EKONOMİK VE
SİYASAL
BASKILAR
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CUMHURİYET HABER MER
KEZİ — Demokratik kitle örgüt
leri tarafından düzenlenen taban
fiyatlarının düşüklüğünü, hayat
pahalılığını, işsizliği ve faşizan
baskıları protesto m itingleri dün
Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa
ve Denizli'de yapılmıştır.
Ankara'da beş bine yaklaşan
kalabalık, Tandoğan
Alanında
çeşitli sloganlar atarak
hükü
m etin ekonomik kararlarını eleş
tirm işlerdir. M itingde bir konuş
ma yapan tiyatro sanatçısı Me
ral Niron, iktidarın ekonomik tu
tumunu, pahalılığı ve para dal
galanmalarını anlatmış, «Biz ka
dınlar olarak görev yerlerinde
işyerlerinde, m ahallelerde örgüt
lenip, 2. Cepheye karşı savaşan
eşlerim izle omuz omuza olaca
ğız ve bu savaş UDC’de birleşerek yapacağız» demiştir. Tando
ğan Alanındaki konuşmalardan
sonra topluluk Cemal Gürsel Alanına doğru yürüyüşe geçm iş
tir. Bu arada «Yaşasın UDC»,
«Faşizme Geçit Yok» . «UDG’de
Birleşelim», «İleri
Dem okrttiik
Bir Düzen» sloganları atılm ıştır. .
Yürüryüşe geçen kadınların '^a
zılârının boş gaz tüpleri ve ten
cerelerle file le r taşıdıkları görül
müştür. Gerek m iting, ge.ekse
yürüyüş sırasında
kadınlardan
(Devamı Sa 11, Sü. 5 de)

Ekonomik
(Baştarafı 1. Sayfada)
başka DİSK’e bağlı sendika üye
leriyle İGD'li gençlerin çok sıkı
güvenlik önlemleri aldıkları dik
kati çekmiştir.
M itingi bazı CHP'li parlamen
terlerde izlemişlerdir. Bu arada
21 CHP’li m illetvekili yayınladıkla
rı ortak bildiride, «ilerici kadın
lurımızın pahalılığı yeren haklı
eylemlerini yürekten destekler,
saygılar sunarız» demişlerdir.
Trabzon'daki miting saat 13’
de başlamıştır. TÖB-DER Genel
Başkanı Gültekin Gazioğlu
ile
Halkevleri Genel Başkanı Sena
tö r Ahmet Yıldız da mitingde b i
rer konuşma yapmışlardır. Civar
II ve İlçelerden de gelen işçi, me
mur, emekli ve dar gelirli vatan
daşların katıldığı mitinade. Trab
zon Emniyet Örgütü geniş önlem
ter almış, kente giron üç ana
yolda tüm arabalar durdurula
rak aramalar yapılmıştır. M iting
deki konuşmalardg, hayat paha
lılığının önü alınmaz bir sel gibi
vatandaşların üzerine geldiği,
her geçen gün lokmanın küçül
düğü, zenginin daha zengin, yok
sulun daha yoksul olduğu betir.lılnûştir.
TÖB-DER Gen«l .B ab anı '»«I■!' © g i'^ ğ lu , 'nitingde yaptığı
konuşmada /şunları’ söylemiştir:
«Binlerç» öğretmen, öğrenci,
msmur, teknik eıeman,
sağlık
personnli üzerindeki kıyımlar,
sürgünler zalimce sürdürülüyor,
insanlık dışı bir uygulama ile bin
gün oır cok öğretmen oradan
oraya sürülüyor, saldırıya uğru
yor, katlediliyorlar. Onlar, emek
çi halkın kurtuluş mücadelesi
nin saflarında yer alan öğret
menlerden, aydınlardan
ölüm 
den korkarcasına korkuyorlar.»
Bursa’da ise Atatürk Stadyu
mu önünde başlayan
yürüyüş,
rom ara alanınaa
yapılan m i
tingle son bulmuştur. Mitingde
bir konuşma vapan Tüted Genel
Başkanı Aykut Göker, şu görüş
lere yer vermiştir:
«Hayat pahalılığını
işsizliği
hepimiz yaşıyoruz. Konut soru
nu bir yanda bir mutlu azınlık
yani parababoları İstanbul Ka
lender sırtlarında mutlu hayat
larını devletin arazisi üzerinaeki
villalarında
sürdürürken bizler
öte yanda, Gültepe’deki
gece
konduları
panzerlerle yerle bir
edilenlerle birlikte, maaşlarımı
zın, ücretlerim izin
yarıdan ço
ğunu götüren ev kiralarında ya
şıyoruz.
İzm ir’de saat 14’de Basmane
alanında
başlayan
yürüyüş.
Cumhuriyet Alanında sona er
miştir. Yürüyüş
boyunca kala
balık sloganlar ve pankartlarla
demokratik ekonomik istem leri
ni dile getirm işlerdir. Kadınların
boş file, tüp, tencerelerle yürüd - , , . mitingcin
yapılan kokuş
malarda, faşizm,
hayat panalılığı işsizlik kınanmış, MC hü
kümetlerinin bu sorunları ağır
laştırdığı be lirtilm iştir
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konuşmada şunları söylem iştir
«Binlerce öğretmen, öğrenci,
'
teknik eıeman,
sağlık
persotteli üzerindeki kıyımlar,
sürgünler zalimce sürdürülüyor,
insanlık aışı bir uygulama ile bin
gün bir çok öğretmen oradan
oraya sürjjlüyor, saldırıya uğru
yor, katlediliyorlar. Onlar, emek
çi halkın kurtuluş mücadelesi
nin saflarında yer alan öğret
menlerden, aydınlardan
ölüm 
den korkarcasına korkuyorlar.»
Bursa'da ise Atatürk Stadyu
mu önünde başlayan
yürüyüş,
rom ara alanında
yapılan m i
tingle son bulmuştur. Mitingde
bir konuşma yapan Tüted Genel
Başkanı Aykut Göker, şu görüş
lere yer vermiştir:
«Hayat pahalılığını
işsizliği
hepimiz yaşıyoruz. Konut soru'
nu bir yanda bir mutlu azınlık
yani parababaları İstanbul Ka
lender sırtlarında mutlu hayat
larını devletin arazisi üzerinaeki
villalarında
sürdürürken bizler
öte yanda, Güıtepe'deki
gece
konduları panzerlerle yerle bir
edilenlerle birlikte, maaşlarımı
zın, ücretlerimizin
yandan ço
ğunu götüren ev kiralarında ya
şıyoruz.
İzm ir’de saat 14'de Basmane
alanında
başlayan
yürüyüş,
Cumhuriyet Alanında sona er
miştir. Yürüyüş
Doyunca kala
balık sloganlar ve pankartlarla
demokratik ekonomik istem leri
ni dHe getirm işlerdir. Kadınların
boş file, tüp, tencerelerle yürüdüflO mitingde yapılan konuş
malarda, faşizm,
hayat pahu' lılığı işsizlik kınanmış, MC hü
kümetlerinin bu sorunları ağır
laştırdığı belirtilm iştir.
Denizli'de aralarında TÜMOD,
T.M.M.O.B, TÜM-DER, TÖB-DER
KÖY-KOP, Halkevlerinin de bu
lunduğu 24 örgütün düzenlediği
miting ve yürüyüş olaysız bitmiş
tir.
Toplantıda konuşan TUM-DER
Genel Başkanı Ekan Tergon «Biz
emekçiler biliyoruz ki, faşizm teh
didine karşı en itkiii silah, başta
işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi sınıf ve tabakaların kitle 
sel mücadelesidir. Faşizmi inine
sokacak tek guc işçi sınıfı ve
onun m üttefiklerinin örgütlü gü
cüdür. Çünkü ülkemizde dayatıl
mak istenen faşizm olgusu yapı
sal olduğu kadar sınıfsal bir
öz taşıyor. Yapısaldır, çünkü em
peryalizmden kaynaklanarak onun yerli ortakları kanalıyla geliş
tirlliyor. MC bu olgunun bir uzan
tısıd. Bu yönüyle MC'nln gidişi
sorunun çözümü değil bir aşama
keydetmesidlr.» demiştir.
• Hayat pahalılığını, taban fi
yatlarını ve faşist baskıları pro
testo» m iting ve yürüyüşüne beş
bini aşkın kişinin katıldığı b il
dirilm iştir. «Öğrenim Özgürlüğü»
«Can Güvenliği», «Evlat Acısı
na Son», «Çıraklık Yasasına Ha
yır», «Zam - Zulum - İşkence iş
te faşizm», «Zamlara hayır», slo
ganları ve oankartlarıyla başla.yan yürüyüş vilayet konağında
yapılan m iting ile sona ermiştir.

