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DİSK ve çok
sayıda demokratik
kuruluş TÖB-DER
yöneticilerinin
serbest
bırakılmasını
istedi

ANKARA, (Cumhuriyet Büro
su) —  DİSK, TMMOB, TÜM - 
DER, TÜTED vo Halkevleri Ge
nel Baştanları dün yaptıkları 
ortak açıklamada, TÖB-DER 
yöneticilerinin serbest bırakıl
masını istemişlerdir, işçi Kül
tür Derneği ve İzmir’deki 15 
demokratik kuruluş ile 7 TÖB - 
DER Başkanının yaptığı ayrı

acıklr'm clcrde «üd aynı ■ istem 
a.ie g e tir il ir  iştir.

Beş dem okrc iik  örgütün yap 
tığı ortak açıklamada, kapalı 
b ir MC'nin o luşturulduğu beür 
tilerek, şu günlerce devrim ci 
demokrat güçlere yoğun saklı 
rıların beklendiği savunulmuş 
ve özetle şöyle devam edilm iş 
tir:

«Önümüzdeki günler sıkıyö
netimi yaygınlaştırm ak, yeni 
anti-dem okratik yasaların ç ıka
rılmak isteneceği günler o la 
caktır. Önümüzdeki günler o la 
ğanüstü hal yasaları ile DGM’- 
lerle Dernekler Yasasında arı- 
ti-dem okratik değişiklik le  bas
kıların daha b ir sürekli k ılın 
mak isteneceği günler a lacak 
tır- Ancak örgütlerim iz ve k itle 
lerim iz bu bcskı uygulam aları
na izin vermeyecektir.»

Bu arada TÖB-DER Tire Şu
be Başkanı Hüseyin Özel, Cum 
hurbaşkanı Fahri Korutürk'e 
b ir te lgraf çekerek tutuklanan 
TÖB-CER üyelerinin serbest bı 
rakılması için g irişimde bulun 
masını istem iştir.

TÖB-DER İstanbul Şube Baş 
kanı Hıfzı Aksay da yazılı bir 
açıklama yaparak, «Faşist teli 
likenin kapıya geldiğini» ileri 
sürmüş, «Tüm dem okratik ku
ruluşları güç ve eylem b ir liğ i
ne” çağırm ıştır.
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ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
Sayıştay Denetçileri Derne 

gı tn. alından düzenlenmiş o- 
lan «Memur Sorunlarına» iliş- 
Kİn açık oturuma Ankara Sı
kıyönetim Komutanlığı izin 
vermemiştir.

Edinilen bilgiye göre, açık 
oturumda memurların konumu, 
memur sendikalizmı, 1 personel 
politikası, memurların demok
ratik sorunları, sosyal güven 
lik, mamurların mesleki ve kül 
türel gelişim i, memur örgütlen 
mesi g ibi konular yer a lm ak
ta ve bunların çeşitli öğretim  
üyeleri ile uzmanlar tarafından 
tartışılm ası öngörülmekteydi.

Yetk.liler ilk kez  memur so 
runlarına ilişkin açık oturuma 
izin verilm ediğini b ild irm iş le r
dir.

KATILACAKLAR
Memurların sorunları ile il

g ili açık oturuma Dr. Gencay 
Saylan’ın, Doç. Dr. Alpaslan 
Işıklı’nın, Tevfik Oavdar’ın, Ve 
cihi T im uroğlu'nun, Mehmet 
Kuşçu’nun, Aykut Göker’ in, İl
han A lkan’ın ve Gül E rg il’in 
katılacağı öğrenilm iştir.


