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KORUTÜRK'ÜN TÜRKLER'E TELJRA.FI 

Ounb:uroaşh"'alll Fahri Korutürk Kıbrıs Barış Harekatı nudeniyls 
1.--ondisini kutl~-van D!SK Genel Başkanı Kemal Türkle::? j e aşa~ıö.aki ~0 -

y~\bı "\"\:'rniş tir . 
"Ti.u-k Silahlı Kuvvetlı:ırinin Kıbrıs; ta temelinden yJ.kıla."l arıaya

s~l dü~uni yeniden kurnak ve Türk Toplumunun huzu~ ve güvenli~~~~
sS\ğln.~'1k ru::ı~cıyla giriştiği hareket dolayısJ.yla gönderniş oldu~'JZ 
~elgı,a:n. mennunlukla aldım. Benison derece mütehassis eden vatanse
'\"e~ d:u~'"gularınız ve Silahlı Kuvvetlerimiz bakkı ndaki asil dav:ı:·ax.. -
şuuz için teşekkür ederim.. ı. 

TURKLER ve KAYA .ALNANYA ' YA G!DİYOR 

Il'!F ttye IGM Sendikasının l;,-21 Eylül 1974 tarihleri arasında ya
pılacak Gonel Kuruluna Sendikamızı temsilen Genel Başkan Kema:. Tiirk • 
ler1 le, Genel Başkan Vekili Şinasi Kaya katılacaktır,; 

Türkler , Ge!ıel Kurulda , Uluslararası işçi dayenışiila.s:ı. v G Kıbr- s 
Sorununa ilişki:ı bir konuşma yapacaktıre ~ ~ 

II. YlJRTDIŞI GÖRGÜ E iİTİMİ 
PROGRAMI IIAZIRLA.N JI 

1974 yılı II. Yurtdışı Görgü E~it:uni Prograrnnın son hazırl:.k:!.a
rı bitcişti::-~ IllF ile yapılan konuya ilişkin görüşneler cenüz ~it~c
dı~ için ekibin hareket tarihi henüz saptanamamıştır ,.. 

Ge3i nuhtenelen Ekin ayı i çinde başlay~cak ve 2j üyeı::::i.z ka~:la
caktır. 

ADE1'1 YA Yü Z ÖLDÜ 

• Olayları yerinde inceliyerek kamu oyuna doğru haberle--:- a.'ct:ır::ı.,_:: 
için Kıo:rıs ;a giden Anka Ajansı Muhabiri Adem Yavuz Faşist run:a: ~ 
esir düşniiştü • 

.Adec. Yavuz esir düştükten sonra elleri bağlanıp kurşunl::ı..nr:ı:ı.ş "':e 
çok aS:-X yaralar alnıştı. Hiikümetin etkin gj.rişiulı...rinclcrı SO!'l'!'~ ya
ralı olarak teslin alınan Aden Yavuz Adana Devı.ct Ho.stahancsinc gctı
rilciş ve gösterilen bütün ihtirıama ra~e~ k:urto.ı'ıloıı~--:.--_şt-,.r, 

Men Yavuz ' un ölÜJ!Ili nedeniyle Sendikaın.zı....1 duydut1u üzüntüyil. :Sa
sın-Yayın Dairesi Başkanı Hilmi Güner bir tolgrc..fl::t Ga~ot,•cilor Se!1~
dikası Ba~kanlığ:ı.na iletmiştir . 

G1JNER'!N TELGRAFI ŞÖYLED!R 

nUyeniz Adeo Yavuz I un ölüoü nedeniyle çok ::mnini üzüntü duyduk~ 

.Acınızı paylaşır en içten b•\ş sa~lır;ı dilokloriıL.~i t:unn-ı-, z, ,: 



• 

• 

-2-

10 B!N ÜYELİ BAYSAN-!Ş 
D!SK'E !LT!HAK ETT! 

Bayındırlık Bakanlığında çalışan işçileri temsil eden ve 
10.000 üyesi olan Baysan-!ş Sendikası DISK'e katılma kararı aldı. 

Kararın alınmasından sonra D!SK Genel Başkanı Kemal Türltl-~1'-1 

le~ Genel Başkan Vekili Hil~~ Güner B~ysan-!ş Genel Başkanını tel
gra.fla kqtl~cı,..."',.az-., 

Türkler ' in telgraf:ı. aynen şöyledir: 

Sayın Cevat Özhrurırcı 
Baysan-İş Sendikası 
Genel Başkanı 
ANKARA 

Sendikanız Baysan-!ş'in Olağanüstü ~enel Kurulunda oybir
~iğiyle aldığı D!SK'e katılma kararını Genel Başkan Vekilimiz 
Özcan Kesge9'in tel5rafından ö~endim. Baısan-!ş mensubu işçi 
kardeşlerimızin D!SK camiasına katılması önemli ve gelecek i
çin tarihi bir olaydır. Bundan ötürü sevinçliyiz. Baysan-İş 
1-öneticile~ini ve Genel Kurul delegelerini bu büyük başarıdan 
ôtürü kutlar bundan böyle DİSK camiası içinde üyeleriniz ve 
işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda yapacagınız çalışmalar
da başarılar dilerim. 

KEMAL TÜRKLER 
DİSK GBNEL B.AŞKANI 

TUR!ZM-!Ş'!N KONGRESİ YAPILDI 

DİSK Üyesi Turizm-İş Sendikası, Lastik-İş Sendikası E~itim Sa
lonunda yapılmıştır . 

' . 
Kongreyi ;yurt ve dünya sorunlarının analizini yaparak açan Ge

nel Başkan Turgut Gökdere Hükümetin işçi sorunlarının çözümlenmesi
ni öncelikle ele almasını istemiştir. 

Kongrenin ikinci gününde kimlikleri belirsiz bir grup huzur
s~mluk çıkarmak istemiş fakat uyan1k işçilerin tepkileri karşısın
da başarı sa~lıyamamlştır. 

GÖKDh1IB GENEL BAŞKANLIĞA 
ERDOĞAN GENEL SE:rrnETERL!ĞE SEÇ!LD! 

Gündem:Uı son maddesli geregince yapılan seçimlerde Turgut Gök
dere Genel Başkanlıga, Rıza Erdoğan Genel Sekreterli~e seçilmiştir. 
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