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£ Uluslararası tekellerin ve yerli sermaye-
[ çilerin iktidarı MC, pahalılık ve enflas
yonla ezdiği, sömürdüğü halkımızın demok
ratik haklarını da gasp etme girişimle
rinde bulunuyor. Her fırsatta anti-demok- 
ratik yasaları gündeme getiriyor. Var o- 
lan, vermek zorunda kaldıkları hakların 
da kullanılmasını engellemek içinelin- 
den geleni yapıyor.
DGI' Tasarılarını, olağanüstü yargı or
ganı kurma hazırlıklarını unutmadık. 
İşçi-memur ayırımı konusunda, çalışan
ların bir bölümünün sendikal haklara 
kavuşmasını sağlayacakkararnamenin en
gellenmesinin sürdürüldüğünü gözlüyo
ruz .
öte yandan öldürülen öğrencilerin iş
çilerin sayısı, trafik kazalarındaki 
ölümlerle yarışır hale geldi. Üniversi
teler, Yüksek Okullar polis üniforması 
giydirilmiş MHP militanları ve sivil 
faşistlerin saldırılarına nedef oluyor. 
İlerici öğrenciler birçok yerde derslere 
sokulmuyor.
Devlet kadroları alabildiğine faşistleş
tiriliyor.
Böylesi bir ortamda demokratik hakları 
korumak için, can güvenliği için, faşi
zan girişimleri etkisiz kılmak için olan
ca gücümüzü harcamamız gerekiyor. Anti- 
faşist, anti-emperyalist mücadeleyi, de
mokrasi ve can güvenliğiiçin verilen mü
cadeleyi en başarılı yöntemlerle yürütme 
miz gerekiyor.
Bunun tek yolu, halk kitlelerini sefer
ber etmektir.
TÜTED İstanbul Şubesi demokratik örgüt
lerle ortaklaşa, yürüttüğü bu çalışma
ya Üyelerini yaygın bir biçimde katma 
kararı aldı. Demokrasi ve can güvenliği 
için İstanbul'da semt semt, mahalle 
mahalle, yedi ör^üt üyelerinin birlikte 
davranması öngörüldü.
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stanbul 28 bölgeye ayrıldı. Her bölge
deki TÜTED, TÖE-DER, TÜS-DER, İGD, İKD, 
Halkevleri Üoordini>syon Kurulu, DHKD ve 
İKüK'ün aktif üyeleri bir araya gelecek
ler. Bu derneklerden hangisinin lokali 
uygunsa orada te®lanı1arak, yapılacak 
işler konusunda karar verilecek.
Demokrasi ve can güvenliği mücadelesini 
tabana yayma ve daha geniş halk kesim
lerini mücadeleye katma amacına yönelik 
çalışmalarda acil görev olarak, seçim 
öncesinde, oy isteyenlere halkımızın 
ekonomik \3 demokratik istemlerini du
yurmak ve demokratik ve güvenli bir seçi
min gerçekleşmesi konusu ele alınacak. 
Birlikte çalışan örgüt üyelerinegötürü- 
lecek somut önerileri de şöyle sırala
mak mümkün :
- L'ahalle veya semt duvarlarındaki fa- 
sişt ve gerici sloganlar mahalle halkıyla 
birlikte badana edilir. Yerine o çevre
nin somut sorunlarını dile getiren eko
nomik talepler anti™faşist sloganlar 
yazılır.
- Çevredeki faşisî yuvaları kapattırı
lır, faş:st derneklere yar verilmemesi 
için mülk sahipleri uyarılır.
- Faşistlerle işbirliği yapan esnafla
rın boykotu sağlanır.
- Okullardaki far. is t yönetici ve öğret
menlerin görevde.?, alınması için imza 
toplanır, belcesel yürüyüş yapılır.
- Faşist ve g~i’ici parti sözcülerinin 
konuşmaları boykot edilir.
- Seçim öncesinde halk vaad dinleyen du
rumundan kurtarılır, hesap sorar konuma 
getirilmeye çalışılır.
- Seçim sonrasında, halkın istemlerinin 
hayata geçirilmesi sağlanır.

ON BEŞ GÜNDE BİR YAYINLANIR
Sahibi : Kemal D AY SAL xxxxxf.

Yönet-naa Ersin KAYA v^voğlu, İs tanbul
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OYLARIM IZLA FAŞİZMİN TIRMANMASINI
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Bu yıl yapılacak genel seçimlerin, Türkiye 'nin içinde bulunduğu koşullar göz 
önüne alındığında çok önemli bir yeri var. Şimdiye kadar var olan çalışan
ların yoksullaşması olgusunun üzerine, giderek etkisini artıran faşizan 
tırmanış eklendi. Devlet kadroları kilit noktalardan en küçük memur düzeyi
ne kadar gerici ve faşistlerle dolduruldu. TRT yasa dışı genel müdürü ara- 
cılığıyle sermayenen borazanı haline getirildi. Yüksek mahkeme kararları 
uygulanmaz oldu. Demokratik örgütlere, sendikalara iktidarın desteğiyle yo
ğun saldırılar düzenlendi. Faşistlerin polis desteğiyle egemen olduğu fakül~ 
te ve yüksek okullara ilerici öğrenciler sokulmuyor. Faşistlerin güçsüz ol
duğu kurumlarda da öğretim engelleniyor. Öte yandan ülke ekonomisi bir ba
tağa saplandı. Teknik elemanlar ve tüm çalışanlar ekonomik ve demokratik 
haklarını kullanmak bir yana, giderek baskı, kıyım ve işkenceye muhatap ol
maya başladılar. MC döneminde siyasal nedenlerle öldürülenlerin sayısı yüz
lerle ifade edilmeye başlandı. Her kesinden yurttaşlarımızın can güvenliği 
kalmadı. Örgütlenme özgürlükleri kısıtlandı.

*
Böylesi bir ortamda seçimlere gidiyoruz. Bugünkü yapıda, bu seçimlerin tüm 
sorunları çözecek bir iktidar oluşturması olası değil. Ancak seçimlerde, 
faşizan saldırıları hiç değilseazaltması beklenen , suçluların yakasına 
yapışacak, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldıra
cağını vaad edan, teknik elemanlara ve tüm çalışanlara grevli toplu sözleş
meli sendikal haklar vaad eden bir iktidar alternatifi mevcut.

Biz, teknik elemanların ve başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm çalışanla
rın taleplerini karşılayacak bir iktidarın işçi sınıfımız öncülüğünde halkı 
mızın, uzun erimli mücadelesiyle oluşubileceğiuin bilincindeyiz.

Ancak bu iktidarın kurulmasına giden yolda bir sürü engeller var. Ceza Ya
sasının 141-142. maddeleri, örgütlenmeyi engelleyen, siyasal çalışmayı sı
nırlayan öbür yasa ve hükümler yürürlükte. Bu engelleri temizleyecek bir 
iktidar, ülkemizde kurulacak gerçek demokrasiye giden yolları açmış olacak.

Diz, seçim öncesinde teknik elemanların ve tüm çalışanların taleplerini 
kamuoyuna geniş biçimde duyuracağız. Bunları sonuna kadar savunacağız. An
cak görevimiz burada bitmeyecek. Gücümüzü, ekonomik ve demokratik taleple
rimizin bir bölümünü yerine getireceğini vaad eden iktidar alternatifinin 
parlamento çoğunluğunu sağlaması doğrultusunda kullanacağız.

Seçimden sonra da nasıl bir iktidar oluşursa oluşsun aynı taleplerimizi 
savunacağız.

Faşizmin işçi sınıfı öncülüğünde tüm halkın mücadelesiyle yeni lebileceği- 
nin bilincindeyiz. Ama bu seçimde vereceğimiz oylarla demokrasi cephesi
nin güç kazanabileceğini de biliyoruz. Oylarımızı faşizmin tırmanmasını 
engelleyecek biçimde kullanacağız.

----------------C

Teknik E le m a n la r Üzen i t 1 eki Faşist, B a sk ı ve
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GAZİOSMANPAŞ A-KARTALTEPE BÖLGESİ 
ÖRGÜTLEN1'® KOMİSYONU VE ŞÎŞLÎ BÖLGE S î 
ÖRGÜTLENME KOMİSYONU , ÇALIŞMALARINA 
BAŞLADI.

Gaziosmanpaşa-Kartaltepe bölgesinde 
yoğun olan teknik elemanların TÜTED ça
tısı altında örgütlenmesini sağlamak, 
teknik elemanların ekonomik-akademik- ■ 
demokratik hakları doğrultuşundaki mü
cadelesinle hıe vermek için kurulan böl
ge örgütlenme komisyonuna Melih Gezer 
Haşan Erkavin, Basri Çatal, Haluk Ülger 
getirildiler.
Şişli Bölgesinde de aynı hedefe yönelen 
Bölge örgütlenme Komisyonuna Rasim Öz
kan, İsmail Can, Ertu£rul Tekin, Hakkı 
Çelebi getirildiler.
Şişli Bölgesi Örgütlenme Komisyonu 
ilk çalışma olarak teknik elemanların 
yo*un olduğu işyerlerindelo sendikalar
la, ilişki kurarak Meslek Kurslarına 
en geniş katılmayı sağlayacak.

KAĞITHANE BELEDİYESİNDE İŞYERİ TEMSİL
CİLİĞİ SEÇİMİ YAPILDI.

4 Nisan 1977 Pazartesi Kâğıthane Be" 
tediyesi meclis salonunda yaptığımız 
işyeri toplantısına 25 teknik eleman 
katıldı. TÜTFS İstanbul Şubesinin 
bölge ve işyeri düzeyindeki çalışmala
rının anlatıldığı toplantı sonunda iş
yeri temsilciliği seçimi yapıldı. 
Temsilciliğe s Tahsin Acar» Niyazi Boz 
getirildiler.

O-
TEKNİK ELEMANLAR ..

TÜTED'DE BÎKLEŞELİM I 
---  O ------
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TELEFON BAŞI5JDÜRLÜĞÜNDEKÎ ÜYELERİMİZLE 
1 MAYIS PANELİ YAPTIK.

1 Mayıs'a kitlesel olarak katılmayı gün
deme alan Şubemiz, çalışmalarını yoğun 
laştırdı. 1 Mayıs’a ilişkin toplaritılar- 
dan ilkini geçtiğiniz pazar günü Kartal 
Lokalinde yapmıştık. 1 Mayısla ilgili 
işyeri düşeyindeki toplantılarımızın 
ilkini de 15 Nisan 1977 Cuma günü akşa
mı Telefon Başmüdürlüğündeki üyelerimiz
le yaptık. Şube lokalimizdeki panele ka
tılan üyeleriniz 1 Mayıs * a yığınsal k<i- 
tıİmarlın gereği üzerihde durdular.
DİSK1in 1 Mayıs gösterilerine işyeri 
olarak en geniş katılımı sağlıyacakları- 
nı açıkladılar.
Panelde 1 Mayıs’m  doğuşu. Dünyada 1 Ma
yıslar, Türkiyede 1 Mayıslar ve 1976 Tür- 
kiyesinde 1 Mayıslar slaytlı olarak gös
terilip, anlatıldı.

İSTANBUL BELEDİYESİNE ÇALIŞAN TEKNİK 
ELEMANLARLA TOPLANTI YAPILDI.

İstanbul Belediyesinde çalışan teknik 
elemanlarla, Belediye Meclisi toplantı 
salonunda bir toplantı düzenlendi.TÜTED 
üyesi olmayan teknik elemanların TÜTED*i 
tanıtmak ve Belediyede çalışan teknik 
elemanların sorunlarını saptamak amacıy
la düzenlenen toplantıya katılanlar 
açıklamaları ilgiyle izlediler.ve sorun
larını dile getirdiler.
Derne&imiz adına sekreter üye Ersin Kaya 
konuştu ve teknik elemanların maaş kat
sayısı, yan ödemenin saptanması ve ver
gilendirilmesi, izinde yan ödemenin ke
silmesi, işçi-memur ayırımına ilişkin 
öneri ve taleplerimizi açıkladı. Teknik 
elemanların maddi sorunlarının yasalar 
ve yönetmeliklerin değişmesi sonucu dü- 
zelebilfcceğini belirterek, bu gerçeğin, 
teknik elemanların ülkemizde verilen de-* 
mokrasi ve bağımsızlık mücadelesine katıl 
malarının gerekliliğini vurguladı.

Sonu:45 de
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jSSTAHTİÜL BELEDİYE S İNDE 
Ark'-, sayfadan devam

iddi sorunların çözünü konusunda hor 
adımda değişik boyutlarla mücadele ve- 
"ilebileceğini* ancak en önemli hedefimi
zin grevli toplu sözleşmeli sendikal hak
lara ulaşmak olduğunu anlattı ve üye o'l- 
r.ayan teknik elemanları güçlerini TÜTEB 
¿e birleştirmeye çağırdı.
Daha sonra söz alan İstanbul Belediyesi 
teknik elemanları, TÜTED taleplerine ek 
olarak kadrosuzluk;, yolluklardaki aksak 
lık sorunlarını dile getirdiler. TÜTED 
in İstanbul Belediyesinde bir temsilcilik 
odası sağlamasını önerdiler.
-onetim Kurulumuz üyelerimizin dilekleri 
doğrultusunda girişimde bulunma kararı 
aldı.

i KARTAL LOKALİMDE TOPLANTI YAPILDI.
ı 
1j 10 Nisan günü Kartal çevresindeki üyele

rimizle bir toplantı düzenledik. Çok sa
yıda üyemizin katıldığı toplantıda tek- 

1 nik elemanların güncel sorunları tartı
şıldı. Bu arada Kartal çevresinde sal
dırgan eylemlerini sürdüren, sosyalizme 

ı küfretmeyi amaç edinmiş sözde solcu bir 
grubun davranışları ele alındı. Bir haf~

I ta önce Kartal Lokalimize de saldıran
*' sosyal emperyalizm havarilerinin 

! ülkemizdeki bağımsızlık ve demokrasi mü
cadelesine zarar verdikleri ortaya kondu.

! Daha sonra8 teknik elemanların sendikal 
i haklarının özellikle DİSK içindekisendi- 

kalarda kullanılması gereci vurgulandı, 
ı Bunun dışındaki örgütlenmenin teknik ele- 
j inanların birliğini zedeleyici olduğu ifa* 

de edildi.
Toplantı sonunda lokal yürütme komisyonu 
seçimi yapıldı ve Ali Karagöz, Naci öz- 
türkj Mehmet Karadeniz göreve getirildilerlj 
Toplantı, üyelerimize. Karanlıkta Uyanan
lar filminin gösterilmesi ile bitti.

TEKNİK ELEİ'lANLAR .. 

DİSK’TE RÎRLEŞELİH
----- O ---------------- -

1 HâYIS'A HAZIRLIK TOPLANTILARI.

j TÜTED İstanbul Şubesi bu yıl ikinci kez 
DİSK öncülüğünde kitlesel olarak kutlana
cak " 1 MAYIS İŞÇİ SINIFININ VE EiffiKÇİLE
RİN BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ "ne 

i tüm gücünü seferber ederek hazırlanıyor, 
i Örgütlenme komisyonumuz TÜTED İstanbul Şu™ 
i besinin pankart ve flamalarını hazırlıyor.
| Easm-Yaym komisyonumuz 1 liayıs özel
bülteni çıkaracak. Eğitim ve Araştırma ko
misyonumuz da teknik elemanlar açısından 
1 Mayısı ele alan raporların çalışmaları- 

I nı sürdürüyor.
Üyelerimizin 1 Mayıs gösterilerine aktif 
olarak katılması için ön toplantılar ya
pılıyor.
Bunlardan bir tanesi Kartal Lokalimizde 

i gerçekleştirildi.
23 Nisan günü saat 14.00 de şube lokaliniz 
de tüm üyelerimize açık bir seminer ve 
slayt gösterisi yapılacak. Gösteri aynı 

■ gün 19.00 da Kartal lokalimizde yinelene
cek 24 Nisan günü Kartaltepe Kalkevinde 
de Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa çevresin- 

, deki üyelerimizle Halkevi üyeleri için 
seminer ve slayt gösterisi yapılacak, 
öte yandan 1 Kayısın tüm halkımıza mal ol
ması doğrultusunda sürdürülen örgiitlerara- 
sı çalışmalara derneğimiz de katılıyor.
1 Mayısın çalışanların bir bayramı gibi 
kutlanması için çok sayıda kartpostal 
bastırılıyor. Kartpostallar şube lokali- 

ı mizde de satılıyor.

TÜTED DANIŞMA KURULU TOPLANDI.

Tüted Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı 
üzerine TÜTED danışma kurulu dönemin 
üçüncü toplantısını yaptı.
Merkaz Yönetim Kurulu ile 16 şube temsil
cilerinin katıldığı toplantı iki rjün sür
dü. Derneğinizin ülke çapında örgütlem.ıe 
sorunlarının ve öbür örgütlerle ilişki
lerinin tartışıldığı toplantı olumlu ve 
geliştirici sonuçlar getirdi.
Gündemde merkez ve şube çalışmalarına i- 
lişkin bilgilenme, danışma kurulunun nite
liği, seçim ve teknik elemanlar, 1 Mayıs,
5 Şubat miting ve yürüyüşü, merkezi bütçe 

j teknik eleman tanımı, ve TÜTED’i tanıtma 
j broşürü gibi konular vardı.Her konuya iliş 
| kin ayrıntılı çalışma ile toplantıya giden 
şubemiz, teknik eleman tanımı ile ilgili 

¡i görüşlerini sözlü, broşür taslağı önerisini
\ uazili, olarak^sundu , Açıkladığımız görüşler \\.Rurulaa genellikle desteklenül.
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10 YAŞ SEÇî-'Ej 21 YAŞ SEÇj 
OLMALI.

YASI

İlerici Gençler Eerne"inin açtığır'lî yaş 
seçme 21 y-ş seçilise yaşı o İnalıdır" kam 
•panyasını İstanbul "abib Odası, İstanbul 
Barosu, TÖF-DES 9 TÜS-DER İstanbul Şubele 
rive DHKD iıe birlikte TÜTED İstanbul Şu
besi olarak destekledik.
İGD bu konuda açtığı imza kampanyasını 
yaklaşık 20C> bin kişinin desteklediğini 
bir basın toplantısıile açıkladıve topla 
dığı imzaları sergiledi. Bu basın toplan 
tısı ayni zamanda bir forum biçiminde 
geçti. Baro sözcüsü Turgut Kazan konuyu 
hukuk açısından? Tabib Odası sözcüsü Şa- 
kir Derkut ve Tüs-Der başkanı Ali Rıza 
Koca tıbbi açıdan ele aldılar. Töb-Der 
başkanı Talip Cztürl; de 13 yaşını bitir
memiş onbinlerce öğretmenin insan yetiş
tirdiğini, oysa oy kullanma hakkından yok 
sun olduğunu açıkladı.
Oturumda TÜTED İstanbul Şubesi adına vöne 
tim kurulumuz sekreter üyesi özetle şu 
görüşleri savundu t
Sugün ülkemizde 10 yaşını doldurmuş tek
nisyenler üretimes ülke ekonomisine önem
li ölçüde katkıda bulunmakta ve yer yer 
küçük üretim birimlerinde yönetici olarak 
çalışmaktadırlar,21 yaşındaki mühendisler 
de ülke ekonomisine katkıda bulunmakla 
birlikteönemli üretim birimlerinde yöneti 
cilik yapmaktadırlar. Ülkenin gelişimine 
önemli katkıları bulunan kişilerin ülke, 
yönetiminde söz sahibi olmaları gerekir. 
Biz hem teknisyen ve mühendis üyelerimizin 
bu nitelikleri açısından hem de demokratik 
bir talep olmasından ötürü bu kampanyayı 
destekliyoruz.

I ‘ESLEK KUIISLALI DÜSSrîLÎYORTIZ.

Demecimiz teknik hizmetlerde çalışanların 
meslek sorunlarının çözümlenmesini ve «es 
?.eki gelişmelerinin sağlanılasım da amaç 
edinmiştir. Bu amaca yönelik çalışmaların 
ilki geçtiğimiz yıl ortasında Kartal Lo
kalinde yapılan Teknik Resim " kursları 
ile başlanıştı.
Şubeniz bu denen de meslek kurslarını sür
dürmeyi gündeme alıyor.
Mayıs ayında başlayacak kurslar için iiaki- 
r.a Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile 
ortaklaşa çalışma planlandı.
Kurslar :
1- TERLİK RE S İti
2- KAYNAK TEKNİĞİ
3- TALAŞ KALDIRMA ( Torna, tesviye, planya 

matkap )
TESVİYE KtiLlP TEKNİĞİ 

dallarında yapılacak, ilgilenen arkadaşla
rın derneğimize baş vurarak kayıtlarını 
saptırmaları duyurulur.
Kurslar : Tüted İstanbul Lokalinde (faksin) 
Tüted Kartal Lokalinde, Yüksek Tekniker ve 
Teknikerler Derneği Lokalinde ( Aksaray ) 
Kartal tepe Halkevi Lokalinde, Kiiçükçekmece 
Halkevi Lokalinde verilecektir.

1

KABA VE KOL EMEĞİ BİR BÜTÜNDÜR
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1°. YAS SEÇî'E, 21 YAS SEÇİLİ3 YAŞI 
OLMALI.
İlerici Gençler Sermeğinin açtığı ’13 yaş 
seçma 21 yaş seçilme yaşı oİnalıdır“ kam 
panyasını İstanbul "abib Odası, İstanbul 
Barosu, TOB-DER , TÜS-BE1 İstanbul Subele 
rive DHKD iıc birlikte TÜTED İstanbul Şu
besi olarak destekledik.
İGD bu konuda açtığı imza kampanyasını 
yaklaşık 200 bin kişinin desteklediğini 
bir basın toplantısıile açıkladıve topla 
dığı imzaları sergiledi. Bu basın toplan 
tısı ayni samanda bir forum biçiminde 
geçti. Baro sözcüsü Turgut Kazan konuyu 
hukuk açısından, Tabib Odası sözcüsü Şa~ 
kir Derkut Ve Tüs-Der başkanı Ali Rıza 
Koca tıbbi açıdan ele aldılar. Töb-Der 
başkanı Talip öztürk de 13 yaşını bitir- ı 
memiş onbinlerce öğretmenin insan yetiş- | 
tirdiğini, oysa oy kullanma hakkından yok 1 
sun olduğunu açıkladı.
Oturumda TÜTED İstanbul Fubesi adına vöne ! 
tim kurulumuz sekreter üyesi özetle şu 
görüşleri savundu :
Sugün ülkemizde İG yaşını doldurmuş tek
nisyenler üretime, ülke ekonomisine önem- î
li ölçüde katkıda bulunmakta ve yer yer 
küçük üretim birimlerinde yönetici olarak 
çalışmaktadırlar,21 yaşındaki mühendisler 
de ülke ekonomisine katkıda bulunmakla 
birlikteönemli üretim birimlerinde yöneti 
cilik yapmaktadırlar. Ülkenin gelişimine 
önemli katkıları bulunan kişilerin ülke, 
yönetiminde söz sahibi olmaları gerekir.
Biz hem teknisyen ve mühendis üyelerimizinı 
bu nitelikleri açısından hem de demokratikj 
bir talep olmasından ötürü bu kampanyayı j 
destekliyoruz.

ilESLEK  KU2.SLALI iJÜZENLİYOR’IZ . |

Dem« .«imiz teknik hizmetlerde çalışanların 
meslek sorunlarının çözümlenme?.ini ve mes 
?.eki gelişmelerinin sağlanmasını da anaç 
edinmiştir. Bu amaca yönelik çalışmaların 
ilki geçtiğimiz yıl ortasında Kartal Lo
kalinde yapılan Teknik Resim " kursları 
ile başlamıştı.
Şubemiz bu denem de meslek kurslarını sür
dürmeyi gündeme alıyor.
Kayış ayında başlayacak kurslar için liaki” 
r.a Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile 
ortaklaşa çalışma planlandı.
Kurslar :
1- TEKÎlTk JİESİH
2- KAYNAK TEKNİĞİ
3- TALAŞ KALDIRMA ( Torna, tesviye, planya 

matkap )
A- TESVİYE KALIP TEKNİĞİ
dallarında yapılacak, ilgilenen arkadaşla
rın derneğimize baş vurarak kayıtlarını 
yaptırmaları duyurulur.
Kurslar : Tüted İstanbul Lokalinde (Taksici) 
Tüted Kartal Lokalinde, Yüksek Tekniker ve 
Teknikerler Derneği Lokalinde ( Aksaray ) 
KartAltepe Halkevi Lokalinde, Küçükçekmece 
Halkevi Lokalinde verilecektir.

----  O ------
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ACIK OT URUi :
GEÇMİŞTE ve »ÜNÜMÜZDE AKTİ-DEMOKRATİK UYGULAMALAR 

TÜTED İstanbul Şubesinin ; Töb-Ber, Tils-Der İstanbul Şubelsri, Halkevleri ! 
İstanbul İli Koordinasyon Kurulu, İKD, İGD ve İKÖK Genel Merkezleri ile 
ortak düzenlediği "Geçmişte ve Günümüzde Antidemokratik Uygulamalar " 
açık oturumu 26 Mart Cumartesi günü Yeni Tepebaşı Gazinosunda yapıldı. 
Binin üzerindeki izleyicinin bulunduğu toplantıda konuşan Prof. Sadun 
Aren, faşizmin geçmişteki örneklerinden farklı yöntemlerle iktidara gel
diğini ve daha kanlı bir baskı ve terör uyguladığını söyledi. 
Konuşmacılardan Zülal Kılıç, faşizmin tüm çalışanlara uyguladığı yöntemle
ri belirtti ve antifaşist antifaşist rücadele biçimlerini ortaya koydu» 
Avukat Turgut Kazan ise, 12 Hart Hukukunu örneklerle belgeledi ve bu hu
kuk anlayışının günümüzde de geçerliğini sürdürdüğünü açıkladı. Kazan, 
Anayasanın nasıl değiştirildiğini, yargı yetkisi ve organlarının ne şe
kilde çiğnendiğini belirterek ilerici bir yönetimin öncelikle bu noktala 
rı gözönüne alması gerektiğini söyledi» Kazan'dan sonra sözalan Haluk Tan 
ipekçi işçi-gençlik açısından sorunu ortaya koydu ve gençlik üzerindeki 
baskıları anlattı* En son konuşan Maden-İş Eğitim Dair-esi Başkanı Süleyman 
Üstün, 1971 öncesi ve sonrası grev ve lokavtları ile işçi ücretlerindeki 
değişimi rakamlarla belirtti. Baskı döneminin grev sayısında büyüle düşüş
ler ortaya çıkardığını, işçi ücretlerinde nisbi azalışlar kaydedildiğini 
açıkladı. Faşizmin bir ülkede adım adım yol alarak yerleşebileceğini işçi ■ 

i sınıfı başta olmak üzere tüm çt lışanlarm, demokratların 'vj ilericilerin „ 
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