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Gcçtiğivuz ayda Otomobil - îş'in geleceğini ya
kından ctkiliyccck olaylar olmu-ştur. Bunlardan bi
rincisi Genel Başlcan Aydın Özercnin Teşkilâtın ar
zusuna uyarak Türk - Metal'deki görevinden Otomo
bil - îs'iıı başına fiilen dönmesidir. Bu durum bütün
üyeler aras^ında ' memnunlukla karşılanmıştır. Du
rum Temsilciler Meclisinde de görüşülmüş re baş
kanın verdiği karar ittifakla tasvip görmüştür. Oto
mobil - İş için yeni 'bir dönenin başlangıcı olan bu
olayın sendikamıza hayırlı olması dileğimizdir. Sen
dikamız için diğer önemli olaylar ise teşkilâtlanma
çalışmalarında görülmektedir. Aylardır eelik mon
tajdaki teşkilâtlanma çabaları nihayet zaferle sonuç
lanmıştır. İstanbul bölge ealışmn müdürlüğünün
CfTvher - İş lehine çıkardığı yetki karan -uzun didin
melerden sonra Adil Türk Yargı organlarınca iptal
ettirilmiş ve, yetki sendikamıza verilmiştir. Bu ışye-
rinde toplu i? e6zle:fmesi göru^lc^ı dergi ,Mnizde
olduğu mman bağlam,g olacakhr Bu arauU Ur çok
İşyerlerinden sendikamıza iltihaklar için başvurma
lar olmaktadır. Bu yerlerle^ Ügili haberlerimizi gele
cek sayılarımızda bildireceğiz.

Sendikamızın toplu iş sözleşmesi çalışmaları da
devam etmektedir. Halen AtUs Copco işyeri için ya
pılmakta olan toplu iş sözleşmesi görü^el^ı de
vam etmektedir. Görüşmeler olumlu safhadadır. Di
ğer taraftan Gebzcdc kurulu Aysal işyeri ile Kartal
da kurulu Karmaşan işyeri toplu iş sözleşmeleri bit
miştir. Yeni görüşmeler için çağrı yapılmıştır.

Dergimizin okurlarımıza daha faydalı olması
için gerekli çabaları da göstermekteyiz. Bundan son
ra dergimizde daha çok aktüel konulara, okurları-
mlzın yakından Hlgilencneceklerini^ ümit ettiğimiz
Yurt ve Dünya sorunlarına, iktisadî ve meslekî yâ-
zdro/ daha fazla yer vçrilccçktir.

Tüzüklerin yayınlandığı sayfamızda geçen sa
yıdan yayınlanmaya başhyan tüzüğün kalan kısmı
yer alacaktır.

: Dergimizin elinizde olduğu sırada kurban bay
ramını katlayıp yeni yıla girmiş olacağız. Bayra
mın ve yeni yılın tüm üye vc çalışanlara uğurlu ol
ması dileği ile IDUlf üü son sayısını da sunmaktayız.



KÖTÜ

MİRAS
Hayat akışı hızla devam ederken her

yeni yıla azda olsa ümitle girmek adet
olmuştur.

O akşam çalgılı gazinoları barlar, pav
yonlar taşarken büyük şehirlerde her aile
kendi çapında yeni yıla giriş hazırlığı yapı
yordu.

İçkinin dahi kuyrukta satıldığı bir ülke
de tabiiki şehirlerde polis ekipleri takfiye
edilir. Zengin sarhoşlaırın evlerine kadar ka
zasız gitmesi sağlanır. Neden bu kadar çok
içilir diye düşünmeyin. Yeni yıllara ayık gir
meye Türkiye'de cesaret edebilen yok dene
cek kadar azdır.

Eski yıl yenisine daima kötü miraslar
bırakarak gitmiştir. İşte 1974 yılı da bir çok
sorunları 1975 yılına sorumsuzca devretmiş
bulunmaktadır.

Hükümet bunalımı son haddini bulmuş,
halen Türkiye güven oyu almamış bir Hükü
metle idare edilmekte, Parlamenterler parti
veya kendi çıkarlarını ülke çıkarlarının üs
tünde tuttuklarından parlamentoya dayalı
bir Hükümet kurmaktan çekinmekte, bunun
yanında meydan nutukları, Bayram ve yeni
yıl mesajları ile birbirlerini suçlarlarken Hü
kümet sorununu gizlemeye çahşmaktadılar.

1974 yılından 1975 yılına devrolan bazı
konuları aşağıda sıralamak isterim. Fiyat
artışları o kadar çok yükselmiştir ki. Dünya
üzerinde 24 ülke içinde önce üçüncülüğe son
ra da Japonya'yı geçerek birinciliğe yüksel
memiz bir gerçektir.

Ağır hayat şartları altında ezilen emek
li, dul, yetim, işçi, köylü, memur gruplarının
malî dengeleri tamamen bozulmuştur.

Bütün partilerin sloganlarında yer alan
kıdem tazminatının 30 güne çıkmasının şim
dilik sözü dahi edilmemekte, gelecek seçimin
oy aracı olarak kullanılmak üzere rafa kal

dırılmaktadır. İşsizlik sigortası parlamen
terler tarafından ağıza alınamayan acı ilâç-
mtş gibi köşeye atılmıştır. Grev ve Lokavt
Kammuna gelince nedense değişikliğ'irm ha
len ihtiyaç görülmemiş kanunun aksaklığm-
dan faydalanan işverenlerin sömürü düzeni
devam etmesi uygun bulunmuştur.

Anayasa teminatı altında Sendika seç
me özgürlüğüne halen kavuşamayan işçi ar
kadaşlarımız gerçek Sendika seçerken işle
rinden olmakta, referandum konusu kanuna
bağlamayışı nedeni ile işverenler her geçetı
gün kendilerine yakın buldukları Sendikala
rı seçerek 3 senelik sözleşme yapmaya de
vam etmektedirler. Halbuki hayat şartların-
daki artışlarm 2 ay sonrası meçhulken^ se
ne ilerisinin bu günden tayini kompütürlerce
dahi mümkün olmayan bir devrede bulun
maktayız.

İşverenler bu kadarla da kalmayıp işçi
lere 3 sene dolmasıyla kazanacakları kıdem
tazminatını düşündüklerinden devre sonun
da eski işçinin % 60'ını dışarı atmak suretiy
le işsizler ordusuna yenilerini eklemektedir
ler.

İşsizlik konusunda da Hükümet ve işve
renlerimiz sayesinde dünya üzerinde adımızı
duyurmuş bir ülkeyiz. Diğer yönden Kıbrıs
sorunu, enerji bunalımı, hava kirlenmesi, gı
da maddelerinin yokluğu, petrol bunalımı v.s.
sorunlar 1975 yılma devir edilen mirasın bir
kısmıdır..

Yıldan yıla hortlatılarak devrilen kötü
miras, ülkemiz üzerinde oynanan en korkunç
oyun çocuklarımız üzerinde tatbik sahasına
konmuş, Türkiye'nin geleceğini temsil ede-
ra bölerek sağ ve sol gruplar halinde birbir-
cek olan gözbebeğimiz gençliğimizi kampla-
leriyle dövüştürenler, gelişmeye çalışan Tür
kiye'ye kin tohumları atanlar, çevirdikleri

(Devamı Sayfa 17 de)

'A. AYDIN ÖZEREN
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Atlas Copco Fa]>rikasmdaıı bir görünüş.

Atîas Copco Makinaları İmalât A.S.
Seyyar've AŞ.
ei-kme. V., f V ™ tompressörleri. deli-
teşekküldür. kurulmuş bir

munda^n! tavi mmjelfitl ™
grutanun teknik yardm v ^
tıfade etmektedir Atı? % ^Şairliğinden is-
nun dünya üzerinde 30
km satış merkezi bulunm
Şilik bir istihdam ve 15000 ki-

tanbul-Ankara yom İmalât AŞ, Is-35 Km mesafedeki istanbul'a
mevkiindeki fabrik'asın??-??^^^®'^
ayında faaliyeteVeotv.w,- ^ Kasımbir arazi Uzerind! kumf iik
alan kaplayan tesislerind'p S ı
yikli hava sahasındaki ihtiv ^^^^'ain taz-
ya çalışmaktadır. k^arşüama-

Kuruluşta 56 kişi çalışmaktadır ,
îmaJât, Kaynak Montaj, Isıl Isie,„^ Boya ta -

sımlaıindan ibaret bulunan İmalât Grubun
da vasıflı işçi ve teknisyenler çalışmakta
dır.

Atlas Copco Makinaları İmalât A.Ş. inde
Türk Mühendis, Teknisyen ve İşçilerin dü-
li emeği ile imâl edilen kompresörler, delici
ve kırıcı tabanca ve aksesuarlar, yurt kal
kınmasında tazyikli hava ile müteharrik iş
makinaları ihtiyacını karşılamaya yardımcı
olmaktadırlar.

Sendikamız büny esine yeni katılmış
bulunan, Atlas Copco Makinaları imalât AŞ.
işyeri üyeleri için Toplu-î§ Sözleşme çağrı,
presödürü tamamlanmış ve yetki alınarak
görüşmelere devam edilmektedir, işyerinde
sendikamızın temsilcilik görevlerini, aşağı
da ad ve Soyadları yazılı üyelerimiz yürüt
mektedirler.

ismail Aykanal — Baştemsilci
Bahattin — Temsilci
Nural Göker — Temsilci
Hasan Denizaip Temsiiei
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SENDİKAL

İŞÇİLER YASAL
HAKLARI İÇİN
DİRENİYOR

ALTI İŞYERİNDE
1590 İŞÇİ 384 GÜNDÜR

GREV YAPIYOR

Türk - 1§ Birinci Bölge
Temsilcisi Ziya Hepbir, 4
sendikanın 1590 işçisinin ö
işyerinde grevde bulunduğu-
- n açıklamıştır.

Türk - İş Birinci Bölge
Temsilcisi Ziya Hepbir yap
tığı açıklamada, grevde o-
lan işyerleri, sendikaları ve
grev süreleri hakkında bilgi
vermiştir. Ziya Hepbir'in
verdiği bilgiye göre, OLE-
YİS Sendikası'nın 110 işçisi
Ömür Restoranda 112 gün-
ciür, Çimse-lş sendikasının
320 işçisi Sümerbank Yıldız
Porselen fabrikasında 69
gündür, Otomobil - î§ Sen
dikası'nın 395 işçisi AEG
Eti fabrikasında 62 gündür,
yine Türk Metal - Iş Sendi
kası'nın 320 işçisi Çelik Ha
lat fabrikasında 58 gündür,
Türkiye Gazeteciler Sendi
kası'nın 45 işçisi İstanbul
Matbaacılık A.Ş.'de 45 gün
dür, yine Türk Metal - İş
sendikası 350 işçisi Türk
Kablo'da 38 gündür grevde
üalunmaktadır.

Ziya Hepbir grevci işçîle-
rin Türk - İş tarafından
desteklendiğini. Ömür Res
toran ve İstanbul Matbaacı
lık için girişimlerde bulunul
duğunu söylemiştir.

SİGORTA
PRİMLERİ

ARTIRILIYOR

Sosyal Güvenlik Bakanı
Sadık Şide, işçi emekli ay
lıklarının yükseltilmesini
öngören karardan sonra, iş
çi ve işverenlerden kesilen
sigorta primlerinin de artı
rılmasının kararlaştırıldığı
nı açıklamıştır. Buna göre,
işçilerden kesilen sigorta pri
mi miktarı yüzde lO'dan
12'ye, işverenden alınan si
gorta priminin de yüzde 11'-
den 14'e yükseltileceğini söy
lemiştir.

Sadık Şide, Başbakanlık
ta ve eski Bakanlar Kurulu
odasında düzenlediği basın
toplantısında, işçilerin emek
liliğe esas maaş tabanının
540 liradan 1200 liraya, e-
mekliliğe esas maaş tabanın
da 4950 liradan 5550 liraya
yükseltileceğini açıklamış bu
hususun meclise sevkedile-
cek kanun tasarısında da yer
aldığmı bildirmiştir. Yeni ta
sarı ile asgari işçi emekli
maaşı -840 lira olacaktır.

ANTALYA GREVİNİN
TARİHİ SAPTANMADI
OLEYÎS, KADINLAR
KULÜBÜNDE GREV
KARARI ALDI

Antakya Kadınlar Kulübü
ile OLEYÎS Sendikası ara
sındaki toplu iş sözleşme gö
rüşmeleri kesilmiştir.

Kadınlar Kulübünde çah-
şan işçiler için sendikanın iş
veren kulüp yöneticilerinden
istediği zam kabul edilme
miştir. Bunun üzerine sen
dika yöneticileri. Adana Böl
ge Çalışma Müdürlüğü nez-
dinde Uzlaştırma Kurulu'na
başvurmuşlardır işveren Böl
ge Çalışma Müdürlüğü'nün
çağrısına uymaması üzerine
grev hakkı doğmuştur. Sen
dika durumu Kadınlar Kulü
bü işverenine bildirmiş, grev
tarihi henüz saptanmamış
tır.

30 BİN İŞÇİ
SÜMERBANK'A BAĞLI
29 İŞYERİNDE
GREVE GİDİYOR

Teksif Sendikası ile Sümc.'
bank arasında sürdürülen
toplu iş sözleşmesi görüşme
lerinin anlaşmazlıkla sonuç
lanması üzerine 29 işyerin
de grev kararı alındığı açık.
lanmıştır.

Teksif Sendikası îzmir Şu
be Başkanı Ferit Kafadar
uzlaştırma kurulunun verdi
ği kararm olumlu karşılan
madığını, genel merkezd-.ı:
gelen bir yazıyla Sümer-
bank'a bağlı 29 işyerinde
grev kararı alındığını açık
lamış, «Toplu iş sözleşmesi:»
görüşmelerimiz Sümerbar.k'a
bağlı 29 işyerinde yaklaşık
30 bin işçiyi kapsamına ah-
yordu. Anlaşma sağlanma
ması ve grev kararı ahnm.a-



sı üzerine, 29 işyerinde grev
ilânları asılacak ve 6 ocak
tan sonra gieve başlama hak
kımız doğacaktır» demiştir,

VÎTA - SANA
FABRİKASrNDA
İSÇİLER GREV KARARI
ALDI

Tek Gıda • İ§ Sendikası
işkolu yetkisine dayanarak
Ünilever Fabrikası'nda (Vi-
ta - Sana) grev kararı al
mıştır. Tek Gıda , İş Sendi
kası yetkilileri, işverenin,
yaptıkları toplu sözleşme
çağrısına cevap vermediğini
ve grev hakkının doğduğunu
belirtmişlerdir.

İKİ SAAT
DİRENDİLER

Sağlık = }§ Sendikası'nın
çağrıcına uyan 7 hastane
2 sanatoryum, 12 dispanser
1 doğumeoinde çah§an '
i§çiler bunun ihtar
olduğunu söylediler.

Bütün Türkiye'de olduğu
gibi Sosyal Sigortalar Kuru-
mu'nun İstanbul'daki 7 has
tane, 2 sanatoryxım, 12 dis
panser ve 1 doğumevinde ça
lışan işçiler Sağlık İş Sendi
kası'nın çağrısına uyarak iki
saatlik direniş yapmışlardır,
öğle yemeği yemeyerek di
reniş yapan işçiler, saat
12.00'de ellerinde dövizlerle
çalıştıkları sağlık kuruluşla
rının kapısında toplanmışlar

ve SSK Genel Müdürlüğü
nün tutumunu eleştirmişler
dir.

Türkiye Sağlık - İş Sendi
kası istanbul Şubesi Başka
nı Abdülkadir Yüksel, dire
nişin ihtar mahiyetinde oldu
ğunu, SSK Genel Müdürlü
ğüne çeşitli haklarını kap
sayan 11 maddelik bir muh
tıra verdiklerini belirtmiş
ve yöneticilerden hiç bir ce
vap alamadıklarım, bu yüz
den direnişe geçtiklerini söy
lemiştir. Yücel, SSK Genel
Müdürlüğüne verdikleri muh
tırada yer alan istekleri şöy
le sıralamıştır :

1 — İki asgari ücret ara
sındaki farkın bütün SSK
hastanelerinde çalışan işçile
rin ücretlerine eklenmesi,

2 — Terfi haklarının der
hal verilmesi,

2 — Hizmet zammı mües
sesesinin İslah edilmesi,

4 — Fazla mesai ücretle
rinin toplu sözleşme hüküm
lerine göre ödenmesi,

5 —■ îş yerinden ayrılanla
ra haklarının verilmesi,

6 — SSK işçilerinin konut
kredisinden yararlanması,

'l — İkinci yıl ücret zam
mının günün koşullarına gö
re yeniden ayarlanması,

8 — İş yerinde kreş ve em
zirme odalarının açılması,
gece çalışan kadın işçilerin
güvenliğinin sağlanması,

^  Toplu sözleşme hü
kümlerinin Bölge Sağlık Mü

dürlüğündeki işçilere de uy
gulanması,

10 — İşveren vekillerinin
sendikayı parçalama çalış
malarının önlenmesi,

11 — Dört meslek grubu
na verilen kıdem zammının
öteki beş meslek grubuna da
uygulanması.

BATI ALMANYA'DAKİ
İSÇİLERİMİZİN
ÇOCUK PARASI

Yeni Alman Vergi Kanu
nuna göre çocukları Türki-
yede olan Türk İşçilerine bir
çocuğa 10 DM. iki çocuklu
ya 25 DM. üç ve dört çocuk
luya 60 DM. daha fazla ço
cuklulara da 70 DM. çocuk
parası verilmesi kararlaştı
rılmıştır. 500 bin işçi çocu
ğu için 12 milyon Mark öde
neceği tahmin edilmektedir.

ALMANYA'DA

2Jf BİN TÜRK
İSSİZ KALDI

Çalışma Bakanı Turhan
Esener'in yaptığı açıklama
maya göre halen Almanya'
da 24 bin Türk işçisi işsiz
kalmış bulunmaktadır.

Federal Almanya'daki e-
konomik durum nedeni ile
1975 senesinde Türkiye'den
hiçbir işçi Almanya'ya gön
derilmeyecektir. Halen işsiz
durumda olan Türk işçileri
için işsizlik sigortası öden
mesi hususunda temaslar
yapılmaktadır.
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Çelik Montaj görüşmelerinden bir enstantane.

cÂtLaı &û-p£jû- jnjcdkmjCLİatL cÂ.<^.
Istanbul-Tuzla'da kurulu ATLAS COP-

CO MAKİNALARİ A.Ş. işyeri, işverenleri
ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan
birinci dönem Toplu iş sözleşmesi görüşme
leri devam etmekte olup 30.1^.1974 tarihine
kadar dört toplantı yapılmıştır. Toplu söz
leşme müzakerelerini, Sendikamız Toplu söz
leşme dairesi yetkilileri ile işyeri işçi tem
silcileri müşterek yürütmekte olup bu güne
kadar yapılan toplantılarda müspet sonuç
lar alınmıştır. Ancak esas olan ücret ve kı
dem tazminatı ile ilgili maddelerin görüşül
mesi henüz neticelendirilememiştir. Bu hu
susların görüşülmesi için bir toplantı daha
yapılması uygun görülerek, toplantının ye
ni yılda ve 8.Öcak.l975 tarihinde yapılması
kararlaştırılmıştır.

ÇELİK MONTAJ TİCARET VE SAN.
A.Ş.

İstanbul-Kartarda kurulu ÇELİK MON
TAJ TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. işyeri
için Toplu iş sözleşme yetkisi, istanbul iş
Mahkemesine yaptığımız haklı itirazımız
neticesi Sendikamız adına verilmiş ve bu hu
susta işverenlerle ilk toplantı l9.Aralık.l974
günü Sendikamız Genel merkezinde yapıl
mıştır. Yetkinin Sendikamıza verilmesiyle
Toplu İş Sözleşme görüşmelerine hemen baş
lanılması işyerinde çalışan üyelerimizi mem
nun etmiş ve Türk adaletine inançlarını da-
hada kuvvetlendirmiştir. Ve bunun neticesi
olarak iş yerinde huzurlu ve inançlı çalışma
yaratılmış olup istihsalde dahi gözle görü
lür şekilde artış olmuştur.

Toplu Sözleşme taslağı ilk toplantıda
işveren temsilcilerine tevdi edihniş, teklifin
tetkiki için mehil talep edilerek gelecek top
lantının 6.0cak.l975 tarihinde yapılması ka-



rarlaştırılmıştır. Bütün arzumuz oHur ki
geçmiş olan olaylardan tarafların arınması
ve çalışma barışının dana iyi olması için
müşterek hareket etmeleridir.

I^RMASAN, KARTAL MAKINA
SANAYÜ A.Ş. VE AYSAL TEL VE
TEL MAMULLERİ SANAYİ VE
TİCARET Ldt. Şt.
İstanbul-Kartal, Cevizli de kurulu KAR

TAL MAKİNA SANAYİ A.Ş. (KARMA
ŞAN) işyeri ile Sendikamız arasında akte-
dilen ikinci dönem Toplu iş sözleşmesi
31.12.1974 tarihinde nihayete ereceğinden,
yeni dönem toplu sözleşme çağrı presödürü
tamamlanmış ve İstanbul Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne intikal ettirilmiştir. "Sözleşme yet
kisinin önümüzdeki günlerde çıkması bek

lenmektedir.
Kocaeli-Gebze'de kurulu AYSAL TEL

VE TEL MAMULLERİ SANAYİ VE TİCA
RET Ltd. Şt. ile Sendikamız arasında akte
dilen birinci donem Toplu iş sözleşmesi de
31.12.1974 tarihinde sona ereceğinden, yeni
dönem sözleşme için gerekli çağrı presödürü
tamamlanmış ve Kocaeli Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne ilgili evraklar teslim edilmiştir.
Ancak bu arada Maden-İş sendikası üye ek
seriyetinin kendisinde olduğu iddiaşı ile
çağrımıza itiraz etmiş ve yetkinin biran ön
ce çıkmasına mani olmuştur.

Her zaman olduğu gibi yine iddia ediyo
ruz,, asker olmayan yerde savaş yapılmaz,
bizim savaşımız Ekonomik savaştır ve iş
yerlerinde inançlı ve sağlam üyeye ihtiyaç
vardır.

toplahüsmdan görünüm.

SAYIN OKURLARIMIZA :

Dergimizde sizler için yeni yeni konuları kapsayan
7^-, "S'Şİamış bulunuyoruz. Dergimize Hikâye, Şiir, Fıkra, Ma-

^  Yalnız sizlerden gönderilecek her türlü yazını § g a 1 adrese mutlaka posta ile gönderilmesini rica ediyoruz.
OTOMOBİL ~ î§ DERGİSİ
Neş'et Ömer Sokak No : 20
Kadıköy — İstanbul



Altın Patlaması Ne Kâdar Sürecek
0 nünva allın fiyatları bir sürodir ürkiUücü bir hızla
yükseliyoraıı. Güney Afrika, yerî-üzü altınının dörtte
Vünü üreten ülkedir. Güney Afrika'nın ünlü Maliye
Cakanı NİCOLAAS DlEDERtCITS ise, allın konusunda
.sayılı otoritelerden biri... Diederichs, burada, altının
geleceCd hakkındaki görüşlerini açıklıyor.

.I975'e dof-ru külçe altın fiyatları neden rekjr
düzeye ulaşmıştır?'"

İC niEDERlCHS - -dîaşlıea neden 1974 yılı so-
nıındaıı itibaren R. Amerika'da allın sal.?lannın sexbest
bırakılması ve o nedenle yapılacak satışların yüksek ola-
rağının talimin edilmesidir. Rllindiği gibi, R. Amerika -
da kişilerin altın almasına konulan kısıtlamalar 31 aıa-
lık 1974-te sona erecektir. Röylcce Amerikan halkı ara
sında da enflâsyona karşı korunma olarak altın alımlar,
başlayaeaktır. Ayrıca, petrol ihraç eden ülkelerin de
gittilû;e daha fazla altın alma durumunda kalma olasılı
ğı vardır Eğer hu ülkeler kazançlarının çok az hir hölü-
nıiinü hile altın alımına yalırılırsa. hu altmın değerini
çok arttıracaktır.»

NEREATÎ DOĞRU?

İC «Altın fiyatları hu kadar yüksek durumdaykeı
•Vmcrikahlar altın almalı mıdırlar?»

★ DIEDERTCHS — «Evet, almalıdırlar; çünkü âl
tın fiyatı daha en büyük düzeyde değildir. Tüm B. Ame
ri ka'da ve Avrupa'nın çoğu yerlerinde 1975 yıh başla-
nnda altın fiyatının hazılarıııca ons başına 200 dolara,
haiıılanna görej se 250 dolara çıkacağına mutlak gözüy
le bakılmakladır.»

★ «Güney Afrika'nın lalımininize göre, altın fiyatı
ne kadar olacaktır?»

★ DİEDERİCHS — «Bize göre, ons haşma 200 do
lar gerçekçi bir fiyattır.»

★ Bunun da üstüne çıkabilir mi?»
★ diederichs — «Şimdilik fazla bir şey söyle

nemez. önce altının 200 dolara çıkmasını bekleyip son

ra o duı-umdaki etkenlere göre bir tahminde bulunmak
gerek.»

«.Mtın fiyatları sürekli yükselmeye devam ede
cek midir, yoksa bir düzeyde kalacali mıdır?»

it: diederichs - «1975 yılı başlarında altın fi-
yatmda büyük bir yükselme olacaktır. Bundan sonra
fiyatın belli bir düzeyde kalması ve yeniden .giderek art
ması bcklcnebiilr.»

«.Vmerikalılar tarafından büyük miktarlarda al
im alınması tahmin edilen düzeye varmazsa, ne olabi
lir? Sözgelişi, Japonya'da altın serbest bırakıldığı zaman
fiyatlar ansızın düşmüştü...»

■yk diederichs — «B. Amerika'da altın fiyatları
nın ansızın düşeceğini sanmıyoruz. Japonya da altın Ba-
ird.-! olduğu kadar gözde bir meta olmamıştır-, ^knıcriko-
blarda ise bir altın bilinci vardır. Amerikan balkının
psikolojisini Japonlardan daha iyi anlarız. A'asak kalk
tığı zaman şiddetli alımlar olmasını bckleycbiliirz. Ger
çekten de. bu etkiyi yaratmak için reklâmlar, da başla
mış bulunuyor.»

AFRİICİ, ALTINI KISACAK

İf «Güney Afrika'nın serbest külçe altın piya.sas.-
n.T sunduğu altmlardn bir kısma yapacağı doğru mudur?-

•jJÇ diederichs — «Geçmişte Güuey .Afrika dış
ödemeler dengesini korumak için bazau .altın ürettiraı-
nin tümünü, hazan da rezervlerinin bir bölümünü saı-

mak durumunda kalmıştır. Ancak rezeıvvlerimizin arttığı

i'e dış ödemeler dengesinin düzeldiği şu sıralarda ne
tüm altm üretimini, ne de rezervleri salmak gerekmeye
cektir. Dolayısiyle altmm hepsini üretime sokmayabili
riz. Bu, piyasayla oynamak değildir; gerçekte piyasada
bir düzensizdik yaratmama sorumluluğu duyuyoruz.
Amaç, sadece, altın rezervlerimizi artırmaktır.»

7/12/974 Milliyet.ten
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BİZDEN HABERLER
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Temsilciler Meclisi loplantısmda Genel Başkan A. Aydın özeren konuşmasını yaparken.

Temsilciler Meclisi Toplandı
Marmara Bölgesi Otomobil - îş Sendikası normal

Temsıleüer Meclisi Toplantısını Genel Başkan A. Aydın
özeren m Başkanlığında 5.12.1974 günü Kartal Belediye
salonunda yapmıştır, ülke sorunlan ve Sendikal konu-
ar le 7o senesi Sendika programı görüşülerek kara-
a  V. b„ 5,8ÜIÛ„ü.ü„ b„ g6.Usl.ri-

•""■oyun. duyuruto... „yg„„ B6rül»,U5,0..
r. edita " id..
».ir,.dr. irg?..,!""'" """
arlark.. . """ "»betind.
nunda var vokln».. -ı , b umai so
I  I • 1 " bilmekte, halkın ana yiyecek maddeleri kuyruklara mVr,. ı . yıyeceK maa-
•7 T r.- ^ suretiyle alınma yoluna getirilmektedir. Bir gün ieinrto >6 , •

,  „ , , , ^ ® çeker v.s. piyasada.ıLll mala, .0 i.,i,gi,„ ^
e... ™d.„l™„.k..d... D., goIİK Emekli, Dd, Ye,İm,
Kbylu, Iscı ve Memur .ünı,el„i

tında ezilirken bu kış kıyamette kuyruklarda sıra
beklemekledirler. Bütün bunları açık<;a gören Siyasi Par
tiler büyük bir ısrarla Parlementoya dayalı Hükümet kur
mamakla kendi şahsi çıkarlnnnı ülke çıkarlarının üstün
de tuttuklarım göstermektedir.

Kendi ayıplarını örtmek için gençlik arasında sağ
ve sol hareketi hortlatarak arkasına gizlenirlerken Par-
lementerlerc dayalı işveren kcsimi'ndc Toplu tş Sözleş
melerinde anlaşmalara yanaşmayarak Grev'lerin çoğal
masına yardım etmekledirler. Böylece Kamu oyunun
dikkatini başka yerlere çekerek erken seçimden kaçnıu
yollan aramakladırlar. Parlementoya dayalı olmayan
Sayın Irmak Hükümeti Güven oylamasında 17 oy al
masına rağmen ne acı teccllidirki 1975 senesi bütçesi
ni yapmak mecburiyetinde bırakılmıştır. Maaşlarım ala
bilmek için istifa etmiş bir Hükümetin yapmış oîtlugu
bir bütçeyi Parİemcnterler makul karşılayarak bîr kere
daha çelişkilerini göstermişlerdir. Ancak, erken seçim bu
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maskaralıklara bir son verebilir. Ulusal çıkarlar ile İnç
bir zümrenin oynamaya hakkı yoktur kanaatindeyiz.

Bunlara dur diyecek güçte bulunan işçi kitlesi d»-
maalesef eyyamcılar elinde bulunmaktadır Hükümet ka-
rulmazsa 20 Kasım'da Genel Grev'c gideceğiz dive ı
Türk-Iş Başkam Sayın Tunç her nedense Irmak îîiikü-
metini geçerli sanarak, baskımızla Hükümet kurduı-
duk, hülyasına kapılmıştır. Türk-Iş'in Genel Sekrcteıi,
Sayın Şidc'nin Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilmi
şine razı oluşu tek kelime ile Türk-tş Yöneticilcrîn'.-ı
ilerisini görecek güçte olmadıklannı kanıtlamakladır.

Aralık ayına girmemize rağmen Gü\en oyu alma
mış bir Hükümetin bulunmayışından Türk-lş Yüneli-
elerinin hiç bahis clmcyişlcri karşısnda, tabandaki iş
çiler bir kez daha Türk-Iş'te saray politikasının hah
de\nm ettiği kanaatini uyandırmıştır.

ülke çıkarlarının korunmasında çok hassas olan
işçi kitlesi, bu tip oyunlara artık inanmamakta olup, ic
raat beklemektedir. Senelerce süren işverenler ve Sen

dika Ağalannın müşterek oyunlan karşısında çıkaaı'
patlama Türk işçisini temsil edcmeyDiıleıi silecektir.

Örgütümüzün çalışmalarım Grevlerle etkilemek ve.
bu Grevleri engellemek isteyen Türk — İş Yöneticilerini
kapı arkalarındaki görüşmeleri bir netice vermeyecek
tir. Bu oyunlara girenler her devrede olduğu gibi gerek
li dersi alacaklardır, ülke ekonomisinde yanlış, tek ta
raflı kendi kârlanm düşünen işverenler yaptıkları bü
yük hatanın sorununu her zaman olduğu gibi yine iş
çilere yüklemek istemekte olup, şu aradaki Enerji kısıt
lamasından istifade etmek yollanm aramaktadırlar.

Toplu - îş Sözleşmesi yetldlerinde sahte üye fiş
lerinin geçerli olduğu bu dönemde Türk İş Yöneticileri

nin kurdurduğu Sendikayla Çelik Montaj işyerinde işçi
kıyımı devam ederken Patronun halen Amerika'da olan
oğlu dahi Sendikada kayıtlı gözükmesi Türk - îş'in ne
şartlar altında çalıştığım bir kez daha ortaya koymuştur.
İşçilere lıizmet etmek isteyen Sendikalar türlü yollardan
ckarte edUmek istenirken Referandumun geciktirilme,i
için azami gayret saıîedilmektedir. Referandumun şa^t
olduğu Sendikacılık alanındaki gecikmelerin Türk îş ta
rafından ustaca sürdürülmesi acı gerçekler arasındadır.

Türkiye'ye senelerdir döviz gönderen dış ülkelc'--
deki işçilerimiz işsizlikle karşı karşıya geldikleri şu sıra
larda bunun daha da artacağı göz önüne alınırsa ortaya
çıkacak bu yeni bunalım için Türk İş ve Hükümet yet
kilileri halen geçerli bir karar alamamışlardır. Bu işçiler
Türkiye'ye dönünce acaba durum' ne olacaktır?

Referandum müesscse.si için Kanun çıkıncaya ka

dar Adalet Mekanizmasının işçi haklannm znyi olma
ması için yardımcı olması ana dileklerimiz arasındadır.
Ve böylece işçi haklarının kısıtlamasına Sendika seçme
özgürlüğüne şu sırada manı olunmasına karşı durmak
Adalet Mekanizmasının üzerine düşen görev olmaktadf.
Dış ülkelerdeki işçilerin gelmeleri halinde uygulanacak
plân hazırlanmalıdır. İşverenler işçi teşekküllerini Grev'c
sürüklemesi Ekonomimizi dar boğaza hızla sürüklemek
ledir. Enerji bunalımı sebebi ile kajup saatler günlük
çalışmada tamamlandırmak için işçilere 100 sene evv-1
lulhik edilen uygulamadan vaz geçilmelidir.

Kamu Sektörü lıaftada . 5 gün çalışırken işçiden 6
gün 48 saat çalışmasını istemek en büyük haksızlıklar
arasındadır. Kaldıki, Cumartesi günleri normal çalışma
yapmayan S.S.K. Hastahanelcri ile Dispanserlerde yal-

r

Temsilciler Meclisi top lautısmdan bir görünüş.



■i HUKUK Kö^
Bölge Çalışma Müdürlüklerinin Yeîki Kararlarına
İtiraz Edilecek iş Mahkemesinin Tayini

Toplu îş Sözleşmesi ve lokavt Kanunu
nun 11 nci maddesi çağrı yetkisi üzerindeki
uyuşmazlığın çözüm yerini göstermiştir.
Anılan madde hükmüne göre, toplu iş söz
leşmesi çağrısı üzerine, itiraz halinde Bölge
nin verdiği kararlara karşı taraflardan biri
İtiraz etmek istediği takdirde, iş davalarına

ma a görevli mahalli mahkemeye baş-
vurmak durumundadır. Bu hususta madde-
°-e ^ '^'asındaki cümle aynen «...Böl
rarlar ^«""daki ka
zılı bildiri yapılacak ya-"ind^ üç iş günün
REVlî bakmakla GÖ-EDEBILÎRLER ^ ÎTÎRAZ
karşısında çimdive
li nıahkeme olarJk ^ tatbikatta mahal-
halli mahkeme o bulunduğu ma-
'ta toplu is c!ö 1 ^ ^Ş^lmakta idi. İtirazlar
lunduğu yerdek'^^™^^^^^ işyerinin bu
ta idi. Ancak h ^^^^smesine yapılmak-
montaj işyeri iein
edildiğinde Istanh kararma itiraz
uyarak itirazm • ^ mahkemesi bu kurala
i-3 nı-ahkemesind bulunduğu Kartal
bahisle konuyu k icabedeceğtndeiı
tikal ettirmiştir mahkemesine i.n-
mahkemesi de v karşılık kartal iş
olmayıp, bölgev "^^bkemenih kendisi
mahalli mahkeme davalının huîunduğu
sinin yetkili oldu"° istanbul iş mahkeme-
rar İstanbul is bahisle konuyu tek
iniştir. Bu durumda intikal ettir-
çıktığından, yetkili Wr ihtUaf■  "mahkemenin tayini için

Av. Cengiz ABBASGİL

dosya yargıtaya gönderilmiştir. Yargıtay 4.
ncü Hukuk dairesi ihtilâfı incelemiş ve iti
razın istanbul iş mahkemesinde görülmesine
karar vererek dosyayı istanbul iş mahkeme
sine göndermiştir. Böylece yargıtay yetkili
mahkemenin bölgenin bulunduğu yer mah
kemesi olduğu hususunda görüş bildirmiş
tir. Adı geçen kararı aşağıda aynen sunmak
tayız.

T.C.
YARGITAY

Dördüncü Hukuk Dairesi
Sayı :

Esas Karar
974/12909 16202 ' ' '

YARGITAY İLÂMI

Otomobil-îş Sendikası adına Avukat
Cengiz Abbasgil ile Cevher İş Sendikası ara
larındaki davanın Kartal ve istanbul 5. Iş
Mahkemelerince yetkisizlik yönünden red
dedildiği ileri sürülerek yargı yerinin belir
tilmesi davalı avukatı tarafından istenilme
si üzerine dosya incelendi, geregî konuşuldu:

275 Sayılı Kanunun 11. maddesi hük
münce Bölge Çalışma Müdürlüğünün bulun
duğu istanbul 5. Iş Mahkemesinin merci be
lirtilmesine 26.11.1974 gününde oybirliği ile
karar verildi.

Başkan Üye
F. Müderrisoğlu M. Zafir

Üye Üye
M. Poyraz Ş. Seyhun

Üye
G. Onursal
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ORTAK PAZAR

E YAZAR...

Sayın Bülent Ecevit Başbakanlığı sıra
sında hazırlattığı bir raporda Ortak Pazar
üyelerinin Türkiyenin sanayileşmesini . iste
mediklerini ve engellediklerini resmen açık
ladı.

Ortak pazar üyelerinin Türkiye hakkın
cin takındıkları tavır yeni birşey değildir.
Mesela Ortak Pazar üyelerini tek tek ele
alalım.

Dostumuz İngiltere on bin Kıbrıslı Tür
kü elinde rehin tutar. Aleyhimizdeki her
türlü kampanyanın perde arkası yöneticiliği
ni yapar fırsat bu fırsattır der papaz Maka-
riosu Kıbrıstaki kendi üssüne postalar.

Fransız dostlarımız Kıbrıs bunalımının
en kritik günlerinde Yunanistana silâh, tank
uçakları Türkleri yok edebilmeleri için tes
lim zamanından daha evvel gönderir,yurdun •
daki Ermenileri her fırsatta Türkiye aley
hine kışkırtıp mitingler düzenler, hatta bu
mitinglere oy kaygusu ile bakanlarını bile
gönderir, Gene dostumuz Hollanda çalışan
Türk işçilerine ev vermez eVde oturaaıları
e.şya^ı ile sokağa atar, hakkını aramaya kal
kanları dövdürüp hapse atar. Almanya ise
ne acıdırki işçilerimizin her hakkını gasbe-
der, çocuk zamlarını keser Türkleri zenci gi
bi görür, mukavelesi biten işçileri yurt dışı
na atar daha neler de neler. Gelelim Kuzey
deki .sosyalist dostlarımıza, isveç, Norveç
Danimarkadaki parlamento üyeleri Kıbrısta
Türklere yapılan katliamları görmez Türki
yenin iç işlerine müdahale etmeğe kalkar.

Yazan : Nejat ÖZDAĞ

demokrasinin en iyi örneklerini dünya kamu
oyuna sergileyen memleketimizi küçük dü
şürmeğe çalışırl?.r.

O&manlı imparatorluğu dahil bugüne
kadar hakikatte bizim Avrupa devletleri ile
olan bütün dostluklarımız onların memleke
timizdeki çıkarlarına uygun olarak oluşmuş
tur. Bugün Türkiyenin sanayileşmesini bu
sözde dostlarımızın hiçbirisi istemez. Çünk
Türkiye onlar için" bulunmaz bir pazardır.

istedikleri malı satarlar karşılığında
gönderdiğimiz bütün mallara kusur bulur
lar kimi malları iade ederler kimisini zarar
lı der imha ederler.

Bütün bu olanlara karşılık biz Türkler
Avrupalı Turistleri bağrımıza basar, kendi
ülkelerinde bize parasız bir bardak suyu
esirgeyenlerin en aç olanının karnını do-
yıırur, yatacak yer gösterir, pis oiranını ha
mamlarda yıkattırıp, çalgı çalan yollara re
sim çizenlerin cebine harçlık bile veririz.

Artık bırakalım bu höşgörlülüğü, ko
nukseverliği. Bizim yükselmemizi kalkınma
mızı kendileri için büyük tehlike sayan bu
sözde dostluklara paydos deyelim. Ortak
Pazarı da onların olsun dostluklarıda, biz
bize yeteriz yettiğimizinde yakın tarihlerde
bir yığın örnekleri mevcuttur.

Bağımsız bir Türkiyenin de sözde dost
larımıza neye mal olacağını da bırakalım
artık onlar düşünsünler..
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Parlayıcı patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan
işyerlerinde alınacak tedbirler hakkında tüzük

(GEÇEN SAYIDAlSl Î)E\'AM;
Madde 42 — Bütün madenî bölme vc çalı kısım-

lan ile makina ve teçhizat uygun şeldlde toproklann-
caktır.

kladde 43 — Patlama tehlikesi yaratabilen tozla
rın bulunduğu yerlerdeki yol verme reoslalart, aydınlaı,-
mn anahtarları ile bütün sigorla ve şalterleri ve benzeri
cihazlar, tehlikeli ortamın dışında kurulacaktır.

Madde 44 — Alolorlann durdurulup çalıştınimas!
uzaktan kumanda eden teıiıat iîa diğer bfllün e
tesisatı gibi, tozlara karşı korunmuş olacaktır,

i'ıladde 45 — Elektrik motorları etanç tipten ola-
İşin gereği olarak bu çeşit motorların kullanılma-

®ı olanağı bulunmayan yerlerde, bu motorlar alev geçir-
copuyucular içine alıııacaktır.
îıladde 46 - Aşın aknmlara ve kısa devrelere karşı
mık üzere faz iletkeni fle toprak arasnda bîr ka
ması halinde, devreye, otomatik olarak akım ke-

sen bîr M
konulacak ve bu cihaz akımın % 10 nrt-

linde harekete geçecektir.
Madde 47 - Sev

■•'m^ıç.nde hiç bir nc
kulun ~ Alüminyum leya mağnezyum tozu
lerdir işçiler aniistatik ayakkabılar giyecek-

kilen o "" Parlama ve patlama tehlikesi yarafa-
dıgj tozun meydana geldiği, taşındığı, aklarıl-
toz yerlerde elektrik motor ve jeneralörlcıi
miz tipten olacak veya devamlı olarak le-^  asılan tecritlı hücrelerde bulundurulacaktır,
manda uzaktan kontrol edildiği hallerde ku-'^kğmeleri toz geçirmez tipten imal edilmiş ola-

Ja toz geçirmeyen ayn bir odada bulunacaktır.
Madde 50 — Parlama ve patlatma tehlikesi yara-
üiğanik tozların meydana geldiği, taşındığı, ak

lanidığı ve çalışıldığı yerlerde sigortalar tehlikeli orlı-
dışında Icurulacakfır.

— Seyyar elektrik cihazları tehlikeli biı
nedenle kullamlmıyacaktır.

Buna olanak bulunmayan hallerde sigortalar toz
geçirmez einnş kutular içinde bulunacak i'c bu kutular
ancak akım kesildikten sonra açılabilecek ve bu gibi ku
tular üzerinde, bu lıusıısu belirlcn uyarma, levlıa veya
yazlar bulundurulacaktır.

Madde 51 — Parlama ve patlama tehlikesi yara
tabilen organik lozlann işlendiği, taşındığı veya aktarıl
dığı konveyörlcr, clcvatörlcr, silolar \eya benzcıi tcrli-
balm içini aydınlatmakta kullamlaca'k elektrik lambnla-
r loz geçirmez (elanş) globlann içine alınacak vc elek
trik tesisatı aynca çarpma düşme gibi mekanik tehlike
lere karşı uygun tarzda korunmuş ve buralarda dışarıya
tesis edilmiş olan toz geçirmez (elanş) onalıiarlar kul
lanılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyerlerinde almacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 52 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli vc zarar
lı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyeri
nin etrafı duvar, tel örgü, ^'cya tel kafesle çevrilmiş vn
giriş çıkışlar kontrol altına alınmış olacakür. Yabancı
şahıslar, ancak sorumlu memur refakatinde içeriye gire
bileceklerdir.

?>ladde 53 - Geniş bir alana yayılmış ve etrafı
duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş işyerlerinin
hududu, geceleri uygun şekilde aydınlamacak ve bek
çiler huralon gece ve gündüz gözeteceklerdir.

Jfadde 54 - Parlaycı, patlayıcı vq tehlikeli işler,
genellikle meskûn yerler dışında veya tecrit edilmiş bi
na ve mahallerde, mümkün olduğu kadar az işçi İM-
kapah bir sistem içinde, tekniğin icaplarına göre gerekli
tedbirler alınarak yapılacaktır.

Madde 55 — İşyerlerinin güvenlik, alanı içind •,
sigara vc benzerlerinin içilmesi; kibrit, çakmak, ateş kız
gın veya akkor halinde cisimler ile parlayabilecek ve
ya yangın doğurabilecek her türlü maddenin taşınma-ı
ve kullanılması yasaktır.

(DEVAMI GELECEK SAYIDA)
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JÜBİLE
E.C.A. A.Ş. de 10 yılını tamamlayan

personele geleneksel olarak yapılmakta olan
Gümüş kupa merasimi ile birlikte işyerine
yıllarca hizmet ederek kendi isteği ile emek
li olan iki arkadaşımıza iş yerinden ayrılış
ları nedeni ile 13/12/1974 günü saat 15.30
da merasim yapıldı. Merasime davetli olarak
OTomobİl - Iş Sendikası yöneticileri ile kom
şu şirketlerin yöneticileri ve şirket personeli
katıldı.

Merasime, işyerinde yıl içinde vefat e-
den Ethem Mutlu ve Celil Seziş arkadaşları
mızı anmak için yapılan bir dakikalık ihti
ram duruşu ile başlandı.

Günün önem ve ehemmiyetini belirten
konuşmada Ş. Müdürü Sayın Oktay Özaras
ve Otomobil - îş Sendikası Genel Sekreteri
Sayın Sami Ataç yaptılar.

İş yerinde uzun süre çalışıp emeklilik
hakkını kazanıp kendi istekleri ile emekli
olan Saym Celal Özsöğüt ile Sayın Rahim
Sungur'a Şirket Müdürü tarafından bir bu
ket çiçek ile armağanları verildi.

Armağanını alan Sayın Rahim Sungur
emeükli olan (arkadaşı ve kendi adınai işyeri»
ne karşı duygularını dile getirdi ve çalış
makta olan arkadaşlarına olumlu ve yapıcı
tavsiyelerde bulundu.

İşyerinde 10 yıllık çalışma süresini ta-
marrilıyan ek listedeki arkadaşlarımıza ku
paları şirket müdür ve davetliler tarafından
verildi.

Kupa alan Sayın Selâmi Daban 27 arka
daşı ve kendi adma kupa almadan mütevel
lit duygularını dile getirdi ve genç arkadaş
larına tavsiyelerde bulundu.

Bunu takiben emekli olan Sayın Celal
Özsöğüt ve Rahim Sungur'un özel surette
süslenen tezgâhları başına gidildi ve unutul-
mıyan anıları dile getirildi.

1. Kendi isteği ile emekli olan arka
daşlarımız.

Celal Özsöğüt, Rahim Sungur.
2. İşyerinde 10 yılını tamamlayan Şir

ket Personeli.

Mehdi Kocaoğlu, Şemsuddin Kartal,
Mustafa Alkan, Mirza Kaymanlı, İbrahim
Serin, Sadık Bozkurt, Hanife Gül, Mehmet
Pehlivan, Mehmet Akdağ, Erdoğan Aydoğan,
İsmet İlbay, Ethem Mutlu, Cavit Totu, İbra
him Hüner, Celil Seziş, İsmail Dinç, ibrahim
Ağlar, Zeki Hocaoğlu, Mustafa Demirsoy,
Meliha Demirci, Hatice Bahçekoz, Hasan Yıl
maz, Refik Tuban, Mustafa Karaman, Rüştü
Vermezoğlu, Selami Alkan, Selami Daban.
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Uluslara7*ast "^loldinglcr
Bunlar iki veya daha fazla ülkelerde

işletmeleri olan, fakat aynı yönetimin altın
da bulunan işletmelerdir.. Amerikalıların e-
lınde bulunan en büyük uluslar arası hol
dingler şunlardır; General Motors, Esso,
General Electric. Avrupalıların elinde bulu
nan en büyük uluslararası holdingler şunlar
dır. Royal Dutch/Shell (Hollanda/İngiltere)
Unilever (Îngiltere-Hollanda), BP (ingil
tere) .

,  uluslararası şirketlerin elinde
politik bir güç olarak birleşen

hükümpt^ı^^^ ^.°^^^Sİerîn gefişmesi işçiler ve
tehlik yönünden büyük bir problem vetehlike olmaya başlamıştır.
sek Şirketler, kârlarını ve yük-
millî çıka^Lı vfu.ak LS Mr politTJ
politika ir. gütmektedirler. Bu

ha. iadeyi en
nı bütün bütün h- almak ve malları-
3aymay. hedef gUtmeMedS™"^"'
dukları yM §rSi4''ar5
ve işçilik ücretleri kn^ . fiyatları
bir takım oyunlarla uyguladıkları
kaçırmakta ve kendilerîn^^^^^'"'''' ^^^^iden

larda^OTgtSe''olSf
pazarhk ve grev hakk.mokrafk ve dikta rejimlerini aempatT
karşılamaktadırlar. ile

Uluslararası holdinglerin gelişmeleri ile
ortaya çıkan problemler, ancak sendikala-

U

ların uluslararası alanda sıkı bir işbirliği
kurmaları ile önlenebilir. Bunun dışmda
hükümetlerden de uygun kanunî tedbirler
alınmasının talep edilmesi gerekfr. Meselâ
etkili bir (Holdingleşme) birleşmelerin kont
rol altına alınması ve mevcut kartel kanun
larının şiddetleştirilmesi.

toplum YAŞANTISI

hısanlar gördüm kafası dolu.
İnsanlar gördüm Kafası boş.
İnsanlar gördümki,
Avjıdan doğma sarhoş

İnsanlar gördüm zayıf.
İnsanlar gördüm şişman.
İnsanlar gördümki.
Doğduklarına pişmAn.

İnsanlar gördüm sağcı.
İnsanlar gördüm solcu.
İnsanlar gördümki,
Yalancı, ispiyoncu.

İnsanlar gördümki MERT.
İnsanlar gördüm kaypak.
İnsanlar gördümki,
Bal, şeker, kaymak.

İnsanlar gördüm yeryüzünü.
Kendi öz malları sanmış.
İnsanlar gördümki.
Yaşamaktan bıkmış usanmış.

FENİŞ ALÜMİNYUM
İsmail H. Kocatürk
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ekonomi

Ekonomiyi vergisiz yürütmenin
yollarını keşfetme çabası var

İktinsadi kalkınma ve iktisadî istikrar
üzerine Türkiye'de ileri sürülen görüş ve fi-
kirlerde büyük çelişki ve tutaıTSizlıklar oldu
ğu görülmektedir. Bu konuda pek çok örnek
verilebilir: Pahalılık ve fiyat artışlarını çok
zaman manşette veren ve dolayısıyla enflâs-
von ve fiyat artışlarına karşı olduğu intiba
ını veren bir gazetemizde yayımlanan bir yo
rumda para darlığından bahsedilerek para
arzının 1974 yılında en az %% 38 artmasının

da artmışlardır. Şimdi 1973'de. fiyatlar bu
kadar arttı diye biz I974'de para arzmı reel
gelirdeki artış ötesinde arttırdığımız ölçüde
yeni fiyat artışlarına yol açmış olacağız.
Yani.fiyat istikrarını savunan yazarm reçe
tesini uygulama halinde fiyatlarda 1974 yı
lında en az % 30 civarında bir artış olacak
tır.

zaruretine işaret edilmiştir. Bu yorum da
para arzmı ne miktarda arttırmanın gerek
tiğine dair verilen hesaplama tarzı, eğer
doğru olsaydı iktisad teorisine yeni bir kat
kıyı ifade ederdi. Sözü edilen hesaplama^ ise
fiyatlarda 1973 yılında vaki olan % 30'luk
artışla, gayri safî millî hasılada 1974 yılın
da vaki olacak % 8'lik artışın toplamı olan
% 38'i 1974 yılında para arzında sağlanma
sı gerekli artış olarak göstermekten ibaret
tir. 1974 yılında para arzını bu yazarın iste
diği üzere % 40 arttırsak, fiyatlarda % 30
civarında ilâve bir artışı peşinen bekleme
miz gerekir. Çünkü 1973 yılında fiyatlarda
ki artışlar para arzında ö yıl vaki olan aşı
rı artışlardan ileri gelmiştir. Nitekim 1973
yılında para arzı % 32 artarken, toptan eş
ya fiyatları da % 29 artmışlardır. Diğer bir
deyişle 1973 yılında para arzında vaki olan

aşırı artış nedeniyle fiyatlar % 30 civarın-

BÎR MUCİZE

İktisadî konulardaki yanılma ve tutar
sızlıklar, özellikle tabii ilimlerde carî olan
ve «yoktan bir şey var olamaz» şeklinde
özetlenebilen Lavvazye kanununun inkârına
dayandığı takdirde çok rağbet'görmektedir.
Çünkü bu takdirde iktisadî - malî bir muci
ze ile hiç bir gayret sarfetmeden ve kaynak
harcamadan büyük maddî olanaklara kavuş
ma olasılığı var gibi görünmektedir.

VERGİSİZ EKONOMİ

Piyasa ekonomisi ve karma ekonominin
yürümesi için vergi şart olduğu halde ekono
miyi ve devleti vergisiz yürütmenin yolları
aranıyor gibi görünmektedir.. (Bilindiği ü-
zere vergisiz bir ekonomi ancak özel teşeb
büsün olmadığı ülkelerde mümkündür). Bir
ülkenin ekonomik istikrar içinde ve sosyal
adalete uygun olarak ekonomik kalkınması-

(Devamı Sayfa 17 de)
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KEDİ
Gece adam eve döndüğü zaman kansını ağlar

buldu. Kadın:
— Sevgilim dedi. Senin için pusta hazırlamıştım,

kedi yansım yememiş mi ?
Genç adam üzgün üzgün başını salladıktan sonra:

Vah vah, yazık olmuş dedi. Ne j'opahm başka
bir kedi ahnz.

KİM İNİYOR
Coriıme annesine daima sorardı:

Rahibeler evleumezmi?
Onlar Allahla evlidirler canım.

- Peki ama düğün töreni nasıl olur?
O mu aşağı iner: Bunlar mı yukan çıkarlar?

SAÇ TUVALETİ
a uşağı Bastıen her akşam yatmaya çıkmazdan öncı

-nt hazretlerinin stçmı tarardı. Bir akşam üzüle üzüle
ona:

j  ̂ Jalnız üç tel saç kaldı kont hazretleridemek zorunda kaldı. Kont:
- Sağa tara emrini verdi
Ertesi akşam
-  tel saç kalmış kont hazretleri: Ne yapayım?
- Ortadan tara
Oaha ertesi akşam

Kont^K"*"' kalmış: Ne yapayım?Kon. b., «üdd,.
stıen, bu akşam taramadan yatacağım dedi.

kedi ve PARFDoktor kendini f» AKE
tiğine kanaat getirdiği " «belilerden birinin iyileş-
birkaç gün sonra .Umâran''"'^"'^'™'^'''
Doktor hemen yanma koşupl '
bilmiyormusun? olmadığını

yor ki7 -d«ki kedi bilmi-

RüyaKâmil beyin kiracısı üç aydır kirasını vermemişti,
adamcağız ona:

—  Dün akşam rüyamda ne gördüm biliyormıı-
sunuz? dedi. Cüzdanınızı çıkardınız ve borcunuzu öde
diniz.

— Rüyalara inanırmısınız?
— Evet inanırım.

—öyleyse kontrata, paraları aldığınıza dair imza
atında ben de inanajam.

GEZİNTİ

Yemeğin sonuna doğru küçük çocuk annesine yüz
numaraya gitmek'rihtiyacında olduğunu tabii bir şekilde
söylemişti. Kadın:

— Bir daha böyle olursa •"Gezmeğe gitmek istiyo
rum» derein daha iyi olur dedi.

Birkaç gün sonra evde ziyafet vardı. Bir ara çocuk
— .Anne biraz gezinmek istiyorum dedi. Fakaf ka-

dn biriyle konuşmakta olduğu için onu duymamıştı. Ço
cuk biraz sonra:

— Anne geziniyorum diye ilive etti.

SARHOŞ

Ufak bir fare şarap fıçısının içine düşmüştü ve işin
kötüsü bir türlü çıkaınıyordu. Yüze yüze kuvvetinin tü
kendiği bir sırada fıçının üzerinde bir kedi başı gördü
ve hemen:

— Aman kedi ağabey ne olursun beni boğulmak
tan kurtar, dedi.

Burada kalıp ziyan olacağıma dışan çıkarda sen
ye. Hiç olmazsa karnın doyar.

Kedi farenin sözüne kandı ve bir çekişte fareyi dı
şarı attı.

Fakat fare dediğinde durmamış, hemen deliğine
kaçmıştı.Aptal kedi:

— Haniye kendini bana yedirecektin? diyö söy
lendi:

— Ne yapayım, Derdine yan. Hiç sarhoş farenin
sözüne inanılır mı.

İSKOÇYALILAR ARASINDA
— Kocanız takma dişlerini kullannuyormu?
— Hayır, sadece Pazarlan takıyor.
— Hafta ortasında neye kullanmıyor?
— Sadece patates püresi yiyorda ondan.
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Kötü Miras

çarklarla gençlerimizin tahsil hayatları ile
oynamakta ve böylece zamanında göreve gel-
ııcm^iorini temine çalışmaktadırlar.

Aynı şahıslar meydan ve salonlarda utan
madan nurlu ufuklardan bahsetmeye devam
etmektedirler.

Sendikaları da aynı sloganlarla bölme
ye çalışanlar bu oyunların arkasına saklan
mayı ve böylece Hükümet bunalımmı gizle
meye çalışmaları artık hiç kimsenin gözün
den kaçmamaktadır. 1975 senesine girerken
biraz daha umutlu olabilmek için politikacı
lara ve politikacılara alet olan işverenler.1
sesleniyoruz. Bırakın işyerlerinde huzur için
de çalışalım. Büyük sıkuıtılarla okuttuğu
muz çocuklarımızın istikballeri ile oynamak
tan vazgeçin. Yarının Türkiyesini kalkındı
racak ve yönetecek bu gençlerden çekin el
lerinizi.

Sorumsuzca ortaya attığınız bu oyun'a-
rııı faturasını ülkenin tüm halkına ödetme
ye hiç birinizin hakkı yok.

Sayın parlamenterler bu faturalar sizin
dir. Sizler ödemeye mecbursunuz. Bu ülkeyi
birazcık seviyorsanız yapacağınız hareket
bir an evvel erken seçim kararını almaktır.

Temsilciler Meclisi
ınz .N'nlıclçi llclunıiıı bniuıııu:ısı işçinin Sıtjîlık ve Hayal
yuvanlil^i ile .-ıl.-ıv clmoklon başka l)ir şey değildir. Tek
la'lime ile sınıf farkının Tiirkiyedc en bariz önıofîi ^•e-
rilıneUlodir.

-\elri-e olarak l'arleınenloya dayalı I liıkiiınelin kn-
rnlınası için azâmi ^avrel sarfedilmelidir. (~lr<»üt\inınz bıı
iınsnsla kendine diişen "örevi seve seve yapaeaklır. 1in
arada Partiler, oynnları, bir yana bıraki]) ön seçiıvderdeo
sonra konlenjanlar koymayarak balka dönük bir seçim
sistemi il(> en eok (i ay içinde erken seçime î;İ t m eli d iri er.

Aksi baldı- irimle ^e dışarda büyük kayıplanımz
olacaktır. Şelıit kanları ile snlanan Kıbrıs lîarış İfare-
koti zarar ^röreeeklir. istifa etmiş llükümetleıin yöne
limi altında masa başında bütün banları çok iyi değer
lendiren Türk işçileri siyasi bunalımlar, bayat pahalılığı
v e baksızbklara bir son vermı-k için çok yakın bir ıiele-

eekte Türk - Iş'in Saray Politikasının dışında yeni bir
yol ve çıkış noktası aramak ıneeburiyetinde kalacaktır.

Temsilciler Afeclisi Adına

Cencl Başkan

A. AYDİN ÖZEREN

Ekonomi
nı yapabilmesi için sağlam bir vergi sistemi
ne ihtiyaç olduğu gibi vergi gayretini arttır
madan, enflâsyonist yollardan kaçınmadan
ve her türlü yatırımı malî kolaylıklarla teş
vik ederek ekonomiyi yürütmeye çalışma
nalındc sonuç sadece enflâsyon olur. Bu hal
de ise fiilî rakamların da gösterdiği üzere
yatırımlar ve tasarruflar yavaşlar gelir da
ğılımı bozulur.

FAİZ ORANI

Masrafsız, külfetsiz kaynak yaratma
nın bir yolu olarak da bankalarda atıl yat
tığı bildirilen 80 milyar liralık mevduatın
yatırımlara aktarılmasından bahsedilir. Ban
kalar mevduatları karşılığı kredi verdikleri
için burada atıl bir kaynak söz konusu de
ğildir. Banka mevduatlarım.n bir kısmını
hisse senedi ve tahvil alımına sevkederek

yatırım tasarruf düzeyini yükseltmek ola
sılığı hemen yoktur. Para - kredi konusunda
bir yanılma da faiz haddini düşük tutarak
maliyet - fiyat artışlarına engel olma çaba-
sıdıi' ki bunun da sonucu daha hızlı fiyat ar
tışları biçiminde olur.

GREVİMİZ

Gebze'de kurulu AEG-Eti Elektrik
End. A.Ş. işyerinde 23.9.1974 tarihinde
uygulamaya başlıyan Grev'imiz halen
halen devam etmekte olup 100 cü günü
nü doldurmuş bulunmaktadır. Üyelerimiz
Şeker bayramından ve Cumhuriyet bay
ramından sonra Kurban bayramı ve do-
layısı ile 1974 yılını'da grev'de bitirmiş
lerdir. Sendikamızın ananevi bayramlaş
ması GREV mahallinde yapılmış ve tüm
işyerimizden gelen üyelerimiz iştirak et
mişlerdir.

Bayram günü grev yerinde Kurban
kesilmiş ve grev mahallinde pişirilerek
3 ncü günü japılan bayramlaşma da ge
len üyelerimize verilerek orada yenilmiş
tir.
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