D ÎS K : «C H P işçi desteğini elinin tersiyle itti»
yondan sonra fiyatların hızla
artacağını, işsizliğin çoğalaca
devalüasyon karan ve bunun ğını öne sürmüş ve «CHP, İşçi
ardından kamu ürünleri ve sınıfının ve emekçi halkın se
hizmetlerine yapılan zamlar çe çimlerde kendine verdiği deste
şitli çevrelerce eleştirilmekte ği iktidarda iken elinin tersi İle
dir. ilgili çevreler, önlemlerin İtti» demiştir DİSK Genel Baş
ardından fiyat artışlarının kon kanı. son ekonomik kararları
trol altına alınmasının şart ol değerlendirirken KİT ürünleri
duğunu vurgulamışlar,
aksi ne yeni yeni zamlar yapıldığını,
halde hayat pahalılığının önü zamların artarak devam ede
ne geçilemeyeceğini belirtmiş ceğini bildirmiş ve şöyle de
miştir:
lerdir.
•
DİSK Genel Başkanı Ab «Var olan işsizlik artacaktır.
dullah Baştürk. son devalüas Çeşitli nedenlerle İşten çıkar-

CUMHURİYET HABER MER
KEZİ — Hükümetin aldığı son

B Devalüasyon ve
kamu ürünleri
zamlarına
yönelik eleştiriler
dün de sürdü.

malaı yaygınlaşacaktır Fiyat
lar yükselecek küçük esnaf ve
zanaatkârların iflasları çoğala
caktı!
Devalüasyon yapmak
emperyalizme bağlı az geliş
miş ülkelerde hic bir soruna
çözüm getirmemiş aksine em
peryalizme bağımlılığı daha
çok artmıştır Böylece emper
yalist Kapitalist sistemle onla
rın İstedikleri koşullarda anlaş
mış olmanın bütün bedelini
kemer sıkmak zorunda bırakı
lan İşçi
sınıfımız ile emekçi
halkımız
ödeyecektir
Buna

karşılık bir avuç tekelin kârla
rı daha da büyüyecektir.»
Baştürk. paralı İlanlar vere
rek enflasyona karşı tık a n işa
damlarının. IMF'nln para değe
rinin düşürülmesi isteğim alkış
larla
karşıladıklarını bildue
rek «Bu anlamda IMF'nln is
temleri ile işadamlarının istek
leri çakışmıştır
CHP ağırlıklı
iktidara ise bu istekleri yerine
getirmekten öte bir görev düş
memiştir» şeklinde konuşmuş
tur Baştürk. demokratik güçle
rin işbirliği vapmaları durumun

da emekçi ’kitlelerin var olan
haklarını koruvup geliştirebile
ceklerim söyıemiş, bu nedenle
işçi
sınıfına büyük görevler
düştüğünü bildirmiştir.
•
CGF Genel Başkanı Fey¿ioğlu. «Enflasyonun hızı önemli ölçüde kesilebilirse, son
kararı bir başarı saymak gere
kiri demiş, ancak bunun için
tutarlı, çelişkisiz, üretimi balta
lamayan
fantezilerden uzak
bir ekonomi politikasına İhti
yaç olduğunu söylemiştir. Fey(Arkası Sa. 11, Sü. 6 da)

DİSK
(Baştarafı. 1. Sayfada)
zioğlu, enflasyonun iktidarlar
için kanun çıkarmadan tahsildarsız ve makbuzsuz vergi top
lama yokı olduğunu söylemiş,
son devalüasyonun «enflasyonist politikanın» kaçınılmaz bir
sonucu olduğunu belirtmiştir.
# SDP Genel Başkanı Meh
met Ali Aybar, «Türkiye'nin ya
bancı sermayeye teslim edildi
ğini» söyleyerek. «İMF ile im
zalanan anlaşma Sevr Anlaş
masını anımsatıyor» demiştir.
Türkiye’nin, ABD ve Batı'ya
teslim edildiğini öne süren Ay
bar, şunları eklemiştir:
«Kuşkusuz, Ecevit bunun tek
sorumlusu değildir.
Kimsenin
, hakkını yemeyelim Sorumlular
zinciri ta 30 yıl öncelerine,
1947’lerln İnönü - Peker iktida
rına dayanır. Sonra bu teslimi
yet politikasını sırasıyla Bayar'
lar. Menderes'ler. Fatin Rüştü'ler. daha sonra Demirel ve
Çağlayangil'ler. 12 Mart'ın Erim'lerle Melen,«.ri, hepsi de el
birliği ve gönül
rahatlığı İle
Türkiye'yi taksit, taksit yaban
cıya teslim etmişlerdir Bundan
dolayı ne Ecevit’in Demirel’e
serzenişe, ne .Demlrel'ln Ecevit'i iğnelemeye en küçük bir
hakkı vardır.»
# Ankara Ticaret Odası Baş
kanı Cahit Aydo^an, yon ted
birlerden yoksun bir devalüas
yon kcrarının. mevcut enflasyo
nu hızlandırmanın bir aracı ol
maktan öteye gidemeyeceğini
belirtmiş. «Başbakanın, sana
yici. işadarrv esnaf ve sanat
kârlara yaptığı çağrının muhte
mel olumsuz gelişmeler için bir
ön bahane yapılmasından en
dişe duyduklarını» söylemiştir.
# Adana Sanay Odası Yö
netim Kurulu
son operasyo
nun tüm ham maddeler, ara ve
mamul malları üzerinde kaçı
nılma? fiyat artışlarım getirece
ğlni koydetmiş ancak dış yar
dımla gelen kredilerin ihraç ma
lı ve ihraç m aliorı girdileri üre
ten sektörlere sektörler ara
sında bir fark gözetilmeksizin
çabucak aktarılm asıyla fiyat ar
tışlarının makul seviyede tutu
lablleceğini öne sürmüştür B il
diride avrıca sanayide genel
bir Dara darlığ yaratılmaması
içip Merkez Bonkasmra rees
kont kredilerinde bir ortıs sek
linde önlem alınması istenmek
tedir

• TMMOB Başkanı Teo
man Öztürk, devalüasyon ka
rarının Türk ekonomisinin so
runlarını ağırlaştıracağını be
lirterek «Çarpık kapitalist ya
pı içinde enflâsyon — deva
lüasyon kısır döngüsü kaçınıl
mazdır» demiştir.
• TÜTED Genel Başkanı Ay
kut Göker. hükümetin aldığı
kararları eleştirerek «CHP ağırlıklı hükümet işbaşına geldi
ğinden beri ekonomik
buna
lımı işçilerin emekçilerin sırtı
na basarak aşmaya çalışıyor.»
demiş, hayat pahalılığının fa
turasının da kimler tarafından
ödendiğinin belli olduğunu söv
lemiştır.
• DİSK’e bağlı Tekstil Sendi
kası Genel 8aşkan Vekili Sü
leyman Celebi, devalüasyonu
«yıkım» olarak nitelemiş. IMF
ile yapılan anlaşmaya karşı çık
mıştır. 8ank-Sen Genel 8aşka
nı Metin Denlzmen ile Bağım
sız Tüm Maden-iş Sendikası
Genel 8aşkanı Uğur Cankoçak,
devalüasyon ve zamların top
lu sözleşmelerle kazanılan üc
ret artışlarını yok edeceğini sa
vunmuşlardır. Gıda-iş Genel
Sekreteri Sait Aydoğmuş, deva
lüasyonun yükünün yine İşçi sı
nıfı ve emekçi halkın omuzları
na yükletileceğim,
burjuvazi
nin kârına kâr katacağını söy
lemiştir.

