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((Yükselen faşizme karşı 
bütünleşmek ertelenemez»

İZMİR- 
TÜTED Genel Başkanı 

Aykut Göker yükselen fa -  
şizmln başlıca hedefinin iş 
çi sınıfı olduğunu belirtmiş 
ve "Bu cepheye karşı bütün
leşmek ertelenemez" demiş 
tir. Mühendis Mimar Odala
rı. TÖB-DER , TÜM-DER, İ-

lerici Kadınlar Derneği ve 
çeşitli demokratik kuruluş
ların İzmir şubelerince dü
zenlenen "A nti-demokratik 
Yasalar ve DGM'konulu top
lantıda konuşan TÜTED Ge
nel Başkanı Aykut Göker de 
mokratik ve bağımsızlık mü 
cadelesiııde işçi sınıfının ön
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lfl e1:İm 1976 cumartesi günü saat 14.00’de Fuar Ekici 
över Bahçesinde — Antl Demokratik baskılar ve DGM - ko
nulu bir toplantı yapılacaktır.

Bütün üyelerimize ve halkımıza duyurulur.

KONUŞMACILAR!

Teoman ÖZTÜRK (TMMOB Genel Başkanı)
Gül tekin GAZİOGLU (TÖB—DER Genel Başkam)
Erhıın TEZGÖR (TÜM—DER Genel Başkanı)

- Aykut GÖKER (TÜTED — Genel Başkanı)
. Ahmet YILDIZ (Halkevleri Genel Başkam)

Niyazi AĞIRNASLI (Çağdaş Hukukçular Demeği Ge
nel Başkanı vekili)

, Beria ONGER (İKD Genel Başkanı)

Mimar ve Mühendis Odaları İzmir Şubeleri — TÖB-DER- 
TÜM-DER — İKD.

safhalarda yer aldığını be -  
lirtm iştlr. DGM'ler yasa ta- 
sarasırda somutlanan faşist 
tırmanışın kendini hissettir 
diği re buna karşılık yükse
len işçi hareketinin tepkisi
ni içerdiği bir Eylül'ayı ya
şandığını kaydeden TÜTED 
Genel Başkanı Göker .şöyle 
devam etmiştir:

"Demokrasi ve bağım - 
sizlik mücadelesinde öğret - 
menler, memurlar. teknik 
elemanlar kısacası tüm ça
lışanlar yerlerini alıyor. Ha 
reketi tüm çalışan kitleler
de yaygınlaştırma sorumlu
luğu var. Bu sorumluluk sü
recek. . . "

Türkiye'deki kitlelerin 
polltlze olmuşluk düzeyinin 
işçi sınıfının bugünkü kitle
sel demokratik hareketini 
vurgulayan bilinç düzeyi -  
nin gerisinde olabileceğini 
öne süren Göker "bu böyle- 
cttr, diye bütünleşme soru - 
nu ertelenemez. Yükselen fa 
şizmin başlıca hedefi işçi 
sınıfıdır. Bu doğru'ama ay
nı faşizm çalışan diğer kit
lelerin de ileriye dönük ha
reketini ezmeye yöneliktir: 
Faşizm cephesine karşı bü
tünleşmek ertelenemez"de- 
miş idi.
FAŞİZM ÖLÜM KALIM 
SAVAŞI VERİYOR

TÜTED Başkanı DGM 
yasasının çıkarılamamış o l
ması TÖB-DER'in yeniden 
açılışı, Ankara Belediye Baş
kanı Vedat Dalokay'ın göre
vine dönmesinin,verilen de - 
m okra si savaşındaki karar 
lılığın ve savaşının bugün u- 
laşmış bulunduğu aşamanın 
bir sonucu olduğunu belir -  
terek faşizm cephesinin bir 
ölüm kalım savaşı vermek
te olduğunu dikkati çekmiş
tir..

Cephenin dış ve iç des
teklerini yitirme olasılığı 
ve tedirginliği içinde daha 
güçlü saldırılar düzenleye- 
bileceğine de işaret eden 
Göker "bu saldırı göğüsle
menin,bu saldırı geriletme 
nin ve onu geldiği karanlığa 
gömmenin tek yöntemi baş -  
ta işçi sınıfı olmak üzere 
demokrasiden yana olan 
ttlm güçlerin kitlesel hare
ketini yükseltmekten geç - 
memedir" dem iştir...


