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TÖB-DER, 
TÜM-DER  
ve TÜTED
Ankara
Valiliğince
süresiz
olarak
kaplatıldı

ANKARA (Cumhnriyet 
Bürosu) — "ÖB-DER, TÜM 
DER ve TÜTED Ankara 
Valiliği tarafından süresiz 
olarak kapatılmıştır.

Vali Durmuş Yalçın dün 
akşam geç saatlerde yaptığı 
açıklamada, her üç kurulu
şun geçtiğimiz Cumartesi 
günü düzenledikleri miting 
ve yürüyüşte çıkan olaylar 
nedeniyle «amaçlarından 
saptıkları» bu nedenle da 
1630 sayılı Dem ekler Yasa
sına dayanılarak bu dem ek
lerin süresiz olarak kapa
tıldığını söylemiştir.

Aynı yasanın 45. maddesi
ne göre, genel merkezleri ka
patılan TÖB-DER TÜM * 
DER ve TÜTED’in bütün 
şubeleri de kapatılmış sar 
yılmaktadır.

Hatırlanacağı gibi üç ku
ruluşun Cumartesi günü 
düzenledikleri «Ekonomik 
ve Demokratik haklar m i
tingi» nde ve daha sonra ya
pılan yürüyüşte olaylar çık
mış, çok  sayıda yaralanan 
olmuştu.

Ankara Valiliğinin karan 
daha sonra Uç kuruluşun 
Genel Merkezlerine polis 
aracılığıyla büdirllmlş, ve 
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YARALILARIN D lR üM U
Gültekin Gazioğlu hastanede 

yatmakta olan 9 yaralı hakkın
da basın toplantısında bilgi ver 
nıiş, «biri karaciğerinden, öbü
rü barsaklarmdan kurşun ya
rası alan iki arkadaşımızın du
rumları son derece kritiktir. 
Bir arkadaşımız taşla başından 
yaralanmıştır. Bacağından ve 
kolundan kurşunla yaralanan
lar var, emniyete götürülen ar 
kadaşlarımız ifadeleri alındık
tan sonra serbest bırakılm ış
lardır.» demiştir.

Gazioğlu miting başlarken, 
emniyet mensuplarının arabaya 
koyarak götürdükleri Lice Şu
besi Yönetim Kurulu Üyesi 
A . Baki Kaynak’ır, kayboldu
ğunu söylemiş, «arkadaşımız, 
Lice'den gelen arkadaşları ile 
buluşamadı. Emniyet bizde 
yok» diyor. L ice’yi aradık. Li
ce'ye de gitmemiş. TÖB-DER 
Genel Merkezinde eşyaları var 
gelip almadı. Bu kaybolan ar- 
kadışımızı merak ediyoruz» de
miştir.

TÜM-DER Genel Başkanı 
Erdoğan Tezgör de mitingden 
önce afişleme sırasında Hilmi 
Üztüık adında bir arkadaşları
nın öldürüldüğünü. yanında 
olup da elinden yaralanan ar
kadaşlarının dilekçesinin de 
adlî tıpça kabul edilmediğini, 
Hilmi Öztürk’ün cesedinin 33' 
saat sonra bulunduğunu söyle
miştir.

TÖB-DER
(K ı ç  t arifi 1. Sayfada)1

b in a la r  m ü h ü rle n m işt ir.
BASIN TOPLANTISI
Adı geçen 3 kuruluşun genel 

balkanları, dün kapatma ka
rarı alınmazdan önce düzenle 

'd ik leri ortak basın toplantısın
da .mitinge saldıranları ağır 

|bitimde eleştirmişlerdi. Üç ku
ruluş adına konuşan Gültekin 

■Gazioğlu, özetle şunları söyle
miştir:

«Miting öncesi engelleme gi
rişimlerinin sonuç vermemesi 
üzerine, miting yapılırken dar 
ğılm a görevini, yayın organla
rında «Halklı» sözleri başlık 
olarak kullandıkları halde, 
halka saldırıyı meslek edinen
ler» üstlendiler. M ao'cu ola 
rak tanınan bu faşistler ter
tip komitesince ilân edilen slo
gan ve pankartlara tamamen 
aykırı, uluslararası emperyaliz
min ajanlarının slogan ve pan 
kankanlarıyla miting meydanını 
girmek istediler. Miting görev
lileri bu gruptan disipline uy
malarını isteyince de saldırıya 
geçtiler. Taş, sopa demir çu
buk ve ateşli silâh da kulla
nan bu Mao’cu bozkuıtlar, gö
revli arkadaşlarımız tarafından ' 
püskürtüldüler. Miting bu o- 
lavdan sonra sağlıklı ve disip
linli bir biçim de başladı ve so
nuçlandı.

Yürüyüşe geçileceği sırada 
aynı b oy u n cu  grup, yürüyüş 
kolunu yarma hareketine gi
rişti. Yine silâh kullandılar fa- i 
kat başarılı olamadılar. Bir 
kez daha püskürtülerek tecrit 
edildiler. Her iki olayda da em
niyet görevlileri saldırgan grup 
miting alanı dışına atıldıktan 
sonra ortaya çıktı.

Bozuk hava koşullarına yağ- . 
mura ve bozguncu saldırıya 
karşın meydanda toplanan 100 
bini aşkın yurtsever, büyük 
bir kararlılık ve disiplin için
de yürüyüşe geçti. Cemal Gür
sel Alanına kadar ekonomik - 
demokratik taleplerin gür bir 
sesle dile getirdi. Cemal Gür
sel Alanına sığmayan kitleler, 
kararlılıklarını içtikleri «And» 
ile vurguladılar. And içilip yü- 

; rüyüşün bittiği ilân edildikten 
10 dakika sonra, halka saldı
rıyı meslek edinen bozguncular 
alanı boşaltmakta olanlara ar
kadan ve yeniden silâhlarla sal
dırdılar. Olayları resimlemek 
isteyen iki gazeteci arkadaşın 
mr ¿¡nelerinin kırılması film le
rinin alınması ve «dövülmele
ri bu tablonun bir başka çar
pıcı yönü idi.


