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SUNUŞ
Dergimizin ilk sayısı tahminimizden

çok ilgi gördü. Bunu görmek hepimizi
mutlu etmiştir.

Üyelerimizden aldığımız hızla dergimi
zi gerçekleştirdiğimiz için bunun kıvanç
ve sevinci de tüm Otomobil-İş ailesine
aittir.

Dergi ile yakından ilgilenen üyeleri
miz devamlı olarak yazılar göndermeye
başlamışlardır. Bu yazilar imkân nisbetin-
de dergide yer alacaktır. Bundan sonra
üyelerimizin dergide yer almasını iste
dikleri hususlarda göz önünde tutulacak
tır. Onların arzularına daha çok yer ve
rilmeye çalışılacaktır.

Geçen ayın bizce mühim olaylarından
biri Halil Tunç'un senatodaki konuşması
idi, bu konuşma ile ilglü yazıyı ilerki say
falarda bulacaksınız. Ayrıca Elektrofer
sözleşmesinin anlaşma ile bitmesi ve u-
zun zamandan beri gayet iyi bir şekilde
yürüyen Kroman grevinin neticelendiril
rne^. için hükümetin araya girmesi ken
di bünyemiz içindeki önemli olaylardan
sayı abilir. Bu arada birçok işyerlerinden
uye I için başvurmalar devam etmekte-

ır. Teşkilâtlanması biten işyerleri önü
müzdeki günlerde siz Otomobil-lş üyele
rine duyurulacaktır. İşçi lerin bu teveccü
hü sendikamızı gün geçtikçe kuvvetlen
dirmektedir. İşçiden aldığımız güçle da
ha çok atıl ımlar içinde olduğumuz sizler
tarafından yakinen bilinmekte ve izlen
mektedir.

Bütün çaba ve arzumuz, sizlerden aldı-
ğıiTiız güç ile hizmet etmekle sizlere ver
mektir. Bütün bu duygularla dergimizin
ikinci sayısını sunmakla mutluyuz.

OTOMOBİL-İŞ

1 1 ,1 ••  f'./
-  ■}

î

YANLIŞ YOL "I.•  ■ i'.

Türk Sendikacıl ığına 1972 senesi son ay
larında yeni baskılar ve gözdağı vermek için
yapılan çalışmalar bütün hızı ile devam etmek
tedir. Sıkı Yönetimi kendi cephelerinden kul
lanmak isteyen işverenler toplu iş sözleşme
lerinde bir türlü anlaşma zeminine girmeyişle
ri, grev yasağı olan bölgelerde kendi konula
rında daha iyi geliştirme imkânı bulmaları iş
çi haklarının kısıtlanmasına sebep olmakta
dır.

Grev müsaadesi olan bölgelerde de grev
leri kırabilmek için lokavt kararlarının hızla uy
gulanması göze çarpmaktadır. Bugün normal
güçte olan sendikalarımızın kasalarındaki mik
tarları göz önüne alarak tam bir sadistlik içinde
Deri işverenleri bir grev uygulamasına karşı
lık 47 işyerinde birden lokavt kararı alması ve
uygulaması gözdağı değil de nedir?

Yanıldıkları nokta yalnız karşılarında De-
ri-iş Teşkilâtını görmeleridir. Halbuki Türk-İş'e
bağlı teşkilâtları karşılarına aldıklarının farkın
da değildirler. Bunların kasalarındaki miktarı
hiç hesaba katmamışlardır.

Lokavta reva görülerek sokağa dökülen
işçinin dayanma güçü senelerce sürecektir.
Bunu sürdürmek tüm Sendikacının asil göre
vidir. Çünkü lokavt. Anayasal bir hak değildir.
Yanlış yolda olan işverenlere Türk işçilerinin
dersi büyük olacaktır.

Türk sanayiinin kalkınması uğruna feda
kârlıklara katlandıklarını söyleyen işverenler
neredesiniz? Deri Sanayii durdu, hem de siz
ler durdurdunuz. Bunun altında yatan oyunu

zamanı gelince açıklayacağız. Bu mu Memle
ket sevgisi? Bu mu sanayide kalkınma? Hak
istedin al lokavt, işte halen Türkiye'de işçi-iş-
veren münasebetlerinin acı dramı.

Cumhuriyetin 50 nci yılı yaklaşırken sen
dikaları halen umacı gibi görmek sendikal faa
liyetleri sürdürmek isteyenleri işyerlerinden iş
akitlerini feshetmek, tabandaki sendikal faali
yetleri yok etme çabaları daha ne kadar süre
cek? Bazı işverenler dişlerine göre sendika ara
maktan veya kurdurmaktan ne zaman vaz ge
çecekler?

Kanunların boşluğundan faydalanılarak
sendika örzgürlükleri yok edilirken Anayasanın
işçilere teminatı olan iş emniyetinin korunma
sı çabası içinde çırpman Pimaş işyerinde 217
işçinin iş aktini kıdem ve ihbarsız feshetmek
cüretini göstermek, kanunsuz lokavt yapmak,
sendika konularına inanmış işçileri bir anlık
korkutmaktan başka ne fayda sağlayaçaktır?
Elbetteki bu oyunlara karşı işverenleri demok
ratik düzende kanunların sınırı içinde karşılığı
verilecektir.

Sendikal faaliyetleri yok etmeye veya
frenlemeye kimsenin hakkı yoktur. İşçilerin iŞ"
verenlerin mallarında mülklerinde ve parala
rında gözü yokken halen onları velinimet gibi
sanırlarken bir lokma ekmek parası için za-
ftıanında canım dahi işinden esirgemeyen i??'"
'eri bu lokavt zulmunun tüm işçi-işveren müna
sebetlerini yıkacak yanlış bir yol olduğunu bir
'<ere daha hatırlatmayı görev sayarım.

A. Aydın ÖZEREN



iş Yerlerimizi Tanıtıyoruz:
Sendikamıza bağlı işyerlerini tanıtırken alfabetik sıra takip edilecek ve bu arada toplu-iş

sözleşmesi Sendikamız tarafından yapılmış işyerlerine öncelik tanınacaktır. Yeni i ltihaklar ise
peyderpey dergimizde yayınlanacaktır.
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Fabrikanın umumi görünüşü.

Altmbdşak zirai makina ve aletler sanayii Â.$.
Altınbaşak Ziraî Makine ve Aletler Sanayi

Anonim Şirketi adından da anlaşıldığı üzere
ziraî makine ve aletler imali gayesiyle kurul
muştur.

Şirket girişimcileri işe ziraî alet yapımın
dan başlamayı uygun bulmuşlar ve bu maksat
la Gebze'de Anibaltepe'ye giden yd üzerinde
bir fabrika tesis etmişlerdir. Niteliği itibariy
le daha ziyade sıcak ve soğuk dövme ünite
lerinden oluşan fabrika programına önce tır
pan imalini almıştır. Fabrikanın bütün makina-
ları kendi branşında Avrupa'nın ve Balkanlar
en modern makinalandır.

ın

çıkmasını önlemiştir. Bu aşamadan sonra ih
racat için çalışmalara başlanmış ve önce kom-
şimiz İran'a tırpan ihracı gerçekleştirilmiştir.
Bu mutlu sonuç, seri imalâta geçi lme senesi
1968 yılından iki sene sonra başarılabilmiştir.
Bu suretle ayrıca yurdumuza dolar girmesi de
sağlanmıştır.

Türkiye'nin Ortak Pazar'la i lişki kurması
üzerine oldukça cür'etli bir amaçla Almanya'ya

'  . 40-71 .i.l . l_ Itırpan ihracı için 1971 yıl ında pazarlama ça
lışmalarına başlenmış ve İIk ihracat 1972 se
zonunda gerçekleştirilmiştir. Bugünlerde ar
kadaşlarımız 1973 senesi için Almanya'dan ge-rs-auaç I a I 11 »• ' v-,wıı

Şirket önce üstün kalitede tırpan imal e-
derek ithal ikamesi yoluna gitmiş ve yurdu
muzdan yılda takriben 400 bin dolarlık döviz

len 10 bin adetlik sipariş için tırpan imal et
mektedirler.

Tırpan imalinde işçi liğin özellikle büyük

rol oynadığı düşünülürse, Almanya gibi ileri
bir sanayi ülkesine üstün kaliteli tırpan satma
nın ancak arkadaşlarımızın iyi niyet, çalışkan
lık ve anlayışla çal ışmaları sayesinde gerçek
leşebileceği kolayl ıkla anlaşılır.

98 arkadaşımızın çalışmakta olduğu fab
rikada işçi-işveren ilişkileri şimdiye kadar ör
nek olabilecek bir ahenk içinde gelişmiş ve
gelişmektedir.

m

Altınbaşak işyeri ile Sendikamız arasın
da imzalanan Toplu-iş Sözleşmesi 1.6.1971 ta
rihinden itibaren iki yıl süreli olup, üyelerimi
ze Toplu-iş Sözleşmesi ile saat ücretlerine 310
kuruş zam yapılmıştır. Ayrıca iki maaş ikra
miye ve 45 saat haftalık çal ışma ile birçok sos
yal haklar sağlanmıştır.

iran'a ihraç edilen mallar Baştemsilcimiz nezare
tinde vasıtaya yüklenirken.

Yukarıdaki izahtan anlaşılacağı gibi işçi-
işveren ilişkilerinin en üst seviyede olmasında
Sendika temsilcilerimizin de büyük katkısı ol
muştur.

1971 yılındaki şartlara göre Türkiye'nin
en iyi Sözleşmelerinden bir tanesi olan bu
sözleşmemizin bugüne kadar olduğu gibi bun
dan sonra da çalışanlara en iyi şekilde uygu
lanmasının devamıdır.

İşyerindeki üyelerimizi temsilen Baştem-
silci Şükrü Akgül ile Temsilci ve aynı zaman
da Yönetim Kurulu üyesi olan Fevzi Özay bu
lunmaktadırlar.

Altınbaşak üyelerimiz Sendika ve işyeri yöneticileri ile beraber.

■İr;
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Sosyal Sigortalar Mevzuatı :
GÜRBÜZ ERSAN

Sosyal Sigortalar Kurumu
istanbul ihtiyarl ık Sigortası

2. Müdürü

Sîgortalığın Başlangıçı, Mecburî Oiuşu ve
Sigorta Primleri:

Sigortalılık mecburidir. Çalıştırılanlar, işe
alınmaiariyle kendiliğinden sigortal ı olurlar.
Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında
sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alın
dığı tarihten başlar. Bu suretle sigortalı olmak
hak ve yükümden kaçınılmaz ve vazgeçilemez.
Sözleşmelere, Sosyal Sigorta Yardım ve yü
kümlerini azaltmak veya başkasına devretmek
yolunda hükümler konulamaz. (M. 6)

SİGORTA PRİMİNE ESAS TEŞKİL EDEN
ÜCRETLER İLE BUNLARİN ALT VE ÜST
SINIRLARI VE PRİM ORANLARI :

Sigorta yardımlarını karşılamak üzere
prim alınır. Bu primlerin bir kısmına sigortalı
lar bir kısmına da işverenler katkıda bulunur
lar. Ancak oranları kanunda belirtilmiş olan bu
primlerin kuruma ödenmesinden, prim belge
lerinin usulüne uygun olarak tanzim edilip ve
rilmesinden tamamen işverenler sorumlu tutul
muşlardır. işverenler primleri ödememiş ve
belgeleri vermemiş olsa dahi o işyerinde ça
lıştığı kurumca tesbit edilen sigortalıya ka
nunda yazılı şartlarla gerekli yardımlar sağla
nır. Sigortalının ücreti kendisine tediye edil
memiş olsa dahi işveren sigorta primlerinin ta
mamını süresi içinde kuruma vermeğe mec
burdur.

Sigorta primleri hesabına esas teşkil eden
kazanç, sigortalının o ay için hakettiği ücreti
dir. Hakediien ücret iş akdi esnasında karar
laştırılan saat, günlük, haftalık veya aylık, par-

çabaşı karşılığı olan ücrettir. Fazla mesai üc
retleri de hakediien ücrete dahi ldir. Hakediien
ücretten başka işverence verilen prim, ikrami
ye ile idare veya kaza mercilerince ödenmesi
ne karar verilen ücret prim veya ikramiye ni
teliğini taşıyan meblâğların brüt tutarları da
sigorta primlerine tabidir. (M. 77)

Yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm,
doğum ve evlenme yardımları i le aynî yardım
lar sigorta primlerinden müstesnadır. Aylık
ücret toplamının 50 kuruştan az olan lira ke
sirleri de prim hesabında nazara alınmaz, 50
kuruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıka
rılarak primleri hesap edilir. Ayrıca 6452 sa
yılı kanuna istinaden verilen işçi ikramiyeleri
(ilâve tediye) ile def'aten verilen ihbar tazmi
natı ve kıdem tazminatı da sigorta primlerin
den müstesna tutulmuştur. Yolluklar muayyen
ve mukannen olmamak şartiyle primden müs
tesnadır. Meselâ işyerinden evine gidiş dönüş
için işveren tarafından yol parası verilmekte
ise bu prime tâbi tutulur. Ancak bir görevin ifa
sı için bir yerden başka bir yere gönderilme
esnasında verilen yolluklar primden müstesna
dır.

Kasa tazminatı ve yemek parası da sigor
ta primine tabi değildir.

O ay içio hakediien ücretten başka prim
veya ikramiye ödenmiş ise sigorta primine e-
sas teşkil eden kazanç hakkedilen ücret ile
ödenen ikramiyenin toplamı olacaktır. Ancak
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sigorta primine esas teşkil eden günlük kazan
cın üst sınırı 165 TL. ve aylık 4950 TL. oldu
ğundan bu hududu aşan kısmı da sigorta pri
minden müstesnadır. Meselâ; Aylık kazancı
3000.— TL. olan bir şahsa o ay içinde 3000.—
TL. de ikramiye ödenmiş ise ikisinin toplamı
olan 6000.— TL. üzerinden değil azami limit
4950.— TL. nin primleri hesap edilecektir. Ay
lık kazancı 1000.— TL. ve o ay içinde 500.—
TL. prim ödenmiş ise ikisinin toplamı olan
1500.— TL. nin primleri hesaplanacaktır.

Aylığı 6000.— TL. olan sigortalının bu
ücretinin 4950.— TL. sinin primleri alınır üst
tarafı primden müstesnadır.

Sigorta primlerine esas teşkil eden asga
ri günlük kazancı ise halen 18.— liradır. Bu
ücretin altında veya ücretsiz çalışanların prim
leri günlük 18.— TL. üzerinden alınır. (M. 78)

Bir ay içinde ayni zamanda birden çok
işverenin işinde çalışan kimselerin (müşavir,
muhasebeci vs... gibi) her işyerinden elde et
tiği ücretlere ait sigorta primleri ayrı ayrı yu
karıda belirtilen alt ve üst sınırlar nazara alı
narak hesap edilecek ve kuruma ödenecektir.
Ancak bütün işyerlerinden ödenen sigorta
primlerine ait ücretlerin toplamı üst sınırı a-
şarsa, aşan kısmın sigortalı hissesi tutarı, si
gortalının müracaatı üzerine kendisine geri
verilecektir.

Prim oranları : (M. 73)

1 — İş kazaları ile meslek hastalıkları
primi :

iş yerinde yapılan işin iş kazaları ile mes
lek hastalıkları sigortası yönünden gösterdiği
tehlikenin ağırlığına göre değişir.

iş kollan 12 tehlike sınıfına ayrılmış olup
prim oranları yekdiğerinden 0.5 farklı olmak
üzere en düşük haddi % 0.5 ve en yüksek mad
di % 6 dır. Meselâ: Bir yazıhanede iş kazaları
ile meslek hastalıkları çok az olacağından bu
işyerinin prim oranı % 5 dir. Maden işyerleri
nin yer altı işlerinde iş kazası ve meslek has
talığı çok olacağından bu işyerinin prim oranı

% 6 dır. Bir bina inşaatının tehlikesi yazıha
neye nisbeten fazla, maden ocağına nisbeten
daha az olacağından bina inşaatı işyerinin prim
oranı % 2.5 tur.

İş kazaiariyle meslek hastalıkları sigorta
sı primlerinin tamamını işverenler öder.

2 — Hastalık sigortası primi :
Sosyal Sigortalar kanununun 35 inci mad

desi hükmünce sigortalıların eş ve çocuklarına
hastalıkları halinde gerekli sağlık yardımları
yapılacaktır. Ancak Geçici 5 inci maddeye gö
re Sosyal Sigortalar Kururnunca yeteri kadar
sağlık tesisi ve teşkilâtı kurulan yerlerde Ba
kanlar Kurulu karariyle sigortalıların eş ve ço
cuklarına sağlık yardımları uygulanacaktır.
Halen birçok illerimizde bu hüküm tatbik edil
mektedir. Buna göre hastalık sigortası prim
oranları eş ve eçocukiara sağlık yardımı yapı
lan yerlerde % 8, yapılmıyan yerlerde % 4 "tür.
Her iki halde de bu primin yarısı sigortalı his
sesi yarısı da işveren hissesidir.

3 — Analık sigortası primi : %1 dir ve
tamamını işverenler öder. ,

4 — Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta
ları primi : % 11 dir. Bunun % 5'i sigortalı,
% 6 sı işveren hissesidir. Yalnız maden işyer
lerinin yeraltı işlerinde çalışanların bu sigor
ta koluna ait prim oranı % 14 olup bünuh % 6
sı sigortalı % 8'i işveren hissesidir.

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
77 nci maddesi 5 inci ve müteakip, fıkraları
hükmünce, primlerin hesabına esas tutulacak
günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime
esas tutulan kazancının otuzda biridir. Gün
lük kazancın hesabına esas tutulan ay içinde
bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı
ler için ücret almamış sigortalının günlük ka
zancı, o ay için prime esas tutulan kazancı
ücret aldığı gün sayısı bölünerek hesapla'^''"-
Sigortalıların günlük kazançlarının hesabın a
esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda bun a

(Devamı sayfa 13. de)
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SENDİKAL'

Dış Haberler
BİRLEŞİK OTOMOBİL
İŞÇİLERİ KADINLAR
KONFERANSI

Uluslararası UAVV'nin birin
ci kadınlar konferansının gaye
si şudur: UAVV'nin kadın üye
lerinin sendikalarına yardımcı
olmaları, sendikal faaliyet
lerin her kademesinde yer
alabilmeleri için fırsat ve
imkân eşitliği ise sesleri
ni sendika kanalı ile daha
çok duyurabilmek içindir. 450
delegeni niştirakiyle Falter ve
May Reuther ailelerinin de iş
tiraki ile otomobil işçileri ka
dınlar konferansı eğitim mer
kezinde yapılmıştır. Bugünün
dünyasında kadın işçilerin im
kân ve fırsat eşitliğine kavu
şabilmeleri için kendi mahalli
sendikalarında toplanıp lider
lik pozisyonunda mücadele
verebilmek için komiteler kur
malarını UAVV'nin Başkan Ve
kili Olga Madar ve UAVV'nin
kadınlar kolu müdürü Caroline
Davis sağlık vermişlerdir. Ba
yan Davis, bugünün kadını da
ha az ücret almakta ve en son
terfi etmekte, buna rağmen en
ağır işlerde çalıştırılmaktadır.
demiştir.

Kadın delegeler sendikala -
rina hizmette bulunma hevesi
içerisindedirler. Sendikal faa
liyetlerde kadınların daha ak
tif rol alabilmelerini ve hizmet
etmeleri için delegeler, kadın
lar için UAVV'nin nezaretinde
aile eğitim merkezinde yılda
iki haftalık burs programı ile
eğitilmelerini talep etmişler
dir.

UZAY İŞÇİLERİNİN
GREVİ

Geçtiğimiz ay içinde insan
oğlu bir kez daha aya yolcu
luk yaptı. Yolculuktan hemen
önce, uzay çalışmalarının ya
pıldığı, Cape Kennedy'de ça
lışan altmış kadar teknisyen,
ücretlerinin azlığı sebebi ile
greve gitme teşebbüsünde bu
lunmuşlardır. Ancak işverenin
görev tehdidinde bulunan iş
çilerin taleplerini kabul etme
si ile anlaşmaya varılmış ve
böylece ApolIo-17'nin seya
hati başlayabilmiştir.

UAVV'nin kadın delegeleri
erkekler gibi sendikal faaliyet,
lerde ye'' almayı ve sendika
icra kademelerine gelmek için
eğitilmelerini oy birliği ile ka
rara bağlamışlardır.

İSVEÇ'TE GEMİ
İŞÇİLERİNİN GREVİ

'ŞÇiler ücret eşitsizlikleri-
'^in ortadan kaldırılmasını ve
ücretlerine zam yapılmasını
istiyorlar."

İsveçli gemi işçileri geçen
zamanda, hayat pahalılığı ne.
deni ile, ücretlerinin yetmedi,
ğini bildirerek:zarn. istemişler
dir. Talepler kabul edilmeyin

ce, İsveç sanayiinde büyük
bir yer işgal eden gemi yapım
işkolundaki bütün işçiler gre
ve başlamıştır. Diğer taraf
tan İsveç maden işçileri de
aynı talepleri ileri sürmüşler
dir. Onların da gemi işçileri
nin tuttuğu yolu seçecekleri
beklenmektedir. İlerdeki gün
lerde vuku bulacak gelişmeler
taleplerin nasıl halledileceğini
gösterecektir. Ancak işçilerin
devamlı istikrarın sağlanması
için, ücretlere asgari bir ta
ban tesbit edi lmesini isteye
rek, bundan sonra ücretlere,
kıdeme ve çal ışma durumuna
göre de otomatik zamların ya
pılmasını istemektedirler.

ÇUMRALİ İŞÇİLER
MEMLEKETLERİNDE
FABRİKA KURUYORLAR

Almanya'da çalışan Konya -
Çumra i lçesi işçileri, araların
da anlaşarak Almanya'da ka
zanıp tasarruf ettikleri para
larla kendi memleketi olan
Çumra'da bir oto yedek par
çası fabrikası i le bir de kon
feksiyon fabrikası kurmaya
teşebbüs etmişlerdir. Bunun
için memleketlerine gönder
dikleri bir yabancı uzman ilk
tetkikatını yapmıştır. 'Çümralı
işçilerin bu teşebbüsleri gerek
kendileri ve gerekse ■ merhle-
ket için büyük faydalar sağla
dığından .tutumları takdirle
karşılanmıştır.

OLAYLAR

TÜRK-İŞ genel sekreteri
VE SENATÖR HALİL TUNÇ'un
SENATODAKİ KONUŞMASİ

Bu ay içinde Türk-iş Kon
federasyonu Genel Sekreteri
ve Kontenjan Senatörü Halil
Tunç, işçi sorunları ile ilgili
olarak sert ve mühim bir ko
nuşma yapmıştır. İşçilerin ka
zanılmış haklarının geri alına-
mıyacağını, bunun aksi olma
sı halinde tepkinin çok sert o-
iacağını ihtar eden Halil Tunç,
Türk işçisinin demokrasiye
bağlıl ığmı bilhassa belirte
rek, şunları söylemiştir :

İç Haberler
göndermeyi durduracaklardır.
Böyle bir durum karşısında
Türkiye bir miting alanı hali
ne dönecektir.

Ve böyle bir durum karşı
sında işçiler herhangi bir tali
mat almaya gerek duymadan
genel greve gideceklerdir.
Haklarmnı kısıtlanması ve de
mokratik rejime müdahalede
bulunulması halinde işçilerin
son çare olarak uygulamayı
düşündükleri bu müeyyidelere
hiçbir zaman lüzum duyulma
ması Türk işçi hareketinin yü
rekten dileğidir."

Türk işçileri diktanın her
çeşidine ve nereden ge
lirse gelsin demokratik re
jime yönelecek her müdaha
leye karşı çıkmaya and içmiş
tir. Hiçbir kuvvetin Türk iş
çisini yemininden döndüre-
meyeceği çok iyi bilinmelidir.
Türk işçisi, yeminine bir şe
ref borcu olarak sadıktır ve
haksızlıklar önünde boyun eğ
diği zaman haklarıyla birlikte
şerefini de kaybedeceğini çok
iyi bilmektedir. Kamuoyuna a-
çıkça ilân etmek isteriz ki işçi
haklarının kısıtlanması ya da
demokratik rejime herhangi
bir müdahalede bulunulması
halinde, Türk işçileri gerekeni
yapacaklardır.

Böyle bir durum karşısında
yurt dışındaki işçiler döviz

SOSYAL GÜVENLİK
HAKLARIMIZ

Türk-iş 3 üncü Bölge Tem
silciliğinin 8.12.1972 tarihli
haber bültenindeki aşağıda
yazılı haberi aynen alıyoruz.

"Öte yandan kullanmakta
olduğumuz sosylal güvenlik
haklarımızın geriye götürül
mesine havi tasarruflarda biz
leri rneşgul edip, diğer taraf
tan büyük haklarımızı yok et
me çabası yine ortaya atılmış
tır.

Devletin hiçbir katkıda bu
lunmadığı Kurumumuz, Dev
let yönetiminin icra heyeti say
dığımız hükümetin elinde yü
rütülmesi demokrasi anlayışı
na bile ters düşerken Kuru
mun 7 milyar civarındaki pa
rasını devlet tahvillerine hap
sedip %4 faize mahkûm et
tikten sonra bir buçuk milya
ra yakın işçiden tevkif edilen
primleri işverenden tahsil et
mezken ulufe dağıtır gibi ser
maye çerçevesine sorumsuz
ca kredi hakkı tanınırken, bu
kuruluk için gereği yokken
M. P. Merkezinde karşılıksız
para verilirken, en önemlisi
rant keyfiyetim düşünerek
Kuruma işletmecilik hakkı ta
nınma yolunda bir çaba sar-
fedilmezken verilen işçi hak
ları geri alınmaz, deyip Ku
rum zarara giriyor gerekçesiy
le bizlerin verilmiş haklarımı
zı kısıtlayıp ödediğimiz prim
hadlerinin artırılması yolun
da gayret sarfetmenin de şid
detle karşısındayız."

218 PIMAŞ İŞÇİSİ
İŞTEN ATİLDİ

Sırası gelmişken ifade ede
lim; Türkiyemizde S. S. Ku
rumunun zararı bahis konusu
değildir. Kaldı ki, öyle bir id
dia varitse, bundan sorumlu
işçiler tutulamaz.

Lâstik iş kolunda faaliyet
gösteren ve Gebze Çayırova -
da kurulu PİMAŞ Fabrikası iş
vereni, işçilerinden büyük bir
kısmını işten atmıştır-

Öğrenildiğine göre,
(Devam, sayfa 14. de)
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Sendikamızın
Grevleri
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Paslanmaya yüz tutan KROMAN Çelik Sanayi Fabrikası.

(İşverenin fabrikasını yine işçi koruyor.)

•iî-İ

Sendikamızın haklı taleplerinin KROMAN iş
vereni arafından kabul edilmemesi neticesin
de 15.8.1972 tarihinde başlatılan Grev her-
şeye rağmen tam bir beraberlik ve kuvvetle
devam etmektedir. Böylece Grev 4,5 ayını dol
durmuş bulunmaktadır. Zamanın uzaması, an
laşma imkânlarının azalmasına sebep olmak
tadır. Grev daha aylarca sürebilir. Sendikamı
zın her türlü gücü buna müsaittir.

Ancak, bu işyeri çalışırken üretilen de
mir kütükleri anbarlanmadan sıcak sıcak had
dehanelere sevkediliyordu. Üretim durduğuna
göre bu demir kütükleri şimdi dışarıdan dö
viz ödenerek getirildiği göz önüne alınması
icabeder. Döviz rezervlerimiz, anlaşmanın uza
masından dolayı lüzumsuz harcanmasına se
bep olmaktadır. Bu konuda devlet yetkililerini
bir kere daha uyarıyoruz.

Gün geçtikçe meselelerine daha bilinçli
olarak sahip çıkan bu işyeri üyelerimiz meşru
çerçeveler içinde yiğitçe direnmektedirler.
Haklı isteklerinde daima yanlarında Sendika
ları OTOMOBiL-İŞ'in maddi ve manevi deste
ğini bulan işçiler diğer bütün işyerlerine örnek
olmaktadırlar.

Sendika ve işçiler olarak, haklı taleple

rimizin kabul edilmesine kadar haklarımızı so

nuna kadar kullanacağız.

Geçtiğimiz ay içinde Sendikamızın bu iş
yerindeki grevinde bir şehit daha vermiş bu
lunuyoruz. Üyelerimizden Adem Kutlu, grev
mahallindeki nöbetine giderken Ankara asfal-

ti'n'da^bif kamyonun' ^çarpması ile yaralanmıŞ;
kendisi derhal Numune Hastanesine kaldırıl
mıştır. Tıbbî müdahale yapılmasına rağmen
maalesef Kurtarılamamıştır. Üyemize çarpan
kamyon, hızla olay:mahallindep ayrılmış ve ha
len de '.bulunannamıştır.r ., Vefak eden, ü.yernizin
-cenazesi- hazirî bir metasimle^memleketi • olan
"Pamükb^/â ya'' gÖhderiTmiş • ve bf-âdâ defnedîl-
miştir.

Kroman Çelik grevinde işyeri baş temsilcisi ile grev
gözcüleri. "Hak uğrunda her zaman beraberler"

Gerek birinci şehidimiz ve gerekse bu
ikinci şehidimiz sebebi ile Sendikamız ve üye
lerimizin tarifsiz acılarını paylaşmak nezaketi
ni gösteren dostlara aleni teşekkürü borç bili
riz. Gerek telefonla ve gerek telgrafla ve ge
rekse bizzat gelerek başsağlığı dilemek suretiy
le acımızı paylaşanlara böylesine bir acıyla
karşılaşmamalarını dileriz.

Sendikamızın 29.11.1972 tarihinde yapı
lan Genel Yönetim Kurulu toplantısında alınan
karar gereğince hayat şartlarının gün geçtikçe
ağırlaşmasından dolayı GREV'deki üyelerimize
bugüne kadar veri len ayda 400.— TL. net yeri
ne Aralık/1972 ayı başından itibaren 500.—
TL. sı verilmesine ve üç öğün yemeğin de ay
nen devam edilmesine oy birliği ile karar ve
rilmiştir.

Kroman Grevi ile ilgili Başbakanlığa yap
mış olduğumuz 2 Ekim 1972 tarihindeki mü
racaatımıza, ancak 11 Aralık 1972 tarihinde
cevap verilmiştir.

Başbakan'ın ara bulucu olarak görevlen
dirdiği Devlet Bakanı Sayın Doğan Kitapl ı bu
husustaki toplantılara 15 Aralık 1972 günü
başlamıştir. ' ' '

Toplantılara Ankara'da devam edilmekte
olup, ' Sencifkamızi temsilö Genel Başkan A.
Aydın -Öi'eren iştirak etmektedir-;^Dergimiz ha-
^ırlanırkeh toplantıların neticesi henüz belli ol-
mamiştılr;. -■ • ■ ■ ■
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Toplu - iş sözleşmeleri
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Elektrofer Fabrikasının Haddehane kısmı.

Elektrofer toplu - iş sözleşmesi
anlaşma ile bitti.

Elektrofer Çelik Sanayii A. Ş.'nin Gebze
Çayırova'da kurulu işyeri işçilerini kapsayan
ve 1.9.1972 tarihinden beri devam eden Top
lu-iş sözleşme görüşmeleri tarafların anlaşma
sı ile olumlu bir şekilde bitmiştir. Hatırlana
cağı 0't>i, son görüşmelerde, işverenle bir an
iaşmaya varılamamış, durum uyuşmazlığa in
tikal etmişti. Ancak tarafların müspet tutumu
ve işverenin yeniden müzakere talebi neticesin
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de yapılan görüşmelerde ihtilâflı hususlar hal
ledilmiştir.

Toplu-iş Sözleşmesi 14 Aralık 1972 gü
nü fabrikada yapılan bir törenle imza edilmiş
tir. İmza töreninde Türkiye Metal-İş Federas
yonu Genel Başkanı Sayın Enver Kaya da şe
ref misafiri olarak yer almıştır. Taraflara ha
yırlı olmasını temenni ettiğimiz toplu-iş sözleş
mesinin ana hususları ile sağlanan menfaatler

Toplu-iş Sözleşmesinin imzası. Soldan sağa doğru :
T. Metal-lş Bşk. Enver Kaya, Genel Sekreter Sami
Ataç, Mali Sekreter İlhan Dalkılıç, Temsilci Meh
met Candan, Baştemsilci Ertuğrul Akbulut, Av. Cen
giz Abbasgil, İşveren Kâmil Acarer, Sendika Genel
Bşk. A. Aydın Özeren. "Çalışanlara hayırlı olsun".

Elektrofer Çelik San. A. Ş. işyeri üyelerimiz Genel
Başkanın konuşmasını dinliyorlar.

şöyledir:
— Toplu-iş Sözleşme süresi 1.9.1972 ta

rihinden itibaren iki yı l,
— Sendika ve işverenin seçeceği ikişer

kişiden teşekkül eden Disiplin Kurulu,
— Dinî bayramların arife günleri ve 24

Temmuz İşçi Bayramında tam gün ücretl i izin
verilir. (Tatil yapılır.)

— Kıdem tazminatında iki yıldan başlaya
rak her yıl için 20 günlük ücret ödenir,

— Toplu çiKarmalarda ilk giren son çı
kar kaidesine riayet edi lir,

— En az 4 gün istirahat alanların ilk iki
günü işveren tarafından ödenir,

— Asgari ücret işe yeni girecekler için
saatte 350 kuruş olmuştur,

— Normal günlerde fazla mesai % 75
zamlı ödenir,

~ Hafta tatili ve genel tatillerde fiili ça
lışma % 100 zamlı ödenir,

— Yılda bir maaş ikramiye ve ilâveten
700 TL. seyyanen prim verilir,

— Evlenme yardımı 750 TL. net ve 6 gün
ücretli izin verilir,

— Doğum yardımı 500 TL. net ve 3 gün
izin verilir,

Ölüm yardımı üyenin ölümü halinde
10.000 TL. net, yakınlarının ölümü halinde
500-TL; net ve 3 gün'ücretli izin verilir, :

— ücret zamları birinci yıl saat ücretle

rine seyyanen 140 kuruş, ikinci yıl saat üc
retlerine seyyanen 160 kuruş olmak üzere top
lam 300 kuruş zam yapılır.

FEIMİŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ ve
TİCARET A. Ş.

Gebze - Çayırova'da kurulu bu işyerinde
çalışmakta bulunan üyelerimiz adına Toplu-lş
Sözleşmesi çağrısında bulunan Sendikamız; iş
veren ile Türkiye Metal-İş Sendikası anlaşarak
bir yıl uzatmak istedikleri sözleşme süresi için
mahkemeye müracaat etmiş ve almış olduğu
karar ile çağrı yapmıştır.

Çağrı presödürünü tamamlamış bulunan
Sendikamız, Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlü
ğünün 19.12.1972 Tarih ve S.106.248/6931
sayılı yazıları ile yetkili kılınmıştır.

Bu durumda Sendikamız işvereni Toplu
Sözleşme görüşmeleri için toplantıya davet ya
zısı göndermiştir.

KARMAŞAN A. Ş. ve ÇİFTÇİLER TİCARET
ve SANAYİİ A. S.

Geçen sayımızda belirttiğimiz yukarıda
yazılı işyerleri ile ilgili toplu-iş sözleşmesi çağ
rıları müşterek yapılmış ve bu hususta gerekli
her türlü presödür hazırlanmıştır.^ Ancak der
gimiz- hazırlanmakta iken, istanbul "Bölge Ça
l ışma ^Müdürlüğünden' daha netice tarafımıza
bildi'rilmerriiştir. Önümüzdeki günlerde yetkinin
çıkıp Toplu Sözleşme toplantılarına başlayaca
ğımızı tahmin etmekteyiz.
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Hukuk Köşesi:

Hizmet Birleştirmesi ve
Anayasa Mahkemesinin Kararı
Hizmet birleştirmesi ile emekliliğe hak

kazanacak işçilerin davaları Anayasa Mahke
mesinin bu konuda verdiği kararla yeni bir
safhaya girmiştir.

Bilindiği gibi, 1186 sayılı Kanunun geçi
ci 3 üncü maddesine göre işçilerin sigortasız
olarak herhangi bir işyerinde geçen hizmetleri
belgelendirildiği takdirde sigortaya borçlanma
ile bu hizmetler de sigortada geçen hizmetler
le birleştirilmekte idi. Tatbikatta ise, sigorta
her talebi kabul etmemekte ve ancak 1950 den
sonraki resmi işyerlerinde geçen hizmetleri
borçlanmaya esas almakta ve kabul etmekte
idi. Bu,tarihten önceki dönemlere ait hizmetle
ri ise ancak mahkemelerin bu hususta verdiği
kesin hükümler olmak şartı ile kabul etmekte
dir. Böylece İş Mahkemelerine binlerce dava
açılmıştı ve bu yolla hizmet birleştirmesi imkân,
safhasına girmekte idi. Durum bu şekilde de
vam ederken Ankara İş Mahkemelerinden biri
konuyu Anayasa Mahkemesine götürmüştü.

sız geçen hizmetlerini sigortalı hizmetlerine
eklerken ilk ücretler üzerinden prim ödemek
tedirler. Bu ise Anayasaya aykırı olmaktadır.
Bu sebeple madde iptal edilmiştir. Burada bir
noktaya değinmek zarureti vardır. Zira işçiler
arasında yanl ış olarak bu maddenin 1950 den
önceki hizmetlerle ilgili olarak iptal edildiği
kanaati yanl ış olarak mevcuttur. Halbuki 1950
den önce veya sonra bahis konusu değildir.
Madde tamamen iptal edilmiştir.

öğrendiğimize göre Anayasa Mahkemesi
1186 Sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesini
iptal etmiştir. Karar henüz Resmî Gazetede ya
yınlanmadığı için bu konuda açıklıkla bir şey
söylenememektedir. Ancak alınan haberlere

A■ ra Anavasa Mahkemesi neeîri rt .
— - ıiduerıerç

göre Anayasa Mahkemesi geçici 3 üncü mad
iTioao âiıovk 1deyi prims esas alıan ücretler yönünden iptal

etmiştir. Şöyleki, karara göre, borçlanmaya
esas ücret son ücret olmalıdır. İşçiler sigorta-

Şimdiye kadar mahkemelerden alınmış
kararlarla emekliliğe hak kazanmış olan sigor
talılar için bir değişiklik olmıyacaktır. Ar^ık
onlar için kazanılmış bir hak mevcuttur. An
cak bundan sonra açılacak ve açılmış olan da
valar ehemmiyet göstermektedir. Bu arada
duyduğumuza göre Anayasa Mahkemesi Res
mî Gazeteden yayınlandığından itibaren altı ay
sonra mer'i olacaktır. Karar ise henüz Resmî
Gazetede yayınlanmamıştır. Bu durumda açıl
mış olan davalar bu müddet içinde karara bağ
lanıp temyizce tasdik edilerek kesinleştiği tak
dirde bu gibi işçiler de evvelce dava kazanmış
olan işçiler gibi muamele göreceklerdir. An
cak şu var ki bu davaların bu müddet içinde
bitip bitmiyeceği hususunda bir şey söylene
mez. Zira mahkemeler Anayasa Mahkemesinin
yayınlamasına kadar bu davaları erteleme yo
lunu seçmişlerdir. Karar yayınlandıktan sonra
bu gibi davaların ne gibi bir seyir takip edece
ğini zaman gösterecektir.
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Federasyon Bünyesinden Haberler
Türkiye Metal-iş Federasyo

nunun olağanüstü Genel Yö -
netim kurulu 20.12.1972 gü
nü saat 10.00'da Federasyon
Genel Merkezinde yapıldı.

Gündem gereğince, 440 sa
yılı kanunun öngördüğü Maki-
na Kimya Endüstrisi Kurumu

nun yönetim kurulunda bulu
nan işçi üyesinin çalışma sü
resi dolduğu için yenisinin
seçilmesi idi.

Yapılan seçim sonunda iç
Anadolu Metal-lş Sendikası
Genel Sekreteri Sayın İdris
Sağbaş 28 oydan 25'ini ala

rak büyük bir çoğunlukla ka
zanmış bulunmaktadır. İdris
Sağbaş arkadaşımızın bu gö
revinde de muvaffak olacağı
na inanıyoruz. Arkadaşımızın
yeni vazifesini tebrik eder, ba
şanlar dileriz.

nmmemn

Sosyal sigortalar Mevzuatı
(Baştarafı 5. sayfada)

rın prim ödeme gün sayılarını gösterir.
Buna göre primlerin alınmasında 31 gün

olan aylar i le 28 veya 29 gün olan Şubat ay
lan 30 gün olarak nazara alınır. Meselâ; brüt
30.— TL. gündelikle çalışan bir kimse Mart
ayında 31 gün için 30x31 : 930 TL. ücreti ta-
hakkul< etmiş ise 930 TL. nin primi alınır, an
cak prim ödeme gün sayısı 30 olarak kabul
edilir. Yine aynı şahıs 28 gün olan Şubat ayın
da her gün için 30x28 : 840 TL. ücret tahak
kuk etmiş ise prim ödeme gün sayısı 30, pri
me esas ücreti 840 TL. olarak nazara alınır.
O ay içinde bilfarz 20 günlük ücreti tahakkuk
etmiş ise prim ödeme gün sayısı 20 dir. Aylık
alanlarda da durum aynıdır.

Bir ay içinde, tam çalışmış olan sigorta
lıya bir ayl ık tutarında ikramiye verilmiş ise,
prime esas kazancı azami limit dahilinde aylı
ğı ile ikramiyesinin toplamı olacak, fakat prim
ödeme gün sayısı 30 olacaktır.

Çal ışılmadan tahakkuk eden ücretli izin,
hafta tatili ve resmi tatil ücretleri de prime tâ
bidir ve ücret alınan o günler de prim ödeme
gün sayısıdır. Meselâ Eylül ayında çalışmadan
4 günlük hafta tatili için, 26 günde çalışması
karşılığı ücreti tahakkuk etrriiş sigortalının prim
Ödeme, gün sayısı 30 dur. Nisan ayında çalış
madan 4, hafta tatili, bir bayram tatili ve 25

gün çal ışması için ücreti tahakkuk etmiş ise
yine prim ödeme gün sayısı 30 dur. Haziran
ayında 9 gün çal ışması ve bir gün de çalışma
dan hafta tatili ücreti tahakkuk etmiş ise prim
ödeme gün sayısı 10 dur.

Şayet hafta ve bayram tatillerinde çalış
tırılarak ücreti tahakkuk etmiş ise meselâ 30
gün karşılığı ücreti 900 TL. hafta ve bayram
tatillerindeki çalışması için ayrıca 300 TL. hak
etmiş ise bu sigortal ının o ay için prime esas
kazancı 900-F300 : 1200 TL. olacak, prim ö-
deme gün sayısı ise 30 olacaktır. Bir ay için
de 16 gün çalışarak 480 TL. haketmiş ve bu
16 gün içindeki iki hafta tatilinde de çalıştı
rıldığı için bu günlerin karşılığı 120 TL. haket
miş ise o ay için prime esas kazancı 480-Fİ20:
600 TL. prim ödeme gün sayısı ise 16 olacak
tır. Bir ay içinde 6 gün çalışmış ve 24 gün üc
retli izne ayrılmış olan sigortalının prim öde
me gün sayısı 30 dur.

Prim ödeme gün sayısı bakımından her
ay 30 gün kabul edi lmekte ise de geçici iş-
görmezlik ödeneği verilirken ödenek verilen
ay kaç gün ise o kadar gün nazera alınır. Me
selâ: Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları iç'^ 9®"

Oçtcı ışgöremezlik ödeneği verilecek ise cak,

Mart ayları için 31 günlük. Şubat ayı 'Ç'® 28

veya 29 günlük. Nisan ayı için 30 günlük öde
nek verilir.
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Bizden Haberler:

DOĞUM

★ ECA işyerinde çalışan
üyelerimizden;
— İshak Göçmenler'in Hakan

adında,
— Hüseyin Çay'ın Hatice adın

da,
— Mehmet Altınkök'ün Çiğ

dem adında,
— Mehmet Aydın'ın Aynur a-

dında,
— Ali Bozkurt'un Hakan adın

da,
— Aydın Çapkan'ın Tayfun a-

dında, çocukları dünyaya
gelmiştir.

Yavrulara mutlu ve uzun ö-
mürler diler, anne ve babala

rını tebrik ederiz.

Merhum

EYÜP KAÇIK

★ TOE işyerinde çal ışan
üyemiz EYÜP KAÇIK, tutuldu
ğu amansız hastalık sonunda
vefat etmiştir. Üyemize Tann'-
dan rahmet, ailesine ve yakın
larına başsağl ığı dileriz.

★ ECA işyerinde çalışan
üyelerimizden Mehmet Uluç
ile Fehmi Turasay'ın babaları,
Hüseyin Çay'ın kızı vefat et
miş olduklarını üzüntü ile öğ
renmiş bulunuyoruz. Vefat e-
denlere Tanrı'dan rahmet di
ler, üyelerimizin açılarını pay
laşarak başsağlığı di leriz,
{erimizden;

★ TOE işyerinde çalışan
üyemiz Kâmil Kürekçi'nin ü-
çüz çocukları dünyaya gelmiş,
ancak yavrulardan iki tanesi
birkaç gün yaşadıktan sonra
vefat etmişlerdir. Anne ve ba
bayı tebrik ederken, acılarını
paylaşır, kalan yavruya uzun
ömürler dileriz.

ÎC HABERLER

ÖLÜM

★ KROMAN grevinde, 19
Kasım 1972 tarihindeki kaza
neticesinde vefat eden üyemiz
MUHARREM APTİOĞLU'ndan
sonra yine aynı işyeri üyeleri
mizden ADEM KUTLU'yu da
6.12.1972 tarihinde trafik ka
zası sonucu kaybetmiş bulunu
yoruz. Şehit arkadaşlarımızı
rahmetle anar, geride kalan
yakınlarına ve tüm OTOMO-
BIL-İŞ mensuplarına başsağlı
ğı dileriz.
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tılan işçilerin tümü Kauçuk-lş
Sendikası üyeleridir. İşyerinde
Lâstik-iş Sendikası toplu iş
sözleşmesi yaptıktan sonra,
işçiler kitle halinde bu sendi
kadan istifa ederek Kauçuk-lş
Sendikasına geçmişlerdi, iki
sendikanın mücadelesini ve
teşki lâtlanma çabalarını iste
meyen işveren, Kauçuk-lş üye
si olan bütün işçi leri, kıdem
ve ihbar tazminatlarını da ver
meden işten atmıştır. Böylece
işveren iki sendikanın müca
delesini kendi lehinde kulla
narak, işçilere kıdem ve ihbar
hakkı tanımadan bu malî kül
fetten de kurtulmuştur.

Neticede mağdur olan ve
sokağa bırakı lan gene işçiler
olmuştur.

İşverenlerin bu şekildeki
hareketleri işçiler arasında,
sendikal faaliyetlere bir göz -
dağı olarak nitelendirilmek
tedir. işçiler, işverenlerin bu
9ibi fırsatları kolladıklarını,
sendika ve işçilerin devamlı
olarak meşru çerçeveler için-

(Baştarafı 7. sayfada)
de dikkatlice birlik ve beraber
lik içinde mücadele etmeleri
nin, bu gibi olaylara fırsat ver
memelerinin yarar sağlıyaca -
ğını söylemektedirlerler.

DERİ İŞ KOLUNDA GREV
VE LOKAVT

Deri-iş Sendikasının haklı
taleplerinin kabul edi lmemesi
nin neticesinde. Sendikanın
bir işyerinde greve gitmesi ne
ticesinde Deri İşverenleri Sen
dikası da 74 işyerinde lokavt
kararı uygulamıştır, işveren
ler Sendikasının bu menfi tu
tumu işçiler arasında kırgın
lık yaratmıştır.

işveren Sendikasının bu tu
tumu Türk-iş tarafından tepki
ile karşılanmıştır. Nitekim
Türk-iş Başkanı Seyfi Demir-
soy bizzat İstanbul'a gelerek
konu ile bizzat uğraşmaya
başlamıştır. Otomobil-iş ola
rak konunun işçilerin zaferi ile
neticelenmesini candan temen
ni etmekte ve böyle bir neti
cenin alınacağına inanmakta
yız.

ŞİİR KÖŞESİ
İŞÇİLER

Sabah erken tan ağartısı doğmadan.
Evden çıkmış caddelerde binlerce kişi.
Vatan, Millet kalkınma çığırında.
Çalışıyor çoluk, çocuk, erkek, dişi.

Çekilen bu zahmetler geri kalmış milletin.
Ufuklara açılan en büyük penceresi.
Çağdaş medeniyet seviyesine, erişecek bu

Millet,
Çevresinde dolaşacak, endüstri pervanesi.

içlerinde bu azim bu cesaret oldukça.
Tanımaz hiçbir engel, sanayi'de ilerler.
Elinde kalkınma meşalesi, Hak yolunda

yürüyen
Sağolsun; var olsun; bütün İŞÇİLER.

Hasan AKGÜL
M.T.E.

CHRYSLER

Coşuyor Dodge, Desoto, Fargo yollar fatihi,
Hatırlar mısın seneler önceki 407'yi
Rüya değil devam ediyor 407'nin zaferi
Yollara sığmıyor Chrysler işçisinin eseri
Selâm sana Türk işçisi selâm!
Lâyıktır her şey verilen emeğine
Ekmeğin almının teridir senin
Rüya değil ebedi devam edecek zaferin.

Tayyar BARIŞ
Chrysler

iLn'o V.-
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PÎŞKİNUK
Yaşlı kadın,
"Bakın" dedi, "Bu pantolon si

ze uyar; yalnız, ba2a yerlerinin
tamir edilmesi lâzım."

"Tabu., elbette..." diye cevap
verdi dilenci. "Yanm saate ka
dar tekrar uğrar, alınm..."

ONUN DAHA BETERÎ
Annesi çocuğa çıkışıyordu

Yine komşunun oğlu ile
kavga ettin, bak üstüne başı
na, yeni bir ceket abnak gere
kiyor..

— Anne, benimld mühim de-
ğü, komşu yeni bir çocuk almak
zorunda kalacak herhalde...

FARK
Garson: "Bifteğiniz, beş lira-

hk mı, yoksa altı liralık mı ol
sun efendim?"

Müşteri: "Aralarında ne fark
var?"

Garson: "Ashnda hiç fark
yok. Yalnız, altı ürarktan yer
seniz, keskin bıçak veriyoraz."

4 I
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— Bu yağmurda çocuğu okula gön
deremeyiz.

—■ Mmmhh... Sarışm kadının
caklarmı gördün mü?

MESLEKDAŞ

MEDENİYET YARISI
Bir türle bir İranlı atalarının

medem olduğunu ispatlamaya çalı
şıyorlarmış. İranlı demi.ş kj.

— Geçenlerde bir kazı
bakır teller bulundu. ^

Türk sormuş:
— Bu neyi ispat eder?
— Alalarımızın telgraf ve tele

fon kullandığını i
Türk gülmüş:
— Geçenlerde bizde de öyle bir

kazı yapıldı. Beşbin metreye inil
di ama tel mel çıkmadı.

İranlı şaşırmış;
— Bu neyi ispat eder?

Şehrin hazır elbise satan en bü
yük mağazalarından birinin sahi-'
binin eşi ameliyat ohnak için bir
kadı ndoktoruna gider ve önce fia-
tını sorar. Doktor der ki :

— Kocamz ne iş yapar?..

— Kocam sadece küçük bir er
kek terzisidir.

.  Çok iyi, öyleyse hiç üzülmeyin, çünkü meslekdaşlanma daima
fiatın yarısını ödetirim.

Kocam sizin nasıl meslekda-
şmız olabilir ki?

Benim tuvalet temizleme göre
vim de var efendim!

— Gayet basit. O erkek elbisesi
biçip diker, ben ise kadınları ke
sip dikerim.

16
Bir gün evvel niye karşılaşma
dık...
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YENİ YILINIZI VE MÜBAREK KURBAN BAYRA

MİNİZ! EN SAMIM! DUYGULARIMIZ İLE KUTLAR,

ÖMÜR BOYU MUTLU VE SIHHATLİ GÜNLER GEÇİR

MENİZİ DİLERİZ.

OTOMOBİL-İŞ SENDİKASI
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OTOMOBİL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ :
NEŞET ÖMER SOKAK No. 20 KADIKÖY - İST.
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