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Haber Bülteni
"Şııııı1 kani .rlınak lazırn ki, cJün!.1 !üzürıdegöf.]üğümüz herşey kd.tı'ıın eseridir-''

Must.ıfa tfumal ATA:] UaRK
SAYI: 12

''Söylev ve Bugün
7o. yıl'' paneli yapıldı

'J'a:t ([ınl.I Btr]ığı.liI1k 2a 
^jıl]k 

ginrii v.lrıl]e. l]]nka!
ar..i Mı](Lalli]ğ Kon]f.ın\ Sıloıuıda. soylev ın 7{] ],]lI etk]nlikl.n
lıa\ın]'!r]ı. 'sa]!r\ r.I]Ugijtr ]_!. Yı] lonUl! Fın.l dı/cn1.d]k

(j.İ.l B.slınıdı/ Aı s.nrı K.i(nonii yli.cıt]ği DıD.]e lü]-
ni:jı].ü.LJ]ıt A []. t't]Ik lı]kll]D T.ih]Eıİjıısı \1ndur Yald]ı]Cı!
I,ı.] D. Lhn.l Yı!ul. Dil D..]c!i B.şkaıl l}oü Dl Ş..lrcftb'l'u.ln
\. CUr]ı!] 1'. aİi2e1e!]İdCn Gız.r..ı lık KınsL Iııüld!lıl.

]]]İcld. k.!ujı.l}oü D] Yc\uz. sötle\ ]n ta ihcjl.l icjı bjlin.i
,t....ie ]il!ı,k oldıllnu bi]d]IcIck. G.cİriı. lj'anan bıl.otr.lxy
E!iliİııldc d. ],eşaıl!o.' 'l e.akki Pe[eI Cümhun}c( FjIkası i]c RP
(ji]jı]dl hıyiik benz..lıklcl !a] RP sofununui çözülınesi için Sö!
|.\ ü]en rıradaııİıın gcı.kiI' dedi.

Lıl D.loeli Bışkanü PIol D.. Şe.aiaıljD Tulaı dı Alaftilküİ s(jy'
L.ldelii amıclnın kcndjsinin iç]ıde bUIUnduğn o]ıylın yazıı.k o!
!h!lı! te]"deftı TUI!ı' 'söyler'd. Musrafa Kemali. ]çinde b!_
]!ıdu!u dcr.i lenn ij7cti' p.ıa.oIna$ !n!çizei]eri ilebelge]crc d!ya]]
.larık ycıilmışıı] A],ıoa sayl.'ac Alıürk. 9 }]l|n ncs.bm I.r
İıckıcdl. diüe konUş1u

satl.rxı ıb]et a]]tı.ak.ltrtIa la dolu olduğunu be]ıc.ı'fu.an.
Dın bry..ğr (]m] kcz şe.iaı, ]iin]i k.z de i]enCi]ik sloeaı1.rı ıltlnda

)ıüuiilnıekledj1' 5aYl.! bu blk nrdalr hill] uyamayj seıekli gö.a),ol '

Gaz.l.o l\]k Kaıl! dr 12 tıln] soni]ll.dı kn]5l dcyj nrün !a
ş.ıdtğnı ijne süıcrek. es.]ncıtikl.ıi Tüıl ]ts!id.i ı]ünıI.k' üiu!
]ara.ı!I şiIkctlcıe devlnrnr söZkoİUsu oklığUıu sa!Und!.

Cencl Bışkıil.]lz AV' scma Keİdi.ci dc y.pİğı k.nuşıida,
say]cv n 70. y']ı ctkin]ülen çcrçeleİıdc Yıpülan bu ıoPllntlya kı
1lk]ıklıü için koıUşmaü]ara teşekkİ. ctl] Kendi..ı. Tiirkiy. C!tr)
1., -, rh o' " .( or L,...8o/.. .tI n r
urgü]i!a.ik' kadln]ala }öıelilr lehdit uı$rlınnı. cok ol.llgunu. ı\
dırlanmal isıeyen kjşi].ıiır !e bU i]lke ]çii kaygü du)a Lanİ sijyi.! ]

bjI baluaı kiıab] oı2Iık buILnduıııluna dikkai çck(]
Panel bnıirjDdc btr de s(ıı dinlelisi nu l.lu

yrxİ yıı- MEsAJI
l)ınyaılzın. hiI yı]j dahı gende bırakMık:00()]i y1l'

]l.a tıI(lı!1lğ| L998in, İlkeD]izc !e de..eğInriz1n üİr ü!.]eIjne
' üL \- ' ' .ll !. dl ı ..ljni/l" } .nl \ .r|.

NIcIke1 Yaıctıı K!r!lu o]a.al. g.leıe geLdiğiııiz 1996 tIlrn'n
Nla),s iy|Ddan ben, delİcğimiz içii ve n]ke gclcceğiiçin. Aktii.kçir
vc liık çizgiDizi koIularak. elimi2de. gclen her gay.cti gas'
. a mr. '' ,l l. rn . r"r,l

Bjlindi!j iizcIel lr9' ylllD r başl.da ve.djğimiz sözle.dcD ha
.cketle. b]I çot .]n..ıhıll gcrçckle$i.ııek yo\nıla cnriır Ie kamıt1
Jdırrlan ıııjk Ic soı!çla.ınd2n da mUdu1uk d!ymaktd!'lz

o..clikle. ]:ll o(Jk ]997 tadhinden be.i' gcnel ıreıkezimizce he.
ı' muntazını çlkalülan bülten]e.]mi7. yaPf,kla.İ!z lc yı_
p.Caklııİnz ıç]n 5iz]cle habe. Llaş!nıa alacııız oldu]ıı' Di_
le!iirjz. bu bİlıcİ]cr] zeıgi.le$iiı, Tülk Kıdrnlar Bi.liği]ic lıtll
İe kı]1cı bir ılergi hali.e geıinnckıjI 1998 v1l]i.la, buDu ger
çck]c$irjnek iç]n h.r Iür çabıyı sdtcdcccğiz Bi]ij,oful ki. bizi ve
lİr.çlenm]Z| anlırma}'a yaDclik bir de.8i, kamuo)'undaki say
snıIğ1'İlI bjr kar dahı anı]]ı]ıy. hizmer ede.ekıir

DcIneğimi/e air sisıenin ku]ulnıaJ' hep ına.]fr]l olmU$! ve
b! toı!da dl büyük !eöıem]i adnn]aı aıp, sıyıca. niıelikç. vc y.P]
ola.Jk (lcıreğnıızi vc ea.üıı.izü lanImaya yone1ik çallşmaIaım'z.
1997 ll] rda hemen hcmen lamahlanmlş !c ayı.a her iıycnriz.
o.Uaı ıaşya.lğına imnd1ğınll kiııik kaıT]a na sahip olmaya

b!şla]ıl!tı'. Bi]inmc]]diI ki' L998 y]llndı. b gü kü güc!İıi7n \.
say]m]zl bn'kaç kıfur. ç]kd..mak. ycn] ania.nh]l !c h.dctlmjZdi]

]996 yr]lnda. tüziiğtmü/ün öıga.düğii biçımdc ıIk defa g.I
ç.kle$i.diğnıiz, B!şkanlİ Kuıuhı oplant1lal]. l997 t ljı.la da
sayl]ann] arftr.a.ak ve d$a ee.iş katü]ınnn sağllnmalyla ta
pılml$Iı. cdrdi]k ki, bu bplaıılal. Dcrnck bıntejndc biıbiıhıll
dahı iyj tanıya.ık' Eiicıihü7. giı,eniP ıydlD]lk geleceli]c. Icin !e
"cği|''i Uc..c|coe)'ı,\_lno)..|J.. /. olI l l'.|. l.p

histirdi
Kadln ha,kla. j]c il3jli mücidelede .nıyı koyduğU]nu/ hcr cr

kinlilrıe. Türk Kadı.lal Bİljği o]ar.tri, ande. vc i'ıck ol]n] ıİ]!
.' 'l l\;\ u."."ıın.. ı.l..... '. f- ! |/ :lJ
leı, herçev.cıin likdiI]cd]ri kalandI BnıunlJgu]xl d!!U!oI\e tnn]
şube haikanl.ıtır2 vc iüm üyelcIirı]zin kalkl !. çab.laIlnı ]998
yll]ıda da altalak süIdürc.eklennc olan jn.n.]mızla, hepini^ ıe

Ç!ğdaş Tü.kiye Cuııhunyelinin, la]kljk i]kcsjnc yönelik teİ
didin geçmedjğini !c bu jlkeyı oıradan kx]dlmai i(.yen h]I /]n
r.cr .. l,.li,,.. /d.,-^ D d, br.r hrt., o 9.n. ,

çoculr]rım,2ln vc ülkeııi2in lydln]lk gele.eği içiI' ]998 ],]İnd! da'
ayn] kaladı1I( !e ayD1iJıa ç]a. Atatın'k i]kc]c.inc ta!izsiz blill dc.' . ı'zl . u.1ı,.:.ı.9.n r.- l \. J.J_. l.|
.. l i;.ü b |\l-\. 3 .Jcl".o'',l ...l l /l ..1

Ay. Sema K.ndi.ci
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l .kkadıı| 5 Aralık ]93.] tec1d.ctIiğı se.mev.scçj].1c
Hakkı nı. 6j 

'üldöni]nnnu 
\'urt g...]jnde dnzenl.ıcn .l

Iu.| la.]ü.r ne.ieni hi. a.nl' geneLae ]kin.i Dnn}'a 5t
Yaşü w]]llaslı.]a Lr! nak]a]a ]raıuŞan diı!a ka.lınla.ndan ]0
}ı1nn.| ü]jd..ı( 

^.rak 
ln.]rkJdü.ü briyük öndcr 

^latu] 
k un

ıaıüd]iü bU haL(Lal r rere.n.e .1eğ..]eİ.ii] encdi vc I0 } ]L ii..e
lras]adığj k.s!da baı kad]ojnüı alaasında kald].

TüIkkadjn]a]ü sea]neıe seçi]m.h;ükkınl c1dc.Iıiklerj üi3

1"...

'L'tr!k ı;drn]arl, Atat!ırk ya'al].en l935'te -!ap]1an se
(].rlP|.ie' lE kadı.] teınsi1.] ola.ak pa.1anrentoya !dü1
dC.n.en 6j !ı1 ıc]nde bı] .ikaııa bil daha ultlsaınadılar ııl
i.1.iünielde' paı1anr'"niodak] kadln ıni!]elrekiji oraı] vı2.].
. ] r(e]r. 1!j!tla ]j Ladın ni1lelv.ki]i i1c bu o.a]i 'Itil.iü]

(ad].LJ.. Ial lamentoda l !4_l se.iün]eıınde l a iemsü1.]'1.
}!2d. _]'68. l950 seçıİr]e.inde l teınsı]cı}le 

'üzdc 
0.62

l!5.! s..lr.Lc.rnde .1 tenrsrl.iyle I'uzde 0 75 1!33 s.
. .ü]|] indc ] 2 tenr5.ı1cj! Le l'nzde J o.an]n.]a vel a]atJi]d]le..
]ü].la.1ıI' ]!E7 scçım1clindc viizd. ] 33, 19!]'de }'ı]zde
i-l. ],]!5 ie vıizd. 2 3a o]aiak !.r..](1.sli.

Buradan da a.]kıi gi)üil.br]n]ğj g bi iuli (ad]nı' Seçırc
ıf sc.]Ltr].1l.tkk]nü ]l( kU ]andükLaü seçiınlerde en 1rüyiik 5.
sı:r!] Sağ1a]l.]j bi. dand ayİ \.nü.a Lr]a!anradrLar.

(adlna Medeni Haktaİr isviçre'de r97r'de verildi
(a. ını s..n( \. s..]l.1. ha]a(ü lr.nsa'ln ] 9.!']' Ila]r a da

!.15, J'ır.ini5tan da L!l5:, EcL.üka da I960 \. lsvjl.etje lse

]9].] -1ül] !. a]j..sü]]d. k;.1ünl..]İ nrr]letl.k]jı seC.e \.
!eçülİ]e haliklna ka\!Şüuğu ü]k.] sayüs].]. ]8, li11e. ni].

rr .. l'oo." P
aLınd]iürida Atat!Ik d.neııinde tiadın]an. e1.]e ctr]ğ] hak
1arj. .re.r oIla./i] cıkıror

KadııIar Neden Haklaılnt l<uIlanamtyor?
Kadı.linn pallafu.nloda vCttlü kada. t.lısı1 edi

' "-l .. o ld -, o."ll
k.klede. dıjsı] k olınas] gösi.rı]i!or.

ür!.a bağLı olalak nr.iL.I sahibj k..l ]r],]lün a/lığı.]a İc
. e.]tI in as |..]a } lI al]\ ü]]

\lr] e.ek]11iğıı. a.]a' o1]tan]n b(ı]ı brr e()]]on]ikgı1.g.
lekorın.sü, i].ı.1d. pa.ayi htIkıneden eı\eki.ı. ba alanda 1]n

' ..cio". 
:

!.\ınJ !!uİru.u ohınrsu2 ctki]iyo..,^i]. iç sd.erLe. Ra
drnLa.]n g.cc pa.ti .al|Ş.1alaına le}n u/Uİ PılI] kan:
p;nr.alarına kal|1tmınl zo.1aŞt]l ü!oI'

B! scb.pi. kidüıla. 5j'asa] h.]yitün ](iİe gjInreilc J!.]ık

'I'ürk Kadrrıları' haklarrnı dünya
kadrnlarından 10 yıl önce 5 Aralık

1934'de ''Seçme r'e Seçilme Hakkı''ııı
elde etti

Ulkemizde''Kadın'' gerçeği
üzerine

G |lj|. \ | \|ı| \IlH

Dünlı nü]'usu]]!ı en ı/ }ıİ!İ] t.jli] ı.] ]td]l \Jü]gji ı
(opl!ıı ı.liL. jçrnd..I{nr. büü.I ola]ık o]n!i ü]n jl] rl.]!İ]!hi]lı

c.] nnij' 9.lişd.kie .lın !e gei iLleLrr olı.ık t ! .rı]a1ı |.
ğcdcoajIij.n dtrıta topLtr']lı.ıJı düi|r]]]J. liIk ı rli .i\a }:ıJ]İ
:c]çc!i Iü.ıı&' beılLti'ıi au.Uhı] d.gil

Cei kılml! illieIer.lc "nd... İcs]rn d.IJm]iI ._ığLx)lı. e.[.!]i
cjns.l l.edeıı r\teL]cnn..f\'ıP \c.D. oİun ic.l.!]]]] lr.l türL! ]i
ıi)l.İJ c.viP ycıı.ji boklür.. b]I ıIıçi zi] ]l J . jt..tc üı..l.!]

C.]ışfi.kt. .lrİ nlt.l.ri]. \.oi kcsi]n sos]'x1 ]]ı}iLı ( ii ı]f. r
lell.nn .c.i]c!r oldllu r.plı]İr i degileı hi) ıi (andıaiI]:rı :.ı.
biIız ntirı !e]]l]nıi 1n]ı' ..]i.L]C.i]] onl& r...l.ilü]il .n üi!jrl]

G.]rşn]is i]1k.]e.de i5. bı]rn9irİn]ii hü.ç.]r JLJİ],] J]ı t.ıal]]
i\Iın]Jınr.\ .laj] fıd1ı. loplıu.ıı \lllgcç]ünel hı. i-". .İ Ert.l]]
tjlüi.!ln nitli lr.drısel \. lıh]nl.i .L!klil'l.. oi.İ] ıtrlrrıü ti'l
ntln]nİlİ /!\II. ..hji. gı2el. 1l]rlt ]ıLnl. /.kıJlİ l()inl r ]

l-ırrI] \'. b! ]n |ıIıs]ıı !ı]rln. LxJ]n]n ıj!]ijIlıtıriı jl|ıilr]]rİ
Icrn.s]ll uç(i.ıa..ıe]e lC.cn ]rcn] jİi!l liii ]ı

(i.ljsnris re 9e]ışİıel'ıl üjLJür ].d!İilıt]İ ..!! ti.1 ı ]iuüıt İ.ı ]

Cınlü lıllklmx .ı ünLül]iüi k'ılü .ı]lii I!.r ::. ]:l' l.,I

(il]ı].r.i.^i rj:i]:'| j:,._l:.,.,.i . .].l] |'] .. ı. ı,ı
r.. \J l.ı.il. :|]:i] ::'l_..l. ( ::]:...:. :lir "J\::i,ı] i hrr
].nar. :-r,:]l]:. l ]i.]::..: :J:..n .fll.!İrr] \u...lnr.\i !
I.ıır..] li.ijj]:] ]]:..:. " .]. ].J.I "ıuı]ii.:. brL:.!iı. l]]lgü ]

0]İ16 iit] llı:L]l iii:. .': :l \.Ir il ütr!.._trı Bti\.nn.]Jıi]]
,].!rl. büI l.ltri0]c.i]: ':.] ,.:.. ].]ı:.jr llj\]hJ: ]Tj!a! \]!lriil . }ijınıra\ı aJ!'J it.ı 1j

ts! rui.!.L tiI|l ajiı::li.r Ij ],jı!i].!lı] b].]!d J.p]]' l.]
l.kıi ıi: ,]. ]i illii.I]ib ü ti./.,]İ]il l]']j l]l nı] :CI.ü. \il\.]i

liltir\:İi:/i]. ]i:.]]. _.::i ] - ..i ]..j ii]. r. ]Ln]st {.

!ı]cnrüi]ü ]!I.LLJnrr. .l , _: :::.rr:].ijl
inc. e...kl an.n]: i'ı]'.:ili:i' -.::.
kırş1ı]. o kaJi ]l.]ignı]!ür:j. \iJ'l.. i:- ', 'ı...::}:.. j!ır],

:.,
g.çı)-o. E.k.li loPlüı olrııı] hr ]iJ.iir.!j:.i].i]: .:ljıJ]].

l/nıli. ]dcolo]ik ...lik.L tJ.1I!n.rl1! ı.|. Uİi]..:.. .:l t.ü

J ,'. ',,.,l'11,,
,l

r. clkcli .!l nn/.!dc b]rı a.lı driı]ıl:l.t . .
, i, :lr

.iile. bİJ! o]ı.ık. ilc.i]-iliıIljli]i l ]j . . - j:i.']_{rı

:..q] njk scri lı.d]I
I\I ciıİ]mi!' k!ırdisi]re oıLt ü: j :: ] ]ln]! ].1

.]]Jjl]] 1r üop]L]Drı .ı , .]l.!, . ].

j ,\ ill]k eüıi !ı]r:ıi]]li] :
l!]i.ıü hızlılı!]n cIk.t t']i: : l
rc \üll .eL hı.tiislİl (']}ii] ::l:'
eöııelten !aZlcIiİriz ]:: .
b.l]eş]ıeklc o1ı]] dt] ]

iırJbilcc.liİriZ Jil.t.] -. :::

- ıj jx]]Itr] \]
:: ].'.r_ü] .lnl.İ] ]._._j rlaıtii lj]
r J:in-in.t 1.1.. !,.j::...]n.İ ı\l.] .]c

ARALIK AYININ Öı.Irvrİ GÜNLERi
5 Arallk 1934 : Kadılla.a Milletvek]]i seÇme !e se.illr€

]ıallı ıan:ncı
10 Aİalık : iji.-ı H.k].r: Giinii.
23 Aralık 193o : ı]?:l.:le-...'.l çe Klübilay\n sPhjt

P.::i::?!l

25 Aİalü 1973 : lsl:.E. i-.:'::'.: : l:]]ii

27 Aıalık l919: i!l_ısi. :, K:... ]. -: .]:]'a.n qelısi.
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''5 Aralrk Türk Kadlnrna Seçme ve Seçilme Hakkı''
verilişinin yıIdönümü Pendik şubemiz tarafindan

düzenlenen etkinliklerIe kutlandı
5 Arı1ık'' TiiIk Kıdınlna SeçıJle \'e Seçilınc Hakk] 

'e
rilişiniD yIldi)nünrü. Pcıdik Şubemizce hazlllanxn 2 gun]ak e1

k ıliklerLe kutla.dr KutLıınalaI 1iiin Şübclcifirizden i]ye]elin
kıı]rın-./1a gerçekleşIjlildi.

Kldalna.5 Ara]jk Cunra gü.ii sıbıh Pcıdlk'lcki 
^lıtiilkıİiıını çcLenk konulmar]!l. başlıd] A]dndaki kırnüş.ra ye

!ütrtyüşe. n)İre CHP Mill.tvckili E.can Kılakaş. Pendlk
Kıynakann !c Pcıdık Bc]edlfe Başkin Yi.dmcıj ile kıt
' ln .l ' '. D'l.ı..o .l"j. 'eli '_ il."l. ı

okuluıı gidjklj sanalçl Hü]}i Koçyiğ;t'indc katı1dığı kı]sıl
kesim kıdln]nrıİrn yer a]dığI ta.ende 5 Arailğın 1arihscl öncn]i

anlatlldl ve koıuş,nal;r yapndl' Kay.le birlikt. }cıilcı i1ğl.

lcmcğindcı sonlı bi]lscdc bulunaD Pasabıhç. Cam sını!l te

sislcd gczi]di Dırıca Rcssan] HıırdiBey ]Vlüzesine y.ı1rıLın /i
ynrelıeı sonra. akşım müzik]i kulla )ı yemeğinde 1rjıxrxyı g.
lindi.

6 Aralik CUmarıesi sünü, Bey]erbetı O]grınleını l]n!
tilüsünde l'ok El Sınaülıı selgisinin illennr.si}lc.ıLinlüklcl.
Beylerbe!i sa.ayı.a duzeo]e.en geZi''-]e sü]1]ıi ]]il];lttc }.ıil.ı
dkşını Ycda ycmcğnrdcn sonra, şubc bışkın1ıı !e lirleie kj
lı]an tij0 ıjye]el Cenel Başkan başkaiilğüida bil ı]pLınıı }'ıp

Insan Haklanndan Sorumlu
Devlet Bakanı

Hikmet Sami Türk'ü ziyaret ettik

li ']< Kedın]ıl B]lLiği Bı|kxnı A\ ukıü scrır KcidiIJi lrui,s

'"lır1ıgIİtlı Dcr]cü Bxkını ]liknr.1sınn Tiilk iı Zı]arel.ttik.
K.n.ljr.j' In\ın HıkLılı Ij'lcns.l ]]e}ınıxn]Csi ıin k:1bul

edi]işi]rıı ]9 )]l.](jnijnrijnac. kıdınlarıı dı insan haki{ı]]Lı il
giii txlepleİii ül.İn.k için zj!areti gelçek]eştirdik]erjıi b11

K.iiljl.i. ] ası]ildı kedlırln ]' slnıl tulııLduğunu \'e bu üa_

salıü|. d.!rşnr.i].i jstedikIerinı sö!ledr' Kendir.] KıJrnIn
çaldı\ Ti]Iki]cdc bulUıduğu k.Dur.' ı!ı]ı.lık Tü.kiıe\e }a
lışı] hil ko.uİr.]eğil{]il Kadün] 2' sln1lrıiin koiunlunı k0\an
\ xsa]ınn düZe1ıilırcsnıi isıiyorul' dıj c l:onu$u.

Dc\'l.t Bıkınl Hikn]eI sıİ]i 'l'urk. Cunrhuriyetin iLanı]ia
h] jkte kadır]aı'In crk.klc.lc lrcmcn hcnrcİ cŞil haklııı sahip
nlduklannı siyıSı1 ın]indı h.k.şilsi21i.ii kalnradlğ1nl be]i.ııi
']'iilk. al]ra }ısılalın bı hıklan tanmıs yclcrli dcğildjr Uy
gU1ıırıııkixksıkl ki.Iüı sideli1üıesi gelekjr' Bu hakıırdan sc
l.kl]lr.dc kadrnltft huk']ki .lülcılc !!gL]ı]ıı arasıDdaki lirkı
si.ll'ünck i.iD ].ni oLenaklıl Iınln,.asr 7oluı]uluğu valdll'

Nlcdc.i Kınun di knd]n-erkek eşiI]i!ı ile bağdaŞüa}an hii
kinn]eliı bu]ıün i]C \t.lrğıni koruduğu.u kaydedcn'Iürk. b'rn
|.tldın l]a7llaİ]rın diıZe1ti]m.sin. baş]andrğlnı bc]iItti Kı'
dlıhİn kı/llk so\'adüıl ku1]anabilİrelerine jliŞkin ]ısİj
.liizeıleıl]enın g.Iç.k1cş1iriL,]jğini an]nrsatxn Tiilk. AnnYasa
NIahkcn].si .iı de erkegın ZınaslnI ]ırklr biI şekilde !ti]lcnl.\'.ı
..7ı ka ununu itlnl.(iğini nj\ ].di

I)e!let Bakanı TiilL. .\1i]iktcki nrıL .cjıni ıic ilsjIi du_
I r,. l-' ..!e'1. Lr I k. ' l. ' r, . \:')J.
Eıli1iklc cğ.I eş]er alaslnda aylü bül Snzleşnle )'apl]nradr

üs. k€ndiljğ rdcn iş]cyen İra] .ejün]i 'N,Ial a!lüllğl'd1r Bu iL
tısxJi hık]İrdan kadını cIkCğc bığtrD]t kIlın btr l.iındir' mal
re]in]jnd.. C\]jIik soırasü elde Cdilen ma]la.da csl..in ol_
lık]]s nIn kxbul .dilnresinde yarar vardır. Llcdeni kenun ça-

. nl..bl ..l' '.lr o.dı-.ı.iıi

edilorüm kl. bU 1$ılı cn kısı 7in]anda 'l'B\]N']!. ..

Dev]eı Bakanı T'ü.k. bjr sazelec]lıin nüiiıs lcSPiİj]d. Lı
dın1ara ıncslekleriIle i1sili so.ularln yanelt]]nredüğini ha

İl]aınası üzcrine de' nü}'u5 lcspiliıiır dmacı sınılı 01aİ hir

ışLeürl o]düğüınu sijyledi Tülk "Hanc rcisıriı İrn hailı ı. ii
yıpİğI yi)nündekj soru DiEıin uiuslırarasl stın,laİ|a x n}s!.
lJ.l }'o lğ Dlm".tl .ll 

.

olırak düşünülfilüstür. Ancık. nredeni kanuı e.ke! haie lcı5i

ola.ak kıbu] .tıniştjl Sorun burıdan kı],-naklanjyor Bunun de

ğişn]esi gerek]yor' dcdi'

"özerk, Palın xçae ve seğIne hakkına sahip

olmalıEıı.

Çilııkii, öeaokwsinin aatmğı bımu çıekririr;
Çlinkİi, kaöının iiwııacağı haklar vanöın;

veRtneÇinkii, kndının roplua a knnşı qeİıPeceği
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Eskişehir Şubemiz açıldı
_lürk Kadın1ar Birliği EskiŞehir Şubesi 1l AralIk

l997 CuüıartCsi günü düzenlenen bir tijren]e açı1dı.

Anado]u UniVcIsit€si Atatürk Küitür Mcrkezinde
dizeniCnen acı]lŞ törenj kapsamInda blr pane1 du

zen1endi. l]ane1e Eskişehir Şube ]Jaskaırr Anadolu Ü.

11imarlrk Fakült€si oğretim Gole!aisj Doç. Dr. 
^y_Şegul ÜnüğüI aÇt]IŞ konusmasıyla kalı1]rken, Gene1

. l. ı ' ,.. ...'"',. (.l oll' | .. d o-:l!." I

lüit1jl. Ank. Hukıık fak. l]ğr. Gor' PloL Dr. ülkel
Cür(aür Medenj Kanun EskiŞehiI Baıosu BaSkanı AV.

AVdln Cungor Kadln \e tğitim konularında ga

rLislCrinı aÇl i1adl]ar.

Pa]re]den sonra Anliara De\ıet opcrası sa

nalçı]arının haZlrladlğı çay ve ardından düzenlenen
''Resim ser;ımik'sergiSi de biiyük beğeni kazanclı.

1oreıe katllaİ tünr üye1er \'e LskiŞehir üSt dLizcy
bi]r0krat]arrnln eŞ1eriv1e katl]dlğt müzikli yeİre](le

sülen e1kin]ik, ertesi günde b1rlikte yapılan kahVa]tı,
kerries kısa Şelrirturu V€ çiğ köfte partisiy]e sona
erdi.

EskiŞehir subemize baŞarı1ar dilerken yeni Şube
ac1]lşlarında buluŞmak üzere djyoruz'

üyrırnİı,ıİzE DUYURU
l997 1ılının son büitenini siz

sayl n üyelerimize, dernegimi7in
dost ve me nsuplarına sunarken,
12 saylya ulaşmanın gururu Ve

mut]uluğunu ta Ş lyolu Z.
Yurdumuzun birçok yerine dağılan

şubelerimizden, 1998 yı}ında
yaptıklarl, yapmak istedikleri

etkinlikleri de duyurmak ,

likirlerinclen yararla n mak istiyoruz.
Yazl Ve haberlerınizin

da1 a nışmalarıyla güCümüZü
artıraCağiZ.

Yeni yrhn hepimize hayırll ve
uğurlu, başarıIı olması cliIeğiyle'

sevgi ve sayglları m lz la.

''BaIlkesir Saçbağı EI Sanatları"
sergisinin Ankara'da açrIrşına

katkıda buIunduk

Ra]ıkesir sIı]rlr Soıum]u (ilçiik sa.aj ]i.npcr31iii1ıı.
Sa.bağl El Sanat]arı Seıgisi''^nkara SH(E( \Clg] s.r1onuı.lJ

açı1dı. Konuyla i]giIi o1aıak kooperaıit Ea5]ian] F]!dtvs
Ernriş şu bilgiyi \'erdi:

Ballkesjr ve \orcs]nde ka.lınlarl|ı evdc !.ctlig! e] l.t
nat]arının değeİ1e.d]r]leı ek .! !e -Vult ekonomisine kalkı.la
bır1unmık amacl\la bu koOpC.atilj ku.duk. lla]ı ve tılıın
üretici1e.injn e1indekı ma11a.ın pazar]aİ]a so.Un]alü !aldı.
Koopelatıl o1arak ka]rte1i ha1ı Ve kilın dokunnrasıı]I sağ
1a}a|ak bayanlala ekonomik o79ür1üklcrinj kaZatıdı.nra\a

Anka.a'da achğımlz bu sergivi Iıirk (adınlar i]iniği
C€ne1 tsaŞkanı A\. Semı (.ndil(i'ırın lardıırlaüvla ger
ÇCkleştirdjk. 8! 1'ardlnr]anndaı do]atı tesckküredi}oruz.

tsızınr esas ainalünrl7 bu koopcraiili lu.kj]e gene1i..l.
çoğa]larak bayan]ari.rızın €konomık \ağlık sigo.ta so
runla.Inı çazccek kadın sendikasınü luünak' Bunun ]çIn
Bailkesirde kuracağımız Tülk Kadınia. ıir1iği l beSı ara
c]]ığ1y]a ıürk KıdInlar Bi.liği ile bı.]ikte lru lUreci hız
landrrmalr umuyonrz .

TüRK KADINLAR BiRLiGİ
Tü.k Kadü.1.. Birjığı 

^.1]na 
Sahi!i !e

so.unıu Yaz] i5Lerl Nliidü.n
Av. seha (endiİci (cenel Başkan)

Adres
GMR Butvart 94l 3
Maltepe/AN(ARA

TeI: (o3ı2) 23ı ı6 40
Eaks: (o3ı2) 23ı 56 53

DızgiBask
Ümir Yayıncllık

konur 50R 27ll Krzila)/]\r,l(,1itt
Tel: aoll2l.1l! 36 lC ti

Faks ı0']12] 4I7 i6 1i3

AYL|K HABER BaıTENi
PARA lıE sATtLMAz
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