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Haber Bülteni

"Ştına kaı'ıi olınak lazün ki, dünya yüZündc
göl.lüEü]nL|z her şey kadıııııı eseric]ir."
MLüstafa Kemal ATATURK
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Gtıntılltı Kurulu$ar Hukuk Konisyonu TBMM'}'i ziyaret etti
zenlcnme5inin zoı'unluluk olr]uğunu sözlerinel ek]ec]l.
scçme Ve Seçilme Hakkünl
Toplantrda (laha sonraAvukat Rabia Il.rlk.rn
eJde cdişinin ), lc]öni]münde kad n]aımız
Medeni Kanun tasa! sı lıakk nda lıilgi veıcJ .
hep [ı:raber Anltkabirdc ataya 9ükranBalkanlı'nln açıklamalarına göre, onLiİlLiZdck
lı' 'ı sınr]ular. Dah,l sonra Kadlnrn St.ttüsü Ve SorUnDeramt 2. \a) Iadr
].rl Ccnel Mü.]iirlaiğii'ncc olUştL]İUlan Cönüllü KurU_
lLrslar H!k(lk KomisyonU kadın ııjlleıvekiller] ve kadın
i]rk

KaC] nünln

lekleli lcmsilcileüinC Medeni KanUn tasarısı hakk n_
i1a lı lg veı1i.
Ont]nllrldckj tar]hiİdeTBMN4'ye 5unL]lma5 beka.nen tns.ırünın yasalaşnıas halincle, cv n tek reisi eF
kck ıı]nııy,ıcak ve evlilik lrirliğini eşlerden her biri tem
dcr

sıl ırlı:r:ek
6

Alallk ]999 gönüllii TBMM'de gerçekleştirilen

ıopl.rnt (la' t'rof'Dl. Afel inan'ln hayatüna jlişkin t)ir bel
ge5!,l ]inl n gösteri]nlcs nin aldından DeVlet Bakanl

Celİıi. llir

konuşma yaptl.
Devlcı Bakanl c]enli.i, tilke genelinde her iiç kad ]](]aİ l)i-ill n, l]oğLr Anadolu Bölgesj'nde ise 10 ka
(lündnn lreşinin oklma - yazma bilmediğini söyledi.
Fl.rsan

Cenl ci, Pal anlento'a]a yüzde 4.2 oranında temsil ed]_
lcı kaciınlıl n. ycrel yöneıimlerde temsiı oran nün yüZ(le l)ilill alı 1la dıştügünai anlalarak, kaclın]arın sorrınla
iİi i (-ozrilmesi, ckonomik vc sosyal hayatta daha aktii
ve a]maları için çalüşmalar,Va,rtlklarlnl bildirdi. Kadln
nlilletvek lIerinin bu çal smalara yeterince jlgi goster_

iıi

savrınan C]emici, kadrn milletvekillerinin
.ükiljl]k]ı]re katllüm nın sonuç almayl etk]leyeceğini dü
jt]]](lü:]k]e ni l)clirlli.
Devlet liakanr Cenl ci, Medcni Kanlln'Lln ckono_
nıik ve sosyal soı'unlara cevap vcrecek Lıir şekilcJc dÜ
ııerlikleı

TÜRK KADıN HAKLARI
tatüİk, Türk kadınJarıyla i]gil olaInk
hiÇb r
şun lar] söyleınigti: "Diınyada
mil letiD kadı nü ; IJeD, Anaclolu kacl n n'
dan daha f;ızliı Çal]şt]n, ]1)illetimi ku11ııIıışa va zale'
re götüü'mekte, Anadoltı kaclıııı k,ıdar ga.vrct gosıar
dinı" diYcnıez ve " Siyasi Vl'sosya] hakla-İ kad n L.r
raf ndan kıllanı]mas n n, insanlığın nlutlLrl!ğu .t(r_
sından Çok gerckli oldUğL]na eminim.''
ilk Türk devletlerinde, k.ıdln ve cıkek eşlı h.ık
lar.r salriPti. Erkek, tek kadınla cvlenir, L'V cle .!lc-]l
ortak mall sa1'ılırdı. ÇocııkJ.ır üzeriıde ].ıaban n olduğu kacJar annenin c]c hakkı vaıdı. Hakan n ıııir
lcri, "llakan Ve Hatun cmredi},ol ki..." diy. l].rş]d (lü
Kurııltaylara, Hakanla beİaber nlUtlaka l l.]tUn cl.r kntlllrdl. Kadünlar, deV]et ırlemurlllkl.tllnda g()-cV irl.r_
ı,ıl,'leroi.
Osmanl DeVleti zaııanlnda kadııılaı' birc,ıık
haklarln kaybctti. [VlennlC, lroş.rnma' nı as ı'e c]t'v_
let memuru ojabilme konularınc]a erkekleı'e ian nııl
l-ıaklar n birÇoğı l<ad nlara tanınnıar]l' I]u dıınını
ı

Delımı

2. ş:l!

l

fhdı

Türk Kadınlal Birliği
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Gönüllü Kuruluşlor Hukuk Komisyonu TBMM,yi -ıyor"t

.ICvaıİ

]. sa]lad.t

galnJerdc TBMM'y.] sUnulmasl tıeklenen
tasarının yasa_

i.ışnıası iı.ılinde,,.EvIilik birljğinin reisj erkektiı,
hiikmi]
kaidlılIar:ak ve evlilik lıiıliğini cş,elden her biri ten
5il
ede]ıi]ccek. K.ıc] n, nıesIek ve iş seçimi için kocasınılan

iZrı aJnlnk Zorunda olnıayacak. Kadün, iiçüncü ki5ilerle hukuksa] i5lenı yapabilccek'

Çocuğa Verilecek ad konusunda karı - koca arasında.ınlasmazllk çıkarsa, kocanın isleği geÇerli o]ma

yiıc.rk, sorunrı hakim
çözecek.
BoJann)n vc ayr Ima davalan, kad nrn ikametgah n n iıuIlnduğıı yer nıahkemesinde de acllabilecek.

[Vlennrclelde kadinln niifusa kayltla oldüğu ye
ıin ı:vlendlrme dajresine de basvurulabilecek.
Kocasln]n jsyerinde çallşan kadın SSK,ll olacak.

TÜRK KADIN HAKLAR!
devaırx l. sayfada

CunlhUrj-Vel Dönemi,nde Türk Meclcni Kanunu,nun
ka
l)LriLinc kadar devanr etLi. (4 Ekim i 926)

Türk Mcdeni KanunLı, ajle hayatıı-ıl
çağdaş kııralResmi nikah usUlü Ve tek kadln_
la evl]lik esasl getiriJdi. Evlenmede, boşan.nada
Ve nlir.tsta k.].jün - elkek cİjlliği sağjandl' Fakat
kar]lnlar, lıe_
nüz erkekIcrin sahip olduklarl siyasi haklardan
vararla-

' yeniden daizenlcdi'
larl.r

ı n.ı''Jnı |. Il.lI lr (enui \pnılIni
)l\npln.p'|ni -.d,)
al:]n denloklasiyi tam anlamlyIa kırmak
için Türk kadın_
l.ıınln d.ı siyasi haklara kavuşturrılması gerekIiydi.

"trı

MütKiYETiN SADECE YüZDE
8.5'i KADıNIN
Toplantlda dal-ıa sonra saiz aJ.rn aleİl,]
Başkanlmız AVUk']t senla Ken.]irc] de, yaptrğl ko]]Us
nrada, Medeni Yasanün nec]Cn cleği51iliJmesi gercktjğin]
açükladl Ve Türki},e'deki kadlnJarın mUlkiyL'lin VaIül

z.,t
yüzde B.5'jne sahjp olduklarınl söi,lecJi' LJl
o]av n lııJe
kadlnIar n ikjnci s nlf goriiJclı]iği]nU olü.]\.a sı' diğini
ik_
de eden Kendirci, ,,Vergj Yasa5i,nda eVIi kadınlal
ıılıgi
mükeJleii sa,vllnııycırdrl. Yapllan son dliZenlenle il.]
rU

nu kanuna koydurltlrk,, .le.li
AVukat N1t]nise Day da yaptrğl koıuşnıacl.ı' n.ı
iakada oüomatik dü:izCnleme vap lnıasl, lıoşannıa
tl.ıı.a_
lar nın da bir tarafln tajebi a]zer]ne gizJi yapıJıııaslnln
5ağlanma5] 8erektiği üzerin.]e c]LIrdU.

GöKBUKET,i KAYBETTİK
Türl( Kadlnlar Birliği Adana st]besl Qnu15a]
Başkanllğl göleviıde de bu1ıınan süheyJ,r
Gijkbü]iel
Vefat etti. Cökbukefin Veiatl AdaIa'aa l]l.nlüVle
Türk Kadünjar Bi.liği A.iana sube Ba5kaıl Cültaç

u/Krr uo,uJi., i1

ot i,lr

I r-.t,.r.\' ti

nr,.,r

özkan, şöyle dedi:
"Türk Kadınlar BjIiiği onUrsni başkanlnl k.rylrelli
CUmhUriyetle
yasll, Atatürk ilke Ve.JcVlinlJcliİe balj]l,
Ba_
ğm5lzlrğlm Zİ kazanlJmaslncla, i]zerjnc clüŞen gölevi çağdaş bil kadln olan slıhey]a Cökbuket
A.lallJ,.]a ]J
. '' ı! <. l''6n
'' J L",.l ,J., lc'|.l 1or".ımiıde o. ,r;z Cenej Mecli5j üyeljği yapnllş Ve politikada.]a ka.Jlı]arJ
sahibi oJmnl ş'rll' Tiirk kadlnı, bjlgi5iyje gorgai5üvle
deV- aday adayl olarak öncülük etmi!lir.
]'-' ,'.l'J'.' öl . 'm'n,l_
|,e z' ıı"n t"oın ''' -r|'I el.'| ]iı l .ı. 'ıl
8oı", "l",ı l", "L ıe'en' g. t"
'jüfkiye'nin
üj. BLi gerçckleri göz öni]nde bujundııran
'raydün Ve çağdaş bil üJke o]abi1nl(.5j,
Atatürk, Tüİk
kadrnlaın
kaclınlarını sly,asi haklanna kavuşturdu.
lopJunlda .]aha a(tif ro] alnlalarl icin
,ilrrrrtt'.
lJk olalak 19]0,da Türk kadlnlarlna beJediv_^
çeCUmhUliyetin 75. yljnda 29 Lkiıl.de oı'rı\.]l
.'ıl*i.r-,.ı'Jnı''
'
hlll'\.ilü]. - \ralı^ lq l4 l'I nd. ''e
Başkanlik
ödülünü alan, aynı zanıaı,:1a \ü]rn iİn'"ii de
\' \' l'll \'ılj'j. J'irL].8|.-J'JILlpt"d ıl"r.mızmjlJeı,.c_
seçilen
Süheyla Cökbuket n)edenj \a!a]]aki değisiklik_
I
,"'- lr^rrd\L 1a(,\Llr,.ldr.Bo\lp,.Ldorn.
: ^"
lelin
debiran
once, üeclisten c'tnla.ı L]ıJjUİda, h.rcta
., ı']ı,
..,.elin'le lız.nd'llaı Lu ,o.- yalağlnda
'iıı'
bile ilgisiıi ka\lrElı].j-" ;z::Jj. Cağüja5 Türk
üı
.]l loplum
|L ll
l\ indc .a\ 8ln bir pı. iJL] ld.
)
loplunıunun
ba5ü !:ğo;!J_
il,''. _nı.ın,l'l llleJ''ıi Ulj\.Ip.i|| l."J
nl-r'n" hdİa biiLUn
clrinya kadıniaı ın.r önıek rıldıl;ır
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TKB Genel Merkcz Deprem Bölgcsi Yaldım Raporu
'""l Vp 'p. l'. .1nlpn l0\"'l n...J,ı
,' . , od qu ı y" lın
"J""r:, '.2Aı.ıl9!9oj
i Bo( V"_
lı...i.ı"'"^

-T' KB.
I

",

k.]zi ne Ulashk Daha önce tespjt edilen d€prem

bölgelerine,
befab€r gjı.ek i]zele TKB Bo1ıı Başkanl iie buluştıık. Yapı
i.ıl plaıl uyarınca 2 cadrrkent zi-varet edjld] Gidi]en bıinci

ça(]ırkeıI !r.tkh]€ri şeker Ve çay dtŞlnda bil ihliyaçla. olma_
dlğm] belj]1tileI lkjn.i Çadtrkentte ise yardlm ihtiyacı daha
iazla ok]ı üğı ün.lan yiyecek ve giv€ce]( yardıınl yaprldr.
Programınıızın ik]nci bölüününde ise Bolu'nun Kay
ıaŞlr ilÇesiıe gi.tildi. Yaptığıml, aİaŞtırmalar sonlıCunda Kay
ıasLr'ıln aağl]k kesiminde bulunaıı ve bulunduğü yer nede_
niy-]e .7 yaı.lm a]ar]. Çöp torbalar]ndan !,apılmlş bjr Çadır_
keılt€ gidilmesj ulgun bullündu Blırada da yin€ yiyecek ve gj
yecı:k yaıdıınl yapndı.
ProqramnIrzın 5oır bö]r:imünde ise Düzce j]çesinde gi
dildi olada 1500 cadür]]k bir cadlrkentte. yardrm dağıtmak

iÇjn görüştüğürrüz sonımlular ve jandaıma. bi,e. en sağlrklr
dağ]tımm k€ndileri tarafrn.lan ya]]1labi]eceğ]ni söylediLe) Bil
de. ayndrğmı, yardrm ko]ilerini oIadaki görevhlcr" t€5]i:] et

.iR

tqr ,ko

.;a.i,r

'. ^

O:

orada açılan yardım defterinj TKB adına imzaladı
Depremzedel€rle yaptığ!mı7 sohb€t]er sıraslndn cadı.
k€nt]erde h]çbj. iş lapmayan çok sayıda kadln bulunduğunıı
olduğLü]u oğ
ve bunlar için ç€Şitli çallşma ve lraİdrm ist€kl€ri
rendik Bağlanh kuimak ist€dilülerinde onlara ynr.]lnr.] ola..]
ğrm]z vaadi ile tele{on numalarİılzl ve adreslernıiz] bırakhk
H€r lür1ü ihtiyaclar]nda yardııc] olacağımı/ı bildirdik
Deprem bölg€sj için yaphk]arımrzdan dalıa fazla,slrı
!,'apacağız 17 Ağtıstos ve 12 Kasın'l asl.ı u.uhna!,acaqıZ \."

Sayg arımzla

(Demet

Duİal, Aysel Öncel' N.

Bactnoğlu)

Deprem Seferberliği ve Şubelerimizin Faaliyetleri sürüyor
ADANA şUBEsi

lnl tr]ılyi.ağ z' o n.l do ! g!.|iı l l] r\ğusto
^ğl
n]](l.ı !.n.üi] k!r! !i)L7! hcnren toplayarak de.neğimiz adlia
]]0 000'000 TL Zi.ıJt 0anka! S!b' ynü ldü. .^y.c. Apaltman !c
(.V. d]g!ılen. (][ a.!nr eV nikn yaldlmlann krs;l s|ilede yeline
7

stos!

Ki aıi| balgeüıizc ver eşli ] ci de|İemzcdc n]le]e e
e zıL lc çorlkııa oyııcak' kl tasiye' 8iysitcm. ed ld]' Kaliüa'a
!.] .] ' A e e l.. 3ii !!! dü i]lctime g(|çilcb lnrek (jn bayaılır.
A.lin,]

üj
d€'.eğimizce
] e jjlI klcl
' cl ılı ar goılılrlı' Bu etjlcnlclin
\iüi r pa ayn 1,evlilİrcsine ka.Jü Veü k] , !yg!laDar. Y]yecek giye
..k m!nünzınıl. i]ötürakJn' Riünnznn İcdcıiy '", .]ernekçe gnJ l
e ek ikikl']an kesj]dj, dağIl ld. Yiyccek y;T]m tekla.landl.
E zo lm'diki dc nenl ncdcniyle valil k k.nal v n 20 koli
,]j\eIeL !. k l.siVe \aüdlml ga..].rjldj

(]ı

Yönetim Kurulu Başkanl
Gültaç Özkana

cÜMÜŞHANE şUBEsi

. uğ ad ğl büyük deP..m felikctinden doliyü
(oı ızglnlz Biz Ciimuihan.l lel d_".]cplenrde. en çok
.tijle]er ill.ü.].n bi yjz. Gan şhanc d]ş.rnya cn çok 8öç Velen
krll.ı h i.l (jöç cdei b! insanla1mlz d€plem böl8es] o]an
!c C.' ciklc otu !yo.laı.]l
Ll! (i Yaloli. Ko.ae]j'
^daPazil
kayba Lğladılar' Hems.r]
l.li
!.
nrİId
!].
soIa brivik
'.mdcr
j
. !nriZ ge]iaüjnUp' r çe!ckdylelineü'cr.$ilel. 8izCüma!hanc
T(E olal.tk ıcid] r.lji .]1m 7]a dep.Cnrz.r]elele 8 yc(ck, yjyecek
titüdınr okL J 3klcn .]eP.e.]zcde ağ.ei. lclinrizC kjtap' defter'
.lVilkıb v..jn n( Va d niü y.pmakliylz.0! çnlls ala. mrz devanr
.tıı.ıt..ll. Ko.ıer. s.kaya. YJloVa şlbce.mizc 8eçnr]ş olsun
r]

z

c

l]]kcnril

.]'-

ie t/tlLle.

Parl.]şlü z

TKB c0müşhane Başkant
AynUr ÇubUkçU

ÜsKÜDAR ŞUBEsi

-lü'k

ar ı]]lliği Üsküa.ı Ş!b.s o]i]ik b], e r ](..i
va aiayın dcPıcm]er do;y sl jl. bu ba g. clc .klen g. dğj tini
yar.J m gaj(lmc}. çalllk 'l7 ğlstos.].Prcmii ] ilk halt.ı!|..li
Kad n

yiyec.k' 8iyecek, çoc!k m.lzcmcle.i'

lrbü

t

ma 2enre

(.\'İail ('.].i](

gönde.ilm]$r. Adap.z.] ,
hsı. yc bdlge]e in_- g]din]]ş lok kta da kii ]. y]yel:ek !ivc(ek
ve ]a! v.r'r] ün yaplnşü'. Diiz.c de)'.n]]ıde]] i.l]! inJ]ı!
Nlnllep.'yc },e leştir k'. .! yeni ıicgi o]i. bj J 'ır ] ı n]
ihı yaq]a ıka s] ].mlitlü'
En]i.dilğ. 8ol!

TK8 Üsküdal şUbe Başkanl

sAMsUN şUBEsi

.

selpilGürcy

ilk aşamada' V,rli] krc n( ]i]. hcsaba ]e.n}.lr])ll]'a ]r r
o. YatjImak s!'et y]. n]add destcii sağl.]İa .
Orsan zel ç.lişmJ soıu.ıl L.mii etl ğin] 7 he ! ! g l\ '
!,o.g.n, battan ye, çocuk bczj' ço.!k ma.]i5 ' (anJJl'l t] e,Vil,iü
VjlayeLe les im cd ld Ha.n üo]r].ma ça snr. a ünr / .].!i]n
Seh']mjz n sağl k v. Kay Hizmctleli hnrP. üni !. e\ i
ilenvesiylar (b rcy ol. ';kl 4u0 olrn dcp cnr/edclc i(,inv.nci

dnr.nlcndi
Yöİetim K!la]u Üycmiz Gi]k.ıeo tJ,]](i'

i sohbetle.

do.l.l.ıien/ra'

aiey ya7llk e! re y.llcştjftlj Hi] t!]l! htiyi(lı ton]n edik]
Snğ ]k kanrp nda ka ai' de]]..nrdc h.lcyle ni kivbeıün I
(.'],ğlil
A.]i]oa7alll,8 iiiusl!,SJü oğl! i lcs n r kl7 ( ğ(l$)' Gma
(n"lİ
]
l'azn. g|]nü "fur(
a.]l n]arangoz gençlc 5
^R^LlK
r'ıl'
lcjj!
e
gar
sos\'J
KJırp
Hakla
a
kavulfuğ!
"Siğlk
s]Vasa]
coşk!]u bj. tö...]c cV en.li.ik] .
TKB şamsun şUbe Başkanü

CönğITanyei
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l(şlalı'nın Çağrısı Değiştirilmeıneli!,,
Meriç VELiDEDEoĞLU
eünii allr
ııız,l.,ı ı .ı.ı, ],p ,Lı
L L,,,,l'rot I) Aiümcl
lxne. KlŞLlılinüI] lıcısı derinleşcıck
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silrti\1rı;

liıslıLı nm Cül ıırci: hesıpLaı'
sıın;:ı krırlııı sccildiğjne kuşku
]ok: (.'ülll(i] o. 1990'lar 'l iilki\'c'si
lljrl _llkl1nlıt5 si}'esal }']şaııxü3 -\'rDi
l)il .1lü1ş )olu'. kırşü dc\'fiın.ilerjn
kttrııtüğ1 Orı3r ü '\'cn] l]ir r_sık''.
lümLrlsU7lLığı .ja]şColcrc''}'en] lrjr

,:]:ın

lümLrl" !]eüiüııC 5iıvışümmr sorıluü l)ir'
)i.1nlie 5i]lıl:ircn. Lru Cloğrr tlü.]:ılüi

.:ı]]:ıslndxn.la en kı]çLik bir o.tıin
ı eınleı,en lir ıyrlııIıımıcı1clı
t

O. Tlılki\ C'ıin

L]r.t ort]mdx
(:öziinr erx}lşlxrrna
kiürŞr'.]Cüılokl ill]Ii l]]r çılrış rclrı"ıru

den1(]krısr

.I]Jiü

,;rı:ır'ı jrrıl'ııı'Dcırrokrıajlr'lbP-

]üınl.u (]"ğf1'\ı lrrr scçcnclr olxrali

s.liiz lllxddc.leı olUşxn ç.rğ
aZıü]d. l ).: l]ı] kıxsil.i !C 1I&
pı\'Litşüıır siğl:r\'xll l)il di]Z.'nin

lıürrü

Çir
liıü ü]lll:ısı,v]İnxküadll (:xğr]]'UIc

t.r fc hxkçe ]ıı\lıŞın lıiı ıoPluırrı
ı'.' o R]Plu]ıLıı koşuLLaııra u1'gun

clerleli"ııi ımoÇ
)]ıliı]i b.']irl('rn].stjf I]ij}ıece "toP
llünr.l]' i s(.]sl'i lisı ] ıeıneIe rla1.ıııın
l,ıı ıı]usum'r]cınrılcısi" ]]c l]illik1e
.lenlo](lxüik 1(]PLum.lı" bir r_crçer'e
ııJrışırıılrııJ<t-ıı1ıı sığlük]1 hr.üzrrllu.
in]jiln otıü.trni } ]klşlr lrir l(rpltıfi$:r]
ist]sl i1L) .iijzcnin ijnkoşLılunLı ü]rta
\'x lio\']ll.1i(l]dl. iştc l\r5la1ı bLı.üna

vil ıoplurn
t]ı.

çağrr'nrn amacrnr olLrş1ur.tn
özti kısaca be]iftiktcn \.e i.leoıojisi
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Türk Kadnlar Rirliği

Kurİulus Sqvqsı'ndo erkeklerIe
omuz omuzq sqvqsqn kqdınIqrllTllZ...
ird

I saVJrç lal, talihçilerin
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1 ı ).r' . /l 'l i'i.il \"l l.'-
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'ı l]J/ü)nllr l] l(ilk kez konL edindi
1..ld.]l! i5. iZılir'i kuran AnrnZon
\ın!rnadal'
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V!,ll.]ü'n]n

nIda

K..tli(.]s

K!ze_V Anad.rlUi]:lki kadın savaşçllara kadar

loli say da eilaİe Ve Artenlis kl:ilLürü ile
!Jiç ]nl!n ;]llnv.rıan konunluİda.
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Milli Mücadele'de bo},ilnda
savaŞan kadln]ar n, genç k ziaın

nlilis

rrp,P.o' .\.ir.^,

kt]V-
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\.1r1-

savaşçılar' erkeklene onıuz on]uza

,ONLAR, KENDi KONTENJANINI YARATTI'
[1aduüU

nıeni lrroj.

i.i]i|.6 lcqiAtaliirk A.ait

rnlalalü Merkezi es-

!e \1!.aiaai Hı]kuk Dclgisj Ccnc]

Dl

qetin Yetkin'

kirls srnl]n "Pa n büllkl

Aynca lojistik destek 5ağlıyaıı, cephan-" ta5ı'van k,ld ıı

lJl n Vall]ğ nl da un!tnlJmak gerekliğiIi be]ilıııl Yetkin'

d'lr!sa geÇerek' (Başüstijnc) dcdiği gen.ecik kl7

A(]('ü]i/

s ıhl.l
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Ya!,rn Yönct
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i 1li.:ldc].]dc. b! kadın

i

PALA BIYIKLI EFELERiN KoMUTANI KADINLAR

Ve gizenl]i olaylara

Prof. Dr' Yetkin' Mi]li Mucade]e

y J;ıınılı du;ılaıı

kalş siiahla savaşan yüıekli kad n]ann araslıı.]. "Kara F.rü
ma" potcsjnin çok ça4llc oldUğL]n! .]a Llelirterek, 5Un.lüü
an lattri

"Kara Fatnla 20 yaşlarlnda' 8eıCeCik V. gi]7cI l)iı
dü' Fisek]cli boynUnda, elindc si ah]a elı:l-"ıe ve erkek sı
ara

ko

llZ

ııı'

utinlrk eiti.

BU efe]erin Ve elkek

5ubaylıııı hıpsi ])i.el l)al)a!

g]t
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e.i\'oiu. Kala Fatma' irl]klal Madalynsü alan bil k.ı|.d. Mi ]i
Mücadele'de çi].r]rl clinC nl!p düsılana ıle-vdnn okt \ı] r ](n
ra Fatma, Nene llarun, Bitlis Deilerdir'n n Har nr. llnti.e
HaI!n, Ta15Lrs]u Kala Fatnla, (]nziaİtepliYirik l'.ıtl]]i. \:ıliie

]ır' k z]aı eıkek eıle biıljkte yan yana savnsılar' Cününrüz-

Kadln, (]ör.lesli Makbule, Ayle Han m, A5ker sirinı] H,r]]üİl.
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l

ed i:

''L]! kad n .r a..5lnd. Vaknlan p işkcn.eye Uğrayanlal

- -''

l 'l .|.

konl.itrn a] rrl

.oı

s'.n].'"eovı.ı..ıl-_

dün},a.]a, (Kadlnlara, siyasette daha Çok

nr)

.lenilirken, o vrllarda bu kad nlafl r birer

!eie leisi olarak 5iIahla savaşmalan btjyük önenl taşünrakta
.]lı. Ol]lnr' kcnd] kontcnjanlar nl, k_.n.]i]_.ri yarattl.''

(lslalirı

Çağıısl

Değhtiihemeli|'

rıır\()r.]Lr DOlx\'Is1) Lx lıİlxc1 geIÇekleŞlircccğtü]e intın
Jığr iürxcü .lcğil, C_.ığrl'nın IemC] ijzılırı] birşlrk ,v3pmrŞtl
\\rü.x KlsLıLü lıu bışllğl seçnrcklcl .]cmokratjk sos\.ı]
.]e\]eıj. licmalizmi ı-c onun allr illrcsjni benimseycn.
sı\üıoen. kJbu] CdCn 5ivjlloPlum örgüt]crini göIcVlen
dirıiş.]]u\_oraU .
hı l]1şlılr .lcğjsikljğiırin yeP]]ması ve buna kırşl
|] ii t]1r s.s gc]mcıncsj. Çığrr'fun leme] özi]nün ılg1lxnrP
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la]ide [dip Adlvar Ve Tay}'ar Rahıri},c, aal]i n] lr.r

.]'üz'"

lanyIa, lla]jde Edep AdlVar Ve Müii,:]e leljt H,rü]lnl .lejtek
verdi.
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