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TÜEKLER'iN BAi^BAlElıRA TELGRAFI 16.8,. 1975

Otomotiv endüstrisinde uygulanan lokavtlarla ilgili
DİSK Genel Başbakana Kemal Türkler Başbakan Daim Taluya aşağıdaki
telgrafı çc-kniştir.

Türkler'in telgrafı şöyledir:

Sayın Kaim Talu
Başbakan
AKİKiRil

Yaygınlaşan lokavtlar . ve lokavt karari
nı ciddi, şekilde yaralamaktadır, özellikle otonoti
ug/gulanan lokavtların altında hükümetten oconobil
na onbin liralık bir zam sağlama amacı güdüldüğü i

Iktisaden zayıf durunda olan işçilere ka
anacına jrönelniş lokavt uygulamaları karşısında so
Kadar ekonomik etkiler de sa.:ilıklı bir toplum yapı
balarını baltalayan lokavtları Önleyici ve otonobi
zam sağlama, hesaplarına son verici kesin bir açıkl
saygılarınızla arzederiz.

arı kamu vicdanı-
V endüstrisinde
satış fİ3?-atları-
nancı yaygındır.

rsı aşırı kâr
yal tepkileri
ına ulaşmak ca-
fiyatlarına

ana yapmanızı

disk GEFEL BaŞK/iKI
KEIiAL TuKîBLEK

mOl-^ER BJRSA'DA İNCBLELELER lAPTl

Bursa'da otomotiv endüstrisinde başlayan grev ve lokavt'ı
yerinde incelemek üzere Bursa'ya giden DISL ve Iladcn-ış lenel Baş
kan Vekili Hilmi GÜHER yaptığı incelemeler sonunda .hazırladığı ra
poru ilgili organlara vermiştir.

işçilerle ayrı ayrı toplantılar yapan_ GU1«ER, DİSK'in
grevi desteklediğini lokavt'ı kınadığını söylemiştir

I.^ÇILER AP. OY VERHİYECKKLER
İşçiler lokavtları destekleyen AP. sine seçimlerde oy

vermiyeceklerini AP. Genel Başkanlığına bir telgrafla bildirmişler
dir.

İşçilerin telgrafları şöyledir:
"Halcsız ve Anayasaya aykırı olarak yaı^ılan Lokavt'm pe

rişan duruna düşürdüğü biz işçiler, Bursaya gelenAP Millet Vekille
rinin bizinle görüşmemelerini ve Çelik Palas Otelinde işverenlerle
yemekli-içkili toplantılar yapmalarını protesto ediyoruz. Seçimler
de işçi haklarına karşı olduğu bir defa daha ortaya çıkan partini
ze oy verniyecegimizi bildiririz.

DİSK E BAĞLI TÜRKİYE MADEN - İŞ SENDİKASININ HABER AJANSIDIR.
SAHİBİ: Türkiye Maden4ş Sendikası adına Genel Başkan Kemal TÜRKLER
Sorurrilü Yazı İşleri Müdürü; Kudret YILDIRIM \
ADRES' Barbaros Bulvarr No; ,58. Besfifetaş latanbul ; ,v . İP

iıa-ıA.-» .M..



A \î' "■ " :

-2-

Disk'in Tekzibi . ' ' -

"AiüAR'LA HiÇ BxR İLü-llîlZ TOKTbR '
Bir İstanbul gazetesinde Aybarın bireysel davranışları-

nrn DİSK gurubu ile ilgili gösteren bir haber yayınladı.
DİSK Genel Başkanlığı adı geçen gazeteye gönd^-rdigi Tek-

zib'de disk' in Aybarla hiçbir ilgisi olmadığını belirtiaıştir. 'l'ok-
zib'de ayrıca "DİSK dün olduğu gibi bugünde bağımsız Dir örgüttür.
Kg yapacağını yetkili org.miarı kararlaştırır" denılnclvcedir^

lRADERLER DÖKKÎ-IINDEIî İCAlIKBİRiiDERLlR DOİEMİEE

Devlet bankalarından usulsüz olarak verilen n->lyonlarca
krediyle kilimci Hacı Ali birader Özel Okul patron:
el birader kereste tüccarı oldu. Bu dönem 12 Hart;

- V,  icct Demir
lice s i dönem.

Halkımızın çıkarlarını, bilinçle ve titiı
çevreler 12 Mart öncesi bu. haksız kazançların ve Oi
nat3.nın hesabının sorulmasını bekliyordu. Ral^at soı
hesaplar sorulmayınca yin-; ajdıı zihniyet bu koz de
kayırmaya başladı.

Gazetelerin.yazlığına göre Çalışma Bakanı

likl.; koruyan
raderler salta-
ulır.adı. Bu
karı b i r do r-1 eri

■Jlaçtrrma Bakanı Sabahatt.âû Ozbekin kayır.biraderi ^
Çalışma Bakanlığı ^nırt dı,:>ı işçi sorunları genel m-,
rilmişlerdir.

Nail Erdemin
Baranlığı Özel
i Oztürlcün ka-
avirligino,
üven Tantürk
Idürlüğüne geti-

M.çKA ÇARE KALMAYINCA

Aradan bir yıl geçmesine ra^imen henüz emskli naaşı bag-
lannajran Hasan Akbinlik adlı isçi "Bir yıldır' emeklilik maaşı.mın
ballanmasını bekliyorum, la maaşımı verir ya intıhır edccegııa ae-
r^ştir. Hasan Akbinlik kör old.ığuiçin enekli olmuş.

HEM EV \/ERİLMİYOR HEM EVİ OLMADIĞI IÇlN SIKIRDIÇI İDİLİIGR

Almanya'da çalışan bir işçimize beş çocu^.u olrugu için
ev verilmemiş vc evi olmadığı için de sınır dışı eiilıc-gi-kendi"
sine bildirilmiştir.

GREVLER ERTELENİYOR LOlLlVTLEiR DESTEK İNİYOR

Son gülerde henen hemen grevlerin çoğu e.rtelerjriiştir.Ea-
kat işçilere ve ülke ekonomisine zarar veren lokavtlar ^..rtelenııe—
niştir. Bu da açikca gösteriyorki iktidar lokavtları desteklemek
tedir.
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ORMAİT YANÜIlÜuÂRIIÎIlT SORUİnİLUSU AP. DİR

İt" '

Son günlerde yurdumuzun çeşitli bölgesinde meydana ge-^
len ve hazineyi milyonlarca zarara uğratan orman yangınlarının so
rumlusu olarak AP, gösterilmektedir.

Yangınlar noden.İ7/le görevinden istifa eden Ormanları J'Lo-
ruma Dairesi Müdürü Mesut ürdem, Muğla bölgesinde AP'li bir poli
tikacının orman köylüsünün oylarını almak amacıyla, "Orman niteli
ğini kaybeden sahaları köylüye dağıtacağız" diye propaganda yaptı
ğını söylemiştir.

G.E.P. TÜRICLiSR'l KÜTLADI

G.H.P. İstanbul Aday adayları ve ilce başkanlarının Or
tak toplantısında DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler_Başbr.kan Talu'
ya gönderdiği Lokavtları kınayan telgrafı görüşülmüş ve tasvip
edilmiştir.

Ortak toplantı adına TÜRKLER'e t@lgraf çeken il Başkanı
Aytekin Kut: uğraşınızı kutlar, örgütümüzün başarı dileklerini su
narız demiştir.
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