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luşun da destek
lediği miting ve
y ü r ü y ü ş t e MC
nin tutumu sert
biçimde eleşti
rildi.

Ankara’daki yürüyüşte
çok sayıda yaralı var
(ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
TÖB - DER, TÜM - DER ve TÜTED taralın d an ortaklaşa dü
zenlenen ve 19 dem okratik ku
ruluş tarafından desteklenen «Ekonomik ve dem okratik haklar
m iting ve yürüyüşü» dün yapıl
m ış ve onbinlerce kişi MC iktitid a n n ı, siyasal cinayetleri, fa
şizm girişim lerini
protesto et
m işlerdir. Ancak tam yürüyüşe
gezileceği sırada karşılıklı slo

ganlar a ta nlki grup arasında ta 
banca da kullanılan olaylar çık
mış, 5’i ağır çok sayıda kişi çe
şitli yerlerinden yaralanm ıştır.
Tabanca kurşunuyla yaralananlar
dan öğretm en Ali ö rs ta ş , ile Ah
m et Sandağ, 1 üseyin Y ıldırım ,
Emin Yalvaç ve K adir E rbaş’ın
durum larının ağır olduğu Dildirilm iştir. Olaylar sırasında kala
balık arasında bazı kişilerin et
rafa içi kırm ızı boya dolu nay

lon to rb alar attıklar1!
tü r.
Olay TÜTED Genel Başkanı
Aykut G öker’in konuşm asını bi
tirip m iting kolları yürüyüşe ge
çeceği sırada m eydana gelm iştir.
M ikrofondaki b ir yöneticinin -yü
rüyüş kom utunu verm esinden son
ra b ir grup öğrenci, düzenleme
kom itesinin yürüyüş düzenine uy
m ayarak hem en TÖB-DER üyele( Devamı Sa. 9 Sü. 1 de)

Ankara’ daki yürüyüşte
(Baştarafı 1. Sayfada)
rtnlrt arkasından yürüm ek iste
m işlerdir. TÖB-DER görevlile
ri bunlara, belirtilen sıraya uy
m alarım ve arkadan gelmeleri
ni bildirm işler, ancak kavgaya
karışan öğrenci grubu ise he
men yürüyüşe geçmekte diren
m iştir.
Bunun üzerine tara/Iar ara
sında önce tartılm a banlamış,
sonra taraflar ellerindeki taş ve
sopalarla birbirlerine girmişler
dir. Çoğunluğun seyrettiği ve
kendilerini korum ak için yan
lara yayıldığı b ir sırada 5-6 el
silâh patlam ış, Maltepe yönün
de bulunan ve çoğunluğunu öğ
rencilerin oluşturduğu grup ön
ce meydanın ortasın a doğru Ilerlerken daha sonra gerileyip
O rdu Pazarının bulunduğu boş
luğa ve caddenin Maltepe yö
nüne kaçtıkları görülm üştür.
A rkadan gelen grup da bun
ları kovalamış, karşılıklı taş ve
sor'" «‘m alar 15 dakika kadar
sürm üştür. Bu arada alan çev
resinde bekleyen panzerler kav
gacıların arasına girm ek iste
m iş, ancak çok kalabalık oldu
ğundan Assubay Orduevi önün
de kalm ışlardır. Bu sırada Maltew yönünden yolu kesen top
lum öolisi araya girmiş, kavga
cı iki grubu birbirinden ayır
m ıştır. Taraflar kavgadan son
ra da karşılıklı slogan atm ış
lar . ancak yeni b ir kavga yö
neticiler ve güvenlik kuvvetleri
tarafından önlenm iştir. Kavga
sırr :da kalabalık arasındaki
bazı asilerin naylon torb alar
içinde boya da attık ları görül
m üştür. Silâh kullanan ve kul
lananların kim olduğu anlaşıla
m am ış, yaralılar çoğunlukla
polis arabalarıyla değişik h as
tanelere götürülerek tedavi al
tın a alınm ışlardır.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Polis ve jandarm a birlikleri
m iting ve yürüyüş nedeniyle
çok siki güvenlik önlem leri al
m ış. Tandoğan Meydanına gi
den yollar daha m iting banla
m adan kesilerek yoldan geçen
ler a'-anm ıştır. Miting ve yü
rüyüşe katılan örgütler de ken
di içlerinde güvenlik önlem leri
alm ış, kolları bantlı görevliler
aralarında yabancıları sokm a
maya ve çıkan tartışm aları yatışt'rrpaya çalışm ışlardır.
YÜRÜYÜŞ İLERLİYOR
Eelirli b ir sıraya göre yerle
rini alan kuruluşlar istasyon,
Samanpazarı, Hamamönü, Ce
beci üzerinden Cemal G ürsel
Meydanına k adar yürüm üşler
dir. Yürüyüş sırasında grup
lar m arşlar söylemiş slogan
atm ışlardır. Çıkacak herhangi
b ir olaya karşı polis yol boyunca da güvenlik önlem lerini
sürdürm üş, grupların görevlile
ri aralarına yabancı sokm amış
lardır.

İK İN C İ OLAY
Yürüyş kollarının R u rtu lu ş’a
Cemal Gürsel alanına geldikle
ri sırada daha önce Tandoğan
alanında kavga eden gruplar
arasınd?. bu Kez silâhlı çatış-"
m a çıkm ış ve taraflar kıyasıya
birbirlerine
girm işlerdir. Si
lâh, taş sopaların kullanıldığı
çatışm a araya giren toplum po
lisleri ve jandarm a birlikleri
tarafından daha fazla büyüme
den önlenmiş bazı polisler ka
labalığı ve kavgacıları ayırm ak
için havaya ateş açm ışlardır.
Buradaki kavgada üçü kurşun
la olmak üzere bazı kişilçr ya
ralanm ış ve hastaneye kaldırıl
m ışlardır. Polis ve jandarm a olaydan sonra
kalabalığı cop
kullanarak dağıtm ıştır.
GAZETECİLER DÖVÜLDÜ
Y ürüyüşün »onunda ortaya
çıkan olayları fotoğrafla sap
tam ak isteyen V atan Gazetesi
m uhabirleri: Ahm et Akabay ile E rbil Tusalp toplum polisle
rince uzun süre dövülmüş, fo
toğraf m akinaları parçalanaı .ic
içinden film ler alınm ıştır. Yü
rüyüş sonrası olayları izlemek
üzere, olay yerine koşan V atan
Gazetesi m uhabirlerine b ir p o 
lis m em uru engel olm ak iste
m iş ve küfür etm iştir.
Bunun üzerine
gaaeteciler
K om iser Akif Yenice yöneti
mindeki b ir toplum polisi o to 
büsünü d u rdurarak, durum u
kendilerine anlatm ak istem iş
lerdir. Ancak b aşta kom iser
Akif Yenice olm ak üzere oto
büste bulunan tüm polisler ga
zetecilere saldırm ışlar,
daha
sonra otobüsün içine sokarak,
coplarla uzun süre dövmüşler
dir. Bu arada bazı fotoğraf makinaları parçalanm ış içinden fi
lim ler çıkarılm ıştır.
Türkiye Gazeteciler Sendika
sı Ankara Şubesi Yönetim Ku
rulu İçişleri Bakanlığına baş
vurarak gazetecileri döven po
lisler hakkında soruşturm a ftçılmasmı
istem işlerdir. TGS
Ankara Şubesi İçişleri Bakam
ım gönderdiği telgrafta olayı
kınam ış ve bu gibi davranışla
r ı n gerçekte rejim e yönelik ol
duğunu bildirm iştir.
YAKALANANLAR
Olaylar sırasında İm ar ve İs
kan Bakanlığında b ir m üfettişin
eşi olan 1936 doğumlu H acer
K ıhçkaya'nın da sokaktan ge
çerken serseri bir kurşunla ya
ralandığı öğrenilm iştir. Anka
ra ’da çeşitli hastanelere kaldı
rılan yaralılardan durum ları ağır olanlar şunlardır:.
Ali Öztaş (Ö ğretm en karnın
dan), Ahmet Sandağ (göğsün
den kurşunla), Hüseyin Yıldı
rım (karnından kurşunla), A h
m et Yalvaç (göğsünden kurşun
la), K adir Erbaş (kasıklarından
kurşunla), bu yaralılar Hacet
tepe Hastanesine kaldırılarak amelivata alınm ışlardır. A dları
nı saptayabildiğimiz çoğu öğ
renci olan diğer yaralılar ise
şunlardır:

Hüseyin Bıçan (Polis m em u
ru taşla). Cemal YUdız, Aydın
Yılın*z, Yalçın Dal, H ıdır Öztiirk, Mustafa Aydoğan, ism et
Gazi, Ahm et Varlı, Hüseyin
Görücü, Süleyman Arıkan, Ha
yati Canpolat. Kemal
Araş,
Jale-İVakkaşoğlu,
Cezarı Öz
kan, Haydar Yıldız, Adil Gökalp, Mehmet Albayrak, Sezai
G^demir, Ahmet Satır, Mehmet
Yüce, M urat Güler, Hüseyin
Gürcan, Sabri Erzümen.
Ayrıca Fevzi Bilen adındaki
b ir vatandaş da kalçasından tar

bancayla yaralanm ış ve Ankara
Numune H astanesine kaldırıl
m ıştır. Ayakta tedavi edilenler
arasında Ankara Numune Has
tanesinde 12, H acettepe H asta
nesinde 39 kişinin bulunduğu
öğrenilm iştir.
GAZÎOĞLU’NUN
KONUŞMASI
Üç kuruluşun daha önce dü
zenlediği bölgesel m itinglerden
sonra dün A nkara’d a yapılan
m itingde ilk sözü TÖB-DER Ge
nel Başkanı Gültekin Gazioğlu
alm ıştır. «İlerici Devrimci ö r
gütlere yoğun saldırı ve sabo
tajların yapıldığı, faşist çete
lerin gemi azıya aldıkları, okulları ve sokakları kan gölüne
çevrildiği günlerde yaşıyoruz.»
diyerek konuşm asına başlayan
TÖB-DER Genel Başkanı T ü r
kiye'nin dünyada eğitim emek
çilerine ve m em urlara sendika
hakkı
tanım ayan 8 ülkeden
b iri olduğunu belirtm iştir, «biee sendika gerek grev silâhı
ile donatılm ış sendika gerek.
Bu hakkımızı daha uzun süre
ertelem *yeceklerdir. O nlarla emeğimiein pazarlığını yaparken
karşım ızda eğileceklerdir.» d e
m iştir. M C nin kurulm asından
bu yana öğretm enlere acımaS i e şekilde kıyıldığını,
aynı
devre içinde 8 öğretm enin si
yasal cinayetlere k urban gitti
ğini öne süren Gazioğlu faşist
tırm anışa ve uygulam a alanına
ders
k itapları ile m üfredat
program larının da alındığını,
bazı k itapların bilim le ilişkisi
nin olm adığını, ırkçı, şöven,
asimilasyoncu ve em peryalist
şartlandırm aları pekiştirm ek için hazırlandıklarını belirtmiş»,
«faşizmin kitapları yargılana
caktır. TÖB - DER’li öğretm en
ler bu kitapları okutm ayacak
tır.» şeklinde konuşm uştur.
ME YAK kesintilerinin yasa
lara aykırı olduğunu belirten
Gazioğlu, b u arad a MC’ye ve
faşizme karşı dem okratik halk
cephesi kurulm asını önerm iş,
devrim cilere uzun süreli ve
soluklu b ir mücadele için ha
zırlıklı olm a çağırışında bulun
m uştur.
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TÜM - DER ADINA
YAPILAN
TÜM-DER Genel Başkanı E r
doğan Tezgtir m itingte yaptı
ğı konuşm ada, T ürkiye’nin bu
günkü ortam ında sosyal demok
ra t, sosyalist ve tüm ilericile
re düşen görevin demokrasiyi
savunm ak olduğunu belirtm iş,
düaen İçinde m em urların bu
günkü yerini vurgularken, «MC
hükrtlmeti m em urları kapı kulu
yapm ak istiyor. M aaşlarımın fi
yat artışlarının çok gerisinde
kalırken, katsayı d a adaletsiz
liğin ötsüflde adaletsizliğin sim
ges' olan sözde artışlarla me
m u rları, uyutm ak istiyor» de
m iştir.
GOKER’İN KONUŞMASI
Mitingde daha sonra. TÜTED
Genel B aşkanı Aykut Güker
de işçi m em ur ayrım ına karşı
«idukfctnrn-stWemiş;~tievlet m»
m iirlan u a politikanın, yasaklan
m ış olm asını kınayarak, «si»
yasi faaliyette
bulunabilm e
hakkın: istiyoruz. Siyasi p arti
lere girme hakk istiyoruz.» de
m iştir.
£>te yandan, b ir süre önce
Öm erli B arajı yakınlarında öl
dürülm üş olarak bulunan Zeki
Erginbay’ın öldürülm esi ile il
gili olarak güvenlik kuvvetleri,
kom andoların barınağı duru
m unda olan Edirnekapı öğren
ci yurdunda yaptıkları aram a
da, 3 adet satır ve iki ucu to
puzlu zincirler ele geçirilmiş
tir. Güvenlik kuvvetleri bu yur
du, Zeki Erginbay’m babası
nın mahkemeden aldığı k arar
üzerine aram ışlar, ancak bu aram a k ararın üçüncü günü ya
pılm ıştır.

