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6 îlILYOKLüK lOLSüZLUGÂ EL EONJLDU Yj?

1959 yılruida, T'ariş Eısfeobıriik, Qukobirlik, Ândbırlik
tar.ak.-Lndan yaş nt»y\a^ ve sebze'ibraca amacıyla kbî'Udiâîî "FRÎÎîTAŞ"ta
6 .r: ayon liralık yo^s'izluk oir aga iddialara üzerine Ankara Ilillet-.
velü'l.l Şinasi Özdenoğln hülcümete bir önerge vererek-i

"ERlNTAŞ"ta 1969'da başlayap süren yolsuzluklar nedenim
le Ankara Agar Ceza Mahkemeşinin 2 yal 2 ay agar hapse mahkûm etti ■
gi ilk Genel Müdürü hakkandak'. ceza, bugü:-Le knlar nedeninfaz edil
memiştir? Ada geçen hülıümlü yva^t daşana kaçmaşsa bu kaçaşa yardam
edenler kimlerdir?

Rüşveti yolsuzluk, harsa.zlak bugün her kesimde Devleti
saran bir afet halindedir Cuıdaurİ7yetin 50 Yalanda Devlet'i ve
Milleti soyaı.laj.'3 ve sovgunlara gcz_ yumarlara karşa en köklü ve et
kili tedbirlerle birlikte ''HEbdü ÖORlLiYI'' da kapsayan bir savaş aç-

dimayahükümet clarak düşüj:..mekte misaniz?
landaralmasazn. istemi.stiro

;Aerek önergesinin oevaiD-

ALMAFYA'DA DA JZEL OKUL AGaCAAMIb

Gazetelerin û_.ldirdigine göre, H-^AIİ-Demiat-î-İ - Almanya'da
dabir özel okul açmaya karacıaştarmaş ve hazarlak çalaşmalarana
hazland-armj-ştar.

Verilen bilgiye göre H..Ali Damirel, Almanya'da Türk ço-
c'uklarana eğiterek onlara Türk Kültürünü verecek ve Almanya'
koministlere karşa uyanak bir nesil yaratmaya çalaşacaKmaş.

AĞIR SARAYIî VE TEÇHİZAT EAERILASI MI? OY EABRJ-KASI MI?

Agar Sanayi ve Tech.'.zat Eabrikasanan daha önce Polatla'-
da kurulmasa için kesin ı^roje veren DRT, Çankara Millet Vekili ve
Ba;gandarlak Bakana ITurettin O'-.'.'ur!, seçin., şansana arttarmak için,
yn.p.ılan başkalar sonunda görüşünü değiştirerek fa.brakanan Çankara'da
kurulmasanda bir sakanca görü.r'medigini

TÜÜZTYE elektrik KüRÜM-J SU3E MJBVİRÜ İTALYAN "GIE" EİRMaSIRDAN
120 ütü li'RA R-jŞVET ÎSTEDÎ.

Türkiye'nin büyük ölçüne elektrak sakantasa .çeKtigü,
ka ülkelerden enei'ji satan al.m.a durumunda kaldaga bu günlerde, Ku-
taJaya ili y£".,kanlaranda rinşaas'L sÜ3.*en SEYaTöMER TERMİK SANTrdALİIlIN
bir bölümünü yapan İtalyan Şirketi ''GIE'' den, Tek Şube Müdürü JA~

•■ŞAR ÖZDENOĞLÜ 120 binİ3.ra komisyon isteE.aştir»
17--1Ö-19/3/1973 tarihli Cıımhurİ7/et Gazetesinde belgelere .

dayanalarak açaklanon skandal bÜ7yik tepkilere yel açmaştar,
Şirket-in .iç -/uzaşmalaran.-a elde edilen bir belgede:

"1971 Kasam ayanan 15"inden 17'sine kadar italya'daki ikameti sara-
sanda Bay Ozdenoglu bizden ayds. 2.CG0TL*sd. tutaranda özel bir kom-i .s-.
yon istemiştir. Sonuç olarak özds.n.3gl'u*na ödenecek para en az
120.000 TL. olacaktar" Denalmektedi-;

Belgelerin yayınlamasandan sonra Ozdenoglu aloynine ku
rum ve savcalak olmak -'îzere .iki yönden soruşturma açalmaştar
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öğretilenlere SALDIRI DEVAM EDxXOR

»i- • 'Türkiye öğretmenler Derneği Pertek Şubesr üyesi Aşagı
GülLahçe köyü Öğretmeni Mustafa Kaya, henüz "bilinmiyen Lir nedence
köv meydanında halkın ve öğrencilerinin gözleri onunde Bucak uan
dırma Karakol Komutanı tarafından dövülmüştür.

yUNASNİSTANDA İŞKEEGEDEN ŞİKİŞET YOK

Yunasnistan'da çıkarılan Af Kanunu, Devlet Güvenliği
aleyhine işlenen suçları da af kapsamına almıştırc Ancak aftan
rarlananlar, gördüJ-ıleri işkenceden dolayı şikayetçi olmuyacaiP.ar,

* — ■ ■ *1 ^ n —. —w M T .-V T T*\1971 yılında Yunan Yurttaşlıgınaan çıkarılan ve halen
Toronto Ünüversitesinde ögi'etim Ü7/eligı yapmakta^ olan Papa-kureu,
T  .1 ^ j^-r-»-. 1-ıvı-ı-1 O >\TT 1 TTıoor-1 "m n ?=! f* ;rriT^flniTl'l-T13. olna^ıu'nmr

üç SilATLlK GREV
Fr.anas'da Lip Saat Eahrikasındaki olayları _izliyen üç

gazetecinin, polisler tarafından tartaklanmasını_^hüki^etan^p..o
testo etmiyecegi öğrenildikten soııra, gazeteciler oenda.kası_^ö saetmiyecegi _

benaıatlik grev karan alnaş ve l-ransıs .E^esînı iijaıısı lerson-'l—^
kanın kararına uyarak 3 saat grev yaj'mıştır.

-

ALMANYA'DA 300 TÜRK îçÇISİ ÎŞTP-N ÇlICARILDI
Yıllık izinlerinden geç geı.dikleri ıçın.X-LJ-XXİV O . . . n

Köln' di Pc e
. n

otomobil fabrikasında çalışan 300 Türk işçisi, işlerinden^çı.vara.
mak istenince, 12 bin işçi direnişe geçerek yapmı^ v.

Direniş, Montaj Atölyesine eki 3000 Türk'ün işi bırak:?.p
pankartlarla yürüyüşe geçmesi ile• başlamış, _ Alman c,.
bazıları da Türk arkadaşlarını desteklemek ıçın işlerini bır^a-oaiş
lardır.

ŞİLİ'DE FAŞİST DARBE
1970 Yılında halkın oylarıyla Cumhurbaşkanlığ^ıa-ygeı nı

Dr. Salvador Ailende, üç yıllık iktidarı " .desteğiyle iç ve dış sömürücülere karşı yılmadan mücadele t.ı:m..ş^
4- -î -p

_ı_ -1_ ■:

"'M.

Çıkarları bozulan Amerikan tröstleriyle işbirlikçiler,
Ailende yönetimine karşı amansız savaş
ajanlar yoluyla, sabotajlar, uydurma grevler ı.ahaik edılmı.ş Vv.
Askeri Cunta için zemin hazırlanmıştır»

Askeri Cuntanın istif .a teklifini
d

•  (C

dırılar başladıktan , sonra_ da^direnmesinc
lere karşı dövüşürken ölmüştür.

evam etmiş ve darb
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TOPLU SüZLE.,lTL VL GrRLY KABERLERÎ

SEHDIICAMIZGA. GREV KARÂlil ALINAR İŞYERLERİ

Çelik Sanayii A.S. (ilerince), îleis Madeni Eşya EabrikasD.
T.Philips Sanayii A,Şc (İstanbul-İzınit), Altrlar Sanayii A»Ş,,
Derairel Koll.>Şai^ (xZEi.ıb)

GE.LV UTGULARaN İŞYERLERİ

Ereğli Demir-Çelik İşletmeleri T>A;,Şo , Bufer Elektrik
Malzeme Eabrikası, Emfa Elektrik Malzeme Eabrikası Ltd.Şti.

-syerİ

Ayvansara3r Ci-.-ata F-abrikası,

UZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI JEVAH EDER İŞYERLERİ
Böhler Sert Maden ve Takım San» ve Tic .A.Ş. ■ Beldesan Mo

torlu Vasıtalar San.A.Ş., (İstanbul-izmit), Sezai Selab Makına vebüİMLU V rJ.ÖX LtC*. o j—'J , , . ^ tr n

Yedek Parça imalat îısııoBi, Barleşak Hak.San.-.a»Şo , Yaşar Sıamar v
Crt.Adi.Kom.Çti» , Kaymak Dcküi; Bana^-Ti.

TOPLU SÖZLE.TME GÖRÜŞMELER.^ DEViTi EDER İŞYERijER-

T^avel Kablo ve Elek'.'rik Malzemesi ji.Ş. , Kurşun Meta._ur-
.jisi ve San.Ltd,Şti. , Sevil Alüminyum Levha ve Profil Fabrikası,
Oto-Tam, Magnesit A,Ş., Arıtas San» ve Tic.A.Ş,

TOPLU SÖZLE;..MESİ İl' (ALAKAN- İS YERLERİ,
ESTAŞ EV CİEıİZLARI GAR ve TİG»A.Ş.
A,.6.1973 ?■ 'nünden leri sürdürülen Toplu Sözleşme görüş-

mc-Uri 6»7.1973 günü tamamlar, niştir, imzalanan toplu sözleşmeler
don 325 üyemiz yararlanacaktj.r.
ÜGRST ZAMLARI

1 yıl Zammı: lo4-«i973 ten 3.tı oaren saatte se^^'uncn 175
2 yıl Zammı: 1.^^197^' ten itibaren saatte 175 krş.
İKILU'iIYE

üyelere her yn.! ^!-SG saaclik ücretleri tutarında ikramiye
verilir.

SOSYiJj Y,lRD"MiLiıR

Evlenme Yarc-mıt 750 TL^
Do^nm " " 5OÖ TLc
Ölüm Yar-îım3. yakınlık derecesine göre 250-2000 TL. arasında
Çocuk Zanmı: 10 Tl»

YEMEK

Ş . J- .

i '

Bir ög^'in doyuru.c.ı yemek ver?.lir

■:b;MTfİ!İ
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TAESÎL YARDIMI BYrA-'a:^i İkinci
i ;l1 '"• " Yıl

İlk öğretimde her hir çocuk için
Ort M " " '" " ■ " " "
Yuks.û:" " " " "
Yakaoek Yardrmn.: 750 'İL,-

Askerlik " " 160. saatlik ücretlerinin tutara

1?5 TL e
RİO TL.. 230 TLc

500 TL. 550 TL.

Bundan haşka fazla mesai, vardiya zammı, yiılık ısin, ^-^.
emniyeti ve İşçi Sa.dlıgı, harcırahlar konu.sunda üyelerimize çeşit
li hak ve menfaatler sagla.nni.3tir.

BAçARIYLA SONl.ÇLALAL GREV
s'.EHKAYA ÇELİK DÖEÜÎİ VE YEDEK PARÇA lABc (İZMİR)

3,Bölge Temsilciliğine- haglı Şenkeya işyerinde 4 Haziran
1973-te başlayan grev, 17.9-.3.975 Pozartesi günü başarı role sonuç-
lannnştır.

İmzalanan sözleşmeye göre üyelerıaizlvu
l'ci ve
Ayrı.ca „

yal1yardımıar alınmıştır.

2'ci yıl yövmiyej.erine 10 TL. zan yapılmıştır,:
ye 1da 2 mdcş ikra-Uİye, yak ıcak.:. tafsil (v o ) soe-
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