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I 
Emperyal iMme ve kapi talizme 
kar,• s a v .. fm.&yl uyguon g6re n 
~oktrini ialeyen lnsa nlar1z. 

ONBE~ GUNLUir TOPLUMCU :GAZETE Bas1u : "Hakimiyet" Bas1mevi 

Yll: l Say1 : 8S IS ~ubat 1968 Flat1 : SO KuruJ 
-----.aa~---.----------a. ______________________________________ mm ________ __ 

I SCI AKlARI BiR BiR GERI AliN YOR! 
Amerika'h Dant§mantn aktl hocahgt ile haztrlanan i~sizlik Sigortast 

Kanun Tasar1s1, oynanmak istenC!n • yen• bir oyundur! 

T URKiYE Devrimci 1,~1 Semlikalar1 Konfederas· 
yonu (DISK) Genel Yonetim Kurulu, 24 Ocak 

1968 siinHi toplant1s1nda, Maden • It, Listik • it, G1 
da • 1,, Bas1n • I,, Tur~m • i,, Bank • i,, Klmya • 
IJ, Tiirk Maden • I,, EMSIS • I,, Gaziantep Tekstil· 
h. Tatlsls • I t Sendikalar1 yoneticileri ile yapt1g1 
son toplant1s1nda it~ilerin k1dem tazminat1 haklan• 
n1 kald1ran i,sizlik Sigertas1 KanunuTasar1s1 lie ilgi 
II blr blldiri yay•mlam11t1r. Baf•mll Bib•ili gazetele 
rlnin yer vermedigi bildiriyi ozet olarak aunuyoruz: 

~oncelikle belirtmek 
isteriz ki, i'~i SJDlft ya
rartna ger~ek bir i,sizlik 
Sigortauntn kanu ola,mA 
st, Konfederasyonumu
zun ba1ta gelen ama~la

rmdan biridir. 
Ne var ki, ftsizlik Si 

gortast adt alttada ig:i
nia kulem tazminattnt 
ortadan kaldtraa ve ye
tersiz bulunaa bir tasan 
ya evet diyemeyiz. 

A.P. iktidara, it~ilere 
kaqt tutumuau her ge~en 
giin biraz daha a~ tk 9r
aekler ile orta ya .koy
maktadar. Amerikan Da
Diftnanaaan tavsiyeleri uya 

T.l.P. 8 ya~tnda 
El\IEKQI Ttlrk ha. lkmm blricik 

umut kayna g1 olan Ttlrk iye 
I ~Q i Part is i, 13 !;ju ba t •ta ku· 

rulu~unun 7. y1ltm tamamltyarak 
8. y•hna girmiijtir . 

7 y1ld a n be ri Ttlrk halk•
nrn Q•karlar ml, her ttldtl g UQltl
gtl g6gtls liye r c k s avunan .lP., 
ij erilfli mtlcade le s ine b undan b6y 
le de aym inanQl a d<'O vam ede
cckt ir. 

Knr uluij y•ld6ntlmtl , btlttln 
sosyal istl ere kutl u olsun . 

rtnca yabanctlara aracahk 
eden ko111prador burju
"Yaji yaratma amact ile 
ozel sektore devlet hazi
nesinden milyarlart bulan 
odenekler ayaran iktida
rtn bu konudaki yeni bir 
tasariSJbl daha ogrenmi~ 
buluuuyorllZ. 

Amerika {:allftna Ba
kanhga Dan•1mana Fost 
L. Miller'in hazarlad1ga 
bir rapora dayantlarak 
i~sizlik Sigortasa pkanla 
cak, f akat iJ~ileria kuiem 
tazminau kaldaralacaktar. 

U stelik, i'verenin kusur 
icat ederek ~akaracaga i~
~ilere de i§sizlik odenegi 
verilmeyecektir. 

Bu suretle, 20 yaldan 
beri i~verenlerin sak stk 
ortaya attlgt kadem taz
minat tni kald~rma istek
lerini nihayet A.P. tkti
dart ,;er~ekle,tirmi~ ola
cakttr. 

Ancak. unutn1amak 
gerekir ki, Devtimci t,. 
~iler tam bir cephe ha
linde, bu ve benzeri ta
saralartn karfiStna kesin
likle dikileceklerdir. Bu 
yolda her tiirlii demokra 
tik direnme haklart kul-

laualaeakttr. 

Ashnda ktutla bolo

nan grev hakka ve yeter 

siz bulunan kadem tazmi 
natan1n daha da kasttlan-

nt, strf ozel sektorii ko
ruyan ve savunan bu 

baylar ile Amerikah uz
manan iyice ogrenmeleri 

gerekir. 

mauna, iktidann g iicii 
yetmeyecektir. 

i~~i stntfandan gizle
nen tasart a~aklandagaoda, 

~~~j SlDlflDtD en gii~
}ii direnme orneklerini 
verme bilincine ulatttga-

DiSK 'in bu tasart iizerin 

deki gorii~leri kam u oyu 
aa aynca yanutalacaktu.n 

KENElER 
K.r beygirin ard1ndaki keneler 
Et yediler, kan emdiler ti,tiler 
Deli Mehmet geldi vurdu t1mar1 
Hepsi birden tepe taklak dii,tiiler. 

Kimisinin bir,ey oldu diline 
Klmisinin ayak bast1 beline 
Hatereler birbirinin haline 
Goz ucuyla bak1p bak1p taJtllar. 

Kimisl bir aE:I duydu yiirekten 
Kimlslnin kolu ~1kt1 kiirekten 
Kimisi donunu kirleterekten 
Her biri bir bilmez yere ko,tular. 

Hesap ettim aayllar1 lkl bin 
Onlar• bu halde sormek ne 'lrin 
BaJiar•n• sokmak i~in, beygirin 
Pisllflni burun burun ettiler. 

Yanlar1na bir lklbiikliim yar 
Ne blr pabu~, ne bir bavul aldllar 
Girdiklerl yerde s1z1p kaldllar 
Kala kala g!lbreleJip gettller. ... 

A~IK iHSANi 
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Mehmet YILMAZ 

A p iktidar1, 27 May1s oncesini mumla aratacak 
• • ol~ude partizanltgl yeniden hortlatml1t•r. 

Kendinden olmayan vatanda~lar• kahretmek, a~ltga 

mahkOm etmek i~in insafs1z bask1lar yapmakta, fu
kara emek~ilerin ekmekleriyle oynamaktad1r. Her· 
gun bu konuda ~e~itli ~ikiyet mel<tuplar1 almaktay1z. 
A~ag1da okuyacag1n1z «A~1k Mektup», bunlardan yal 
n1zca biridir: 

Saym Ba~bak&n, 
Ben, Karaman'da Ka

rayollan 33. ~ube ~efli

ginde Elektrik Ustast o
larak ~ah~an Mehmet Y.l
maz ... 

Silifke il~csi, Ta~ucu 
Bccagtnm Bolacaltkoyun 
cu Koyiinden 1stikHil Har 
hi Gazisi, on ~ocuk l u, 
toprakstz bir ailenin, on 
iki kilometrelik yolu sa
bah - ak§am teperek or
taokul derecesinde okuya 
hilmi~ bir ferdiyim. Ba
hama o muhitte Hact 
Kahya derler. 

Size, demokratik hu 
kuk devleti Tiirkiye Cum 
huriyeti Hiikiimetiniu bir 
Bakantnt tikayet etmek 
i~in yaztyorum. 

«TO TKO» 
HALKIN 

HiZMETiNDE 

BiR sure once ili
mizde • kurulan 

TOTKO (Trabzon Ogret
menler Tiiketim Koopera 
tifi), Trabzen halk1n1n ge 
ni~ ilgisiyle kar~•lanm•J· 

t1r. 

Butun g1da ve k1rtasi I 
ye maddelerinin piyasa 
dan ~ok ucuza satlld1g1 
Velioglu Pasaj1ndaki 
«TOTKO» Sat1' Magaza· 
Sl, halktan ve ogretmen
lerden gordugu ilgi uzeri 
ne, ~e~itlerini artt1rmaya 
ba,lamiJtlr. 

Halk•m•zm, ihtiya~

larm• kir amac1 gutme· l' 
yen bu Kooperatiften sag 
lamalan .kendi ~ll<arlan· 

nad1~ fi 

f~_....-~,--·-..---~~ 

Haziran ay• i~indc 
Sam~yi Bakant Bay Meh
met Turgut Karaman'a 
gelmi~ti. Bu vesile ile 
B~lediye bir ziyafet ter
tiplemi§ ve bu ziyafete 
Tiirkiye t~c;:i Partisi il~e 
Ba§kant olarak bent de 
davet etmi~lerdi. Ziyafet 
il~ede duyuldu ve 2.500 
- 3.000 lira masraf yaptl 
dq~t soylendi. Ben de, e
saseu f.tkir olao Belediye
nin boyle masraflt ve gos 
teri§li ziyafetlerden hem 
halkm, hem de idarecile 
rin zarar gorecegini dii-

~iinerek, Belediye Ba~ka
ntna <·sanayisi o1mayan 

memleketimin Sanayi Ba 
kaDiylau yemek yiyemi
yecegim i» mektupla ve 
posta ile bildirdim. <;iin 
kii bugiin Karaman'da 
halk, Millet Hastauesine 
gidorkeu ~am uru dizle
m edt·n gidemiyor. 

Aradan onbet ila yir 
mj giin ge~mi§ti ki, be
nim Afyon'daki bir yol 
yaptm §antiyesine tayin 
emrim geldi. Sebebini 
sordugumda, her untte 
sua ile emrin uyukardann 

geldigini soylediler. Nc
ticede, Sanayi Bakant 
Bay Mehmet Turgut'un, 
Baymduhk Bakant Bay 
Orban Alp'a telefon et
muiyle, heniiz on ay ev
vel geldigim Karaman' 
d;,ki i~yerimden Afyon'a 
siiruliiyordum ve bunun 
maoast «SeD bizimJe ye
mek yemezsen biz seni 
siiriiudiiriiriiz•> demekti. 
Vc Bcl ediye Ba~kanwa 

yukartda yazdtgtm ynt
ntn ct>vabt idi bu!.. 

Ben bu usulsiiz ve 
sozle§me dtp nakle iti
raz edince de i~ aktimi 
fvshettiler. Kim_i §i.ldiyet 
ettigimi yukanda arz et
tim. 

~imdi de ni~in ~ika
yet ettigimi arz edeyim: 

Saytn Ba~bal(an, 
Yaktn tarihimizde kii 

~iimsenmeyecek bir badi 
re atlatt.k. Memleketi
mizde ibtilal oldu ve ik
tidann ba~t yargtlantrken 
<•bilmiyordum, maliima
ttm haricinde olmu§ bey
efendi•> dedikfte benim 
yiiregio:n ezilir ve kendi 
kendime derdim: <<Dogru! 
Ne bilsin, bir duyuran ol 
mazsa ... •> Onun i~in du
yuruyor ve ~ikayet edi
yorum. 

Demokratik ve Jaik 
Cumhuriyet ilkelerine sa 
dtk kalacaklartna, halk 
i~in ve halk yarartna ~a 

lt§acaklanoa Millet kiir
siisiinden teker teker ye
min eden bu saytn bay
Jar yeminlerini unutmuf 
goriiniiyorlar. Demokra
tik diizenin vazgedlmez 
unsuru olan siyasi parti
lerin muhalif olamnt eko 

. . 

nomik ablukaya almak · 
gayretindeler . .l\.ynt siya
seti, Makarios Ktbrts'ta 
Tiirk'lere kart• uygula
maktadtr. 

Sayin Ba§bakan, Tiir
kiye'de siyaset yapamtya 
caklart kanun)anmtz tes 
bit etmi§tir. Bunun dt
pnda kalan her vatandaf, 
kendi Hntfmtn temsilci
sini Parlamentoya gon
dermek i~in orgiitlenecek 
ve kanunlar yoluyla ikti 
dara yiiriiyecektir. Bu de
mokrasinin id!btdtr. Siz 
bugiin m uhaliflerinize i • 
yiniyet)e ve adalet iizre 
davrantrsantz, muhalifle
riniz de iktidar olunca 
sizlere iyiniyet ve adalet 
iizre da vrantr. 

Saytn Ba~bakan, ~im 
di de ne istedigimi a rz 
edeyim: 

Si yasi kanaattmdan, 
dii~iince ve inanctmdan, 
fikirlerimden hi(,:bir fe
dakarhk beklemeden, i~i
min iadesini istiyorum. 
Bu bir hakkm teslimi o· 
Jacakttr ve siz bugiin bu 
011 muktedirsiniz. 

ADRES: Orman iJietmesi 
BitiJiginde Elektrik~i 

KARAM AN 

ATAv YAY1NLARI 
(Ankara Cad. No. 47/1 - 1stanbul) 

iKTiSADi BUHRAN VE MONOPOLLER- Derliyen: 
~erif HuiOsi. 110 s. 4 T.L. 

KONGO KURTULU~ SAVA~I- Dr. Topuzoglu. 96 s. 
3. T.L. 

DUNYA TARIHiNE BAKI~LAR - Pandit Nehru. 
c;evirenler : Sabiha Tugcu - Engin Deniz Akar• 
II. 158 s . 5 T.L. 

TRAGEDYANIN DO~U~U- F. Nietzsche. <;evirttn: 
ismet Zeki Eyi.iboglu. 112 s. 4 T.L. 

KUBA iKTiSADININ PLANLA~TIRILMASI -Char· 
les Bettelheim - ~erif HuiOsl. 112 s. 4 T.L. 

YERAL TIN DA YA~AYAN ADAM (Roman)- Richard 
Wright. c;eviren: Adli Moran. 70 s. 3 T.L. 

TOPLUM ic;iN ~iiRLER (Antoloji) - Derleyenler: 
~ukran Kurdakul - Omur Canda,. 96 s. 5 T.L. 

iZMiR'iN ic;iNDE AMEiliKAN NEFERi (~iirler) -
~iil<ran Kurd:akul. 32 s. 2.5 T.L. 

SOSYALIZMiN EKONOMi TEORISi -Oskar Lange· 
Ferd M. Taylor. c;eviren: ismail Oguzkan. 112 s. 4 T L. 
YA~AMA DUVARI (Oyk!iler) - Nevzat Ostun. 108 

s. 4. T.L. 

TURK- j~ YARGILANIYOR- ~aban Ylfd•z- ~iik 
ran Kurdakul. 44 s. 2.5 TL. 


