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S U N U S

Geçtiğimiz ay içinde Sosyal Sigorta
lar Kurumu Genel Kurul toplantısı Ankara'
da yapıldı. Üç gün süren toplantıda işçi
dertleri dile getirildi ve kurumun daha ve
rimli çalışabilmesi için gerekli tedbirlerin
alınması istendi. Bilhassa işçi temsi lcileri
kurumun faaliyetlerinde yetersiz olduğunu
acı bir şekilde dile getirdiler. Herki sayfa
larımızda kurum toplantısından bazı kısa
haberler bulacaksınız.

Geçen sayımızda bahsettiğimiz gibi
Türk-iş kongresi i le ilgi li bazı yazıları da bu
sayımızda sunmaktayız. Bu arada sendika
mız genel başkanı Aydın Özeren'in Türk-lş
kongresinde yapmış olduğu konuşmanın bir
kısmını Herki sayfalarımızda vermekteyiz.

Bilindiği gibi sendikamızın da bağlı ol
duğu Metal-lş Federasyonu millî tip sendi
ka olma kararı almış ve ön çalışmalara baş
ianmıştır. Çalışmalara bir komite tarafın
dan yürütülmektedir. Komitenin başkanl ığı
nı sendikamız başkanı yapmaktadır, i lk ça
lışmalar da sendikamız merkezinde, bütün
komite üyelerinin katılması ile yapılmıştır.
Çalışmalar Ankara'da devam edecektir. Bu
hususla ilgili haberlerimizi de bu sayıda
bulacaksınız.

Sendikamızın toplu iş sözleşmesi ça
lışmaları da yürümektedir. Bu arada, Maki-
na takım. Yücel Boru toplu iş sözleşmeleri
bitirilmiştir. Aylardır Kreman çelikte devam
eden grev sona erdirilmiş, işçiler azımsan-
mayacak haklar alarak işbaşı yapmıştır.
Bütün bunlarla ilgili haberlerimizi Herki say
falarımızda teferruatı ile bulacaksınız.
E.C.A. işyerinde toplu iş sözleşmesi görüş
melerinde taraflar anlaşmaya varamadıkla
rından, sendikamız grev kararı almıştır.

iş kanununun öngördüğü tüzükler, ge
ne çıkış sırasına göre yayınlanacaktır. Bu
sayımızda tüzüğünü yayınlamaktayız.

Bu sayımızı da iyilik di lekleri ile üye
ve okurlarımıza saygı He sunmaktayız.

OTOMOBİL-IŞ
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Haziran ayı içindeki en dikkate değer olay, biz
ce, piyasayı saran iflas ve konkordato haberleridir.
Haberlerin yaygınlaştığı dal giyim sanayii ve büyük
mağazalar alanındadır. Peşinen söyleyelim ki, bu ha
berlerin ardında gerçekte iflas oyunları yatmaktadır.
Korktuğumuz ise, bu oyunların diğer sanayii dallarına
sıçrama tehlikesidir.

Şimdi gelelim işin tezgâhlanmasına, ilgililer if
laslara tek sebep olarak nükümetin tutumunu ve fiyat
ların çok artmasını göstermektedirler. Bu bir iddia ve
tutumtur diyelim, amma bütün kabahati de hükümete
bulmak, fiyat artışlarına bağlamak haksızlık olur. Evet,
hükümetin tamamen kabahatsiz olduğunu kabul etmek
yersizdir. Eğer hükümetin tutumunun yanlış olduğu,
fiyatların hızla arttığı, bu işe, sebep gösteriliyorsa,
sayılan hususlar yeni değildir. Evveldenberi mevcut
olan ve üzerinde defalarca konuşulmuş gerçeklerdir.
Durum böyle iken sermayesi yüzbinleri bulan dev te
şekküllerin kurulurken, daha sonra faaliyet sırasında
bütün bunları inceden inceye hesap etmiş olmaları
lâzımdı. Yatırımlarının memleket gerçeklerine uyup
uymadığını hesaplamadan, zaman içindeki gelişmeleri
göz önünde tutmadan yapılan hesapların neticesinde
böyle olacağı işin başındanberi belli idi.

Ancak; iflas oyunlarına sarılanların bu işten hiç
bir zararı mevcut değildir. Asıl zarar eden gene bu gi
bi işyerlerinde çalışan işçiler ve halk olacaktır. Yüz
binleri halktan topla, bol kredi temin et, bu şekilde
kurduğun işi yürütebildiğin kadar yürüt, işin içindeıi
çıkamayacak hale gelince, kurtuluş çaresi gelsin iflas
lar, gelsin konkordatolar, para nasılsa kendilerinin de
ğil, kaybedecekleri bir şey yok. Ondan sonra tenkid
edecek yer çok. En başında hükümet. İşte hükümetin
kabahat ve basiretsizliğini burada görüyoruz. Zira hü
kümet işlere başındanberi ağırlığını koyup, bu gibi gi
rişimleri ciddî olarak kontrol altına almış olsaydı, ne
ticeleri ile de karşılaşmazdı. Hükümet iflas bayrağını
çekmiş bulunan müesseeslerin geçmişe doğru birkaç
yıllık durumları dikkatle izlerse, hakiki sebepleri ko
layca bulur. Bunların başında şimdi iddia edildiği gi
bi, fiyatların çok artmış olmasının değil, kârların azal
mış olmasının hakiki sebep olarak ortaya çıktığını gö

recektir. Fiyat yüksekliğinde Türkiye'nin dünyada ikin
ci sırayı işgâl ettiği söylentilerinin, bilhassa bu sırada
çıkarılmış iddia olduğunu görür. Zira başındanberi
söylediğimiz gibi fiyat artışları yeni bir olay değildir.
Bunu çocuklar bile bilir. Bizce bu iddiaların yeniden
günün konusu haline getirilmiş olması, iflaslara kılıf
bulma gayretinden başka bir şey değildir.

Bilindiği gibi bu gibi iflas oyunları, devalüasyonda
montaj sanayiinde de oynandı. Fiyatların yüksekliği
bahane edilerek iş imkânı kalmadığı gerekçesi ile bir
çok fabrikalar kapatıldı. Aslında gaye azalan kârları
tekrar sırası geldiğinde yüksek seviyede elde etmek
için bir müddet işi tatil etmekti. Şimdi bu gerekçe
lerle kapatılan, işçilerini sokağa döken fabrikaların
gene aynı şekilde faaliyete geçmesi acı birer gerçek
tir. Ne oldu fiyatlar mı düştü? Piyasa mı düzeldi kî
aynı işyerleri tekrar faaliyete geçti

Montaj sanayiinde oynanmış olan bu oyunlardan
en çok işçiler mağdur olmuştu. Gerek toplu sözleşme
lerle gerekse kanunen sağlanmış bulunan haklar bun
ların başında bilhassa kıdem hakları bir kalemde si
linmiş ve işçiler kapı dışında bırakılmıştı. Tekrar faali
yette bulunan bu fabrikalarda kaç tane eski işçi vardır?
Kaçının kıdemi ödenmiştir? Hemen hemen hiç dene
bilecek kadar azdır. Niçin? Çünkü şimdi hiç bir kıdemi
olmayan asgariye yakın ücretle çalışan işçi bu gibi iş
verenlerin arayıp bulamadığı nimettir. İşçiye verilen
haklar çoğalınca, işçinin kıdemi arttıkça, işçi ücretle
rinin fiyatlara tesir ettiği, kıdemin devletçe karşılan
ması icabedeceğinin teraneleri de dolaşmaya başlar.
Ondan sonra gelsin iflaslar, gelsin konkordotolar. Ge
ne neticede mağdur olan işçi, gene mağdur olan halk,
halbuki iflas edenlerin kendi hayatları gene aynı se
viyede devam etmektedir. İflas, konkordoto onlar içi"
iyi bir çıkar ve iyi bir oyundur.

Bizim istediğimiz hükümetin bu gibi oyunlara fıt-
sat verip âlet olmamasıdır. Burada biz sendikacılara da
bulunduğumuz iş kolunda bu gibi serüvenci işverenle
rin oyunlarına fırsat vermemek görevi düşmektedir.
Olayları yakından izleyip baştan işçilerin haklarını ga
ranti altına almak yollarım araştırıp bulmak görev ve
borcumuzdur.

A. Aydın ÖZEREN
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ÇÂLIGMÂLARINI BiTiRDi
Yurdumuzda, gerek çalışan

ların ve gerekse tüm kamu
oyunun yakından izlediği
TÜRK-IŞ IX uncu Genel Ku
rulu, 28 Mayıs 1973 günü
Ankara Büyük Sinemada Ge
nel Başkan Seyfi Demirsoy'un
açış konuşması ile başlamış
tır. TÜRK-IŞ IX. Genel Kuru
lunu izleyenler arasında Cum
hurbaşkanı Sayın Fahri Koru-
türk. Başbakan Sayın Naim
Talu, Diyanet işleri Başkanı
Sayın Lütfü Doğan, Tabii Se
natör Sayın İsmet inönü ile
bazı siyasi parti başkanları ve
parlementerler ile yabancı sen
dikacılar bulunmuştur. Genel

kurul çalışmalarını delegele
rin dışında, bir o kadar daha
yurdun muhtelif yerlerinden
gelen işçiler de izlemişlerdir.

Divan Başkanlığını Tek Gı-
da-lş Teşkilâtlanma Sekreteri
Zeki GEDiK'in yönettiği Genel
Kurul çalışmalarına ikinci gün
Standartlar Enstitüsünde de
vam edilmiş, ancak salonun
küçük olması nedeni ile öğle
den sonra ara verilmiş ve er
tesi gün Derya Sinemasında
devam edilmiştir. Uzun za
mandan beri sosyal demok
ratların "Partilerüstü politika
nın Türk-iş için artık tutarsız
olduğu iddialarını genel ku-

Tekrar seçilen Genel Başkan Seyfi Demirsoy ve Genel Sekreter

Halil Tunç, kongreden sonra Sendikamız yöneticileri ile beraber.

rulda da savunmuşlar, ancak
netice yine değişmemiştir.
Genel Kurulda en i lginç ko
nuşmanın birini de Sendika
mız Genel Başkanı A. Aydın
Özeren yapmış ve bu konuda
haklı olduğumuz hususları da
bizzat Seyfi Demirsoy ve Ge
nel Kurula kabul ettirmiştir.

Tenkitlerde, icra Kurulu ü-
yeleri kendi konuları ile ilgi ij
kısımlar için tek tek konuş
muşlardır.

Genel Başkan Seyfi De
mirsoy'un tenkitleri cevabın
dan sonra, seçimlere geçilmiş
olup, sosyal demokratların
m dahi sağlayamamışlardır.
adayları beklenen oy miktan-
Bu da gösteriyor ki sosyal
demokratlar kendi aralarında
dahi gerekli görüş birliğine
kavuşamamışlardır. Ancak şu
var ki Türk işçisinin tabanın
da bir sosyal demokrat akımı
geliştiği vakıadır.

Türk-iş Genel Kurulu çal ış
malarını 5 Haziran 1973 günü
yapılan seçimlerden sonra ta
mamlamış ve yeniden Genel
Başkanlığa seçilen Seyfi De
mirsoy'un teşekkür konuşma
sı ile sona ermiştir.

Seçim neticeleri aşağıda
çıkarılmıştır.

icra Kurulu :

Gnl. Bşk : Seyfi DEMİRSOY
Gnl. Sek. ; Halil TUNÇ
Mali Sek. : Ömer ERGÜN
Eğitim Sek. : Kaya ÖZDEMİR
Teşkilât Sek. : Etem EZGÜ

(Devamı sayfa 15'de)



Genel Başkanımız Türk-lş Kongresinde konuşmasını yaparken.

SendikamızIGenel Başkanı A. Aydın Özerenin
Tiirk-İş Genel Kurul Toplamışında yaptığı

konuşmanın metni
Sayın divan, muhterem konuklar, kıymet

li basın mensupları, sayın işçi arkadaşlarım.
Kongremizin en hareketli bir zamanında

huzurunuza çıkmak şanssızlığında kaldım.
Zaten vaktimiz yarım saat, raporun tümü üze
rinde konuşmamıza yarım saatte imkân yok.
Bu yüzden konulara kısa kısa değineceğim.
Önce şunu belirtmek isterim. Biraz geriye gi
derek konuşmama başlayacağım. Hatırlarsınız
ki bundan önce yapılan her genel kurul toplan
tısında siyasi parti mensuplarına yapılan sü
rekli alkışlar beni epeyce üzmüştü. Bu arada
teşkilâtımızın en büyük lideri bile bu kadar al
kış almamıştı. Üzücüdür. O günden bu güne
geçen sürede parti liderleri vermiş oldukları
sözleri tutmadıklarından bu genel kurulda
Türk-lş mensuplarının yalnız misafirperverlik
leri ile karşılaştılar ve tahmin ediyorum ki boy
larının ölçüsünü aldı lar. Bundan sonra siyasi
parti temsilcileri genel kurulumuza daha ciddî

gelmek mecburiyetinde olduklarını anlamış
lardır herhalde. Bakıyoruz, genel kurulumuza
gelen siyasi parti temsi lcileri bizim genel ku
rulumuzda bizi eleştiriyorlar. Siyasi partilerin
de genel kurulları var. O genel kurullar icab
ederse Türk-iş'i eleştirsinler. Ama bizim genel
kurulumuzda bizleri eleştirmeye hakları yok
tur. İşte ben buna karşıyım.

Kıymetli arkadaşlarım. Ben raporda ras-
layamadım. Belki de çok çabuk okudum. 0-
kurken gözümden kaçmıştır. Bir sürü bakan
lıklara hükümet yetkililerine önergeler yazıl
mış, ama bu kadar sıkıntı içinde olmamıza
rağmen Çal ışma Bakanl ığına işçi meselelerin
de bir tek önergeye rastlayamadım. Arka
daşlarım hepimizin başında, yetki alma husu
sunda teşkilâtlar büyük zorluklar çekiyorlar.
Bu zorlukların nedeni oniki marttan sonra ça
lışma bakanlığının haz.rlamış olduğu dört no-

(Devamı sayfa 14'de)



Sosyal Sigortalar Mevzuatı :
İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası

Kıymetli okuyucularım.

Dergimizin yayına başladığı günden bu
yana Sosyal Sigortalarla ilgili günün Aktüel
konularını incelemiş bulunuyoruz.

Bu sayıdan itibaren sigorta kollarından
sağlanan yardımların sırası ile izahına çalışıla
çaktır.

Bu sayımızda iş Kazaları ile Meslek Has
talığının tarifi misallerle açıklanacaktır.

iş Kazaları ile Meslek Hastalığının tarifi
506 sayılı yasanın 11'inci maddesinde aşağı
da olduğu gibi tarif edilmiştir:

A) İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlar
dan birinde meydana gelen ve sigortalıyı he
men veya sonradan bedence veya ruhça arıza
ya uğratan olaydır:

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sıra
da:

işyeri (Md. 5) : Sigortal ıların işlerini yap
tıkları yerlerdir, işin niteliği ve yürütümü ba
kımından işyerine bağl ı bulunan yerlerle din
lenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkan
ma, muayene ve bakım, beden veya meslek
eğitim yerleri avlu ve büro gibi diğer eklenti
ler ve araçlar da "işyeri" nden sayıl ır. O hal
de Sigortalının tezgahının başında çalışırken
elini makinaya kaptırarak arızaya uğraması
öğle paydosunda bahçede oyun oynarken dü
şerek yaralanması yemekhanede yemeğin dö
külmesi sebebiyle yanması, paydosta bahçede
ki ağaç altında dinlenirken herhangi bir husu
met yüzünden hasmı tarafından yaralanması
veya öldürülmesi iş kazasına misal olarak ve
rilebilir. Yani sigortalının işyeri ve eklentile
rinin herhangi bir yerinde bulunduğu esnada
bir olay neticesi arızaya uğraması işkazasıdır.

b) İşveren tarafın,dan yürütülmekte olan
iş dolayısıyla : Meselâ işyerinde tahmil ve tah
liye işleriyle uğraşan bir sigortalı gelen yükü

Gürbüz ERSAN

S.S.K. İstanbul îhtiyarhk
Sigortası 2. Müdürü

indirmek için vasıtanın park yaptığı yere gidiş-
dönüşü veya yükün indirilmesi esnasında her
hangi bir olay neticesi arızaya uğramışsa bu
iş kazasıdır.

c) Sigortalının, işveren tarafından görev
ile başka bi ryere gönoerilmesi yüzünden asil
işini yapmaksızın geçen zamanlarda :

Misâller :

Bir ilde kurulu işyerinde çal ışan sigorta
lının, işveren veya işveren vekili farafından
herhangi bir işi ifası için diğer bir il'e gönde
rilmesi halinde, o yere gidiş - dönüşü veya
görevin ifası esnasında herhangi bir olay og.
ticesi arızaya uğramış ise bu iş kazasıdır.

İşyerinde asıl işin yapıldığı zamanlar me
selâ saat 8 ilâ 17 ise, bu saatler içinde işyg
ren sigortalıyı herhangi bir iş için (işyerinde
yapı lan esas iş i le ilgili olsun veya olmasın)
bir yere göndermiş ve bu görevin ifası için gi
diş dönüşte veya işin yapılması esnasında bir
olay neticesi sigortal ı arızaya uğramış ise bu
iş kazasıdır. Meselâ : Saat 14'de işveren si
gortalıyı postaneye göndermişse, sigortal ı
postaneye gidiş ve dönüşte bir trafik kazası
ııcticosinde yaralacrTiış veya ayağı kayarak
düşmüş ve arızaya uğramışsa bu iş kazasıdır.
Esas işin yapıldığı saatler haricinde meselâ
paydos saatinden sonra işveren sigortal ıya "E-
vine giderken şu mektupları postaya ver" de
mişse bu bir görevlendirme olmaz bir ricadır,
böyle halde sigortal ı bir arızaya uğrarsa iş ka
zası sayılmaz. Ancak esas işin yapıldığı saat
lerde herhangi bir işin ifası için görevlendiril
miş fakat bu işin ifası için görevlendirilmiş fa
kat bu işin ifası için geçen zaman paydos sa
atinin dışına çıkmış ve bu esnada bir olay ne
ticesi sigortalı arızalanmış ise bu iş kazasıdır.
Ayrıca işyerine ait veya iş ile ilgili bir araç

(Devamı gelecek sayıda)
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Biten Toplu İş Sözleşmeleri :

Greve başladıktan 288 gün sonra mutlu sonuçla işbaşı yapan KROMAN Çelik A.Ş. üyeleri Genel Baş

kanın kurban kesmesi

KROMAIM ÇELİK SANAYİİ A.Ş,
Gebze - Çayırova'da kurulu bulunan KRO

MAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş. işyeri işvereni ile
sendikamız arasında devarh eden toplu iş söz
leşmesi görüşmelerinde anlaşma imkânı olma
dığından 15 Ağustos 1972 tarihinde işyerinde
GREV uygulamasına başlanılmıştı.

Türkiye'de en uzun olarak nitelenen KRO
MAN işyerindeki GREV, 288 gün sonra taraf
ların anlaşması ile nihayete ermiş ve 1 Haziran
1973 tarihinde işbaşı yapılmıştır. .

Bu anlaşmada en büyük faktör Demir fi
yatlarının birden yükselmesi ve Sendikamızın
üyelerini her türlü tahrik ve bozguncu unsur
lardan uzak tutarak disiplinli hareket edilmesi
i le olmuştur.

Kaldı ki bazı menfaatçi kişilerin tertiple
dikleri kirli oyunlarında su yüzüne çıkması
başlıca etken olmuştur.

ile istihsale başladı.

Sendikamız yetkililerinin zaman zaman
işveren temsilcilerine görüşlerini bildirmeleri
ne rağmen maalesef benimsenmemiş olup fa
kat zaman ve neticeler görüşlerimizi teyit et
miştir.

Ancak, üzüldüğümüz diğer bir tarafta gün
de en az 130 ton Demir Kütüğü istihsal eden
bir fabrikanın 10 ay gibi uzun bir süre GREV-
den dolayı kapalı kalmasına gerek MELEN hü
kümetinin ve gerekse TALO hükümetinin alâ
ka göstermeyişi ve seyirci kalmasıdır.

Her türlü engellere rağmen üyelerimize
zayi olan hâklarıyle beraber iki yıllık sözleşme
döneminde yalnız ücret, ikramiye, yakacak
yardımı ve izin ikramiyesi olarak (30.000) TL
fark sağlanmıştır. Diğer sosyal yardımlar bu
miktara dahil değildir.

Sağlanan haklardan bazıları aşağıda gös
terilmiştir.
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— Sendika temsilcilerinin bulunduğu di
siplin kurulu.

— İş teminatı (Disiplin Kurulu haricinde
işçi çıkartılmaması)

— Fazla mesailer % 60 zamlı, hafta tatili
% 100 zamlı ödenir.

— Dinî bayramlarda çalışmalar % 100
zamlı ödenir.

— Genel tatillerdeki çalışmalar % 50
zamlı ödenir.

— Dinî bayramların arife günleri öğleden
sonra ücretli izin verilir.

— Evlenen üyelere 6 gün ücretli izin ve
600 TL. yardım yapılır.

— Çocuğu dünyaya gelen üyelere 3 gün
ücretli izin ve 400.— TL. yardım yapılır.

— Çocukları tahsile giden üyelere tahsil
durumlarına göre 1 50 TL. 175 TL, 200 TL, 500
TL, tahsil yardımı yapılır.

— Üyelere yılda 300 TL. yakacak yardı
mı verilir.

— Yıllık izine giden üyelere 400 TL. ta
til ikramiyesi verilir.

— Üyelerin işyerine geliş ve gidişleri, iş
veren tarafından temin edilecek vasıtalar ile
yapılır,

— Üyelere yılda bir maaş ile beraber
1000 TL. ikramiye verilir.

— Üyelerin saat ücretlerine birinci yıl
170 kuruş ve ikinci yı l 170 kuruş ücret zam
mı yapılır. (Ayda 408 TL. sı). Sözleşmeden
evvel işyerinde çıplak ücret ortalaması 382
kuruş iken, sözleşmenin birinci yıl ında 552

kuruş yani % 44,5 ücret zammı yapılmıştır.
İkinci yıl zamlarınmda aynı oranda hesaplamış
olursak ortalama saat ücreti 722 kuruş olur ve
neticede de % 89 ücret zammı sağlanmış olur
ki. Greve başlanan 15.8.1972 tarihinde
916.80 TL. olan ortalama ayl ık ücret 1.6.1973
tarihinde 408.00 TL. ilâvesiyle 1324.80 TL.
sına, 1.6.1973 tarihinde ise yine 408.00 TL.
ilâvesiyle 1732.80 TL. sına ulaşmış olacaktır.

YÜCEL BORU VE PROFİL SANAYİİ A.Ş.
Sendikamızın, YÜCEL BORU ve PROFİL

SANAYİİ A.Ş. işvereni ile işyeri seviyesinde
yaptığı 1 'inci dönem toplu iş sözleşmesi
19.6.1973 tarihinde yapılan anlaşma ile neti
celenmiştir. Taraflar 29 Mart 1973 tarihinden
bu yana yapmış oldukları uzun müzakerelerde
anlaşma temin edilememiş ve 12.6.1973 ta
rihinde uyuşmazlık tutanağı tutulmuştur. An
cak, işverenin son bir toplantı talebi i le taraf
lar tekrar toplanmış oiup, ihtilâf maddelerini
tekrar müzakere ederek anlaşma imkânı ol
muştur. Sözleşme ile üyelere sağlanan hak ve
menfaatlerden bir kısmı aşağıda gösterilmiş
tir.

— Sendika temsilcilerinin bulunduğu di
siplin kurulu,

— Dinî bayramların arife günleri tam
günü ücretli izin verilir.

— Dinî bayramlarda üyelere net 200.00
TL. Bayram ücreti verilir.

— Evlenen üyelere 6 gün ücretli izin, 750
TL. evlenme yardımı yapılır.

Genel Başkanımız,
Vüvel Boru ve Profil End.
A.Ş. işyeri üyelerine
Toplu Sözleşme hakkında
gerekli bilgi veriyor.
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Genel Başkan M.T.E.

üyelerine toplu sözleşme

ile ilgili konuşmasını

yapıyor.

— Çocuğu dünyaya gelen üyeye 3 gün
ücretli izin ve 400,— TL Doğum yardımı ya
pılır.

— Çocuğu okula giden üyelere ilkokul
için 125, — TL. ortaokul için 175,— TL., lise
için 250,— TL. yardım yapılır.

Üyenin vefatı halinde varislerine
2000, TL. yakınlarının ölümü halinde üyeye
3 gün ücretli izin ve 400,— TL. ölüm yardımı
yapıl ır.

Üyelerin işyerine geliş ve gidişleri iş
veren tarafından temin edilecek vasıtalar ile
yapılır.

üyelere yılda 100,— TL. değerinde
ayakkabı verilir.

üyelere yılda ,35 günlük ücretleri tu
tarında ikramiye verilir.

Üyelerin ücretlerine birinci yıl saatte
(160 kuruş), ikinci yıl saatte (160 kuruş) ol
mak üzere saatte 320 krş zam yapılmıştır.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Sendikamızın, ikinci dönem toplu iş söz

leşmesini akdettiği, MAKİNA TAKIM EN
DÜSTRİSİ A.Ş. işvereni ile toplu sözleşme
müzakerelerine 22 Mayıs 1973 tarihinde baş
lanmıştır.

Birinci dönem toplu iş sözleşmesinin ik
ramiye, ücret ve sosyal yardımlar ile çalışma
süresi maddelerinin dışındaki maddelerin üze
rinde görüşme yapılmamış ve aynen kabul
edilmiştir.

Ancak, ücret, çalışma süreleri, ikramiye

ve sosyal yardımların müzakereleri altı toplan
tı neticesinde mutabakata varılmış ve 21.6.
1973 tarihinde anlaşma protokolü imzalan
mıştır.

Yeni aktedilen sözleşme ile üyelere birin
ci yıl 180 kuruş ve ikinci yıl 180 kuruş olmak
üzere saat ücretlerine 360 kuruş zam sağlan
mıştır. Diğer sağlanan hakların bir kısmı da
aşağıda belirtilmiştir.

— Sendika temsilcilerinin bulunduğu Di
siplin Kurulu,

— Çalışma süresi, haftada 46 saat olup
ücret 48 saat üzerinden ödenir. Ayrıca vardi
ya çalışan üyelere ayda bir gün ücretli izin ve
rilecek, (Devamı sayfa 13'cie)

M.T.E. işyeri üyeleri Genel Başkanın konuşmasını
dinliyor.



SENDİKAL
METAL-İŞ FEDERASYONU

MÎLLÎ TİP KARARI ALDI
OTOMOBİL-İŞ YÖNETİM

KURULU TOPLANDI
Türk-lş Genel Kurulundan

sonra güçlü sendikacılığa ilk
adımı METAL-İŞ FEDERAS
YONU atmıştır. 17 Haziran
1973 tarihinde olağanüstü ola
rak yönetim kurulu ile başkan
lar kurulu müşterek toplanmış
ve oy birliği ile millî tip olma
karan alınmıştır. Kurul aynı
zamanda bu hususta gerekli
çalışmaların yapılması için
bir komisyon seçmiştir. Ko
misyon Başkanlığına Federas
yon Başkanvekili ve Sendika
mız Genel Başkanı A. Aydın
Özeren seçilmiştir. Ayrıca
Sendikamız Genel Sekreteri
Sami Ataç'ta komisyon üyesi
bulunmaktadır. Komisyon, ça
lışmalarını bitirmiş olarak 29
Temmuz 1973 tarihinde yapı
lacak yönetim kuruluna suna
caktır.

Sendikamızın olağan yöne
tim kurulu toplantısı, 20.6.
1973 günü sendika genel mer
kezinde toplanmıştır. "

Çalışmalar hakkında gerek
li müzakereler yapılmış olup,
ayrıca federasyonun almış ol
duğu kararı da görüşmüş ve
bu hususta gerekli çal ışmala
ra başlamıştır.

S.S.K. GENEL KURUL
TOPLANTISI BİTTİ

Ankara'da 28-30 Haziran
tarihleri arasında toplanmış
olan S.S.K. Genel Kurulu ça
lışmaların; tamamlamıştır. Ge
nel Kurul çalışmalarında ikin
ci gün söz alan işçi temsilçi-
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leri kurumun tutumunu şid
detle yermişlerdir. Metal-lş
Federasyonu Genel Sekreteri
Fehmi Işıkların da aralarında
bulunduğu bu konuşmacı lar
bi lhassa kurumun işçiye dö
nük olmadığından şikâyet et
mişler, işçilere toplanan pa
raların iyi bir şekilde işletile
mediğinden ya>v/nmışlardır.
Bu arada kurum nezdindeki iş
çi muamelelerinin bilhassa
emeklilik işlemlerinin seri ola
rak yapılmadığını ileri süren
konuşmacılar buna kati bir
çare bulunmasını istemişler
dir.

Diğer taraftan 1957'de bün
yesinde 342 bin işçiyi sigor
talamış olan kurumun bugün
1,5 milyonu aşkın işçiyi kap
sadığı bildirilmiş ancak bu
nun kifayetsiz olduğu kuru
mun asıl amacının bütün ça
lışanların sigorta kapsamına
alınmasının gerekliliğini anla
mış ve buna göre çalışmasının
icabedeceği i leri sürülmüştür.

MALULİYET AYLIĞI
BAĞLANMASAYDI

İNTİHAR EDECEKTİ
İzmir Tekel Sigara Fabrika

sında çalışırken' yakalandığı
meslek hastal ığı sonucu göz
lerini kaybeden işçi Hasan
Akbenlilere nihayet maluliyet
ayl ığı bağlandı. Geçen yıldan
heri malûliyetine karar verilen
Flasan. Akbenlilere bütün mü
racaatlara rağmen maluliyet
aylığı bağlanamamıştı. Bir yı l-
danberi aylığın bağlanmasını
bekleyen işçi çoluk çocuk pe
rişan olunca nihayet Sosyal
Sigortalar Kurumu Genel Ku

ruluna baş vurmuştur. Aylık
bağlanmadığı taktirde intihar
dan başka çaresi de kalmadı
ğını bildirmiştir. Bunun üzeri
ne Sigorta yetkil i leri yirmi
dört saat içinde Hasan Akben
lilere ayl ığını bağlamıştır. İş
çi ve sendika çevrelerinde iş
çinin mağduriyetinin geç te ol
sa ön.enmiş olması memnuni
yet yaratmıştır. Ancak bunun
bir misal olduğu bunun gibi
birçok olayın bulunduğunu
sigortanın muamelelerinde
daha seri ve tesirli olması için
gerekli tedbirlerin alınmasının
şart olduğu belirtilmektedir

TOFAŞ VE RENAULTTA
UYUŞMAZLIĞA GIDİld|

İZMİR ORCANER MAKİNa
FABRİKASINDA GREVE

BAŞLANDI

Federasyonumuza bağlı
Bursa Metal-lş Sendikasının
yürüttüğü toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinde taraflar an
laşamadığından Tofaş, Rena-
ult dahil sekiz işyerinde uyuş
mazlığa gidi lmiştir. Konunun
hal li için teşekkül eden uzlaş
tırma kurulları çal ışmalara
başlamıştır.

Diğer taraftan gene fede
rasyonumuza bağl ı izmir Me--
tal-lş Sendikası toplu iş söz
leşmesi müzakerelerinde an
laşmaya varı lamadığından Or-
caner Makina Fabrikasında
grev uygulamasına başlan
mıştır.

Sendikamız, kardeş sendi
kaların başarısı için gerekli
maddî manevî destek için her
türlü çabayı sarfedecektir.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK
YÜKSEK FIRINI İŞLETMEYE

AÇILDI
Dünyada artan çelik ihtiya

cının karşı lanması için mev
cutlardan daha büyük yüksek
fırınlar yapma yoluna girilmiş
tir. Bunlardan ilki Fransa'da
inşa edilmiştir. Seksen metre
yüksekliğinde olan bu yüksek
fırın yılda üç milyon ton de
mir üretecektir. İlgil ilerin be
lirttiğine göre bu üretim mik
tarı şimdiye kadar inşa edil
miş bulunan normal büyüklük
teki üç fırının yıllık istihsaline
eşittir.

SESSİZ OTOBÜS YAPILDI
Otomobillerdeki motor gü

rültüsünü en aza indirmek için
yapılan çalışmaların ilk neti
cesi Almanya'da otobüs imâl
eden bir firma tarafından ger
çekleştirilmiştir, imâl edilen
otobüste motor gürültüsünü en
az bir seviyeye indirmek için
motor etrafı sese karşı mad
delerle kaplanmıştır. Bu şekil
de bir motorla aonatılmış bu
lunan otobüs kırk kilometre
hızla giderken ancak lâstik se
si duyulabilmektedir.

YURT OIŞINA GİTMEK
İSTEYEN İŞÇİLERDEN

RÜŞVET ALARAK İŞ YAPAN
BİR ŞEBEKE YAKALANDI
Adana İş ve İşçi Bulma uK-

rumunda çalışan bazı personel
görevlerini kötüye kullanarak
kendilerine baş vuran işçiler
den rüşvet alarak iş yaptıkla
rı ortaya çıktığından adalete
teslim edilmişlerdir.

Uzun zamandan beri bu hu

susta söylentiler olagelmekte
iken, kurumun Adana şubesi
ne baş vuran bir vatandaş iş
lerinin sebepsiz sürüncemede
kaldığını gördüğünden ilgilile
ri şikâyet etmiştir. Bunun üze
rine yapılan- tahkikatta iddia
lar doğrulanmış ve Adana şu
besinden dokuz personelin
haksızlıkları meydana çıkmış
tır.

Hâdisenin adalete intikal
etmesi, Adana'da günün ko
nusu olan meselenin halk üze

rindeki menfî tesirini ortadan
kaldırmıştır. Ancak, vatanda
şın temennisi bir daha böyle
bir olayın vukua meydan veril
memesi ve başka yerlerde de
bu şekil bir olayın olmaması
dır.

İŞÇİ EMEKLİLERİNİN
MAAŞLAR! TEMMUZ'DAN

SONRA ÇEKLE ÖDENECEK
Sosyal Sigortalar Kurulu

nun Genel Kurul toplantısında
açıklandığına göre. Temmuz
ayından itibaren emekli işçile
rin maaşları çekle ödenecek
tir. Kendilerine evvelce veril
miş bulunan çekler zamanı
geldiğinde hak sahibi tarafın
dan doldurularak ve maaş bu
çekle tahsil edilecektir. Genel
Kurul toplantısında emekli o-
lan işçilerin emeklilik işlemle
rinin de bir an önce tahakkuk
ettirilmesi için teşkilât nez-
dinde yeni çalışmaların yapı
lacağı da açıklanmıştır; Bu
haber emekli olacak işçiler
arasında sevinç yaratmıştır.
Zira emekli olan işçi muame
lelerin sürümcemede kalması
sebebi ile hazır parası olma

dığı zaman mağdur olmakta
dırlar.

Diğer , taraftan emekli ol
muş işçilerin iki yılda bir ma
aşlarının yeniden günün şart
larına göre ayarlanması için
çalışmalar yapıldığı açıklan
mıştır. Emekli olduğu tarihte
ki hayat şartları ile daha son
raki hayat şartlarının bir ol
maması emekli işçilerin mağ
duriyetine sebep olmakta idi.

İŞSİZLİK GÜN GEÇTİKÇE

BÜYÜYOR

Yurdumuzda işsizliğin gün
geçtikçe büyümesi, İş ve İşçi
Bulma Kurumunu da çaresiz
hale getirmiştir. Yetkililerin
bildirdiğine göre halen mem
leketimizde çalışan nüfusun
yüzde 18 işsizdir. Bu ise yak
laşık olarak üçbuçuk milyo
nu bulmaktadır. Diğer memle
ketlerdeki işsizlere oranla bu
rakam çok büyüktür. Bu işsiz
ler dışında bir de gizli işsiz
ler mevcuttur. Bunun da her
yıl dörtyüz bin civarında oldu
ğu hesab edilmektedir. İjgiÜ
mercilerden açıklandığına gö
re geçtiğimiz Haziran ayında
iş bulmak için ve işçi bulma
kurumuna baş vuranların sa
yısı bir hayli kabarık olduğu
gibi, iş temin edilemeyenlerin
sayısı onbir bine yaklaşmak
tadır. Yurdumuzda yeni iş İti-
kânları açılmadıkça bu sayı
ların büyüyeceği ve memle
ket için bugünkünden çok da
ha büyük problem olacağı
söylenmekte, bu konuya acilen
çare aranması istenmektedir.



TÜZÜKLER
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 1475 SAYILI İŞ
KANUNUNUN 75 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN HA
ZIRLANAN VE DANIŞTAYCA ONAYLANAN "İŞYER

LERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİ
NİN KAPATILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK" BAKANLAR
KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONMUŞ VE
RESMİ GAZETENİN 19 ŞUBAT 1973 TARİH VE 14453
SAYILI NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR. YAYIM TA
RİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN BU TÜZÜĞÜ OKURLA
RIMIZIN BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞAĞIDA AY
NEN YAYINLAMAKTAYIZ.

İşyerlerinde işin durdurulmasına veya
İşyerlerinin kapatılmasına ilişkin Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Kapsam :
Madde 1 — İşyerlerinde işçilerin hayatı için teh

likeli olan tesis ve tertiplerin veya makina ve cihazla
rın ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların
ne şekilde yeniden işletilmelerine izin verilebileceği
bu Tüzük'de gösterilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
İşin durdurulması

İşin durdurulması koşulları :
Madde 2 — İşçi sağlığı ve İş güvenliğiyle ilgili

tüzüklerde belirtilen birinci derecedeki koşulları yeri
ne getirildikten sonra, yetkili makamdan izin almak
suretiyle kurulup işlemeye başlamış olan işyerinde,
başkaca tesisat yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz.

Ancak, işin durdurulması için;
a) işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma me-

tod ve şekillerinde, makina ve cihazlarında işçilerin
9  ■ . _

hayatı için tehlikeli olan bir hususun tespit edilmesi,
b) Üçüncü maddede belirtilen Komisyonun işin

durdurulması hakkında karar vermesi gereklidir.
Komisyonun kuruluşu :
Madde 3 — İşyerlerinde işin durdurulması hak

kında karar vermeye yetkili komisyon, işverenle işçi
lerin birer temsilcisinden ve iş güvenliğini teftişe yet
kili bir memurdan kurulur. İşçi ve işveren temsilcileri
bir asıl ve bir yedek olmak üzere seçilir. Asil üyenin
bulunmadığı hallerde komisyona yedek üye katılır. 1^
güvenliğini teftişe yetkili memur komisyonun başka^
"idır.

İşçi temsilcisi :
a) İşyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu tem

sil eden sendikanın,
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faali

yette bulunan ve işçilerin çoğunluğunu temsil eden
sendikanın veya federasyonun,

c) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu mevcut değil
se, en çok üyeye sahip konfederasyonun, yönetim ku
rulunca, o işyerinde çalışan işçiler arasından seçilir.

işveren temsilcisi;
a) İşverenin üyesi bulunduğu sendikanın,
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faali

yette bulunan ve işveren çoğunluğunu temsil eden
sendikanın veya meslekî kuruluşunun,

c) Bu nitelikte bir işveren kuruluşu mevcut de
ğilse, en çok üyeye sahip bulunan konfederasyonun
yönetim kurulunca seçilir.

Yönetim kurullarınca işçi ve işveren temsildi
ak seçilenler, 7 gün içinde bağlı bulundukları bolarak de bağlı bulundukla eri

n böl-
çalışma müdürlüğüne bildirilir.

Komisyon üyelerinin seçim süresi ve seçilme
ni-

teliklerini kaybetme halleri
Madde 4 — işçi ve işveren teşekküllerinin yet

kili organları tarafından seçilen işçi ve işveren tem
silcilerinin görev süreleri 2 yıldır. Bu sürenin sonun
da 'yeniden seçilebilirler. Yeni seçilenler görevlerine
başlayıncaya kadar eskileri görevlerine devam eder
ler.

Bu süre içinde ölüm, üyesi bulunduğu meslek
kuruluşundan çıkarılma, çekilme, iş kolunu değiştir
me, işveren ve işçi «ıfatmı kaybetme gibi nedenlerle
ayrılanların yerine, yedekleri gelir. Yedekleri yoksa
en çok 7 gün içinde yenileri seçilir.

Süresinin bitiminden önce, ayrılanların
gelenler, ayrılanların sürelerini ta.mamlarlar.

Komisyonun toplantıya çağrılması :
Madde 5 — İşin durdurulması sonucunu

rabilecek neden üzerine, bağlı bulunduğu bölge
hşma müdürlüğü aracılığı ile yazılı olarak komi
toplantıya çağrılır.

Bu çağrı isteminde toplantı günü, saat;, yeri ve
işin durdurulmasını gerektiren neden açıklanır.

Çgğı*ıy3 uyulmaması hali >
Madde 6 — İŞ güvenliğir

run her toplantıya katılması zorunludur.

yerine

doğu-
bölge ça-

isyon

iş güvenliğini teftişe yetkili memu-
ııc, katılması zorunludur.
İşçi veya işveren temsilcisinin, bunların buluna

madığı hallerde yedeklerinin çağrıya uymaması ko
misyonun toplanmasını ve karar alınmasını engelle
mez.
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Karar yeter sayısı :
Madde 7 — Komisyon, işin durdurulmasına iliş

kin kararlarını çoğunlukla alır. Kararlar gerekçeli ya
zılır.

Olayların eşitliği halinde başkanın oyuna göre iş
lem yapılır.

Asil ve yedek temsilcilerin hiç biri toplantıya ka
tılmadıkları takdirde işletilmekten alıkonulma kararı
başkan tarafından verilir.

İşin durdurulması kararının tebliğinde ve uygu
lanmasında usul :

Madde 8 — Herhangi bir işyerinin tesis ve ter
tiplerinde, çalışma metot ve şekillerinde, maklna v»
cihazlarında işçilerin hayatı için tehlikeli olan bir hu
sus tespit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar, ko
misyonca işin durdurulmasına karar verilir. Bu karar
başkan tarafından işverene veya vekiline alındı karşı
lığında derhal tebliğ edilir.

Durdurulması gereken makina, cihaz, tesisat ve
tertibat faaliyetten alıkonulacak şekilde iş güvenliğini
teftişe yetkili memurun mühürü ile karara katılmış olan
üyeler önünde mühürlenir ve durum bir tutanakla be
lirtilir.

Konu ile ilgili belgelerin asılları, işyerinin bağlı
bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne verilir.

Onarım için mühürlerin kaldırılması :
Madde 9 — İşveren, onarım için gereken kısım

ların, mühürlerinin kaldırılmasını, bir dilekçe ile işin
durdurulmasına karar veren komisyon başkanından
isteyebilir.

Bu dilekçe üzerine komisyon, derhal işyerinde
durumu inceler ve gerekli görürse, onarım için uygun
ve belirli bir süre mühürlerin kaldırılmasına karar ve
rir, mühürü söker ve durumu belirten bir tutanak dü
zenler.

Konu ile ilgili belgelerin asılları, işyerinin bağlı
bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne verilir.

İşin durdurulması kararının kaldırılmasında uygu
lanacak usul :

Madde 10 — işverenin işin durdurulmasına iliş
kin kararda, işçilerin hayatı için tehlikeli olduğu belir
tilen hususları giderdiğini, bağlı bulunduğu bölge ça
lışma müdürlüğüne alındı karşılığında bir yazı ile bil
dirilmesi halinde bölge çalışma müdürlüğü ilgili işlem
dosyasını komisyon başkanına, en geç, alındı tarihini
izleyen iş günü, bir yazı ile verir. Bu yazı üzerine ko
misyon derhal işyerinde gerekli muayene ve kontrol
leri yapar.

işin durdurulmasını gerektiren neden ortadan
kalkmışsa komisyonca makina, cihaz, tesisat ve ter
tiplerin işletilmelerine izin verilerek mühürler sökülür
ve bu konuda düzenlenecek tutanağın bir örneği işlem
dosyası ile birlikte alındı karşılığında bölge çalışma
müdürlüğüne bir örneği de işverene verilir.

İşin durdurulması halinin devamında yapılacak
işlem : '

Madde 11 — İşverenin başvurması üzerine işye
rinde komisyon tarafından yapılan muayene ve kontrol
sonunda, mühürlenen makina, cihaz, tesisat ve tertip

lerin işletilmelerine izin verilmesi sakıncalı görülürse,
komisyonca istek reddolunur ve durum 8 inci madde
deki usule uygun şekilde işveren veya işveren vekili
ne tebliğ olunur.

Komisyonca bu konuda düzenlenen tutanak işlem
dosyası ile birlikte bağlı bulunduğu bölge çalışma mü
dürlüğüne verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyerinin kapatılması

işyerinin kapatılması nedenleri ;
Madde 12 — işçi sağlığı ve iş güvenliği bakı

mından resen veya ihbar üzerine yapılan teftişler so
nunda;

a) İş Kanununun 74 üncü maddesinin 2'nci fık
rasına göre çıkarılan Tüzük hükmüne uygun olarak
kurma izni ve işletme belgesi alınmadan açılmış ol
duğu,

b) Geçici işletme belgesi alındığı, halde ilgili
Tüzükte belirtilen ikinci derecedeki koşulların verilen
süre içinde yerine getirilmemiş bulunduğu, tespit edi
len işyerleri kapatılır..

işyerinin kapatılmasında usul :
Madde 13 — Yukarıdaki madde gereğince işye

rinin kapatılmasını gerektiren nedeni tespit eden tef
tişe yetkili memur durumu derhal bir rapor halinde
bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne bildirir.
Bunun üzerine bölge çalışma müdürü o işyerinin ka
patılmasına dair isteği, kapatılma nedenlerini gösteren
raporla birlikte işyerinin bulunduğu yerin en büyük
mülkiye amirinden yazılı olarak ister. Mülkiye amiri
işyerinin kapatılmasını zabıtaya emreder. Zabıta, işye
rini, faaliyetten alıkonulacak şekilde tedbirler alarak
kapatır ve mühürler, durumu ayrıca bir tutanakla tes
pit ederek bu işleme ilişkin belgeleri işyerinin bağlı
bulunduğu bölge çalışma müdürlüğühe gönderir.

Bölge_çalışma müdürlüğü kapatılma nedenlerini
işverene alındı karşılığında tebliğ eder.

Kapatılan işyerinin açılmasında usul :
Madde 14 — Kapatılma nedenlerini gideren iş

veren, işyerinin açılmasını bağlı bulunduğu bölge ça
lışma müdürlüğünden bir dilekçe ile ister. Bu başvur
ma üzerine, bölge çalışma müdürlüğü, işgüvenliğini
teftişe yetkili bir memuru, o işyerinin kontrol ve mua
yenesini yapmak üzere görevlendirir. Kapatılma ne
denlerinin giderildiği tespit olunursa, bölge çalışma
müdürlüğü, o işyerinin açılmasını, kapatılma nedenle
rini gösteren rapora eklediği bir yazı ile işyerinin bu
lunduğu yerin en büyük mülkiye amirinden ister. Mül
kiye amiri işyerinin açılmasını zabıtaya emreder. Za
bıta mühürü sökerek işyerini açar ve durumu bir tu
tanakla belirtir ve işlemle ilgili belgeleri işyerinin bağ
lı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne gönderir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son hükümler

İlânların yerine getirilmesi :
Madde 15 — 1475 sayılı iş Kanunnuun 75 inci

maddesinin C bendine göre itiraz üzerine işin durdu-
(Devamı sayfa 14'de)
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Sağlık Köşesi:

Mİ KROPLAR

Dr. Vedat ONAN

Nispeten hafif geçenleri nezle, soğuk al
gınlığı, bronşit... Ciddi ve tehlikelileri kolera,
çocuk felci, menenjit, veba, hifteri v.s.... Ay
rıca frengi, tüberküloz, yaralanmalar sonucu
abse, tetanoz, gangren. .. Hepsinin sebebi mik
rop.

Size-'mikroplar hakkında kısa ve pratik
bilgi vermek isteriz, değerli okurlarımız!

Mikrop, sadece mikroskopla görülebile
cek derecede küçük, tek hücreli canlılara veri
len isimdir. Çeşitli biçimleri varsa da en çok
rastlanan ve yuvarlak olanlara (kok) diyoruz,
çubuk şeklinde olanlara da (basil). Boyları
hakkında bir benzetme şöylece yapılabilir :

Verem mikropları, ki çubuk şeklindedir-
ler, on bin tanesi tren vagonu gibi uçuca di-
zilseler sadece bir kibrit çöpü uzunluğuna eri
şebilirler. Çok daha küçükleri de vardır. Bun
lara (virüs) deniliyor, örneğin kızamık virüsü,
grip virüsü, kuduz virüsü v.s...

Peşinen şurasını da söyleyelim ki insan
lar gibi mikropların da zayıf tarafları vardır.
Isı, güneş ışığı ve kuruluktan zarar görürler.
Antibiyotikler ve kimyevi dezenfektanlar (lizol,
tentürdiyod, alkol, klor v.s.) bunları öldürür
veya hiç olmazsa üremelerini durdurur.

Burada bir soru akla gelebilir. Acaba vü
cuduna mikrop giren her insan hastalığa ya
kalanır mı? Hayır. Şayet böyle olsaydı durum
insanlık için çok kötü olurdu. Genellikle gıda
sızlık, uykusuzluk, üzüntü, soğuğa maruz kal
ma, aşırı içki gibi sebeplerle beden mukave

metinin kırıldığı ve ayrıca şahsi istidadın varol-
duği hallerde mikrop alan kimse hastalan
maktadır.

insan mikrobu çeşitli yollardan alır. Baş
ta solunum yolu geliyor. Bilhassa kapalı yer
lerde hastanın yakınında bulunan kimse, onun
konuşma, öksürme ve aksırması esnasında
saçtığı damlacıklarla mikropları ağız ve bur
nundan alır. Grip, kızıl, kızamık, difteri, sarî
menenjit, kabakulak, verem ve çocuk felci nj
bi hastalıkların bulaşma yolu budur. Dolay,]
sıyla hastanı nyanına sokulmamak kadar oda
sının havalandırılması da öneml idir.

Bir diğeri sindirim, yani mide barsak yo
ludur. Bazı mikroplarla bulaşmış yiyecek ve
içecekleri yiyen veya içen kimseler tehlikeli
hastalıklara yakalanıyorlar. Misal olarak kole
ra, tifo, paratifo, dizanteri söylenebilir. Böyle
salgınlarda başta gelen tedbir yemek ve su
ların kaynatma, klorlama gibi yollarla mikrop
tan temizlenmesidir.

üçüncü bir mikrop girişi deri yoluyla
olur. Bulaşıcı cilt hastalıklarından daha önem
li olarak, iş ve trafik kazaları ve başka sebep
lerle yaralanmalar sonucu ortaya çıkan iltihap
ları, abseleri, gazl ı gangren ve bilhassa teta
noz hastalıklarını burada misal olarak verelim.
Derin ve kirlenmiş yaralar havasız şartları se-'
ven bu mikropların çoğalması için uygun ol
maktadır. Böyle durumlarda yaralarn antisep
tiklerle temizlenmesi ve gereğinde koruyucu
serumların tatbikinin önemi okurlarımızca za
ten bilinir.
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TOPLU SÖZLEŞMELER
(Devamı 7'de)

— Dinî bayramların arife günleri tam gün
ücretli izin verilir.

— Asgarî ücret saatte 350 kuruş,
— Fazla mesailer % 60, hafta tatili ve

genel tati l günlerindeki çal ışmalar % 100 zam
lı ödenir,

— Dinî bayramlarda üyelere 250 TL.
Bayram ücreti veri lir.

— Yı l l ık izin ücretleri % 35 zamlı ödenir.
— Evlenen üyelere 6 gün ücretli izin ve

1000 TL. evlenme yardımı yapılır.
— Doğumu olan üyelere iki gün ücretli

izin ve 600 TL. Doğum yardımı yapılır,
— Çocuk yardımı her çocuk için 20 TL,
— Üyelerin tahsilde olan çocukları için

tahsil durumlarına göre 200 TL, 250 TL, ve
350 TL. verilecek.

— Üyenin vefatı halinde varislerine 5000
TL. verilir.

— Üyenin yakınlarının vefatı halinde üç
gün ücretli izin ve 600 TL. yardım yapıl ır.

— Üyelere yılda 350 TL. yakacak yar
dımı verilir.

— Üyelere yılda 200 TL. ayakkabı be
del i ödenir.

— Üyelere yılda (75) günlük ücretleri
tutarında ikramiye verilir.

Devam Eden Sözleşmeler:
E.C.A PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş.

Sendikamızın Mart ayından bu yana ikin
ci dönem toplu iş sözleşmesi devam eden
ECA PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyeri ile ih
tilâfa gidi ldiği ve durırmun üzlaştırm.a Kuru
luna intikal ettiğini geçen sayımızda belirt
miştik. Uzlaştırma Kurulu 13.6.1973 tarihin
den itibaren çalışmalarına başlamış olup Sen
dikamızın tarafsız aracısı olarak ilhan Dalkılıç
toplantı lara iştirak etmiştir. Kanunî süre için
de karar vermek mecburiyetinde olan kurul
kararını 28.6.1973 günü vermiştir. İhtilâfa in
tikal eden 34 maddenin 22'sine Sendika" ı
tarafsız aracısı muhalefet etmiş ve 8. madde
sine de işveren tarafsız aracısı muhalefet et
miş bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki Uzlaş
tırma Kurullarınnı ne dereceye kadar normal
çalıştığını! Uzlaştırma Kurulu kararını öğrenen

üyelerimiz sükûtu hayele uğramakla beraber
sabırsızlıkla kanunî formalitenin tamamlan
masını beklemektedir. Sendikamız Kurul ka
rarını kabul etmeyerek bu işyeri için GREV
kararı almış olup, gerekli hazırlıkları yapmak
tadır.

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI A.Ş.
Geçen sayımızda bahsettiğimiz gibi. Şa

hin Motor Yatakları Fabrikasında toplu iş söz
leşmesi yetkisi Sendikamıza verilmiştir. An
cak hiç bir üyesi olmamasına rağmen iş mah
kemesine itiraz eden Türkiye Meta!-iş Sendi
kası Adaleti de yanıltma yolları aramış fakat
gerekli dersi oradan da almıştır.

Bu durumda kesinleşen yetkimize istina
den, Sendikamız 6 Haziran 1973 tarihinde
toplu sözleşme müzakerelerine başlamış olup,
toplantılara devam edilmektedir.

ALTINBAŞAK ZİRAÎ MAKINA VE
ALETLER SANAYİİ A.Ş.

İkinci dönem toplu iş sözleşme müzake
relerine 5 Haziran 1973 tarihinde başlanan
Altınbaşak Ziraî Makina ve Aletler Sanayii
A.Ş. işyeri işvereni ile Sendikamız arasında
görüşmelere devam edilmektedir. Bu güne ka
dar üç toplantı yapılmış olup, toplantılar nor
mal yürümektedir.

MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.
Sendikamızın ikinci dönem toplu-iş söz

leşmesi yapmak için yetki aldığı MOJORLU
ARAÇLAR TIÇARET A.Ş. işvereni ile ilk top
lantı 22.6.1973 günü Şirket Merkezinde yapıl
mıştır.

Gerekli kanunî presödür yürütülerek tek
lif tasarımız verilmiştir. Müzakerelerin müte
akip toplantılarda yapılması kabul edilmiş
olup, gelecek toplantılara 5 Temmuz 1973 ta
rihinden itibaren devam edilecektir.

MİMAS SAÇ VE MAKİNA
MONTAJ SANAYİİ A.Ş.

istanbul - Ankara asfaltı üzeri Kartal -
Soğanlı sapağı karşısında kurulu bulunan Mi-
mas Saç Makina Montaj Sanayii A.Ş. işyeri
işverenini toplu-iş sözleşme toplantısına da
vet edilmesine rağmen gelmemiştir.

Sendikamız konuyu kanunun ilgi'i rned-
desi gereğince Bölge Çalışma Müdürlüğüne
i letmiştir. 28.6.1973 günü Bölge Çalışma Mü
dürlüğünde yapılan toplantıya işveren iştirak
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etmiş olup, müzakerelere 9 Temmuz 1973 ta
rihinden itibaren devam edileceği tutanak ile
tespit edilmiştir.

SACE ELEKTRİK A.Ş.
Sendikamızın 1. Dönem Toplu-iş sözleş.

mesi, 30.6.1973 tarihinde nihayete ermiş olan
Sace Elektrik A.Ş. işyeri ile yeni dönem toplu
sözleşme görüşmeleri için işverene davet ya
zısı gönderilmiştir. Toplantılara 2 Temmuz
1973 tarihinden itibaren başlanmasına taraf
lar mutabık kalmışfardır.

Yeni Sözleşme çağrılan :
KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ A.Ş.

Gebze - Çayırova'da kurulu bulunan Ka
liteli Çelik Sanayii A.Ş. işyerinde çalışan işçi
ler Sendikamıza üye olmuşlardır. Toplu-iş
Sözleşmesi için gerekli kanunî presödür ta
mamlanmış ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne
müracaat edilmiştir.

OTO-PAR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Oto-Par Sanayii ve Ticaret A.Ş. işvereni

ile Sendikamız arasında aktedilen ve 31 Tem
muz 1973 tarihinde nihayete erecek olan Top
lu-iş Sözleşmesi Sendikamız tarafından fesh
edilmiştir. Üçüncü dönem toplu sözleşme ha
zırlıklarına başlanmış bulunan Oto-Par Sanayii
ve Ticaret A.Ş. işyeri için Bönge Çalışma Mü
dürlüğüne müracaat edilmiş olup, gerekli ka
nuni presödür yürütülmektedir.

TÜZÜKLER

(Baştarafı sayfa 11'de)

rulması veya işyerinin kapatılması kararının kaldırıl
ması hakkında mahalli iş mahkemesinden karar alan
işveren, bu kararı eklediği bir dilekçe ile işyerinin
açılmasını veya durdurulan işin yeniden faaliyete ge
çirilmesini işyerinin bulunduğu yerin en büyük mül
kiye amirinden ister. Mülkiye amiri, işyerinin açılma
sını yahut durdurulan işin yeniden faaliyete geçiril
mesini zabıtaya emreder. Zabıta mühürü sökerek iş
yerini açar veya durdurulan işi yeniden faaliyete ge
çirir ve durumu bir tutanakla tespit eder ve bu işlemle
ilgili belgeleri işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalış
ma müdürlüğüne gönderir.

Geçici madde 1.— İşçi ve işveren kuruluşları,
işin durdurulmasıyle ilgili komisyonda görev alacak
temsilcilerini. Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen
90 gün içinde seçmek ve bağlı bulundukları bölge
çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar,
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GENEL BAŞKANIN TÜRK-İŞ
KURULUNDAKİ KONUŞMASİ

(Baştarafı sayfa 3'cle)
lu genelge Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde
çal ışma müdürlüklerine verildi. Bakıyoruz ki
her çalışma müdürü aynı genelgeyi ayrı ayrı
yorumluyor ve uyguluyor. Sayın başkanım bun
dan burada bahsetti. Karadeniz ereğlisinde
yetkiyi nasıl kaybettiklerini anlattı. Ben daha
tuhaf bir şey söyleyeyim, istanbul 'da da yetki
için Bölge Çalışma Müdürlüğüne müracaat

edersiniz, karar, ancak bir buçuk ayda zor çı
kabilmektedir. istanbul teşki lâtlarındaki ar
kadaşlarım bunu daha açıklıkla savunabi l ir.
Ve topyekün birleşmiş olsalardı esas konuya
sahip olunurdu. Bu kısa sürede buna sahip ol
mak imkânsız. Ben size daha ilginç bir şey söy
leyeyim. istanbul'da bir senede karara bağla
nan yetki var. Fakat Bölge Çalışma Müdürlü
ğünü oradan kaldırmak çok güç. Kaldı ki bu iş
için uğraşan teşkilâtların yarısı da gene Türk-
İş bünyesindeki teşkilâtlar çıkıyor. Madem ki
Bölge Çalışma Müdürlükleri bir görev yapıyor
lar, ama tayin edildikten sonra neden başkg
yere gitmiyorlar. Biz yetki almak için uğra
şırken sayın işverenlerimiz işçinin yüzde sek
senini zaten sokağa döküyor. Kaldı ki temsilci
garantisi diye bir şey yok. Temsilcilik ancak
toplu sözleşmeden sonra mümkün. Bu durum
da kimler adına toplu sözleşme yapılacak, is
tanbul hudutlarından hemen sonra Kocaeli sı
nın başlıyor, izmit te Bölge Çalışma Müdürlü
ğü var. Normal prosedürü yürütüyoruz. Çağrı
yapıyoruz, başka çağrıya itiraz ediyoruz. Bir de
bakıyoruz ki, toplu sözleşme yetkisini kaybet
mişiz. Canım nasıl kaybettik? Biz buraya mü
racaat ettik bizden defter, yetki evrakını iste
yecekler, Bölge diyor ki, itiraz ettiğin zaman
kanunu diyor ki bütün ilgili evraklarını da ge
tireceksin. Bu İstanbul'da başka uygulanır,
Edirne'de başka uygulanır. Ereğli de başka
uygulanır. (Devanni gelecek sayıda)

Yürürlük :

Madde 16 — 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı
İş Kanununun 75 inci maddesinin (D) bendine daya
nılarak düzenlenen ve Danıştayca incelenen bu Tüzük
hükümleri. Resmî Gazete ile yayımı tarihînde yürür
lüğe girer.

Yürütme :

Madde 17 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
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(ÇALIŞANLAR SADECE TOPLU SÖZLEŞMELERİN GETİRDİKLERt İYLE KALKMAMALI

SAHSÎ GAYRET VE YETENEKLERİYLEDE KAZANABILMELIDIRLERJ
İş hayatımızda bir devlet sektörü ve miz için büyük şans olmuştur.

S
:

bir de özel sektör vardır. Bu iki kesim hü
kümet programlarında karma ekonomi şek
linde isimlendirilmiştir. Devlet kesimindeki
bazı işyerlerinde, bir kadro sistemi vardır.
Halen yürürlükte olan bu sistemlerin, iyi
tatbik edilip edilmediği münakaşa konusu
olsa bi le, çalışanlar için yine de bir ümit
ışığıdır.

Demokratik idarelerin esası ümide
bağlanıştır. Biraz kazanan, bir de iyi kaza
nan varsa, iyi kazananı bile, bu haline mah
kûm etmek insanî bir düşünüş olamaz.
Çünkü insanlar ümit ettikleri müddetçe ya
şarlar.

Üzülerek belirtmek isterim ki, bu ışık
özel sektörümüzün tamamında maalesef
söndürülmüştür. Üstelik buna da toplu söz
leşmeler sebep gösterilmek istenmiştir.
Halbuki toplu sözleşmeler dev adımlarla
i lerleyen hayat pahal ıl ığını çok gerilerden
takip edebi lmek çabaları içerisinde eriyip
gitmektedir. Hattâ birçok rikslerin teİTtiCİİ
altında toplu sözleşme imzalayabilmek işçi-

Bu ters görüşün temel gayesi, işçinin
şahsî ilerlemesine sendikaları engel göste
rip işçiyi sendikasından soğutmaktır. Hal
buki bizler toplu sözleşmelerin yapılmadığı,
kaderimizin onun bunun insafına terk edil
diği günleri henüz unutmadık.

Hesaplar yanlış çıkmış, işçi sadece
sendikasından nimet gördüğünden sendika
İl işçi sayısı sekiz yılda on misli artmıştır.

Şahsi gayret, yetenek ve çalışmalarının
karşılığını görmeyen, istikbalinden ümidi
olmayan insan, tabiatıyla verimli bir iş ya
pamaz hattâ buna lüzum dahi hissetmez.

Geç de olsa bu yanlış fikirden dönül
meli; testiyi kıranla suyu getirenin bir tu
tulduğu arızalı tatbikat, adil bir statüye bağ
lanmalı, işçisiyle işvereniyle çalışma haya
tı esasen benliğinde var olan gerçek dina
mizmine kavuşturulmalıdır.

Ruşen A. AKTUNÇ
CHRYLER SANAYİ

Baştemsilclsi

TÜRK-İŞ KONGRESİ
(Baştarafı sayfa 2'de)

Yönetim Kuruiu Asil :
Ömer DENİZ
M. Sadık ŞİDE
Orhan ERÇELİK
İbrahim DENİZCİER
Ahmet KURT
İbrahim ÇAPAN
Ahmet KARAHAN
Necati CANSEVER
Binalı YAĞIŞAN
İsmai l ÖZKAN
Şevket YILMAZ
İhsan SÜCÜLLÜ
Mehmet İLHANLI
Kemal ÖZER
Mehmet TEZER
Orhan SORGUÇ
Enver KAYA

Aslan SİVRİ . .

Mustafa BAŞOĞLU
Erdoğan BALCI
Yı lmaz GÜMÜŞBAŞ
Mustafa ŞAHİN
Adnan BAŞARAN
Yedek:

A. Haydar MUTAF
Mehmet ŞAHİN
Rahmi GÜNDOĞAN

Aydın ÖZEREN
Abdullah OĞUZ

Haydar ÖZÖĞRETMEN
Faruk BARUT

Sedat ÖZEREN
Hüseyin PALA
Cavit BULTAN

Kemal SARISOY
Selâhattin GEZER

Çemal KARATAŞ
Denetim Kurulu :
Asiller :

Emin AYKAN
Fuat ALAN

Raşit ÖZKAN.
Hilmi SIYIN

Yedekler :

Hamdi NUHOğLU
M. Yaşar NAKIŞÇI
İlhami PARLAKDEMİR
Onur Kurulu :
Asiller:

Ömer KARAHAS/N
Seyfettin ERKOL
Şadar BODUROĞLU
Sayit URÇİN
Savaş BENLİ
Burhanettin ASUTAY
Güngör TARI
Yedekler:

Bahattin TANRIKULU
Orhan KARAÇAL
O. Zeki DEMIREL
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]
Bizim Kösemiz

BİZDEN HABERLER

DOĞUM :

❖
»t»

*_5_

*
*
*
*

*
*
*
*

— Ak-Kardan Sanayi ve Tic. A.Ş. işye-*
rinde çalışan üyemiz AHMET GÖKALP'in*
GÜLCAN adında kızı. *

— ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş. iş-|
yerinde çalışan üyemiz. HAMDİ YALÇINKA-*
YA'nm Arif adında oğlu, *

— SERVİS TİCARET Ldt. Şti. işyerinde*
çal ışan üyelerimizden ERGİN ÇINAR'ın kızı ile^
HAMDİ ÖZTÜRK'ün oğlu, 'I

— CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerinde^
çalışan üyelerimizden, EKREM KAÇAR'ın RE-*
CEP adında oğlu, KADİR ÇAĞLAR'ın ÇİĞDEM*
adında kızı, İHSAN ER'in NEDİM adında oğlu,^
YAVUZ KAHYA'nın SİBEL adında kızı, NECİBİ*
ÖNER'in R. ERTUĞRUL adında oğlu, ^

Sür Kösesi

DEDİM Kİ?

Dedim ki! onbeş nedir?
Dedi; pirinç adımdır.
Dedim otuz nedir? >

Dedi et adımdır.

Dedim altı buçuk nedir?
Dedi soğan adımdır.
Dedim üç yüz gram nedir?
Dedi ekmektir.
Dedim beş yüz nedir?
Dedi kiradır.
Dedim çarık nedir?
Dedi yok yok....
Dedim altı yüz altmış nedir?
Dedi maaşımdır.

— MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş. Tuzla*
tesislerinde çalışan üyelerimizden ORHAN*
DAĞ'ın ÜMRAN adında kızı, dünyaya gelmiş-*
tir. Genç anne ve babaları tebrik eder, yavru-|
lara uzun ve sıhhatli ömürler dileriz. , |

*
*

EVLENME : *
*

— MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş. Tuz-*
la tesislerinde çalışan üyemiz MUHARREM^
GÜNDÜZ ile NAİLE GÜNDÜZ (Cinsel), *

— CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerinde ça-*
lışan üyelerimizden İBRAHİM ER ile SEBA-|
HAT ER (Baksı), M. ERGAN ÖNBAŞ ile.ASİYE*
ÖNBAŞ (Altunbaş), Evlenmişlerdir. Yeni evli-*
leri içtenlikle kutlar, ömür boyu mutluluklar||
dileriz. *

*

ÖLÜM : I
*— CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerinde*

çalışan üyemiz, BAYRAM ŞAHİN'in RIDVAN*
adında oğlu, *

_ ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş. iş-*
yerinde çalışan üyemiz HALİL ALBAY'm SER-*
KAN adında oğlu vefat etmiştir. Yavruları*
rahmetle anar, üyelerimizin acılarını paylasa-^
rak başsağlığı dileriz. *

YUSUF SAYGIN
MAT. İşyeri Temsilcisi

Tir

(HASRET)

Kırlarda çiçekler büsbütün solsa
Gönlüm dünyanın acısıyla dolsa
Aşkın ızdırabı beni boğsada
Yıllarca yolunu bekleyeceğim.

Aylar uzayıp sene olsada
Seneler uzayıp asır olsada
Aşkın ızdırabı beni boğsada
Bir gün döneceksin diye bekleyeceğim.

Akan göz yaşım eğer bir selse
Bunu dindirmeyen hain bir else
Bunun üstüne bir ölümde gelse
Ölsemde yine yolunu bekleyeceğim.

Seni ne kadar sevmiştim meğer.
Mecnun olan ancak o kadar sever
Kavuşmadan ölürsem eğer
Ahîret kapısında yolunu bekleyeceğim.

Basrî ÇELİK
M. T. E.

16



EĞLENCE KÖŞEMİZ
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n

SOLDAN SAĞA :
1 — Bir millî spot yarışının yapıldığı yer

ismi - Bir renk, 2 — Fasıla - Bir geyik cinsi -
Tersi bir renk, 3 — Bir içki çeşidi - Bir yemek
pişirme şekli, 4 — Eski bir istanbul valisinin
soyadı - Ofset baskı yapan matbaalardan biri
nin adı - Tersi fidanın büyüğü, 5 — Ölçü -
Kibrit yanınca meydana gelir, 6 — Tersi bur
nuna bağladığı iple bir hayvan oynatan, 7 —
İçki içilen yer - Görünüşü bozuk, çirkin, 8 —
Bir sigara çeşidimiz, 9 — Adale - Evlenenle
rin kurduğu şey, 10 — Bir şeker çeşidi - Bir

petrol bölgemiz, 11 — Doğru söylemenin zıd
dı {iki kelime), 12 — Saf temiz ırk - Bir ok
yanus ismi,

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1 — Yağlı güreş başpehlivanlarından biri

-  iri taş, 2 — Bir komşu devlet - Bir soyadı,
3 — Arazide deniz seviyesi ölçüsü - iyi yapı
lı, 4 — Düşünce, akıl gücü - Tersi isim, 5 —
Tersi bir partinin simgesi - Gökteki gezenler
den - Tersi bir kazak, yelek markası, 6 — Ter
si iri görünüşlü - Tersi bir şeyin kenarı - Tersi
iskambilde bir kâğıt, 7 — Göz değmesi - Ha
ne, 8 — Sahip - Batıda söylenen bir müzik
türü, 9 — Tirpişon v.s. gibi şeylerin genel adı
- Bir şeyin dip kısmı, 10 — On iki aydan biri
- Meşhur bir şarkıcımızın adı, 11 — Bir hay
van cins ve ismi (mürekkep kelime) - Gözü
görmeyen, 12 — Tersi bir uzvlmuz - Bön, ap
tal - Tersi yıl.

Geçen sayımızdaki bulmacanın çözümü :
SOLDAN SAĞA :
1) Boğazköprüsü, 2) Adana - Riayet, 3)

Hatır - Erü, 4) Us, 5) Is - Kurabiye, 6) Yase
min - Mota, 7) Elim - Katil, 8) RT • Tİ, 9) İr
tica - İlhan, 10) Elek - Ke, 11) Ekmel - Morfin,
12) Ra - Tere, Ari.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Bahriyeliler, 2) Oda - Sal - Ka, 3) Ga-

to - Sirtem, 4) Anı - Kem - İlet, 5) Zar - Um -
Acele, 6) Rik - Ak, 7) Örf - Ana - Me, 8) Pi -
Ub - Triko, 9) Ra - Simitler, 10) Üye - Yol -
Fa, 11) Servet - Tamir, 12) Ütü - Amin - Ni.

DERGİMİZİN 2 NCİ SAYFASINDA YAYINLAMAKTA OLDUĞUMUZ "İŞYER-

LERİMİZİ TANITIYORUZ" YAZI SERİSİNİ. YAZIMIZIN ÇOKLUĞUNDAN YA-

YINLAYAMADIK. ÖZÜR DİLERİZ.
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OTOMOBİL-İŞ SENDİKASI ^gNEi MERKEZİ :
NEŞET ÖMER SOKAK NÖ. 20 KADİKÖY- İST.
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