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DOST OKURı.A-R. . .
İjfkeııizd c slnlf sava-

şfn,]1 horgeçen gün alabi1
d i L.' a-,{.skin],-şiyor. ile
JriCi-|, ..]okf3 [ jk güçlurin
. ıl .ır bi.li;-ini1 t, k t]ir
C.phed.(,.J]C r p. ? il,Tdsi a]
abildlğine ge 1i \] ivor.
JlC'nln kurufnasr ac i1
bir şşrun hafine geliy.r.
Kapitalizmİn Euna1]_İılarf
d erin}eş i yor . }'iC l nin son
u v.5ul a,ııı 1arr k3-]i ra]izn i n
ç 6 Zümsti z]üi! ünü doğruluyor
I':] ş i znı tehfikeSi dahada
yairf aş lyor. tr,aşizmin ad]-n
sesferi dahada gürültülü
şekilde duyuluvor.

} i.;1 Çrorr" yiajdi tşçi
San]f]"n]-Za|lYolun yo]_umdur
dd:yen d erneğimi z, gözbebe
ğjmiz IGı tün bunlaİln bi
f incinde.DeTne_limi z, ba.şta
i._jç i rünrfrnrz a|naı üzc
re diğer ufusal denokra-
tik güçlerle birlikte, Fa-
şizrıe,Ernperyaf izrıe vc o-
ıu n pof i Lik Sd:-cüsü ..C l y.
irarşf aYn]. yo]_da fakat Qe
ş itf l savaş tn biçinferiy-
}e mücad.efe ed ivor.

3ültenjmiz bu savaş rm
biçi,ılerinin bir parç as r -
d ]r, Bü]t eni liri zi n çıkrş a-
ina c 1ila i]_k sayln]-zda be -
l irtm.iştik.3ülLcni.ıiz yii-
re:ııi zd en haberleri olayla
11 , }lC I nin yorenizdeki uy-
gulamalarınr üvelerinıj_ze,
)kuyuculallinrza, diğer ulu
Sa1 .1enokratik güçlere, Şu
bef eı:irni zc 11etrnğk,diya -
1og kurmak baklüır"ndan bü-
yük bir ön€m taş f y'oI.

}ıü]t eniıiıi z in daha ge -
iş kitleye iletllnesi rdaa geniŞ kütleyi kucakla-

İ]aS 1 l'aş i Zn]e , Emperya]i Zne
vu o,]un poli ti}. sözciisij
lrC'v, kcrşr VcTnıi o-Ld,uğu,Yğ kaTş] vcTnrş o-Ldugu

zllHAGIl SI i:j], Li , DEI1O],R.{S I
ARr!l -T 0-L- ! l.iı]lsAl Il,ERlEi,m
e SoSYAI]Z1,1 Savaş 1İ]fm]z 1

],İi]rl1 DOSTT.,AR. . . .

Ülkeıııiz Onemli günler:in eş j.glnde.Güçler
dungesi artrk eınekçi §].rr]"f vc katınanla-Id.E,n
yani geliştylr.BuIjuvazi çıkmazrkör bun:ılım
lara ğiriyır.Bunafrm h]. zf a derinfeşİyor.NATO
ya bağ]r"lk,Silahfanıııa yır1ş1 sürekli gidiyor
Borçlannıa dövlz darffğ1, enerji buna.l riırr , e k'., -
nomik yrkrrn d:]h.,,da ırtlyor.f{alk yokl:,-rıi kuy
ruk o]uya j.1,]C sorunlt:;r:-n üStesindcn gU1.,nriyor
g-l,:ıi y_ce kt( .l{C ],-arşıslnd,-k1 güç] ir bıyun
J, nılycr kurşunı terore ba-krya.lşçi sirirf_rmı"
zrn yıpnrş oıaugu ur)c çağrrsl gelişip güçleni
yor. }iCt ye gerlci güçlcre,j-şblrflkçj. tekelçile
re korkufu an}ar yaşlıt 1yor.

İştc böyfesi bir ddnemde bğrcnimc baş]-1
yoruz .1, j- s e] j- g ençler |'Ya lumuz işçi slnlf]-n1n
yoludur!ldiye t]aykalrdt f üulay ı slarda, ııit inglerd.
grovlerdi, vu hayatrn her anlnda haykrrıyor,
he"ykır:.c a kta. Bur juvaz id e bunun bilj_ncinde ve
bunun bilincinde olı-rak .,fabifdiğine saldlra
cak l1sefi g[İ-ıçlere . MC daha akuf,far aç ].üİ]a
dan açı-kladİ] liselere sivi1 !ı ]is]er ycrliş
tirilecek, diye . Çünkii k.rkuyor. Işçi slnlf ].m1 Zln
emc]çç i halkırn:.zın, dğrenc j.f erin, öğretmenle rj.n
kısaca karşrsında o]_an herkeSin bi]-inç]önmesin
den korkuyor korkaca,kta.

Daha şimüiden baş1,,,yanrbu 8erici fagist
sal(]lrllara }iarş ]- dur dlyebj_lmek 1çin örgtitlü
müca"de]g vernek gerekilıor.

Bez1 işçi sanlfl düşman]- anarşlstrgoşist
!]ac cu faşist grupferJ"n plovakasyonlarlna, bi
reyse1 h:ıİeke t]-e rine girmen]ek gerckiycr.

]_,is€jfi gençf er o]-arak!dcr0okratikrözlük
tefçılerimizdcn hareket cderek r0ücadele ver
mek zorundayızb

Bu demokratik talepleriroizin en acifi
l!Okul Öğrenci Birlikterinin tlkuruln.ıs ıd 1r.

Bu birliİ]eIin lfurulm.s1 9.]Jğitiın Şuras1 ka
rar]ar1nda vard].r.Ha"kklmJ.zdlT.

Bu birliklerln kuru]-mas]d.r i]_crici ög
rencilerin uğitsti1 k.11ard.l. etkin görev a.lma
s 1y1,1 clıcaktJ"r.

Tüm bunların billncinde .larak.

DEF|OK RATil( ],iSE Ju,,jCAJErbSİi,IDx İ]-,ERİ. . . . .

icı oRt_ı, öĞnoıtiııı BüRosu

a güç lend lre c ekti r -
Deva|t11 Savf a; §llı



.ri] i i]rj] :]i iı, 2

.. ,}jl;_l jS!, Tt], _;j\ Uİ Ji]-T jlG:];,il ] I |- r1 . . .iilkiı cc:<_,_ .-i;_.. ricri:_ .. .i,a] i,Itü-]a _, o_.c., ] ..: , -: tr:ı ö]lı',:r.
e:' VuT_,:, h,ır l ,. Vıl:-. l. :.L. i.-ı,.__.,:.l, ,, :i,;::,.._ıl,,.

ı,iı 'li-:ll -.1 :lı }_ı.; l:,'_ ja.,l.;t:_ı J rr:ij:.i: l,ı'ian -; i l_,..1ı. ,:lc lc!u ilirl:i ne i]Ğ-
i _r r.L i,, : _-ı , i,., r, -:,..,1: .:]; :;:, Lıı_ı 1ı1]-1 ,1 ],ı,r]'i-,:j] .:_._]:]..ı i:i,: L, i l'ij:.üii yrrr,.ı;: yı,ı:ı:.l,
,:e.,u .':lt. -T.,!i' ],ü: ;. ,ıl..::. .i_ _ l.(.::_.. Jr.: ]|-,( -.'., ]r' ' ıT,-.,:,''J .o

l 1; i.;, hl ;,.-ı )a ülI,ıı]i : ,f-
- 1.i1 :.!j_ ;.i1 i.. :ı-- .:.r, ıt!_J .i'i!. L]'l:- .1'._.il.nSj ...i]_",1,1ı,ırı

J],il i: ,l a iiar,-;:_ ı-,:,:!:i;; ], :1.1,t-,ü.]]. ]i i/c ')şisj ü]_İ_, 1.1ı,.J15İ a1]:a j.,]il,1;tlr.,
-ru o l: . i. ,,:i .j _i 61iiç! t:ıli ,: 2 .,_-:-L _l. _l,, :-.t, iitrl:; ıı Lı cl.:ı:../c c,:]ç o j "

}:a.:3:i.l;ıi ı,:', ,ı ;l:1.1l l,-i:,, ._ fa:jit]' .J:,e h,_.ı |,ı]1 ,!,.u:.t-,ji:i .r.c: Yljri rr,-]:_.]nel-i -
clir:. 'lJ. l ;-kiaj-, -ıı .c}rııl-b 1,1,1l , ,:',_ i]:j:,1ü9_rj ,]a:,.,. j ] .1rl:]]l ]jlalü|üllıüŞ]rür_
_|aŞ j,|rt1,::il1 i-!.jJ., ii:.!ii,:'Ji.]] 7,-j]1 ,: ]:i;:i.:.Lü-li.r]J_1 1j],: ]rijılj]:.jt_ ijİ feJ. ist sa]"
r| l::ilır,: i i.;1.1,1 ar,| ]l.i.ı,: _t]§ r,il , )ı] ]']ii].];,._::. Yeii'l_,, lj]_iİriişti.L-,J.,:rrL|.
j.!' ]-' a -,.ı .. ,, ...-l," ., ,. ., - .- ;. ''...,-_: .,:..,.i |. ., ...,. '] i3n ij._Ci:''i.
J_ı:ı;ılı;,r..,.,;,]:::,_;i,,., _],,.. : : :_- ıi... ]: a- ,f,:.,: j,stL3.:i tc:,:.1t .:liip
j.;:.'..- "'da -.-i._ı,_- YL,l, ,..4,-,:]. J. il:..

}üll .:':-,l:i.' ]lI]'ioj }1^r]j_,L7l , |_ijl] l; İ,iJi]:_;)dc r]lİ-,Ji.](. ,.,llriicıl(:l '-t] iüi]] -

i. , l..-) . : :.]]ijlr:\.r, ]_,.,.,)"ia],, i _ll.' .:'ı,_l;, lıYj. j],] il: j,i],,,_;i. , .

l ii, _ J..,i.:lii] t-;_{ ,İ:,, 
! ; ] ,_:, ı_: 

]l _:_ l]E li. i ıl A._,, .1]i,_l ,i' : ,:,iı' _;i,:r, o:ıo., lİ_t kil 1](].:] .ı f,;, i:;L ,].1i::i-Let,:_]!: ir:ıiı :t. o |,_,u-.,]i'; ,.-r

,._iğ.. !_',-üi,.i '':ri]] ],.;-]:,,i-ı .: ' t ] ,],] 'Ii_ "], ,5r. 1:,:,l.:ı ,::lf ;J.],:,-',]-] .,] -.!.:
:a-_] ,: r:ii|ll . al İ:_ -| :ir],l i ,,,i;.,] 

1,.]], 
-] _ü,: i.i; r,-,|l,; gi.j],.al)] 'l_':ı,:,ır,;:],,.

.,: i.,,.- - ,.:__:! :t': .'_ -',,i.,1_.,."... 
":.,l: 

.'] ,, '', ,: i j.',-:.
:;a,:l,a. a ,-J(]:|] ;-._ ,r,,!t- ,r;,.:,-L. ,_ i. ,,-,i-\. j !: ;:iı,:;l:ı,.,,O:' İ .

i::'!1f]: ]ijlr:,ıı--l .L l]ij,d _l. j]-(]r!:lş11 )l1-r:l,; '_:jŞir:] r: .j_] 1r|J, l],'"li],:2 )J .l

.:LJ :... _. ' ,. ..,j:::._ ,jj:.. ].. .._-:l. : l lj _ ı ) ..':.,.'....jl.,'r-
a.L-i i]'. ]jii']:::,:!}]İ:i ;;tJ:!i. it!::].i,.1:]] :_:.,_":.-l:.:,, ll_,l'i -1ı:z,;. _-,,ş i ,_ '-_ 1_ a..'".i]] )'., a_')-i

İe1'1j. ,]:la,,j.il-!J i1 f ,.:"i,-,]-.i ]Jr:]_n _s(-r-l-.! i,._., ,j,]r l-."j,,] - -":. j"_]_j.- -{,--.-;i- 
l

/|: ,:'. : .'.J|.'.i/.:)

i,]l .];;_] . j.]'_ j]rL.]:]\I .,_l__.:. ji_-il_',",
.]:,a ,i,i'ı. .; lit]ijr. -i_;. _:l_e __. '.,:i r Z:,]i]i]. ].:i,i.,: l.. )Ğ;lt.i},,'

{ı::,.,, _;,-,,.. : "i,. ", ' .i-, ( ,_,,.i.,ll ,. :'. _,1 l',

,i ,ç",a,,- ]_ ,i: :r i ].]-, ] ..j ;j,,,;.--,

i J?lr ,. _r ,, ı,
l .],1,: a . j, ,a.f, i,il1 r r ,_,-,lı-i , ii



rr,ınİcİ GENÇıER lpnunği EDiR,.lE SUBESİ HA}ER BürTEN İ Sayf a:# 1

KÖY-KOOP Edlrne Birliğl Tabaı Fiatlarl ve zamlarfa ilgili
toplaırtrla"r:,n1 sürCürüyor. . . .

5 lrylül 197i' gün,Lı ]reşa]lla yapılan toplantldan sonra 21 Ey-
1ü1 t977 günüde Uzunköprüde 2. Ka] alı sa]on toplantı's1 yapl]dl.tıplan-
trya 5o. kdyclen 10ooIin üZerinde ür ctiCi köyfü,aktif o1arak ]GD Edirne
şubesi,IKD Uzunköprü Şub.si,TÖB-D,R UzunköpTü şubesİ ve CHPlfi sayfav-
1ar lratlld1. Toplantlda taban fiatları ve zarrı]_ ar politikas1 efeştiri]e
rek MC|lnin emperyalist tekeflerle 1şbirliği halindeki bir a-vuş te]rğ-f C1
seTrıayenin Vebüyük toprak ağalarrnrn, ç i ftl ik beylerinin iktidarl ofdu.-
ğu vurguland 1.

Birfik nüdür lünin Aksu (UY-KOOP'un bugünkü istenlerinin 51-
ras 1y}a

l-Demokratik Toprak Reformu.
2-Koopcratiff eı bankas]" kurufmasr.
3-Ufctihen ürünlq,].in Ve tarlm gird_il.rinin KjY-KOOP ıarafln

dan pazarfand rrı fmas r g.Iektlğini belirterek lIClnin kafıcr ölmadlgln]"
söyleci.]şçininrköylününrtüıı çalışanların desteğini almamr.ş hükü-
metlerin kalrc:- olmayacağrnr , ancak kendiliğihden çekillp gitneycceğini
,birlik ve dayanı_şrra i.çlnde öğgütlü savaşırırn gerektiğini vurgu]_ad1.
Istekferin gercekleşmesinın tl iI,!P,İ DEuOKRATİK DİjZEü{'de', o1abileCeğini
MC'yi yllrlp İ],ERİ DIı{OKRATİI{ DÜZ!Nt, GEÇ EEİ],I\iE}rİ ]{ başta işç1 Slnfflmlz
of ınck üzer" kijylüler ve T.LIY-KOOP aracrllğı ife di;eJ: dcmokratik Kuru-
1uş}arIa bir}jkte U_tuSA} DEIVOKRATİK CEPHE (UDC) içj.ndc saVaş]_m vL.7,rıgsi

bır nitlng ve yü-
ile geTçek]eşeceğini ı,,urguladr.

Toplant1 sonunda oybirliğ1 ife i1 çaprndaruYuŞ vapılnası karar:- alrndı.
i/,?a,?4,/dir4%96

icl İstı.wruı BEŞİKIAŞ şUEESİ PO],1iIS TARAI,INDAN BASII,DI ...
İlerici Gençfer ıerneği(İcı) Beşiktaş şubesi 25 !ylü1 Cuma

akşamr 1. Şubeye bağJ_r çelik yelek}i, otonratik silahl1 tifuler tar:af]-nd
dan baslln].ş 6 9 kişi göz altrna .ıe bu kişile:r polis taraf]-ndan dö-
vülmüştür.

Derneğin baslfnasln]-n gerekçesi o1arak l'Ateş açlfd]-g1'l ife-
11 SüIüymüştür. lakat polisten verilcn bilgiye göre silaf] bulunınadrğr
ve suç.unsuruna rastlanrna.d ığ] bellrti]_mişt j_r.

. Son günlerde iGD'ye artan sald]_rllaİ tesa.duf değlldir.Bun-
far İG!'nin ge]-işmisini,tutarf1 tav1rlarrnr hazmederneyen geriCi güçfe-
rin oyunfaIadr-r.Beşiktaş şubcnizin basılması-, geric1 güçlerin IGD kuruf
duğundan bu yana,İGD'yi anarşj_zme,bireysel terörizme çekıııek için oyna-
drkları oyunun bir peidesidii. Geilci ğiıçlerj_n l(onand o Suyla, llao_cusuyla
itiyle r mitiyle yaptığr sa]-drrllart boşa ğrkarac agrz.B17 gorici 

_ 
f,,şist

gl;çİerÖ verİceğİmiz en iyi cevap Ulusİl Demokratik Cephe 1çlnde,işıii_
ğı_nıfrnrz ve diğer u]_usai demokiatik g|.içler]_c blrlikte s:]vaş]_]n vermek-
1e olacakt ır

)ar1o,rlr/ny'ocA%9(y'a%%

BOSTAI,{PAZARI SrjL{TiNE B0l{3A ATt],DI . , .
7 /8/1977 günü,ifericilerin çoğunfukta bu]unduğu ş.hr_j,diz

Bostanpazar1 semtine-Ülkü ocaklr faşisiler tarafından bomba atrlmaştır
Bombanin atllmaslyla çevredek1 evleiin canlar. klrllrnlş, tahrifat, o1nruş
tur. Bomba]nln ileiicl-blr arkadaşlmüZln evinin önünde patlamas1, t3sa-
düf değitdir. Amaç]ar]. halkr sindirınck akr}}arr Sara ifericl}eri y11-
d 1rmakt]-r .

Şube Başkanamlz Aydln Kolkmaz o}ayla ilglli bir basrn açrk
lamasi yapmış ve krsacau şunlara değinmiştir.- |ıyurdun ddrt bir yan]nd?" bohbalarrsaooııjlar,adaıı kaçırn,ı,): r
öldi,i]'me.] -r,yara1l. ıaf i. r nad s3fhilda.Ulkü ocak]r İaşistl,r 6i,ç1,13]mrz
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ŞAHİN AOAR 1958-....
ıtüLUSAl DEI4OI(RATİK CEIHElİ{:N KURU],MASI içİN SAVAŞTT

19?7 cJNLi IAşİsT KATIU,ER TARAI,il,!!AN ör,DüRijT,Düu
:.

f UI{SEIIYOR. . .
lüSEıİYOR
KA-}I,TER iÇİNDE.

,o EYIÜI

Demokra

3r' EyLül 8ünü Ankara Gazi
taraf ].nda]1 öldürülcn arkadaş ıırıız
zr,].ay Şube Başkanl Haldun Kaçare
çıklama ya

nara.k öldürüld

mahbllesinde Ülkü Ocak11 faş i stler
Sahih ACARtın öldürülmesiyle IGD KI-

vö icl IvryK ijyesi Mehnnet Boz birer a-
yapnıışlardır.
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Edirne ilinin l\ilcri.ç iiçesıine bağlı
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ŞeyJe-]lğsc-ğcyce

Tün bunlpru geIçek
1eşmosi siz Ökurlarıın:.-
zın mil j.tanca ç al ışrnası
}a gerç.k] .: ş e ce kt j. r. Her
ökurun büft.nimizi Laır
drklarına, arkadaşlaıına
iletmesi okutmasİ gere
yar.

Ayrlca, Büften Yazr
kuruluıruzca Bü]ten say]_
sInln yJni yr}a kadar
1000 adete çrkartrlması
kararlaŞ t]"r]' ld ı . Büf t, eni
mizi bugüne dek 600 adet
basıyorduk,hedefe ulaşrna
mız sıkı bir çallşnavlgeTektlriyor.

Heücfimizin baş ar rya
u}aşrnası içln hep biIl ik
te GOREV BAŞ INA.

DOSTÇA KA].JIN.. .

BQsan-YayJ-n
Büro su

üRüN
SOSYAİIST DERGI

EKiM SAYISI ÇIKTI
OKü-OKuT-ABONE 0!...

İIERICİ YURfSEVER
TijRKiYE GnNÇ],İĞİNiN TEK
YAYIN ORGA}II

İ],ERfC i
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. GENç],IK
GGZETESINI OKUYAlIlu

OKUTAIIM ABONE OLAIIM
ABONE BüıA].,IM. . .

Genç iŞçilef
DISK dergisine abone ıf
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Dostfar, Biz bllirizkİ,İşçi srnrfr,
kendi sanatln1 kapital1zmj.n bağrlnde doğu
rul vO ge]iştirir.Ama onun gğlişkin hali
ancak işçi sınıfının emekçi halkln iktida,
r]"nda _ o1acaktlr.' İşçl J ı"nİrİnrn saıİatr, fabrike,larda,
g9Evl(rrdermitinglerde.İtaya ç rkar. Işç r
Sfnlf]" sanat]-n1 böyle yerlerd-e,Savaş ney
danlarrnda doğurur geJ_iştirir.Ycni yeni
kabi^liyetler .Ttaya ç]"kar bu savaş gün]-cP
rinde.Işte aşağlda bir şiirini yay1nlaya
cağrmız arkadi,ışta savaş gününde doğdu ve
savaş günlerinde yoğuru}up gel iş e dök.

DI,R}{AJa zA}lANI DEĞiL...
Kalk diyor,durrıak za-manı" değil,
Cruv türküferi söyl cnenin
zaman1 geldi düyor karln.
Vuruyol davulJ-ar,
çalıyJr zurnalar,
çekiliyor halaylar,
şanlr rneyd anlarda. ..
Bizin gücümüz hLI,şuyc yuter diyor,
Ezecc;iz MESS l id ı Czcceğiz
A]_acağl z hakkımı.z1 diyor kıırrn
Srklaştıralrm saflarrmr z r
dahT bir bil,üne]irn diyoT
Şan]-1 1 Mayrslardt, l
Şan11 DG}l GREVLERINDE
Öldugu gibi dotduT,a lım a "

maydanları dlyor karrn.
savaşa karşr ba,rış
Sömürüyo karşr savaş d iyor
Şi]i d e , Kamboçyad ıı, Vi etneüütda,I'i 1i stinde
olduğu gibi
Evet kalk diyor durrnak za.nanı d eğ j.lmiş
crlv türkül .jri söylGnsin
Güneşin doğınas r yakrndır l
Çemberimizi tamarnl ryal rm
ğckilsin hılıyJ.r ciİyor,ÇEi,İK Bİün.l(T,j .- A|AM ı

D.GÜNS l
-,r.

tsARlş 1T SOSYAIİZM SORUNLARI
DERGISj QIKTI ...
İst-m= adnesi: İYC Trakyı Bür'su
Kıyrk cıct rıo 28/ B k,lt 2 .da. L-?
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Okul]arın a c ].lİ.]as_].yl a. fl.şist saldırrlar yine alabl]_diği.neartt,, L,]1kü Ocakll şaşis.tf tr ".-.ğ;;'"ija-Ji".o.. sokaklarda grup,gfupuyuz itler gib' ciclaşip h..}ku g;;";-;;;;;tnak 1stiyörlar.

7.Ia.I977 günij de E.J. j\].11.Aloa (Ivimarlrk lvlühendiSlik akademisi) iınt a.1':ln-l:r., piro-n ı r""i"i"ogr""lirJiJ"'l"ıd]-fdllar.iki öğrenciy?.:]gid:. ve_ ne hikmets" l sİ"uŞİ""'İtİ-İİo"ı"ı öğrenci tutuklandıKr sJ-Ld]-rgan]_ır bi] inoibi n:lO"] -' -'- --"'

Knr, ,.r:rboriz YönCtiııl İurulu aİrna llr açlklama_ yapan Başkan Ayd]_n
|l U}C'ı.in duvaTleıl yurCun döIt bir yanlnda i5rülüyor.
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BİzİM SAVAŞIıiIZ KAN VE

RAZf O LI.n yACA-I zŞUjuKIARDA VURSUN],AR-

ATEŞ İçİulıu GEÇİYOR.

GENÇ İŞçİlERİ, öğRINCil.ERi

AşAcıĞız

SOSYAıİZME AÇrlAN
İınni lnııornaTi( Bi]r DrjZENİ
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