
TKP paralelinde çalışan TUTED, 
IGD'yi kapattığı için İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanlığı'nı 
açıkça tahkir eden bildiri neşretti

TJTED, KOMÜNİST 
MİLİTANLARIN 
DEVLET YIKICILIĞINA 
HIZ VERMESİNİ İSTEDİ!

ANKARA — Kısa adı 

Tutecl olan «Tüm teknik e. 

lamanlar derneği» genel yö 

netim kurulu üyesi olan ko 

münist militanların, kendi

* ■  ’

leri dışındaki fraksiyonla

rın militanları ile , eylem 

birliği yaparak sürdiiregel 

dikleri devlet yıkıcılığına 

hız vermelerini istedi.

Rus yanlısı «Tiirkîye İş

çi Partisi »nin yan kuruluşu 
durumundaki TUTED ön

ceki gün toplanan merkez 

yönetim kurulu, İstanbul 

sıkıyönetim komutanlığım 

açıkça tahkir eden bir bil

diri yayınlayarak, komü

nist militanların «Eylem 

Birliği» yapmalarım istedi

14 Ekim seçimlerinde ka 

nundışı Türkiye komünist 

Partisi’nin talimatı ile Sov 

yet yanlısı parti ve kuruluş 

larm «eylem birliği» yapma 
larından sonra, cephe birli 

ğinin devam etmesini iste 

yen Rus uşağı TKP, demek 

ler ve sendikalar arasında 

bu birliğin sürmesini iste, 

mişti. Kanundışı TKP’nin 

«gençlik kolu» hüviyetinde 

ki ilerici gençler demeği, 

«efendisi»nin bu talimatına 

uyarak, öteki Sovyet yanlı 

sı partilerin yan kuruluşla 

rı ile ittifak haline girmiş



yeni öğrenim döneminde

bütün üniversite, fakülte 

ve yüksek okullar ile öğren 

ci yurtlarına kendi paralel 

lerindeki militanların dışın 

da kimseyi almamayı ve sı 
kıyönetim uygulamasına 

karşı, aktif mukayemete 
başlamayı kararlaştırmıştır. 

Rus uşağı TKP’nin talimatı 

ile «Cephe Birliğimi de 
ram ettiren, İGD, İstanbul 

sıkıyönetim komutanlığı ad 

lı makamları tarafından ka 

patılmış ve yöneticileri hak 

kında da tahkikat açılmış

tı:
TKP’nin Doğu Almanya’

dan neşriyat yapan kanun 

dışı organı «bizim radyo» 

ile TKP’nin sesi radyosu 

İstanbul sıkıyönetim komu 

tanlığı tarafından İGD’nin 

kapatılmasına tepki göster 

miş ve kendi paralelinde, 

ki siyasi partilerin yan ku

ruluşlarının «cephe birliği» 

ne devam etmelerini, yayın 

ladığı bir yorumla islemiş 
ti. İGD'nin kapatılmasın 

dan sonra, Tuted’in ötek’ 

komünist dernek ve kuru

luşlarla «cephe birliği» çat 

rısı ile kanundışı TKP’nin 

yorumu arasında tam biı 

paralellik olduğuna dikkati 

çeken emniyet çevreleri. 

Tut.ed’in bu yoldaki çalış
malarını kanunlar çerçeve, 

sinde engellemek için ve ,e: 

riştiği faaliyetlere son ver' 

bilmek için gerekli hazırlı! 
'.¿ı-a başladıklarını ifade er 

tiler...

—Kanundışıdışı TKP’niı 

işbirliği çağrısına, CHP te. 

kilatı da olumlu cevap veı 

di.-

14 Ekim seçimlerinde uy 

radığı hezimet neticesi hü

kümetten ayrılmak zorun

da kalan CHP’, TKP’nin ta 

limatı ile oluşturulan «Ey. 

lem Birliğime iştirak ede

rek, bazı TKP yanlısı ille

gal guruplarla ittifak yapı 

yor.

Kanundışı TKP’nin res. 

mi yayın organı durumun

daki politika gazetesinde 

yer alan bir haberde CHP 

Martiniye ilçe teşkilatının, 

TKP’nin direktifi ile kuru

lan «Eylem Birliğime Dev 
.Genç, TSİP gibi komünist 

ve bölücü kuruluşlar, Bir. 

lik-Dayanışma gibi fraksi. 

yonlarm da katıldığı bir 
cephede yer aldığı belirtili 

yor.

(Hergün Bürosu)


