
Sarı sendikacılığı 
himaye silahı tepiyor 
e 2 bine y•kın w~lık l$C;lsl sarı• 

sendlk•cılığ• ku11 blllnçll ~kll• 
de dirtndl 

Bütün lıyerlerinde l$Çller .. ,. 
,endlkocılıijı yıkm•k için cN1f• 
randum istiyorlar. 

lo·nlcrinık Ytd:J :ınl~n- )U:ı.k •Kı)ı pltronW duı.nunt 
hfwbn <!ot:ın obybr:ı hrr gc• S1,lffl1$ ol.ıo ı.ın ı,mdı.bl.ı.ı. if· 
cnı ıı;ün bır ymiıi ckJtnJMkU·· tının ut3ftl$I lut1ıs.ınd:ı attık İf 
dır. kıı,Jne ludM patronla an- )trlmnıJt" ıı.ııuıumu oluyorlar 
bµt2lı: ve s.ınlırw KmU~ Ruı.uo :ıruk s..ıbıc U,-dık fı. 
dnlttw:ı boıuk r.ukıu d.ıp• , ,,1c ynka :ıtıruk n i.Ki,ı U • 

un toplu ıdtlr1mrltr y.ıpm.ıık 
1$Çİ.nİ.O bllmçU dirmlıl katJtıın • 
da IU(l--ştetlt bmz.iyor. 

IJıuıtul Oruveulıw Cııv.ıı 
Tıp F.alı:,-ılta.l lluuh~r ( ,. 
hun 1Nı0 .utlık i¾isl lt\11A1· 
mu hıfı::aaın .oauncb h.2ıklaıının 
Yl'filıncJıtinl Uni ,iiıcrtlı: dlrt• 
r•.u- ıır<tılt-r. kJollu Belcdlye 
twt.ah.ınolnln UO iKiM dc on 
W:ı katıldı. 

Burhan Şahin 

Sendikal 
mücadelenin 

hedefi 
ı,,,knıı ıioıJt'fflıııdc- ~ t'II ocıl rMddt, dco,ıoı,ıı.Jc re 

sry,ul ı,1Jııfdllmımodır (1'(ıırnrı u1kıtdıla,ınııla" oıı!m,ı si
yı:ısı re ılırısadı nuicaı:Mt~ou bı,/Mıır batloyocak rt rfkıı• 
dırrctlt Jtlrılılt ılu ya,rLıdı, /,(11.tr aıtcd bw yolJD, yoni lın 
ı.lu Nt,nıJınıı 4ıı ôrpıh, ıck. nyıuı. ıiuwdi ff Kfn>lortlı: ıttW
cı:ddc 1,ı.ıQ/ıipı!ıii brob,l,'rln rt ıp·,rnıl,n brfl p,ı.; "'ıİ• 
cıulrlr ya~bılırtn 

IJ<ılrn,,ıı:., sc,ıdıl.:41 r<1MC4t!tk-dt :orlıı ı&r-ılıriıı btldt· 
dıiı afık bır r."ftlt.Cır 811 ı6rr.rcr ıJrnr,ı Jıru/ıu Juırfı rlw• 
,ıo"'rk ı t soıyat lıdldr ri4t r:"'rk icı,ı )'Ol MUn."dd:i ımıl 
fiırf• rıııcUm,ı. :.orl...tl.ınıı ·,t,ıilmnıııı ırrcJııirir. ı,,,ın;,. 
.lr.ı,pnııd;1Jıı •iica:fdc i:rdqt ı>ranı Jııu/ıdır. a"'a clıow
Mık ,ııiıcalclcdc tl{ılcnıı Jiis,..cıııLıut bv,ıla,4011 ıbarrf dcliJ• 
dr,, 8ır bolı.ıı,ı• daM lcotlJii. ı1çi sıııı/ı lpııdrlı.i sın uadih
cı .hııı/rrıdtr. 84u mcll'l ldrlltrındc •ı,rl orisıokrıısisi• .,t 
..-ı,rı lnimkr.ısui~ dryt dc adlı:ıtdınltJ,ı 1.ın st,ıdı.lcoı-ıWc. t SO· 
sııw brMJlırJO. lftll}'Oftlorcıı ucı or.uucJo .ıu:.ç\ıJt bit :Vmrdır. 
Bı; dıwl IJİ •"LıJılsuı 4!ıy,ı:, b...ııı bir 1:ttımc olıınıl. 4fi ons
ıokr.ıtlaruıo. ıttı bıaokr=1'4m..ı. w-ndW 2ıpatı rcy,ı ~ 
b i.odam.anbı:ı dı~ 

!ıu,ıoto:ıııi,ı işri ıtııtt ıcatımıJ btsi"ci koh, oloıı s.:ın snı
J,luıcıla,. kıi(.:Jt b-.r ;ii"'rr olm ,kID W'roN"r l,rİ)'C :martım ııt 
,Jıa11tıltrı WpMlı.lo lrıtmt' ,ccck luula, "oluw Ntnıl lı.i, lıurju• 
rıı:111111 ırı""6tıı rıbnıJr: ıtknlr• •ıııJ lı:ıic'ıilı: bir ::W"'"· coplıtm
dıı hotııııı ,ın,ı.rdıfıııl h'""'w,.a. lııi> ıik ı,rı Jrırltlıri 41.lfl,ı. 
ıfı211 rWl'lıı h(ik bı, b,o,ıııJıı rok.lr:ıı do ıırtrndnııı lıı.:mc• 
ııırr .-no ı:'4iimiinc. dofmfhı•ııllo fİtTTcA: krıtdı 1,mdOOllıırı• 
ııo b.ıflı iiyr IJ{llrr İı!trı,ı,Jc O)lt solıo,ıot IUltfflUJlanlır. 

Vro,ıomıJr ıttiicoıfrlc.:c ıu ı luılclffl,ıı,ı ka,ıuı,ıd,ı bır 
madalyo,ı "1trdıt. Bıı m.ııJ..ılyo,ı•m bi, )'M!ıütde ıpnnt sı,u/ı 
dMrW Ote ) ıt:ııııdc ıs~. ııı•rta. 1ı•ı/r•ıııı ort.ılı re "l"fı 1an 
Jc.dtkxıJıı, bıJı,ıııa '-.ı,ı JA;! lro .\;.•ııtlc,ı,ıı,ı Nf C0tc,,l lf • 
(İ,ıııı ı,ıi4""Jclıunc k.ıı 1ı İf'ı ı:ı"4c p.ıtroıt &tkolıfı )""Qpmı:ık• 
u, Oıu,n,ı b6yfrykc,ı, ;an sr"JıJum!aro l(drJı mıicodc/c, Jra. 
puı:ı/uılc,c lıa,ıı mii.:adtlı Jt,ı .. yn otıım•.:. l,ti dii.JmJJru bw 
ıJrı ı,ııp. ıı,ılrruı cıı. !wllı clı:oııoı,uk mW;;drlc htdc/ı olmalı• 
dır r-e :.ııc,ı ö)lrdır 

u,,kıyt'dc JıJ,ıui r,ıı, r-,cınıııı dduı w,\ ırUpp. ııiı'~
ııccct:ı bıt dnt ryt tcmlıJ bwlım:ı)-onı:. Sı)'lW mii<edtk, dbcı• 
it .lı:ı , ,,,, 1/lll/ı,ıııı ı., ~ol;M t,t ıı, oJtlc•ı,ıır. mcrkt:.idı,, Bw mY
ıadcl<lrr Jl)'OIİ miiraJcll." ıorafuıdıuı btliılcıur rc ONCa )ı'İf'W• 
ııdw " "'" fl)'J.fı mımıJtlnu-: b.JJ ı·t tu,ıt( lıart.lı:tı oUftiiJ• 
sı. ckoııomı.lc m!Mu,Mrııııı ı h,- ;11 cJılıp, lı'"Wrıuc,ımcsı.ııı ıc• 
ıın,v-ı,ır/ıJır lwlt-r her ,,.., o!,;-,da do lt!kıldıla-ıı~Jr. re .lııı»
rtk.cı )ııflfııııt.lr: :hf'Vltddtrl.Jr 

01.ı,,r. ınnclındc yınc bır u 
rı scıtıdı.kı - n yttkı mrst"loı 
nr. lleJ,tl TUm Sajlık lttil<"n 
SmdJkbı'ru kayıtlı olan ll(lltr , 
u)"al olm.ıJılıl.uı .1nuk l,ynııı 
~ ıoplı.ı Wdqmc )-c-thıı :.lmtJ 
tulwwı un S.ıtlık - il scndı• 
kuuun. isvu m dı.ınunı.ıodıld r .ı 
kiıltt O,br,ltJı De y.ıpm.ı1 u~u 
ıı:u ıopiu sltılqmtdr uulıJı kb• 
nnın bı,Joclnd"),fütt. 

rı.uun< )'ilncnmi ıwlma ~ .. 
r.arlı du~ ıoaunü urd,lnı 
k.ıtıı.ıl ttme► ı.onında k.ılJı. \'6, 
nı-um ycı.kUI ı.mdlb olıır:ık d:. 
H m • S:ıtlık lfl k:ıbul cımrk 
7orund.2 t:ıldı. 

lli İ~ND f.ıllftılt 11.u.nrd:u 
M-a, Tu.tlı A $ ıt(lleu. 015);,' 
t b.ıtlı rnamılı: IJ't balwnuk. 
iıycrlndt un Çimst • lfın U• 
,IC'Ct ı 7 Cıycsl oldufunu. Kn:ı• 
mık lflDK J00 üyni bulunJuju 
au bdditdilcr. luna ~lfflffl it• 
yainde ıoplu ıımleımr ,·c1kııı 
Çirmt • lfindJ. ~tt dwumu 
~Oylr .11\1.ıuyoıl.ıt: "f.ıbrlU p.ıı 
ronvyb Çiırue • t.ş ar11.ıııuwh :ı.n 
l:..~nbr. Sc-ndllutıuı: b auhkrmr 
sinr b.ıfv,,ırdu. p.ıtroa or3d..ı cb 
lSınJ h.:ıllffll. Sonuç- a1tyhlmiı.~ 
nidu. Bit ÇIJI\St' lfl immiyoruı. 
Şimdıye b du bç dd2ı bJZi s:ıt 
ıı. yitıc dc uı::ıcak.> 

f ,U IHllnİıtlll 
d,,n-.rı 

r.ırro,ı;;,ı ı·c 

1'1,-ı Strıdık'1111,ı 
lıcs.ıplanııı 
bo:dıı 

kitle 
~(d~ 

Bir yılı dolan 
bir direniş daha 

Ayvınsır::ıy Cıuu r.ıtıııhıınd:ıl.ı dııcnı,. I.Kiltnıı bı~"!_(li 
J.ı,•unı,ı ~e Mıdcn•lt '\rndık:ı.unın Uı.ulılıtJ ile bir yıld.1ın brn Of• 
ıl<'k bı, a,n- nl:ıı-.ık suıuyor 

lıııkıyr'run cını ı lhlıpcının )Iİ •de !l:t'ı!n Ü.tdC11 Ayv.ıu.anJ 
Ch·.ıı.a F.ıbılkuınd.ı ıoplı.ı '6ıktmc .::6nıtmclni bir fll üııu b.ıJl.,ı 
rnıttı. Anc:.ak ı'"""n IUfflılin Ur cınıcdlilni flai ıüıtıdı: toplu 

işçiler sa rı 

sendikadan 
kopuyor 

197◄ ()t-ak'ıd.1n bu ):ın.a 
m.ıdrnl şey2ı ıfkolı.ınd.ıki 
(tıitll uıı ımdıkalard.ıfl. 
DISK'r ~Ilı Mı.dtn • lfc 
oldı.ılı:('a )-Ofun bir iJ,(1 :a• 
kııu ~lamı>tlf. Erk.ı 11.ı 
l:ac.ı·nuı 800 ~isi Cdık' 
lfım IDAŞ y:ıı.all.uwa 
2)) itçbl Mt't.:tl • lf dc:ıı. 
Anıbou S.ın.ı)·ii'nın 130 
IKal Mrt.ıl • IJ'drn. M:ın 
F.1bnbsuıuı 700 ~I Cr 
hk • 1.,'dnı. En:u M.ıkııu 
uııa7ihın 200 IKlii Mc,. 
ul,lt,"tcn kop.ırak Mıdc:a 
• l)°c lt'(fflıtlndlr P.ııt• 
ronlu ıon ıünJcrdr d.ıh2ı 
d.ı yı)'(ıtnlık bun.an bıı 
du·ıımı.ı enırUrmck 1(1n 
(C"'lllı U)utıl.ır2ı gırmrklt• 
in AmJ hrpsı Jr vınuc• 
ıw l..ılmakıaJır 

, .-r,lt1ml dC ınl:ıtmıy.ı ..-.ımı..ıy.ı 
),\ıa1m.ıJ1 Bı.ını.ın u.tctinc 
r,;~K·r b.ıtb Madtn-lt u·adlb · 
ı, ıırt, lf''Cttn de 5okav1 kar&• 
~. ıldlUt lfYttffliıı d inde uolı: 
n•., I ~ı vr bu f.ıbnk.ıdu b.ı.l
U ık.i t-üoik un.ıl.ııth.lMdt ı~ 
s{ırdüreb·lıp,rdı.ı lwa sOrrli bir 
aırn klndııl dr iJU)'Ofdıı. 

r.ın-ırı ilk 9 .1)'U)CU Sffldib . 
u<ılnın ücudcrlnin )'\iZ.de 70. 
,wdt wr,cı k.ı.t1Lbdı. .ıyna d.ı 
ı-c;ıyc: wıdJı olank ııcb y&rdı· 
"'' v.ıpılJı Tiırkiye:'drkl rn urun 
dırrnltlrıJen biri uyılın Ayvı.tı 
ı..ıı:ıy Uvıtı F..ıbnbsı dııfflipn 
d, 11. ayd.ıa itib.ıtnı Sc-odık.ı 
ütrttlttU, )Iİıdc yünlıııi odnnr
n ba.ıl.ıdL 16yl«c iJ(ı kcndıı.ı, 
nı ucm.ıyın ujl.ım bir Stndıb 
y2ı day.ı.ıuı.ık. dlrcıdJlnl ıürdW 
mc ~ı:Cınü ıntırdı. IJvnm bı, 
t.sd.u unııı sürecd; blı ırn dii 
şi.'\fflffftlfri. 

Aynıu.:ır.ıy Cınt.ı r.ıbni..ı 
ıınd.ı ıKilcria "t' scndıfunın 
huıh ıı.ıtı.ımu laqmnd.ı pn 
dtn p.ıtrocı. sonund.ı Scndıb
r.ın uı~.ırn.nl bbı.ıl a:mclı: 10-
rur.d.ı LJdı. Ancak ırnJe ır
(Cfl ı-ünlnın üattknnın kmdı 
t,r:ıftndıan 6drnmffl konusı.ın.ı 
ırlın<c p.:ııron diıtndl şımdi an 
b.smadı~ bu noktada Wtuyor. 

Sı).m mwcodclnıırı "ıb)t ._,:.,, ilm Of4'1tııfı:ı, ıusıc1ttcli 
lıu dcrr,Jc, cko"omı.lı: 11ıuc0Jr!c"ı" Jr 1ııilllm rt soııur u/ı..-ı 
otııur.H lcııı 1crıdıkol lı;ııd:ctı cw,lcıtJırmclı. ıuclclıdır. Bu• 
ıtW )ı:ıp;ıbı/,.ıc lı: ~uı ıftı .. "1tı ı nıdı~,,cı/ıfı,ı ltmt'llnirıi JOf· 
Lını.Lıstırffl4k. rso1laııııı :C.,,,lr::ırmck utılc, ONUma )'crit'I· """'k ı6"n ra,Jı, Hcrmntı rtııd·lro,ıWr ıJrrttııfrtc Jcıı,,ı 
Jİ)'.ısı rc ctono,.u.lı: mMcoJrl< hwı,ıw;mc111,d~ son ıffldib
c:ıtııı ıos/ıyt' tlmtyı hc,I, I t,ıtmtlldır. Dc. mnci snıdıhta, bit 
rarcı/tı:ııı ı1rrrc,ır Ju:t11 lı·ııan rfdc ru,k,, ıürlnıtctll. ~,pr. 
lnıı-ctlr M)irct sııntım dah.ı Jr.afıJy ofttdıp, sıltcclcıır Dııa 
d6ri.lı: &ıı mNt adtlr 1ltıttlrrn, ,:ndıkal Jı.ı,tkcılt-r dt dtrnmti 
ill:r rc fflttodar sat/..ım:o~ı ın•.p. yc.fqıınl'""U rc de dnı• 
nmrı ıc,ııfiJtafa, omıc o~.ı:o rncrt lr ccpkryi ıMtlnıdırmcU-
4iıttr. 

EAS ve Mutlu'da grev sürüyor 

Esiri bdttıiKılt,ı cok ır, hr>·bcırıtiı olrııanno tolmnı. 
.lıııld da t1ku(,ıı Ji.rdiac,ı SıJn •t"dıl..arılıJ. wrvııw. IJ(ı 11111/ı• 
11oı N1"'4ını b::ı)ıp o-n,.,~ "Jı."'Jııtda &uruıı drı-nmtı •1'i1r
" · •=wıwfw, 4ıitisc snıdıiı:ın!on rc ış(i nıııfııuları '111M il)• 
dw.Jn bü)ıa ıi,,crlc, bdlı,or l1rı n,ıı/ı, b-nclisıııc iıı.ıııaıı 
'1-JJ:.:bslmyfıı bırlilı.u. ktrıdJ &ı:Ntlt-r:ıcıt, bw 1nc/U ııt,oıı 
bJJı:rtyJ w!.ısıı,.ı,..ı.lı:tcr. 

1?6 IKlnı n çılqtıp EAS ı\kıı 
r.,bnkaJınd.ı ırc-v. 197◄ Oc:ı.fın 
rl \D btr\ SÜrİiJOt. 

'fıM Prırol lfe ~Ilı obn iM 
·•tının \.ılı.ttıJı Mutlu Akil h'°ı 
rıbsını:fa d.ı pn- Şu~t ayı b:ı 
~ n.ut, btri JLİfÜ)'Or. 

ı\rtlk u n ıendıabr d:ı. t~• 
b:.ınl:arw tuubUmck ve ,tun 
ı:C(Ukçc un w:-odıbbn lırfı 
tı.luıçltoaı iJçiıı.iıı oband.ı ır• 
hn bukuw bır i>.l(Odc: ay:ak 
uydurabı.Jmdı ldıı lf"C't'e ııunt
f t • vt gm,ln-1 bıklır rldr cdıl<"
nc: k.ıJ.ır .ıllrdürmryr yer )'er 

mecbur Ulıyorl.ır. Akil Fıbrıkl• 
ıa,nd:ıl.ı J;ff\'lcrin kıu hır süre 
dn-::ım ,ımaı b.l.}u p.ıı,ont.ınn 
~ .. IJın : ıdıyocdu. Çün.lı:ıi .ılı:ü 
ım.ılındc kı.ılbnıl.ın ,·e cllc:ıın• 
Jr ı:tokur lıülıırun kuı,;uru um 
_ıtc!ill_tı l,:ılJc .:ıkü fıy:ııtl:ınn.ı 
um hcnur. ıt.lmcmiştı . P.ııron• 
ı.,, uıuııı bcklıyodırJı. Bır sCırc 
ıt~ ıaı:ıl~u duıdumuk cı.k.arl.1 

nn;ı 2ı)·tln dtğildi. 
t\nc.ıİ( p..ıtrol\l.ınn ,·c s.ın stn 

Jı!ı.:ıl.ııın hu tüıdrn hCUlJl..ıtı 
kr ı.ım.ıın gff"I ttpcn s.ıbhbr 
<.lmuJıw- \C Ö)lc olm:ı).ı da de 
, 1m td«tlmı Çünkü ıJ('I ırc,
ıçındc bı.hnmcl,tc drncy vr bi
t,nç kaı..ınrn;ıkı,1. 0)-'ft.lNn OJ\IR 
b"l!I dW t)i f.ııkıru nr-ıt.1-
mrkıtdır. 

S:ıtuhı O, lıya Oykwl / Sonımlu )1•ıdur. Orlı~ıt Dof.ıncay J fö. 
nrnm )·tn l'bJmü5ıhıp Sokak. T:ın Apı 10'11 C.ığ.ıloAJıı / llual 
8.ıd:ı Mur:ır M.ıcbucılık 1'oll Şt. ; Aborr t:Jrıl:ın. Yıllık iS. Ahı 

;ıylılı:: ◄O hn, d~ ulkdrr :\in ı~ı ha 2ılınır. 

1 

ı 
l 

Yalanlara rağmen 

Demokrasi 
düşmanları affı 

önleyemiyor 

• Demokrasi ve özgürlük nutuk• 
tarı atan sermaye tem5llcUe 
rlnln lklyüılül~ü Meclls'dekl 
af tartı,.maları sırasında bir ke• 
re daha açıO- çıktı . 

e DemlNlrln, slyısl ıffı kı,ıı 
dünyanın yüıde 40'ının sosyalist 
olduğu,ıu ıı.,ı sllrmesl, sömü• 

rücu güçlerin korkusunu dlle 
getiriyor. 

C".mcl Al tu:ınsı Mıllct M rc• 
lı.ı ındc umı,ılauıl,ı ba.şbdı. T:. 
u n an~d. ı,ıh • dtm0knd lt 
rırtl.lffll' pyrtt.lm.ıw r.ııtm,ıı 
ıu•,utYlt lı::abul tdıldt. 

AftU • dttnokranlı: pamlmn 
.ıllın .sıJUal bolümU lı..uşısuıd.ı 
tf.-ıcrdıklm ıq,ltl .mi .ımxııı 
ıcrçc.kıc:ıı de cı.n-VUD turı. .. u • 

D'r• ven •OIP' )"i " V'ldlı.lı::lc 
~lÇP'r• ... yıpntm2• ot>abruutı 
ı;olt OCaıftdıc oldutuau ıostmb 

'"ıtfl(ı p:ırtıln. 11y:ı..uJ alf.ı. 
~ mcncc, k bu ı.sun bı.ılmı.rpl.ar 
.. ıomı.ın..nlcnn .affı• dıyori.v 
.. ı-;nktd ı ı:ıyuaJ ıuoıltJWM dı 
,-ın çıbru dn-lrtın ırl.ımtt1 ff 

SııUnlufü r.chlı.lı::Cf" ııızn. dıy• 
f ,yad , dıJOflıı 

le 
S6mıiriını ı.kı ,v.ıwJüt(ı. Jff· 

cclı:ıtııı ahi h.ıın&I• 1lot.ayau.lı: 
bd:ır ltork:uııç bir lwns bb .. 
ıı nı kffiJUC. Onlu ltkrinc: ~l• 
ılıiı u,naıı. «ı.JSr1 -.okıb dıy,e 
ı,m,Jn,dW,kJm u,...ı ~ 
knrı. uluı:k bu .... ıımlıj:uı 
ı tılıınkı· o!ctutı,nu twkmı..ınft 
lıu'.!,lMll ıribu n:mtJıtını , t »
b ıııhaı n.ııwyur&tııı bvyiık bir 
r.ıl-ıthkl ı e6Jtt7tp. 'IOfflUrYCÜ ı 
d"OloıiJ<ri,, pn,pop,,dlluu PV 
ıı,.atı (.,ljqıtW Gnw- q.k:nnc: 
ı,:ıdıtı um.ıa. .-o,,,,tnı n nııl 
ıırtı• •bııyük koımiı•ııt tthlıH• 
ııtıı, .ıluwb J6ttno--dc ı;,jhk çıt 
h.t~ balrttıtbır 

.,,..c,mı.uı.ı,,,bir -
t ÜNAÜn On'lep dc •m)'Ot ~ 
ıt vr:I. Sokvt.ınn ctkwı bıı a
ııaJı..lı o.dutum ubıJıı :ıb.ım 
IM!ctku .. U uunu öaü.nıe SÜ 
, , !ı.ınce fnp,dı buı)-or ♦Hür-.. 
luay.ı-,1.ı p.lt oY'ÜrWp sc-nom • 
ı,:oun """·unt hf'P ıüvc:ncn Or· 
-mn-l Mtt.lu'ıc lwkıp. chuıp • 
,u,ı ,-u:z..k kııbıwı -kttıdi de · 
,ınuyk- .. uımuıu.ı.tkro .ılı ol 
.t.ıhoo W)IIIJO( n .ıf pbn!. 
cuımsı ,onı-fUAU tc:mdıck bu 
~t'lı(.t'"y .. da)'l)'OC 

dtııı Mtclll M'NffU böyk
c• ıcnc, ~btlluabnıı QjWd.ı 
n >t'Uuııiı. bıtt'TH Sca.ı.to kapı 
'l-~ ft'tc\Q(lr Sawocb luart 
), b.:ıyı1k bidudu br.kkmlbt• 
dır Sıynl :ı.ffı nl&tlltyffllmn 
hlk ve dnncıU.uJ ~ 
oldulu, ,! ....,.k dl,. ıı..ı.u., 
luyti uı..., dilıtüU<n .. -
nncu bıu.,ırT:a Ukdntaı bıJe 
~ lcıdaı ı,naı-klcn 
h<,l<ft(• bw kn .ı.ıı. '6Mmüı 

Kargaşa geri 
gelmemeli 

llalltılf!J!.UI :ln.olrratıi miıcıMJ,tııı. l.f EJıı"' JtfİM• 
ltnyü yr,ti btr ııııınw kO)dem SospWt Parttım, olı,w. 
dılı h kfnııltr, lrcr- ııt l:ıJr:r dnrı""'ı l.,ıııt,.,~ Jrttte• 
sıııı Gfrlfld ' '"' bı• lı.urıı ; ayılııı.t.ı:J:a 4•. Twln,r c-ı,ıclr: 
(ıltn,ıiı, Ju:Iı lıı, •(IJ .al l,)Oıtll .,,ru1, lııılıaıdvfuııw ... 
ıııdamıııır. ,'ıôıccl dnıtımtı bınJ-ıııuı, d~:C)'lııt ı,,ulıytc 
ıc-ıbıı tımnuıı cifrıirıı ıl{•ın ~ı<ı olmak fr..nt, ııi'" , . 
mrlrrılın,ı &6Jtcrdıfı dı~ Tc ►ımırfıhkto'. °"""''' lımkı•,u,ı ıııtclı.lr: tlr:eyuua 4nl ıöstcrttıı 
DtmfflCı Pı:ırtıııı" 1..Cıidiir Ob,rkb/ pota,ıJ17dı dnlrytp 
roplllyıp mnkrJ!cıuıtrtk mnc:ıı~ ,!,,JVt' Jinıu",ı4ırc-ul: 
bıricılı ııiç )111, :ıa-.ı"di, Oyııı b:ırıiıı, ,,,, 1r,u/rm~uı 
Soıyalın Partin ,vı.: llıiııiıı c,1ttji1tıiıı lırrıcyılnı 6tıte 
hu no~ a,11 )Oiwıılosrr-"'°:fıık. sıi.ıl<~I•""= Jı.c, sir.. Jrt,ı. 
,ıa: fıwııı.u ıcı-r....-lıı::ı. Joıı,tzlmır: ltc, lt'J ını!oııııın: .. •· 
JMCJC:. bcııılıof bu :cfi:;miık. }anı bvılDlıi,-fc bılı•<· 
1ı:lık olor-.ı.lı: lı.olıı 

J:ITLE ('.auıc,ı \t'tıır,uı Tt )tlıfmtlııc ol#,ı l-aı,J,o. 
l.ı,.ı . dıfn tmcltfı/nt Jrrı-Jı Sonobn Potu ~mı re 
yolınuı l '"rl rı..:cılm;~e ,i¼cnJ• '6sıcrccd:. ILJTLE. NJ. 
,d:t'dıı ıdtolo,ık. • rnmlı: J('fllllbutı ı.:rı~ ~ cııı.
d..rı da 6,ıt'ffl!uı ~mtm P~,r,'.,uıı ı-.ııWıtı bir bır,ıııı.Jr 
kıu,.tf~rııı lııııtdolı.byımılt-. sos 1alı:.ıotı .lr:ııı ,c :Vffll't 
.ıJ:,ıo s,ıpıımıaga co1ıı_:~crlı: otJ ,ı tfı!ıınlcrt lı:3111 dıırı, 

"~ 
) ıll.ı,Jır sıi.rc-n ,:uclrr: .,, aıtl.o-ıııuı: &ırçol( GJ'f\JP 

ltfflLlıııt ııuL:lifi.ııd< lı:-i,-ı:C': rc :i.!IV"Ntl ıJıı~t»:ıı. )';1111 

k.ın)~ıll rolı: duııı/ı ~ "f" ·•ttrı.:ıw (Üt.ı<~ ı<initw 
t.crfı . •SoS).ı!i:mJ: u p-,,t ,uı, o11ftC)M.ı.ltta- lınkts ıtk 
bır ratı altusda ınpl11ııw-c .. :.:u,, .!tr-:clr . .luzu lt-t t lflııJrlrı 
kiiria: bıırıııı•.ı cıA-:cııfrn ,:otff!C'1 1',,~ lıa,"Ulti!ı.lı: ,apmd 
olı.r Aın2 bıı Jıır bı, .:.ım.ııı ıhim•Hıt,ıı. :rınarcılı•tıı 
k;rnycri:,,wı mrırı ( ÔJlcn!mt'n•r bahar oL:ım=. 0-
ııCMlı 0Wt. s:ıpm.ıf>Tı ,lı;zccltcrtcıı tc:nt tdttel. lta.fıobn 
ı< bııy;J;: )ıjınbn '"' Jpııı•ı,ıuı dnrı,ıcı N}Y.ııiı ızlımJc 
ıoplımı::Jı:ur. \ 'c Jcı,l':"'Clı)ı; Jı:ı , bw:iüı lf(I nm/ı JOS)O• 
lu rlfflrıı,ı, Stfflpı1tı;.:ı,.J.m,,..:,: cok 1,ıi,ü.lı.: kcsrmı bw p,nı• 
Jıp rc ôrpt bıtlılı.ıt.ıı M)l"Cı:JU rc ci-Jnnı 1""4rı!,,. Bw 
ıı,,·,rınıı ıstUfflOI' ~rı, ,1:.Lt,ni bop rıkamul4. ludro
rotım re cmc.lr:o ~rıılı:,: )c·,uJ ta ı.mı.ıı.UlClııj~ ıcm,tt 
kımsnırıı. lııı.lı:.lı:.ı \'OJ:.l .u. Ol .. mc. 

(oq·.ılı.:m odf'lıı )YtııJnt ıspoıı.u·ııııı" •·~ daJu 
JIIY1 JıJp'll'IJJ/.ln,ı lıor•l,ırılm::sı,u tt bırlıl•)'lt 6,ıl.tmtlın:... 
r.s.tı u,,wuıi.!la an.ı,ıinll ııı. A-:W'JWtW/Vftıi,ı ıcn ıctı.t
.s,ne lı:.2t1ı d!U"ffl3lf)ı: !ıu:-. y.ıp;•lr:c,ı dt, &ılırıucl prcıı.• 
sıplnılt11 ")n!~-btı Jnr:1ıo;f)Y rr.,--g ııcıc wc~.ı 
b,wu.lıuı ltiıfiırlr-t '11ut-.:ıı!ıtuıı cı:,ıl--.ı.d.ını,*"· k.!11-
pwldıtıı )N rm'l'l~J ,.,, dcnir,trv. ~p,;,;tk. yıönimtlı)~ \ t 
rı, 6,ıntılı1I ıffı '1111/1 ol,~tôııiiUrJWfiiııdm as~ ıcaJı: 
dWfrıtt""tfı}ı.:. Etcr lı.ıtt►tıi yr,ıdt'ıl brd.ı Ck$.ı J rnt 
etmek ısıt,nı)'Ots.ılı. cJb a.ıılzmn: Uffilıtt tt cy(n,t U,-.. 
c.ııosmı bı rı,,Um ıurı.t. lııı )'Old: tffftlı:: dcı--,,nıd hr•• 
Jqlılt, birlık ıc tıt,.ıbcriııc. tconJ:: hlı.:lik i(,,ıı, lıcı 
:ıffllı1nkir:Jnı dü.1 rok ılt!ı) atımt! nır 

lrltle 
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Sağ-sol çatışması 
e Gençlik ırosın.ı. gl
ri1llen ıorbı ıılclırı~rı
n ı 116 501 ç.ıtl1ffl"SI olı• 
r•k QÖdermek ~men 
ıınıft.rın oyununa hür
met etmelıtlr. 

Soıı ı.vn.ıabtd.a kom..ıııdol.a,. 
nı, ımçlttc Uqı Ontııklm 
,uıckli ' " y.ıypn -ıorba ı..ıJdın. 
Lın bwıun bumı "' burJUn 
, ,•hok.>.,bn ,tm,d, .S.A Sol 
C ffl$IIU.Sl,> dıyc ı.ırutt!m.ıp 
htbııd- 1'71'dıre çalı: i.ıoct
i,,ıby,p. •finlp ı<lco oy,md, 
bu,vn JO?cıılerı cbim:a l f'U 

yok, faşist 
saldırı var 

n1Unu ladbıamubnlı:L rıııc: nkıl~ :ıocıa. es.at • ıol çı 
:a.• m dcmlıopye ıknm nh:,cır- tnnıuı ~1:ıd1> Çtt,lıkbn .u
lır m.Jk ~aut m lı:.fi.t,tkt--

<oa ,ıuo!ttdw 6iraıcı ol.ay• C4 yckırı:m.luuıdaı t&ndır 
!.ııı yı.br öaceııııdr bq.uyu ¼lıdııpl'l.2ına :ım:ıçl..ıtı ( Ok 
oy,,uıwı n-lt..andıı. Obylın. nn )''"iv " \uııu.pJı:nr a., y:ın• 
w.,ff r;eaıçlltc br)ı ~bıu.n ı:s.=, dnnmn ~mokmı rmİ• 
m Jff'.d mıhnkbrdır. Ce:zl\kı a ~ ctfftn ıinnettııc-nın. olııı.ıfb • 
m--1.nı ınüJ:f.u dunımwıcb bı· nn ı.ım.ıl.m tÇIM h:ı:pw1,neyı 

...... - . bu - •""' MSP'ye yönelen ~S~ .. "'.':E 
w le ı~ı ~ınıh Lk burJVnZ1 ~n 

hr. ki n. ...... la ,.,:m.v., ,.ı,,ıu.ı.,, "' 
eııı.Umctı ~nccı mııodnnı ta ı er ..,.., ,,.,,,,,,, u,=.,,, _ 

Ce-ı;t.kmız utu ıı,~ i.ı.ı 
1 J a \'C tw.ın OiP-MSP lıo;ıJ,u; 
, -w, b ık::.mniıua duşuriılmc 
()yrtt.lc- tııııı dedıkodı.ıbny!..:a 
c-.ıılk .. .ıbtd.ı AP Gnıp ~ ı-e• 
bllaı Bllzr:bu n Mcntt$l üo 
:ıluyorıı.ın DC udu &flm t"d"'° 
t-.ı~ccıt m.:ı ıutışıldı.pnb bt).,.n 
t~eek Lu dcdıkodu!..ınn lıetııdı 
b,!b oJdct!.an m.ıhrul:ı.rcb.a >-. 
\.!d:pu n!;:ı. ıdnf ffiıU.J ol,;Ju 
!;.r 

Ccçcu s..ıymıwb be.Ilı bıt :su· 
Ullkmn u,·ıul.ıncıbnnd.ın ol
dutwn, dcWknylc ,'ffdij:im.ı:ı 
l utlıet ~ ~ü.kumttı bütı;tdc 
dü.şılnnı:k >,ı;::ıA pııtı)ffe Ç2iu 
"" bu!w,du. 

ilk <wxkıı 1,ofby,nl: biwl· 
mctt brsı ı..ıldınya Ct'{ta gmo 
SGO\Ufım ,üı;-lff. bıı cyıpntm.ı 
ıilrmıılA. sı,ası af DO~ 
b nabn trmıu )-ı)VÜ. 2r;;J..uı 
nw, ç,tmu, pl,ilmDJnı o?m, 
d,,a <Jıtr,; obmyaııu yndcıı. du 
YlN n.ı ıcatmnc ~ 
aınştikı. Bur.adı cyı:pnuı:w. a
nuçlan:,dı., bııu. ,...ı ,!f,n 
s.ıus.ıl ımn:m tQ&cllcmaua ~ 

u-c'...u 
w 8t:.U1 ı:uoa-:-ılın ~ ,,.,., 'l~k.;ı.. ıJC"n\.ı µate dw-.J.ı 
)'?fdu.. ~ttt ıı:ıJ.ıı..lW. p,ıa oıuıı..u.ıwı 

Dcmvlr-ui ch!Jmru ıı..;!n ı.nı O)ıı"ll..lft pı)oll.!211 durumua.
\l,P1, kenıii IC'(lDtft lı..tlcs..ıı..e .J .. oldı.ığ--.c":.~ tc-ne ır,."m.rV"'nıı , c 
ıı:•ıt~ ıoc Jıın.ıo:u dqiı'Vj". a~u~ bclı."1l,onı.t D. bu o
bu ı....ı ~hl.ııb dcı:,okntık bu :.. ,ı.v 'MCI rnıhrül.ıruı ~ 
.:ıJ.n un.rmt.İt ı.ıfl'ccııııe ~_. ~• rc ,ır:l:.tık ~ J(:ttm 
kı hl' Aım AP0 0P \-e LGi''rua ı•.J.uı.ı~ 1t J'Wbcıott CCD(· 
t-u ınrnkr. bıı sonı.ıç .-m::sc IJJl hed..f .ı!ıtıq;tıt lluuiım ıôı: 
Ql AJ ~ ~a le ( U•NO c.ınıb2ıb.ki.anyu. 0-
M:>P tô•C\l,C Yuuı llıll;x,jhı. l.ı._l..ır.J'\ ,o;ı.ld.ın.- mt.dıt,.nı orr 
lMıLkttDC 7Uothıka ...k.om:u· t-• .ı r.!cı:-c o.at,-, .-e ,olcıı uj 
ııudnl ~)C-. ~ " t'"l'"Cl!cr Pt1$U .Jcızıu. qn:ıım 
p,0'ok.,norwıı.ı c~.ıp obnlı:: ıuulbn hı.nnn. r:dcıı hır ~tffl.l 
>,tSP N.ı komilıwmr W1l o16ı.ı c pdm ~ bırıqı ollınv 
jıuıu ıf.Jr t"dıı,. fOJ{e Mnm tt"• :JU.~ :W,~~ ~ e Pa~ Kovromt 
ıon!utwı lı.ıı)ll&tl,U oklufwıu 
uı. h.ı)~t.k mı.ı..ı.ım> l.ı 
'lw:ıl.Jnm..vdıı kc.,ırujnwne lt.ıqı 
trJbuk- nık.c-n amoııluj;ı i..ıf 

• Tek Guvence 
lşçı Sfnıh 

°'· Zlyo OyltU, 
•ı ıtdb-.dtr )Oknıı ,. \l~P IÖl • Ylfgınııoo Yer Yoat 

:;~:\~ ~~~ Oya 8aydoı 
lü-tlnı UJ.lttbtıa,ı. b.1$a AP ol • T OYfllflCZ ::~ üu-t~=:~ TN'tllJ Agooo,u 
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Dr. Ziya Oykut "Tek güvence : işçi sınıfı" 
t tkc'flı~ .. '• rı tmalt lı.u ►lıfı I C' bwıwıa:uıı,ı 

JJ.r N,ıru, fh ı (ı"ı/ı ""-CJ• sı,,ıu.ı l 6,ptltııı"lCfı•ın 

''-"ltlı ır,-s ıfflı\C' ıııfnıı,.uı: , ,11«11 ımn soıyıılı.Jt 
~rt11ll'nıı ı..,,~ ... C' \'Ol "10UJU \,ıo cllı yıltıı 
• u,.ılı.u ıııı,,t,••,ınıı ıı:nlu ene, itle' IJrı Suutı 
Oıf:ttıuı'ıeııt bıt .:,.ı,11 lrC'..JıJriı,.Jtıt ll'l.ıt l '(I 

lı,ı-,tb-tı Nr ~, - •• l.ın~.ı tC"Onlr ,,. prgıı-': hcıbık> 

'"ot' ını.cıxlclc ,, ,k ı,c,rtnı. oıt ,.ı"4ınıı ı•ıııJ,. h 
bıı.d.ıpı-Mı.ı ot~ııı .ıw'u, , ,,,olı;.ııııı lt--'•pc-ıılıitıı",; 
lr:.ıt1ı '"'w.adtk•ıııuı :..narı 014-.ıı \"C' t,., J wn'fU u• 
\ 1 ,ouı, sor,•' "' bf,-n,,.., ..... ckwlı lt61tfoıı ı,

hıu 

t,ıy,uıılı; • -Uı;:.;,I •ıu,~•rt'tlt,.kr w:tTıııdt lttritfMC' o, 

l.nı.ı.U.ın rlbC'UC' y,ıınltnltlı u )ıUn/Jı ılı- ltw 
J.:,fııutlık ıt' \ a u '('-.dt' Jl Matı ıclıp Jıı,-.ıoıJı 

.. ..ı,oto;t.1; lcıfıl. ,,cır Jmnı-.ı n,,,, ıy,,..sc,t..ıı: I, hr• 
ııf.ı'"olt olo,ı.ıluı:Jır Kotı)'trı»ıkmı ıno mrıolo 
"lfflıttııı lcnıJı/crı"' ıosy.ılı:m.!ı t,ı, ıxırstl • ytr• 
tııMk lflıt it'~ rllılclın Jt'Offlıılc lıJfııflru )ONII · 
ulı:lı:rı s6:.ık ,J, .. fııı•l ıımlı lı: I.J,.ı ıarıtoııo,J ~. , , , 

(ılt.ı,.ıtı:. 

\rulo "'~•rtı ıl• Jııınlı:cı t'dc,ıln bıfr, ••ltN 
,,uı ,-ol bı.rdıı'•. drılt:N. "' .,ım,uı dıyı,lcltıı.lı: 

""""'fil: wııtc"lı.ııt' d.ıyo,ur,ı.lıtn•. •l!ltrlt,fırıtı Altıl 
lohuıı .. ~loımıııı I C' bir dııjııııklı.lı: ı·c b6 
huonr,ıı,ı; l('IIW' .-wrıı,!ıhıı,ı.ıt,ırrıu,ı ııtdr,.Jrrıııııı lı-~ 

im Jıcr bfdr ltı.,-u:d ı wıııı, l~do atttıo"•hJır 

#fh:• Jı .,,ı.:' ı.ı,n I w .,9,:.• > i!kıı JC'ıt 0 
,..,,., lıcı ,ııııt,..ıı ııt• mıı ır lıı.ıttomıı lı,pı,..ı:' 

<oı~/ı•.-,· rı wu/ı,u~ r. ı,ıı1hdıı Htı '"" ' " 

\l'IJ (t'llt'C' .!~ n \ o.it tlı"'.ı~r ı.tr-,ıyı:ı,ı h,tlr:ıw • 
'"" soıtt wt e:-ı.rHın 4ı ~rııJı rltı:ma.,ut ınıulıııu-

)ılt\Jıln-.!r ,'.lıu ııılwt ) ılJw sılnıp tıtftıı dtı • 

nıoı , ı ,nwc.ı.lt1'tftııı Tnı· bır NTNıııı )"111•)'.0f'V: lco,
J, f-ııl.nJı,f,ı,,ıw.: d.:tııtı.ltlılı ~ııı.ı '""'""'""' J O• 
r,,ı,ılıı{wfı,. lır;,,t ,nı.:.r cıt 81/ım rC' p,,nuıf' ır,oıt/ı 

ıcn,nJ, ı·C' prJt:,ı: sw,,cı, Jııınlr,ıu, fflrtlrr.Ht J'"' 
)1 Oi.i,ı;'f\J rv Tı.tkl\C'·,.,11 dı,fN ııı.hlılıııt ı t ul,olu
,ılı: t,,,lıfr r.ı-,!wuı ınd:Zı. 

ıtclnC' cı ... ,ııı """'' .. \Jııı l,;ı h t' dlHttt l,cı ' '"•1• 
Ju,pluu ~ •ıııf, •r, ıılJılıJ,ur ,,mt.ıdılt ıcıııJ, oıııılf• 
1.ı kıı)llıl)lılı' /,m ı•lr,.~, •lhı ~,ıı,/ı ,ıJJ,ı,,. Jil)II" 
/Jr nw JJı oJ • ,,,mıl.'. ı,., -:t/tı c,/JtJlı: )tırcfıııı r t' 

bıft"tııı ı ... ıı,Htlr\t" )(HUlll.ı fıtııJıır b,ymolc. ,,,,Itır 
rıluır btltfc"'cJ,ıı ' ""· 16lı,tt ıııb.ıı atı:ııl,ııı,ı.ı 
lcJpılı,ı.ıJıı,ı frd.ı.lı:,tmı r t' )ıtıı,, fılltp,ııık 1 t' r t 11 ı 
dır .)Of).ılıH I\!"'"'· ktııdı"'ı:ı,ı rr fxı7h/ıırıııı ıı 
brıı lt:1111, lı: .ır.ı fıltıi ı(ııı J<fıl sofi l w Sı,ııJı r ,: 
oııwıı ,.,. )Jkıı: rııııu,ııtı )Olı swl lr6yliihı.lc ı'C' ııı,r. 
llo/Jı: ıpıı Aı:.uı!')...Vfll lı:. bıı ıcrc/t lııyıl: olun,: an• 
ca.t: 811111:. ',:, ,ı,.Jt• rolı: ı6)/r,ııp yo:.ıldıfı '' '" 
•5ıcııcl lııJfrı, .. dı)t' lcmııfııııır Çıiııkw hrrkt.f, bu sö:• 
lnı t6)'1t'Jl~ı halJr. ·•'İOl\'Olı:m Jı)C. soryııU:m dı• 
) t', soJ)ltlıtııı , ıı ►aıltJıldıt• • ftı lı:: Cô,ıj/cfM Kımıft• 
mtt •Jtishı• ltılt ıcl.ft'. bıı J(dttı ynııdtıı ı t yl'!l ı • 

Jcıı, UJ"'lllrJl::.t,ı •ü)kJrccıı:. Vr rıı ôııuııluı holk 
ı,,.ıııfınıl, Jwr.ııııılo,/ıı ,ı:öJtt"rHri,!•.: TJ iti '"' 
(ıııılıııı,ı olı.ı1tıoı1wll•lııftf ,nltJiııcryt ılclr.l . TEK 
Gt \T.NC[ J~t 1 <lt-:rfl 

ıııf )-.ıpu,-:ı ıo u l u • pı.,luılt criıJı\Jm.,u:ı 

Nı,.ıı:.ılıın,u.ı ıt ,,.,.,,. lcl.n ır.:lw~.- ı,hıııJ.ı dtt crfc,.. 
dıf'tTI'lt b.r Jı.ıı,.ı,ı u ,btcı ap.ı,atı"'ı:. )trrlC', •r~ 
rın• &N'C'r~,.,I, ,f'ı •ı ılJı Ulko.ıı:.ııı bıiıMıt sonuı• 

Ufl,..ı bılıl'll!'"I ,,uııJ.,.. h.:~ ııl t\'\lt.ı.k, )'IIIC' bıtımoı 
k'.ı1".ı.:.lwfw ılC' , .. : ..... )lOUlı•w bwlocııfuııu: t"C' t"ffl• 

Jc-crlı: ı .ltoloı l ~.J'tf"'J tC' nıwnıJrle ılt' h ııulı-ıııl.ıı 
•:nıı: ıfr btt .l'f'!ıııfılt ft'fl,..,.t"lı (OIIJOCl1tı"'ı: ) CT• 

dr rlııı:rlJıjı ,11I ı \l'lr lııı :.: , fı;ııınu, /"""fıllrrt" dıı • 
,·.:,,-,...ı,uıt • ltotınth ,olLınnıı tıo..,rvnılılw \ 'l' ft"
""11:ltlc o ft-:> /.rrtı -.ydıtt ı0• .ıtı:'°'ı"d,ıı cdn-
dtırT.J'llllıı, t(loıf , , ,, .l'C"'l:U .of>w"l('ıı bu- lwlw,ııJıı 

lt.."Mplıırıql.ırJ t-n,ı:idrp,ıtl,rc· diifildM. K.,,)'<'• 
~ ı, ltw<wJı b"'}1,•.ı bo,nllıjuıJnı u, ... altlıı""" 

r r hot'1lrıırıı c wr ;ta, ,,·olo1, ı:,.ısmılıı Oft!ııf"'-2'1'1 sof~ 

JS(ı sıııı}ı ns)"Glı Hl.tn ol.ıulr. bııtııı,ı ıJtolo• 

ttlc ı c f"oJCt.l. (J!ıfffl ılamu htp bulıltr r~p.autıı. 
\ t on"?ıı liııcr.ı,/c .. ,d '1t)tıli. dar hlıılı ,.,. Jı l ı lı:cı ııı 

nrloı.a lı:,uıı JJ fflkn dc~ rdtc<fı::. ise• 'iınılım,:ııı 

, , h.ıllc,.,,,:ııı )1"ılııl,,ııısıM bocalcııı/ı,ıo11,ııı tb. 
)"'"'"ı:l)Otair kw,wl.:bwrııtrı1 6ı:ıı111ycn:,ıı ıııııı ı , 
lı:.ı)'JIJ.Uıfumı h.ııclı:rıııı ır,ıır ıoltıwfı, .saJ:ıtttO/Jrı 

flNlılc ıcı.Jr ı , ıJ",ıılıiJı: "'iirı•drlt' ıılolıırlu \'Ol: 
t'dttrtı:. Şw ı·ru bı, ıdrofoıllt t6r'i.iJlfflıı ııııııL:. N 

unmlmıı ıo,ıu~ ksJ;u ı.:1111 1l""'u ındcUdı, r t 
lıııtrcı :orw.ıılıuhır """' ed -, ıyrtli diit'Cwltrlt tt it.o· 
n n-nu ""''ıllrt"lnlt lııtrthti JılplrNıı tfı/ımlnı. 

1 

1 
• F ina ns ka pita lin görünüıte 

önemli bir kısmı ,ımdllik 
CHP'yi e hlll01llrlp onu uy
gunca kullanm~yı ve va kit 
kaz.anmayı amaçlıyor 

• Amıı büyük sermayenin bu 
geçici ~ilimine aldanmamak, 
onun laik düpnan ı, a ntl.cfe 
mokratlk tmtlltrln1 unutmıı

mak çe~klr. 

Kapitalizmin çıkmazı : 

Sermaye yeni siyasal 
tercihler arif esinde 

Tur}. S..ı~yıcı u lpJ.tml.lrı 
Pcffle(I bıt(Oj(umuuın luutb• 
);ıc.a~ı tıl.ıı btıtUn bcUı iutlı ı.a 
u:1dnJc um ı.ıyf.ı ıbnbJl:ı 
c:ıj,ııh.rnlıtıo.ı!\• ıll.dttıru ~cı k, 
Lıpır:ık bJ.wnın t'n ) Olun ı;,IJu• 

lu bu d6nnndc kuruldu. Bır 
wıciıSU, eı um.ııılu kuru!U} ne 
d«ıJnı ".ırmı.a)t knımınin .1Ju• 
l~ını d .. )Uıt~l ,c bl·• ıdcolo• 
Jltl Turlı)'t >,ınbnnJ.ı olı.ışM 
ııub , -.küodr .:ıçıkbmııu. 011,lJ 
turulnu,k atcltt"n K!t0loıl ıw 
suuh idıoloµı,ınc kır$L UpiU• 
h tt ldc-olop),Jı. 

IJ«: t-u dt"fftl'k. 2- ) N1J.1n 
IUftU ... ı-ıüJı:ii:mrtin Ckonomılı:: Jta 
r.aılan ,~ Pıı,auCUkl cılılat. 
l.oruılıı bu- toplan.o ).JPffU)'lı n 
ıcnn.J:JfflÜl m muubtt lm'riılt
nnı n: rn oadc ıclc-n 6rıUtJmıı.ı 
bu 1opl.ınoda. yau JIUkılmctc 
Uflı almaak ınn tu blt n: 
u.ub:ıkfcd vrpaıu t'1md c ama 
O)~ bu- snr,ı JCW'1DCJC bnr 
,adJ 

lı•ıUJın,,bn tU :ınd.ı flll.ı 

rrJıt< duymuyor , t bukumctın 

muml un o1Jut u k..ad.ı.t K'fTn.lYt: 
)-;ınuu td,ıltnk d.J.h.ı t o .. c:hb
l rı.ıırı.lmcd ,1-.ını)l.1.. JtmJılı\. 

ılr\lclı.lrnmctıN U l UAU)'Otdu 
Bun.ı hrtıhlıı. AP ctıbmınılckı 

bu b.ı.,lu Uruı, IHAumcttn hı
mtn d~)Onllmnınıkn )"1M)xlL 

lmılr S.ın. Oı.l. Bık. trt:ıın top
bnııp ~ııbc~tıru am:ı bunu.o 
hı.kümcıc k.ırıı (lkm:ılw ılgisl 

olmadıJını bırlıntı 82)u ls
ı.lnbul u: hk.ıtctut u~yı Od,. 
, , olm:ık Uutt f~ntı}'3 klUI· 
nunu Ur.ın .abn K'fllU)"t kuru 
lutbtı. bu ıopl.a.ntııun ~ n bü 
lı,, tmkrlc n bı;u ,ıyui (ntdne 
) .ıunrnll uı«c chiunln:ıdııt{nıc 
ınıruyorW u.cv,n ~clı polıd• 
k Ur, a..ı.suwbn tımdillk O IP'")C' 
t t..>t yumup pııbnıu çcbnf), 
n b,.ı .ı.r2d..a vab t kaunnuı)I dU 
Jı"inı'.İ)'Otl.ırdı 
TürkS:ıızgf\Cl n 1~ 
~J.ı Bub.m F~:ı Berker 
~ ll Su.a)'i Od.abnmn topbıw 
\ ı Jc.atı~1uübıruu biJdimıC'• 
1mndm soruı. topt.uıtJND crtc• 
lrnıne,·cctllnı ve- ~\'tt ('dıltn· 
l<rın buyiık bu <otvnh,twwn 
t~ bnaH btıl.ıullinnı bUdir
dl Topl.ınt1Nn iıt.lµrl Nlt'ltktc 
o!Julımıı vıı: batJ.ayıa btr nııdı 
f.ırw'I bulwunadılı,N cb ibdc et • 
ıj Bu arad.ı Ad&nJ San. Od. 
8.ltlc. S.abUK1 da. bunbul n iL 
IT' ır od.ıbn)la konllPfU, topl:ıın 
tı)~ ~ ffllnnc Jc.ann aldı. 

Jlmdılık ltmlı n hır 6küdc An 
hn ""'11nd.ı cd,dd ımn:ı)'l'nln 
f l C'\11 lıukUmc1ınr. rıu ıo.utt• 
Jıb tuç Jci,ıbC' on,b).ı .UTI ctı 
hm , ,. uruuıl..ın tv,rpillt)·nt'l 1· 
, ıc.e -u)-Ull.ı\ııınu,)ı untdulu 
u.!:ıplı}ur. 

Ama b2u "11Up od.ıbnnd.ıll 
bu çdcımıcı t.ıınrl.ırı l)'I~ yor• 
nu.). ~n!ıJ ulur Ycrlı ıckt"kl k.:ı 
pıla.l htl'l<)'dcn onı.:c tıı .ınd.ı 
toııniıbUI n altan.aıiuız du• 
rwnıbdır Aync.ı CHP'nin aldıtı 
) O:.luck um untb.n onwı t'ko
nonuk buywnc ]'OMndc .:ııhm ar• 
tılını ıöıttrl)'Of. F"ını.ra Upıl.ıl 
bcm bu tıü)iıuıtckft n.aııbını ;ıı \ 
mu. hem dc )"l"N Nr potmk 
founul bıwrby,.nnyı dck ll• 

m.ın bı..ııunıık pc-ı.ı.nıdcdıt. Ayn 
c.ı Et:nı1 tulkçılı.lJ. y.ı.b.ııııcı 
mruı:.ıw&u lKl u.umJl.ı.nııL 
.}ıalk: uktoıW-rıe- U tW!tt tdrt 
ıt. OOnd.a• c-n çolt 5,n'lnmlu bu 
)Uk ı.t:rnı..ı)'C'd.ııl.u o1.ıaktıı4 0-
tc y:ı.adın bıiyük kfllUJ C. 
O IP'Nn luJ.lı,,çılıı:ıru aıx.ı t\lC• 
uıbn wc tdcctlc-rc lar p blb 
rubilip bu fuutun )'2l'Atl.ana• 
r2k kmdi d:ooomıl 6csQlk:amc 
s.in.ı , c pa:Mlııruı .ı)pıh:ıw A· 
tı.ıdoltı'y.ı J'2)--.ı.bilin,c pan,ıyı top 
Lıy.:ın gCDl' kmd ıli obc:ık.tır. Ye 
ııı K.ıbiMnıtı u n.ayi :ıttlım(ı1ıl,ı 
cb cklnlfflduilecdı bfr ba,k.:ı 
tınUrwhr. 

Pahalılık 
ve işsizlik 

?1.al ·u 8.lbnlıjı'run t, uı•::aJılı bu nı:,on JO!r TUrlı)C l 'f 
_ lı.t" JrumJ.ı ı.,ıu.hk .t(IS:o.l.ltı huır.cl ıd~kı cdıt 1) lbnlı•ı"nıt 
An~tunul.ıt Müdürlülü l.l"?1ı:,.•.~n ~ .ıyı.nhn.aı, bıt b.J.1 lı..a u~ıJ.J 
d.ı., l <l-\ )Ütnd:ı lµWıti,ı ,ı.-: J MUP b<hmlmıkıN!ır 

h.._•,lılııı f.!Jı.n yıl.ı. hııb ,mu • .• 1 
ı, """'* b,un,,..du ıı,n, Asgarı ucret er 
t,,~rıun poliıık.aeıtuı vc ldcoloı: 

~~~ b:~~ıı!;.ı '~~~~,~~ul~ en az bir misli 
bu lıı.onuJ., T uıkı)c·nırı bu rc• 
lıor kuJıAıııın \C bu :ını~ın olmalıdır. 
"'lı ~'c: \Jrdıtının bıT ,~nJ.an rrs 
rn~n. V <' ) Jnd.ın d,, l('ffl(I bu 
lııuft\ hpıı.ıl luuımu unbn• 
d.ın ıl.a M\tılrn~I ı.s,ulık s.onı• 
nlınun ncrJq 'k hır ı\frt h.ılınc: 
d.ınütlUIUnOn Unıudır Durj,.ı• 
,.c.ın.in \t c;tt~kbnnın onca O· 

cı'ı bıcıli 11flannın trduıcb ne 
d,nlı t Ofl.un< ıtnçc.kJcnn llJı.lı 
olJulu lıu aç,khım;ıı1:ıtb bir kc, 
d.ıM ltp.ıtl.ııwyor 

~.apıuıı,t Ounpnın en bu
) Uk ma\ u knndr b,nbırı .ı-Jı 
n.: r.aıbt \c-ırn l:ıı•lcr. ıl lr.ın l t' 
t bııu•ın:ınıt ıılhlrrJc ),bcı 
.. •\.ılmn ~6'\crır, L.pıı.ılıı.mın 
nn,ltı1"w, )O\.ııilbtmHıN u 
ı r ulnul tull' ı;ttırc-n bot uUu• 
! u, b JlJn bu ulhlctın nnrl.(t 
im bıtıb,ul.ır 

Cııııdc .ırı;ın.k ıorlumu M• 
r.ııı u t-mpcn.:ılı,ı • Upıt.albt 

duıc-nın l.acuut~ı ıomıcu o• 
1.ııı patublıkl.ı ııuzlık !kir b r 
dcc.u,lcr Bu t-llaırun ıad«C' 
Turkıyc-"ıic- dqıl. Upıı.ı.hn dün 
pJ.:ı bo)lc,ınc- hıı.brup y.a)lın 
l.ı,au.sı nnc\çı lcidclcnn nubt 

,,..ıuull.ıfrn"uıın muti.ık yoksul 
1.1.)m.ır.:ı dotn, ,·öntldııJnl. bir 
b.ı;h dt,ımc nnpc-r)"alııt-l.ıpi

u llu lulı.ın halı dninlq n ck 

tn önce atıf b plulln • b tcm• 
lrıı cıkbi .ılıın.:ı aıldıJı.nı pı". 

Mprı ücıc:ılcr1n )"t ruJcn tu • 
bıtı. ısı:ı H ı\\ eten çı-ndcrınJr 
son ,;:iinlrrı n«ı çok konuşul:ın 
k<.nıılıı.nl'ICUn btri oldu. fı)-:ııtb• 
rn bUyui.. l:ıuhıı.l.ı yükıclJı~ı , c 
ı er ı ,,lınıbn bu y.ıru ücret ır• 
tı-;l.ııının ~cp hyn .ı.ın~l.uırun 
ı:ok tttı..ındt Uıldıtı T\lrlı""dr 

.ı~ ı:;.ır urrrıknn cn kın um.ı.n• 
d.ı d" :ılın..ı.ık )' !!&dm 1 nbıtı. 
l•uııuı..ı 071u ıkmhrl.ınn bıle 6· 
nı.nJckı en ~cıl ı.oı unl~ıJu lıi 
ıı h.:ıbnc 1t'IJ1. Ancak. u:;.ul Uc 
rcılctı rurıtırıl::ı.c-3P h.1l-ctlrrı)· 
ı,. brlıktc ıt,ncn ürgutlc-nrun. 
V'ffll:t~·c kıınıluJbnaın tc:pltılnı 
, r bukıt.ırı d.ı bJ)l.ıdL 

Aıt.ır YC'rct. IKı)i ını..a,nÜ ).1 

ul.ıbı!c<ck n .:ıhıu dUJültmc• 
) l<tk tıefc:t ol.ır.ık unımllnu 
AM~k bııgun m )"Vlı.«'.tı .!S lın. 

ob.n .ı.spı1 litre.tin bu urunu U)' 

dutunu W) lfflll'k ıon dncct gü 
IUn<;tur Ştmdı. l'ıırk•IJ ).CTU ın 
lıh ıır.»ınd..ı uı.ırt Unc:tkıın 
SO Lı:ı).ı (lk.ırılmu,nı uıctk(fl 
\ C DiSK ık: ),1 Unc, ).I r.ıponın 
J.ı l?il k~ull~nnd:ı ;n lır.ıaın 

(ntUndc lılr Octctın :nı.ı.rl Ucrtt 
t.ınım1n3 upc.:ıtmı bıldırnken. 
ı•\<rrnlc::nn )O lır:ıının (htUnc 
çıJun.ıy.ı y:ın.ıffll:ı)' :tcllWı .ınl.ı• 
tılıyor 

\nuı. b6)1e t,,., ıoplıatım.n 

ttlıca td .C'!..'1 burJvn:ıı içiodW 
) :ııbtnc-,lc- ıl,oti fırkı ı6ril$lm 

bu dnC' t .t" b.ıunlı:: bu $C• 
Jul,k o.ı .ı).ı snttC')\ı lwlıtJcMU 

Jordu. Topl.ınn c.ılru~ ~t.ı 
l~nıbt,ı; o!ııuk uıtrc Anb u , 
Aıbm. ı:ıı.ıschır S ııı:ıyı od.:ıJ.ııı 
ırp!..ar.unın t ccnt ftiAOmcdnı 

duıütmt;ı .anu<bdıAı ,ııtrrkcı-• 
ıiylc lıcscılm2y.1ıc.ıkl•n cn~bını 
ıoudı.lcr 86yl«c thu,u bptı,.ı l 

lç,ndd .J ıöıUş :ıynlıkl.ıın ıyKc 
l'Y.10.y.ı (ıl«ı lvyQlı: )tt'ffi;l • 

) c uurh nnd.an bnıbrı [ cc
v:t hulıı.um<tınuıı t'konoml ro-

TütldYl', burjvvulı:lnla alyı• 
u l ınu bnümUtdt kt ıGNndt 
bı, \~ bmıni ol.ıylu içinde <h 
h:ı. lyı ott•J.J ('lk:ıc-ak. A.nc:ı.k 

Fıılcat ktsWlkJc bilmdlylı kl. 
)"cıll pan~l.arı [ccvit dtmok 
r.ulı.indffl .ı.ı.a hofbmn.ım:ı.lmı. 
,.,,ı &<rid lmk.\al>n bm<b yu, 
o ra bd.ı.t ondu byd.ı.bnm.ı.• 
nm yoUannı 2ıramaktıdıt. rlr. 

.. ~ı:ırt (kttlh:r, ıtUrıUmUı. fal\ 
J.ınnd.ı :ıı 1-üzdc JOO ouıund.ı 
arııınlm.ılıdır 

•2• 

-
•• Sosyalizmde klJlsel hulalıkların en lehllkosl karlyerlmlıdlr . 

Sınıflı toplumun bencll lhllraılarının ıosyıılis:tler arasındaki 
bir uuntııı ol•n karlyerlzn,, önümüzdeki dönerı,de kendine e l
ver i$1i bir ortam bulabilir. 

Kariyerim, ve diğer hastalıkların panıehlrl iK i sınıfı 
dlnamlımldlr. •• 

KARİYERİZM 
KANSERİ 

Kll,\wl I ıtıı~\;ıı h.ı,ı ,lılJ.ııı, oıc:llıkl<" ı~ı ,ınılı 
h.:ııd,cıının )ctcrı.tc.- l ,çl,nc:mdılı. •Kılcnn bılıtk, 

lrnrnr duınlcun n ,ıu,uL oldu,u ,c dt)l.ıyuıylr- dıl5iH, 
ıır,tuıknmr ıluc: ... d• ı• ıı•n JuıJ, J.u donC'mlrrJt . huıt• 
\ tt l(ındr lıcn..lı\lnt" chnıtlı I ır orum bulut Bu uı• 
ı.ım l.ı "'').ı lnı :u•d,t::t lı..:ıııJ.ın ıtı;ılcnn hıllnçltrı 
hf'ııuı ,ııı,mt,lıK• -ı.ın ı!crı .... r;uı dcrccc,ı kurul.arn;ı 
vır lıı.ııllrLııl ılı1ırlı:, ,rrt"rıncc ye-,ır,mnlılı ıçın. w, 
k•ınuıu huı.ıh\!Jr l)(ı!tııl,n Lılr- Jtsıck bulur. ,:;y. 
tıık burıı.ıu huı.ılıU.ııı tun ıKilr,,. ;;k ~.ar Cun• 
lı.ıı l)ıtc lıılmrlı,-ıı lı.ı Jt-,um<'ı obn tck ıc::k iKıltt (k'. 

tıl. ıf<ı ilnıfıJır Ru ~ cnlc a cile- ~ruuıd.ı.n cb b.ı, 
ı .alılılt , ,. bıtC}'Cı tın,wıhr cık:ır 

Sot y~tm h.ı,rlıC"lt"lıı.ı m 6nnnlı \'C ,.,ıurlı h.n 
ı.alıi, mc\kı hır;ı. .ıJını t"crcoıl«c::tunu: l.4n)'t'n.:.nı • 
Jır Bu b.uı..ı lı ıı: ııd: ç(llc Ull"'ffU,JWI. nıht,• oıny.ı 
(ılı.ın.ı\lnJ:ı b~t.lu.ııı:ı u.ıı(.ı ujnn:..ı~ıııd.ıı rol oya.ıı 
* )~iM muc~ l,n n dnlcııır. ıopb.Muı-. h.ırtkt 
tın nıtrlıruJ(tf'ıcl •ıtt'ııtl.ı ,r Jmplı:ılı bır t,c-)..ıJdc im • 
klnc a<ılrn.uı , c h.ı.llı.ı.n OIJUC~ dôtKmıne ı.ın:h 
t1mı, tu ıunJnJl" Kıımnıua 4u.Lt,uu. Wnındc. 
durm:ık \ t Lı.ı-)rı,ımc ...a'lı .•m:ın..ırc:ı mı.ıuJrlc e1 

mrlı,, ac-,d,rrtl'lıı.ıNır 

K:ıtı)rnıtnt h,•ı .uıl mt-..Jd~lot tuphctu lı pr.a
ı•lıı. lcıtıdr orıuı l(ınJc olur A fflll öıcütt ııdm )'ı>id.ı 
ıııc::llıklr \ C'ftl k.Jdıol,u qçılcu k.ufrc:rıun ıUttıru rt· 
fJnt(.1 t.lft.l i 'TUlıc U)J U J J bufıı,ım.,Jı: \C b-.ı U'J kro~ 

l.1111 b.ılqıklık ('.Jlı•mJ,wn n • nu)> ;,crd.ı.r 

Karlytrlın,e dlkkal edelim 
Soı\.alı,ı ınuuJclcdı. htthı,ııı hır .ırJ ftl)ct. YC' 

ıhııru. ıkh.:ıl h,,~ı ,.qınur,ı,n hnka bu kontııb sac 
ıltt«r tıeıı olmJ!ı-w r;unlı:u m~NıJdC'nın )t"rudttı 
ı.ıı.ul.ır h.ıuıl:ır ı.ııı.nn 'it ıçuıJc-n ~ k ıı.ıı,c~k. IJ· 
u •ırufını ıçcrJm - ur.ıcıık ()!.atı uM1ıUlu )ıne başhu 
~Ul) C'll) l h-r ol:ı,.ıL·ıı Oıdlılı,,I, )-..ıniı:t"un kııldctt 
.l(ılm.1 , c , :ı) ıunı ı., m,ı ,ıoncmınJc danokr.ıulc rnüc, 
Jı:k)lc lıırtıkıC' ı,:ıı(lcn•ulı. l'.'!.ın w,).ılwn, o lu , c 

)tN lı.:ıri)emt lı.urıl.ır ıı..n pck unpur Cc )'111ık ol.ı• 
l~nu,;ıu duncmdc ,ı.nrn bclk.ı h.ıtt.ı Wntn k..an)·trı)I 
ınırl lrr. lıı.ı) U) ı.•ırnnJ.ı.n U)'.:ınr.u,J,., mı? D~ğlaıı bek· 
lıu n lı.oıl.u lcrı.ır.ı (c-.ılıncc, ıılc.r ı.ınuJ.ıyınn ru« 
.ıJ.. lı cn tl ,r ~uı , .. uı11cr ıııırvctc-kur , ,., .. gm ırlr• 
ıc-).1 1r Allı)l.ı, taıulC'ı Jcrjtı \ t ıt.Jıctc ı.ı)l.ıl.ııı eın-
1.ııı brkl<mckııtJıı 

K.1rı,crııın mu,, 'n.ııu bıc y:ırnb mınt' bo)·uıu lJ
lnııC' ._ mıımlı. ı.ın J.-i;ı l Ou h:ı,ı.ılık v, lc bır Jc->-dır lu 
hnl.n On.J küfıc-J,.., . H kırnıı:c onu Uıtltnmn. .lıa:ı 
)ınr dr ~ıı)Cll!ffl, , «tıdtn ,cımı)C' met cdC\TlfflC'I• 
mn• ıçındcb bır "'.ındu lıın kötıhü. lurıy,.nsı o!.:ın 
J:l"C(tklm J c- .,.ır·ı--•ı;ıı olduğu~ krndııı uunm.ıı 

ı..ımJj çqıılı Urı,-n•ı.m ıUl'lctııu. ~canıJ ı.omut pr.ı 
tıtıou: ı(ındt ) .l•Jnıl.1n dtrıtylctlt ur.ıl:ım>.f.ı ç:ıJıµ. 
hm 

Ayaktak ımı kıriyeristleri 
[n uı. uı )...ın)nıulrı. t).Uı.ılımı k.ııı) t'Tııt.lCT?Jtr. 

Oı.J.a buud.ı, ,'\\unıı.ıltt. b,»k.ıl.Jıuun basınd.ın , c
çc:n . Jn .. ımcı ı,h\brı• lıı.cndı1cnnc Dl.llc.Jcuk -ffll..ı• 

ıırl.ır. t,,mJı d.ı- ..... ·,drınJe- ~U(Uk hır horo, olm:.ık 
nıc-rltr, (f"lıılı ı.h:.!ıLodu ' t'" ın-.ıntı pek ı.n·rr!ct :ım.ı 
kınu .ıccnııcc ~ııNuıncı.. )'Ül!crınc JÖZ)t'nM bul.Jtn 
m i.ar . GuçlcnmcL.• •t in onun bunun ) UZUne 1Ulctl« 
) c-nJındrn ıtcft(" l'lrı)lt Jı:onı,mr~ı:n b.Jtqcan d.1\ U n.u 
l.ı, o " Mıı ;ı •ltr ıııe-nnJc f.ıLJ.ı. dunıu!.1 ,:ccC'k 
\'(ı\ ı.unlu bu)1.," lıı. 1r1Hrnı.ln m ucw: tıpc:tn oLuııbn 

Jır Oullıllr ı•!h'T>~.,ln ..aıuıı,d.ı , c bCff\JC.h.n tt'T1'<• 
ll"n lçınJr tvlı. u,• IJtı..ın bu tıpld" ~-.ınht bı.r s«mc 
y.ıprn~l:ıı.Jır 5<») .. lıımr ıt'l«ckJcrinr, bır bucJUVl 
ıurtı~ının ıcnç,lık ._oıt.ır:n.ı ııut")Jıltr. bdlı.i z::un.ınl.ı 

ırcrUbc k:u.1nıp. iyı bı· t~şn polıubcuı ohırl:ırdı. 

ı•.ırl~mcnto )"Olu ıtın. c.,.,pılıım b ru l.ul:ı ıthlıkdı 
Jc-iıl mı> 

KUçük yuvarcı karlyerlslltr 
Hır dr . ~üçuic )U\ JIC1• ~fl)Ublltf vuJır. \' u• 

k.ırıJ.ıkı ı,plttd,n °..ırkt..:ı, lıı. ı ı,,,!ı! . ınc )ır,ar bnlc)C 
ll'k t-~ıı nı,clılıJe-·t" u)-ıp olnul.ıı•dır Bııl.ıç cnıttc 

u n ,r l~ıu.ııJ!ı. S-ft bıl•rlcr f 1Jbıından n Un bır 
•dnrımcı \ c,u,rn• (lt"(ffl lJUr Ccncllıklr ıum,uk \C 

IJC' y.ıum.ıı ıı,lnı rtt.ı!l.annd.l topl.ıy.ır.a.lı.. gunlnllU 
.tun c-llt,ln Bu ıür lt:üçıi1ı: yvv.atcı k:ın)ttuılrr. ôttJ• 
lıkJt- l'l .. l oncnindclı:1 .ı.1mrn.a J6!\fflllndclı.J 

f.llkınlık ;ır.ııınd.ı hıc (C'IC' lıp:ıbılmıJl\"rdı 8ır brıı 

. dc-.nmn y.ıuıın ._cllını.lıjı ••O<•:ık· obuıı. bmım ol• 
1un• :M,ııı. ıcrvlı.ıc u m bu ıUr k.an yttUtlni ) UWt • 

rn.ıltudı, i.ırJı.ımıı mtuıltnmt Joncmındc. bu tfl-11 
brı)ıtnıılnın ),ıv.ırl.ın kıu ı.ım3"Ki.ı d.ıjıl.K.1lı.ur 

1,ııortacı karlyorlsıı.r 
lfp,lrtacı XJrı,nı•tlH dı)t'Lı!:"'(cıımır \C m lu

p m h nynmlcnkn dW c:.ıp-.ı bır dıttt tur b nyc
m u d.1h.1 t.a.tıl-Sılı. Biınlat;ı ııpurucı "7:ı lıü(ıik 

dı.ıUılnıCı .ıJı d1 · nıkb ltr Yı..b.rıd.ı JJ)Jıtunu: ıkJ 

hır·un d.ıb.ı .ttf11,.,ı 1idı,. ıdduh, ıbuJu.lı.rur Bu ,ıc

Jnılr bic- ıuıoru ın,d'ıı .au,t:.ır 7.1m.anl.1 u~lu bu 
Lıpıulın ~hı ı,; .,o ıJ.ı,ı bı.ıyuk dı.Alı.lıu. 0 001ft ru• 
1,ıı.ıy.a. m.ıı~n • .aı-.ıuıuıLıı)c ond.a.a d.ı ıth..ılı.1 • 
ıhuurçılı,l.J l t<l"rC'il. Twrkı)<' ,.apıncb bu lıdn ot.ır.ı.k. 

kımbthr bc-lkı Jc (ııtty ıd.ı b.'ıt m m YJp.ıbıcct"ktttıu 

dutln ln YntMlıJn M ı<Kc t:l'lıfmc- tc:hlıknı smır
f C'II bu tuc lt.ı.m't'I' ., t'tc ıv,ıufflwdr tok dı1ı:Uı rtmd: 
ıı:nıtkır lıınl.ır Jı(c::rlcn ı,bı Xt:mı dttı,lcht luyulı 

kKy.ılııt olıJuklıımu ,c.7.ı obı..akb.ruu lı:cnddm tk 
uunrnı)l.ıtdır Bınt yol yo,d.ır.- "ılııltt ınurkc.llcp y.ı,• 
lımıJl.u. kC'nJılN -u pc~ (ek ~.m~qc )'\lttı.ır.JC'.ık Jı..:ı. 

d,, t C'Or1 kMCt ıh,: • "iurcrı h.ılı.un -6nınmnın.ı b&w 
bıt!Jo b«ntbıluln <os,,,.-1.üt P.ı.rtı·nıa &ı:utlnune W
,, ,ın,Jr bu ııır 1:.ı•,,m•ı:c-tt ôıtllıklc ıl-ılçc bd('fflc• 
lnınck Jı~lı.ıı t"1mric ıırıckıı Bunt.r kob yc.a bır ıl• 

t.-Jt ttk.l •ıııup nufbtıtuı .ıJ:ırn ıopl:.ı).tn \C):ı 
.ıJ.ıml.ırını uuıuulu) • '-MU\t'l'ICI c.ıılınn.:ı l .ı,-...., .-rchı.lır 

1,..- HC'ffl p.ıru'Un wlamn.ı b.ıkımınd.ın. hnn de- p;ıt· 

ıılılc,ın bu ,ı(Ç!f ~ncm.ındC' brdn olm..ım.:ı t.ırı .ıçıun 
d.ın U ylc uruuıl.ır.ı Jc:.ır~ı dık;ı::nli olm..ı lıı. ıtttk1r K~ 
u. ıen(lık l(ındc:n c.ınıl"Crk Vffll ,cnc.lık lıJn"l<'fı ~n
suıJ.ı bo)lt ~ıln t1k.ıtı- :ır 

Megaloman karlytristltr 
KouNı \.trJlonuın kriJcmıkr ;adını , e1cb1ICC"c 

~mız. lctff'IIŞIC' t lıı.o:ltt l.unnu:, nrc.ıuC'I mcıh(f'lıenn 
.. Tutlı.ı)c .ııcmulıt~•u v.yunmuş rucc •ötgU.• ,ry ı 
•prolctn drı- nmn• $0\).-Lnnlcr ,..ıı..aımı, bub.ı,ıluı 
l.ınuruı rurünü • .(l"(mıttC'. l',ıtdıA Bunlu lı.endı.Jmn• 
,c •lıJn putıltı,. ı:ıdı:i.ır / .• un.uı.Lı ı.oır>lıımı h e • 
Jılmnın lıur.ıcılı.Juın..ı. lo)l~ıne ııwıaull.1.tJıt lı.ı. hn 
upıı\b,ının. her W:.ylC'duJmcın &Jinı ı,lduj1ın;ıı tm.ilD 

nmqlndır ICmJ. ıbur:.•iuını kk-ok>,ı ,·t c,lcmlc 
•ru,on..ıluo, eden. çqıtli ..ıJco~k bulılkc •lun
h!t""a okuJW.t.:ın. çu 'lrcUlcn vey.i • ru.Jıld:ın kıupb,r
U «ıJfO!og:• kftı!m bu tW'!ctuı kınwnım huulılluı 
-mC'J,llorrwu.. )c döcw~. Bunl.ı r olunc:c,·c b · 
d:ır •y.ın)ı bır.ık'1..ıf)U~ ~ lnJu Gc-t· 
m,,-ıcn bug,jnc uuıun bvylc \..ınycnnlrn.o ünıiımızJc 
lı.1 \ctttt"l lm )"t':ftl :ıu..ı,,.ın s.ıbır abc:apı ~ Atlı 
ıolhı bu U nVtt..)tlcnn n b.li f .UU ~n"«tlnır. 
Oncınlı ol.ın kı.:l'!'!ae h:.ı çqmnı )'mi 6nıc-kknn , u. 
nwlm..ırn.uı , c ı•ıtt 6fJUtlnııcc •~ u t a, d~ı.nd.ı 
)m.ı puıl.u nntılın.ıınuıd.ır 

Bunun dı.Jıo.J.ı J~h.ı pek -:ok ...ıosy:ılatııv- ıt1ndr 
Jn-«r dn«c ►..rn}tft:,;J,ı ,tıhmJc-r bwluı:wr Jlıtu bu 
tun.ılık l)<llcrdC' bılc ) ff )n ,:-lbbtlıc. Aım ıthbkc.lı 
olnu,pn bo)IC' UnYffl.lm t"tı1,unlma1. pw ı(Jndc. dı 
ı.ıplını , c orpn ç,lq m.u.uu cınnc:ıt Jubr:ık ucılnnd: 
ını.ım.kıinJür Oı.cllılıı.lc iıçı ,ınıfı b.ırc-kc-tc- s.ıhıp cıkıp. 
d.ım;.ı.sını ,'1tJu.kt.ı.. hC1' pek tok hnynı:ııo ~U
mı tcmtLlc-)ıp, "°"'"11lnlni iıl.ıb tdt"bılccck, bnn dc 
ııl.ıh olm.ı)-.ın bıi)ubtlcrl hstt'kıtt ı.lquıd.ı bu.ık.&. 
ul.ıır llnn kt1ucl l n"lft'A. ht'm de ôtJı,ıu.rl UtM\ôl, 

:ınc:ık tK i sırufuun dlıwnfk vc dcıTlrnd m~c.adt"lcsırle
!lct{cklt1cbillr. 

www•--

Oya Baydar 

Yılgınlığa 
yer yok 

lıl . .. :ıc: 10•).Jlı:. ... ,ıı bılıınuıır ,,. ı/(ı JI• 

ıı ıf ı•;ı ı-:o,ı"'")""l.,n" lıımtıJJt 8ı:. ı,ıı,,uCJıa• 
lwi,.1 t. ır~,,v.n'.ıo vı•zmlıf.ı ltopıl,ııı,ııyu.. To
nlu,. -ıkı••~m .-..ııı,ır ,,~ ılıııt~crıı,ır. bııpıı 
ılcfılsC' • ..,,..,. , ,...,_ r.ıl.tı, ır JÔfııtıi,,.tnılnı" 

lffl Jı111/ııtuı $,9 , M II: oıKl!aftirııft lflJtrıN'J l'C 
lıc.Jr,jq:, b , 4ı.ııW)"ıl .tııırııpnıklııııııo· )'ıt"ftıl• 

ıılnııt , . ..-..cJdtı. ıt i•"f t<" .:,ı/mıı sı.ıır.Hı "
►nrıı o' h,,!ıııı.ı ı,ııııun:. 

Gwt J ıı~!cr. k/r,c dt'rıcJ lta:.o.ıı.lınr, 
rd~c:: J M ,,.,ır a/lanmı:.daJı:ı ortıtıııwyı ıajl.ı, 

, .,. d-)~ııııt dorı bır )'ıfllJıUt.ı IOfflWfllCıİ JlıtJI• 

ı.:, ııc• •r.,ı/ ,'rrn...,ılmııuı ~ırın.ıJı./o o'i.lı:cıı
,,.,.Jılda ıu iı.ıv•u/, re dclu cfl, p,ı,ı,, ,ı:,. 

1111 )"rtJl" 1•ı.ı tkh rr ı>t-lMII daltıı d.ı yotııır HJ. 
lol.ıt" , ,. l·.ı ,ı!• re ıo:ı, Jöıı.rıı ıış I.JJıJ1 ııytw• 

l.:nwfgı I U t, r.ıı, J C' IDJ)dlı;m ıııı.ıt.ıl.ı:ı Jil· 
,-z, , , _;t' ı.ır ı_ wııJı: ıı •>,, Jıırı/ı,ıı o,ıı.ıd;ın lral• 
dU'll'laJtı.1 11 ıo,., ./ı:tııı ., ll(ı tuııfı dt l't lPntl• 
lrnı,ı ,..,ıc: rro,ırı.. Jı/wrlı- tı•ttltwıtlt 1ttw111ltıiıı 

drjı/Jıı 
Yılı ıt1ık. "" sıııı/ıq J:tt( t"lrtn, ınıııı.ı ııfo• 

r.1 1al,.ı,-udıı _(,ı,ııı ()f, lcılcr. )•ı.ı,ıı sdmlll"lltii 
ıı:,>ıJık •·c w.sı;zJı:i.m ırııc J c rıtıı..ııtı: y.ı,,:ıı,,.ü: 

ıucrkr 1/r ir ot1alıtı,ı lıo:bı.ıloııı.lt oulwjıı d6-
,..rıtfrd.-. ıık.ııJ.ırlım olarfan,ı. ıolı,ıry~ lto1" 
ılııltl:n o~""'"' N faır:ıtt ptONlıtnıır" l,ı, -,.ı• 
,ıı pror-ıkJ \or orl4,wı )Jtil(M•.ltJıı, im bas• 
ka J'O'II ;-,-~d.ıı~. """'lıııı, PIOl'Olt.JJ)'O" o,ııı

,..,~ lt.ı; ,-rolt ' '"'"" ı~tm,ı tlıffltfııı.r -,.ı 
rıın.ıntıC':t U.ıf...ı 1':-1!.lr. ıl" drıtı0b-:ıJ1 d14,,ı~-.,ı 
f"'tnı, ,,,,,.,~ colııw'lltlm sn p"" r•>-ırr/,. 
nıı.ı bo1c cılı.ı,....ıdc a,1 f«cnMı:dı, 

~t-rryolr.-.ırı K ın{ı sa,ııw,ww 11111/lı.r· 
nııı ""-'r•'.ıın u~.ı/,ıı:l,.ıı,ı )Or.ıtıl,,ı.ı.lı: urnını. 
cltr :,ııııbıı. ~ ..-ilnuı6 fnYtlnct dt' l '"'" 
fr,ı.Jr,, 1 ı.:l.1 ııı...-,uı.nı lt.a,ı.ıı.ı orcı:ı ııııııırı ı:•· 

dtrtlt J.,1 , ;mr ,. ıJ» rı:.ı.ı•ıı bw l"" ıcııı JO• 
nııı: d.r,.~,;J,J.-:r.J J.JJııp f Ql"Vllll'liJOt' 8 MfJWl".J• 
:::ııwt ,:,ı ~JT r : c• l""" 1-uıı,ıı Jır, :.ı,ıım,ı, 

""' /.ı .nı.ı Jw·tr, ı\r.c.ı.lı: fıdrlt' ~ , pl4"'" ' ' 
,,. ılıs .u-. nıU'-n """'~ ' ıntlr.ır ıtw ıırJrııık 
t'Tlı.ı"' •• ·r.):w-n lı:wnıı.Jk. l (" ,,t,cmt,Jı: ).ıroır,ıd 

Jo,,ıM.fı... .._"-uı •,rıtl" ''' "' 
Cıi-ıuıııw:: T1.ı1b r ıı,ıJr 10,ı " ' \lllll 

ı:ııtıJnıı,--.'.ı .;h.lr: orturıınıJıı bılc ôrıt'ffllı ı,ı.,. 

"'''" -: -'r"nt , ... c->p ınıı,od,loı kıf/tfm" 
.. ,~·.ı.rtı" .ı,ıırlık lı.o""" t.ılrrlm Jtınolıır.ıııJc 
CC'plı:A''I ~""' 1 t' dllt.Jmı:,ııı ,,ıı,,,. drır.o.lı:• 
r.ııık l"'ıı.~.ı.l,!rı•ııı ııtııfıfı i: ıı('W,wfc,ıt'fflt: \) · 
nc.ı ~,., ,.. .. ,nmı oııı,w/ı bır tıôtııMw JırnJıfıJc 

acı.le .ı, ı.- ı.ı ;.,ı ,1,u dıitl A·rıı.lıııc "' ıı,ııın 

polıılk J,,r,ııwl ' "' IKl:lnltr,ı lı-mılı dıı ols•. 
if.ı!i:ııı .,, ,m,ıı:ı Mı.ıl,.ı i:.ıı.ı,ı. hıpıııı/ı:ııııı ,ı 
w:.ı,.11 r .:.., 'ı rıL...,/anııı bo,.ıu, tcmıl'!JI allıır.ı 

:,.,,...,, :-•;ıcfa·.ı,ı. fı>,-r.ıl p.ı ıJ.ıı,ı.ı/ıuı ,ıırııw• 

,.:ı ... ., ,. " ıı .:J",l).:ıı ,,,1ı..,.1cr bwyuı- ;.nmıt 

"t,..-,,ı :o. .,, ' "' ,.,'€r.ı ,.upıyo, 
!mr.t,, uwı :,:,r,ı ,.dt1C'" mııt.lJcll'<ı ı,.;. 

,ıJı:: ur,ır,ıı.oı "uı,ı /. "' ,ıı,:Jııl?w ,,. 1,ajlc.:r "' 
JC"ILLYlr .!t' br.,,ı,.~,. Twrlı:r) C' Jt 1,tr ,-.lt'Jır 

ı.Jftufr-v 1 /Jıı 1ft O)lltıllal4 P""'""'" c;IUUU' 

(vh,rcc < ; rr J,s 411)• •.,._lırr b1hı•lc ı,lfııd:: 
u~t.:oı:J"'-''" -ltt.•Jır 8.ııtıiıı lw)a: Uıı,rıuı )♦ 

tlLILJJrı , , ~ t.ıı;ı '" orırrııl, cwı-rıırcnırı de· 
nıol:r.:tı.lr , tW~•I• ka> lı:t;r,,ılm olJıı;!ıuıu 

""' lnıkknııı ıi:,,f'rfl( :.ısıı!ffl JolıtyL, ı..ıt,tlc 
lfWt' s.:lnp h.ıı.ııııuJ tını bııyilt 1n,w,~ t clt' 

'°""'Jı:udı, 
Sor, ,ı tlcr lın '"":bıı ıtlrkltcılc t.ılıı· 

n.lı:lnc /.:.Jr11 ın,. ,. ıJı: lr.;JJıJı:, .ı ft'Jlltı Jı.ıJl.ıtfrJı:• 
t.ı•.ı ft.ı;, t,-,..J, 'I lı:wııl-.:k lfft'llt'II lıı:.ılfJ 

Jııı~lr.:rı lııilı"(!ı r~ ~.;nı'"hı l,,r 1tlnfılt fı:;ı . 
,ı,ıJıkr.ı ,,.,..olı,Jtılı: ,..,, .:Jrlc ık ron.alt:.•ı" 
fhiıımfıı:!1110, lı: ltTiJJı.kc.ı Jt"Q l,,ir ftn1t'fflt' M • 

ı..ı""ı lı:oll\ lto!:y ılohı~cııluır 

tı;ı -,.,,fı,ı:t ,ıı.,-..ııl.u rt " " '"" b•/11'111111 
I C' p,"Jtıııoıtl fflrnıp. uııc.,.. .ltw,ııJwııı l(ıJI 

ı/rrıu t" -T11'1'CI mi.itoJ.-tnıııt lın ııJımıııJ.ı 
SOl'l lıt Mrti.U.J r,ı .ıo,ırıı JtlnU~ wyıwt.ıy;ı,ıl,:ı 
ı(ııı. ,ı:.~,,,,ı- o:cıııı.ııır ol..lııfıı ııbı bııı:ıııı Je 
.ıılıı ı.O.: lr •ııuJı. dti•'Jıı ProıukıU,oıı rak
l.ın ııb-r. • ılı:ın'ılı- pr :ınuı ,a"41.ın da lııt ,.. 

ı,u:"lı ıı,ııı=: (ıırrn.ıl: dotılarJk.rı, 
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iKi nnılı öt,c11J:ylt puti,tiııl rmckçt kkldatıı rop
hımJ~ 1,cUıı.mı ı(.indc- buı:ünlrıurc-, Sotyallıt MOC'addc-·nin 
ün t,ı.rtı örıütJcnıııcktn lJ(l 'IJufı hem l;cadt muc>ddtıiıu 
, urdurm,t. bnn de )'Okıul ki'-ylillült batnı olmak Gttr,. til• 
ınQ c:mc.ktl halk lıtkl• rınt ,.';ncufüt n.ınc-k klo Ö(J\itlmıı. 
örıUtlcndiru Şwu.ı.nı ı;ok i)"'! btlttttlz. ki 6rl\ltl~. 61:· 
ırdnın pntl!C' ,ttÇffl,rUUn ,·c (!At•k'lc rm,inlqmcslaln.,. 
,nut dınkkuttdit. -.Onriın.1 ıcoıı olınaı:bn dn-riınd pn· 
ıık olrnu.• tcmd pcımslbı.. U..'\deııni lf(I "nı!U\Ul lırı;iilkn• 
moın& bulur. ltçl J.Ltf•cun <f1&tlı örıUtJni. ■r&Sınd.ı.. oaun 
ÔfJ:Utknmo lnln m )"Uk.Jtk bı..--ımı 1!<• Suuh P.ıırtiıJ"dir 

ı 10 rill,ık ~y.ıfü:m n:ıtıııun •Dnı-ıcnd tuıri ol~n 
df"'t'tımcı pruık oltnn> ıfk.n,nin dıp.dıfl pu d ıtmttıni 

JÖJk ıiut.lc,-dıilını.: ra-U olmadı.n.. dt'Tflmd tt0n dn Tlm 
d prui\k bütunlr,ann. 

5u bıJdc Pun, ıKl unıfı ~ Jffll'I baJk hattkcdnı.n t n 
tnncL nı ıar.ltll. m onnnh 61niJır Ejcr f':ırd )'Oku. o 
baıtknia N.f.blı da ynk dmwktlr. Cr.\-l. M»)~ mıkıdtlc 
dt P.utı c.bft'lC"Y» drt,:.dır. ~.ıı P:.n.ı • t11 c:ıot'fflll f~
Yıni bu .unl{ dqıl 3t3(Ur 

ll{c- ôbffl ılc: c,•lmııa lnııbmyk k.ı,'lQJm.Hının daruJu 
ob.tı put1. 4(1 ıını!ı gdı-,im.ııun rn ıamuı ,~?ıp oldufu 
ıcın. Soıplıst ötrmJt .ıdcu ltorıleJmı.Şur. Bu ne-denle:, 
tronnuı pntıjc ı:ttmn1 ve- !.U ınnr-1 ötcnlıun buf\ınJ(11'Qc:u 
ı.kmc-k obn Pıırri. k«-Ddul b.r somııı Y.ı.ılık. bir maddi fU( 
oldu,t,.ı bılı.Jc. nnı UifflJnd::ı ~~lavnı1uı d.ı .•• 

IK\ ımıfııun "' t ~drrd: tfıcrı m,cl.~ hılkın c:n 6ncmll 
ancı oLın Psn::ı'y,, ın:,r.k tılr Uu:ım olar.ık ck alnut n
ınctkmC'lı. ı,".ırıdmıı:ru:ıS,dı.ı ~.o<yaliu hnl sonınuna y.ıkJ-.· 
mst ı(hı ıtnklı. 

Tüıkıyc .ıoıpl,,.·ınfoin buJUn ônnnlı ıörni, r.ant 
lcnnmı \c lnttli üunot" .cn dat tt tıcb.llk vı.- dddı)ttlt 
tii}mtktir. H.J.lrn dcntn ttmtktt obn lırıüuüzlük &n.2fll· 
dnın ı.on bulm.ıısı h<1,"Utliıin l~-t!Ju, .aauc:ı olnu!tdır. A)TI• 
c.. ,on Z- J )'ll ı(lnJc yrtl<ımi7 Yt bılııJmm.lş ol.ıa Kt:OÇ 
~)"11tStJmn hiçblnnın, ScK).ılu.t rutl db.lplınlnıJnı, Ofıılc 
ınbırn,ıodm g('(fflcdıUcri de: ~,ıı.., bir ın~ktir 

Bu ntdtn.Jc-r. bitlnı Pl.ıtl ıonınun.-. ıa.un u.ı.ua tl;ılmc:

fc. l'.ı.:rtJ TC: l'artılı k..:ıvı2ml::ırır.1 doln,ı bdlmırlt •t ~rı 
JCTÇc:k dcYrımd n bılirıucl 7ek.llyle bmhnıanfit ıorlU)'Of 

Utt ne: lud.:ıır. t'2rt1 kct1.Hıın.l J>uti1ilc-re a ncak ıomot 
pr.ıtı~ ıçinde b<nin1'-ttip. d0>u ~ ou.n..a U bu.J ttdı't'Cc:be 
dC', ı•utı'nin gerçddqmnJnı.lcrı önce bu btnlnucm~e ca 
dot,ru blı;unde h..ı;v.rl.ıMlW, cb lkhtlcrimid Jidttıftek bala· 
rrund.uı koauru cıılnc boyuna iııceh.-ınd!yiL Oıdlitk Soı
y.ıllst P.ırd tca,jbaJnc a.1ıhlp olauyan ytııl a.bdqlu lç{o 
buııua ıttelinc irwu)'ffl'Uı 

l ıçl sınıfının 
bıı§ımsııhliı ve parti 

fJÇı sınıfıru.n esmıtn ı.ıın!lanbn n ıı1m ılıımUnıcü JÜ(· 
lttdm bafı"1\Jr=. bir po:.ıtiu a.dcmnJ rnücadclrn.irı ıcmci 
t,attbn.run ~ ıtıır iKi sw!ınuı ha h:ıkıaxbn b.ıtttn· 
n:blı UC'. yalnuu onun fJ"ıari p.nıuiytı ıncekltı<bıllr 
Gud fg:ı Sınıfı PartiknnJıı \"lrlıiı. b.ıfınuızh.lı: için ynu 
~ dciıldır. 2111.1; aı a,.•nd.uı ıerck p.nur. Şwuı kc:sJndlr 
ki. Parti olnu<Un İK'I sınılı.nın ıtt«-k t.at,mııı.hğuıd.ın d,s. 
hl . cdilnna. 

ltçt sınıfının b:ıJımn,lıtı. po!idlr: • ıJN>lojik • ckono• 
mile müoddt'mn b;ı~uıJı.!J dcmrlth. Bu ~tınuu: müo
ddc -ancak bir J';ırtl ,,ııo:ülUJUndc TttilJr. Şu hıkk, hrtl bv, 
rsıruyb. • IKt s.tnıfı b;ı,tııruıı:ı,.ı. knrınuru bir biltOn h.ı.Uo
de ,t6tebi.liı:ıı.. 

Aına P.ııti. it<' wuf'ınuı tkonomlk &ıUtu dcjll si)"U21 
ıİ>fitİtüdi:ır. Bw:ıd.ı. P.utfnin t~lıli tanunlın.odu biri.nt afi• 
m.işbwu.m.ıyonaı.: 

P arti işçi sınıfının 
•lv■sal örgDtDdür 

ltçJ ıuufuun pobu.Jc • ıdrofopl • ekonomik mücadclrsı 
bir y:ınd.ın ıc-litirkttı. onu n nı dcrııoA:rarık ônrıl ~)'t:ı.lı 
.ı.laru topUruruJ tiım cmrk(llcn .!c kıla,'UZJuk ctmrk [ıçt 
ı.uulı P.ırtisfnin P nidir. 8u görev, lfÇI suufJ t(in hem 
hır 6dnı. bcm de bu ilııi)'ll,(trr. IKi sııu!.ı Put.ili kendi sı• 
ndAl lmck.cunl sWdürW'km. mılmkiln olan ctt ıcnı, c
ınd:Q ltoimlmnl yaızu,a abr.ıt orıb.n ö z&iJrlü t n eko
ııoıni.k • ıosya.l kuttulu, müode!cıiııc dopu ıoparl.ıy,p 
y6nltndlri, . Vc ll(i mulı. mündil-Jcnyle birlikce llcrld2.r..ı 
cddi,tı nmın. dı.Juı 6ace ıosy:ıl muhaltlrtın bsJım çtkt n 
IKı Suulı P:muı, bu ka lkudınn N.Jıru çeku ,.,r lt'l'd.lı 
dmıolı:r.ıut. ı,osy:ıl dôrtüşümkrdt l>ncii ad.ımla.r otuık IOJ• 
y.ıılızrni kw u . d.ıJı.ı !im nrclat yôaclir. 

lıçl sınıfı partisi 

l>cınt.k lı.i. lı,çi Sındı f'utiJI gt.rtk mulıı1t'fctcr. ııe
td: lkclduda tilm cınc.kçi ,ınd ve zılmıclcrul htt tüdü 
UJU,ll. rkoooınrt. dcınoknı..ik !urtktdA.lo ttbbıcri, bit 
~b dcytm.Jr. cantkçi h.11kul biridk 6nc0 6rgiirUdılr>.. 

••• 

r * lıçl sınıfının, egemen sınıflardan ve tüm S<lmürOcO güçlerden * 
ıbııOımsın bir polltlka lılemesl müudılenln temel tartıdır, 
iKi sınıfın ın bııilımsıı polltlkası onun slyul partisi 11• ııer

Parti, ldeloJlk ve pratik öncUlüıiGnU, lıçl örgütlerinden ve 
iKi sınıfından bııJl•mıık Drere, derece derece müttefik emek
çi klllelere kabul elllr• bildllil, bu kesimler üstünde otoritesini 
kurabllclflil ölçüde ıöncü, dür. çtlcltJlr. 

parti gvramı 
Pa rti, lıçl ıınıfının 
merkezi slyaul 
otoritesidir 

B6yl«r. l.ki.nd bfıtiinJcykl unımı &c-tlıdlm. Pııtl 
ııtı ımıJınııt mnkt:i ıi,aıol oto,itr•i'dlr. NC' nr ki, onu 
udı:<r ıf(I undına alt ıOrmrk. ,ol uliıt'r ,·r ı,turlı bh 
tuıwndur. Parti. ıon t:ı.lı.lildr ha tUılG cmckçl knlm n 
ıümrnt!n sly:ı.uJ mrıkni &ı(itudCır fık.:ıt bu emrkçl kr• 
umlC'f ar:uındl, IKi urufın.a w dobyıııyb p:ıttlyr m y.ı• 
lın o lan. k"-imkr y:ın • J)fOIUt:tlrr, ,olu.ul k<ıylükr ,r 
llnlcl. yurtJ.nct aydınlardır. BGylttr ilk unım bir hfflıtt 
uınıml:ıı d:ıh.s d.ı nrtlt"JD17 olur. Drmek ki. 4,çl sırufınd.u 
batl:ı.pı.ıt. ba.Jb halita ıOm muk.;i k.itlr lerr uı..ınııa biı 

a lan lçindr . iKf sınıfı 6ncU SUÇ. o nun •mnktr.1 siy~ I 
oıoritcı.Lıt y;:ani Jlartbl lıc: ıQm b\l 1.ıypnlıAın od.ııtk!ır. 
r,rti iti n birinci n lldııd ıammbn btu n da bpu)'2n bi.t 
dıJtt bmı.n tanım d.ı. •P.ııtl. 4 , 1 ,ı,u/omı l,o!ı1"m, 
ffl trir.r:I siyoil.ıol 6tııitüa,,, dtt. 

Bu taıuaı..la.. hnn lKt ıııulı b:ıJımıııJıjı natıu.Jannu, 
4>hU. hem r.ı.nfolıı U7ual iktidar m6cadc.laJnl aıni(IS• 
dıfı. anl;qıhr. hnn Ck bu a~ ao (Panl'nlıı} t ek mn.kn.ı 
pç oldult.ı rnnkm l.}lcyttlr ~aJıtntı b«UrtUlr 

Pilrtl, iK i sınıfının 
öncD mOfreresldlr 

\'uund.ı VttUm ıuunlır, P.ııni'nia ıoplom ve 6ul· 
lılıJc- h.ıJ.k u bakahn lçinddd ytrlıu bcllrt.mck ıçuındırı 
& cm lllJIYOr, Paıd'ııln bit d.Jla' t:ı.nı:ııu <b onun cprolc-· 
t·arya oheU,t:ınb btlirmıaJ bıbmındu çok ya,ıuıdır. 
• ' art{ l,cı Srıa/ı""uc QIKi .\l, frr.,ufdlr, Bu t c-r1mJ ııçık-
1:ı.nuta ıttck yok. IKf uıu!mı.o Ç"1itll utg\itlai mü!rcıe• 
Jc:rl aıuuxb bı, tııMıf, yani ınttkaı ıl)-u.ıl p:ırthi 6,ı. 

cwdilr. l.Jçj suufuun. ıo,yal ınuodcle\k pek ,;ok 6rpıu 
olabıUr. P:ın1 btm ıck bir (ıf'IUttiir (miifr rzt'dlr). hem de 
kuaklayabildıli ve )'6ıılcııd.trc:blldill 6r,Otlrr ve rnOlıtu• 
in ıoplurudtr, Tek 6rK\İ( ve -6r1ild c:r ıopt:ım.ı.. bvr:u:ı• 
Lırı ttOfidr • .-dar 1nhınd1.> Yr .,cnıı aa.larnd.ı• ıtrimlr
rı.)lt ::ıı (1klı.nmıttır. 

Buna bmur ~r dıltt u.nun . P.sıti Ü)'tkriıdn trmtl 
t:ııc:llıllcrial bc:Urlt'dllt için d.ıhıı ııtılia)'KI olıbiJır 
•f'tırtl. IJ(i suıı/oını nı MU.c:U, "' /cdaJı.lr ıı.ıısıırl47Vlı 
bhııynfıult b.:ımtdırı:Hı kıl to('4ıı, • 

Öncülük vurgul.ım.ııından 
ne anlıyoruz? 

P:ıtti için lnı.lJ2rulan "'6od) kol», . OO('G mUfrc:r.o dt, 
)"llD1ı::rindrld 6nciılılk laın:ı.m.ıyt.a. lf('i sıt\lWUC 6ftcülCi,ti) 
k.nnmt ıcr<rkte blnbını.l cı..aum.Jıy.uı bYr2fflludır. 

ltçl wNtıaa Mı <ırthtl tlunıot:ııik. d<m0lıncllt bıu.a ,ı.. 
)&UI kuruhı7tırı. lirntlt• metle-it &ıütkrlni, ınıı:Ulwan, 
IKi bhllkltf'UU, JenıdılttınJ, ıcncJilt 6rl\ltltrio.l ~ 
rtn Putl, ıynı u m;anda U(I ıırufını JC"'k Ye idare ttmit 
olur. Otc: y;ıod..ın. lfçl ,ıruhntn ôncCılUtO. 01Nla ıwn top. 
1umcb.ld ôncOIGt üdGr. Ht'f ıld ôoeülCik k.noruu d&. iKi 
ıınıfı bı&ımnthlı Umıne kuruWutu "'in U'l.dr-, b w~ 1 olu:ılı: da ıı lınsbUir. E,ltt r.ı,ıl. 6oc01Uk: ı6rcYlnl yı~ 
)OfP , dof:ıl ol.4r.ık • ltuyrıılı.çulub !(ine dılttt, l u bJ· 
ıııltç-uluk kimi um.an iJÇi tınırı dı1ınd.Ui çqitlJ ıımf ~ 
'lıJmrclcrin pttlnc ıakıJm.ık blçlnıJnde tr-ndUU ırOııtdr. 
Ku)Tu.çuluJun bır dlt er lı1rı1 dr. Paıd'ııfn lx:J kJtltlcriııl 
yrtnlnu kuc.sk.tayımıdıl.ı dunımbrda on·ı1a (ılan tuy. 
ıukc,,ıluktvr. Parti )'ti:ttlJ 6-a{ıtltnnıe dUuytnr ffY• ge
rekli drvrimd nJtdiklm: utııp de,lilst>, - bqb zılmrdc,. 
ıln lrcuyn.ıAun.ı ııtıınwı bılt- iKi lı:ltldtrinln hsttktd., 
pırtinln oıoriır11nJ a.pr. hm :kc:t ·lındr. p:ırd .ırkad■ pltt. 
P:ııttlnl.n yönlcodlremt'dl,ll 11,;t sınıfı h..m kttl. •.kntdWihı~1 

den ıclmo h:ıınktd.a 6.ıc:lu,in..l b ftr. KmdUitfadm ıd• 
me harc:ktt iu. tıvriynilm. eko noaunn.. ırndib.lJmı. 
ııru.rılzm luıı:ı pep(ıllun •uıpmalaııma dofup ııl(.lmmaJ• 

ne yol •ctılı ı.lbl k.ıriyc:riJt unıw.la.rın, etlt.l alınııu çopJ. 
111. ldeolojlk At lllmcyi Yt biıUll uıı.ayuna.ı.. :ıyumaJıt. 
hlupçillk ve: gn,pçııluk ı(i(IC'nlt. Bu lavrarn ve: &pt.lm
me k.ucapıU'ldı lst. hem billnçılı rıhrilıJcr. hun de kt• 
ıııh pro,ok.uyonlıır hard,c:tc d.ıtı:ı kol:ay un.r vc:rtr, 

Şu hıldC', •4nciiJük,., ıcrımitd. kolay hır •klişe-. bff'UI 
ol.:ı.r&.t ılınam:ıJıyu. P2rt l nt kmdınl iıo..il lbn eımdı:le ılkı• 
ciılUtüfKI tcsc.11 ctdrebi.Jır. ne dr •b.lğuruııl,ıb ıbıdc:: b.Jm.ıı 
1.Jt 7u.pıbillı, Putl, idrolojık n pr,ıdlt ôocülılğıinü ~ (ır. 

fUtlc:rlodtn Yr iKi ıU\tlll'td.tn b.ıtlamık üıttr. dt'fccc:: dttc:
tr. müttc:fık cmc:lı.d kltJclerC' b bul c-tlhtbiJdlA,i vt gnek 1,. 
çl kJtlc:.ltrint. ıuct.sc diltt tm.c:kçılnt aUvrrı Trtttd t, oto
riloW. kurdullJ ôlçUde ôndrdü.r. 

Partlllltr 
Partı'nin lnıdının lt(I Sınıfı 7:utlıj o!duf:urıu U1n tt• 

mea.ı yruna. 8u hıtlnia ıc:-rçd:ıC"n ôylt bir Pani olmut 
lcin ı.a,ıın.uı g:ctelıı.tn btUrll nıt·c.lıklrr \'Atdtt. Bu nitcfü.ltr: 

1 - Trmrt bılımul prtnııplcr Ye ôrtilCKI l7lcyif ilk~ 
leri: (lıuu: ccod • p-rogr::ıım • tilıwıi U(lü.ıiı). 2 - Bı.ı ilke 
"'t kunılbn. lwıa bi.Umc ve p u tl J.l.ılplıninc- ııkı sıkıya 
b:ıtlı bUln(U 6yd tt. ttklinde Ud :ııu. ırupeı topla.ıı.ıbWı. 
Rir pın.itıhı. bilime' b:ılhlılııu. dMimci iç lJIC)'t,J llkelcrinl. 
ırlt(ek twta ele alııc-:aflL Bur::ııd.ı lı.t, J fflcl Parti kavramı 
ıç.indc. üyclc:-rin nlıcWdt'dnt ve bilin( dUıcylni.nc:: tısını 
cktı,nmek is.ıiyorw.. 

P:utinin itd sııufwn Ön<ii ~olu olma" drmek. tı1m 
4çt khltlntni U)'C obuk bünytSlnt •lae:ı,tı Jrkllndc- ula· 

İşçi sınıfı ve aydınlar 

BlnJc.rce yıllık sırufh toplum. l.nuıı ırı.lDCUU bi· 
rC')"Ci blc{ındr ymidcıı yo,unnuJ. ılkd ıopJwıı lnwun 
ko lldcrlf lıullık.lcrlnJ yolrcdtn"k. tc::ıntliııde mw.klycı 
ü:drmlcdtır ve N Ü:WUM batlı olan hc-r tüdıi bmdJ. 
lili adcu obp.ntuumıışur. • 

JColld:;tif nıh n dı.,n.ıııJ blnlcttr yıl sonn upt. 
ı.allunh:ıı ttt'.Dt'I çd4ki:d içinde onaya çıJun iW wufwıı 
dotaıınıü yeniden bc:Jlrdi ft ,p;!rndi. Orttimlft sosyıl 
kuutai De wttim ıtııClanDUlı cbd a:üalld)'ctl (bpl• 
talin ltrira 6uJ mıllk edinme hını) aras.uıd.ıkJ çdişki. 
.ı.nak bir ttkilde ( cw1lt billrdl: ürctlmlıı sosyal ka• 
ıa.kıaiae U)'JUO clar.ık. llrttim ınçlanınn socy.a..l mı.il• 
klyrtinin ıttlrilırıcsi, J,W üretim ar;a(laıırun b.mu 
ıı.l (koDcktif) milWJfltt' olmuı. Bu temd ookıa 11(1 

ııcııfıNn objektif ve: b!lı.tnUI yc-rtn.l unhıe ttsblt 
tdtt. Etııılfti.r- Orrtun. ıcknoloJ!nla ıcUşmtı{nc:: uy
l(WI obnk SO.J)';allQırktn. lfkol.l..ırı .tn.Unda.ki ba.&JU• 
b aıbp, lıw.ıılıır tılrlbl.nkdtıc ci:abıı cok lbdyıç dur,ır 
halr ıc:üıkcıı. l<'M W't'llm ııa(J..ı.ıwo. rekoolojinia 
ıd4Jmloo batlı t,lu.ık Uminı blrimlrrl büyılr. Böy• 
len ffl'K'kriltt lnnltrinıJe tor,.luc• (alıJmıta N tbs• 
b.r. lfıücündtn ba.th s.ıtacak hicblr «mcub> olmı
y:ı.ıı IJÇI, lJ1UWn ü iJYUmc u.ıuğ& uaı:ı.ıı kcadW JiW 
ptkçok klmK)'lc ayn.ı İJ)'eriodc: t.ı!ı'Jır. 86ff«t I.JÇI· 
Jnln oıtık dnr:ııv,,.1 . btrlibc- h"rdttt ırtme, birllkre 
dUşUnılp brat J.lma.. ve uygıı!.ıau 6ı.cllür.lrrt ,c.Ji.Jlt. 
Oı.rtle. Wcdm ırachıruuıı 6ul millkiyrtiylc W,l:W ol
may:ın ,·c ıinci.rlC'fiodra MJlt.ı i:.ı)·bc:dccek hlç bi.t fC"' 
)i bulwunay&D modem lKf s.uı.ılı. koUektit ruhu •ı: 

tılm.ıffWıdıt. Yubnd.ıı Yttdltıa,,tı ,c,n wumcb P.■ttilikr. 
IKT unJınııı •nı MUnçll. t'fl ftdııUr unsurbrı• diye nıır-
knm!ıtl. 

Demet ki. Mf ftyden önct, h-WIIC' dCııcyt n dnri.mô 
ltd.a.klıbk hrtJ Oyditt kia pn.uı Rir fnpnu, Pıın.i~ ıi· 
rebilınc::sJ IPn s.ad«e ııldlt \'~ proın.m, bnıbnwmcı,i yn• 
tDc:t. bilu,c ff ftdaltlrblı: 6klllffl Jt ı:«c:kUdır, 

Kıuca a6yl,nnd : ınc:kln.t, bUıı:ı,ç n frdakJrbk. fU ıc
mtl Otelffl k..trir 

l - Süıtkl.l ıtll.tclrilnw-:tl ınrtm ynn düıeyık lt'Ofl\ 
hılı,ıyc: ubıp olmak. 

ı - Parclnın ldcolojiıl demek ol.ın ptc,ır;a,nuu knlm• 
wm<k. 

J - 1.Kı ıınıhnın kolluılt ruhVN. bMlk ,e d.:ıya• 
nı1-m, ub,ıftn.ı u hlp olm.ı.k 

◄ - IKf unıfının d avuuu tııanm.ık. llu 2na 6ttleri 
daha da atttıımıt mOmlul n. FWı bUJnç dc,ince c:n aon
dırı bu ı,okulırı ıçndJt(AI bUmnnl'ı. ac:nlı.U. Onlllklr 
ko DelctH d4tılnı:e n- dıvn.nı7 ruhan..ı ,.,_b.lp buhuınuk n 
btlııli bir t cor11r-ldcoloi\k bilıfldUncyl u.şım:a.k ıwti Gyr• 
Ut(ndt. tılıUk Ye ptoınm bmlrn:ıcrurıcıinJtn 6ır u•Mı• 
c-alı: nlıelikJttdiı , 

IKi swlının koUc:ldl ruhu ve drmolı.r2tık ıfülplln arı, 
bYlfı. bir P.:ını'de ne bd:ıı ,ıüelüyıt, o putf kkoJortk 
~kımd.uı d:a &gOılrnrnc: dıiuyt ~bmınd.ın da o dtn.11 
l\t('lüdür. P:ml'rdn ınnc:liNlt bllımln y.ııu.ıtra kolltktlf 
dıtJplJa ff l.f(I ı.ınıfı fcd..ık!iılı~ı )':lt.ır. 

PutJ üyelerinin ,.bllil'l(•I pr.ıUk l(trıdt ıc:llJılılr Dı• 
tıpllne kıfll ıcJrnJe-r. kolk kthiteyt ayak uydun mayan
lır, pratik akıtın ,qcris.l.adr ial.ı.aLır. 1'tdlm COttvkrt .ık
s.:ıu.nJ.u pr-:ıtik dıfına diltnltt. P:ıttl b6Jlt(e an.nu:ık 

h;uı.ılılıJarchn tmılılenrıc:k ve ldc:olojik•pr:ııtJk babmd:ııı 
,rüclme1c:k yolurıı deonım rdrr. 

işçi alan ve almayanlar 

Parti üytlcrinln ııruf k~ktnic-ri ıonmuna tdiııct. b\ı 
lı.onucb cok cıkıdnı bc:rl u,ıqılaa ve belirli ıınırlın 9f' 
marn.ık On:ır. Olkedc-n ülkeye bir 61çıldt d~n ı;qitll 
urıu.Jaınalar v:ıı.rJır. 

Grntl bir t.uwn obnk. üyeler l(in • .JJ('i sınıfının c::n 
hl.linçli. rn fcdakAr vnswl:ııo, dC)lrn.lnl.a ktıll.ııııı.ldatuu ~ . 
nıla)'Alı.ı:ı:ı. Oikkst tdlllrıc-. buu da •İJçilrıiıc m bili6(U un,. 
.ıwluu. dt:rı.ıni)1>r, •iJf{ suıı/nu,ı rn bllınc;U uMurbn» dt• 
ııiyo,. Oytltr aruında LJ(i olı.n ,~ olma~ aruında.ki 
prc:nsip 1rıbiti IJlt bu tc:ı:lmdı:: s.dJıdu. 

iKi ıwhrun ldtolo)blnJ brnlnutmiJ, ou 16rıül 1'tt• 

mlf yuhnd.ıkl iiycllk ııJtC'lildcrine ı:-a azını.btı lykr ,-ı.k· 

dobyu.Jylr d..avrsntJL yılkı.ek birllk ve dayınışmıyı. ı. 
Itri [tcb.kl.ıhk der«tılnl ktoıi;Ddt U41J'U cıı dcvdm· 
d sınıftır. 

IKl ıuıılı.n.uı ur.imi gôrni, bir ya~~ kap4t.ıllı.• 
mln ı6üonwu çt1L.$ld.ı!ııı. lt..tmw.&1 malkiyct adına 
çoı:üp. bplt·2füt slımüniyl' soıı nrlıkffi. öte yı.odn 
dJJcr cmck(Unl :fe 6ı3iirlqtlttp. tıu.:ı.ıı toplu.mu:ı:ııdaltJ 
rıbuınl.ı.tmalaa ıon vc:nnek Vt toplu.mı.ırı nı.m alaft. 
ruftıu tulioç dı,.uıdm. ı~yılııt l)'duıbr ur.ıfınıb.ıı .-e
rlllr, prolc:t».ryaıwı lttndı..li~odffl btliıı(kn«c:ti ıörilfıl. 
UTrı)·tri.n ff tkonoınlsı ı;önl.ılmllt. 

Jştr bu u:ıu.n JOıyıl mık .ıddenln Mit. ra CCM· 
Uylc Sosy2li.z..m'dlr .. l,çi suufı bu ~c::Jn:lnde ys1ıızı 
drtııdl.r. Yoksul k.övlOln-, ( q h ll lru(ükbuıjun bsfm. 
ini n 6ırllllıJr Jı)"liınb.ı, sosy:ılat QWOdc:lc,lc J'UUl'-

l .ıJmı, n p,:ırtJnln tUzU.k-ptQj[r:ınıını brn.ımınn,, haku. 
ıı..,ıo n"ı/ .td.lı:nıi,ıdnı 4, ~rlu. IK1 ,ııutıtıd.ı.n u1ılır. 
Bu•iin ıoıy.ıllu t rori tt cy:nnın uıtsbnıun p<ı:"k çotu lş· 
,;ı kökrnll df'ftldır. •m:ı hr!)\i M)nwuı k-ıd.u ıt(ı ıınıh dn• 
rlınclJktu 

0,.lnc. uın a)'dın o h un. lw ·r köylU ol• un.. htt ıf(i 
Jı,ııfı ılrmfflttıı •ınıf ltltkc:nlnt hü.ılııu.lc:ımn ıKi sınLfın
d.:ın uyılır. Y'ttcr ki iKi ,ınıfı so..-yıllfflUain ıc:-rekll niır• 
llkl«-rini ı.atııın, 

Oyclik konutunda, ıb:elHklt ktfldılltınden J tlm~ h.J. 
rrkn.in :ıtır b.ııntı dwumlard■, hrti kinde ı,cl•l\ydın. 
ııyırımın.ın oruıya çıktılı olmutıut, Am.ıı tcori•pntik bü· 
tunW,mulyle w Partlıun h~nkn.- Mldm olm:ıııyla. bu 
ayınınl.u oıud::ın U )'bolur. 

r::ırtı ilyclıii lorumınd.ı, dıfn' bir r-anıvu yoluul 
kôyliUil.k lD.tnndC' ıunm1tnir. Ruı r;ırr.Jln-, ltçt tınıfına m 
yakın p n~prolc-tcr n yokıuJ kô)hl unıurJ•n l(ln haylt 
thitllk a&cmirkm , kimi p:utlltt olmU,Jru.r ki, prolcUl).ı 
bUlndnı f.ula ince c:leylp ıık dokıırı»datı bu t'ffltk(ılrrt 
pcuti)'t' üye y~l.ınhr. Çotvn!ukla ı~ıa k6ylii Jr,. 
ırttaJn oLdııAıı yrrlmk r21ıı.ıun bu dutum. bır ba.tımıı. 
y;ın lf(ılc:rln. - ,·r bır y:ııuyl.ı yine r:ın lJ<i ol2n. - yok• 
sııl k6J1Cılnin, • part.l kinde wc L.C(t ,mıfı ıniliunlan ya, 
nınJ.ı d;aha Urri triUnn ul.uw,tnw.aıu prmılp '+"t pr• 
tını lttıı lnllklc- UJ1r, 

P.ınıyc: ıırttek bu m,tkçıldn hllinc dU:ı~lc:n ko-
nuıund.ı tf,phntı: ki ıııprl bir bıU~ ıın.nır. :ım.ı bu ko
nuda hr.ır Yt'ffl\e - ktndl 67,rdl •otulbnnı 1l'ıı.6nüodıe 
tu u n k- o ıllkc:: p:utblne aittir 

Pınl'nın buıUn bdfflleleri. tOm Gyc::lffln bıllndninl 
htm kollc:lı.ul d.:ıvtıını, ıluıınd;ı. hem rtonlt bılıJ pb.ıun, 
d2 ıılrekJJ acHşılrml'klc: ru• GmhldUr P;ırtl'de iiye bilıncl 
c;ok 6nmtl.1Jlr EAtr bu P.,"tlnin ılrclcnnin ıc:nd bıOID( 

diiuy{ dUıUlur. o puti ;çlnck y..ınlıJ C'f;tlimfc::r ve Z-lnflı 
ıunıml..:ır <uha kol• r yıııyııınbpbillr Bu nokra at(fnlsıc 
ya da Jlunümüıdı: htmm hnntn ıiim :,:ımltrin tn clınnnU 
\C' JUttkll ıonınu olmu,nır 

Parti dlslpllnl 
P•t1fnin dıııplin ın!ıyı,ı tıtpnLır re- OfpnJ:ın mey• 

<bn.ı ıı:cf'lttn Uycl« vrµ diiCT ı&-nU p.:ın:iWu içın çok 
önrmU bir lı\Tımdır. Bu dı.sıpUn. sık sılt tekr.ırland,t, 
xıba ul.ı bir mitlr..ı.rut' dlsıplın. yıııu blı fatbt pattı dislp
lııtl dc:tı)dir Fqut partllctdtki , dlik .llifplirıln t2m k:ı.rJ•· 
tı ol.u.ık. ıotyı,IUc p:ırtnctdt.. lı:ollcktlf ....,a dnn<ıknuk 
dııiplın drnılm qtf ı.uulı disJpllnl bd imd.Jr. F.qist pııırtl• 
ltt but}UY:I ddpod:zm.l 6ı.rriııır: kvrulmuı,km. ıoı,albı 
p:ıralcr. ı..:ılw, uNıu n t bir ~ ldJd~. lf<I wıılı dnnokn
sul aA.Llyqıyl.:ı çılıfu:W'. 

d:ı..ıı ilıakn.ııler. Chdll.kle ayduılı:r dtdLt. ÇWU i}ÇI •~ 
ı:u.fu:u bilinç dıt,ınd.ı.n. ayduıbe ı.aufaııdan -,.ıtrllir. pro
lc:wyamıı ktndılıj:indm bi.lln(lt'l)('(rtf IONJıl.. U'ttl· 
yaiıt ff d:onoaıiıt ~ ctdlr. 

Aynca a)'WAlır, tcııtutt, okuım.l:;ı. 6trmmr-te .ı • 
çık. ctlit> bit ~ oldu .. lıJ.ı.n lçlıı. bWmsd dotn>
L:ın .-r ıoıy.ıJ guçc:.klrrl toı.■ycı. 61J"c:ıttln. Bu Dc:"tko· 
ı,. bWmia .. ... ,..ı pndJln. .....,.ı. ,. ~ P· 
tudıJ:I bit duayı c:o 21lDdaD ı..k1ı bulmamak. u
ınm.Ju bu .■ydm kin ı.ocdıır. M,lttr -,,ı11st ıydn:ıı
W', ~ WW1 mOt:>dtl~ 6Dc:mli btr Jff turu, 
Uulllkle hutkctio işçt ıımbıu J"'ffl{Dce awcdıltflM'
dijt. iş<! ......... ıoıyımme ıu<II 6J<ild• ıahlp <U<· 
...,. boıl=adıı,. - otkl daha fala olut. 

Soıplıu dı.slplın bir pı,tı ıçnı b.ıy.sd ônmı C~r Bu 
ıfülplınin IC'\1tk curulm..ısı rırtl'rJn t.ılışm.uuu n dol.1· 
)1,ııyle b.ıpm,ını u y,.flanr ,·r muılıık ı c:ngellrr OıılplUlitı 
yarJ~ yOntı.lm tj:ıllmltti)'le ful:ı TWtulınm:uı iM'. U)'t'Nn 
kıtllıfını 'l'e ınb.ı1ac.Uınl ,ırllJCJnl\tytn. onu bir oıomaı 
Jurvmıı,ı,2 ıc:tıttn yınlıJllkbr.ı yo l :ı,;:Jbıllr. 

Hanaı ludfflmlr alun.ı o l,un. h<r pırtlll ıdn Puı:i 
dı,ıpllni ııırrlıklc- Cı:ın1nc t11rrnlln1C'Ü. ,ı;oımlmcsi vt ,u .. 
rd,11 ıyıyc doJ,u ac:lılllıılnır'lı ıcrcken hır ,eyJır. hrıılf 
U,-t. P.ııtı ıfüiplınınden (lktı mı. ı~JIY" dolru tadım at· 
m~ drmckıır. Bir pınıdr dı•iphnın ::tıı)'lflam:ısı, o p.:ıttiyı 
k2,,1-dn'Tımcı ıı;uı; lcr OnUndı:: u.sb uJ;r;ıuı. 

P.ııu di.s ıpllnı, J aha sonu c:le- ıtllc:ıAı,mıt .,ttmokndk 
mcrkcı.i)·rtçllıfoı. cı.uııu day.ınır Hrm ~rd hl)-cntıtsı. 
hem de dlfet p;u ull üJtltt drmokr:ılJk nıctkC'ı.iyrtçi!ijı 
,ec:ni,ıncr iJJttmd-.lı:: y(ıkiım!ılı.Jfırlu Gcrcl bu unvbm.ıdlı 
d6DfflUM -6re kimi ~n mc-t~ c:z.lyctçı.lilltı ti.ıha .s,lır 
bliuı,.. kıml u.m.ın dcınokı.ıtinnln td:ıye naunn llale 
dıtl olur. ı.m.■ kollektif disıplının bu ılu yanı, bır eıkt • 
tepki lbtkıti '<inde ,ecllttınlip 9üçlc:ndlrılınd~ uyıulama 
h.subnnuı pfrrilmtslnı: c:ılııılm.ı lıdır, 

Parti içi hlyerarıl 

P.ırti içııııdr bitila orpnbnıı sl'(unle ı,ha.fına ıttutl• 
mnl. 6nanll s,ftnsiplndrn biridtr iKi Sınıfı P.ınW'ndC' 
dnnoknrOc mttknly-rtç.illk f)i blulitl \"e P.ırd soıyıl pu, 
ııjin ctrlılnde kılmadıtı uıkdirdc:. p.ıni ıçt hfrcrıfli ıçin 
•cıı bılll'l(U uMurl2rın m sorumlu nı yttklli udnnrlfflte 
yer alnwı> llltcd UJl'lbMUş olı.ıı amnc dnnc::k.Jr , ıcorik 
bılııiyi tt.lı: bo.fın.ı alm.ıyaajmım. frd.ık.'\rlık. ç;ıılıJlanhlrc 
ve yf,lltUlirı. kollekdf ckmoh u l ;ınl.a)"'Jlnı.n vt lnWyıriı 
6ıdllfi,ain bıllaç bvn.m.ıoa 4ıhıl ı\nt'mll 6)tkc: okluft.ınu 

u kt;tt hatıtL1ıt.ııhm. 

Pan!Ultt bu hJycr:ı11ıyc '-'YP 16.cttmc::k. onun dlıip• 
linine vynult mntndadul.ar. Ru hJ)TI'.::ırti bozuldufı,ı unun. 
P::ıınf disiplini "-21tlmJJ, o.n.tt"İ baıl.:ımı, dnnelnir. 

Puti hfytnfllıJ konusutıja büıUn jlı,l.tt.lUlcrin tt)a srm 
p;ıri~nlanıı bu Ukcyi bmlnıvmclerl •rnk1r r .ud ld J6rC'\I 
böm,umünı1n bir ı.anucu obn bu hdmıdrımr p:ırtl dls.Jr,• 
llnJn.ı tcm.ııl edC'f 

Am:ı P::ıırd y6ncd dlcriNn de- P.ıııı l hJ)'tntJiı.ınl wU
a;aflO tri(ıminc: dönüJtı1rmfflldai :çın dnnolcr.ıdk mrıtn.l 

,·etçilik prmııbiM: ala sal lullı olm.al:ın tt tilm bdmır• 
inin biline ciu.ıc,lcrinın ıc:ll~c:•lnr- ?bfmal.ın ıoru.nluJ.w-. 
Taband.ı flrr l bilince -nrm:ı.tnt? Qyc.!rrta bu.lunduJu bir par. 
tinin J6ntti,nl bGrokr:ıtJ.ı.şrn.ı~ kııynu ıtbllkesfnl !Cinde: 
ba.nndınr ff bu JidıJ sonuo..f.ı.. blı ~d p:ılT1$l» Oft.1}'3 O· 
lt.abllir. OlellilıJe çocukluk !:Lut.ılıklsnnın •ütdüJıJ ülkrln 
dr YC d6nnn.Jmk. ra d.s bürokr.ı~nu J tlcnfilnln bulun• 
dutu toplumbnu bu ıchlilce nrdıı. S:akınc:ıoı.a pdc::rilma.ı 
film pa.rtillkrln ıonınw&Jutu ot dutu bd1tr, dıh.a tlnmılC'. 
en rc-pcckn bql.ı,ar.1k ~iın k.:ıdnıı,tlcrfne dilJtt. 

Po.rti"dc: ıncyd.aoa adcbıl«t.t blrokntl.:ışnıal.1,a bq;ı 
puti Ciyı:lrrirdn Uf2Dlk dunn.uı .m,kiıkffl. bu uyıınık.lık 
Ç":ıbalannuı ~ bir fCldldr dııJplinslı.llft ı.ftmmtolnr-. ıııur. 
,ı~ kaynwnuına ca'"i dtkkat f'tilma l Pııd Ye- Partili 
rHad.unQp her durum.eh mutl.tb ltonmrn.bı torı.ırwdur. 

Partlll olmanın ıerefl 

Bir ıoıpluc 1çiA p.ırt.Jli olrn.ık nı buyilk fffriıir. Sos.
,allıtin. soı1•listbti ocun partili oh, p 0tnwnuı7l.ı Ol(ulılr. 
Puril.l lcnn..m..ı.aı 2ılıCl.k bu ıekilde a1ııl:ırAk P:ı.rtl'Aln yı,. 
ctlma.1. ıüç.ftt:ıımdi ınılmkün olur. CJmtt[n. hıtlll oldufu 
b.ıJdc. ıonr.ıd.aa P.ırt1 dışına dCqtnüş bir '°'7allıt blr hlc• 
bl. OOap nnhi. tu 1a da bu nrdmlt> P:ut.i dı.,ıru. dilJıüfu 
kin iııuhu ı:Jccck. .-~ P.ı:ri untsndı.a JU,tılıf ycrt llu• 
netle ılJIÇbıunk. m.ahtnnctlt c11ılmc m:ıhkOm tdlldllf.ndr.. 
-lıbdmı.. bm1m Olmrm Plolraıy.ı f('in yar-uh o~; mıı• 
drm. P;a.rnm.ln Obrl:ın buna ıcnktt,lyot, fu h.ıJdc ldı.am• 
Lln b.bw tdi1onıın.- d iyccd. bJ:ır ,oıuc:t c.Pan.J ve Pıt• 
till hılinano ı.:ıJı.lp ıoty.ıllstlcr ıörm.UJtılr. Pa.tt.W ol.mat 
6yloinr bt.r tndU bvramJıt kı. ki$ıııJn ôlürmlndca soar:ı 
bilt öntm u,a. 0.-,qln ,..wnd.ı ,oıG,ıü ttdlfmlı -,.. 
tisdcrdc:1lı (oAw:ıun 610mlcrltklca wnı.a. bile mat.le.ala Jc:;a. 
~ıb n o b:ı.ı;ayı y.ı.prnı, Puu"niıı •ıxk--1 ldblr• b , 
nrl.ın 2!2r.ı.k y::ııtılışuu dıi..ıehuJI a,St-ıllmUJtGr 

PutJ ve httill k.ıvnmhonı bu Jrkildr ınlsmu.sık. 
ıot:plist mılNddqi de ,yi ;anJ.ımanu.13 dtmekdr. Am.\ 6t'c:: 
)"1Qdıın Pvtz'yC' d117ul:ııı H YJtl hıt blınmın bir Upma h.a· 
liftC, ıct:lnlrnnneU. P.ım lıdulcriıtln b.sw.u. ve elwbiz bi· 
rtt Olc:mp wımı oldut,ı ıaııılrna.oı..ıır. h rti dblpUnl dl
yt kiı,I putlı.1nrııu soı~ i(ındrld uıarb ıuı\UJ\bubn 
biridir. 

Ollı.tmı:ı.JC' yıkın ,«mJ3CC' hu Lki rt,IJlmJn de U tll • 
btı 1'ôru.ldu. P.anill (.-cy:ı p;ı.mıl...t:) ,ocpUu c..UdnJcn, r~ 
abutılıp putlaıunld'L y:ı d.ı ıüa ~ldJ c.tbular yıbldı. cbaf 
ww:ı:ı.aıhb d&t blr yana kol pJdı.. 

Ha ık! uca da dü,malrn. f•lır P.ırtl dıı..lpUninl, b(i. 
tilo.liJ"1ıııl boJUO,l konı)-up l(U(kndfrtttk. PUtili olrnaıun 
,ud.iaitı 'tt sonn,ıbılı;fıuuoı bıliDc:u:ııdn uuld~ ~i
mal:, Parti ,:aıd bqbı:unıhn. en yml 0:yc:sınt' tadır. h.atu 
H1Dpııtbııuo.a k.ıdar tı1m ıoıs~tlcriıı P n ldit. 
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F• ik Muı•ff•r Amıç 

Güvenlik Mahkemelerinin 
kuruluşu ve 
Anayasayı ihlal suçu 

ı:. \1,111 I" ı ... ını.ı•ı J.•nf' 
mın-•ı- .. ı. , . '-lu,hJ:ı ı{ın. 

"" tJ,I,· ,ruı. ,ı, .. ıır htun-.lrn ,.., 
'" Jr,:I\Uıllnhl .~... 1uılı)'t 
luml'u.o,tt \ft,n.&,,hınııı ,it 
tıJ,,1L ,,nt .. ıı !'kı m~~ı t-u,uıı 

,tr l\l h,ıt.tNı l l•U 

,h.amı" ıon, 1 tuı.. ,r hum 
H"tk-ıın , ., l!llf' ,lı, lrı l<ft.lf'l\,U • 

\n.ıu'-1 nın ,,ı.., ,•hlıını.1 

~ ~n, t.-.., ...... Jf" t'\I ttl, ,.. 
,.ı ~h\ın ,,ı.ı,,\. ,,-,it Jnm 

..... J\, , ı.,,,"" ıcnlf'I tut. 
h..n•\11 ,, .\_· 1,,u!'ıA!ınuU,bnn 

l.;ı,ı,ıunlAı l.ı .kıNtl~ Nb,. 
nı"l\ lf' l'-'ıl J\J l. lvın tuı.ır ıt\hl• 

IT'rmf N l,11' NI J11ıl"J .ılm..ı l., 
uJu 

ltııN, nt,, h..ı ilo..ııın •ıNıt.ın 
n ,ı ,, ,, '. ,rw ..lo.ı ,ıı,ıı ırhlı\, 

t'U """" '·•nnl,ıı,• \,,ı.. ılnı JUDtf 
,ı ı,,t1ı,~. ,n ı, ı\ıı.,.,n , ,. ı.. ,JJ 

'1'""'1.t tl"4U\ıilnı luup td<s 
ı .U a , ı......t.an \Nt\r ıhı.ıtn 
l...tıUm.N J.iı tlm~ndır i t 
ı c- kı J,.1".k'T'Jlfflın. ha\ bn 6,. 
ılnıJ h.aı.ı.ı, tııtınr hd.tıı pJ... 
nı.n"fl°'1'j1 ı uurıı l nnn ı.ı.un• 
mıı i l nıı rt'..aJJN.ı.auı ıkuvt lt).. 
uu. Un"" ı.. ,-,-ııı.~ ,·,d,1,lıd 
l,.uıı!Jı ın , ... ı., , l\fllll ı hı U .IJt' 
,l,ı \ııu,h.ı \lıh\.r!N'ıl t-u ~ 
nN .,ı\tını ı,•ı \ rı...ınJ(' tıı.ıluıı.hı 

r.ıni ~ h.ınıtı ,-., 1,,1r.11Lınu 

nuı \nJ• 1'-1\.I .ı, Lııı olup nlm.ı 
,lıjı~ Uor • nn ı Lıı, t f'n ,ı 

nı rl,m ı l u lt'ffl('I hıık ' "" hılrıi 
"' , n.ı ,t. ılun.ılm.ııhtın ,,nı, 

" " har.ır nl,H-cU An,n.ı,o.ı "l 
\ıt,lıJı ,l,ıl.111"\'f hııLıım,uı 
uul .. , a~ıır, 
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bıııut oU•lııııw ıJıiııı-.ı 11rın .. Ju:.ııııor.J upaı t"1"1C'lı l(ııı 

,lı,ıdtıı ıtlcııi oıılı,ı.ı kt•m.a·.k,ıı. ıt lıw """"'"' )'t"ni lı ıJtıi• 
mrıı ecıkr" lcırıduı, ro-ı ıı.tJcfı stc•ııtslır.c-11. ' " ' sııııJı 10110-
/ııflrn,ıc Jwıu ı&,,. hı ı,>w,ııı .;!tı ot,,,.ı,,."1:: lıiilııiimtıl 

dtııtlc.!t"'tıtı,ı dt. ırLtıtmntt,ırı dt ıı,ı mufı ı·c dtfflOlc.tQrlJr 
lrıılc h rrlrrd ııdıM olJufwıııw w,ıııımaıııııJco,. O:.t/UJde ı,ff 
tı,ıı/ı lı.ıırırkftııd• lıııı,ı.ı,lıN wınwt flibıtlııı/ kosıı/1.ın dıJc.lı:o. 
re olııımııJoıı uluı yu/Jı, d.ırnuııı, ı.,,, ıı,11/1 hıutktıı,ıın kü
rı.k INuıı.ırQ:14"" ,, n,•-ı ıtrmQ)'ı '" " Julıa ıtnıcı l't h!At• 
o w,uııı/ımnJa,ı, Jı:ucul: bu, un ~1"rwlmt1l.ırı;la o,ıo ltt• 
ffl ıl)'l"ıtı ıı Jolı• ıltıı,ı ır lı.ı/Jr(ı ıııoı.,l.ımıııı 4.ı kıtltlı-tdnt 
ıunı tdı/ııııJtn ıv,ıııcı.111 d<.1fıırıı, IJôJlf hı, so,ı ı.ıcuıı dot• 
ı,ııuın" Jıı y.ı dıt lıı. '1ıcı,,ı/l" •ıırdoııcı "'"'.:ılr. ulc-ckı u ,nw. 
)""'" ıı.:ıılı: ru,u1lu tJblvrcılrn,ıı,ı f.Ör.iiltıi JtJQı/ı:?ou yiilı:• 
ltıııııtlctnı b.ıı ıt.ı bıtfo J,-~ıtdrt 

* 
TORK-IS iÇiNDEKi SOSYAL 
DEMOKRAT KANAT ŞÜPHE· 
sız Ki HALiL TUNÇ'TAN VE 

Y,nl l luhımtıın kı.ııukı}u ılt 
birlıkı t, Tuı\ • it tı;ıflJt bır .ıı.ı 
duıulnıııt ııbı lfVNft('n Ctlı:.ltmı 
ycnlJc-ıı Jlnkndı S.ıu ,cndıl.ı 
cılıfın t n uı:ınm.aı ıJıııcldcrıftı 

ıOiıtftn co*u ı\P'Jj u* Lıa.ıı 
llt hnJıh IIIIC" ÔOI) .ıl Dmıol 
n t Sen lık.ınJ.ır• M!ını vcnn dı *" hn.ıt llf".l~ınd:a b) ııty1ı bit 
ılııd.ır h \ ,::au Mlnıp 1Mlı)or 
l blıl Tı.ııc lıc-, Drmıt\07' ud:aı 

atık tf\l., ıtffllJ)"t')"f y.ııluınıl 
)'IIIM' d...th..ı, cc-Jbulı oJm.a)ı \t 
nttı ıuıa.irl..ıu ıorr J umm ıut 
m 111 , ,,nh mı~nıktı iki k..ııuı 
;ıruınd..ı, dmetlrnımcjt ç:ıbıalı. 

yo, 

Türk-İş içindeki 
çekişmeyi iyi 
değerlendirelim 

EN SAc'iDAKI SARI SENDi• 
KACILARDAN DAHA iLERi• 
DIR. 

SOSYAL DEMOKRAT SEN• * DIKACILIK NE KADAR iYi 
NiYETLERi ICINDE BARIN• 
DIRSA OYUNÜ KAPITALIZ• 
MIN VE SOMORONON KU· 
RALLARI iÇiNDE OYNA· 
MAKTIR. 

Bu Jtın-t' k.Jıd.:ır tok sd)ltıı.11. 
)lulJı Türk • i t, t,trm.ı)'t llc
l1b1tlltı h.ılındc- ı>eı ıınıfııu t• 

hann rtmc-kınhr Tılrlc lı, 'f<I 
,ınJının ckı.rııonıık h:akl.ııını ~ 

y:a,uc-.ı blJıt.ıılhı " ntb M h t 
çc-ltmckıt lt(i sınıfının bır ııy:.ı 
uı JÜC nfm.ı\ını c-n,:tllrnıtlc ı• 
cin. en khll urıy mtribbn• 
d•n. açık ı;rm ohsyonbu Jc.ı. 
dar htt ı0ılu yolu dtntmd.ıt• 
dlr. 

d.- 1nn,r,lr:m lt m:,uJdfflln bır 
pı'{Mt o1.ıııll dr:moknıuun sı
nırlA.ıınuı ı<nıtlnnnı içın. ba,kı 

VC' ln/ır Ün yumut,ım.üı ı,;ın, fi 
n.ını lı:aiııul t l(tm<'n.ltpnln 1-Jt· 
,11m.:a_,_, ıçın bı.İ)uk hır c-oiuııluk 

il <ltr'yı desttltltdı. 8.uı {n'• 

ff'lttın. a:sc<lmltrı boyltou- c.ı• 
ırıL:ınnın ıKi orufırun dnnoku 
ıık mUutklttını ı.ınuım.ılı: oldu• 
ıı.ınu .ınlJy:ır;ık. IK1 ıınıfuun 
Jn ıımo müudılcsını kitıKI ı;ı 
lurl.ıı ıc-ıa ltullanm.ıık lılt")'t'n 
lıuquı.ı )OSr.ılııı le,-iftın nıc, h , 
kın. klı.lmnc umuı ,ılknd: 
fi U' ,C"Qmlttck dtsıridmdı. A· 
nu udrcr dc11c-ltJndı lı,ci SIN 

tının duıııp ~ • ü" sosyılwıı 
olJutunu bır :ın bılc .ıılald.:ın (1• 

k.:m.ıl>ııın. ı.o~,-..1 dc:moknt ol 
m\dıj.ımuı - soıyaltu p:ım• 
nın olm.:ıchf, bu dötınndt- MM 
).ıl drmokr•ı CHP")i yılnııc:a 

dnıtlı:.frdıtimın hic unutm.ıı
.ı,, 

hı p.ırtı.lttu.M:il polıtilu yrtesinı 
dıNtmtlttm ııunmıJ 1,-cılu. 
~,y2I ~rr.oknıı Snwfıbcıbrın 
•IKı ıınıfı tJ)'UC't:c tlbntc- lu· 
mm.ıJıJır TUrlı i t v, but\ln ıcn 
dılul.ır mud.alı:a ltçidm y.ına bl, 
rı,,oıu dt't,lt ltltmtll. onun lçın• 
Je buluJmalı, onımb bıOujı,Jq,
mc-Jidııltt. tşçlltıi ııyaırtln dı• 

tınd• nnm.ay.ı c-aıı,:ın Tuık ı, 
,ônniml .ltçi1n t lhınc-c rtmc-k• 
ı«Jını ılbl ı&Jffi. lt("ı wulı ı
çmdt pııltıbr bubbtlmtlt-ıtdır 
Bu ıün Koudı y6ın:lndr, SJ. 
k.ıry.ı yôrtslndt, Çukuıova·cb 

ıoıpl bılınrırn yobuıı. sosr.ı• 
lı,tlCTlft ıııo.k bı.tJ.ıı hıraınıdıQı 

ı"°ıln bu p,oıı,aı:aad-ıd.ın rı.111c-n 
mtkınfıtlc-c Bu p,opq,ı.ocbyı 
•ıım.ık :ıoc~yu. 

ltı f :ıı.ıun ):tlp.ıl:tnubn ı,c»p.J 
dı.-molı-.uının c.ınhsd X2UW1 n 
cıltmııının unlı ır ptuı bıu· 
tı,'ıt Stmıı)t dUıt'rurun ltknı. 
ne (Om.ak soknud.ffl halU mut 
luM: nı:ad mndc bırlkı kol.ı)•· 
ılıı, .ım.ı bu mutluJuj u 1,.ıibm.ılt 
ımldnıııJıı Bu yu:ıdcn. ıosy,J 
ı.lı.moltnıının Tutlayc- ifçı wu· 
fı için ıthlıkc-Jı oLın ):tnı sınıf 
nuııadtlcı&nl gcrçrkıtn ı0rptılt• 
ınc-.,ı dtlıl ldcolopk pb nd:a. ı,
(1 ıırufı Rfbı~ bıu ınc-.J
dt.ıelnt buı plpıbm..ıl,u.ı yol 
.-çnu.Jıdır On!C'ffltmlz ınckc-n 

noku bodur 

p;ıuoıu ) ::a\ın ol.an , ~ )°Ubck 
ucrcılu .ıl.ıt.ık sınılıtı.ın ).ıJ:lınJ 
)ınJ.ıın J.ı lı,pmu~ b:ı.t.ı uıuwl.1• 
nnJ \.dımtl'lln ,:n(tk anlınuyb 
•tı\l.:ı ftm.a"nd.ı""' ıb.ırc-t bir IJ • 
h.ın ol1~m.ı" )clıp dt .ırtm..ık• 
udı, So.S)~l OC'mokr.ıı SC"nJıb• 
cıhl ıçın 

TUrk • 1~ l(ınJrll ı~).ıl J C"• 
mol r.u Un.,t şiıphnu: kı , " 'l"Ut 
ıub, .ıı.ık .ı,ıeı,·o,uz kı - Tur~ 
• 1$ ıçırtdtld ıl«icı k.Jtumı A· 
m.ı atal.ınnd.ı ne hd.ı.ı 1)1 nı• 
nı.lı ıendıluabr olu d.ıı ıot• 
;"21 dc1Mkndnın tanhl acıJ u 
-w-rın.ırc. 1IC' bi:iııinlrtmC" Udm y 
le: auluJ~rlff 

Bunf.,, Mını)or Aıtult Ti'tfk 
' • ldnJc-kl rosı U\·ı:uını J.ıhı 
dt rindt n bvrııırıık. ıetndc u r 
olan (C'litklleri iyt dttcrltDdıt
mtk ıoıunda)ıL Son uıhJıld" 
ıoı:y.ıl dnm,kr.ıund.ın tn azı,n 
ı..ıtaı,ııu l>d.ıı buc{in Türk•lf 
y6Dttk:I l..Mkoı:vııım t-ınlıio ('ip 
lııfuDt •·uıl.ınlıN ı6yJmıt'lı: n 
buauob yc-ıınmrk. lt c-l ANfuun. 
Tılık ı\·~ kartı uımııı yahcbc
ı.,nm 

Ostrllk TWk iş ,c,ııddJ ıoı
y.ıl dc-m,ıluı bıudln rıhdılk-

rim. ııkunU, c.ıtı,m.ı. )Vftlfmk
riN iyi t.ıOWU um:ınd:ıyı.ı.. çil■ 
kil totyal dnnob•c • ıadıl.xı· 
l.u aon d6ttnııdc )';lfı:uıca Tü,k 
IJ'dc-ki çtldJı,ı,tala ı.auWI kın• 
dt ulmaautl.ır, çq.illi aosy:aJ • 

dcmoknı aJoı,nlııLı. """"'"'· 
rt dc-ntmd kldiab:rb bym.ık
t.ı olıo t-ıbanlınnı nırm.ıyı. d.ı 
h.ıııı t.ıb.ınbnnı ın.4ktmctt' 
)'6ntlmlt lt'l"dir. Bu sonuçsuz bl 
m:ay.ı nı.ıhkwn bit ıır11lmdlr, 
dojnı. Anak soauç.Jı.a.hılt. kta 
dıJltlnJtn olaupulc. Jtçi t,.uulı 
wıy.ııHstlffllUo bu pııblı: ılo
,t:ınlann koOufunu, soıy.ııl dr• 
D10k:n1 aoolfi1n tanhi çıbı:wını. 
lt(t suub içinde araltkı-ı.ı. oıc.ıy• 
koyına!an)'l:ı mOmkiin olacak• 

"'· 
Desteklemekle 
bütilnıe,mek 

ırısındıkl fırk 
l)('I .ıwlı )◄ Ebm K'(iml('tıll 

Faşist 

oyunu 

OrıuuiııluJun büıun zoıfuıu 
n.ı nğmc-n ıı,cı ıuı:ıfı. oyl:arını. 

d\.moU':u, , e ô:tJı,ııluk dojru.Jıu 
,ımd.ı kvlbnıh. AIICU bo,.-Jc
J'V( bu rtlt'ffl clbn1r ı.ıf.ı.k ,dt'lt 
IICt"IU Tttttd:tı \'ttdi Jc-. Of P' 
) 1 J ,ut'klc-mckl,. O fP Lı olm;ık 

araıırıdJkı nc:c ÇU(l)--ı f:ukf\.lc-• 
fflt')"rn bttı uıutnbr, lt(ı lı.Nı 
m,ndt"n lıık . .. cHr) ı l(lndtn ('• 
it JtÇJnp. onu ~r:alm p.ım 

h.ıhnc Jônü,ıurmc-b aılrisındc-n 
~ m h..ııy~lnlt 0 11' biıı ıınlüıü 

ırını: h)-dıl.ır, 

So~) .ı l Omıok.r:ıt Sc-ndw· 
olu. h.ılnı ~ • t.ııufı ıcııı.kkı c;ı 
lı~L:ınnı • CiP,.p dc:ı.cd:.ltmc
cı.ıKİfindm CHPl!Jqmr ciıg,sı• 
M lı..ııyın.ı tidımJ g& lettft UD• 
~url.ı.n, anıınd.ı , ücdürmq~ ,~
lı1rn.ıkodır Yönc:ltıkn pı-opa

r.ıDJ.ı Miksüıdıir. :aııu akbı ıcı 
J:. ol.ıhıln,c.krırdu. Ru KUflC' b 
d.ııt Türk lf s.mdıbl.ınncbn. uıt-

ScKy.ıl OcınGknt Sffldlk.ıol.ı, 

l'(İ unıfııu ,ıyuct.ı.o ~lftda tut 
rn.ıll ııır,-c-n Tı1rlc ı,·ın ut lı.ın:.ı 
Jsnd..ın. ı)(ılt'rl ııyu.ı.l tnır aJ. 
tmıy> , :apnı:abnJl, .ıynlnul 

ı.ıdubr C"lbt-t Bu yuıdca bu k.ı 
ıudı Tw k i t t<ındtlu Utn u . 
n.ıı ıun,yk tAbbtlın:ı.. Sıpı..ııl 
müadc-1,nın ıl'M:c- ulı::ntlnle do 
nııılnu\l ınc-kutındr elbcnc
ScKyıl r>tmoltıu Smdıhcıl.ı.n. 

TUfk ı, 111 W fffl,I)' (' Uf-ltı y6tw 
ucı lrJı,tı ı lC" .l) nt kdc-yt ko)m.ı• 
)";IOJCtl, aııu bılrc:ıttı• kı ve: ~ 
'i;I sınılınııı b&Jınçlnurırnuş kc-
:ıımlnı tÇ+nJC" V".ıkıt 1tÇ1nnt.bı 

ıın P)~Jlıı lo Soı).ıJ Omıok• 
u t \t-ndılucılıl :ırıJ.ı)'ltı. IJ(I ... 

nıhn.t ,.,ııh.w-1 tıır cılunuı 6ott'· 
mtltıtdıı 

fmp,cf).ılmnın. pc-.ncrJnıni u• 
r.ıu1jı ,ıc-n bır.ılunlmış bır ÜI• 
._utc-- {Tılrktyc-

0

dt') sosyal dcınok• 
r.uınln MUknyk eylnnltti •ıl
ıtkll ol.ı,ll Ctliftttlmı lkuı
Juk nadlenyl" Umd.ıu ıdm 
OiP'ıwı u m fwyuıru ônlt)"t'• 

mcmn,. y,lnaa .ı,. -
btıdnı ônctki bılkümnlnn h;ı 
trl11'1nu,,n. ııbtı.todm miıu.ır, c 

Sosyıl dM1okrat 
sendlkıcılar 
ne istiyor? 

\Jı,utw'I bııınJ.ın l:.cn uru b 
•'<ıı)::al Drııwlı.r.ıı Scndıl.lcıbr, 

JıJık flıc o ~n,M,::ahu, dant· 
dı\ lu utıtlıiım.u l:ıo,wu dC"• 
tıiJJı \t lutk.ı)C dcLı Sosy.::al Dc
tnı.>"1.ıc SmJılucıbra b.ıluJun•· 
ıın. unbu Jdt"tlc'l'".J~ 
J"trfıdtı 

lkmlnoy - Tunç c-kit>ıtwı 
AP ı lıuJ.ıno.ı yul.ı~r2i:: dlcnn 
J , ıtıııukl.ın lürk 4 y6ıKtımuu. 
\tındı Jc .o,)'21 Janoku t ~m
M • .ıul.ır Etn-ıf hıil..ımrtinc' d.ı 
,.ııuuk tlt g«umc-jt r:alı.Jm:tk 
ı.ı.ıııl.ır Nııtlum Soıyı.l Ormok 
uı SC"ndtluulu. hı\ bu &C"ttdı:: 
w-ndıl.JI r,ltnıc pD1$,ffUm.ıkı:ı 

\Jıtl:ar E•c k~ ol.ay dı~ınrJ., hıc

bıt uJdı ırn t)lt'muıc ıtri:Jmc 

mıılmLr. Tut:ulı - dt,Tlffid dt' 
tıl - ;,ı, ,c-ndılc.ıcılılın ~lın 

{Ah1m.ıı l.ınnd:tn hın ol.an rılmm. 
.so:ıy.ıl Jcmc.ıkut SC'rıdık.ıoWJ:a 

Jıınnaıbn ıoylm.C"n \t' hl( bu ı.ı 

rn.ın )";lpılnuy.ın bir f::aılı)'ffllr. 

T .ıb.:ı.nbrıyb b;ıtJ:an ,·oktı.ıt O· 
1'tllıi.lc bmu s.c-ltcönlndt' ) 'llf'a· 

brunb.n Ü(" beş .ıns.cokr.n işçi• 

ıurı (ınutu}ı. lormm. uıdıp 

Kfi. po,tı Np ,ıbi lJ(idnı (ol 

~ nuc ol.ır.ık. ıtçı ıınJııu U • 
ııhı ı,,r c-ılı:rnv..ı ıurwı.lcmtk is• 
1:-.·m " fU,lntyk Sflffl.J)C ı!C' 
Cffl<k mık3Jdnım ıcdıkdıtlt• 

n)ic. 1$(1 ıuufııwı drmmd dün 
n ~ tıılun t1NN lJI 
... iOinJ Jnnolnt potıulı.ıbn) • 
b --. isd suıılınm blımıot iA.ı.n• 
m.ı.m.ı.bn. bu tıtlıını rtddc-.ı:mc-lt 
n,-lt ıKi Jtndının U.Jm.JıJ.JD· 

d.JJI Jı.oruk y;ırıbml.ı cSos\-:ıt 
lxmokr:u 5c-"ad:ıl:aolıD dtMn 
bıw. lurk • lf {nnbcnAJn 1• 

ç-.ndc- dôn.."llıp dun:nuudıt 

!Ki sınıfı TUrk • lfdtltı (t· 

kişıntyÖ dopu d,fni.-.dumrl, 
JOSP) dcmoknt cııııyt )'ttlJ ye 
nn~ ouırtaulı. sınnl.ınnı. ı-W 
ıtl çılı:m.ums. •Jınıf> .ı.ıd.ıyışuu 
\ r cnınJc -.onunJ.ı ınteılıklc 
buıüntqmc rotunlu#unu g6rmc 
lı..ııı ~21 ıJ,moLr.ıc ıloı~. 
T~:k • ı,·,n en un lt:ırudııu ~u 
r: ıkrı ~Jı..-.ınLırıJ;ı -,m:ı ,:mt 
Jc ı,çı \Lnıfı ~Aıııı<ul.ıJıru ttJ• 
deden sam.ııt ılog.ıınlınJır. Hu 
mnckrtJn b!t )'OnüJılr. Mr.ıtlt• 
nıtl ı.lı!tt \Öftl.l)'1C lbhl Tun( 
k.ıtCJı)lJ 5.>J).ıl Ormokrn K.ı• 
ıu-fı Jf ,11 kric-,r to,ın:ınulı: ll• 

nıLda bt!!ı ::aynml.ın d.ı dtftr 
1""11rd-ılmd:.ı.ı, 

Mehmet Ça§ılıy 

lnıpny.ı..uıun , .: )-ah 011.ıtı TWQJ"" 
ıcnd Sı6mİUJC9 gu(lmıua tsb . tı.rb 0,"'l&ft 
lan tıtlav ınc1hwır)or ywdwnuı:d.a. S.1 
mılNcilff (('l csJ. tıf.ııblt wısi UW'lıe'Yr2yb. 

lı,aD,Jmrııo dmııokr.ıu'l: istdJmnc: ı.rt: (U 
ınr:t. omı lı:.a.ıılı da.pothak Jıılı-n.ı aJuaa tek 
U f .c:ıknul; t(lD dıdUU)'Of 

nc-lcmf'\ı ' " bôytc-hklt • IJlt ::aıunı ,·"nıdm 
J.rıldu- y;ır,u-uw. nım ~ rJUrJük.lm 
-ııı.ırtut w-c- komUnuık-ruı :ıUuun nb:ılı 
MıUı StWbn: Paıt:u.ı.oe ::aıt olıı,akno, en,. 
ıııc-ı.tnc l.ınnk. bu put)dt' ru «ldUdtt u
)andıtm.ık. ıkilık (lbmı.ık ft pkn:t ı.;. 
Lılmn"' duşıııcı:uu ujl.ıın.ılur. Bımdın 
,oıv.ıı MSP'ı, bır lc~k t:ud.ı bopı.ı..k. dü• 
1c-nJca bo1,GuuwJıuJ.ı.nıu ıı"'4il« dln..\("I 
o:otifl«t )-ÜIIC"lnck btUI rdm bfr lu.s.mı kıt 
k-kn lı:cııdı lfflC'i ..ıyui ôrJüd niM olı:W 
ı,bt bmdttmtlc \ 't p;ı,lm,mıo :ı,ııtının 
ıümUfU dılı:ad.nhı d.ıJu uyumlu btr p.,ıt(a• 
~• olm.uıo.ı ttlınc ul,b au.lt kol.ıyl.ıpnk_. 
tır plaııbnnca.. itin bu kummı hıllt'dc-me
J.m. de. ,nnt 1c::ı,,., ~ıb n •dnnolı:.ı-ıoJt-. 
ıöıilnOmlc-.dr btyu ttrö,lc-nnı sürdıltnru 
) «t.kln ud bllı)-otl.u 

ı·,,nlt' ~lınC' ıtt'hıft. ıscı .nıııfonl!.lıı "''· 
,ıJ.ltft htanfttfıaıc- .1\t m d•I"" büııln 
.. >u,c-Ln:•bınkl'D- ünrıılrnnt bqı Qbıu• 

• ı bıı«n.Jn Bıh ıa, Öftffllm Jffirml<et 
ıctaı...ttb frorot.ıt«lrr pulr mbal.bı 
,--c ın1hl.Kı ha.ırln.lfft lmdl!ttiıd u 
ID(-k Utf')""fflı....- loıı <mncb oal.ln .ıkt/ 

Niye ıabyoclıı cll·lwılı pı)'Ofll.ıtuu 
ünivruJttlttt, llıdac-: dnTimcl yıutın-u 
lffll;!niıı Oz.t:rlnıd Melde s.ad« " .ıııyul al· 
1ı t'n_ı:tlkını:~ mil Hıplslttdc-n JC'Ytimdltr 
<•l m,u a. 4(ı suıı!ımıı.ın mUudclcsl dvı

t.ık. hılkım.u fioııu • k.ıplt;iliıı .ııı,.t aümü 
ıu1unC' kuzu, kwu boyun mu tftttlı:1 

httdıklcn ud«t altı ünlc-mtk dctil. 
.. mJI gmd p.ırtıltılnl lktid.ar:ıı gttitmtk. 
ı,fm,10.1 •Olı,t.ını'.iitı1 d&ıc:ımlcrin c:p:an i• 
'c-r üııu'" hükümttloinj kı.ınnü; o da ol• 
ın.ı,_n nı ko)'u fapmı]t:rl ıaglhlam&kw. 

lmd<klul J~t ulıhnlııwıı dcma,. 
ıl, )'Ullı.ntr gtrıçlcd lı.ırJ.ı butkttktc yö-

0 41,·rrMldtnJd;i lutlcnftl l dt\tuno. 
)"u.rtk\'tc ıcncJu f,imiliyc ktd.ıt p,ovolw• 
)'on ç~arw M>aU(lu1. t-ır.ıkın:ıı11 bUdiltt 
6uııd.ııı sonra cb kimden, h.ın,ıi sUbjckrif 

hc:.ı m lnTlt' ~«c.t.lC"f öte yıod..ıa yıJ 
,ı: ı-ılık tobw,-.bıuıı d.a s.ı.lrncıuıı. dnnokr.ı• 

,ık ,m<~k iqutl,_ ı.u,u,,,,..ın 

<.a19:ın!ı ,-" m.ıt(l ~bıbn f(:lndc obak• 
l.tnfır. 

Bu anıc panb;ıb;uı. .ıknilnl dıhımJ.. 
Nn drıaııu )('in t'llmadttı Ctlmf :ınlul.ı 

►.oym:uınJ ~ 2 11(1 ıııufınuı. ofm.ık ilıe
rC". yan p,olrtcrlttin ,ob ul kU) lüJiin ı-c 
wlm büııin cmdı:çi yıtınl.ınn dcınolır.ıtlk 
ttph<ı,ı btiuffl fin:ııu•brıu.ıl . .ıı lı-crngıı c,. 

~unJ:ı.ruı.ı boJ.ı çılarx.ık , c- 011 luın yılı:Jlı.n 

k:ınb umı.ılbnnın .ııdmd.ıın. l rr(C-k dnnok• 
ıuffiln. b.ınşın. k:ırJr,HJln ın»ncı yap. 
nurun ışı,tı p;ııl:l)x:ık. 


