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SAVE;,

kuklası faş ist

Yunan Cuntasının-ı Kıbrıs ın Bağıms ızlı ğın a ve toı,ra.k bütünlüğüne , karşı. yönettiği sald ırılar ,
Türk Hükümetinin ka:c arlı ve haysi yetli tutur::ı.u ve Türk Silahl ı Kuvvetlerinin Kahramanca müdaTua:esi sonunda bozguna u ğratılmıştır.
Emperyalizmin

1

1

Fa ş ist

Yur.2.n

Cu~tas ı sub aylarJ.Iı:ı.n öncülüğünde gerçekl eşt iri .

len , Türk ve i r.sanl1.k 9-üsman:ı Sar::ı.son un KJ.br ıs yönetimin ba ş ına ge·çirilmeaiyle gelişen o.:.n,;;::~.a..1 kar şıs ın da Türk Hüküneti Adanın Toprak bütünlüğünü ve l)agıtıs ı z~ığını garanti eden devl~tlerden biri
olarak harekete geçmiş ~ öbü= garantör devlet olan Ingiltere ve diğer ülkelerle yapt~ğı diplonat ik temaslar sonunda Kıbrıs'a çıkarma
yapmaktan başka çareni n kal mad ı ğ ını görmuş ve 20 Temmuz sabahı Türk
Ordusu Kıbrıs• e ayak başmıştlro
Ba şb akan Ecevit ilk günü verdi ği der:ı.eçte, Türk Silahlı Kuvvet• lerinin savaş ıçin değil, Bar ış için, istila ;i.çin değil, zorbaca
bir istilaya s on verr::ı.ek i çin Kıbrıs ta bulunduklarını~ ateş açılmadıkça ate ş ediJmeyece ğini ve Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik
ve özgürlüklerin yeniden kurulmasını amaçladığını belirtmiştir .
üç gün süren harekat sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri, önceden
planlanan hedefe ulaşmış Kıb rış ve-Yunan faşistlerine altından kalkamıyacakları kesin darbeyi vurduktan sonra Birleşciş YJ.illetler Güvenlik Konseyinin çağrısına uyarak 22 Terı:ınıuz Pazartesi Saat 17 . 00 1 de
ate ş i kesmiştir , Ateş kesin başladı ğı saatlerde Lefko ş e 1 dQn Girne 1 ye
giden ana yol Girne limanı ile adanın Kuzey kıyılarının önemli bölümü Türk SilahlJ. Kuvvetlerinin kontrolu altına girmiş-tir .
Yaptığı Basıu.toplantıs~nda genel ~u~umu bütün_aç~klı ğı i~e
değerlendiren Ecevı t:
Askerı p.arekat yonunden belkı bır kaç gun daha devam etmemiz gerekirdi~ Fakat QiZ istilacı de ğilizo Biz barış 
ç ıyız . Güvenlik Konseyinin kararına uyı:;ıa;yı gerekli gördÜk . 11 demişti:ç- o
I
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CUNTALAR ÇÖKÜYOR

T . B. M. M. 'de y::ı.ptığ::ı. konuşmada. Ecev~ t,. Türkiye' yi Yunanistan ı dan

başka kınayan

devle~ Y?ktur .
kes kınamışt ır~ deınıştır .

Yunanıst{ID'ı ıse

~

kendisinden

başka

h

er

_

Gerç~kte~ do(5tı-batı tili?- d~anın destek ve sempatisini kazanan
ve asker~ yonden elde etti~i başarı kars ısında
Yunan ve Kıbrıs Cuntaları çolcoeye başlam.ıştır 0
~
Emperyalizmin kuklası faş~st Yunan cuntasının, Kıbrıs ' ta Sam.son ' u görevd~n a~m~sı "-!'e.Yunanıstan•~a Ka~am~lis ' in Başkanlı~ında
yeni sivil b~r ~ükumetı ı şbaQına getırmesı dunyada sempati
kazanmak için yenı bır o~u mu? Yo~sa barı ş ı amaçlayan bir girişind. mi?
Bunu en kısa zamanda o~renece~ız.
~wa şuna inap.ıyoruz ki, gerek Kıb~ıs 1 ta ~er~k Yunanistan ' da
fuşismııı
yıldızı bi r daha parlanaoak uzere sonmuş tür 0
lürkiye ' nın sıyası
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-2DİSK

YONET!M KURULU

KIBRIS'la 1LG!L!

ÖNEMLİ

KARARLAR

ALDI-

20 ve 21 TeI!liluz 1974 tarihlerinde iki gün süreyle, Sendika Ba~da işt-b·aki ile-. toplanan D!SK Yönetin Kurulu 1 savaş halı
ve Kı.brıs çıkartmasıyla ilgili olarak önenli kararl?,r a lr:ııştır~ Bu
kararlarla ilgili olarak DISK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER şu açıkl a

kanlarının

ma;rı yaptı:

ve anayasal düzeni yıken ve Yunan
düzenlenen darbe hareketinden sonra barış, özgürlük, demokrasi ve Kıbrıs 1 ta Anayasal düzenin yeniden kurulması:::ı amaçlayan
Kıbrıs .ç~kartma.sı konusunda DİSK, hÜkÜmetimizin yanındadır ve destek-~
lem.ektedir •
2 - DİSK, Kıbrıs'ta Türk Sil.ahlı Kuvvetlerinin kontrolu dışın~ a
ki bölgelerde -da~ınık ve desteksiz olarak bulunan Türlü s ri, hunharcPve ,zalimce öldürme hareketine giren Yunan ve Rumları dü::ya kanu oyun
da protesto eder .
3 - DİSK , üye Sendikalarına pa~lı bütün işçil e rin ~sgari birer
brüt yevmiyeleri ile devletin, Savaş fonuna katılmaları kru::.ıpan;yasını

l -

Kıbrıa~taki ba~ırısızlık

Cunta'sınca

•

açmıştır.

•

~ - DİSK, yurt dışındaki işçileri ve bütün halkım. z ı, herkesi
kendi ekonomik gücü oranında devletin savaş fonuna katkıda bulum:ıa
ya ç~rır.
5 - D!SK , gerekli ve zorunlu görüldüğü takdirde, Hilltii:ı::ıetin kararname veya kanun çıkarma yoluyla devletin savaş fonu ~esabına, bütün çalışanların günde bir saat fazla çalışma ile katkı-la bulunması
uygulamasını önerir.
~
6 - DİSK, bütün işçileri ve Türk halkını kan bag:ı.,şında bulun:rıa
ya ça~ırır.
7 - DİSK, do~rudan do~ruya devletin savaş gücüyle ilgili olnasa
dahi, psikolojikaçıdan etken d1;1I't1o.da olan. grevlerin ve 2;rev durununa
gelen uyuşmazlı*ların dE;rhal bır anlaşma ıle son bulnası konusunda
işçilerin fada.ka~l~~ı, ~ş~ere~ yararına.ve ge~i~ açısın~.an işçi aleyhine oldu~ duşuncesı ıle ışverenlerın fedakarlık ya:p.naya ça~ırır.
n!SK, bünyesindeki grevlerde resen, b~gımsız sendikalar bünyesindeki
grevlerde ise davet vuku buldu/sU takdırde aracılık göre·vini üstleru::ıe
ye hazırdır.
8 _ DİSK, kendisinde ve üye Sendikalarında ouluna.n her türlü araç ve gereçleri devlet enrine vermeye hazırdır.
9 - D!SK, işçileri ve tün ~alkırıı~ı Sıkı Yönetim e:.:irlerine har-.
fiyen, vaktinde uyı.ıayan, devletın resmı açıklamasından ~ aşka kişile
rin ohu:ı.suz davranış ve konuşnaları karşısında dikkatli ve tedbirli
olmaya davet eder.

10 - Ülke bütünlüğü . savaş hali ve barı ş , ö~gürlük , demokrasi
Kıbrıs ' ta Anayasal düzenin kurulrı.as ını amaçlayan Kıbrıs çıkartması
ve harekatı konusunda D!SK 2 Türk- !ş 'i birl ikte hareket için i şbir
li ğine

çağır.ı.J? .

BA ŞBAKAN

D!BK, Genel

ve GENEL KURMAY
ÇEKİLEN TELGRAF

Başkanı Keı::ıal

BAŞKANINA

TÜRKLER,

Başbakan

Ba şkanına a ş a~ıdaki telgraf ı çek:I:ı.işt i r :

" Sayın

•

,

ve Genel Kur may

Bülent ECEV! T

l3AŞBAKAı~
.Afı1KARA

~ugün· acele olarak top l n.nmış olan Dİ SK, Ur.e si Sendika Başkan

l arının Kı br ıs'ın bağıms ı z lı ğını ve .Anayasal Düzenini korumak amacıyl a Kıbrı s 'a Türk S il ahlı Kuvve t ler ince yapılan ç ıkartmayı oy birli ğ iyle

destekleme

kararı aldı ğ ını

ar zeder,

sayg ı larımı sunar ım .

KEMAL TÜRKLER

D!SK GENEL BA:;;KANI 11
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Sa.yın

Or General

GEt"EL KURMAY

Saı::ıih

SANCAR

BAŞKANI

ANKARA

Bu~ acel~ 018.:ak toplanmış bulunan DİSK Üyesi Sendika Başkan
kahraman Turk Sılahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ' a yaptıkları çıkart
ma hareketini oyb~rli~iy~e destekleme kararı almış olduklarını va bu
yüce mücadelede Turk ~ ş çıle· rinin silahlı kuvvetlerimizin yanında oldu~nu ar zeder, saygılarımı sunarım .
ları

KEI1.A.L TÜRKLER

D!SK GENEL

BAŞKANI 11

