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İŞ|İIERÎN SAĞI^IĞI 50VİZ:__ApA 3 MİlYOK DOLAR
Maliye Bakanı Beril} Meleıij yabancı memleketlere giden işçilerin Türkiye'ye

ayda üç milyon dolar döviz sağladığını açıklamıştır. Böylece, döyiz kaçıranlaria
ye dovız kayıbına yol açan lüks ithalatın ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntıların

bir kısmını yabancı memleketlerde ekmek parasını çıkarmaya çalışan işçilerin yap
tıkları tasarrufla gidermek yoluna gidilmiş, bunda başarı sağlanmıştır.
TÜRKİYE'DE__OETAIı^ Öim

^  Sağlık ye Sosyal yardım bakanlığının bütçesi Senatoda görüşülürken şu gefçek-
X0]? Or"fc3y3 Ç2.3ct/3,S

Mrkiye'de ortalaına ömür 33 yıldır, pysa ingiltere'de ortalama ömür 73. Ameri-
ortalama 40.000 çocuk vardır. Memlekett-3000 kişiye bı» hekim düşmektedir. Ancak şehirlere g^e durum derişmektedir,

^ tekim istanbul da 550 kişiye bir hekim düşerken Gümüşhane'deki 24.875 kişiye ancak
bir hekim isabet etanekdedir. ancaK

"İŞ ADAMLARI İÇİN; "TATLI KAR"

_  Birleşik Amerika Tioaret Bakanlığı'nın bir raporunda Ortadoğu, Amerikalılar
ıçın en iyi pazar ye en iyi satış imkânları olan İjölge" olarak gösterilmiştir
Türkiye için de şu gerçekler dile getirilmiştir: '

"Sir çok yabancı imalatçı, mahdut kotalar, yüksek gümrük resimleri, kredi ve
doyız sıkıntısı gibi engelleri aşmaktadır» Müsabaka çetin olabilir. Fakat kârlar

- hala tatlıdır."

TARIM ^TpRH^ YÜKSEK KARLAR

^ ^ Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Arif Ertunga yaptığı basın toplantısında
■?u gerçekleri kamu oyuna sunmuştur:

Ziraî aletler ve makineler, fabrikaların diğer dış memleketlere satış fiatı olan
İhraç fiatından daha yüksek bir fihtla Türkiye'ye ithal edilmekle, fazladan ödenen

dövizler de dışardaki aracı firmalara beklemektedir. Montaj ve »atış yapan müesgese-
-■-er daha çok dolar ödemekte, Türk çiftçisi bunun lüzumsuz yükünü çekmektedir. Böy-
-.ece memleketin dövizi yabancı kaynaklara akmaktadır,

14 ayak dizel motorlu bir biçer döğerin 7000 dolar Fob fiat üferinden ithalat
çıya maliyeti 89.000 Türk lirasıdır. Gümrük ve istihsal vergisi toplamı olan 18 000
lira bu miktara dahildir, ithalatçıya 89.000 liraya mal olan Biçer döğer üreticive
perakende olarak 130.000, hatta 150.000 liraya satılmaktadır. Böylece ithalatçı tüc
car her beçer döğerden 40-50 hin lira, çok yüksek kâr sağlaı^jjjctad'ıri

Ertunga görüşünü şöyle özetlemiştir;

"Böyle fahiş bir kâr haddi, ne karma ekonomi ile, ne hak ve insan Ölçüleriyle'
ne serbest rekabet mefhumu ile bağdaşamaz. Bu sömürme düzenine toplum olarak gÖz *
yummamak gereklidir. Gerçek odur ki çiftçimiz insafsızca soyulmakta ve istismar edil
mektedir,"

iroTOELR TAŞITLAR ENSTÎTÜSÜ_

Türkiye'de Motorlu taşıtlar enstitüsü kurulmallmıdır? konulu bir açık oturumda
şu görüşler belirtilmiştir;

SAHtSt : Kemal TÜRKLER ( Türkiye Madea-İş Sendikası Genel Başkanı )
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Makine-Kinya Snd'üstrısi Kuroınu .G-ensI l'iüdvrfi Celal xT?ırH, pa2.u
île aluıiş ve- şı.i gorCşleri .belirtnıştirs -

Türkiye'nin gelece^-?! iÇin süratle sarAayileşneye gitnek. gereklldirc Bir sanayi
teşebbüsü önce bir pazar tneselesidiro- Bizin 3çin. sadece bir .iç pazarla yçtınjienek gersk
İSIv'TO, Arap ülkeleri, Afrika bizin pazar-n-nz olabilpalidıı-c Otonobil enanstrısi
kurma konusunda-da h enen :SÖyl emek gerektir ki böyle bir endüstri' kurîîi aaird.-. Taşa^
tılabilir ve raemlekcte yararlı -jlsbilir. . . . ' ■ "

Bo-ç. Sabahat tin Zain de şunlaın-savurnmş-turs. . . ■ ...
Ortak pazar intikal döneninde endüstrimizi nvnkiin olduğu kadar* yükseltip iler-

letaeliyi'zo Böylece aradaki farkı" kapatmalıyız. Türciye-'nin uz.ın-v.ad3İi bir politi
ka tesbit ederek ilerdeki yerinin hangi'blokta olacağını bilmesi-gereklidir,. . Beyle-
ae ekonomi ve endüstri politikasının da onn göre aya.rl,ao.rrr:iSi zorıxnlu-dur<; ■

■ Fıakine Mühendisi Odası Baş..ı.an;ı Şükrü 2r;jin gcrvşu şu olmuştur:
Otomobil yapma-k ..geri. ksimı.ş me.-rLİ.eketIerın harcıdırı Bir yılda ithalâta Ödedi-

.ğıtniz 600 oiİyonu bu.;iş için yabır3.m.a h-arcedecek olu.r3ak bir-otomobil ısorıkaşj,-. ka-
rabiiiriZo .Bu' şekilde yardımcı s-anrayitnd'-e kui"i.LmaGi sa.ğlahacaktır.. İşgücü d.-e.ğerlan'
dirilecektıro: .Iş hacmi -artacaktır. Gizli işsizlik.kısmen .giderilecektir-; .Bizde - oto
mobil yapmak rantab.ldır.. Ortak Fazars; za ten otomobil ■yap.-aoak du.rujn'î gelmeden gire-
îieyiZc Biz endüs-frileşmcyi milli bir dava olarak elö almak, bunu baltalayanları va-
■tarı haini olarak ilân etmek ^durum-lndayız; Seımsyo s.ahibi aı-t-ık ithalattan umudurıu
kosnelidiro

.  Sanayi. Bakanı-Erten, de -otorrıob.ü. endUstrı.sini kurma yolu.nda o.Ldu,ğur.mzu belirt
miştir. . ■ ; , - ■ • , - ■

■■ÎSt

Şubat 196b

PETEJLÜî: ]3F?VIETI£îŞTİRİBÇ5St^ .- ' ' --A ' p
Bu av içinde de devletleştime .' .îri;ı.n.de ve alejdainde görüşler su yüzüne çıkraaya ■

başladı. Sanayi -.Bakanlığı bütçesi görüşülürken Milli Bi.rlik Gurupu adına yapılan
konuşmada Karavelioğiu Petrolün devle "eleştirilmesi görüşünü savundu.. Kâmil karayehi.-
o§ili''nun belirt ti.»i. gprüşier şunlardır? . .'

Petrol kanunu milli menfaa tlarımş.zı korumamıştır» Petrol politil:.arrc.sdo gelişme
. sağlamamış bııu '^ırk petr-olündeki gelişmeyi s-adace milli ..müesseseler sağlayabilir.

Vab-ancı şirketlerin sadece hök'elde attiği-vo buma nalhafazasını .yaptıği ortaya çık-
Petrol ki;tya s.anay'line yabancı GGr.m-ayorûn. .bvıi''.aunu solnaaması isabetli olmu,şturs

Pe trol'kanunu değistl.rilm6İ.İ ■'vs petr-ol şirke fc.lsn niilllleştir ilmelidir o
Türkiye'de iflâs eden pe'trol ka-nunumumn. -yabancı şirketlere sağladığı tavizli

^.sistemi esas alarak bir madenler kanunu tasarısı ha-zırlannıştır.. Bu tccsarı .madenie-
F rimıai yabancı şirketlere peşkeş çeteceyi amaç bi'imiştir. Bu tasarı yeni bir .kapıtuJo-s-

yon kanundure Bı tasarı rafa kaj.dıriimalıdı.c-.
... ■ Karavelioğiu şu gerçeği de açık.lamiştır-i ■ • • .

Özel sektör çimento fiatınl 55" liraya .mal ederken satış f-intını I?5 liraya Çi- j..,;!
kanaıştirB Devlerin de bu fişti-kabu' .. etmesi ı^oluna gidilmiş ve hülcûnet bmıd ujrmuş- . .;
tur... Bu-gibi so.ygünlara son'vermek İçin devl-etciliğrmiai eski şerefli-mevkiine yük- p-
saltmek gerektiro . ' - . ; '

İSTEKLEH' .

Sanayi B.aka'nlığı bütçesi üzerinde A.Po Gurupu adına Senatör Şevket" Tkyürek .şu
görüşleri ,3avunmuş imır; ^ -

Hü'-cürr-.ı-t--özel sektörle yaû-encı sermayeyi teşvik eder görünmekteöirc Gerçekte ise
Eksini yapnakts ve merkezcilik ve devletçilik zi'irmiyetiyle hareket etmektedir..Bugün
devletçilik zihniyeti ile kalkınm-iş bir memle-ke't göstermek ırümkün değildir..-. Sana tta
inkişaf ve yenilik devletçiliği-n b'.ı'lummndığı özel sektör- kolund.a rekEbetin bulunduğu
8-landa or-t-a'va -çıkar Pevlet özel sek.tö.rün başarılı olduğu s-anayi. kolunda .herhangi bir
tesis'ku-^aıa-ilıdir. özel sektörün gelişmesine .dikkat, pderek .devlo.t -teşekcüllerinin
kuruluşu'una göre ayarlsı.'jmslröıın Eevlet özel sektörün, icurmadığı' tesiaiarı k.vrar.k;en
ileride bunu özk sekt-ore d3V-.rec;ec3rğini hesaplanal-i. . ona göre 'nareke-t etmelidir.
10 Şubat 19.63
ra-'/RIAİ?ItT. aiITABâ ̂ dû ... '. -

•  Devlet Personei Kanun tasarısı Meclis komisyonlarına^ inceleomcye başlsmıştıro
■ ■i



Bu arada Davlet Personel Dairesi, devlet dairelerinde günde sekiz saatlik çalışmanın
hangi saatte başlayın hangi saatme bitmesinin iklim şaı-tlarına göre Bakanlar Kurulu
kararı ile- tesbitini ön gören çalışmalara başlamıştır» Ayrıca memurların haftada 4ö
saat yerine 40' saat çalıştırılması ve cumartesi günlerinin de tatil sayılması görüşü
de incelemeye başlamıştır^

Bazı sendikalar bu arada lürkiye Kaden-İş Sendikası^ üyelerinin de cumartesi
günleri çalıştırılmaması için l'oplu İş Sözleşmeleri yaparken önp sürmüs, fakat bu
istek bazı işverenlerce benimsenmemişti» Devlet memurları için cumartesi günü de
tatil sayılacak olursa I/ıaden-İş, kendi üyelerinin de cumartesileri çalışmayıp, ça
lışmış' gibi ücret almasını saslamaj'-a çalışacaktır»
10 Şubat 1965

MİLDET 'TEKİLİ MAAŞIARI ARTÎIHinvî/vLI

Ordu Ap Millet Vekili Şadi Peh'i ivanoğlUj gündem dışı bir konuşma yaparak mi]Llet
vekili-maaşlafınan arttırılması görüşünü savunmuştui'u Maaşia'rın arttırılmasını iste
diği için kendisine ça'ban basın mensuplarına cevap veren Şadi Pehlivanoğlu Parlamen
to üyelerinin aylıklarının arttırılmasını istemeldri sosyal adalet gereği olarak
göstermiştir» Bu isteğine karşıt olan yazarları da, sosyal adalet ilkeleriyle bağ
daşmayan yazffiila-ı olarak yorumlaıraştır» • -

HAYAT PAHALILld-I ■ A'RTTI

Dünya pal-ialh'.ik rekorunun Ti^rkiye'de olduğu anlaşılmıştır. Son bir kaç yıl
içinde geçim sıkıntıs.ı 1< 5 kat artr;ış'tır» Konjonktür Dairesinin istatistiklerine
göre 19Ö6 den bu yana yurdumuzda hayat pahaljlığı görülmemiş bir derecede artmıştırc
Geçinme indeksi 1953 de 100 kabul edilecek oDursa bu miktar 1964 yılında 158 e çık
mıştır» Avrupa ve .Amerika merJLeketleri içinde 'Türkiye pahalılıkta başta gitmekte- .
dir_

12 Şubat 1965

TÜEK-İŞ YÖîETİCÎIEHİNDSK ASÜTAY MHKÜM OLDU"

Uzun yıll.ar Türk~îş Başkan Vekilliği yapmış bulunan Türk^-îş İzmir 3»-Bölge
Temsilcisi Burhanettin Asutay gösteri jdirayüşleri kanununa aykırı .hareketten dolayı
5 ay hapse, 500 iira para cezasına mahkûm oİEiu.ş'fcuro As'atay'in mahkûmiyetine sebeb
olan hadise. Öğle tatili yapmayan ve, .İşçileri öğle dinlenmesinde de çalıştıran mü
esseseler önünde ej.inde çıngırakla ikazda bu.Lunması ve beraberindeki sendikacılarla
öğle tatili yapma mücsdelesini yürütmesiydi. Kem bu metod işe yav-amamış, .hem de ka
nunları uygulatamaysnlar', dolayısıyla Asütayı mahkum ettirecek kanun maddesini bu-
labi-lmişlerdir.»

SAMSUN'DA GREV VE .BİR OLAY s

Toplu Sözleşmede anlaşmaya varamayan Samsun Radar İşçileri, sendıkalarinın ka
rarı üzerine greve başlamışlardır» Saat ücretinin 175 kuruşa çıkarılmasını kabul, et
meyen işverenin saatte 115 kuruş vermesi greve yol açmıştır» Grevci işçiier ellerin
de bayrak ve Atatürk'ün portresi olduğu halde Radar Gurubu önünde du.rurlarke"Q işve—
'rene ait bir 'taşıt sü.ratle'gelmiş ve grevcilere çarpmış, bu arada Atatürk'ün port
resi de ylrtılmı'ştı.ro Olay heyecan uyandırm.ış5 konu savcılığa aksetmiştir».
13 Şubat 1965

AYDA 148 LİRA ALAFLAE

İstanhul'da Tekstil işkolunda çalışan işçilerden 10.000 i ayda ancak 148 lira
alabilmekte ve bütün Türkiye'de işçilerden beşte biri asgari ücretlerden yüzde 25-
50 oranında düşük ücret almaktadır» Bu. konu ile ilgili araştırmalar şunları ortaya
koymuş Vur; • -

Tekstil işkolunda asgari ücret günde 12 iira olduğu halde bazı işverenler günde
470 kuruş ödemektedir. Ayrıca. Lastik, kimya , deri, ;/ap^ endüstrisinde çalışanların
sendikalı olmayanlar asgarî ücre tlerden çok düşük ücretle çalıştın i. naktadır»
TOPRAK KEEORMU TASARISI UYUDİLDÜ

Toprak refomu tasarısı Meslisteki bütün partilerin bir kısım, fakat çoğunluk
saklayan millet vekillerinin oylan ile uyatulırpuş-turc. Tasarı tek komisyon yerine
bütün ihtisas komisyonlarında madde madde incelenecek ve böylece tasarının komityo'a-
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, larda müzakeresi 19^5 yılında ■tamamlanaınayacakTirc . ■ ■

Bu sonuç üzerine -ürk~İş bir bildiri yayınlamış ve şunu belirtmlştTirs
.  ■ ■ • 'üoorak refonnmıa' bayır demekj memieke'bin kalkıniüasına ve sos,yâl- adale-bin

■  gercekles-iirılnıesins ''hayır'*' d'emek'rir» Ililyonj.arca topraksız, ya da âz 'jupraKiı
y  çiftçilerimizin ıztırapiarı ile alay edercesırıe bir a'vuç toprak abasının gönüllü

■savunuculuğunu yapanla'r, topraks'iziıgın yarattığı sosyal huzursuzluğun ve gergin
liğin bütün sorumluluğunu taşıyacaklardır.. 'Topralc ı^eförmünâ Ireyir .diyenlerin Türk

'-'I • milletinin değil, a.ğaların temsilcisi olduğruı milletinize duyurmak .için. 'fürk iş
çisi seferber' olacaktır»" ' , . " ..1 . . . .. • . .
14 .Şubat 1965 ■ .

KABİKE DÜŞÜEÜİDÜ

Bütçenin -tümü üzerindeki görüşmelerden sonra yapılan oylama sonunda hükümet.,
.  çekilme kararı almıştıro'-'Böj/lv-ce'Y#"nin 'iYj CKDiS' nin'17, IIP nin 13, Bağımsızla-

■ ' • • rın'lOyAP nin-de 168 mille':" Vekili Bütçeye kırmızı oy vererek înönü'kabinesinin gü
ven oyu almasına engel olmuşlardır» înöhü' istifa tezkei'-esini Cumhurbaşkanına sun
muş Ve Devlet Bâşkânı bu istifayı kabul etmiştira
AİIERİKA'II SBEDİKACI^TÜRKÎpj^I®

Birleşik Amerika'nın en büyük işçi sendikalarından Otomobil ve uçak işçileri
^  sendikasının araştırma Müdürlüğünden ABİj-CÎO'nıun Araştırma Dairesi Başkanlığı.na

'  getirilen M» Cinsburg pazar günü uçakla İstanb'ul'a geldi ve Türkiye Maden-İş Sen
dikasının misafiri olarak İstanbul'da üç gün kaldı ve sendikacılıkla ilgili anaş-
tırmalarda, incelemelerde, gözlem ve izlenimlerde bulundu,

"J- " PETROL FACİASI AŞIELAKD-I .• • ' ,
-ş,.~ '' ..K-. •

pv.Qf^ Muammer Aksoy, Türkiye.'nin Petrol Faciası adlı bir makalesinde bü
tün .Türk : .v'dın ve ,iş,çilerinin hayretler içinde kaldığı .bazı gerçelcLeri gazete sü
tunlarına yansıttio- Özet olarak belirtilen şunlardır'; ■ ' ' •

Yabanc'^ pet'roİ şirketler.inin Türkiye "'ye gelmeleri bir yandan ham petrol üre-
tim'imizin çoğalniâsına - "r.gel olmuşturc Öte yandan da-başkaların'in ucuza satabile
cekleri petrolü kendilerinden çok pahalıya almamız yoi.un'u açnn.şlardıro 10 yıMır
süren bu sistem ekonomik, politik ve hukuki facia olmuştur» Yabancı şirketler pet
rol buldukları- halde bunları İşletmemekte ve bulmadıklarını ileri sürmektedirler. .

'■ •-■'Petrolün dı-ş- çıkarlara yarayan sömürülmesine son vermek, i^in ulusal bir petrol po-
litikamı'sıh' izlenmesi zor-unludurc^
13 Şubat 1963

^ HÜKÜMETİN DÜŞMSSI p__ÎDDIAF'-.J
•  ■ ■ Hükümetin düşürülmesi Ö,grenci teşekküllerince ve Türkiye .îşçi Partisince

'  . sert yorumla-ra yol. açroışkırc öğrencilerin'iddiası şu o'Lmuştur; Bu işte Amerikanın
parmağı'var -, Türkiye İşçi. Par-tisi de "Tü.rkiye. bir Vietnam, bir Kongo olamaz" de-

I'" ' ■ miştir» Tâ.P'o.'bildirisinde, şu fikirler/yer alma.ştır'i. ' '
^ — ■ Büyükelçilerin bulundüklarî memleketlerde, par-ti'lert ziyaret etmeleri dev^üet-

'ler hukuku, bakımından olçiIâre.'tani'.nan' 'hakların sınırını aşan bir davra-nıştır». Sıb-
h  ■ rıs olayları dolayısiyle h'-tikiimetin geç/te olsa bağımsız ve kişiliği olan bir dış

' ' politika-yürütmek zo.runluğunu'anla'mi'ş olması Amerika Birleşik Devletlerini endişe-
-'.'V lendirmiş'tir... Bu gün Türkiye'de yurt "servetlerinin kökü dışarda* kapkaççı sermayeler

eli ile yağma edilmesi olayı karşısında bulunuyoruz,. Yabancı sermaye çevreleri pet
rollerimize., ağır 3.an.ayiimizin bir kısmı-rla el a-tmış bulund\ığu gibi, şimdi de maden
lerimizi .-le geç.ir-mek çabasınd-adırlar. T.;, okı Kur-buluş Savaşı yıllârında.Pİdufii gibi,
milletimizin bütün namuslu, yürekli ve gerçekten yurtşever kuyvetlerinin 'i.-ir MİLLÎ
CEPHE halinde işbirliği e-fcmeleri ve dayanışmaları kutsal bir- öde-vdir-, Türkiye "bir

.  . Vietnam, bir Kongo olamaz, ve o'imayaoaktır.ı- •
■  Bu bildiriler üzerinb baza gazeteler ş'U'görüşü j'uymaya başladı? OH'? nin düş

mesi ile yeral^tı. teşkilâtı faaliyete geçti» Sır takım gençlik teşekküllerin baş-
'  kanları, memleketin öz evlâtlarp-na karşı ağır ve suç dolu bir bildiri yayınladı»

Savcılık harekete geçmelidir» - - • .
v/ • . g-te yandan kabinenin düşüşünü yorumla,yan' Ir»giltere'nin BBC radyosu a'sıl se-

■  . ben olarak toprak relürmunu göstarvaştir,, •
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MALÎ POIİSÎN BAŞARISI

1964 yılında Malî Polis teşkilâtı 27 milyon liralık vergi kaçakçılığını meydana
çıkarmıştır". Böylece devlet hazinesinden bir kısım iş ve ticaret adamlarının kaçırmak
istedikleri vergiler hazineye intikal ettirilebilecek bir duruma gelmiştir. Aynı örgüt,
aynı zamanda 5 milyon 46? bin liralık döviz kaçakçılığını da ele geçirmiştir. Hileli
vergi kaçakçıHvğ: dışi2?42 336,500 liralık da normal vergi kaçakçılığı ortaya çıkarıl-
miştir. İpotek senedi ile faiz veren dokuz tefecide yakalanmış, piyasada kirli işler
yapanların bir kısma ele geçirilmiştir. Bu arada Moşe Dilman adındaki birinin de Alman-
yadan dönen işçileri dolandırdığı sabit olmuşturB
16 Şubat 1965

TOPRAKSIZIiAED!T_yröOTÜŞÜ
toprak

Ceyhan'de 5000 topraksız köylü'jrürüyüş yaparalç/reformunu desteklediklerini bil
dirmiştir» Türk köylüsünü toprak reformu yükselttr» - Ağalara toprak çok, vergi
yok dövizlerini taşıyan köylüler Ceyhanlılar tarafından büyük ügi ile izlenmişlerdir.
Toprak Refomu Demeğinin Başkanı Avukat Zeki Direk sessiz yürüyüş sonunda şuhu belirt
miştir:

Toprak reformuna karşı birleşenlerin hükümeti düşürmeleri üzerine biz topraksız
lar da birleşelim. Birleşerek davamızı gerçekleştirebiliriz."

■17 Şubat 1963

BAŞBAKAN ADAYI BEİLÎ OLDU: ÜRGÜPLÜ

Yeni koali^on kabinesini kurmak için senatör Suat Hayri Ürgüplü Cumhurbaşka
nınca görevlendirilmiştir. Bağımsız senatör Ürgüplü 1903 yılında Şam'da dünyaya gel
miştir. Babası Evkaf ve adliye Naziî^t Ürgüplü Hayri Efendi idi, îlk tahsilini Nişantaş
İngiliz Okulunda yapmış, İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş, İstanbul Birinci Tica
ret Mahkemesinde hâkimlik 1959 da Altıncı devre B.M.M, ne CHP millet vekili
olarak girmiştir» Kabineye Gümrük ve Tekel Bakanı olarak atanmıştır. Bakanlıktan ay
rıldıktan sonra Hariciyeye geçmiş,Waşington, Londra Büyük elciliklerinde bulunmuş,
27 Mayıstan sonra yeniden politika hayatına memlekette devam etmiştir, AP listesinden
bağımsız senatör seçilmiş Senato Başkanı olmuş, bu sırada Sovyetler Birliğine bir

parlamento heyetine başkanlık ederek gitmiş ve dönüşünde Sovyetlerin Türklere çok
dostluk gösterdiğini belirten demeç vermiştir. Geçen yıl yapılan Senato Başkanlığı
seçimini kaybetmişti. Bağımsız Başbakan adayı Suat Hayri.Ür^'plü işçi davalarına da
yakınlık duymuş, 3. Çalışma Meclisinde işçi haklarını savunan bîr konuşma yapmıştır.
Başbakan adaylığı işçi çevrelerinde memnunluk uyandırmıştır.
MİLLİ GELİR RAKAMLARI

Devlet İstatistik Enstitüsünün yayınlıdığı son rakamlara göre gayri safi millî
hasıla 1963 yılında yüzde 7,4 artış göstermiştir. Bu rakamlara göre, Türkiyede 1963
te yaratılan millî hasıla 59 milyar 56 milyon lirayı bulmuştur. Cari fiatlara göre
hesaplanan bu rakam, millî gelirimizin sekiz yılda üç katına yakın bir gelişme kay
dettiğini açıklamaktadır. Demek ki kalkınma hızı 1963 yılında Kalkınma Plânının ön-
gördüp yüzde 7 kalkınma hızını biraz aşmıştır. Sektörler hesabıyla milli gelir yüz
deleri incelenine.©, görülmüştür ki sadece tarım kesiminde cüz'i bir azalış olmuş, sa
nayi sektöründe yaratılan gelirler ulusal gelirde yüzde 16 yı aşamamıştır. Bunun için
dir ki Türkiye Avrupa memleketlerinin en düşük millî geliri olanı kalmaktadır. Gelir
lerin düşüklüp,tkaynakların verimsizliği, nüfüsun hızla artışı, yıllık gelir çoğal
masını düşük bırakmaktadır, 1963 de adam başına düşen millî gelir 1,952 lirayı bul-
mzştur, 1960 yılında miktar 1.595 idi.
19 Şubat 1965 ^

BAKAN ADAYLAEI^BEI^__OpU
Tarafsız Başbakan Suat Hayri Ürpplü kabinesi isimlendirilmiş ve liste Cumhur

başkanına sunulmuştur. Kabine şöyle teşekkül etmiştir:
Başbakan; Suat Hayri Ürgüplü (tarafsız),Başbakan Yardımcısı: Süleyman Demirel (AP)

Devlet Bakanı: M. Altınsoy (CKMP), Devlet Bakanı: Şekip İnal (YTP), Devlet Bakanı: H,
Ataman (JÎP)» Adliye Bakana: İ. Baran (CKMp), İçişleri Bakanı: L.H. Akdoğan (MP), Dış
işleri :Hasan Işık (Bağımsız), Maliye: İhsan Gürsan (AP), Milli Eğitim: Cihat Bilge- ^
han (AP) Bayındırlık: O. Alp (Bağımsız), Ticaret:Macit Zeren (AP), Sağlık: Faruk Sükân"
(AP), Tekel; Ahmet Topaloglu (ap). Turizm; Kapanlı (YTP), Ulaştırma: Mithat San (YTp)mgil (ap). Sanayi: A. Naili Erdem (ap), Eneröi:__Mehınet Tur-*Çalışma : İ. Sabri Çağlayangil ^ . . . , ,
gut (AP), Turizm; Zekaî Dormen (MP), imar:Iskenderoglu(YTP),Köy işleri;S.Oztürk(cKîjp^

üfiHfilİl
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Bski Dışişleri Bakanı Fe-rSdun Gema'J Erkin -'S-ağli Demir Çelik. De.brüraları İdgıis
Heyetine atanmıştır.,

21 Şubat 1963 - • ' ■ -r ■ v' ^-- ■ ■
HÜKlMSÎ PROÎEAMI İIS . . . . . ..

İLGİLİ PROTOKOL İMZA^pi

Basın, D6rqlüncü Koali^lyon hiikuTnetiüî-ı kumlnşurtâ esas olsn prctokolu dört
:i lider ve yetkililerinin imaaledıgını açıkladiü ttotokolda şu konular yer alıparti lider ve yetkililerinin imaaladıgını açikladiü ?t<Jtüko.ı.da şu fconuıar yer aimş-

'' tır i

Atatıirk ilkeleri - Aşıra teı-syanlar, Tarafsız iisî-e/ Z-ıraİ ve sinaS kalkınma,
toprak reformu, karma ekobenİç. para ve kreâi ro.li%ika^ı., ordu ve gençlik, dış politi
ka, tarefsıs seçim, yardımcı kvıaite.

Sosyal adalet ve ışçl kebularıyla^İgiİl olarak şu oumleler protokola geçmiştir;
îstih£.alin iki ana untsusu olan em^fe v-e semaya munasebetlepirdo sosyal adalet^

* - ilkelerinin ışığı altında ahenkli ve muvazeneli bir çalışma düzer+i kurmak, hükiânetın
gayelerinden biri olmalıdırt. Hükümetler her türlü karar vs davranışlarında iktisadî
hayata gerekli emniyeti vermelidirc

Öte yandan A? bir bildiri yayınlayarak hükümetin bir A;2 hükümeti olmadığını,
dörtlü bir koalisynn hükümeti olduğunu belirtmiştirv Buna karşılık CHP genel sekre
teri de râfa değil, işe bakarız demiştiro

22 Şubat 1965 ^ . ...
AVEÜPADA AiOBSfîZIİ İŞÇİISR ,

AIEYHÎHDB BÎR CSREYM BAŞLADI

Münihten bildirildiğine göre Avrupa'nın bazı şehirlerinde, özellikle işçi kesa
fetinin çok olduğı Alman ve İsviçre şehirlerinde Akdeniz memleke-^fleri iş.çileri aley
hine bir akım başlamıştır« Bâzı lokanta ve kahvehanelere Türk işçilerinin giremeye-

.  ceğini belirten .levhalar asılmıştırv, Yabancı işçi düşmanlığı, halkta bir aşırı milli
yetçilik duygusuna yal açar nitelik taşır-ö.ştır.. Bir kısım ev sahiplerinin kiraya r&-
reoekleri evler ve odalar için "burası j^cdesizli işçilere mahsus değildir" şeklinde
yafta yapı^la^ası işçi çevrelerinde nefret ııyandırmıştır,.

ESKİŞEHİR ■DS_^ÖRE¥

Türkiye tarım işçileri sendikasına bağlı 400 işçi Çifteler Harasında gr^y ilan
etflişlerdirs İşçilere '^ü(5.«S.an bazı hakLarın kısı.ıması üzerine verilen grev kadarı çevre
deki sendikalarca da destefclenmiştiro

DEİÜRSOY BİR DEMEÇ VERDİ

Türk-îş Başkanı Seyfı Demirsoy bisj demeç vererek işçi haklarının kıaılamayacagını
belirtmiştirv Demirsoy demiştir ki; '

"Ap sağcı bir siyasî partidir, işçi haklarında kısıntı yapacaktır, denilmektedir.
Bükümet proğramında işçi haklarında kısıntı yapılmayacağına dair sarahat istiyoruz*
Yuvarlak kelimeleri biliriz^ Şayet işçi hakları kısıtlanırsa bu hüküme-fcle de, bu siya
sî partiyle de mücadele edeceğimizi söy^.emelcle şeref duyarımo Çok eskiden hak aramak
için ricada bulunurduk.. Şipidi şunun bunun yardımına ihtiyaç yok. Kuvvetli sendikalar
woimw Tc.oTn-in dfi&il. sermavenin, demokrasinin ve sosyal adaletin teminatıdır."yalnız işçinin değil, sermayenin, dem.okraslnin ve sosyal adaletin teminatıdır.
23 Şubat 196g

YATIRIBîLAPıDA YS;RLİ_^-P|ABTI>LER

Yatır-tmlarda yerli mamullerin kullanılması hakkında yönetmelik dünkü Resmi Gaze
tede vavınlanm-=ş ve İnönü Kabinesinin son. kararnamesi olarak tarihe, geçmiştir. Karar
name itSal mallarına kşrşı yerli mamullerin korunmasını amaç bilmektedir. Bu arada
vavihlanan bir'listede yatınmL®^da kesin olarak kullanılacak yerli mamullerin neler
Viduğunu açıklamaktadır. Listede yer alan sıaklne ve cihazlar<k-in bir kısmında şunlar
vardır:

Binalar .hangariui'? barakalar, aksam ve tesisatı, demir, çelik, alüminyum, çinko
benzeri metallerden yapılan inşaat kısımları., her türlü iskele, rıhtım, mendirek
dalga kıranlar, sabit ve yüzer havuzlar, Siyı ve katı maddelere ai.t depo, silo :
tankerler, demiryolu ve dekovil hatları., sıhhi tesisat, joğutma tçsiBatı, vagon ve

ve benzeri
re

ve

A
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lokomotif v.So de mutlaka yerl.i mamul3.or kull.aralacak ve yerli endüstri korunacaktır-.

24 Şubat 1965 . ^
.■ . i'

Tx\EIM IIAÇLAEINI PAHALI SATAITLAB

Tarım ilâçlarını yüksek fiatla satanların cezalandırılması için hazırlanan
hir kanım tasarısı Meclis Geçici Komieyoj^da kabul edilmiştir^ Buna göre araç
yapma, ithal etme ve satışının yüzde 60 ı Ziraî Bonatım Kurumunca yapılacak, ithal
yoluyla Türk çiftçisinin sömürülmesine ve soyulmasına imkân verilmeyecektir.

Sanayi Bakanı Ali ÎTailî Erdem, bu kanun, teklifine karşı olduğunu belirtmiş ve
şöyle demiştir:

"Özel sektöre imkân vermeyen bu tayz kanunlar bakanlığımızda iltifat görmeye
cektir."

25 Şubat 1965

Mimarlar Odası Başkanı Haluk Baysal basına demeç vermiştir. Bu demeçte beliıv
tilenler şunlardır:

Konut yatırımları gerçekleşmemiş tir. Gerçekleştirilemeyen yatırımlar tüm yatı.»,
nmların yüzde 63,5 u bulmaktadır, 1964 yılında ihtiyaç duyulan 87.500 mesken yapıl
mamıştır. Böylece her 20 vatandaştan biri gecekonduda yaşamaktadır. Tedbir alınmazsa
10 yıl sonra her 10 vatandaştan birisi gecekonduda yaşar duruma gelecektir.
27 Şubat 1965

PROÖEAM MEGLtSTB OKGHÇIDP

Başbakan Suat Hayri Örgüylü 4, Koalisiyon HükUmetinin programını Mecliste oku
muştur, Programda şöyle denilriştieh - *

"Bugün tüccar ve esnafın işlerin açılmasını göslediği, sanayicilerin bir an
önce yardım beklediği, memur, işçi, köylü arasında geçim derdinin kendisini hisset
tirir bir hale geldiği kanaati gün geçtikçe genişlemektedir,"

Program olu alı karşılanmış, fakat jnıvarlak lâflarla dolu olduğu yolunda ten
kitler yapılmıştır.
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