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Me§rulu~unu 

iktidarla 
bir zorba 

kar§I - kar§Iyaytz!. .. 

I 
E MEKc;:i halk1m1Z1n namuslu ve bllin~ll oylar1yla 

Meclise giren T.i.P. temsilcileri, ge~en hafta Hii 
kOmetin bizzat diizenleyip sahneye koydufu bir ci
nayet te~ebbiisti ile kar,•la~ml~lardlr. 

f~itleri Bakanhgt biic 
~esinin gorii~iilmesi sua 
stnda, Faruk Siikaas'to 
tahrik ve tetviki ile ha
rekete ge~en yiizleree A. 
P. Milletvekili, T.f.P. 
Grubuna saldtrmt~, bu a
rada Kon ya Milletvekili 
Yunus Ko~ak, Hamido 
tarafandan ba~ina tabanca 
kabzau ile vurularak a
gtr 'ekilde yaralanmtftlr. 
Olaylardan sonra koou
~an Ba§bakan Demirel'ia 
adeta zorbalarr koruyan 
bir tavu takJOmau, Hii
kumetin bu cinayet te,eb 
biisiindeki su~ ortakltgt 
nt apa~ak ortaya koymu~ 
tur. 

Ge~en hafta Mecliste 
meydana gelen olaylar, 
me~rulugunu yitirmi~ zor 
ba bir iktidarla kaqt-kar 
§tya bulundugumuzu gos 
termektedir. Demokratik 
g6~ler, bu Anayasa d1~1 

davran•tlar karfutnda en 
etkili direnme ornekleri
ni vermeye ba,Iayacaklar 
du. 

BiLDiRi 

Meclis'teki son olay
lar iizerine, T.i.P. Trab
zon iJ Ba,kant Attila A
~ut, a~ag•daki bildiriyi 
yaytmlamt~tu: 

<<Ana yasantn giivence 
si altmda ~alttan Tiirki .. 

ye it~i Partisi ve O'nun 
Meclis'teki bir avu~ tem 
silcisi; goziinii b~rs biirii 
mii~, dii ~iinceden yoksun, 
yurt sorunlarmdan haber 

siz bir iktidar grubonun 
agJr saldtrJStna ugramt~

ttr. Hiikumetin tahrik ve 

tertibi sonucu meydana 

gelen kanlt olaylar, ayn• 

zamanda Yiice Meclisin 
itibannt da onulmaz bi
~imde yaralamtftlr. 

B ir avu~ sosyalistle 
ba§a ~tkamtyaaagtat anla 

yan A.P. irubunun Mec

lis'te iti kaba kuvvete 

dokmes i, Hiikumetin acz 

i~inde oldugunu ve htzla 

Anayasa ~izgtu dJ~tna 

kayd ng1n1 a~tk - se~ik or
taya ko ymu§ balunmakta 
dtr. 

Mem leketi zaptiye ka 
fauy la yonetebilecekleri
ni sananlar, korkun~ bir 
aldan•~ i~indedirler. Zor
baltk v e teror, daha on
ceki ik t idar sabipleri ta
rafmdan da 'denenmi,, fa 
kat dene yenlere bay1r ge 
tirmemiftir. 

Muhalefoti kaba kuv
vetle susturmak miimkiin 
deiildi r . Bu balk, zorba 
lart bi~~ir zaman bafiD
da tutmamt~tJr. Bundan 
sonra da tutmayacaktar.» 
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TELGRAFLAR 
MECLiS'teki zorbaltk olay• iizerine, Trab 
zon'daki ~e~itli kurulu~lar da bildiri ve tel 
graflarla tepkilerini gostermi~lerdir. Bun
lardan ii~ ornegi sunu yoruz: 

Saym Yunus Ko~ak 
T . i.P. Genel Merkezi 
MlthatpaJa Cad. 63/1 
ANKARA 

Mecllsteki takiler tarafmdan ufradlglniZ sald•
rl, faJi~t iktidarm klrli yiiziinii biitiin ~lplakllf• ile 
ortaya koymu~tur. 

Miicadelemize kan kar1~t1ran zorbalar, inan~ll 

sosyalistler kartllilnda yenilgiye ufrayacaklardlr. 
Dokiilen her dam Ia kan1n hesabm1 mutlaka soracag1z. 

Gazan1z miibarek olsun. 

T.i.P. Trabzon ti Batkant 

Attila A§ut 

Faruk Siikan 
l~i,lerl Bakan1 

ANKARA 
Nefeslerimlzden sonra vucutlar1m1za da goz dik 

tifiniz anlaflllyor. Tertipleriniz bizi ylld1rmayacak 
t1r. Siz iistumiize geldik~e bileniyoruz, bilin~ l eniyo

ruz. Zorbal1kla memleket idare edilemez. Dokiilen 
kanlarm hesab1 birgiin mutlaka sorulacakt1r. Tarih 
oniinde su~lusunuz. Hesabm1 da Mahkeme-1 Kiibra'· 
da defil, bu diinyada vereceksiniz. 

T .i.P. Trabzon ti Ba~kant 
Attila A§ut • Millet Meclisi Batkanllf•na, 

ANKARA 
Medisteki son olaylar, yiiksek ofrenim gen~lifi 

olarak blzleri yurekten yaralam•Jtlr. Turkiye ~~~~ 
Partisi'nin ki~ilifinde Anayasa, Meclis ~at1s1 altm
da sald1r1ya ugram1~t1r. 

~========-====- Demokratik hayat1m1zln geleceginden ciddi en-- diteler duyan uyan1k Anayasa bek~ileri olarak, bu 
zorballf• ~iddet ve n e fretle protesto ederiz. 

K.T.ti. Fikir Ku}iibii Ba~kam 

Fikret Ersezer 
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• y 
Davras GCKDERE 

(T.O.S. Turhal ~ube Ba~kant) 

S AYIN Demirel, T.~.S. temsilcilerine «siyaset 
yapmaym» demi,. Ogretmenin yurt sorunlar1yla 

ilgilenmesi, siyaset yapmak degildir. Kendini bilen 

bir ayd1n1n yapmas1 gereken bir gorevdir bu. Asll 

siyaseti A.P.'Ii Egitim Bakanlan ve ~evresindekiler 

yapmaktad1rlar. c;unkii, iktidar degiJeliden bu yana, 

bozukluklarl, eksiklikleri, yolsuzluklar1 ortaya ~1ka· 
ran ogretmenler, eger A.P.'ne gerilerini dayamam11 
larsa, k•' artas1nda siirgiin edilmiJI~rdir. 

Bakaoltk ileri gelenle 
ri, baz1 yerlerde para YH 
dtnu ve makam vaadi 
kaqtltfpoda (•Milliyets:i 
Ogretmen Dernekleri» 
kurdurmu~lardtr. Milli
yet~ilik, halkt gers:ekten 
sevruekle ha,Iar. Devletin 
parauyla dernek as:makla 
olmaz... Para yemekle, 
para yiyenleri koruruak
la' iilklicii ogretmen I ere 
haskt yapmakla hi~ ol
maz. Soziiruona milliyet 

dlerdeo Huliisi YaztciOg 
lu, PozaotJ Ortaokulu'na 

Miidiir olarak atanm1§tlr. 
(<Nastl olsa arkam kuvvet 
li» diye, iki yrl at oynat 
mt~, derslere girmemi~, 
girdjgine dair defteri im 
zalaytp iicret almtttlf. 

«DEVRiMCi 

DEVRiMci 1,~1 Sen-
dikalan Konfede

. rasyonu (DiSK)na bagll 

I Tiirkiye Bas•n Sanayii i,. 
~ileri Sendikas1 (BASIN
i~) tarafmdan «DEVRiM-

• ci i~c;i» ad.yla onbeJ 
f giinliik bir gazete ~1karll 
, maya ba,land•g•m mem· 

nunlukla ogrenmi, bulu
nuyoruz. 

Bas1n iHileri ile bii
tiin i'kollar1nda -~all,an 
emek~ilerin sorunlanna 
toplumcu bir gorii,le igi· 
len «DEVRiMCi l~c;i» 
gazetesini biitiin okurlar1 
m1za saltk verirlz. 

Ylllll< abonesi 10 li
, rad1r. 

·'~---------------------· 

lki ~ocugu, «tra~mtz 
gelmi~» diyerek dersten 
kovmu~, tren kazastnda 
olmelerine sebep olmut
tur. ~ubat tatillerinde izi 
ne gitmi§, fakat gittigi 
ni bildirruey~rek, o ayla 
rtn iicretini tam alnu~ttr. 
Ogretmenferin kaptsmt 
tekmeylc as:m•thr. Koy
lii, yoksul, i~s:i ~ocukla 
rtnt ders ytlt sonunda 
Kurula sunmfldan, oya 
koymadan, ders ogretme 
ninin fikrini almadan bii 
tiiolemiye ve stntfta bt
rakmt~ttr. Tum bunlar, 
soru~turma yapmaya ge• 
len hakanltk miifetti~i 
tlhan Yt1mazkurt'a deli) 
lerle ispat edilmi~tir. A
rna miifetti§ se his:e sa
yrlmt,, ~ignenmif, Hulii 
si Yaztctoglu hakla s:•ka
rtlmt~ttr. Normal olarak 
izmir'e, Vadide Baha 
Pars Ortaokulu'na atau
mt§tlr. Onuo yolsuzlukla 
not ortaya s;tkaran iki 
ogretmen, kt§ ortastnda 

siirgiin edilmi§lerdir. Hu 
liisi · Yaztctoglu'na, yedi· 
gi parantn bir kumt 
-A.P.'li oldugu is;in- o
dettir ilmemi~tir. 

Finike'ye bagh <;av
dar Koyii ilkokulu Ogret 
meni Mustafa Gergin'e 
A.P.'liler tarafmdan (<Mil 

liyet~i Ogretmenler Der
negi>> kurmast teklif edil 
rui~tir. <<Para yardtmt ya 
partz» denmi~tir. Musta
fa Gergin <<amactntz ne?» 
diye sordugunda: «Ogret 
menleri bolmek!,, denti§
lerdir. Ulkiicii ogretmen 

Jere <<BOLUCU>> diyenle 
re duyurulur! 

Mustafa Gergin, tek
liflerini kabal etmemi§tir. 

Turhal'da da milli
yet~ilerden (!) Ortaokul 
Miidiirii Ytlmaz Oger, iii 
kiicii ogretmenleri curnal 
lamak suretiyle giinliigii 
nii temin etmektedir. Og 
retmen Mehmet Yals:tn'tn 
~ekmecesini gizlice a~a

rak yapttgt karalamalart 
gerici miifetti~lere sun
mu,tur. Ve Mehmet Yal
~tn, apar - topar siirgiin 
edilnti§tir... ~imdi ise 
Bay Miidiir, alant bo~ 

buldum diye derslere gir 
memekte, fakat girdigi
ne dair hnza atarak tic
ret almaktadtr. Koy ~o

cuklannt aytrarak kuzey 
deki soguk umflara o
turtmaktadtr. Zengin s;o
cuklartnt giineydeki ucak 
stmflarda toplamtfttr ... 
Bazt ogretmen ve ogren
ci velileri tarafandan, Mii 

I 

diir Ytlmaz Oger'in, spor 
yurdunun parastnt yedigi 
~ikayet edildigi halde, 
his;bir sonus; alanmamt~

ttr. Sorutturmaya gelen 
Matematik Ba§miifetti~i 

Abdulkadir beyle, Cograf 
ya Miifetti§i Kamil bey, 
Miidiirii (<Zile pekruezi 
altp kendilerine yollama 
st is:in» gorevlendirmi§
lerdir. 

Tiirkiye'de bunlar.t 
benzer olaylar bergiin ol 
maktadar. Buraya aldagtm 
ornekler devede kulak ka 
dardtr. Bastna ya his; ge~ 
memi§, ya da eksik ge~
mi§ olaylardtr. Bazt og
retmenler danlabilirler. 
Ben ogretmen s;ogunlu
Aunun yurtsever oldugu
nu en iyi biliyorum. Ko 
tiilediklerimin orant yiiz
de ikiyi ge~mez. Paraya 
ve makama kendini degi 
§enlerdir bunlar. H~m, 

kendi kendimizi ele§tiri 
erdemdir. 

Bu seyf:un devam etmez, surup gitmez bu talan 
Halk ltir kez uyand1 m1 · 1~ gormez art1k yalan 
Rahat e.temez olur hergi.in yiizbinler ~alan 

Uyanan insanlarm hak aray•J• p f' ktir 
Proleterya demek iHi, koylii demektlr. 

V ermeyeceglz art•k Amerika'ya toprak 
Nc yabanc1 sermaye, ne imtiyaz, ne bir hak 
Ne gazozlu kalkmma, ne de y1rtllan bayrak 

Sizl kole sananlar ya beygir ya kopektir 
Proleterya demek i'~i, keylii demektir. 

<<Kapitallst yolla da kalk•n•r•zn diyorlar 
«Hele zengin ~ogalsm, artacak hiZ)) diyorlar 
«Bu vatan1n sahibi biziz yalniZ)) diyorlar · ~ 

Yalana karn1m1z yok, kurtuluf yolu tektir 
Proleterya demek iJ~I, koylii demektir. 

Q tek kurtuluJ yolu, sosyalist olan yoldur 
ileriye, dogruya giden her ad1m <<SOI))dur. 
Kemiinist diyenlere tek soziimiiz udefol>,dur 

Gayemiz soyulmayan, ~allnmayan emektir 
Proleterya demek ~~~1, koylii demektir. 

Bir iilke 1,~1, koylii uyand1 m1 kurtulur 
Aga • patron bask1s1, i~kencesi son bulur 
Soygwnsuz, somi.iriisi.iz mutlu diizen kurulur 

Kurtuluf, meclislere kendimizi se~mektir 
Proleterya demek iJ~i, koylii demektir. 
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