 12 \Iart'ta OldU' 

gu gibi bir "muhurı" ardıncb. mevzilenen ustu onuliJ bir yarı-cunr 
taya gerek kalmadan ordunun ülke yönetim ve politikasında et· 

kinliği artabilir, bu etkinliği dah.ı .,.ükse� dtize· ... lerı: çıkarmanın 
yolları açılabilir, bir "yumuşa� iniş" ile askeri bir yonetim sivil 
yönetimin kabuğu içine çok "yasal" bir biçimde yerleştirilebilir. 
di 

Böyle bir yönetimin baskıcı, işçi�mekçi kitlelere. ilerici, de· 
mokrat güçlere göz .ıçtırnuyan, ekonomik sıkıntıl.ırın ve alınan 
"önlem' lerin faturasını halk kitlelerine ödettiren, te�elci. bUyük 
sermayenin çıkarlarına yonelik olacağı ise açıktır 

B iz bu değerlendirmeyi daha önce yaptı� ve açıkladık. 
Eğer Ecevit, kendi deyimiyle,'latin Ameri�.l Modeli" 
faşist bir rejimi gerçekleştirmeye yönelik bir as�eri dOJr· 

beyi veya girişimi önlemek amacıyla hükümeti düşürme'Ye giriştiy
se, o zaman, bu girişimi iyi hesaplayıp planlamadıAı için dah.l 
büyük eleşıiriler; h.�etmiştir. Her uman olduAu gibi bu k.z de 
en etkin güç olan parlamento dışı kitlesel desteği oluşturmayı ih· 
rn.aıl etmiş, parlamento düzeyinde de gerekli zemini hazırlamamış
tır. 

CHP'nin gensoru girişimi geri tepmiş, hükümeti düşurınemiş, 
tersine onu güçlendirmiştir Demirel rahat bir nefes almı�, hiç d� 
ği Ise daha bir süre azınlık hükümetini sürdürme gu ... encesine lavuş· 
nıuştur Şimdi, Cumhurba..ş�anı seçimlerinde AP'nin ne gibi ma
neVTalMa gireceğini ve 30 Ağustos atam�Jarınl dikkatle gözlemek 
gerekiyor. ıl ma. OJSlI, tüm anıifaşist güçlerin saflarını sl�laştırıp .lral.ı· 

rındaki birliği perçinlemeleri
.

, et�in düzeylerde örgütlen. 
meleri gerekiyor. Artık günlu� konuşmalarda ... e y.uıl;ır· 

da güç birliAi, eylem birliği, cephe birliği, politik işbirliği terim· 
leri bol bol, alışverişte harcanan bozuk pan gibi kullanılıyor, am.ı 
uysulamaya gelince, Pfiltiğe gelince, dar grupçu çı�ar hes..ıplııı 
tüm birlik tUrlerinden aAır basıyor! Sunu da yenme, aşn\,} �c"ri§i 
yine pratikte, bu tür olumsuzluklarl.;ı rOOcadele edile edile öğreni. 
lecek. Yeter kı bu öğrenme filşin tırm�nmayı önleme � geril"t· 
mede g.ç k.almo�n, 

, 
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0JIıII, CHP o...ı lIqbD 
JIIIoıı&ıı-ıt'tD�ıII
..--- .. .....,... 
-.- ...ıJOCOIIaL açıklama
.,ıa ııopıı. 

CHP lçlDcIotI -ııaııır.t ka
aoııor-"_"ft"-
mM _pl._a" cıiink ııJte. 
_.....,... -.- " .... .-,e 
..,.18" ..ııcıı. a-ı ıı-p. 
lIııID ...ıııt öyldlıii " ..... metı· 
D' ııoçUnıocloD ÖIULI .. maç_ 

cı.ııa-tıo ,.. .... GeııOOnI 
-..ıııııı MSP'ııID lıaypok1ıtı 
........ Dda _ UJIıtOmIIDIII 
lIııCtIIkIe CHP'ııID mulıllofel ka
ııadIIIID bUIJhIıII1 bır ölçüde Iıa· 
ıutiidı. Bır a;.- ..... patı 
J&ıIIImID" clıt1amııı4 bUIUıIIIı 
K ___ CHP aıIIIetfttlll, cöbek 
iliiadı. pıofllÖr TUrID GiIDet. 
milliya IIIfkID 11l'_ Mee
iii kıaIIOIOdDde tÖJII dDe piiıi
y...ıu: 

"SolIUÇ diind... belli idi. B.· 
n. ............ır için CHP'tU )'cl 
_, .. m'.... )'cl d4 ap"" o� 
..... ,... .... " 

CHP ııuJıalefet lıaMIIOn pa. 
............ 110 II&DI OIIıak bır 
oIIIuıiiıIiI ltunıllay .... ııIJIıııa 
1ıOfIarIıaD, MSP poıçolaDıDlklaD 
�.�III1IÇ" 
DID�cIo�""....ıu· 

ESKI GfJ'IEL MtLD01L, 
\'ENIPOSTAO 

lıaDbk � -.ıim" ...... 
YOPUUıı, JIIWICIatI -,ıoa
DO "AylakiD boy bır ............ 
eli ml ...... " diye loıuyOl'llu. 

AylakID Beydolı bUIOCIIII 
"Ecn\t'tD EıboIwı'ıa bq
bii --"'" .... olup olmadı· 
tma lıı.kID yomt" pdkIr ..... 
MSP IIdorIbııçuılqonk "bı. ka
........ tuqUD -Yıl" eliyor
du. 

"BAŞBAKAN ERBAKAN 

ErbaIWı bır _.1 dütüıül· 
ıııedolı .... bır IıÜkÜnıII kuru· 
............... ftriImIIIDI cio lo
ııyor, ....u .... rDaU( ,.urmı. 
yCIIdu. EıbtIıaıı'ID oıiı:>cia bır 17' 
ciaıı buJODO olutturmaya ç ..... 
ıaeı. mc:ak, b. ııtdeDIe eçılt ola· 
ıait lÖytomoye çtltlDdltl oıcu 
kmdlllııID tıatbalıaDJılıDda bır 
_.11L. LIiItiiD MSP'U puta
moııiaiion baiwıiıit _k per
tIOIDI poıçaJamııItIaD Itı.ırtarabllo
c:oii .. k ÇÖIÜID y.- olalı "tıq. 
baItaıı ErbaIwı" Ionııiiii ... ıma· 
ymca. pDM>IU ÖOtqIIIDe MI
ioıı MSP OY\In boya oldu. 

' 1ctNtN TEMIZlJ(;I 
YtfZtLNE VURMUŞ" 

, ' ''Oı ii � 

j w, \ J i · 

1227 QbUI, 214 ...... ovı-nnu.l ............ 

ııUJarIıaıı, eçıIdaııwIID MSP·nbı. 

mUJıaIIf lıaJıIdıDdILd periaaı ... 
ıeılorlıı_ Y .... Göçmen cu. 

!ıııdaıı yapoimia Erbüaıı'ıa lıII
ldImIII �kIeıı ....-:IIII· 
ııID _ta cıioat YOrUıııIIIıIJar 
du. 

"ÇAY IÇMEYE GEwıcINI 
SÖYLESENE" 

olııılya<:al<. Er"..aIwı bqbalwılılt 
mı istiyor, nriisin, biç deau
ıııiiioi tU o-irel'doD kurtul
mD" ellya balınyordu. 

"DANSÖZlERE 
TAŞ ÇDWlTIYOR" 

TURGUT öZAL'lN UNUTT�U BIR 
ŞEY VAR: KARARLARı KISA SORE 
IçiN UYGULANSA DA, UYGULANıR 
GORONSE DE EN SON KARARıişçi 
SıNıFı VERECEKTIR. 
KIMSENIN GOCO BIR AVUÇ 
AZıNlıK ADıNA Işçi SıNıFı VE 
HALKıMıZıN YARARıNA IPOTEK 
KOYMAYA YETMEZI 

Bayözal'dan dostlanna 
ınektupvar 

Bay T ...... ı öıal -.... ... mektup pıdonnl,. 
SIa bana aııncıeroc:et< doilI ya meklubu bay öıaJ, 
CIOPI olarak dosiianna aııncıeroc:et<. Ama bu dotal 
mektııplqma bl ... atzllllk \atıy .... 

i ..... oIayn biraz eskilerine .ldenm. Ve 12 
MIn d&ıomIndt k .... ıan bır "malum" demekten sö. 
açalım. 

TOSIAD kısa adıyla bilinen TIIrk Sonayldlerl .. 
IPdamIan Demeli 1971 ydnda 12 Mort d6neminde 
Vehbi Koç .. Nejaı Ecıacıbqı'nn tıqını çektljl 14 
Ipdam, ıarafından kutuldu. Demelln Oyo SLY'" daha 
_ 200 CMnna ytIkJeIdl. 

o.nek yay .. lamda All Acıman'dan bqlayank 
bu Oy ...... yadı "ruıyla bır sıyfıda y ... alırIor. Mu· 
iııır ZarIU Ile .. n bulan Ustenln .. nlama dojtu bır 
biiiiimde Mellh Ozabı Ile ısmaıı Ozdoyuran'ın Isimle
ri anouıda ıkı kardetln isimleri y. aI .. dl • Korkut wl 
TıqutöıaJ. 

1979 Kasım'ında Dokıınıııcılar Dtmojl, TIIrkIyD 
MAli KIItIIr Vakfı .. MESS Y/lnellm K ..... u BatJ<
o ... Tıqut öıaJ'n lImt 1980 y.nda YlJıniaıdan ç� 
kanıMldI. B ...... nodani bır istifa filan dolU ... ÖıaJ' 
m yanı bır alimi ..ı, artık: TOSIAD'n a&üi wl if. 
r.nıIerInl (doIIyaıyla MESS Iıqlcanı .. TOSIAD lIYeII 
l1ıIıı da smıııdııIu aOrIJIIerI) DOınIreI � adna 
uypıiamak. Tıqut öıaJ, 1965a YıIannda olduju 
&ibi yine Demlnl'ln BqtıoIcanIık danqmaıılıjı alimi· 
nı ytldenmlJII. Ve buna ek oiink da yine 1967·71 
YıIIIrında oldıılu &ibi DnIet Planlama Tqldıatı MIIf. 
.... ıjını ytiıiiieakd. Yanl l96U6 yıIIanndaIıI a6-
miyie, 1967 wl 71 yılları arundaiıi .ıımıeıınt .. 
....... .-ılda bır pUpne(1} 1ıı.terıQIne-lnlnınıt
tı JIItbÜIft DemIrel. Bu nedenle kendisine bIIYOk bır 

poItIlca.ıın iplerini ı.sIIm eaı. 
hlnımeılyle Cumhır· 

yapıllajndan, Devlet Bakanlıjı 
MIL_ııı CI.!Ul'lıu�Clllndan bile iii. edilmeye lıqIan-

• ylAIt gOneI 

dı,ında ek ylldlmllIIIIkIer ııetJrllebllecek yenı madde· 
iere (kaleml_) Yflf .... Imoyecektlr. 

3. Kıdem wmInaıına .... IOnıIer ..uınlomyıp, 
aynen muhafaza edllocDk, yenı I'" alınan Işçilerin kı· 
dem ıwnı ... ıı her yd ıçın 30 alın oIaAktır. 

4. S6z1etmo ILImI 2 y.dan az olmayacaktır. 
S. Yıllık IIı:reıII izin IOnıIerl yOk5oItllmoyecektir. 
6. HDıaIık çall,ma saatleri daha aptıya Indirii· 

moyocektlr ... 

TOPLU SöZLE $MELER 
NASIL SULANDIRlLACAKl 

Toplu sö ........ dUıenlnln nasıl sulandınlacaiı da 
yine mektubun kapsamı ıçınde: 

"Odanecek IIı:reıIn .. IIjIanacak dlj ... haklam 
lelbltlnda toplu sözleııııılerln, bır yandan I,yerlnde
kı lIretlm faaliyetinin ciizenil, *okil wl worlmil bır te
kllda ıllrdllrtllmasI .. ItDıunması, ille yandan I,çlnln 
o s6z1epnan1n kapsadıjı dlInemdokl hak .. menfaaı· 
lerini dDnnlemok oldulu ..... ndan hareket edılmelı· 
cir. K_ bu açıdan yaklqılclıjnda IIjIanacak Im· 
kanIarın o yıl bOkIenen onfluyon .. o Ityerlnde 1Ij", 
nan .... mı.lk ara,llle panIoIllk arzetınesInde zanıret 
bulıınnıa1crad ... 

Genel eItDnomIk ........ In ItDıunabllmosl .. 
toplu lIIZIePne dDnnlnln .... klqtlrllmosi wl IIIkede 
DCnIIer IıIInyesInln ılın lllçOde bozulmaması hem 
lIaI h_ da kamu 1Ikı&O_ bu konuda prçokten 
dııyariı wl lOIUmIııluk ıiuyauiıryia hareket otmoieriy. 
le ............ Bu ......, aOZLInIInda bulunclunıJa. 
ıaIC yulrlnda iiii!i edılen 18dbMlrln lıftııIama ıLıN
mu yaidn.ı 1zIerıeoIk, alnmı, kinrtita uymayan'" 
nn, IIk1m11ı1e çaIıtma ....... boıııcu nıı.ııktekl 
........ ,ı.nı davanı ettInneIıırIne nıiisada wl /MD
maha eclhneyeookdr." 

IŞVERENLER SENDIKALAŞMALI 

BqtıoIcanIık MIIı.Pn wl DPT r.ııı...pr Vtidii 
Tıqut Oaı, lIıa lIktIIr 1CıınıhqIOnn ........ -
.. lfbIIanndaId if- laIIdIIıIIInna Ila ........ .. 

oIIaInl da beirtd .. � .......... bu-
.................................... da 

GİlVENOYUNU 
• ferhat sım 

GiIYtDOYIamUıDI .. D ..... DI baIwaIt, ııoçeD btt· 
lakI NOT yazımızın bqb ..... "krarlamu ... _k: 

"CHP - MSP VE EMPERVAIJsT OYUNLAR" 
N. E_'ID "kmrlkanbtı" M de EcnIt'ID 

..ç....ızııll . . dIr "DUCU beUrleyea elmenler. 
AtıLDI ı.-. .. auç, _kı baiia AnIıara'da 

yap"'" NATO BaIWıIar Konoeyl toplatıblannclaıı 
IODft yl)'lmlanan ortak bOdlride lIaıı edllmlttlr. Or· 
tak blJcllrlıılD o bölümüıtü okuyabm ılteneniz: 

". �I)'e'nin e�onorni� .orunlanna çare bu'
maJı: amacıyla yapllrntılfta olan ıayrctleri memnun"'Jı:· 
la Jı:cr,ılayan baJıanm-. bu çabalann tam ıonuç uıtn
bilnw'; için belirli bir IÜIY ,eçtM.i �rektilin; UII! bu 
yardım IGlJIi)'mnin bir Ira, yıl boyunca ,W'dürülrM.i· 
nin zorunlu oldulun" kabul drniflcrdir ..... 

Ne eliyor NAT01u baIWıIar7 
• 1Wklye'de omperyalilt güçlerin ve IşblrUkçbl 

tekeDerIn Iotek ve boYUDduruldtn .lIında almatı ve 
parça poıça ıellttlrllm!k uyııulaııan ekonomık ....... 
ler memDunlyel _ıdır. Vaııl MHP _kıl AP azın· 
bit IıllItUmollnln eıı!luyon·btyll paboIıIıRı • terör üç· 
pDiyle ııürdilrdiiRü vabtel yerindedir. Bu bır. 

• Bu valıtetID devamı ve tam olarak yerletObD. 
ması, mub"mel bır erkeD .eçim Ile ya da zamaıunda 
yapıı.cu bır ııçlmle AP. veya en kölü Ihtimalle AP
MHP IkUdannın kohc:ıhRuıa beRlinabiimed lçlD mev· 
ciii yönetimiD delleltlenmesl zOlUnludur. Bu ıkı. 

BUDU NATO söylüyor. biz de tercüme odIyotuZ. 
BeynIDda IRM UCU kadar IJdıniıit, yiiretiDde zır· 

ıııit DlmUI tquııa külleııDe lıaUaııabllecek herkesID. 
NATO BaIWıIar Ko_yı ...ıak bOdlrlolndon çıkara· 
atı .. auç budur. 

Eıııperyallst-lıap llaIIsI *temln ..... Çl mltferl 
NATO, ·"rurItIye·de ne tür iktidar olacalım ben çlze
rim" eliyor. Bu lıaraııIık dunrm arbiı te yaniin ile 
o _D ekooomlk NATO'1u IMF ile örülü. OECD' 

.. ler, AET1er, DüııyallarıltaltnrılD eUndedlr cllqlnler. 
• Düııya BaııIwı'nın geçmlerde yayınlaııan 'rurld
• �: rapolUııcia bır bölüm var. Şöyle dmllmeklecllr oıa-

• 
...

.. �.iye·de.i ,erör. e.onomi. "",meye e"ll" 
• d",ldır ... 

• Hayır hayır, bunu biz doRU. Hürrlyelguelellnlrı 
• WuJıIrıIIoD muhabiri bUcllrlyor ... Ge ... ton:üme eder· 

Ilk töyle demeklecllr Düııya Batı""': Terörle kamçı· 
.. ler, enlItayoDla -.ımz1Urltlye'yi. 
• GOçODIerde burju .. buırım yaymlarnaılıRı bır ha-
• ben löre, 4 Kaım 1979 güııil ABD'ııID TaIıraıı 

BüyültelçJUtlrıdo buluDatı bell.1er aramda, bır tarıh
.. le \raıı'a ...... bır Aıııer\ltalı paeraiirı NATO komu· 
• taııma yadıiı bır meklubuD ....ıl buluıımu,luı. O 

.. maklupta, Aıııerllıah ......... \raıı'da Bthtlyor'ID ıı.
.. � "m UYlUD durum" olduRuDU, Babııy. 
...... _ . .... UYIUD durumuD \raıı'cIo bır Iç_ 
........ .. Dl NATO komulaDa. bllcllrmltllr . 

�ıııII'" NATO·yu!... 
saııııak .... t: 
- Aaba 1UrItIye'cioltl "unun dunuıı" ııtdir'i 
NATO BaJıaııItr Ko.-yl ...ıaIt lıIICIIrIOI nırtdya 

edaıa ltı. o "aJIIIlI durum"u lIıııIe .cııy"'M' 
"BaIı'Dm &Unııok IItedIII .. IYI DaıııInI", "en 

..,...... durum""" ıoa.ııcıııııaı prtitiıııa kadar 
mçlıı "nIrbt'1a bIrIItIıI,uıtJtea o DtıııIIII, NATO ıı. 

• lıaııIOr K� toplaııbları _da ABD Dıt ..... 
ııaıı.. _.,. ........ �aollllCll ... 

.. çok __ 1ıI1ıIIrmIt, .� .... ma . . ele-
..mitiir. 
.. 

ıı...ıt ft EıbtIıaıı bu oyını ...... ıataııı ııoııft. 
�. 

.. aa lIh-JU ....... .......,.ıı.t .- ...... 
OJIIIIIldıırl-

80ıı ÜnIt 1IIr.er daba eltllyallaı. � 
__ bIIıııIÜ, IIOÇID lıOftItI �_ 
LıIIIIıııIIııII ............. ııııont ı.IınııIıııııaI -*'IlIr. 
O datllJle: 

'. CIIP .. JISP'ıOIa ı.1ıaıuııI'IiIııt .. 
ri""'" 117_-"" 

: __ � ,ıb __ ... .,.,III"'*-



DİsK 

ların içinde de Ihraçlar SÖz ko. 
nu,u ldL. Gene oy birliğiyle geç, 
ti. Bı.rad.ı ilsinç olan özellikle 
Maden·lı, Banksen ve Bayıen 
sendikalarına yönelik obrak 
yapılan ihraçları da kapsayan yö. 
netim kurulu çalışmalarına bu 
sendikaların delegeleri de oy 
vere�k kurul çalışmalarını akla 
dılar. 

BAŞTÜRK 
KONGREVI TERKEDlvOR 

7. ERKEN GENEL KURUWNUN 
ANATOMİsı 

Daha sonra Abdullah Baıtürk' 
Un protestosuna neden olan, til. 
ziik udlI komisyonunun değiıik. 
lik önerilerinin görilşülmesine ge
çildi. DISK'in Ankara'ya Uşın. 
ması oy çokluğuyla kabul edil. 
dı' Komisyon raporu genel lek. 
reterin, sadece genel başkan ara· 
fında.n gösterilen adaylar arasın· 
dan seçilmesini değiştiriyor ve 
delegelerin de aday gönerilebll. 
mesinl hOkme bağlıyordu. Bu u· 
sarının gerçekle�bilmesi için üç. 
te iki oy gerekiyordu. Ancak, 
tüm tüzUk udll ve karar usarıla· 
rı gibi bu udll tasarısı da koml,· 
yondan oy birliğiyle çıkmıştı. 
Dahası 6. Genel Kurul'da ve d.· 
ha sonra Baıtiirk komisyondan 
gelen !aSMI doğrultusunda ko· 
nuşnular yapmıştı. Nitekim bu 
tasarıların YUrütme Kurulu'ndan 
da oybirliğiyle çıktığı söyle nı 
yordu, Nitekim DISK'in Ankara' 
ya nakıl ezici bir çoğunlukla ka· 
bul edildI. Sıra değiıikliğe gel 
miıti. Genel.lş delegasyonunun 
büyUk çoğunluğu !aSMının aley. 
hlne oy verdi. Ve 10 oy farkla 
tasarı reddedildi. Tasarı redde· 
dllmlıti ama çok kilçük bir sayı 
ile, ilerisi için anlaşılan Başliirk' 
ün hesapları açısından olumsuz 
bır gösıergeydl. Oylamadan 
sonra söz alan Baştürk, bu usa· 
rıva verilen oyların kendisine gü. 
vellSizlik olduğunu iddia ederek 
genel kurul salonunu terketti. 
Bur,un illerine Başlanıık DiVlnı, 
Kurul çalışnularını ertesi sı.baN 
dek kapattı. 

T oplumumuza hışist bir yö
rttımin d.ıyıtılnuk istendiği gü
niımız koşul1�rında ilerici sendi· 
�i h.ıreketin örgütü DISK'in gö
rtV vf sorumluluklarının her ge
çen &IJI"I ;arttığı bir arumeb. Yipı 

lan Genel Kurul çalışmalan sanki 
boylesi hir ortamın dtşında),dl. 
SJnkl ı..endini böylesi bir orum
dın �yutlimışu. Bu nedenle de 
elde edilen sonuçlar, beklentiler
Le denk düşen bir düztyt ula.şa
""'dı 

GENEL KURUL Dı ŞıNDAN 
GELEN ANTIKOMONlzM 

4. 5. GÜNLER VE 
ELEŞTIRILER 

600 ghifeden oluşan ve an· 
ak genel kurulun tiçüncü günü 
Celegelere dağıtılan rapor oku"
macUn goruşmelere geçildi Hem 
de oybirliğiyle. 

Rapon muhalefet şerhi ko
yın iki GYK üyesi SÖZ ilank 
rruhalefet gerekçelerini açıkladı
lar Bunlardan Nuveı Aydın 
(Oleyi" aynı ,.manda CHP Mer· 
kez Vönetim Kırulu Üyesi), ra· 
porda CHP'nin haksız ve çok 
sert biçimde eleıtirildlğinl bu 
nedenle muhalefet ıerhi koydu· 
ğunu söyledi. Diğer muhalif ise 
Mehmet Kılınç'tı. Bu kişi de, 
(Petkim-Iı eski genel baıkanı) 
muhalefet gerekçe'inde, DISK'e 
pMti misyonu yuklenmek isıeni
ya<, 20 Mart gibi eylemler yan· 
Iıştır, diyordu. Diğer bir muhalif 
Cenan Bıçakçı ise, (ASIS) göriiı' 
Ittini açıklamak gereğini duyma· 
dı. 

RAPOR üZERINE 
GöRUŞMELER 

CHP Genel Başkanı Ecevit'in 
Genel KtluJ'a gönderdiği mesaj 
CHP'1i delegelerin sosyalinlerle 
birlikte davranmıısını engelleme
yi, CHP'li sendika yöneticileri ile 
bilimsel sosyalistlerin ansındiki 
ayrılıgı körüklemeyl amaçlıyor
du. 

Ecevit'in mesajının yetmeye
ceğini anlarnl$ olacak ki Genel 
KIXUI un ikinci günü CHP Genel 
Sekreteri üstündağ bir gıup yö
netici ve parlamenter ile birlikte 
geldi ve bir konuşma yaptı. 

fUpor Uzerine gÖfütmelere ge
çildiğinde, b.tşbnlık. divanı 
orgüt ı,dını konuşmibn. smır 
kOYI1ll)"3Cı.klvml anuk kişisel 
kon�mılMI 10 dakikı ile sınır· 
l>dıklarını belirtti örgüt >dına 
26 eklege ve gene kiıisel konuı' 
ma y�rNk uıere 26 delege söz 
aldı. 

Osnndağ CHP 'II sendika yö· 
neticilerine ve delegelere "CHP' 
liIer CHP'liIiğlni bilsin. Sosya· 
listlerle birlikte dawanmuınlar" 
mesajını iletirken. bir yandan da 
Abdullah Baıtürk'ün kontrol et 
tiği CHP'li delegeler üzerınde po. 
Iltik kontrolu .. ğiamaya Çalııı' 
yordu. Konuşmanın ığırlı�ı ilIlti· 
korriiniı.m ekseni üzerine oturu
ya<du. ÜStündağ, "çalıl'nların 
ülke yönetimine gerçekçi olırak 
1�1I11k1arını koymalırı yılnız ôz· 
gürlükçü demokratik rejimierde 
rriimkün o�ilir, fışizmde bu
na olanak olmadığı gibi komü· 
niımde de çJ.lıpnbrın yönetime 
ağırlıklarını koymaları genellikle 
bir aldatrnacadır " dedi. CHP'nin 
Kuruluyında kabul ettiği prog. 
ramı doğrultusunda ÜZerine dü
ıenl yapıığını söyleyen Üstlln· 
cb.�, ilIltikomOnizmt: deVJ.JT1 eni. 
"CHP demokratik sol bir parti· 
dir. Her zaman olduğu gibi her 
türlü diku rejiminin kırşlSıncb.. 
dır. Fa.fizmin de, komünizmin de 
karıısında demokratik sol doğ· 
rultusunda haklı ve h.lkçı uğra· 
ıını sl>-dUrmekted1r:· diyen CHP 
Genel Sekreteri, iıçllerin CHP'de 
n""l etkln{!) olduklarını anlat· 
maya çalıııı. 
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Rapor üzerine görüşmeler 4. 
ve S. günler sürdü. Rapor üzerin· 
de yapılan göriifmelerin genel 
olarak beklenenin alıında oldu· 
ğu, anarko-sendikalist grupların, 
DISK'in görevlerini belirlemek· 
ten çok, genel kurulu bölUcil, si· 
nıf sendikiilcılığı hareketi içine 
ayrılıklar sokucu ve yapıcı ol· 
mıktiln çok uzak eleftirileri, 
hem genel klSUlu gerdi ye hem 
de sendikal hareketin görevlerini 
belirleyecek bir urtışma platfor· 
munun yarıtılımsının önilne en· 
geller çıkardı, Diğer yandan, ge· 
nel kwulu kendi işlev ılanını 
çekmek isteyen konuşmalar da 
çok sınırlı kaldı. Geçmiı dönem· 
lerin tutilrlı bir eleştirisi yapıla. 
madı. Vapılan haulardan denler 
çılarılamıdı. Bu nedenle yapıcı 
bir eleştiri ortamı yarıtJla.ma.dl. 

RAPOR UZERINE 
TARTı ŞMALARDA 
ONEMLI BIR NOKTA 
1 MAVIS 1979 

�por üzerine söz alan delege
lerden Maden·lı Genel Baıkanı 
Kemal Turkler, DISK'in güçlen. 
mesi ve daN saygın bir örgüt hJ,. 
line gelmesi için kar3lla,rdı anla
yış birliğine varılmasını ve bu 
genel kwulun birlik genel kııulu 
olmasını istedikten sonra 1 Ma· 
ylS 1979 konusu üzerinde dur· 
du. Türkler, raporda yer alan 1 
Mayıs 1979'u ızmir'de kutlayan 
sendikalara karıı eleıtirilerln 
hak"z oldu�unu ve örgüt ilIlb.· 
YIŞlnl uymı.dılını ileri sürdü, 
DISK'in 1980'de "Bütün Türki· 
ye'yi 1 Mayıs alanı olarak değer· 
lendirdiğini, bu kararın da 1979' 
da 1 MaylS'l ızmir'de kutlayan 
sendikaların haklılığını ortaya 
koyduğunu savunan Tüı1der, 
6. Genel Kurul'da alınan Cephe 
konusundaki karar yolunda daha 

aktif uygulanu içerisinde olun· 
mıSlnı istedi 

Tüı1der'in konU$ma.sı sırasın· 
da daha önce kendi genel baı' 
kanlığı döneminde D ISK yöneti 
mini revizyonistlikle suçlayilll 
delegeyl cevaplarken goşizm Uze· 
rine söylediği sözler de tartıı· 
mal.,. neden oldu. 

Daha sonra söz al.n Sosyal·lş 
deleg.,i Zeki KılıÇ, 1 Mayıs 79' 
un lunir'de kutlanmasının 1980' 
de Mersin ve diğer illerde yapılan 
kutlamalar örnek gösterilerek 
haklı gösterilemeyeceğini $Öyle
di Zeki Kılıç bu konuda özetle 
ıunları söyledi: "Her demokratik 
eylemin bir politik özü olduğu 
doğrudur. 1 Mayıs 1979 da böy· 
le politik özil olan bir eylemdir. 
1979 1 M.ylS'ında bunu kavra 
yamayanlar savrulmuşlardır. 1 
Mayıs 79 ve 80 bu anlamda de· 
ğerlendirllmelidlr. 1980'den kal· 
kılarak 79 1 Mayısısında ızmir e 
gitmeye doğru denllemez. 1 Ma· 
YLS 79'da .. vrulanlar bu konuda 
özeleştiri yapnulıdırlar.' 

Genel kurul da sınıf sendika· 
cılığı hareketine karıı .. ğlı • 

"sol' lu saldırılar ylnelenlp dur 
du. Diğer yandan bu platform 
ise, ne kendine yönelen eleştiri· 
leri bltarlı ve etkın bir temelde 
cevaplayabIIdi ve ne de genel ku· 
rulun gidlılnde etkin bir rol oy· 
nayabildi 

Rapor üzerine yapılan görüı' 
melere F.lııklar ve A.Baştürk ce· 
vap verdiler. Iııklar daha çok 
teknık ıyrıntılar üzerinde durur· 
ken, Baıtürk sınıf hareketı plat· 
formuna yönelık eleıtirileri yine· 
ledl. 

Hesap tetkik komisyonunun 
raporu üzerine söz alınf'I\J.dl ye 
oybirllll ile geçmiı kurul ak· 
landı. 

Daha sonra karıı u.sarılarmın 
gö<üjÜlmesine geçildi, Geçmiı 

'dönem yapılan çalıımalar, bun· 

Ene,i .. bah bildirilen ,..t ge· 
nel kurul çalışmalara baılayama· 
dı Baıu Genel·lı delegasyonu 

olmak üzere bır kısım delegeler 

.. Iona girmeyip, dışarda bekledı· 

ler. Bu arada tüm sendika baı' 

lanlarının ortik inu.ası ile, dGn· 
kU oylamanın güvensizlik oyla· 

ması olmadığı ve hep bırlıkte ge

nel bajkanlığa yenıden Abdul· 

lah Ba�k'U aday gösterdikleri· 

ne ilişkin bır önerııe lıuırladı· 

lar ve divana verdiler, Ancak bu 

önergeden sonra genel kırul ça· 

Iışmalara baı�yabııdı. 
Sıra Merkez Vii'iltme Kıru' 

lun un lIyeleri Için gene benzer 

bır önerinın gÖ<ÜjÜımesine gel' 

mlıtL Bu arada komisyonun oy 

çokluğuyla tasarıyı geri aldığı 

duyuldu ve tüıllk eski haliyle ya· 

nı Baıtirk'ün istemi doğrulW' 

sunda doAlşmeden bırakılmıı ol' 

du. 

GENEL KURUL 
KARAR TASARıLARıNı 
GöRÜŞMEDEN 
SEçiMLERE GEçiLDI 

Sıra kanr wonıannın lörIi
!Ülmesino geldilinde verilen bır 

önefııede, Iıu.,larwı karar ıa: 
nlarl, doAı,lkllk önerJOleri 
bırlıkte pnel ıa.ul ad ... kara' 

vermek üzere yenı seçilecek yö
netim kurulu� bırakılması iste· 
nlyordu, Önerge oylandı ve oy 
çokluğuyla kabul edildi. Böyle. 
ce genel kurul kendi görevlerinin 
bir kısmını, en önemli bir kısmı
nı yeni seçilecek genel yönetim 
kuruluna bırakmıı oldu. Anlaşı· 
lan ıum bunlar da Baıtürk'Un ye· 
niden ba§kanlığı kabul etmesi 
Için dayattığı ve kabul ettirdiği 
yeni gellımelerdi. Nitekim Genel 
Sekreterllk konusu tüm gruplar 
Içinde en çok urtlfllan konula· 
rın başında geliyordu. Ba..ştürk, 
vetosuyla bu konuyu cb hallet· 
miş olJ.Cak kı, ilk tur oylamadı 
Baıtürk'Un adayı F -'ııklar Uçte 
iki oy alarak kolayca seçildi. 

Baıtürk mık genel kurulun 
gidişini kontrol .luN almıştı. 
Herkes inediğini seçtirecek diye 
bakıy,!>rdu. Baştürk'un istemi ise, 
gene kuliste dobşan söylentilere 
göre, Aktulga1ı ve Kocamanoglu 
dışında eski MYK üyelerini oldu· 
ğu gibi bırakmaktı. 

TURLAR BAŞLlVOR 

5 M'VK üyeli�1 Için Baıtürk 
10 aday gösterdi. Bunlar sırasıy· 
la, Kemal Nebioğlu, Rıza Güven, 
Mukbil Zın.ıloğlu, Tuncer Koca· 
manoğlu, Mustafa Aktulgalı (bu· 
raya kadar eski yürütme kurulu 
üyelerinin tamamı) ile Maden'lf' 
ten Mehmet Karaca, Bank·Sen' 
den Metin Deniımen, Basın.l ş' 
ten Bwhan Şahin, Dev·Maden· 
Sen 'den ısmet Cantekin ve Sos
yal.1 ı" en özc,," Kesgeç ldL. 

Yapılan ilk tur oylamada üç
te iki çoğunluk aranıyordu. Se· 
çimlere geçildi ve hiçbir aday bu 
oyu olamadı. 

Oyların dökümU löyleydL 
(Oylamaya 461 delege kaııldı.) 

Nebioğlu 172 
Güven 223 
Zırııloğlu 227 
Kocamanoğlu 96 
Aktulgalı 75 
Kara.. 284 
Denizmen 203 
Şahın 199 
Cantekin 61 
Kesgeç 87 
Bu turda senıf sendikacılığı 

platformunda eylem birliği ya
pan delegasyon arasında birlik 
sağlanamadı. Platformdaki grup· 
lar kendı politikalarını uyguladı· 
lar, BD grubu bu tırda Kesgeç'e 
oy vermedi. Sonuçta Karaca da, 
Denizmen de, Kesgeç de seçil. 
meye yeter sayıda oy ab.madılar. 

Sınıf sendlkacıltğı p!atfor· 
munda Ikinci tur için üç uim 
üzerinde birlik sağlandı. Buniv. 
Kana, Dmizmen ve Kesgeç idi. 
Bu urda seçilebilmek için salt 
çoğunluk MOInacaku. Yapılan se· 
çl:nlerde şu sonuçlar alındı 

(Oylamaya 459 delege katıldı) 

Nebloğlu 214 
Güven 269 
Zırııloğlu 363 
Kocaman 68 
Aktulgalı 57 
Kara.. 182 
Deniımen 1 75 
Şahin 200 
Cantekin 183 
Ke'geç 1 57 
Bu turda Genel'lı delegasyo· 

nu matbu oy kuııandı. Anlaııiln 
Başliirk kendı yonetimindeki 

sendikJ.l1ln delegasyonunu kont
rol etmek Için baıka yol bulama· 
mııtı. Elbette bu da önceden dU· 
şUnUIOp. tiısarliınmış bir oyundu. 

Bu turda, sadece Güven ve 
Zırııloğlu seçilmeye yetecek oy 
aldılar. 

Daha sonra üçUncü tur oyLı· 
malara geçildi. Bu t ... da 449 oy 
kullanıldı. Oyların dağılımı şöy· 
leydı: 

Nebloğlu 200 
Kocaman 58 
Aktulgalı 36 
Karaca 182 
Denizmen 
Şahin 
Cantekin 
Kesgeç 

SEçiM KILlTLENINCE 

178 
204 
168 
1 70 

Uçüncü turda hiç kimse seçi. 
lemedl. Genel Kurul kilidenmiş· 
ti. Bunun üzerine Divan, oya 
sunduğu bir önerinin, oy çoklu· 
ğu ile kabul edilmesi üzerine ge
nel t{urulu kapanı 

Gece yoğun kulis çalışmaları 
ile geçti. Birlik Dayanışm" ba· 
şından beri "Banksen'in önLinü 
kestiği" gerekçesiyle Sosyal·lş 
Sendikasından ada.,.. gösterilen 
Özcan Kesgeç'e itiraz ediyordu. 
Buna karfın TIp iıyesi bir sen· 
dika yöneticisinin OISK yiırutme 
kuruluna girmesini kabul ediyor· 
du. Bu yönde oy kullanacağını 
söylüyordu. Önceleri Tekstil'den 
Selahanin Uyar'ın aday olm",sı 
için öneriler getirdiler. Kabul 
edilmedi. Daha sonra Genel Ku
rulun 7. günü akşamı Başwrk 'le 
tek yanı i oları k yaptıkları görüş· 
melerde aynı dÜfüncelerl llaf' 
wrk'e iletilmif olacak ki, genel 
kurulun kilitlendiğini ve başk",· 
ca bir çözüm bulamadıgını gören 
Baıtürk, Sabah Genel Kurul ç •. 
Iışmalarına başlarken Söz alarak 
seçimlerin çok uzadığını, eski 
adayların bir kısmının geri çekil. 
diğini, ve kendisinin kilitlenme· 
yi açmak amacıyla üç yeni isim 
önerdiğini, bunların tek turda 
seçilmelerini istediğini belirten 
bir konuşma yaptı. Önerdiği 
isimler Maden·lş'ten Kemal 
Daysal, Tekstil'den Süle)man 

Çelebi (CHP'lı) ve Keramlk·lı· 
ten Ahmet Nalbantoğlu {TIp'ı�) 
ldl, 

AHMET NALBANTO(;LU 
ADAVLlKTAN ÇEKILlvOR 

B�türk'ün aday gösterdiği 
Kenmik.l$. Yürütme KlI"ulu 
üyesi ve TIp MVK yedek liye,i 
Ahmet Nalbantoğlu diVJI� gi. 
derek, Özcan Kesgeç'in lehint 
adaylıktan çekildiğini açıklildı, 
Baştürk'ün Nalbantoğlu ile go. 
ruşme ve adaylıgını geri alma ma 
yolundaki ısrarına karşılık Ah· 
met Nalbantoğlu Partisi'nin 
MYK Liyesi Özcan Kesgeç·j,., 
aday olduğunu, onun lehine çe· 

ı.. ilrmkte ısrarlı olduğunu be· 
lirtti. 

Bunun uzerine Başttirı... G�nel 
Iş Genel Seheteri [rtan An· 
daç'ı aday gösterdi 

Yapılan 4 lur seçimlerde alı· 
nan sonuçlar �oyleydi 

Daysal, 291 oy aldı ve seçildi 
Erun And.ıç 325 o)' aldı \'c 

seçildı 
Süleyman ÇelehL 3SK oy ,Jldı 

seçildi 
Diğer adaylar 
Ke,geç 46 oy 
Kocaman: 15 oy, 
Aktulgalı i o�. 

GOŞIZM 
GENEL KURULU 
TERKETTI 

4. Tur yapılan �çimletden 
sonra, 11 sendiı...a del!'ga5'�onu 
genel kuruldan çekildi. Uu sen dı 
killar' Asis, Basın·lş, De ... ··\laden 
Sen, Dev.Sağlık Iı. n .. Vapı lı, 
Deri·lı, NOkliyat·II, . 1 0per lı, 
Sine·Sen, Yeraltı M.ıden-Iş \e 
Keramlk.11 (bir kısım delege'i) 
çekilen delege saytSl 39 idi. Bu 
sendikalar yaptık lu i basın top· 
lantısında, "Bu genel "urul da 
sendikalizm ve reformizmın en 
çirkin hesa.plarla uzlaşma.sı . .ıra· 
daki çelişkinin çıkır çeli�ki�i 
olduğunu unulamıştır" gibi 
gerekçeler öne siJrdLiler Aslın· 
da gerc;:ek gerekçe kendi dogrul· 
tularınd.ıı...i adayların seçilmeyi�ı 
idi 

DiSK G ENEL KURULU DE LEGELERi�Ii�1 
ıŞKOLLARINA GORE BiLEŞi�ı: 

7. DISK Genel Kurulu 464 delegeyle açıldı. Kıı del�e· 
ler ıli ayrı \endikadın ve bugunku "irndik.l.r ya\3,uıa gu· 
re 24 ayn işkolundan geliyorlanlı, Aynı i�"'olund. olan 
<ıtndikılar Bank\otn. So�yaJ·lş \'e Fındl .... J�  �ndika'ı ile 
bu işkolunda ttauk degişiklikinden "-Onra gend "-urul ça· 
lışmalarına 3 ddegeyle kaıılan Taper l ş .  a)rıCl RaY\en'le 
Dev-Yapı·lş ve Dev·Mooen·Sen'le Yerall .. Maden.l �  idi 

.. 64 daha \Onra 467 delegenin 43 lalle,i doğal delege
dir Seçilmiş delegelerin �ndiı...alar1J goreııaı:ılımı şoylc<iir 

I)el�f' Delege 
\SL\ \1.tJ�n l )  60 
\,let·l �  'ilJdl" .f i ş  
n'Nn-l� nlt)l' 11 
Ha)�n "'ıne \111 
1\;.I0ı...\('1ı ın ... , ... � ;ı1 ·1 ,  
Ul'\ -\1<Jdrn·S�n i i  " efı.. ım-I� 
Jlt"\ Y3pı l �  ı i  ... 1 1  
i ınd ıl. i )  " "'- ( l""' i )  5 
(.C'n('I.I� 1 � 5  rti,Qtl 45 
(, ıda·iş " l umka i i 
flur .... 3nl.l �  ' eralıı \t;l(jen·1 9 
.... tr.ımi" i) ik\ "ı..tj.!hk i� 
Ilen L ı  1 :ıper i � 
1 ..t,Uı.. l ş  L I  IJrI�al 4 1 
Uıııler-j) luplam 4h-

iliSK YunJ lme K u ruluna �Ç" Llen dele�dr, 'e hll!lı HI' 
dokları 'cndikalar 

\!ıdııllah ILı,;lun. Iı" turda �çiltl1 ·H� d('l�e o�l.1m .. 
� a "atıldı. .ı i tl O� aldı _'o ıı) hoş \cnldi 1l3�1ı uk1u):'u .... ·n· 
dı".ı (,cııd-I ) . (Jend na�h.an 

J-ehmı l"ıı...tu ı ıı.. t un1.1 \eçilcJ l .  .ı53 cJelt'1ı!.t" 11� lanıa� 3 "a· 
Iıldl V,O LI) aldı RlIgh oldugu -.endiı...ıı "tJd�n,h St"n'lık.1 
,ıylıı tl) e h;tg ınm dışında ilişki,ı �H" 

Kıza Gu\en II turda �09 o)la ı"tç ildi Ra�1ı oldu�u 'en 
d ika Tek .. til .  Sendih.3"" i::. uye 113i.!ının ott'loİnde ilı�"i'J \ nk 

Mukhil Iırtıloglu _'b.\ n) la -<çiidi Bağlı ()Idu�u ,endih.3 
Oltyi .. Sendiı..a,ı)la U� e bJl'uıııl dışında ilişki,ı )oı... 

Kemal 1>3}\31 ..ı Turda 1 9 1  0)-111 ...eç ıldi Ha.'!1ı ıılduj!u 
ıırndika \taden·lş Cııre\ı Gen!:'1 th-şı..an Vekili 

Ertan \mJa, .ı 1 urda .\�� oyla 'tt'Çildi_ H3(!1ı oldurtı 
Sendika Genel.I � . ı,ure\l Genel Sd..reter 

Suleynıan (elebı .ı ı urda 35)), O) la .. eç ildi Bağlı olcJu�u 
�odika. Td. .. til Cure\ı Genel Baş"-an Vekili 

Y(.'RC\'V.ş .. TE.\I.\U ·Z 19 .... 0 1 
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. TIP  " ,lkara  i i  Kongresi  Demire l  i k t i d a r ı n a  bağl ı  

guvenlik ku"etlerince basıldı. 
• S.'k'YÖnetinı 

.. 
Konıutanı TIP ii Kongresini gözaltı

na almay. kalkıı. 
• Sık,yönetim Komutanı. Kon�reyi iptal ettiğini 

futursuzca soyledi. i 
S Ter:ımuz 1980 CUm.lrtesi. .. 

S.bah ,.., 10.00 ... Türkiye Işçi 
Partisi Ankara i ı  Kongresi'ne ka
ulmak lizere salona gelen Genel 
BaşkVl Behice Boran Partililerin 
"faşizm Ezeceğiz" sloganlarıyla 
kafş.lındı. Kongre, çalışmalanna 
b.aşlarken güvenlik görevlileri 
kongrede slogan atılarak toplantı 
ve gc»teri yirüyüşü yasasına 
aykırı hareket edildiği gerekçe
siyle giriş çıkışı tuttular �Iona 
gelen delege vt konuklar sokak 
başlarıncilın geri çevrildi. Parti 
yoneticileri dahil kimse u-Iona 
sokuımadı. Aynı şekilde salon· 
dan çıkmak da yasaklanmıştl. 

PARTI GÖREVLILERI 
GÖZALTıNA AlıNıYOR 

Ti P Ge",,1 B.şkan, konuş· 
mJsın.a başlarken giNenlik kuv. 
vetleri ulonun girişinde görev 
yııpan 29 Tlp'liyi göultına aldı. 
Saat 1O,2D'ydi. Güzıltına .1Inıın· 
IMın otobüse doldurulauk goı u
ru.;mesi sırısında sıkıyöneıım gö· 
re\l1isi bir yilzb:ı)ıyla bir a\Subay 
yanlarında "vil polisler ve silah
larıy1a saloru daldılar Oıvanı ge
len sıkıyoneıim gorevlisı "kong· 
"erıın ıptal edildi�_ni" bıldirdi. 
Dıvan S.ık."ı TIp Genci Se"'e· 
ıcrı S. r&ln sordu 'H,mgl ıerek
çeyle ' Yuz aşının Ankara Sıkı 
yijneıim Komutammn emri 
oldugunu soylemesı uırr'ne Sar 
gın, "Emı uzerıne kongre ıpt .. ı 
edilmeı hangı ywnın Ilangi 
maddesine gore ıptal ediyorSol
nız y,uılı getirın, hıırıdan yas.ı· 
'.ara aykırı bır ,ekılde bir , k 
kimseyı alamazsınızı" dedi Ydı 
bJşının HiJkutM't i omıserine yo. 

nelttiği sorunun 'Yasadışı her 
hangi bir durumun olmadığı" 
şeklinde cewplanması üzerine sı 
kıyönetim görevlisiyle Hükümet 
Komıseri bir \iie tartıştılar 

KONGRE SALONU 
ETRAFıNDA ABLUKA 

GENI ŞLETILlYOR 

Içerde bu tartışmalar sii'"er· 
ken dışarda gÜvenlik önlemleri 
yan sokaklanı. caddelere taŞı' 
rıldı. Kongre salonu olan çağ· 
daş Sahne'nin yüzlerce metre 
civarındaki cadde 'ie sokak ..,e 
parklar kontrol alıına alındı 
Lokanta ..,e benzeri yerler bo· 
şolııldL Bu .... d. su. 1 1 .30 'u
larında, sıkıyönetim görevlisi bir 
anuı,..y \Le polis yetkilisi içeri 
girmek isteyen gazetecilere "Içe
riye götyıışnııcı bomba atarak 
salondakileri dışarı çıkaracakla· 
rını, salona girip başlarına bela 
açmamalarını" söylüyordu 

SIKIYÖNETIM KOMUTANı 
ILE TEMASLAR 

i çeııye girebılen gazeteciler 
ve YüRüYUŞ muh.b,rı An�ar. 
Sıkıyonetlm Komutanın ıeldon
la arandı&'n.,ı unık oluyorlardı 
"Kongrenin hangı gerek�eylt' ıp. 
tal ediımek ıstendiRI" soruluyor 
du. Bu arad .• Kongrt'cSc konuk 
olarolk bulunanCHP Ordu mıllet, 
..,ekıli E:.nugrul Lün.ıy da Sıkıyü. 
netim Komuı.mını ar aYJr ak go 
ruşmeler yılpll. Ttm.nlardJ, ·'Bu 
YolS.1dl,1 d .. nanışınllın hes.abını 
vereceksınız·' deniliyordu. 

Ertugrul (Junay bu yasadı�ı 
bnkıy .. kır�ı giri�ımlerde bulun. 

mak için ayrıldığı salona bir sü· 
re sonra geri döndu. GlNenlik 
göre\llileri Gün.ıy'ın yeniden 
salona girmesini engellemek iste· 
diler. 

ÇEMBER DARAlıYOR 

Salondan parlamenterler ve 
gazeteciler dışında kimsenin çık· 
masına izin vermeyen gü\lenlik 
göre\llileri çemberi daraltmaya 
başladılar Kongre salonunun 
önüne ve çe..,resine birkaç sırı as
kerden kurulu bir çember sarıldı. 
GÜ\'enlik kuweıled s.;ılona 
doğrudan bir saldırı operasyonu
na hazırlanıyorlardı, 

TIp l ı  Kong,.,i ç.lıımal.rın, 
sürdürüyordu, Di\lan oluşturul
muş, Genel Başkan Boran açış 
konuşmasını yapmıştı. I ı  Yöne· 
tim Kurulu'nun raporunun 

okunmasına geçiliyordu, 

GUNDUZ MUTLUAY 
" FAŞISl BASKILARA 

BOYUN EGMEYECEGIZI 
KONGRE YAPILACAK1IR ' 

" ongrenın "ipuline" iliık1n 
operasyonun h.wrlıklar i vapılır 
kcn, rlp Merkeı B,nın Bl60SU 
Sekrderı Gundüz Mutluay. An 
kara'd. b.lsına varırıgı .açıklarn.ı 
dı, "Fa�ıst baskıl.ıIOı boyun eg 
meyec�ğjz Kungre VolpllolCJklll" 
diyordu. 

"Ank,ır.t I ı  Kongremil yolu· 
dl$l, .ıkıl .almaı bır saldırıyla kJr 
111.ıŞll Şu .ındA ii Kongrenliz 
goultınJ alınmışt" Partı VOM· 
ticıltrimlı, delegekr ..,e !..onuk· 
l.arımı/la bırlikte' kongre s.ılo
"unda goı..altlnJ alınnuşlırdır 

Delegelerimizin bir kı\mı s.tlo. 
na .ılınm.ım.ıkrJdır 

'Vardtıl.ın bu teröre boyun 
eğmeyecl'�iı.  Şu and.ı konKrc· 
mit yapllm.ıiı.tOıdır Genel B.lık.ı· 
nımız açış konu$n\l')lnl Y.lpm,�· 
tır Kongre norm.ıl göre ... ini wr· 
durmektedir. 

'Ne \ıkıyönetimin nl"' de her· 
h.ıngi bir m.ık.ımın kongreyi ip· 
Lll yetkı.,i YQktur Fa�i�t b.ıskı
lara boyun eğmeycccg!ı "'c 
Kongremizi yapaCJgıı, , 

Mutlu
ay'ın bu açıklanldı. b,nına uIJ�lr 
ken s.ılon dl�lndJ bulunan TIp' 
liler gerekli önlemleri almak ve 
h.uırlıkları yapmak ÜZNe kolları 
sıvamışlardı. 

SıKıYöNETIM 
SIKIŞTıKÇA 
BOCALlYOR 

Bir Parti Kong;-esinin ıoplantı 
ve gösteri yürüyüşleri yasasına 
aykırılık gibi saçma bir gerek
çeyle engellenmek istenmesin 
deki komikliğin açığa çıkması 
üzerine sıkıyöneıim yeıkilileri 
gerekçelerini değiştirmek ihtiya· 
cını duydular 

Salona gelen Sıkıyönetim sav
cıları Albay Nureltin Soycr, Bin· 
başı Erkan Başar�n ve Yüzbaşı 
Osman Şimşek'ten kurulu heyet 
TIp yöneticilerine değişik bir 
gerekçe ileri sürdüler. Salonda 
hazırlanan yaııda toplantıda slo· 
gan atılmasının 1402 sayılı sıkı
yönetim yasa�ına aykırı oldugu 
iddi� ediliyordu, SOılonda haLırla· 
nan gerekçelere karşı Sargın sıkı· 
yönetim sa..,Cllarına "Siz. AP 
kongreiÇinde spor salonunun dı· 
şında Demirel'i k.ırşıla�n parti· 
liIedn Muhteşem Süleyman slo
ganlarını, milliyetçi Türkiye slo· 
ganlarını yasadışı buluyormu 
sunuz?" diye \oruyordu. 

KONGRE, 
EMNIYET MUDURLOGUNE 

GöTüRULUYOR 

Sıkıyönetim s.ncıla"nın kong
renin ıpuli gerekçe�ini " resmen" 
bıldirmelerinden \onra gü\lenlilo. 
görevlilerı uç Qat1en fazlOı bir 
nm.ındır goulıınrlJ rurtuklMI 
kongrenin Emniyrı Müdürli.ıgune 
taşınması operasyonun,] gı'çtiler. 
Salon online getirilen otobüs ve 
minôbü\!ere doldurulan TIP'liler 
ve konuklar götürülürken Boran 
gJleıeCllrre "söylenecek dolh.l ne 
olsun, durum herşeyi gö\teri· 
yor" diyordu 

• Kongreyı görevli Oldrak ııle· 
yen ga/eıeciler, \endika ... e kitlı' 

... c-.ıılar� 

örgütü yöneticileri, üniversite öğ
retim üyeleri, yargıçlar ve butün 
konuklar da gözaltına alınanlar 
arasındaydı, 

588 K I ş I  GÖZALTıNDA 

Ilk gözalıına alınan 29 kişiyle 
birlikte bütün kongre Emniycl 
MüdürlüğU Spor Salonuna taşın· 
dığında toplım 588 kişi bulmuş 
tu göıaltına alınanlar 

Emniyet 1,  Şube Müdur Veki
li ile Sıkıyöneıim Komutanlıgı 
arasında bir dizi gôrüşmeler baş
ladı. Bu arada yaşlıcı bir emniyet 
görevlisi "Şun,a yıllık polisım 
bu kadar saçma bir olay görme 
dim. Bir kongrede slogan atılma 
sından daha tabii ne olabilir ki 1" 
demekten kendini alamıyordu. 
Emniyet yetkilileri ne yapacak· 
lırını bilmiyorlardı. Yapılan işe 
"yasal bir kılıf" bulmak gerçek· 
ten çok zordu, 

SıKıYÖNETIM 
Tlp'LILERE 

HADLERINI BILDiR!)1 MI r 

Sıkıyo�tim Komut.tnlığının 
Emniyet yetkililerine "T IP'lilen� 
hadlerini bildirmekten" 'Behice 
Boran'ın kendi�ini 1\IJnbu"dol 
s.ınma�ından" sö/ettiklen \oy· 
leniyordu 

Bu aradJ 1 ir Ankara i ı  .. 'e 
Ilçe orguııeri, gö/altını .tlınJn 
JrkadJşlOırının her ıürhi gereksı. 
niminin \JğlJnmJsı \le gore..,ıerin 
sürdürülmesi ıçın Rt'ıckli dii/en· 
lemeleri . ıl/la gerçl'kle)tirdiler 
Hukuk bürosu gerekli hukuı...i 
girişimlerde bulunur \Le gÖ/Jltl 
na alınJn TIP'lilerı \'c PJrti yö
neticilerini ıiyarct ederken; yıye
ceı..., sigara gibi ilk gtrtksinimler 

karşılandI .  Pan i lokalinde gözal· 
ıındaki arkadaşlarına yiyecek ha· 
zırlayanlar, ailelerin haberdar 
edilmesinde görevli olanlar yo
gun bir çalışma içindeydiler 

Oluşturulan komite gonltm. 
daki yöneticilerinin görevlerini 
ü�tlenmiş. TIp üyeleri çeşitli 
semtlerde, Partilerine kJr$1 giri· 
şilen \Le hiçbir yasal dayanağı 
olmayan bu >aldırıyı ig-ilcre, 
emekçilC're anlatmak için kolları 
�ıvamışlardı. 

Bu arada kongrenın yapıldığı 
Çağdaş Sahne salonunun Sıkıya· 
neıim Komutanlığınca bir JY W· 
reyle kapaııldıgı kararı .ılınıyor 
... e salon muhurleniyordu 

SALDıRıNıN SONUNDA 
ÇARESiz GERi ÇEıdL.\IE 

Yaratılan lerör fh,.I .. ko) 1.1 .. o· 
nuçlandı. Saat 18,00 dolayınd.! 
TiP'liler ..,e kongrenin konukları 

ifddcleri bile alınmadJn �'apı'an 
hu .. iyeı 11:'\011 1  \onunda �erbc\t 
bırakıldılar Am.I koparılan fırll· 
n.ı için txlli suçlul.ırın cb bulun· 
mı \1 gcreki)'ordu ··Suçlular · 
bulundu cb ilk goıaltına alınJn 
.N pJni. gorevli\i s.ılı .. erilmıyor 
boylece orıadJ bir ')Oçun bulun· 
duğu kanıtIOınmaya( l\ Ç.ıIı$IIı· 
)'ordu 

KONGRE DEVAM [OEelK 

�JIı\·erilcn delı',ı::clcr Parıi lo· 
Io.alinde loplandllJf .. 'c Kon�re 
Oi .. an Ba�,ıoı SoifRIO "I\.on,ı::rc· 
nin PJ/Jr gll1u \olat 9.00'dJ top 
IJnm.ık uıcre bugiJıku �'all$rT\Jla 
l ınI IJmolml.ldl.ı::, ınl" açıklJdl 

:\LA 10 dc .. teı...l i  Demirel kri
dJı ının "ongre bol .. kınının bir 

unluk �di)mc .. i burada nokta 
ıdı. ,1n\l bu ba .. kınının he�· 
ının ...... ulm.l\l .1,11 bundan \00. 

J h.ı)layaı.ık 

F ' 
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SOSy .uJııy ()UI;&Ua 1x0N0III zıavat, 
GELECEK IÇIN DENGJU KALKıNMA PLANLARı 

Ba .. b � _ ''b_'' __ "DIıı ı..ıa
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li .... It borado . -.. U .taeoınIk UIltıama PWıJOnıU -
.... ledı. KEYIC·. (Kutıbltb Eko_k y...ıım KoDMyi) ü,. 
iii ..... 6Dilmiiod.ııı .,.. ,.ıwı ...... dö ... nıIDd. Ifb\rIIIIDI lllç· 
.... _yl .. . koaoıalk ...ıaııUlJl -JI UnıIqtmldor. 
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lOplumal ilerleme içlD. örtiite üye olm.yu ülkelerle .. ul.
...... . kODomlk örrıiderle ilitkileriDi .. yudııııl-.mayı ... 
tittinDl,. hall' olduklanın belirttiler. 
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oLlMPIY A T ATEŞI 
MOSKOVA YOLUNDA 

n. 0Iö0ıpIy.. o.-
�''' ''''''''- b'' .., 
.... v....-·" oııoı,.a ıl
,.....-.ia oıı.pı,..ı atqI ....... 
... ........ ............ ........ .. 
bioWdçlkr .......... ......... 
.. pa o.cır ı. T�aa ....... 
..... �.,.. ..-.. o,. 
..-. . ... -. v_ 
Bulpriltaa. a.o.aa.,.. ft Soıryd 
topraklanDdaa .. ,ad. 4992 kIO
mrue yol kaledecıEk.. OUıı:apiy .. 
mcpIain1ııl yola 19 T� ... 'da 
Co<kl adda .... ...... k La} 
aUıJ .p« partawb LCaIa Sbid".. 
IDIIDdI r .... ıeak aç" töreuuk 
_ ........ 

lWElfIN 60. 
KURULUŞ YILI. 

lran hallnnlD ıerçekı.,tir
dili dnrim olumhı toplumaal 
ye politik boyutlara eritmit 
durumda. Bu saptama 
TUDEH'ID 60. ku ... lu, JIIdÖo 
Dimii __ iy&' yapUan top-
...... da beıılmoeodi Kom_ 
hrtili'Dio Iiy . .. JODCIqIan. 
_Il .. ct..ıamtlaa ,_ yame-
de demmm kemaDIDUI ft 
ileri, • .aliriil_iDi bır LÖIe'r 
o ...... p,orıar. 

PORTEKIZ 
ULUSAL MOCADELE 
GUNO 

POI'Ickiz"m SO kaııtiade ı mil
y ........ fa.. rorıdıloli 22 Hal· 
.... .... ..,ıd .......... -
Iwt-- NIaD DCWIıııiDbı u..' 
............ __ lçID ..,.... 
_ yapa. GOrtC1III .-,ııa.ıc 
d ..... Iıratik _ __  .... 
DI ........ .. .. ,..ııaı.ı ..... 
....ıatu - ..,ı çeItIImaI 
iIıCtıdI. 
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....... _ _  . 1110 7JIou _ . ....... t _  
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SOSYAı iZMIN 
KURULU$UMJA 
DEV ADM-AR 

• Moiolstaıı deneyi, 
Lenin'n bpltIIiIt 

dOnemden FÇmeywe!t 

IOI)'IIZme FÇ� 
J6rGfIIIıOn ylfllM 

ıeçlrilmeıidlr . 

• 1 92 1  6nceıı1ııde 
MojoilUn'da ...ıece 

bir ilkonl n.dL 
Olkede tek bir 

hastane ya da fabrika 
lıile yoktu. 

Dup her LO bın kifiye 
20 doktor ve 100 yatak 

dOpıyor. 

MoIou.w. IWb yüsyıIIon 
k_yon bir tar\bo ooIıIp. A_ 
bu tarih içinde 1 ı Temmu. 
1921 y.pyeııi bir döııenıID bq. 
\anpCl. Bu tarilıte MoIoÜltaıı'\D 
bir halk cumhuriyeti oldulu Ur
,.·da (,Imdiki UIaıı Batur) tüm 
diiDyay. u.. edildi. 

ı 921 öD�Dde. fecdai Mo
loliltaD. Asya ülkeleriDili en ce
rilerindoo biriydl SanId.onaçOı 
k",UÜonDda doıım.. uıııu.1l. 
OIkod. tek bir booWıo. ya d. 
fabrilte bile yoktu. BüIÜD iiiUde' 
nd .... bir ilkokul _i. Buouo 
yanında 100 bbı Lama'yı boıuı· 
dıraıı 7oo'doo ı..ıa Lama ......... 
lın • ...ıı. B.. y.ıı.1dD orItelr 
nüfulUnua yUUUUD üıwticl bir 
ıtte Çaı.. ... dı.ID1D Çarpıcı bır 
IÖIteI'IOIiydi. 

oya 198O'IeriD Mo.oÜltaıı·1 
plifldD .... ,iai, ......... .. bo-
bOrieeme ... ' k_lille4tir11• 
ml, tarımı, bqonb killiir. bWm. 
efidm .. ... bk hi._1orI 1Io ... 

lifmi, bir torun ... -ı'i ü1b
adir 

... ULIII&III oaı'lUlUf. Lo 

MoI_. -raJImIID ...... 
dı .. ı.lmlk _1IaL ....-. 
PUenıl, bır _ o .... iii& dil· 
.. ,de .... y\iotmi, bir iib olma 
bodona. p.. .... y�' 
dır. UlbDbı .koD_W. lindm 
ItapOIitool .. ....yi ilnllmi Iii· 
.. kU yiitaoIoıwk çok _ Dile-
Ultaol dotlflkUtIo. pçlmıo_ 
dır. EkODombıiD �I .. _k 
\ö .. 1 yepııı oiInkU ",_k· 
te ve kol .... "d_k anan bır 
bd. makIDa IPi..," .,.. cı. 
• lftlnnolttodlr. 

_.ç o ...... dlk_ del
bir .kODOlllik büyll..... .-ç.t· 
"'mlftlr. 1961'd ... 1978', b-
d .. pyrl ooli mWI ...... 2.7 b-
n. uı .... PUr 2.1 ır- pyrl ooll 
_yi ilnllml 5.6 ır- .. torun· 
... ilndm 1.4 ır- biiyiim .. liir. 
Sabıt d,,_ .. _,. ya ... 
nın lıaCmI _yla 4.9 .. 6.2 
ır- -..Iır. 

1979 rıb...ıa. MoI-" ıop
nkianııııı nk IÜriilqiDiiD 20. rıb 
tutlandı. 20 ,.ıda. tanm ...... 

EMPERYALIZMIN 
UZAKDOGU'OAKI 
YENI OYUNLARı 

EmPerYOIbııı \looIııJolu'do , ... 
.ı .,...... ___ pqbıde. 
-.D _ .......... yIııc 
pdd - --- çOrPıııIO
nk _ T.,_ oIoylon ...... 
_. laıPerYııIOI _ le-
ltdaI, -,'. ToyIoad·. u.
P bır "1fpI ......,.. 
\ııiooiıiiiiii ,.,...... IIIi,-. 

�·doIıI _ It  ... 
don , ...... ı.ocyoiı PoI Pot ...... 
...... çCrdaI, bır ........ bed ..ı. 
....... y.yIııod.Jtaaılıoçya -
....... .......... " ........ ..... 1" 
-..ı . ........... -- YILI-
IIyodoIdL itoaıboçp 1ıııIIıIa! .... 
_ ,-. ..... ı .,..ıııoı.ı... 
- 1çID � ç_ .  
tc ___ - - -
- ...... çıbnIOıı ...... -' 1oıI, ......... - ,....... 
�

-- _ .. -,..,....... okdf �" 
...-ıaı ToyIoııd ............. 
doIıI lıIaIıııI .. � .... 
_ lıaqı .... ......,. ..... 
dkr. _ __ -
� ,OOOıIııı' bu ...... çe-
_ __ . ...... 1ıOIıtI - ........... .. � ... 1IIııIIitıııI -- - 
_ _ _  dIIIOMdL 

_ __ - bu 
oıo,ııa. ..,. çOPDIıı ,........ 
.. .... ... ' J ,
" _ _  '- P' 
- 1IdfIL " -" .. -
.... AID �  .... 
,.... .- <:1- ,...- 
.. .. '11rI #'ri \fIıItO 
- - .... .. ..... -
..... ....... -

_ _  . o.ı.. ..;.. po . 
-. ...... _ lçIıı boya ..... ..... 
,...... _ çe ..... bır mı ..... ... 
oidu ...... .-...._." 

ROdııIıUı .. ZoIı.oo.. _ID 
.D 6noıaU. .. ,uc. Ditell.bıbı 
..... dlal _ok oId •• un. In.· 

iiilS ıa_IlESI IYESI :w..;...�d:d�::.:.=: 

� RODNINA:.�":;;;n-
r.ı.a BodıoIMl lIIIıJa bua po

..... ........ . ........... ..ı ... 
..... bIrL" OnbIr A ........ OD 
DIQa _.,......... \iç Ollaı· 
..,.& lIdIIItI (� 1911. 
lIIIıIbraek 1.,.. Lab PIaCtd 
1980) .. 0111 aIUaI _dilli 
.... lIaJıaaIan onu, "bu pate
DIııID pI'Ofoo6r11" _ nı_· 
diıi,.... Aa. iı\aa RodııIıuı _ 
_da dlla,.b .... ..... btiala 
.. s...,. Bant KomItooI'Dbı .t
ldD bır .,.... Y .... _ Içbı .. t
tii\ .... ,...ı •. uı_ ...... 
.. d_ ..... baboreiai o ...... da 
l6rn 'epı,..... KoacIIaIDI _. 
yan. 'U ,a da bu ölç\ld. W,kly • 
...... "'_. oIçaq6ııW1ü1ü.I

I
. 

IYI yl\NtIUIIl 110 _ ........ d. 
11l- .. .., .. .  yuıclınnoaıDı bl· 
Uro •• ODUO OPOrtIf ye OOplu ...... 
çaı..maIanmıı te_ı boJirI.ylc:lal. 
inde .... .. Ukolarlo. ııb boIb· 
.... oIu,or. 

"H_ bu. _rıode. b.m de 
-,moiarda IYI bir mlleadole Çı' 
ltamıaIt -.n" dl,.D RocIııIııa. 
buıt ft _'f" .onuılan ÜaUiDe 
-,maIanııda .-ç.ktea d. b.· 
pniı olmalıte. So'Y.t Bant 
Şampl,oDIan dolopoyoo. ily_ 
o_ lıOtıIdıtı Düııy. B .... Y.· 
pıalan Ko_I·nde . .... lflk 0\. 

�ya "'-... bilimı, •• 
dabıı öıı .. lıllaftloo çok dab. &or 
bır __ .. _.,,,, •. IId .y 
_ 0Cı0It 1980'do, RodDIn • 
ta> ZOItOn. tn.ç· bı G6tebo .. 
..r.tııda. A .... p. 'unplyonl ... · 
DU �dıIor. B •• çlftlıı oııb!· 
riDCI A_po Şunplyonlu •• 
oi.rıı.n. uı ........... ..... d .. ma· 
iaıda ............ olduklon oItm 
madalya ..,.. da oluı doku" 
yi\itoolml, oIuyo..s •. 

Heynalan Iriıı. .. 
Aluaııdor'ID 1978'te Bradlla .. tdaki perfor
lIIIIIIOIanrU çok Iyi b.tır
........ tod ...... R .. IWk 
......... lIzorlıuı ltunıl· 
m .. o .... " .... f ....... · 
Ol" odb ıo_t P .... 
nmlannı ıunuyorlard: 
bu ka. Bu müzik Rw 
o .... bor ,.yi kentteri 
le etmekteydi. Ve bu 
n\ID JUW'da oDlu b\i 
mii.lld. bü)'Ümll,.nll 
Atletlerin yetenek .. 

=�::��t�::t:�:: \� 

KıSıTLAMA DEGILDIR" 

" Sorunun IOD derec:e t.arta, •. 
labilir bir yanı _ır" eliyor .t· 
I.U.r. "Bir çolr. ldmH kendinizi 
bir ,.,.. b .... dIIUlızd. klılUa· 
malar Içine clrmenlz 'fa önemlı 
ölçüde öneride buluıımanlZ po 
relr.tillDe tnatılrlu. Falr.at .erçek· 
te durum böyl. detUdir. Biz .11· 
Um .ördülr.; pHI tatUlerimb, ııır. 
IÖ!'Ü4tül\imüz dOllUanmlZ oldu 
Sekb aylık bir oIlumu,z .... r . 

yalı lIIçlor .. bolldanıı dole, •• · 
rlylO yapım, oldu" toplanb .. 
konu,malan uzun IÜre babrlana· 
_. 

keollmi, bır .. Itild. IZU· 
yorlarda. Blrden müd.1ı: • 
ItaoUdi. Spon:ulu ile bu 
kopmamn hıç larluDa 
...... un .. pblydU .. .. 
_mlOllllI IÜnliinllI· 
I ... _11.1. d.yonıl· • .....ı.�'NfJ .  ,, ·.ôt1�·.ılillr.._ 
maa bır bal • •• ımi, ol· , 
muma Ir. .... ın " kar tırlrio. b.. pateDIn. 1964'te 

Ord. Spor Klubü·od. teki •• ııru· 
buoo k.bul .dlldl.iDd. b .. I.· 
... ,b. Gouç pote.cl k ... bir oiint 
ıonra da çlftlere atladı, 

Karly.riod. bir çok .. çlüld .... 
lo ............. 00 ...... n klmoo 
ODun durumundan yakındılma 
_k 0 .......... 1ır. Anlrenm&lllar 
_nd. 1rin.·Dln portDorl , .... 
..... Iuktuı yılı:ıhrkoo O. eperois· 
IorID IIImIlDD yanld'D y.pma,. 
buudır. Bu ufat tef.k .. lörü' 
D\lfı. ..,.r. bı .. .  tletbı prç.k· 
te cIombdoo bır indOIi .. yılmu 
bır aıIIcodole Nhu .ord ... 

oa defa dliD,. ,unplyoou ol· 
..... bır atlet lçla prlp ıöaiiIt .. 

biiiıoo de 1ı\aa'D\D _ torI,.ri. 
_ OD JIIda. _omak Içla Iii· 
..kU çabodoD 01 ........... 1972 
OUaıplJat 0JUIIIamıc\aıı ......... 
_ par..ı AIOUI UIaııcw. 
ı...tııcnd Bu �'nde çaı... 
...,. ıwv ....... .. Rodııbı.· 
yı partnenis bınir:nııtla. Bu du· 
.... 00" ıı.ı,..ıaln OODU pbl 
.....,... .. lıIç _ bır OOD' 
..ııt -.ıaa _ Iı\aa'JI 
....,. ... ..,..... aııo-eı. 

�'--ııbıII .. 
....... daiıa ta-

bııUI" aporcuJann p
lü:naemelerl , CeNteU.ri ve hn' 
dilerinı bütünüyle proırama llap· 
bnnalan yY_lnd. yumu,.1r. ve 
blln han1uıtterle sürdü. 

Ay.'. kolu. ıoyirell.r çifti 
oIbelart"k.. Ildeco h.yronhk· 
larm. belirtm" olmuyorlar; aynı 
:umanda onların w.rini d. kut· 
luyorlardı. Daha 101ln. bir bum 
top .... baınd. lrio •. "bialm mllzl· 
.1m1z IWkb" deml,tI. 

Spo.......... çaı..bncılan T.t· 
yana Tuuoq'datı her zaman Ö'f', 
..,ı. ııöooderl... Bır ItetMlııd. 
irbıa. "böy. bir çOıI,bncılan 
old.... ıçın ,...... ooJllmalan 
__ kdIlDI" bolirtnılttl. 

SPORCUNUN 
KENDINI 

IF ADE ETME HAKKı ... 

s...,.t Ollaıply.t ..... plyoD· 
\an .... Dd.. _ID bndlal 
Ifod • •  _ boItb .. _i o ...... 
d • •  tletlorlo ıporda öııiiii .. tak· 
Ut ..ııı-n bır ıtIl 110 ..... dlnl 
ifade ._ boItb koD .... Dda bır 
tıttıtaıa _ . 

Irin. bu kOD.da "bır !dıa. 
badlDl ırade ._k ııtı,-" 
der . ..... , olanı< badl yol •• u. 

oiiniı da ıııt.DIabı ol" 
_ıldir. Blalm ... 

.....ıiacııllalls. lıaIIıUDıOıD rub 

����!!�IIIi� '�i5��� mM

m
I
Dln 

__ ""1'.
-

.. ııı.ı ... 
.... ..,ı ifade 

A"" ••.• S.mplyOfl .•• KomU"bt._ 
Cok çalı,mak zorunda olduau· 
muz doRru; ancak bu çok doRa] 
bir tey. TenHklerle de k.artıla,ı 
yoruz ve ıllantllanmlZ oluyor. 
Bazen evden çok uzak, yorucu 
yan,mmuda tek dli.funceniz evi· 
nize dönüp rahat etmek oluyor." 

"Bir yıl tatilim olmu,tu" di· 
yor ırina, "fak_t daha bir ay .� 
çer leçmH biçbif1ey yaprmyor 
olmaktan müthit ıılr.ıldım. Buz· 
dan usalr. oldulumda d. aynı ... 
kUd., beni U,ilendiren biı1eyler 
yapmam lerektiliDi dü,ündüm." 

ÇiftiD antreDörü, lrina'nın 
utNllJIWllan ara ... rdilinde bir 
yabaDcı dU okuluna denm etti· 
IInI oöyıüyor. Daha ÖDce bir en 
Alın ..... çaı.. .... olan Irido. b. 
bIIIIIiDi _!omeye ....... ..nli 
.. amfıa_ on portat ölnınci 
oldu. 

YAŞAM BOYUNCA 
HBP YUK.ARJI 

SOSYALIST sISTEM GIBI . . .  

"RodııIıuı baptı boraD" 
bop JUIı:on doiru çıttı .. .... 
.... -,. doiru _ _  I." 
dır • •  tu,... or-. 

lLDIiI bua po-'cIaI. ıı...,.t 
. ııon. Komlı.oı·ııcIoId çaIıf ....... 
....... de _,. Çı..... ,..ı_ 
, ............ bır __ oldu ...... 
\ıwıI,or. Bu d1_ ....... -
,. .tletlnln __ WmI ..,. 
IU ...... _ .. tIıı � .... 
.Orı-tJriIObIIb . 

"Bır çok _ __ 0&811. ,......... ....... - --.. 
... ,ıı-,. ..... , - 1IIyIIIı 
..,... 1IId\II'- _ .... . 
.. .. blo OPCıOCOıIIıIa -... . 
.,. ...,... . .. ...,. çCıIUIaIOı 110 s...,.t 
...-. .-- .. - ...... 
..,...... . IQ- """' .. ..... 
....... ....... 110 .. ..... .. 
....... ...... ...,.... .

. 
..,. ........ 

Emptryallzmln son .ybrda Iyice 
h"mOI1dordıtl sotuk .... , kı,kırtıe> 
1011 komponyaJl. A ...... ·da yopılon 
NATO 8aIWı.... Konseyi Ile yeni 
boyutlor kaundı. Bu ıoplontıda y .. 
y .......... sonuç bildirisinde y ... . Ion 
birçok \fodeIer, soluk .... , kı,kır· 
tıcıl ...... _eryallım W'Ofından sürdürOloceğini �österlyordu 

NATO Boko ..... Konseyı ıoplonı"ının sonuç bildiri,inde • 

Fedenl Alınonyo'nın Irteli üzerine yer .Imı� olon bir konu. 
Tllrklye'de Iwnuoyunun dikkotlnl ç.kmedi. Bu. NATO Bokilfl 
br Konseyi'nin " Alınınya'mn Birlili'nden yana"uvır �Im�sı 
oloyı idI. Sonuç bildirisinde .y .. ca. "Almon holkının kendi ge. 
lecellni belirleme hokkı"·ıibi bir ifode yer .Iıyordu. Bu o!.ıy. 
F.cler.ıl Almon ŞomöIyesi S<lımidt'in büyük y.nkl uy.ndı .... 
.. son .nda "NA TO ve AET'nin izniyle" y.ptığını .çıkı.dığı 
Moskova ziyuetinin hernıpn arifesinde oluyordu Iki oby bir· 
ıBda dU$ünDldüğUnde, Schtnidt'in Moskova zjyıretinin yumu· 
JıIT'ı ye bMI$ lehine yvartt sonuçlar vermesini başbn engelle 
mek isteyen bir giritim görüntüsü ortaya çıkıyordu 

"Iki Almony. devleti" o!.ıyı bilindiği gibi i kinci Düny.s. ... · 
$ınd� oru.y� çıkmıştı. Ancak, gvaş sonnsı iki Alman devleti 
ol�yını yarJW1W' da, bizzat Amerilan emperyılizmi ile from· 

Sil, Ingiltere ve B.uı Almany�'d�ki burjuva politik.acı�rı olmuş 
tu. Almanya Korrii'nist Partisi KPD'nin sava.ş öncesi yıllardan 
beliriediki " Oernomıik Birleşik Alm.ıny�" slopnının h�y�ta 
geçmesi empery�liımin çab�Wıybı engellenmiş ve ABD, Fun· 
sa ve Ingiltere'nin işgali altındaki Batı Alm�nya'da., 1949 Ma· 
yısında Sovyetlerin "Alman birliğini koruma"y� yönelik tum 
çabalMIN karşın, Almanya FedenJ Cumh .... iyeti ilan edilmiş
ti. Aynı yılın Ekim �V,"da ise KPO'nin önceden belirlediki he· 
def olln '·Demokratik 
Almın Cumhuriyeti" 
Sovyetler Birliği Uri
fından kururılan top· 
r�kwd�, bııtılıların par· 
ç�l�yıcl giri�iminden 
�yb.r sonra kısmen ger· 
çekle�tirilebilmi�ti . 

Emperyılizm, "-endi 
Yilf'Jttığl iki Alman de ... · 

• nail serikoğlu, 

Ntm)'NUN 
YENİ 

KISKIRTMAIARI 
leti olgusunu, hem soğuk sava� yıllarıncb, hem de cJatu SOtırJ 
�rsıza kullanmıştır. SED'nin önderliğinde emin adımlar!.a sos· 
y�lizme doğru yürüyen Alnı.a.n Demokratik CumhlXiyeti, hep 
emperyıliımin ba� hedeflerinden birisini olu�turmuştll' ADe 
yöneticilerinin barışun yam kararlı tutumları, tUm kış�ırtma· 
ları bo� ÇIUrmIŞ ve bir nmanl�r "soğuk sava� merkezi" 01.1· 

rak seçilmi� o�n bu genç sosy�list devlet. bugün bütun dün)'a 
tarafından UnılUl1 saygm bir sosyalin devlet haline gelmiştir 
Bir b��k.ı deyi�le. Alnı.a.n Df'TnOkr.iltik Cumhuriyeti hılkı, ken· 
di geleceğini �nrlılıkla. belirlemiş, empery�lizmin ... e NA TO' 
nun bütün oyunlarını boımuştur. 

ADC·.in en büyük boprı ...... dan biri de. Federol Alnwıy. 
Cumlı ... iyeti ile borl,ÇI mıkiler kur>bilmiı olrıwıdır 

Bu noktoda. NATO bildiri,inde yer .1on ifade. Almon De· 
momdk Cumlı ... iyetlne !wlı .çık bır provokosyon siri,imi. 
dır. Nitekim. Demomlik Almon Hober A;oM. yoyınlodıtı bir 
yorumd" NA TO bildirisinde bu kon ...... yeniden _yo çıko· 

.. Inasını " ........... tif bır said .. ı" olorok nltelemi,tir. 

ota yandan, bu oloy .. bi . ...... okasyon O\dUIU ve 1101 AI· 
_ ............. ........volıst saldırpnlor ı.nfından yon\den 
laıI10ıııIma "\ilmi, Sdımidt1n Mo ..... ziyored lnCOSI .n . 
... tutunuyio da _yo çıkmoklaıl ... Sdunldt. Mo ..... zi· 
YOntI iInCeSInde ve sınsında "lIIkes1n1n NATO'yo bojlı oldu
i ..... bu ziyand NA TO'nun lınIYIe yopttIınl. NA TO'nun bl
nı ve yuırupınonın aıı-cesı old........ Sovyetlerin Alp
nBıan'dI/ı çeıı.ıın-ıerı 1I\reSI.... prıinlllln IIIncIIlnl' 
teknr teknr wıpıIoıııqW. NATO blldlritlncle "AIınanyonın 
B�IIII" dohii , yw alın tIIm lfOdeIOr .. SchmIdt'1n bu -. 
..... ......,.....n ilnUmllıdeld aıınlorde yopııcalı � lut
kınıCıI* aIrItImı..tııln. '- de AImanya·n.. "enıparyaiiım 
tnfiııdin kurIInImı, bılmı olan" FodonI Alınlnya'MI bu 
.... ....... 1IIdn nı! oynayac:ai .... hiiıerdsidir. 

AnCIIC, AImIıı 00ın0ICndk CUımırIYtII .... • ... 
-iiLi laf hOıIIIIarI olon SOVY.ıIIr lIIrIIIf .. tIIItr .... .. 

... ..... ........ Iıu � bIr _  ... ..... 
çılıri'ır'tt. SOIPIIt -..ın . 1ıIpIQIIIt ...,.... ..... 
..... ,.. , ' • ....., ,..' __ n "  ... I tıt;  
.. ı.- ........... 



ıı.....,. lCaCIar konut iiii\iiiii, ....... ..ıtııra. ıc.nıiet
IM .... CIOI" niIfUS ."," ile bu OOkt&deId uredm kaPatIteOI 
..-ıdaid açıl" cioiıni ..... nicei bır .... OIIrak ele ..... 

,"" tır. Oysa. kapitalist ıaPIıımda __ • mIIIklyet blç� 

... nden "'''''ılı yapın dllııeyl .. diIzenIııe kadar • ılını 
öıelllk� . ... ıtaı YaPıYı .. ıeıııORndOkI S6mIIrO ilişkilerini 

pekl,lIrecek ... yenıden 0rııIeCek nitelikledir. Toplumun cı. 
mokRllkIqmesI .. ..  11' ....... pçı, siired. konıı1U. ilim LO' 
reIuInlm salılpieriııe ııiqan. ııçı .. ıfının .. ILIm emekçi'" 

rln Çıkarları .. .....,..,. 110 çelişkisi cılınayan bır lHn halıne 
dilnllllIIrmo yolunda olacaktır. 

lllrldye işçi P8rtiIi 

O_oknıtiklepne lçin Plen 
S4"f. 471 

konul sorunu 
Çatlar boyun.. kODut, bır 

lOPIıımda leçerU OIaıı clüzeıılıı 
..... CIIDI yeııIdeD üreim_ID bır 
..... .. buDdakI bqU1IIIIID IYI 
bır ce;oıeıı.ı olmu,ıur. 

Baruıma C-DInlmInbı kaq> 
laJıdıtı "koDUt" deııeD kapalı 
molıaııda bem egemeD Ideolojl ve 
bem de iiftiiml eerçeklqllrm 
.... k ymld ... 1imIIIr. 

BURJUVAZININ 
EUNDE KONtrr. 
HEM BIR 
EKONOMIK BASKJ 
HEM DE IDEOLOJISINI 
AŞıLAMA VE YAYMA 
ARAODıR 

KMTAUST SISTEMDE KO
NUT. EMEClN KEN04NI YENI· 
DEN ORETMESININ GEREKLE· 
RINDEN OLAN • BAAINMA' YI 
KAR51LAYAN BIR ARAÇTıR. 
KON\lTUN BU NlTEUCI AS
OARı OCAEl'1N BELI RL,ENME· 
siNDE ETKIN OLMAKTADıR. 
GENE KAPITALIZMDE KONUT, 
l şoOCClltO BELLI elR YERE 
."OLAYARAK, VAI'AV alR 
EKONOMIK GOVENCE SAC· 
LAVARAK

. 
VA DA DOSOK BE· 

D€uJ BIR YA$AM BIçiMININ 
ARACı OLARAK

. 
OCAnLERI 

BASKı ALTINDATUTMAK IçiN 
DE KULLANILMAKTADI A 

lIH'\..ERDEN BU YANA 
TORKIYE'NIN aOYOK KENT· 
LERINDE APARTMAH ÇEVRE
LERI VE GECEKONDU ÇEV. 
REURI lIçlMlN"" .. ..  "dU 
KENT yAPtsı Q&LJ SM şTı R .  
""ARTIılANLAR, IMAR PLAN
LARINA aAGU OLARAK IIEL
LJ STANDAIITl...A1tA AZ çOK 
UYQWI _ ClMaıL "VASADA 
............. NlTELlKL&RI 
L CEMN  Mll!TA�1I 
OU"'''" ..."..-........ ... 
....uuv .... .......... oRETlMl 
.. AVaIL.AN ULUIAL KAV· 
NAKUULI. IICOL.AYUKLA KEN· 
DI _Nı_NIN 

• s. kemal kartai 
"G{lSTER DILINI. 

SÖYLEYEYIM HALINI" 

"GöoIer dWııl, lÖyieyeyim ba
ıını" der halk. DllID. bıanıD be
d ... satlıemm Iyi bır � 
oldutunu vuıgular bu özdeyı.. 
DU ile beden satlılı oruıııdakl 
illşldye benzer bır Illşld vardır 
kODUt lle toplumda geçerli olan 
düzeu IIlIIIDda. Bqka bır anla· 
tıml., koııııt üretım diizeDl. top
lumda geçerU olan IistemlD Iyi 
bır pergeoldlr. Bır toplU""'D 
kODUt ürelim dilzeubıl IDcoleme1 
blr.e o toplumuD tüm _mi 
Iıaklwıdesathklıbııcıı.r verır. 

Bu anlayışla 1Urklye'ııiıı dili
De (koDut düzeııiıı.) bır bakalım 
ve eördülderlmlzl _ 1Öy\ey" 
um. 

KONUT SORUNUNUN 
KAYNAKlARI 

rurtdye·d. koDUt .. nıııunuD 
011 temel kaYDaIdan p.ıılardır: 

1) Niifıu lweIıetIerI: KeDu..· 
.... 

2) GeILr dalılmııııdakl deııp
lIZIIk. 

3) KepltallzmlD \tleylf maııtı
....... dot .. lIıIiııÜ olan t.OPnkIa 
.. kolUila IpIlıIlIaIyoD, 

4) 80IYaI � liItemIııIıı 
,.ıenızııaı .. 

5) Koıııılwı iintiimt f1çJllll. 
- s.c. ..... c ye K ••• t: 'nir .. 

�'aIıı ıarıı- ...... bır ,.ı 
GIIaIIma 1 ..u,c.. mM ' , i 
ııIifııIıa ... ,... ........ 2 ıııJ&. 
,... ..,.. G6ıIIıIiIII .... top 
.... ııIifııIIaIıI ._ Dıl bIa  .. 
• _ .... aIIfıUIL KıaOI 
ııIIııIıIdaIıL __ .......... 
. ... ÇtOI "  CıIdııIıaa ... 
,..... Mak, ıııı,ı.t ...... ....... � .... ..... ..... 
• ıııı,.ı. ı..ııa,.. x.ı. .  
...,... ır- ........... . 
...,... .... u,ı.ıı. .... 
........ .. ... W '  « 

..... ııC.ıIır 
ıııa.ı ..... 

larUUD azalmaaru ve bot duraıı 
konut _ymıım artııwmı satla· 
nuttır. Bu ömek, köylerd. bot 
dunn koDUtIarm ulqau olaııalı 
lle kııDanıma .. kuldutuou cö· 
ıerm.ktedlr. "Köyi_ uLqım 
olaııalı satlaııarü 1\ir1dye'dt 
konut umtısı azaltılabılır" d .. 
mek lltemiyonız. Köylerd. 
öııemll miktarda bo, konutuD 
bulundulunu vuıgularDak lçID 
bu ömeli verdik. 

- Gdir D_l:abml wc Ko •• l: 
KODuI IONDunUD kayııaklann· 
dan .D önemlisi gelır deaııımm· 
dakl deugeoizllktlr. DevI.t pıan
lama T .. ldJatmın "G.lIr Datılı
mı-197S" adh çlhtnıuuıa cÖre. 
'l\irldye'de bır uçt.l.ı allelerID 
% 20'11. ııeJIrIıı % S.5·UDU alır· 
...... öteld uçtakl IiJeIeılD % 20' 
ii ııeJIrIıı % 56,5 'unu almaktldır. 
(Çlr.elfe-l). Böyle çok deDPaIZ 
bır gelır cıaaııııııuım cıoçerU oldu· 
tu bır iiikede. ,wı.k CeJIıIIIer 
lçbı "koDUt i0iii11l .. diy. bır teY 
yoktur. Diitük piiriiier de koDut 
plyauıııa çıkanıamaktadırl. 
KoııdI lOIIUIIamıı ..,.koııdu ya
porak kmdlllIi çömıe,. __ 
maktadırIIr. K<ıPaıIIıı &IJdIIUI 
_ ka--..ı buuıma ioiiiiu 
ii. ııcuıııır. 

'NrIdye'de ....-ı ko..,t iinii-
mi lçIıı ......... bor 100 lIDdaıı 
70 .... ıı- kaJııaIıIıdır. " ... 
_ bqılık t.Dıııııııı _& iinii-
ıaIııdıOIıI iiLi PIIJI ,.ı- 'JIj 5' 
lIr. a..ka .. .......... � 
r ......... 'JI. 101ııl OOIIaJIID a. 
-. 1InıUıııIıı ,.ııı- 'JI. II'IııI ıı. 
ııO&IııJ ' ......... ııa.. ... 
... � ....... ,. acr.. 
IlllaJa Ilal Illdllr, ......... 
'JI. .,. ... dIaIdr 'tS1Ir 
.. 1ııa � kIma  .. H ... 
.... a.-" ii ıııı,..ııı. 
... .... a..a _ 
tML bIIrr 
.... 

FIYAT 
(KIRA) 
KALITE 

ÇIZIM - 1  

'l\irldy.·de KODUt Arz ve Talebi 

,.,..., 
- 1.1701 O_ııı. i_i .. 

ıt ... t. 'nJrIı:I,-'. _& -
._ ID lIııWII lıııJDÜIInıdIII 

" Xu., A-aıa 
(ABD .. lWıIıIa'da) lıot 
.. aDe lçlıı Ollalwa Jıo. 

ııU,UJıIIIII 80 ıııetn .... ci
YIIIIfdııdır. ııo.,aıı.& UIIıIIarıIe ... 
YIııO lıot JıItIIIk aDe IçID adIJa. 
IM koDu& lıiIJUIdUIII Lo ıııetn 
kaN eiftnııdadır, 'NrIdye' . .. 
ııııı.&b. koııııtıanıı 0IIaIWa LıIIO 
� ea.1oo ...- .... cıha' 
rıııdaD. Yu.ıJaIıI\Ir foııiuııı or: 
ıaı- 'JI. LO· ...... !romı& .1ıt6ııı. 
• a,nIıIıIı 'NrIdye'. _& Lo
mııuıııııı DIIIaD çIIOIIIaıIdJII 
ıııı,ıoao OrIa7& çWııakIadır. 

Haaııaıı bu ka,...ıt m1k1an 110 
'I1IrkIJe'DIıı ,.ıııt canblıılmJıılıı 
Dıl bIa kadar koııı& _ .. ola
ııübdır. "-lı çok _ .. 
çok ur elde _k aııiamıııa 
PIıııadIII lçbı. a .. lIb um. 
.... IpIIdIuyoD yohıyla daiıa. 
çok ur almak _kilıı oldutu 
lçlıı, hiçbir 1ıI1IdIme& (AP'llııdoa 
CHP'1IDe kadar) 'Illrldyt'de k ... 
DU& llaııdartlanııı clitUmıe yohı. 
DI &ltmeml,tIr. Gldeıııeıler de. 
GÖıllııUrdıkl . rarklaıma ....... D 
özdekl ayııılıklanıll e_D IYI 
bır örnektir bu. CHP.Blluoıız· 
lar hillıilmellıılıı "YeDI KeDilei 
Yerl .. 1m AIanIaıı Projeli" De AP 
aıniık hUlıilıntllıılıı RI!IIIII Gaze. 
Ie'de (lO Mayıı 1980) yaymJa. 

bır IIII .. . ..,.ı P.IIIı .. 
teıııIııIıı ,.... oimudır. tJIka. 
ıııIıdıı ..,.ı �. aIıIP 
OIOııIIIa (Emelıl 8IıııIıIı .. 88K 
1iyeIodDI) ..... 1ıüIIı ,.., 
*elir. A,.., r.ı ııiifiuwı ıı. 

.... 
__ iIçW wl!, ,... 

• olla, ..,.ı .--ııt ....... 
lçIııde lıIIe deIIJıIIr. o,ı. olııııc:a, 
UııdIIIııIıL .. ......... PIeCeIIııI 
ıı.ııı � __ ...,. LıOIIarııak 
.. IIIııdekl kIIçUt -...ılları de-
ledIııdIrıııe.. ..... .. yia IdtIJer 
"0IIII1a ,.. maya yll.Ima .. _. 
lar. KDIu& .. ... "Iıuıııma ... 
.... .. DIıı ölallııdt \tınler ytiideıı-
melıtedlr. Eıı1Iaoyoııll& bır ık ... 
IMDI lçlııdt .. yilbok Iptlıilla
lif kazaııçlann -llaııdıIı bır or· 
lImda 'D &UnDeeU ..... 1 blrlk· 
ttmıe yolu ara .. konut olmak· 
tadır. Bumma \tlniııIıı clıtmda 
-.ya) ııtmıın ..... ve .... et 
biriiıttmıe ..... o ...... da kuiia· 
ıııiaıı koDUt .. _ya IDkemlzde 
lıiikIIm.tltr bep daı bır açıdan 
1ıaJanı,1ardıı. Bu. ulmda "amaç· 
b" bır ...... tır. Ve toplUmuD 
beIU kealmltrIDe ulual .. ntIID 
_erini kolaylqlırmalttaD 
bqka Ile yuamamı,tır. Ana 
On.ınln. Emlak Kredi 1IanIwı' 
nm, SSK'nın, OY AK konut kJ'e. 
dUerlnlD ı,ı.w, biçimi bunu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Uı 
ii? 

lIaııiI ..... oıaı. MD 
"poiitiiıa"cJaıı ııIIa otıqiıııiaıie. O 
... ·ıIftIOUıı ............ ,. da 
daiıa ..... oiııtö "kaaıııııııD a. 
.......... aııIqıIır. "Konu& poIItI
...... dıiciiiiınizdo do. kamUDUD 
"omı& koııuiuna • blçlmltrdo 
...... ııeuu aııiıyoruz. Keıııu bq. 
ira ....... oIıIutu -.1 _& 
k_Ol do lId blçlmda � 
bUJr: 

1) 00.......... ..LınDI y0-
luyla ya de hukuJd.kum ...... çer· 
Ç"I cılııttumıa yohıyla. 

2) UNtınıl IIIItD katılma ,. ... 
luyla. 

Bır lIIkaııbı kODUt poiilikaIı· 
DID iii oIdutuDu ya de • olm. 
dılını bu lId ııleyı (ıIlPDIomo
yı .. \ıntıM,.) baiwak orta,. 
koya_ DiiDya IiIkelerlnlD 
konut poUllkaJannı bu ölçUyl 
KÖnı IDctledlllmlzde. üç ILIr k ... 
Dut poUlikalıDlD oIdutuDU cÖrtJ. 
ıIlz: 

1. Puçaeı konut poUlı .... 
2. SOeYııI kODut poUlı ..... . . 
a. 'rumcü kODut poUlı .... . 
"l'IImcü kODut poUlı ...... ..,.. 

yalllt ınk.lerd. geçerlidir. Kamu. 
hem konutla Ugiil tüm cilzeuı. 
mılerı yapar ve hem de konutu 
üretir. Konut 101)'11 bır hızmet. 
tır. Toplumdaki konumuna bo· 
lulmaklızm. �Iye ..... 1 eıııım 
hizmeti götüıülüyona ve bu dey· 
I.lln ZONnlu bır görevi lle. �I· 
nID buınma prekslnlmiDln kar· 
,ılanmaa da devI.lIn zorunlu bır 
görevidir. 

"8OIYaI konut poUII ...... . to. 
nç .. ıııcıııere "bl ın_ ı. 
çllildlr. Keıııu koDUila Ugiil tu· 
tarh hukııklal·1tıınımIII cııı..nı. 
ıııoiar yapıliiftir. Bunun yaıımda 
taPIUmdaItI lıOIII kaIImIOr (yo'" 
1IIIIar. kamu aıı-ııı..ı. y&fiıiaı • 
.uııar . .... ) ıçın kOlllt 1InıtIIIr • 
BUDI ık _ idn Y...ıımJarı 
)'IIIIIhr. 

".... •• IIÇIIII ola "par
ç ... Iıoııııt poauıı."dır. lHO' 
ı.tıı IOlUııda kunıiım imar .. to. 
bD 1IaIraııIı." buDUD bır PILIÇ
olan MOaIteD OODII MiiclillllIU. 
Ana 0IIII. EınIaIt KndI 8aDkaa. 
..,.ı � lıııNJUtIan (SSK, 
OY AK, BAO-KUR) .. lIOIedJYe
lar. kOlllIla ııaııı r.uıı,.t cÖII8' 
""JrtıtdIrIor. DiLLI ........ yö".ı. 
ıııoiik .. protokol IıazırlaJımıftlr 
bu komıda. Bu kunılutlar ....... 
da .. .- .... yacalı kunıiiar 
"""tunılm",tur. GecekoDdu Ö ... 
...... bölplerl. ooeyai kODut oy· 
PıJamaJarı. ,.ıni yer\etlm proje. 
lerı .. ıı.-rtorı .. -doot Itbqm· 
de 'ö_ kablUDdaıı yıIIordır 
ilindomdadır. ı.ı.tIIm.ktedlr. 
SoDUÇ ııedIr'1 'rumüylo (% 95) 
öul kIaImt bırakılan kODut üre
ıtmJııe kamu ucuz kaYDIk -Ila· 
makt&dır. Devlet, kamu kayııaiı:. 
\anDı özal kunılu,ıara ........ 
çekmık_. Kamu mülldy.lI ... 
deld anaian yok pahaa... özel 
kunılu,ıara ve IdtU.... d ..... ı. 
mıld.edlr. Bu yona usa ve konut 
ıpelıllluyoounu "amaçlı" biçim· 
d. körüklemektedlr. Kimi B .... 
dlyel.rln Uerld ııitaUkU uygula· 
maiarını (ıZmit V.ni Verle,m .. 
ler, Batıkent, vb.) merkezi yöne
tim .npUem.ye çll"maktadır. 
Beledlyeierln konut alanındaki 
luılyeU.rı devede kulak kalırlar. 
konut sorununu çözmeı.ler. An
cak buıılar. deney kazandıracak. 
birikim .. Ilayacak ve örnek 
olu,turacak gIrI,lmlerdir. 

GeDIt em.kçl k..ı"" 
ler 'nIrldye'dt konut kODuıııoda 
koDdi ÇÖlÜmllrlnl ktııdUerl ge. 
tlrmektodlrltr. GtcekODdular bu· 
DUD ıyı bır önıttldlr. Ancak Lo
eekODdular de pctkoududa otu· 
r&JıIar .. CıCııneaIt OIaııIar ıçın 
çöoilm oimaittaıı çıkıııalt _ 
dır. Gecekondu da melalqnıalt· 
tadır. !LIaaID _i kuniian bu· 
nda da ilim lııIıYIa Itler _ma 
....... k_. Bunun yaıımda, 
Cı..ıOtIa biJYILk _Iihdo "k ... 
11L& poiilikaIı". ",..,ı yIIiof
lar projoll" _. lraıııuoyuııa 
ıIııYııMıIU &ıIOıııIerIıı ...... 
ıı.JIt lraIIıııIOdYIa .. CıaJaaıı .... 
lWIIanııııı çIOIIıııII 110 iık IIPI 
,.ıklıır. Eııo-IdüI ........... 
..... ...... 110 daItıOIa& ..... 
,..aqı. ıııııı.aııııı&. IIIIpIıı ..... 
ııııl ""' '' ........... ,.. 
.. it ...... iık lıııPıIIn IÇ: 
..,. ,.... _ LıııııIıır, 

• 1Oft.IJIRJII DUIOIt&A1S
ı.zş'ltalLlaıll ıouQıl ııa
'IUI.&YBCU ıwnuı .... 
ADA, ALT YAlı VE ıtOII1IT 
POI.h1ıtAI.UINI IlNIftAI, 
çcızoyt 'MI' r.MN KAY .. 
NAJU.ANIIAII ZOItUNLVDlJL 

• ıwnuıŞMZNIN ıZTtaDI. 
Ci TOPLUMSAL VE MQtAH. 
SAL DONIlŞmı. IŞGoctlNIlN 
OZGIlJlCE VE HAJUUYL.A r,.. 
�INI SACLAY'" 

Işçi SıNırıNıN .tlYl). 
HıZLANDıIlACAK VE 

YAŞAM Ko. 
IYuşTluen 

yoNIıNDlRlı.MEıJ. 

• KENTSEL TOPIt.AKLAJlı..A 
DaL MoudYETIN TtlMDEN 
KALDWULUl. BU TOPIlAI<· 
LAIUN Işçi SIN.,. VE EMEK
çi ıth1ıııR Y AlIAIUNA KL'L
LANILAN BIR ARACA DONIlŞ
TllRIlUoIESI ZORUNLUDUR 

• KENTSEL ALTYAPı Hız. 
NETLERlNIN DACITIMINDA 
i şçi VE EMEKçILERIN v(). 
CUN DLDUCt; BOLGEU:RE 
ONcı:ı.lK VERlıMU.lnIR. SA· 
NA YI BOLGEU:RlYU: Blıu.Ix
TE cı:ıJŞECEK KONUT ALAN· 
LAlUNIN TEKNIx VE TOP 
LUMSAL AL yy APıSıNIN ON· 
cı:ı.Jıuı T AMMILANMASI. 
BU VATUUMURIN KARŞIU. 
CININ Işçi SıNıFıNA EN AZ 
VILK OLACAK BIçIMDE SAC. 
UNMASI VE GIDEREK UZL'N 
DONDmE BU HIzMETLERIN 
BEDELSIZ GOT01lIlL'oU:SININ 
PLANUNMASI GEREKIR. 

• Işçi SıNıFı VE EMEKÇi 
KlTu:LEIlIN GEREKSINIMu:. 
RlNE VE ÇIKARLA/UNA EN 
UYGUN KONUT TIlRIl KAMU 
uJvu: OLUŞTURULAN KI
RALıK KONUTTUR. 

• BU TOPLUMSAL HIzMETIN 
TOPLUMUN DEMOKllA TıK
u:şMESI SllREclNDE YERINE 
GETlRJu:BhMEsl IçIN VEıı.i· 
U:CrK MOCAOELuıR, VE
REL VONETIM ORGtlTu:ıı.I· 
NIN MERKEZi sIY ASI IxTID,.. 
RIN IDARI VE MALI VESAYE
TINDEN KURT ARJlMASINI A· 
MAÇLAMALıDıR. DAHA SON· 
RAKI AŞAMADA BU HIZMET • 
BIR B()TlJN OLAILAK DEcı'R· 
u:Nl)1ııJıJp. /dERKEzI PLAN
LAMA U EŞGCOIJM IÇINDE. 
ONUN DENETIMI ALTINDA VE 
COSTEmiCI HEDEFLER ııoc. 
RULTUSUNDA ÇAlıŞACAK 
YENI BIR KIMı.IK KAZANA/'I 
YEREL YONETIM ORGI7I'u:ıı.I 
EıJVU: GERÇEKLEŞTlıı.Iıı. 
aKTIR. BOYLECE KENJUŞ
ME VE KOSur roıJ'TtKALA. 
RıNıN !lRETbt! U BU roıJ. 
TbtANıN UYGULANıP SONU. 
CA BACLANM.uıNDA PIYASA 
sisTEMI DECJı., JtAIıI1.' VE 
ONUN GEIlEUINba.Eıı.I ET· 
RIN VE 1Eı.bu.EY1cI OLACAX, 
KOIIUT VE ıı.lıışEHLERI nıt 
BAŞıNA .... TtJUTIM IIIAU 
DECIı., Tm. rtzıxau. va 
TOft.tJNIAL ıdnıJıU.aıı.I 
ILE ÇlVUHIN .... . AIlÇAll 
OJ.UAlt IL& ALINACAItUL 
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_ HALKA YöNEUK TERöRUN 

ÇOK YöNLÜ SONUÇLARI :  

;:�;�' ��:.,:��i, T:�;
ı�m���ı to� "1�B tası·�me Me mamlayarak Merku Konuyfnin IWb yöndik tm}(, ya'fPl toplumill bb 

bır ),II,k etkinliklerini on,yı.dı bunalıma '" ç" itti ",hw bo,uklulUanı yol .ç' 
lfunce. MYIlMI \.eror, enflMyon makuıd •. Halk, hu- IJUn blru daha anirli, bi.tu 

olııul,n .. n, i ..... so.llılı ve toplum 

,ı. " 
dah. tcdUııin, mut ..... p,ıui&, ç ... ,u olmak· 

�:��;����:'���;�'E.!2 Bm"BrUallZmB narsı ��2�:S��2uJ�2:;�;!� 
platform nilelili kuandt. 

"1 � i huu1Lklanru. Jı.nlı ııUt�m.i haıta1. �I. antlrdı. 

��E:�v:ıt;���';�;!:i�E�{ demD#ı�ası· cepIJesli icıindıı,.i.. ���:��:��: =�::,

b:: ' 

konUimaian �kuyl. kll1ı1arur 1'(' i i� " IUGUif " lan \-'atand.a.flann durumu uc. anık özel bır 

aJk�l.nırbn, liyual iktidardan ve ölüm � labtlık n�rn.I yaratacak boyutlara 

Bakanlıklan .elen muajlar soluk varmılld'. 
kartılandı Terör\ln ı(nit kap�b b� tOnucu da. h.lk· 

lık pn konuklar arasında bulu' «ye IrCl1'fı me.ld kuruluşlan, demokratik 
e HAYAT PAHAULıc.�1NIN � reNf boyutlu ç�kingcnlik. erken .. tl��d� 

nan Sa�hk Bakanlıl' MUlteşan. kUlU1Uflor örtütLtnmrli uır orid mi.icod«l� �� kaparm�. �rva1 yqamdan
. 
kopma bıç�. 

) .. pbRı tlP konuşmada S�I1ık Ba· uırrmdidirlv. Bu konuda bGfloyon ça/'f' HALK SACUCı OZERiNDEKi ınind� t�ncUni ıolt�nn�kt�dir, Bu çok k�nu-

kanlı', \'e Thrk Tabıpleri BırtiRi an- molar fliirdüriik�lttir SOREKL! OLUMSUZ ETKJLERI mi.ı.d� havanın kararmanyla .osyal 'fqam da 
ıınd.ki ,ortı.lik .. n sözedo .. :, ",y, Biı M�im"rin t.ror .. ifhncc o/Qy/Q· Hayat paJıalWlırun "'�i. ,ntlor,'onun h

ızın. bitın'kle<llı. Bunun no .ı::��� 
;:

ıhW 
b:�

n
ı n ayn havalar e6tirilirııe bun an be· n Itarş .. uıdalti ,örcuhrimu ônl bir önem lii� yol aç� sajhAı �t ' 'Ol �UJ. tt: 

kimler uru 101'\0"" dedı Konuk ko-
tafımalttodır. Hekimlrnn, Ç�fitli )'OI'Olan- !:'dt:m�uı:ı::;��:ı::' h�tiJc:;hiV: yöntemlale uıcd�nmccUli için bilLnm�m�kte-

n .. ın,cının, ",�um ;aılılı ,ç+sın ma "" lıaıtalı� o/Qy"," �arf.ıııda hiç bir nı dotnı.ı.n ,tliIemtkı<dU. 
dU. Ancak, p,k çok b ... &bI" kOkmind, ",hw 

dan Oeri bir a m : u,turan am 
t�DtlM kap'llnlldon uır önem uermrden Halkm beslenmesi. yeniden \""1: ikti derttt- acıinlilin ya

nıt
ı bi

lin
di

j
i iÇ:. h

&s
t
alıkhr.n S\U"t Yıuuı'nı re<t::k en. �t-.:-an� ger�ek hbbi durumu objelfti( olarak açık· d� boı:ulmUftur. IU)" .. nsaı protcin kaynak1an 

artmasına bu dUNmda taımam ıerekir. 
mu ye kl)'1meı an , �n lomalan roporlaruuı geçiT�kri zorunlu- obn et. aıt. yumurta. b�yu. peyniı. yoturt, �t 'SKENCE KONUSUNDA t..J.amollu'oun uvunma&J 

S 
'"� 

. :: dur. Bu nolttoda yapılacak hotalor. hDia UrimJcrinin fiyat1&n artık �çilC1 ve cm�kçiJcr 
i 

l&fmulıklaı;a ba�a�ınız.. 
, 

ayı� 
d 

. 
boyutunu ofar, rM.LtIl ,uçu nitelili ta,v için yazuna yalr.la..tı1maz dUz.ey� çıkltu-tur. Seb- HEKiMLERE DOSEN 

kanım da IUln ci i \l4unuyor � 
Türlt Tobipkri Birlili olarolt bu konuJa:r. z.�. meyve 6yat1&n ..-ekli anın&ktadır. Bcsı�n- GÖREVLER nwli, dt-Iecelerin eWu,melerine yo 
da çolr duyarlıl'U. Malcltda.şlarımwı bu me daha da könilq�ttk, wh ıiı:b açlıktan açık 

a
c;t.;..urtiye � Komite5i. TMMOB, olando YÖMltiLtNIr bOlltılar IrGrŞ&Jındo bü· açl.&t durumuna yonc1m4tir. 

Turk Veterinerler Birlili ve TUrtiye 
tim pcliyle örgütümuzü bulacaktır. Buna Ev kiral.an hl1la yUbelm�kte. ailderb&.fl&n-

Yaurlar Sendika.�ı Lemsilcilerinın ktırfın, bu konudG multk ,uçu ifltyen nı ıokacak konut bulamamutadır. Bu dW'Um-
konuşmalanndan ıorıra, aynı z.a. 

muleltdofımızı da hoşıcmiyle Itarfılamı· da. romatWn&l hutabk.lann, b�ICt ha.ıtalı.lr.· 
manda öırun bir a.ntiCqi.st belee ni- yaealu. " Lann artriı.aa rullnu obnayaakUt. çünkü. otu-
telıQ:i t.l.tıyan çall$ma raporu okun- rac:a1t ev bula.m.a.yan ha1.kın, -LLL koşullan cL· 
du vc:ı41lz bannak1arda Oturmak Z.ONnda kala.cak-

Çalı ,ma raporuDun eenit emekçi GIJNCEL GÖREV bn, bu baımakb.nn layl1anrun bugun oldul'u-
halk kiUt-IrMin rııik ve moral 1.81' nun çok UJlun� Çık.ac:qı açıktır. 
hRınl bir an eÔz.ardl etmeden em' FAŞiZME KARSI Salbk hiım�t.Icrinin \iıart.lcri yuklıcltilm.i.ş, 

pt'f}'ahz.me \'e (qiz.me kar\.ı muca. MOCADE LEDiR ilaç fiyatlan artık çok ıupni.n aJa.mayacail dU-
deleya onearen içerili verimli lart1, z.eyl� çıkan1mı.şur. Bucun. bu pip reçett-
malan umin oluşturdu linin. bu brontit reç�tninin fiyau )iıılercc Iira-

Turk rabıpleri Birlıli'nin. kitle' "Silahlı ..,ıdınlann &it te-I"ÔrUn amacı, nın çok üıtünc Ç1kmış .... Bir yandan hayati 
ınin akademik.. ekonomik. ozlulr. Vt kitl�kri .indit7fVk, Itorltutmak, iMcınlan ilaçlar, çetitli IJ.avbra Iı..aq:aı yine d� bulunarnu.-

drmakratil sorunlanna dolru \'e ıo.-yal halıtanndan uzak tutlnllk. lOSyol kcn. bulwıan1ann 6yat.l&n da halk.ın ahm ırucü-
.. (OL )'.kl&4ıml dtleeelerce olumlu ö,.,üt�nnvd�n uzolf tutmoktır. Silahlı 101· nun USCÜne )"UUdmi,tir. Boykce.. bu moda da 
li.ar,..lanarak \'trkez Koıueyi aklan. dınlor uc terör. inaonlon bıktırmak. bu- ıUketim kulL1a.nm",. halkın ilaç kullanmaktan 
dı dirFMlt, 'bu i.lu bılıin dt ruıııl bit�ıw \'Ugeçmcsiyk hutalık.lar ,"'� olWn1a lehine bir 

Yasa). core bu )'11 aeçimıız. ola bilfiil, bilain dr bllfımı.ıa kim getirw g�l· denadcrun� kurulmuf olacaktır 
rak i'l'rc;e-kleften Genel Kurulda, lin' dedirt".,.k için .iirdüriilmektedir YUk&d�n enfluyon, aıun fiyatlar \""t hayat 
\l('rkrı Konwyi Ba.ı,kan, Dr Erdal Açıkça b�brhyoruz. bunun adı (aşizm' pahalılılı, ha1ltm Dilılmı çetitli yönJerden aı· 
\tabek "ir açı, konu,muı yaptı \'e dir. Silahlı "ldınlann LJıt teI"ÔriJn kayrurlı «kb olUmsuı: etk.i.lc:m�kıedu. Bu dW'Um da, so .. 

,unları Kıyıedi da (ofı.ımdir, amacı da ülk�y� açık (aşisı yal \""t ekonomik yapı ik halk uAlı.A;ı arasındaki 
�jimJ geti�lthr Bu omaca uarmak için dolNdan baALannyl açık.lamaya )'etabdir 

DEMOKRATiK DiRENiŞLER do. ön .. toplumun ö'1lütlü güçlonno .. i-
VE KARAR LAR KONG R ESi dirılocaktır, bu güçı" .. m/QClIktır, halk 

y'lgmla.tınlocc:ılıtır. Sonra da ışçi anıtıM 
işçi "nı(ının ör-,utlü güçlerine ıoldırılocak
tır. Bu engel�r ofdır." toplumda (ofiz 
mj rngelleyeult güç kallnll)'Ocaktır, yon
tem budur. heıop budur. 

Işte bunun ıçin, toplumumuzun burun 
o,.,iit�';ne, FMık" "uruluşlanna. b&i:yiik 
,önu/cr dÜftmlltedir /ft� bunU/1 ,çin. in· 
IGn haklanna eygı duyan, demokroQyi 
yo.şatmaya kGrorb. ö.ııiirWkltrd�n yana 
ho kUrulu" Mr ki.,. aralanndoJri h�r fÜ1'
iii lörUş oynhlını bir yGna brokarok, güç
lerini en e'tlrin biçimde bir�ştirmrk, 
(afi.ıme kOTfl en güçw. cn ö,.,ütw. en d· 
Itin, en yaygın biçimde korşı durmak %o. 
rundadırlor, Güncel gÖrtV budur. Gdi ,ii
r�v budur 

TUrIt Tabipleri BirliRi. ülltemız;n en 
OLKEMiZDEKi BUNAlıM ıuçlü IM.ı.� kuruluflO,,"ln ön .a(ında 

bu löntJimn bilincindrdir, bu görevinin 
karanndadır, bu ,artvinin oofrndadrr. " 

"Du BuyUk Korıgr�mız bır karar ıto", 
re,; oloeoktır Con gulJ('nlikimıun kalma 
)'lfl1Ul, gort&.! ,ur..'('nl.ıtımlZin kalmGyışına, 
ekorıofflik IlIlJrnlilimi.z:ın kolmDY'ş'n.a. ka 
uınılnuf haklarımızın ıen alrnl.ınG kar,ı 
dJrtrw�'iz DtfTI.oltratilr uır YOLOI dinnm� 
halrltım,uJ ltullonaCGIIZ Hiç ilımU'. 
hdoimlen. 'ne ycıpıllG razı olon. n� hDlr· 
'1zlılıla karflloflO ta; çıJrmGyon • bir top' 
'u'ulı olaralt djjşunmem�lnır Böyle diı.fü, 
ntnln yanııdıklarını ,orectk�rdir, Bu bü
YWL konırede yopaecıklonmlZın karan", 
lIerecetiz \lerdi�imiz hororlon pelt;ştire
ctliz KaNITlonmlZ1 uygulamanın yöntem· 
krin.i brlirlt)'eeegJ.ı ' 

En{ltuyon � hayot pohalllıRl.. ıeçi 
mini ermirlenyle taRlal'an milyonJar için 
ofttlen ıomltk olmu.,ur 

O'bmwtki bunalım, bu at�ften ıom· 
Lt,; ıırtından ('lltarmaJr itt�)'en i.çi uc 

�mthçıl,rlt. bu ,öml,'i onJara zorla giy 
dirrnd. ıırtında zorla tutmcaJr "tey�n dlf 
W i� e,em�n ıuçkrin mUcodeltridir t.n 
Ittmizd,lri blLllDlım. dilnyo �mperyaÜlt 
Iı:opitolilt mteminin Itn,' bWIDbmının 
yeNlmAflllır t'lJı:emizdelli bunalım, bu 
,iI'emt bqımlı Itılmon ülltemizdd:i ım 
Jtalnu,Iı,1 aiudiirme itte'inin bU/1aJımtdır 

Vlhmtl:dtlli ocı LIf" Ilonlı durumun nt· 
dtni bu blUWlhmdır . .  

iŞKENCEYE KARŞI 
ÔRGOTLENiLMELiDiR 

" /,brtre bir il\.lGnblt .uçuclur In.ltın· 
"kton )'Cna. in.aandGn )'QI'IO, dtmoltJ'OJiden 
yancı:. �r .lıun.ıl&ıtU/1 vf' h.trlı�ıin i.tlı:mCf'� 
'Y' kOTfl çılırnatı ırrtlcu I.hnee oJaylcan
nın .-tü 6rtwmemdidlr. lizJi blmornoh
dır. itlren« yaptuan w )'GpanJar bu 
• ı.,Jonnuı eualo:ntu ,ormdidirwr. Ifltrn-
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Türk Tabipleri Bitiili 29. Kone' 
resi'ne TIB Merku Koru.eyi tara
fından ıunulan çalı,ma nporunda 
ite ternPI olarak 'u konulan yer ve· 
rildi: 

- TAM SÜRE YASASı 
ÜZERINOEKİ YOCUN MÜCAOELE, 

Çılctığı gu.nd�nbcri egem�n çcvr�l�rin yıld ... 
runlaruu U:ıerin� çeken \'c .. �k.li t.a.rtıtına ko
nutu yapllan t.anıı-an y ....... Saltık B� ... 
mn boy bedefi oldu.. Sallık Bakaru lörC\'� ıd 
diii ",nden beri. bu ya.anın )'urumcdipni. yan· 
1..q oldulunu. kaldınlac:ltını. bu yuaya kartı 
bnunsuzluk yapacalını Ibylemeyi airdurdü. 
Sailık Bakanı bununb da Ir..aJrnadl. h�kimlai bu 
yasayı tanımamaya t�tvik �tti, hekimlerin mua· 
yenehanc açabilecetini lıÖylcdi. Saltık BakaN 
bu tutumuyla yalruı. )vUtmckle yt.ıkumJıl oldu
lu yuayı çilneyen bakan olınak.la kalmadı. he· 
kimleri d� lUça u.m�uirdi 

Tuık Tabipleri BirliAi oLaıU, bunların hep· 
siyle mucad�1c ediyoruı v� cd�cctiı. Tam ıwr� 
yuuırun �Uilt \'� yanhf yanları bilinmeltedir 
ve Birlilimiz tanfından huırlan&n t�kli.!k tüm 
bunbr dü:ı:dt:ilmcktcd.ir. Ama. Saj:bk Bak.anl.ı8I· 
nın niyeti, tam .. e yuuını i.k.r duruma ı�tir· 
rnek delildir. Bu, nınım1anyLa açıkça b�llidir, 

Tam-uc yuuanı çökc:nD'lı�k, helr..i.rnlcri 
halktan alaaU.n Ocntin p�,inc dÜfunn�k. 
İMF, OECD. Dünya Bank.uı pb, dq finans kay
n.a.lr..Lanrun, d.ıt \oc" iç qcmen çevrelerin iJtejidu. 
oyunudur. Oynanan oyunlann kaynaAı budur. 

ı,k�nce kor.lsund.a h�kim1ett '"'� hukukçu· 
lan büyük ıörcvl�r dÜfmektedu. Itkcnce olay' 
Iannda h�k..im1crin Uç buyuk görevi vardır. Bi· 
rincisi, hiçbu biçimde. hiçbu yerdc, hiçbir u· 
man i.tkeneedl� yarduncı olmamaktil. 
Biler�k. bilmey�k. ltkenc� oLayıN yardımcı 
olmak büyük bir meslek suçudur. Bu IUÇ Twk 
Tabip Oda1an tanımdan �n alır ecu ik cc:u 
b.ndın1acaktır. IIr.inci ıorevimb. itkence olay· 
1annda tıbbi dUNmu hiçbu etki. hiçbir baskı 
altmda blma,dan, böyle bu etk.i ve bukı olw-u. 
ıonuna kadar Iı..aq:, çıkarak. tam, dolıu \'C ob· 
jektif biçimd� raporla saptamaktır. Bu itkenc� 
olayında. çetiili açık. pı:1i bukı1ar w'llıncla 
durumu hafifletmek. ustUniJ örtmcy� ça.İ.LImak. 
i.tk�nceci1� yardun etmek dem�ktir. çok &iii" 
bu metl�k ulÇUdur. Tabip Odal.annca cn alır 
biçimde c:c:uhndınhnaJJ 'WNnJudur. Diker 
yarıdan, böyl� bir etkiye, baskıyı maruı: kalan 
mcslekdqunlZ Tabip Oda1anndan. �icrkc:ı Kon· 
leyinden butun lu,-iunı.iZ kapsamında yardım ıO. 
receklir. Hiçbir baskıya boyun Cımeden BÖrcv 
yapmak, meıl�k ycmini.rnizin aereRidir. 

OçUncü lörMmiz, itkencqr� neredc olw-la. 
kim tarafından yapdına yapdnn. nasd yapdına 
yapdım kaııı çıkmaktır. ı,k�nce. hiçbi.r biçi· 
miyle ho, garu1memdi. -.ır�kli kartı çıkılmalı· 
dır. hiçbu itkence oLayının unu örtu1m�meb, 
hiçbir i.tkencco it1cdiii lUçun ecuıından uı..ak 
1uJmomalıdu. 

t.kcncey� kartı çıkmak, demokratik lörcv, 
lcriınWn bqında ıelmektedir, 

Tı.irk Tabipteri BiriiRi 29. Genel 
Kurulu'nun iki lUn Riren çal14maıa 
n, bir kapanı, bildiriıiyle ıon bul· 
du. Kongre kararı niteliRi tqıyan 
Kapanı$ Bildireui'nde 'u aöni,ler 
de yer aldı 

TORK TABiPLERi BiRLi�i 
29. BOYOK KONGR ESi 

KAPANıŞ BiLDiRGESi 

'Twk Tabipleri Bitlili 29. "uyuk Kona' 
reD. WkcmWn larihinin en bunahmh doncmini 
ıiirdurdUIU:n� dikJıı.at ç�ka vc acil, güncel ioiu' 
nun her ıurW ıoru, aynlı.ldannuı bir y.na bın 
1u1ank �n ıcni� güç vc eylem bitliiinin kurul' 
m.uı oldulUr.l açıkLaı. Olkcnlı:in için� dUtii-
rulduiü bunalımın dış \.� iç �aanen ıınıflann 
Airdtadii.Ir.Jcri dUnya nnpcryalilt·k.apitalist list�
mine baAımll ILZ ı�litmi, ıoryo-<konomik yapı
dan kaynakl.a.ndılw b�lin�n Buyilk Kongr�; ka· 
ran daha 6nc� verilen empnyalizm�, ra,i.xm�. 
tovenizme br,ı nWcadclenin aUncd yolunhık 
t�Klıtına dik.lı.a' çdu:r. 

Turk Tabıpleri Bi.rtiIi 29. Buyijk Korcr�Ii, 
can p�nliklcri.nin ka1ınayıtuun, 
13rcv ııuv�n1iltlcrinin ka1nuylfDlln, 
�k.onoınlk gi.iv�nlikkrinin Ir..almay"ııun. 

hclwnlcn:e .. la bbul edUmey�cetini açıkhya
rak, butun demokratik ve yual direni, h.ak.lan· 
nın dOldutunu kabul eder. 

d<moknt1k ve ..-1 .ıı...ılt Içe _ .... 
� yct1d _alnl 

..... *y ...... çolıt ........ daiıai batı.. 
--

_ � çoIı, _ _  kII 
ckIcrltrıdlraw:k .,.c:- ıııa-k.ed kanıt !F"kII 
_ .......... 

oybIzIl\yk iıann bat ...... ı .... 

GENEL KUR ULU 

VEB a1JLULI" 
Işçi sınıfının gerçek temsilcileripin ve taleplerinin 
olmadığı genel kurulda en önemli öneri 
Aruıkabir'e çelenk koyma karan oldu. 

Sosyal Slgor1Alar Kurumu 
kurulu daha yap�dı. Anka
çalıımalarını tamamlayan 
kurul daha önot yapdan· 
oldugu gıbı gösteno.llk 
nutuklar. sahte aetaşma· 

geçtl. Böyı.ot bır pı
.. vtldı, Sall yapılmış 

bır ronnaUteyi yerin. ge
öte bir çaba görülme· 

bulundlul!tınu, ayrıca 
kurumlarının da· 

kurtulaıalı bır bakan
altında \oplanması ge

anlatt�ar. IbrahimoClu 
SSK'nın Uaç rabri
konusuna deeindl 

Bakan·a. iktldara 
dlrekUn .erdl Bu 

SSK'ya öd.m.l.ri yasa .mri olan 
prim borçlannın neden ödenme· 
dıglnl anlatmad�ar. G.rçl bunun 
yarutmı yaşam veriyor. Milyar
larca liralık prim borcunu öde
moy.n bır işv.r.nln yüzde 10 gt
bl bir cezalı ödeme yapması ön· 
görülüyor_ Bu " wtansever" Işve
ren faiz oranlannın serbest bın.· 
kılmasının da verdıgı "mlIII he
yecanla" ned.n yüzde 10 dan ka· 
Çlnsm, neden prim ödesin ki. O 
parayı .. rbest piyasada .. rbesl 
pazariıkla, kal bt kal Işl.tm.k 
paradan para kazanmak varken. 
yüzde IO'un lafı mı olur kı. Ay· 
nca da bakarsınız .. devrevl" prim 
borçlannın affı" çıkar. böylece 
bu Iş teml .. havale .dllmlş olur, 

SSK G.n.1 Kurulu 'nda bır dı
eer konuşmacı da bu genel kuru
lun "d.mlrbaşlanndan" Türk-ı, 
G.n.1 Sekr.teri Sadık Şid. ldL. 
lşver.nlerin .. vlmll doslu ŞIt!, 
d. "oldukça şlk.li" bir konuş
mayla. ışv.r.nl.re birkaç CUınl. 
lle kızdı: " Namuslu işverenleri 
tenzih ederim ama, bazııan prim 
borçlannı g.ç öduyorlar. bu Iyi 
blrş.y d.eıı ...

.. 
gtblsind.n "no

musu lrurtanna"ya çalışlı. Onu 
da beceremedı' 

Kısacası SSK'nın 35. G.n.1 
Kurulunda gerçek [şçi sınıfı 
temsilcisi yoktu, lşçl Slnıfmın ta
I.pl.ri yoktu. H.r .. r.rkl gtbl, 
SSK G.n.1 Kurulu 'nun oybIrli. 
elyle kabul edılen en önemlı ko
nusu bir grubun seçilerek Anıt,. 
kabir'e çelenk koymak üzere gıt· 
mol.rlydl. 

SSK G.n.1 Kurulu 'nda işçI sı· 
nıfmın gerçek temsUci.leri yoktu. 
Ama bu. IşçI sınılının SSK'ya 
Ulşkın sözünün olmadıeı e.n1arn1· 
na C.lmlyordu tabıı. IşçI ,,"ırı· 
nm sözü de var, talepleri de. 

Otrıtmlzln g.lecek sayısında 
bunları somutlamak ıçın bır 
araştırma yayınlayacaglZ, Araş· 
lırmanın adı: "SSK 1980" Bu 
araşlımıa 2.6'>0 ankelllk bır bl· 

hiUA iZin veriyonun. ve de lImsel çalışmanın sonuçlannı 
rabrikası Işlelm.emglnden ' kapsıyor v. iŞçi .. nırının SSK 
.. hakkındakI dllşUnotl.rinl. SSK 

Iw1l11ndakl tanını ve talepleri 
nı somuUuyor. 

Aynı çalııma lçlnd. SSK'nın 
yapıli • •  rmoye ıçın nasıl bır n· 

nans m.kanlzmuı o\ank "Iedıgı, 
yanı adeta bır "Banker SSK" 
olarıık Işlellldıeı de yer alacak. 
Ve SSK'nın demokntlkl.,Uril· 
met.l ıonınuna y« verilecek. 

- altan coşkuner 

estiva! er 
Şimdi m.ısal gibi geliyor. bir amanlu "Uluslar· 

arası Kültür ve �nat Şeniili" YJpıhyordu. Ouı.enle· 
yen. o dönem ilerici bir YJpryJ glıip Türkiye Milli 
Talebe FederDyonu·ydu. Genç, çalış�n, özverili 
bir k.ıdro geceyi gündi..ıze btıp çJhşıyordu. Ne p.ı.
ra, ne un, ne gösteriş ... Bütün ID\Jçlan herşey yolun· 
da gitsin, bir aksilik çıkrmJın, başIJtılan i� gerektiği 
gibi ytırüsün ye ianuçlJmın. Universite gençliğiyle 
lsunbul halkı, doAn.ı dürUst bir şeyler dinlesin, izle
sin. Oyunlar, �ntomjmlcr, orkesınbr, halk turkule
ri. oyunları.� 

lsunbul, on-onbe$ gün fenlik yapılan bir kent gö· 
rün(knünde olurdu. Gösteriler, gecekondu semtlerine 
ladar yayılırdı. Şenlik, hemen herşeyiyle gelemeyen· 
leri n aYJğınJ giderdi. Her lsunbullu, lsunbul'dJ bir 
şenlik düzenlendiğinin fJr1<ındaydl. Kitlesel bir oltlli 
ği vardı O şenliğin, AçıkhavJ tiyatrosu, Rumelihis.ırı. 
tiyatrolar dolup dolup uşJldl. Şenlige utılan toplu· 
luklar, lsunbul'dan iann başkı kentlere giderlerdi 

Düzenleyenler de katılJnlar da bütun gUçlerini ',jr 
cariardı, Her yıl bir önct$..i yıldan datu '·unuıulm.ı.ı 
olurdu. Şenliğe kJtılan ülkeler en i�'i topluluU.ırı ya 
dJ ialistleri getirmek için birbırleriyle .,arışırl.ırdı .  

Peki nereden gelirdi böyle büyük bır  organizasyo
nun pansı"1 Nereden gelirdi boyle kitlCloCI tıir �enli 
ği amacını ulaştlrJn gilç? Nasıl gerçekleştirilirdi ka 
tıla" ülkeler basınını da şJ.Şırun şenlik? 

Bu iarulara bir tek cevap verilebilir Çunl...u. �enliğı 
büyük sermaye düzenlenıiyordı' BU)"Uho �rnıoı""enin 
beğenisi' ve seçimi söz konusu ueğildi. Şenli"- hi.oyuJ... 
senroyenin \'e adJml.ırırıtn denetimi .ıIUl;d.ı degik1i 
Bir grup ilerici genç butun gtiçlcrini, � etenel-. ('ri"i. bıl
gilerini, deneylerini ve coşkularını ıirarJ.,. .. getirip. o 
günün ilerici bilinci içinde. o gunun ... erilı ı..oşul1.:ırı.nlU 
"halk adına' • �·hJlı.. için' ç,JlışıyorlJrdl Il, nem 6O'1ı 
yıllardı. BurjuvJzi tUm ı..uru�·lları., 1.1 ı,Jldırnıl\" Jr..ıu he· 
nüz_,. Bu gerçekten olağ.ınıntiı çaba.., I,ı.ın!ıul u.ele 
diyesi \c Valiliği OIJNı..I.ırı ol("usurıdt dCHeklı..,or,�u 

Şenliğin bU""üdüğunu, geliştığini. genişledigını hat
ka gitti�ini görerı si.,.a\ill iltid.ır ne 'tapar' ..... e ').lpar 
sermaye? Önce ürkcr, sonra engellemeye ı...Jıı...ar, sonr .. 
d.ı YJsaı..lar Cyle oldu. I IJIı...ln J)'ağına h..ldJr gidebi . 
len şenlik YJSaı..landı. �lüıiı...le, oyunlarla, gönerilerle 
Isunbulluların bilincinde, tlCllt!:indt her )11 yeniden 
yer alan sosyalist Ulkclerin, sosyalizmin coşJ...usu di· 
namizmi, e5tctigi. in\.lll sevgisi önltndi.(1) 

Memleketin efendileri di.ızenlediı...leri siyJ.S.l1 f� 
ti-.:al1ere, bir de isunbul festivali'ni eklediler 'rıl 
1972. Siyasal festivalierin yoğunlJşuğl bir � li. O 
festivalierin h.ııı..ımızda açtığı YMalar unarhoen. bu.
yük sermaye, isunbul Festivali'ni bJşlattl. HalkoJ 01("1,," 
konserler de başladı tabii ( i )  

Pan boL. Istanbul Kültür v e  Sanat VaJ...f1 adındJki 
paravan "-uruluştan. Yani çoğu Eczacıbaşı'ndan. 
Sporda, voleybol ... e basketbol ortalığı ı.....ısıp 
ı.....ıvuran Eczac.ıba�ı biraderler, kültür ve saNtU da Ol.,. 
nı işi yapmayı kafaların koydular Da� doğrusu usa
ları na koydulJr_ \'akıf dtnilen kanun bo�luğunun ne 
olduğunu hepimiz biliyoruı. Gön..intüsü hizmet, ger· 
çeği vergi kaçırma. Ve lsunbul halkınJ seçkin sa· 
natçılar sunma Ajda Pekkan Jdlı milli gurııumuz 
ba.şu olfNk üzere . Kültür ve sanat geleneği, gÖl'gıi 
sü, beğenisi oluşmamış bir sınrfun ba.şk.a ne beklenir 
ki! O sınıf folklou dJ, klasik rriiziği de çeşit ıılsun, 
züppelik olsun diye bulundurur Çünkü onlar, yur· 
dumuzda turist gibi YJŞJrlu, BJşu ülkelerde de uten 
t16isttirler. BJşk.ı ülkelerde de zaten u .. isttirler 

Bu festivalle, Istanbul'un ne ilgisi var. isunbullu. 
nun ne ilgisı var? Şunun Jdına (cncıbaşı Festivali 
deseniz ya. Kendi içine I...ıpalı. "ouı" lsunbUilUIMI 
ilgilendiren festivale Isonbul Festivali deyip, Istanbul' 
un gfin;ıhını almayın. Siz ne y;ıpın biliyor musunuz? 
Nuıl olsa Türkiy�'yl Brezilya yı benutmc-ye b.ışladı
nız, güzel 'o"t görkemli bir k.armval düzenleyin. Gere"
li yardımı size Turgut OuI Solğlar. Gelecek olan ko· 
nuklilfl d.ı Ajda Peı..k,ln ıyarbr. Böylece yarı karnavı· 
1.1 benzeyen LlnLlronız mtşn.ılışmı�. halı....ı .ıçıImış, 
uluslararası bir h.ıle 8elmi� olur. Hep birlikte eğlenir, 
yılın yorgunluğunu(1)  gidenniniz. Bu öneriyi yabaN 
atma.,.-ın. Siz k.ı.rnav;ıl düzenleyin. Kültür ve Sanat işle
rini onu y.anLlnl.ula. değerini bilenitre bırakın! .  

festivali 
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' tIit ... \I ...... ,.... 
_dına kanıtlada 

cUıeMnwpn Fru •• 

buquvui51 çozumu teslim 

olm.da buimutlU F"nu 
Hııı. r.11nune teAÜm edilir 

1Et'ft. Fransa nın ozPrlUlu için 

dowten F'ranaaı }\omı.uua' 

Part ... YOMtl�lwri. milwl 

ftkillm ye uy.len,. ... i.çi� 

tutuklanıyor idam edıhyordu. 

Içerde komunıstlerle sa." 

man t'SU ıun Fraıuıı 
burjuvazi" 10 " .ylS 1940'dı 

Alman saldırul)'I, kar,lIqb 

20 Mart 1940'da. Hitit' 

orduları ıldmYl lt'ç mf'CIen 

bir buçuk ay on� komun.1 

... ka", s .... u kararh olan 

FtaDSlJ HahIMti. HiUer 

r .. i&nnM lt ..... ItOII)'C'1 

ı.lim olma hran v.nyordu 

20 �br1t. " Artık komunizmin 

mıllehf'kdi yoktur JOO 
komuntst """dıyf' rrwCıısi 

uy"" i{ırc�'den unkı.,tın l·  

mı,br Seoçfmle _.Mft toplam 

2118 komun"'ın te"",il h.k 

lan kaldınlnu,tır !lıri 

500 000 ıınjlı L Hamlll1ite. 

oteki 2"0 000 tir&Jb Ce �oir 

olmak ULere ikı ",ndplik ve 

ı fl9 b",ır.. ııu,e ortadan 

kaldlnlmı,tı, fı20 .. ndıkl 

, .. Mdilmi,tir 1 ı 000 ... ıma 

yapılmı,. komuDiat .llIimU 
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Top ...... kamplanilda ,-b 
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Komunilt nwmurlara k .. ı 

8000 mueyyid. _,.uloDml,· 
tır ., dıye komllDildeN k .. ' 

..... bikfirUı y.ymlayan 

1Iukiamet Franu'J1 Hitler'e 

kol.yca teslim etb Fqitml 
kurmak için amıulan rınat 

yenilCide bulundu. KomYluat 

leri .. tan hainliliyle ıuçlayan 

r .. lzmın milliyetçillli Fra.rua' 
yı Hıtler'" teıIIim etmeyi 

vatan hainiili gynuyordu. 

I n. FraDSlz Cumhuriyeti luu. 
bir sure sonra, 10 Temmuzda 

tamamen yıkıldı Bir pzinoda 

yalnızca bur;un t.mtildlerle 

toplanan parlamento 

kendisinin rethine k.arar Yerdi. 
Aynı CUn Pariı Komunu 

.. v .. C'llannın mirasçıları 

Frans.ız komunbUeri Fransa ' 
mn ozcur ıeleceline olan 

in�çlu1ftı haykırdılu 

F ranIiIZ Komunist Partisı 

Merkez Komitesi &izlı olarak 

yayınlanan L 'HumUlile 

cazetesınde Maurice Thorez 

ve Jacquel Ducloa'un imz,ala· 

nnı lqıyan bir baldirı_in 

yayınlanmasana kuu verdi. 

FnaaJ. komunisıleri ihanetin 

"artwna di kiliyorlardı Hitler 

i5t.ilaana .... Fnıuı1. ratiHIeri· 

De kartı halkı mueadeley. 

ç .. myorludı O.U. ,öyle 

deDiyordu bildlride: 

"Fra_ ,.niı,;,i. �Ii. 
GfGIıJanmay. tad,yar. Fraıura 
lonlar içinde bir. /htiiT .... 

bal ...... )'<1"'- Wl"" ... 
H.llıımlZ ,;bi bü)'ii/ı bir ""ılı. 
hiçbir ..... n .ör. br ,.1Iı 

0611n&l' . Fra.nIG bir çe,iI 

.0.....,. ülJıe O/G ....... Geç· 

rrU,t. fG'I W .. re' içind' 

YGfGml' olan Fran.ıa Mr" yi 

yapabil.uIı bir u ... talıınıı· 

n,n _ .. &nnda dil çölt,,,.. •...  

F_·,. ... ""'al' ,. ... ta"., 
ne çıJtarc.1ar ne dı politl.ae. 

bozunlulan .ıut_IIIr . .  

BIiy/ilr _i .. top/u"*, 

.ıutu/ııf umudu ""'11L 
lçind"". V. """" 
ÖZıIrLIiIr . bal""" ... 
,.niden dolUf .. pllai. ,.,. 

...... ..". ç."........ ıI/ııIıI. 
.. .. ur l,çi lllll/ln .. 

�,.,. o/ııfobjllr . .. 

""",.koaıabtliflN8t 

ord ... a .... .. 0'- ı.l>1rII1i 

edOD __ � 

.. ır ...... ıon t ... _da .... 

Wıti liiç"" ,-t ..ı....ı 
turıu1Uf eePIMOIDL ilrdtl. 
Alır _ totalianada lıIIJik 

bır cııııwt lçlııda ...... 
FKP Iılııoı.ri ......,. 

__ lıafuda. ParIIaa· 
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