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Dergimiz Basın Ahlâk
Yasasına uymayı kabul eder.

Dergimize gönderilen yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin iade edilmez

Baskı ve tertip:

Yeni İtimat Basımevi — İST.

Sunuş
Bu yıl Sendikamızın Toplu Sözleşme

ler yılı olmuştur.

Senenin başlarında AEG - ETİ işyeri
ile ATLAS CÜPOO işyerinde toplu sözleş
meler imzalanmış, Üyelerimize istenen
haklar sağlanmıştır. Mart ayı içinde aşa
ğıdaki işyerleri ile toplu sözleşme görüş
melerine devam edilmektedir.

Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii A.^**
de Toplu - iş Sözleşmesi uyuşmazlığı ne
deni ile grev kararı alınmıştır.

Karmaşan, Kartal Makina Sanayii A.
Ş. ile olan 3. Dönem Toplu sözleşme gö-
t^üşmeleri Uzlaştırma Komisyonu'na hava
le edilmiştir.

Sigma Döküm Sanayii ve Ticaret Lt
Şti ile olan Toplu Sözleşme görüşmek
devam etmektedir.

S.S.Y.B. Bölge Depo ve Tamirhane
Md. lüğü ile Ak - Kardan Sanayii ve Tica
ret A.Ş. İşyerleri için sözleşme görüşme
lerine başlanmıştır.

Kroman Çelik Sanayii işyerinde sen
dikamız Referandum istemiştir.

TOE, Türk Otomotiv Endüstrisi A. Ş.
ile Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A. Ş. iş
yerleri için yeni dönem sözleşme çağrıları
yapılmıştır.

Türk Demir Döküm Sanayii A.Ş. He
MES, Makina ve Elektrik Sanayii için de
toplu sözleşme çağrılarında bulunulmuş
tur.

Bu sayımızdan itibaren Sosyal Si
gortalar Kurumu Mevzuatı ile üyelerimizi
ilgilendiren konularda yeni yazı serimize
başlamış bulunmaktayız.

MART — 1975 M Tüm esenlik ve iyilik
Mart sayımızı sunarız.

dileklerimizle



BUNALIMLI MART
Büyüklerimiz Mart ayı içinde tedbirli

olunmasını önermişler, hakikaten son yılların
kritik aylarından biride geçirmekte olduğu
muz ilginç aydır. Politik bakımdan birleşe
meyen partiler milli cephe ismi altında bir
leşirlerken, sanki diğer taraftan milliyetçilik
le alakası yokmuş gibi göstererek tekrar iki
büyük gruba ayrılmaları ülkeye faydadan çok
zarar getirecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı Parlamentoya da
yalı bir hükümet kurulması için yapmış oldu
ğu zorlamalarla yeni ortaya çıkan gruplaşma
lar sonunda parlamentoya dayalı bir hükü
metin kurulmasına çalışılmaktadır. Hükümet
kurulursa ne olacaktır. Seçim yapılacakmı-
dır? Seçim bir silâh mıdır? Soruları hâlen
devam etmektedir.

Esasen asıl sorun hükümet kurulmazsa
ne olacaktır konusudur. Siyasî bunalım istik
rarsızlık devam ederken bundan istifade et
mesini bilenler hayat pahalılığını körükleye
rek, had safhaya ulaştırarak dünya fiatlan
yükselişinde birinciliği başka milletlere kap
tırmamak için halen çalışmalarına devam
edenlerin bulunuşu acı gerçekleri ortaya
koymaktadır. Milletin temsilcisi parlamenter
ler artan hayat şartlarına bu kadar ilgisiz ol
maları vatandaşı şaşırtmaktadır. Piyasada ne
kalkarsa arkasından onunla ilgili bakanlar
şunlara bunlara zam yapılmayacağını beyan
ederken istifçilerin stoklarını artırmalarına
sebep olmuşlardır. Arkasından zam gelir, dar
gelirli vatandaşın biraz daha beli böylece
bükülür. Istifçiler milyonlar kazanır.

İlgili bakanlar Türkiye'nin ekonomisi ba
kımından buna mecbur olduklarımda son
radan beyan ederler. Bu pahalılık vatandaş
larımızı ezerken, Anadolu'daki bir sözün unu
tulduğu akla gelmektedir. Üç beyaza dokun
ma derler, biri tuz biri gaz biri de şekerdir.

Mart ayında şekere zam gelmesi ile üç be
yazın zammı tamamlandı bunu köylüler iyi
ye alamet saymazlar. Haydi hayırlısı demek
içimizden gelmiyor.

Zam furyası hükümetinin sayın Maliye
Bakanı Prof. Dr. B. GÜRSOY toplu sözleşme
ler devam ederse enflasyondan bizi mucize
dahi kurtaramaz diyor. Şimdiye kadar yapı
lan zamlardan haberleri yokmuş gibi, bunun
karşısında Toplu Sözleşmelerden alınan hak
lar durursa mı enflasyondan kurtulacağız?
veya şahane politika izliyerek devlet kesimin
deki işçileri memur yaparak netîcem.i alına
cak.

Duruma dikkatle bakılırsa atı alan Üs
küdar'ı geçti. Sayın Bakanın işveren kesimi
ne bu sözlerden kur yapmakta olduğu gö
rülmektedir.

Nedense Maliye Bakanları sıkıştıkça
Toplu Sözleşmeler ile işçilerin aldıkları zam
larla Türk Ekonomisini çıkmaza sürükledik
lerini söylemekten çekinmezler. Halbuki bu
devrede tüm işkollarındaki yapılan sözleş-
melerdeki ortalama saat ücreti artışı ancak
üç lirayı bulmaktadır. Bu da brütdür. Bu
miktarın netinden ancak iki yumurta alınabi
lir. Bu iki yumurta da Türkiye'yi enflasyona
götürüyor. Bir profesörün bu tip beyanı Türk
Ekonomisinin çok dışında kaldığını göster -
mektedir.

Türkiye kalkınsın diye vergiler artırılır,
yeni vergiler icat edilir, sonunda bunların
büyük bir kısmı işçi kesimine yüklenir. Tüm
paramızı bakkala, manava, kasaba, yol mas
rafına kiraya vermemize rağmen bu sanat
erbabından kaç para vergi alınır. Alınması
için şimdiye kadarki Maliye Bakanları ne
yapmıştır tabiî ki hiç.

(Devamı Sayfa 13 de)
A. Aydın ÖZEREN



SOSYAL sigortalar MEVZUATİ :

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
35. Maddesi Gereğince

SİGORTALININ EŞ VE ÇOCUKLARININ
Kurum, ihtiyacı karşılayacak sağlık te

sislerini kurduğu ve her türlü hazırlığı tamam
ladığı yerlerde, sigortalıların eş ve çocukları
na sağlık yardımlarının teşmili cihetine gidi
lecektir. Eş ve çocuklara sağlık yardımları
yapılan yerlerde çalışan,

Sigortalının eşi ve geçindirmekle yüküm
lü olduğu çocukları hastalanırsa, Sosyal S,
gortaiar Kurumca ;

Hekime muayene ettirilir, helcirnin gös
tereceği lüzum üzerine teşhis için gereken
klinik ve lâboratuar muayeneleri yaptırılır,
tedavileri sağlanır. Teşhis ve tedavi için ge
rekirse sağlık tesisine yatırılır. Tedavileri sü
resince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıtaları
sağlanır.

Yukarıda sayılan yardımlar, hastanın Ku
rumca tedavi altına alındığı tarihten başiıya-
rak altı ayı geçemez. Ancak tedaviye devam
olunursa, mâlûllük halinin önlenebileceği ve-
ya önemli nisbette azaltılabileceği Kurum te
sislerinden birinin sağlık kurulu raporu ile
anlaşılırsa, bu süre on sekiz aya kadar uza-
'  ir. Sigortalının eşi ve geçindirmekle yü-
umlu olduğu çocukların ayakta yapılan te-

vıierınde verilen ilâç bedellerinin % 20 si I-
dirm^t^ı''"^'^®." Sigortalının eşiyle geçin-
rıda h r olduğu çocuklarının yuka-
nabiime'io'!®" yardımlarından faydala-
Ş"dığı "^^stalığın anla-
120 gün I'' isioıl® e" ^2
ması şarttır i2n Po'mi ödemiş ol-
'mmayansüre,errd:lrd:td,r^^^-te' °W"flrçocukfar!mn®®ytkai™a^'''b T"®'"
yardıtalanndan faydalanmalarTiçfn he'r T"
ne Kurumca hazırlanan birer «SAĞLIK KAr"
MESİ» verilecektir. kaR-

Kurum bu Sağlık karnelerim, sigortalı-
'arla işverenlerin müştereken doldurdukları
beyannamelere istinaden hazırlar. Sağlık kar
neleri Kurumca doldurulduktan sonra liste ile
işyerlerine gönderilir ve işveren imza muka-
biii sağlık karnelerini sigortalılara dağıtır.

SAĞLİK YARDIMLARINDAN YARARLANMASI'
Sağlık karnesi gereken hallerde sigortalıya
doğrudan doğruya Kurum tarafından da imza
mukabili olarak verilebilir.

Sigortalının eşi veya geçindirmekle yü
kümlü olduğu çocuklarından biri hastalandı
ğında, Sigortalının işvereninden alacağı bir
vizite kağıdı ve sağlık karnesi ile o yerdeki
Kurum hekim veya sağlık tesislerinden biri
ne başvurarak muayene ve tedavilerini yap
tırabilir.

Eş ve çocuklar için işverenin dolduraca
ğı vazite kağıdında :

SİGORTALININ :
Adı Soyadı
Sicil numarası
işe giriş tarihi
Sigortalılık vasfını kaybedip etmediği,
Eş ve çocuklarının viziteye çıkış tarihin

den önceki bir yıl içinde sigortalının en az
120 günlük Hastalık Sigortası primi ödeyip
ödemediği,

HASTANIN :

Adı Soyadı
Sigortalı ile akrabalık derecesi.
Yazılmış olmalıdır.
Bu bilginin bir kısmı veya tamamı eksik

olursa hastaya bakılmaz.
Kurum hekimlerine veya sağlık tesisleri

ne müracaat etmeden muayene ve tedavile
rini başka hekim veya sağlık tesislerinde
yaptıran sigortalının eşi veya geçindirmekle
yükümlü olduğu çocuklarının bu muayene ve
tedavi için .yaptıkları masraflar Kurumca
ödenmez. Ancak bu kimseler muayene ve te
davi için Kurum Sağlık tesislerine müracaat
ettiklerinde boş yatak bulunmaması ve sağ
lık tesislerinde tedavisinin mümkün olmama
sı halinde. Kurumca resmi bir sağlık tesisine,
resmi sağlık tesisinde boş yatak bulunmadı
ğı veya tedavinin resmi sağlık tesisinde yapı-
lamıyacağı tevsik edildiği takdirde, hususî
bir sağlık tesisine gönderilmek suretiyle ge
reken muayene ve tedavileri Kurum tarafın
dan sağlanır,
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Bu Sendikacılık mı ?
SAMI ATAÇ

Sendikacılık, Tüıkiye'de pek yeni sa
yılmamakla beraber, köklü bir maziyede
sahip değildir. Sendikaların esas faal hiz
mete girmeleri 1963 yılında çıkan 274 ve
275 sayılı yasalarla sağlanmıştır.

Sendikamız da bu yasaların ışığı al
tında 1963 yılında kurulmuş olup, bu gü
ne dek yapmış olduğu sözleşmelerle üye
lerine en iyi haklar sağladığı kamu oyun
da saptanmıştır. Üyelerimizi günün sosyal
ve ekonomik koşullarına paralel olarak yü
celtmek için en iyi şekilde hizmet için ça
lışmalarımıza devam etmekteyiz.

Yıllar geçtikçe sendikacılık, bilgiye
dayanan bir meslek dalı hüviyeti taşıma
ya başladı. Sendikacılığın bu günkü oku
lu, dünyadaki gelişmelere dayanan hayat
okuludur. Yalnız konular yakından incelen
diği zaman, dün konuştuklarını bugün
unutanların halen Sendikacılık yaptığını
görmekteyiz. Bu tür sendikacjlar işçi sını
fını büyük kayıplara uğratırken, kendi çı
karlarını ön plâna aldıklarıda acı bir ger
çektir. Bu hususta bazı olayları burada
açıklamadan geçemeyeceğim.

DÎSK'e bağlı Türkiye Maden İş Sendi
kası mensupları devamlı olarak Sendika
seçme özgürlüğünden bahsederler, fakat
işçiler Maden — İş Sendikası'ndan ay -
rılmaya kalktıkları zaman, işveren ile
birlik kurmaktan çekinmezler. Referan
dum derler, ancak işyerinde kaybetme ih
timali olduğu zaman açıkça REFERAN-
DUM'dan kaçarlar. Bunun en açık misali
Türk Demir Döküm Fabrikaları Çobançeş-
me tesislerinde görülmüştür. Bu işyeri için
yapılan çağrı Bölge Çalışma Müdürlüğü
Referanduma karar vermiş ve bu karara
Maden-İş Sayım yapılması için itiraz et
miştir. Ancak, itirazında «SAYİN mah
kemeniz REFERANDUM KARARI VERİR,
SE BUNA DA UYACAĞINI» ifade etmekle

güiünç duruma düşmüşlerdir. Ben şimdi
soruyorum, acaba iş mahkemesine neden
Referandum talebi ile itiraz etmediler? Ve
açıkça REFERANDUM istemediler?

T. Maden - iş Sendikası olarak CHP
yi desteklediklerini beyan ederler ve ka
mu oyunu yanıltmaktan çekinmezler. Ma-
den-İİş Sendikasına bağlı işyerleri önün
de KİTLE VE AYDİNLİK Dergileri dağıtan
lar, hangi partiyi destekledikleri ortada
dır.

Türk Demir Döküm Fabrikasında ça
lışan işçilerin büyük bir çoğunluğu Sendi
kamıza geçmek için mücadele verirken, iş
verenle anlaşarak işten attırdıkları (35) iş
çiden (30) kişisi C.H.P. mensubu olup ve
bir kısmı da, partinin il ve ilçelerindeki
muhtelif kademelerinde görevli bulunan
kişilerdir. O halde bu partiyi destekledikle
rini nasıl söyleyebilirler?

işyerlerinde amaçlarına varmak için
çıkardıkları hadiselere, işyeri dışından ge
tirdikleri militan ve talebe gurupları ile iş
çileri karşı karşıya bırakan ve parti ayağı
ite bunu kamufle etmek isteyen Sendika
cıların işçi sınıfına faydası ne olabilir? Ya
rın aynı şekilde de işçilerde üniversiteler
de olan olaylara karışırlarsa bunun so
rumlusu kim olacaktır?

Halen yurdumuzda asgarî ücret gün
de brüt 40 TL. sı iken, Maden-lş Sendika
sı her üyeden net bir yevmiye aidat kes
mektedir. Böylece kesilen net 40 TL. ile,
bir işçinin aidatı 50 TL. sını geçmektedir.
Kaldı ki daha yüksek ücret alanlar için bu
oran daha da artmaktadır. Çünkü her ay
alınan bir yevmiye aidat net olarak tahsil
edilmektedir. Ayrıca, yılda 12 yevmiye ai
dattan başka, iki yevmiyede dayanışma
aidatı alması bir yerde sınıfın] sömürmek
ten her halde başka bsrşey olmasa gerek-

(Devamı arka sayfada)

3.



İNGİLTEREDE İMAL .EDİLEN EL YAPİSİ OTOMOBİLLER — Ctomatikleşmiş bir dünyada, en
der rastlanmasına rağmen, elde imal edimiş spor otomobilleri dünya çapında alıcı bulmak
tadır. ingiltere'nin VVorcester şehrinde «Morgan Motor Gompany Ltd» tesislerinde seri hal
de imalat safhasını izlediğimiz bu spor arabaları, Avrupa ülkeleri dışında Japonya, Güney Af
rika ve Avusturalyada da geleneğini yerleştirmiş bulunmaktadır. Morgan tesislerinde gele
neksel zanaatkârlıkla birlikte en son yapım tekniklerinden de faydalanılmaktadır. Firma yılda
ancak 400-500 arası oto imal edebilmektedir.

BU SENDİKACILIK MI?

tir. Halbuki grev ödeneği bu Sendikada
asgarî ücretin altında olduğu kendi üye
ler! tarafından bahsedilmektedir.

MESELA: Nisan 1974 tarihinden bu
yana uzun bir grev uygulaması yaptıkları
nı belirten Maden-lş Sendikası Anadolu
Döküm işyerinde mîlitanlarının dışındaki
üyelere ne ödemişlerdir? Ve bir yıla yakın
süren Grev, kanunsuz olduğu saptanarak
mahkeme kararı ile kaldırılıp işçiisrin iş
akitlerinin ihbar ve tazminatsız fesh edil
mesini nasıl Sendikacılıkla bağdaştırabil-
mişlerdir? Bu olay basında da yer almış
tır. Hele hele duyduğumuza göre, Grevin
kanunsuz olmasının saptanmasından son
ra Sendika aleyhine açılan davada, Sen-

dikan.-n bu grevi desteklemediği avukatı
tarafından ifade edilmiş. Buna kargalar bi
le güler.

Fakat şaşmamak lazım, müdafaları
isçi gitti, hiç olmazsa Sendika kendini kur
tarsın oyunu oynanmaktadır. Bunun geç
miş misalini yaşadık 15-16 Haziran olayla
rını teşvik edipte, sonrada haberimiz yok
diyenler aynı teşkilat mensupları değiller
mi?

Bu söylediklerimin aksini söyleyebilir
lermi? Sendikacılık artık bilim dalı olmuş
tur. Çok yakın bir gelecekte işçi sınıfı
kendine hizmet eden ve işçiden yana olan
Sendikaları seçmekte zorluk çekmeye
cektir. Böylece İşçiyi sırça köşklerden yö
netenlerin aldatmaca oyunlarının yakın bir
zamanda sona ereceğini belirtmek isterim.



SENDİKAL
Tek Gıda - iş Sendikası Genel Kurul
GENEL BAŞKAN
İBRAHİM DENİZCİER'.N
AÇIŞ KONUŞMASİ

«Tek Gıda-lş olarak 1952
yılından bu yana, 23 yıldan-
beri Ekmek, Barış, Hürriyet
için devam ettirmekte bulun
duğumuz mücadelemizde
dünkü kadar genç, dünkü ka
dar azimliyiz. Bu mücadelemi
ze hür rejim anlayışımız için
de devam edeceğiz.

Türk işçi hareketi içinde
yeri kolay doldurulamayacak
olan Sendikamız üyesi, Baş
kan Vekilimiz, Türk-Iş'in mi
marı sevgili kardeşim, arka
daşım Demirsoy'u, devam e-
den teessürümle aziz hâtıra
larını en içten duygularımla
ve sevgilerle anıyorum.

İşçi hareketinin başladığı
gündenberi işverenler, izle
dikleri yüksek kâr, büyük ka
zanç elde etmek, emeği sö
mürüp maliyetlerde isçilik pa
yını düşürmek istediklerine,
son günlerde bir yenisini ek
lediler.

Lokavt hastalığına tutul
dular.

Eğer işverenler erheği ve
devleti sömürmeselerdi, yük
sek kârlarından fedakârlık e-
dip, işçinin hakkını tanısa-
lardı, vergilerini namuslu ve
rip, devleti zayıf düşürmese-
lerdi, devlet zenginliği için
de toplu iş sözleşmeleri ile
hayat şartlarına uygun so
nuçlar alınacaktı.

İşte o zaman, belki lokavt
çağ dışı olmayacaktı.

Bugün bile doğru dürüst
vergisini ödememek için her
çareye başvuranlar, kendile
rini daha zengin etmek, işçi
yi alabildiğine sömürmek

için lokavt çağ dışı değild'r
diyorlar.

Şunu iyi bilsinler ki, na
muslu işverenlerin teminatı
na güvenip lokavtı kanunlaş
tiran müesseseler, işlenen bu
vahim hatayı getirdikleri yön
temle değiştirirler. Türk mil
leti bu çağ dışı müesseseyi
yurt dışına atacak iktidarını
İDir gün bulacaktır.

Zira, Türkiye'de hâkimiyet
her zaman kayıtsız şartsız
milletin olacaktır.

Karşılaştığımız önemli ko
nulardan biri de, özel sek
törün yurt içinde bandrol sis
temi ile sigara sanayii kurma
isteği olmuştur. Bu istekleri
ne yurt içindeki filitreli siga
ra darlığı ve yurda giren ka
çak sigarayı temel göstermiş
lerdir.

Yer altı servetlerimiz, ma
denlerin, petrolün, dış tica
retin devletleştirilmesi icap

ettiği gibi, geri kalmışlığımız
devam ettiği sürece Tekel'in
de devlet elinde olması şart
tır.

Devlet hazinesinin başlıca
besleyici sektörü olan Te-
kel'e dikilen gözler başka ta
rafa çevrilmelidir.

Gelmiş, geçmiş bütün ikti
darlar sigara üretiminin arttı
rılmasında fedakarlığı işçi-
den istemişlerdir ve bu feda
kârlığı görmüşlerdir. Ancak
vaad ve ilân ettikleri halde bu
sanayii için gerekli olan mo
dern makine ve tesisatı kur
mamışlardır.

Memlekette işsizlik aiab'
diğine artarken, yeni işyer
leri açacaklarına simdi de
yurt dışında sigara imal edip
^ithal etmeyi düşünüyorlar-

mış. Bu fikri ortaya atanlar
neye ve kime hizmet etmeyi
düşünüyorlar, bunu anlamak
mümkün olamamıştır.

3 gün önce Bakanlar Ku
rulu, yurt dışına ihraç edil-
mak kaydı ile özel sektörün
sigara sanayiini kurmasına
karar vermiş, istihdam ve
Türk tütününün değerlend'-
riimesi açısından bu kararı
şimdilik kaydı ile ihtiyatla iz
leyeceğiz.

Devlet bütçesine, sadece
tütünden 4 milyar lira gibi
büyük bir katkıda bulunan
Tekel'i zedelerse karşıların
da Tek Gıda Iş'i bulacaklar
dır.»

TEK GIDA - İS SENDİKASI
MARMARA VE TRAKYA
BÖLGESİ MERKEZ ŞUBE
KONGRESİ YAPILDI.

14. Mart. 1975 günü TEK
GİDA - İŞ Sendikasının Mar
mara ve Trakya Merkez Şu
besinin ikinci genel kurul top
lantısı TEK GİDA - İŞ SEN
DİKASI Genel Başkanı İbra
him Denizcier'in başkanlı -
ğında açılmış, Merkez Şube
Başkanı Rahmi Şahin açış
konuşmasında vergi reformu,
Sosval S'oortaiar Kurumu' -
nun bugünkü durumu. Konut
Sorunu ile 274 ve 275 savılı
kanunların aksaklığını dile
getirmiştir.

Bu arada TEK GIDA - İŞ
Sendikası yöneticilerinden 25
senesini dolduran ilk kadın
sendikacı Dervişe Koç'a bir
jübile düzenlenmiştir.

Seçimlerde başkanlığa ye
niden Rahmi Şahin, icra ku
ruluna da Ergun Kaboğlu ve
Ömer Güleç seçilmişlerdir.



TOPLU iş SÖZLEŞMELERİ

SfGMA DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTI. üs başlayan topiu sözleşme görüşmelerinden
bir görünüm.

SIĞMA DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ ÎLE TOPLU
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM
EDİYOR

Gebze - Çayırova'da kurulu SİGMA DÖ
KÜM SANAYİİ VE TİCARET Ltd. Şt. ile sen

dikamız arasında 2. ci dönem toplu sözleş
me görüşmelerine 7.3.1975 tarihinde başlan
mış olup bu ay içerisinde üç toplantı yapıl
mıştır. Görüşmelere devam edilmektedir.

Sözleşme müzakereleri işyeri temsilcile
ri ile Sendikamız Toplu Sözleşme Daires?
yetkilileri müşterek yürütmektedirler.

mm

S.S.Y.B, Bölge Tamirhane işyeri topiu sözleşme görüşmelerinde Sendikamız yönetici
ve temsilcileri görülmektedir-
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S.S.Y.B. Bakırköy Tamirhane Wld. lüğü topiu iş sözleşmesi görüşmelerinde Vali Muavini ve
Sağlık Müdürü görülmektedir.

S.S.Y.B. BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE
Müdürlüğü ve ak-kardan sanayii
VE TİCARET A.Ş. İŞYERLERİ İÇİN
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE
BAŞLANDI
İstanbul - Bakırköy'de bulunan S.S.Y.B.

BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE MÜDÜRLÜ
ĞÜ işyeri için sözleşme çağrı presödürü ta
mamlanarak yetki sendikamız adına tescil
edilmiştir. Sözleşme taslağı 18.3.1975 günü
yapılan ilk toplantıda işveren temsilcilerine
tevdi edilmiştir. Toplu sözleşme görüşmele
rine Sendikamız tarafından Toplu Sözleşme

Dairesi yetkilileri ile işyeri temsilcilerimiz iş
tirak etmekte olup, işvereni temsilen geçen
yıllara oranla çok değişik bir ekip katılmak
tadır.

İşveren temsilciliğini İstanbul Vali Mua
vini lie İstanbul Sağlık Müdürü ve yardımcı
ları yapmaktadırlar. Görüşmelere devam edil
mektedir.

Gebze - Çayırova'da kurulu AK-KARDAN
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. işyeri için yapıl
mış olan toplu sözleşme çağrı yetkisi Sen-

(Devamı arka sayfada)

AK - KARDAN Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan toplu sözleşme görüşmeie- inden bir an.



dikamız adına sonuçlanmış olup bu hususta
ilk toplantı 24.3.1975 günü yapılmıştır. Toplan
tıya Sendikamız Genel Başkanı ile Şirket Ge
nel Müdürü de iştirak etmişler ve birer ko
nuşma ile görüşmelere başlanmıştır. İlk top
lantıda yetki belgeleri ile sözleşme taslağı
verilmiş olup, kanun gereği grev ile lokavta
katılamıyacak işçiler tespit edilmiştir. Toplu
sözleşme görüşmelerine devam edilmektedir

ÇELİK MONTAJ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İŞYERİNDE GREV KARARI ALINDI

Sendikamızın, teşkilatlanarak yeniden
bünyesine katılmış bulunan Kartal'da kuru
lu ÇELİK MONTAJ TİCARET VE SANAYİİ
A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri adına yürüt
mekte olduğu toplu iş sözleşmesi uyuşmazlık
la neticelenmiştir. Uyuşmazlık Sendikamız
tarafından ligili mercilere intikal ettirilerek,
konu Uzlaştırma Kuruluna getirilmiştir. Uz
laştırma Kurulu ilk toplantısına 15.3.1975 gü:
nü başlamış ve 29.3.1975 günü kararını ver
miştir.

Uzlaştırma Kuruluna intikal eden (34)
maddenin, (19) u Sendika tarafsız aracısının,
(9) u işveren tarafsız aracısının muhalefeti
ile karar verilmiş olup ancak (6) madde üze
rinde mutabakat temin edilmiştir. Uzlaştırma
Kurulu'nun vermiş olduğu bu karar Sendika
mız tarafından kabul edilmemiş ve kanuni
hakkımızı kullanmak üzere GREV karârı alın
mıştır.

GREV uygulaması kanunun ön gördüğü
sürenin bitiminden sonra tatbikata koyula
caktır. Bu hususta işyerinde GREV Komitesi
nin tespitine ve ilgili hazırlıklara başlanmış
tır.

KARMAŞAN, KARTAL MAKİNA SANAYİİ
A.Ş. İŞYERİNDE UYUŞMAZLIK
TUTANAĞI İMZALANDI

Sendikamız ile 3 cü dönem toplu söz
leşme görüşmeleri 10,2.1975 tarihinde baş

lıya nve neticede anlaşma sağlanamayınca
uyuşmazlığa intikal eden, Kartal - Cevizli'de
kurulu KARMAŞAN, KARTAL MAKİNA SA
NAYİİ! A.Ş. işyeri için gerekli presödür ta
mamlanarak İstanbul Bölge Çalışma Müdür
lüğüne gönderilmiştir. Uzlaştırma toplantısı
nın 4.4.1975 günü Bölge Çalışma Müdürlüğün
de yapılması için taraflara tebligat yapıl

mıştır.

Amacımız üyelerimizin yaşam düzeyini
normal hayat şartlarına uydurmak için daha

etkili olarak istihsale katkıda bulunmak ve
payımıza düşen miktarı da adaletli bir ücret
dağılımı neticesinde almaktır. Bu amacımıza
ulaşmak için yasal yolların tanımış olduğu
her türlü haklarımızı kullanacağımız bilinme
lidir.

KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş.
İŞYERİNDE REFERANDUM YAPILACAK

Sendikamız ile yapılmış ve 1.4.1975 ta
rihinde bitecek Gebze - Çayırova'da kuru -
lu KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş. işyeri söz
leşmesi daha evvel Sendikamız tarafından
fesh edilmiş olup, yeni dönem için çağrı pre-
södürü tamamlanmıştır. Ancak, gerek daha
evvel uygulanan grev döneminde, gerekse
grev sonrası işçiyi bölmek için işverenle müş
terek hareket eden Cevher-lş Sendikası işye
rinde çalışan tüm personel adeti kadar Böl
ge Çalışma Müdürlüğüne üye giriş beyanna
mesi ibraz etmesi. Bölge Müdürlüğünü tered-
düte düşürmüştür. Bu durumda Müdürlütc
haklı olarak işyerinde çalışanların irade be
yanlarına başvurarak REFERANDUM sonu
cu yetkili sendikanın tespiti için karar ver-
miştir. Bu karara sendikamız Gebze İş Mah
kemesi nezdinde müracaat etmiş ve referan
dum talebinde bulunmuştur. Cevher-lş Sendi
kası ile Kocaeli Iş Mahkemesine müracaat
la kararın iptalini istemiş ve isteği reddedil
miştir.

(Devamı arka sayfada)



HÜKM KÖŞESİ
İsçilik Vasfının Tayin Yeri

AV. Cengiz ABBASGİL

Bilindiği gibi eskiden bir kimsenin işçi
lik vasfının tayini idareye bırakılmıştı. İşçilik
durumunun tesbit ve tayininde Çalışma Ba
kanlığının yetkili organları karar vermekte
idi. Ancak bu durum değişmiş bulunmakta
dır. Artık iş mahkemelerine gelen ihtilaflarda
işçilik vasfının tayini söz konusu olduğunda,
mahkemenin bu durumu tesbit etmesi icabet-
mektedir. Nitekim Afyon mahkemesinden çı
kan bir kararda işçilik durumunun tayin ve
tesbiti mahkemece yapılmamış olması ne
deni ile. durumun tayininin mahkemede ya
pılması icabedeceği yolundaki Başsavcılığın
iGteği üzerine 9. Hukuk Dairesi kanun yararı
na verdiği bir bozma kararı ile, mahkemele
rin işçilik vasfının tayin etmesi icabedeceği
hükme bağlanmıştır. Kanun yararına verilmiş
bulunan bu bozma kararını aşağıda aynen
yayınlamaktayız.

YARGITAY KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığından
E. No: 1974/33148
K. No: 1975/2469

TÜRK ULUSU ADINA HÜKÜM VERMEĞE
YETKİLİ YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
KURULUNUN 21/1/1975 GÜNLÜ KARARI

Kanun yararına bozma isteyen: O. Sav

cılığı.

Bozulması istenen hüküm: Afyon 2. As
liye Hukuk Hâkimliğinin (İş) 7/6/1973 günlü
ve 777/822 sayılı kararı.

İsteğin özeti; Afyon Asliye 2. Hukuk Mah
kemesince (İş) verilen yukarıda tarih ve sa

yılı karar usul ve yasaya aykırı görüldüğün
den, H.Ü.M.K. nun 427 ci maddesi uyarınca
kanun yararına bozulması isteğine ilişkindir.
Başsavcılığın isteği üzerine dosyadaki bü
tün belgeler incelendikten sonra gereği ko
nuşulup düşünüldü :

Yargıtay C. Savcılığı Afyon İş Mahkeme
sinden verilen 7/6/1973 esas, 1973/777 ka
rar, 1973/822 sayılı hükmün kanun yararına
bozulmasını istemiştir.

Gerçekten, bir kimsenin işçi sendikası
na üye olabilmesi için kanunun tanımladığı
manada işçi olması gereklidir. Ayrıca, mah
kemenin işçilik sıfatı hakkında bir karar ver
menin, dava konusu olan şahısların işçilik sı-,
mesi de yasa gereğidir. Bu itibarla, mahke-
fatını tayin etmeksizin verdiği karar usul ve
yasaya aykırıdır ve C. Başsavcılığının kanun
yararına bozma isteği bu bakımdan yerinde
dir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebepler
den dolayı C. Başsavcılığının kanun yararına
bozma isteğinin kabulüyle kesin olarak ve
rilen ve niteliği bakımından yürürlükteki mev
zuata aykırı bir hukukî sonucu hüküm altına
alan mahkeme kararının H.Ü.M.K. nun 427
nci maddesi uyarınca kanun yararına ve hük
mün hukukî neticelerine etkili olmamak üze
re bozulmasına, 21.1.1975 gününde oybirli
ğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye
I- Gaffaroğlu N. Bayiç Ş. Kitapçı E- Özkan

Üye
S.H. Karakaş
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Parlayıcı Patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle
çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler

hakkında tüzük

(Geçen sayıdan devam)

Cj -Aerallı deposu» deyimi; ycraluna tamamen
gömülü ve üzerindeki toprak tabakası 60 santimetre
den fazla ve aynca üstü en az 10 santimetrelik bir be

ton tabakası ile örtülü olan bir depoyu,
d) -«Parlayıcı sıvı» deyimi; parlama noktası 38°C

aşağı olan sıvılan,
e) -«Tehlikeli sıvı» deyimi; parlama noktası 38°C

yukan olan, tehlikeli ve zararlı sıvıları belirtir.
Madde 75 — Parlayıcı sıvıların konulduğu bütün

depolar ve boru donatımları, boru bağlantıları statik
elektriğe kaı-şı uygun şekilde topraklanacaktır.

Depoların parlayı-ı sıvılarla doldurulmuş ve boşal
tılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağ-
Intılan statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklana
caktır.

Depolann parlayıcı sıvılarla doldurulması ve bo
şaltılmasında araç ile depo arasında topraklama haf;ı
bağlantısı yapılarak statik elektriğe karşı tedbirler alı
nacaktır. Lâstik tekerlekler üzerinde hareket eden tan

kerler, yüklü oldukları statik elektrikten tamamiyll ann-
raadıkça dolum yerlerine sokulmıyacaktır.

Madde 76 - Parlayieı sıvıların konulduğu yerüstü
depolarda aşağıdaki tedbirler alınmış olacaktır :

a) Yerüstü depolan, sağlam tabanlar üzerine otur
tulmuş ve etrafı uygun güvenlik duvarlan ili çevril
miş olacaktır.

b) Yerüstü depolannm tavanı, yanlanna göre da
ha ince demir saçtan yapılmış olacaktır.

c) Yerüstü depolarında uzaktan kumandalı yon
gan söndürme tesisatı bulunacaktır.

d) Yerüstü depolannda belirli bir basınç değişi
minde otomatik açılıp kapanan bir basınç valfı bula
nacaktır.

e) Yerüstü depolarında ölçü ağzına rahatça ini,-)
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çıkmayı sağlıyacak bir mirdiven, tabam çevreleyen bi*-
korkuluk ve benzer ikoruyucu tertibat bulunacaktır.

Madde 77 — Parlayıcı sıvıların konulduğu yeral
tı depolannda aşağıdaki tedbirler alınmış olacaktır ;

a) Yeraltı depolan sağlam bir yer üzerine otur
tulmuş, bütün kısımlan yer yüzünden en az 60 san
timetre derindi ve dış korozyona karşı korunmuş ola
caktır.

b) Yeraltı depoolnmn binalann dışındaki dol
durma borusu ağzı, doldurmalar dışında daima kapalı
ve dış etkilere karşı korunmuş olacaktır.

c) Yeralü depolan 7 kg/cm2 bk bir iç basınca
dayanacak şekilde yapılmış olacaktır. Bunlann alev ge
çirmez tertibatlı ve havaya daima açık tutulacak bir
havalndırma borusu ile ölçmeler dışında her zaman
kapalı bulundurulacak bir ölçme ağzı bulunacaktır.

Yeraltı depolannm, bunun dışında, dışansı ile hiç
bir bağlantısı bulunmıyacaktır.

d) Yeraltı depolannm havalandırma borulan; ba
calardan, binalann açık kısımlanndn ve bubrlann biri
kebileceği yerlerden uzakta bulunacak ve ağızaln yer
den en az 2,5 metre yükseklikte olacaktır. Maddenin
buharlannı depoya geri gönderen bir boru sistemi bu
lunduğu takdirde, havalandırma borusunun çapı 20
milimetrede nve buhar iade borusu mevcut olmadığı tak
dirde de 25 milimetreden az olmayacaktır.

Madde 78 — Depo içinde bulunan sıvının parlama
noktası, bulunduğu ortamın sıcaklık derecesinden dü
şük olduğu hallerde, depo içinde patlayabilecek nitelik
te, hava ve buhar karışımı teşekkülünü önliyecek ted
birler alınacak ve aynca açık havaya açılan havalan
dırma borusu ağzına da uygun bir alev geçirmez terti-
.bat konulacaktır.

(Devamı gelecek aayıdai



Kıdem Tazminatı ve Borçlanma Kanunu

Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şi-
de, son yaptığı açıklamada, kıdem tazminat
larının, 15 günden biraya çıkarılmasını öngö
ren yasa değişikliğinin. Meclis trafiğine so
kulduğu müjdesini vermiştir. Sağolsunlar ek
sik olmasınlar.

Ancak biz bu konuda bir açıklama ya
palım da, bazı milletvekillerimizi «uyaralım»
dedik. Böylece Meclis'te işverenlerimizin «Ba
tıyoruz, öldük» şamatalarına eskisi kadar
önem vermesinler. Malum ya, günümüzde ül
ke çıkarlarının kavgası, sokaklarda' yapıl
maktadır. Kimin parası, vakti bolsa, kimin pa-
zusu güçlü ise, onun sesi gür çıkmakta, hak
lılığı tescil edilmektedir.

Mesela, emekli işçilerin aylıklarına zam
üç yıldır önlenirken, keza işçilerin kıdem
tazminatlarının bir aya çıkarılması lafla ge-
çiştirilirken, bu ülkeyi bölmek, parçalamak
isteyen komünistlerin, devlet hazinesini yağ
ma edenlerin ve vergi kaçakçılarının affı, jet
sürati ile gerçekleşmiştir.

(Tercüman'dan)

lük, kıdem tazminatını, şimdi bunun üzerine
bile çıkılmıştır. Örnek isteniyorsa onu da ve
relim. Meselâ Otomobil-lş Sendikası'nm
AEG-Eti işyeri ile yaptığı son toplu sözleş
meyi eie alaîım. Bakınız, «Batıyoruz» şama
tası ile hak budamayı marifet bilen işveren
kesimi, işçi kıdem tazminatlarını nasıl tanı
mıştır.

«İşyerinde en az bir yıl çalışmış sendika
üyesi, kıdem tazminatı hakkına hak kazanır.
Kıdem tazminatı hesabında, üyenin her yııı
için kıdemi, bir yıldan üç yıla kadar olana
32 günlük, kıdemi 3 yıldan 5 yıla kadar ola
na 35 günlük, kıdemi beş yıldan daha fazla
olana 37 günlük ücreti tutarında kıdem taz
minatı ödenir.»

Bu hatırlatma ile hafıza tazelemesine de
vam edelim, CHP - MSP Koalisyonunda Sa
yın Erbakan ve arkadaşları, bir aylık kıdem
tazminatına «hayır» demişlerdir. O zamanlar
bir kısım milletvekilleri «Böyle bir yasa, iş
verenlerin yıkımı olur» fetvasına arka çık
mışlardır. Biz bu pek sayın milletvekillerine
«O zamanlar yıkım olur» dedikleri uygulama
nın, halen yürürlükte bulunduğunu açıklaya
lım. Toplu sözleşmelerle çoktan bu hakkın
işçiye tanındığını belirtelim. Bırakın, 30 gün-

Herhalde bir kısım siyasi partilerimizin
kraldan fazla kralcı geçinmelerine gerek ol
madığı, çalışma hayatımızdaki bugünkü uy
gulama ispat etmektedir. Bu bakımdan, kı
dem tazminatlarının 30 güne çıkarılmasına
karşı koymaya yeltenenlere tavsiyemiz şu ola
çaktır.

«Zahmet etmeyin, uygulama çoktan ka
nuni hak sınırını aşmıştır.»

Temennimiz, kıdem tazminatını bir aya
çıkaracak yasanın, emekli işçilere zam sağ
layacak yasa değişikliğinde olduğu gibi, bir
komisyondan diğerine havale edilerek, sa
bırları patlatacak bir trafiğe sokulmamasıdır.

Bizim üzerinde durduğumuz esas konu
şu Borçlanma Kanun tasarısıdır. İki yıl önce

(Devamı arka sayfada)
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Anayasa Mahkemesi, SSK daki eski hizmet
lerin borçlanılması işlemini durdurmuş ve ye
ni bir yasanın çıkarılmasını istemiştir. Yak
laşık olarak 70 bin sigortalı işçi, bu iptal ka
rarı yüzünden mağdur edilmiştir.

Sayın Bakan Sadık Şide'den ricamız, iki
yıldır rafa kaldırılmış bu yasa değişikliği ta
sarısını bir an önce Meclis'e sevketmesidir.
SSK, Nisan ayından itibaren 25 yılını dol
durmuş sigortalı işçileri emekliye ayıracak
tır. Borçlanma işlemi yapılmamış binlerce
işçi bu yüzden emekliye ayrılma hakkını
kaybetmiş durumdadır. Yazıktır. Ayıptır. Bin
lerce işçinin ümidi ile oynamaya, onları sa -
hırlarının üzerinde bekletmeye kimsenin hak
kı yoktur.

Borçlanma Kanunu çıktığı takdirde bin
lerce sigortalı, mahrum edilmiş haklarına ka
vuşacaktır. Bu yüzden Sayın Şide'den kıdem
tazminatını 30 güne çıkaracak yasa ile bir
likte, SSK'ya borçlanmayı sağlayacak ya
sa tasladığını da Meclis trafiğine sokması» »
bekliyoruz.. Ve istiyoruz.

Bu Savaş
â

Önlenmelidir
ZİYA HEPBİR

(Türk-fş i. Bölge Temsilcisi)

Ayrı ayrı konfederasyonlara bağlı sen
dikalar arasında işyerlerinde başgösteren
çoğunluk sağlama savaşı gün geçtikçe «iş
çinin işçiye kırdırılması» havasına itilmek
tedir.

Bu yolda gerekli tedbirler alınmadığın
dan yargı organlarının kararları uzun zaman
lar sonunda kesinlik sağlanması kısa süre
ye indirilmezse, Türkiye'ye önümüzdeki dö
nemlerde ciddi işçi sorunları bekleyecektir.

Bir iş yerinde iki ayrı konfederasyona
bağlı sendikanın üyesi olarak çalışan işçiler
arasında yapılan referandumlara çoğu za

man hile karışması, bu hile olayının yetkili
kuruluş ve yargı organlarında değerlendiri
lip sonuca bağlanması, uzun zamana ihtiyaç
göstermektedir. Bu arada bir çok işçi de sos
yal haklarından faydalanamaz durumda kal
maktadır, Bu tür olaylar 1974 yılının sonla
rında başlamışken 1975 yılında hız kazan
maya doğru yönelmiştir.

İşverenin iyi veya kötü niyeti bu anlaş
mazlıkta ölçü değildir. Ama işyerinde baş
gösteren bu yoldaki huzursuziuk üretim ya
vaşlamasına iş gücü azalmasına sebep ol
maktadır. Bu bireysel olayların zamanla art
masından endişe ettiğimizden ileri dönem
lerde Türk ekonomisinin bu yolda büyük za
rarlara uğraması da söz konusu olacaktır, jş-
yerlerimizdeki referandumun kanunlaşmasın
dan başka çıkar yol kanatimizce bulunma
maktadır.

Sendikalar arasında bu yolda başlıyan
çatışmanın toplumumuza ve ekonomimize ge
tireceği ters yöndeki etkiler ise sayıiamaya-
cak kadar çok olacaktır. Bu aynı zamanda iş
güvenliğinin en sarsıcı bir etkeni de olacaktır

Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt ka
nunu yürürlüğe girdiği 24.7.1963 tarihinden
bu yana Türkiye'de iikkez bir işveren, işçj
sendikasının toplu sözleşme yapmaya ça-
ğırdj ve fakat işçi sendikası bu çağrıya uy
madı.

Şişli de kurulu Sedef Düğme Fabrika
sında 192 işçi çalışmaktadır.

Bu işçiler daha evvelce müstakil bir ku
ruluş olan İdeal Lastik-iş Sendikasında üye
iken ağustos 1974 tarihinde mezkûr sendika
dan istifa ederek Kauçuk - İş Sendikasına
girmişlerdir.

Sözleşme müddetinin geldiği 1.11.1974
tarihinde Kauçuk - İş, kanunu lâzimeye uya
rak gerekli çağrıyı yapar. Bu çağrıya diğer
sendika itiraz eder ve Bölge her iki taraftan
belgeleri ister ve neticede Bölge Çalışma
Müdürlüğü sahte belge ibraz eden İdeal Las
tik İş sendikasına 14.11.1974 tarihinde söz
leşme yetkisi verir.
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TOPLU-ls Sözleşmeleri

(Sayfa 8 den devam);

Bu hususta Gebze İş Mahkemesi RE
FERANDUM için 8.4.1975 günü karar ver-

me-oi beklenmektedir.

TOE. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ
A.Ş. İLE YÜCEL BORU VE PROFİL
ENDÜSTRİSİ A.Ş.
İŞYERLERİ İÇİN YENİ DÖNEM
SÖZLEŞME ÇAĞRILARI YAPILDI

Sendikamız ile aktedilmiş ve 1.5.1975 tari
hinde nihayete erecek olan Gebze - Çayır
ova'da kurulu TOE. TÜRK OTOMOTİV EN
DÜSTRİLERİ A.Ş. ve YÜCEL BORU VE PRO
FİL ENDÜSTRİSİ A.Ş. işyerleri Toplu iş söz
leşmelerinin feshi yapılmış olup, yeni dönem
için çağrı presödürleri tamamlanmıştır. Bu
arada ilgili işyeri temsilcileri ile sözleşme
taslağı hazırlanması için, Toplu Sözleşme
Dairesi yetkilileri ile müşterek çalışmalara
başlamıştır.

MES. MAKİNA VE ELEKTRİK SANAYİİ
A.Ş. İŞYERİ İÇİN YENİDEN SÖZLEŞME
ÇAĞRISI İÇİN MÜRACAAT EDİLDİ
Kartal - Cevizii'de kurulu MES. MAKİNA

ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş. işyeri ile geçen yıl
yapılmakta olan toplu iş sözleşmesi görüşme
leri uyuşmazlıkla neticelenmiş ve uzlaştırma
da da anlaşma sağlanamadığından grev ka
rarı alınmıştı. Ancak işyerinde işverenin dön
dürdüğü türlü entrikalar ve yasaların boşlu
ğu sonucu, karardan sonra işe yeni alınan iş
çilerin grev oylamasına katılması neticesin
de grev kararı düşürülmüştü. Bu kere azimli
ve bilinçli hareket etmekte kararlı olan MES
MAKİNA VE ELEKTRİK SANAYİİ işyerinde
çalışan üyelerimiz bu günü sabırla beklemiş
lerdir. Sendikamız tekrar sözleşme yapmak
için İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne
müracaat etmiştir. İşyerinde geçen yıl işve
renin grev oylamasını düşürmesi için türlü
vaatlerle kandırdığı kişiler dahi, bekledikle
rini bulamadıklarından bu sözleşmede üyele
rimizi destekleme kararı almaları kıvanç ve
ricidir.

BAŞYAZI
(Sayfa 1. den devam)

Mart ayı içinde işçi kesimini alakadar
eden bir konuda sekiz Mart'ta başlayan, üç
gün süren Türk iş'in düzenlediği işçi kurul
tayı, sözde hangi siyasî partinin desteklene
ceği konusu görüşülecekti. Toplantıda neler
söylendi neler, sonunda konuşmacılar ana
konuyu unuttu gitti.

Netice alınsaydı zaten geçersizdi.. Çün
kü, bir s.'yasî partinin desteklenmesi ancak
Türk İş'in Genel Kurulunda olacağı tüzüğü
ile saptanmıştır.

Uyutmacaya dayanan bu toplantı ilerde
Türk iş yetkililerini kötü durumda bırakacak
tır. Kaldı ki bu toplantının masrafları ve har
cırahları ile çok pahalı bir eğitim olduğunu
görüyoruz. Bütün bu masraflar teşkilâtlar ta
rafından toplanıp lokavta uğrayan işçilere
verilseydi daha faydalı olurdu. Tekstil iş ko
lunda yaygınlaşan lokavtlarla yalnız teksifin
kasası karşı karşıyadır. Bu eridikten sonra
yapılacak katkılar hiç bir şey ifade etmez
Sayın Maliye Bakanı herhalde enflasyonu
önlemek için lokavt yaparak işçilerin ücret
lerini artırmayan işverenleri takdir ediyordur.
Bütün bunları yakından izleyen işçi örgütle
rinin ülke idarecilerine karşı güvenleri her
geçen gün azalmaktadır.

OTOMOBİL MOTORLARINDA
KRANK MİLİ VE SİSTEMİ

ÜZERİNDE YENİ BİR BULUŞ
Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi Ana

dolu Han 14/4 de bulunan Beytullah Ge
ven adlı şahıs. Otomobil motorlarında ye
ni bir buluş yaparak patentini aldığını bil
dirmiş ve bu buluşunun Oto fabrikalarına
ve ilgili Sanayici kuruluşlarımıza İletilme
sini rica etmiştir.

Bahsi geçen buluş, Krank milini ve
sistemim (piston, piston kolu, eksantrik
mıh, İticiler, spaplar, vs.) yi gereksiz kıl
maktadır. Otomobil motorlarında % 80 ta
sarruf sağlamaktadır.

Yük arabalarında, binek arabalarında
deniz motorlarında, helikopter sanayiin
de, zirai sahada, pompa, değirmen vs. gi
bi yerlerde tahrik edici olarak kullanılma
olanağı yaratacak ve bu konuda yeni bir
iş sahası açacağı öne sürülmektedir.
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Hayat ve ölümün bir tel saça bağlı ola
bileceğini hiç düşündünüz mü, senor? Kimse
bunu benim kadar iyi bilemez. Bana sorar
sanız bir adam öldürürken bazı şartları göz
önünde bulundurmak yerinde olur. «Sizinle
konuşan ben bir adam öldürdüm ve bundan
da hiç mütessir değilim. Bulunduğum vazi
yette gayet mantıki hareket ettiğimi hisset
miştim.

«Lâkin bu adamı öldürmeğe hakkım ol
duğunu sanarken tamamiyie aldanmıştım.» O
zamanlar Londradaki Elçilik binamızda vazi
fe ile bulunuyordum.

Şimdikinden on yaş gençtim ve oldukça
da yakışıklıydım, bütün bunlar zannederim
memleketimin şöhreti üzerinde müsbet bir
tesir icra ediyordu.

«Her cuma akşamı tiyatroya gitmeyi, tem
sil bittikten sonra Oueens Gate'e kadar - o
civarda oturuyordum - bir tur yapmayı âdet
edinmiştim.

«Geniş ve bir okadar temiz sokakların
da gece yarısı dolaşmaya bayılıyordum, eve
dönmeden evvel Londrada oldukça geniş bir
saha işgal eden çay, kahve, sosis, sandviç,
bisküvi vesaire satmaya gelen esnaflara gö
rünmeyi ihmal etmiyordum. Sırf bir şey iç
miş olmak için çay içiyordum. Ve gece yarı
sından sonra tezgâhlarının başına üşüşmüş
enteresan İngiliz tiplerini tetkik ediyordum.
«Yine çayımı içtiğim bir gece, karanlıkların
kucağından kaçan hiç görmediğim güzellik
te, nefis bir kadına tutuldum. «Bulunduğum
meslekte birçok güzel kadına rastlamam ta
bii olaylardandı. Fakat bu seferkinin şahane
bir cazibesi fevkalâde büyüleyici güzelliği va"*
dı.»B undan başka, bir şeyden de korktuğu
belliydi. «Birisinin hücum edeceğinden çeki
niyordu. Zaman zaman omuzunun üstünden
geriye bakıyordu. Yüzü kusursuz şekilde yu
varlaktı ve mosmordu, iri, parlak gözlerinde-
k igölgeler bir şeye sinirlenmiş olduğunu gös

Asansör'dekl
□ B

Olü
Yazan: Peter CHEYNEY

teriyordu. Fincanı tutan uzun, beyaz par
makları hafifçe titriyordu.

«Bir İngiliz olsaydım, itiraf ederim, hiç
bir işe karışmayacaktım. Fakat İngiliz değilim
ve hemşerilerinin hayran olduğum o müstes
na soğukkanlılığı da bende yok. Müşkilât
içinde güzel bir kadın gördüm mü, dayana
mam, hemen yavaşça yanına sokuldum ve
kendisine faydalı olmak için ne gibi bir hiz
mette bulunabileceğimi sordum. Evvelâ ür
ker gibi oldu fakat sonra sakinleşerek bu
yardım teklifime teşekkül etti. Ona hemen ça
yını içmesini, sonra da kendisini üzen şeyin
ne olduğunu bana anlatmasını söyledim.

«Meydanda bir tur yaptığımız sırada tit
rek bir sesle hikâyesini anlattı. Artık susmu
yordu.» Bir zamanlar Amerikada yaşamış ve
şimdi üzerinde durmak istemediğim bir za
manda az çok câni olan bir adama bağlan
mak zorunda kalmış. Haydut herif kendisini
elinde tutmakta ve ondan kaçmak mümkün
olmamakta imiş.» Fakat bir gün fırsatını bu
larak, genç kadın bu haydudun işlediği suç
ları polise ifşa etmeye muvaffak olmuş ve
adam yedi sene hapse mahkum olmuş, ka
dın da ingiltere'ye kaçmış. «Yaniız beriki, ha
pisten çıkar çıkmaz onu öldüreceğine yemin
etmiş ve kadın da onun sözünü tutacağını
bilmekte imiş.» İşte bana rastladığı gün adam
iki arkadaşı ile birlikte lingiltereye gelmiş.

«Ona İngiltere'nin Amerika olmadığını ve bu
serserinin istediği gibi adam öldürmesine bu
rada müsaade edilemeyeceğini anlattım. Fa
kat faydası olmadı.» Dehşete kapılmıştı, evi
ne gitmeye cesaret edemiyordu. Söylediği
ne göre iki kişi onu bütün gün takip ediyor
du.» Senor doğrusu çok mütessir olmuştum.
Söylediğim gibi on yaş gençtim ve yufka yü
rekliydim. Parlak güzelliğinin kıymetini orta
ya koyan nefis gece elbisesi içinde bu kadın
garip bir şekilde beni kendisine çekiyordu.
«Aklıma bir fikir geldi. Ona, kendisini bizim
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elçilik bürosuna götüreceğimi söyledim. Top
lantı salonundaki koltukta herşeyden uzaK
korkusuzca yatabileceğini ve ben de ertesi
sabah onun korunmasını sağlayacak tedbir
leri alacaktım.» Uzun tartışmalardan sonra
kabul etti. Bir taksi çağırdım, elçiliğe gittik.
Kapıyı açtım, kadını zemin kattaki toplan
ma salonuna soktum. Elektrik düğmesini çe
virdim, kanapeyi kaloriferin önüne çektim.
Ve o esnada olan oldu.

«Odanın ortasında bulunuyorduk, bir
denbire bir patlama oldu, dipteki pencere
lerden birinin camı tuz buz olarak parçalan
dı ve bir kurşun duvara saplandı, genç ka
dına bir şey olmamıştı.» Vakit kaybetmedim.
Işığı söndürdüm, kadını elinden tutarak bi
nadan çıktık ve bir taksiye atladık. Onu ak
rabalarımdan birinin evine bırakacaktım. Yol
esnasında şöyle diyordu: «— Görürsünüz bu
da bir işe yaramayacak bizi bu akşam bulan
yarın da bulur.» Cevap verdim. «— Budalaca
sözleri bırakınız senora, haydi, metin olun.
Bundan sonra emin olabilirsiniz. Düşmanını
zın nerede oturduğunu biliyor musunuz? Bili
yorsanız söyleyin bana, onunla meşgul olu
rum.»

«Bu hususta konuşmayı evvela reddet
ti, fakat yeğenimin evinde kendini her tehli
keden uzak hissedince haydudun oturduğu
otelin ismini söyledi, ikinci katta 15 numa
rada imiş? Onunla çatışmaman için yalvardı.
Kadın galeyana gelmişti. Onu tamamiyle dü
rüst hareket edeceğime dair ikna ettikten
sonra terkettim, doğrudan adresteki otele
gittim. «Londranm merkezine kurulmuş, ufak
çapta fakat birinci sınıf otellerden biriydi. Dö
ner kapıyı iterek içeriye girdim, otel katibini
aradım fakat görünürde kimse yoktu. «Antre
de bir asansör gördüm ve bindim.

«İkinci kata gelince durdum. Ayni za
manda, koridorda asansörün tam karşısında-
ki kapı aralandı. 15 numaranın kapısıydı.
Fraklı bir adam göründü, iri yarı ve esmer
di. Kötü bakışlarından aradığım haydudun o
olduğuna emin olunca tam suratının ortası
na bir yumruk salladım, sallandı ve duvarın
dibine çöktü, boğazına sarıldım. İlerdeki böl

meye sürükleyerek sizin lisanınızla hatırıma
gelen bütün küfürleri sıraladıktan sonra ba
na sığınıp yardım isteyen kadını rahatsız et
mekte devam ettiği takdirde acımadan, bir
köpek gibi öldüreceğimi söyledim.» Ve bırak
tım.

«Fırladı ve çabuk bir hareketle asansö
re sıçradı, dış kapısını çekti. Sonra sırıtarak
bana meydan okudu: — «Bana bak, söylese
ne yahu, kendini nimetten mi sanıyorsun sen,
ecnebi bozuntusu? Sen yine mumyana dön,
yalnız söyle ona, o benim olacak, belki. An
laşıldı mı? Ne zaman istersem ve nasıl is
tersem o benim olacak. Belki yarın belki
öbür gün, belki de daha öbür gün. Nereye is
terse saklansın, onu takip edeceğim. Böyle
olmasını hiç arzu etmeyecek... Olacak ama, .
Haydi eyvallah, yobaz-»

«Nanik yaptı ve kapıyı kapadı. O zaman
hiddetten köpürmüş, insiyaki bir jest yaptım.
Bastonumun sapını parmaklık arasından ge
çirerek suratına vurmak istedim, muvaffak
olamadım, lâkin bastonun kıvrık sapı boynu
na geçti, bu sırada sırtı, iniş düğmesine da
yandı, başını öne doğru çekmiştim. «Korku
dan donakalmıştım. Fakat tabii bir şekilde
merdiveni indim. Antrede gene kimse yoktu,
öbür köşede asansör, içindeki ölü ile eski ye
rini almıştı.» Süratle döner kapıdan geçtim
ve oteli terkettim.

Kimse beni görmemişti. «Sonra gayet
sakin yatmaya gittim.» Ertesi sabah «Kaza»
hakkında bilgi veren gazeteleri okudum, niha
yet endişeli bir yazar herkese asansörü işlet
meden evvel kapılarını sıkıca kapamalarını
tavsiye ediyordu. Hepsi o kadar.

«Yalnız, bakın senor, kaderin ne garip
cilveleri var. Ertesi sabah elçiliğin arkasına
bakan evlerden birinde oturduğunu söyleyen
yaşlıca bir bay, dün gece av tüfeğini temiz
lerken patlayıp camlarımızdan birinin kırılma
sına sebep olan kurşun için affını rica etme-
y© geldi.» O kurşun ki bana bu cinayeti iş
letmişti.» Sadece bir rastlantı öyle değilmı
senor?
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DOĞUM :

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden,

Ruşen Aytunç'un ATİLLA adında erkek
Şeydi CAN'ın YASEMİN adında kız,
Süleyman Zafer'in SERKAN adında er

kek,
Rıdvan Dursun'un EBRU adında kız,
Osman Çöp'ün YASİN adında erkek,
Şerif Baysal'ın SEVİM adında kız,
Şükrü Kahraman'ın HATİCE adında kız,
Bekir öztürk'ün REYHAN adında kız,
Zeynel Pehlivan'ın NURETTİN adında

Hüseyin Karakaş'ın CENGİZ adında er-
kok

' Ahmet Elitok'un CENK adında erkek,
Çocukları dünyaya gelmiştir. Genç an

ne - babaları tebrik-eder, yavrulara uzun ve
sıhhatli ömür dileriz.

EVLENME :

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden;

A. Nejat Hergüner bayan Gülseren Ra-
kiye Ümsu ile,

Cemalettin Baykent bayan Zehra Gü-
nen ile.

Evlenmişlerdir. Yeni evlileri tebrik eder,
ömür boyu mutluluklar dileriz.

VEFAT ;

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden;

Hasan Gülen'in babası Servet Gülen,
A. Şinasi Kanat'ın annesi Fatma Kanat,
Bülent Ersöz'ün babası Hasan Ersöz

Vefat etmişlerdir. Merhum ve merhume
leri, rahmetle anar, üyelerimize ve yakınları
na başsağlığı dileriz.

16

klt jCö-Lul

THoda Bumu ?

Bir modadır yürüdü kısa etek ve maksi
Yetmiş beş senesinde dolmuşlar oldu taksi
Uzun uzun etekler taş devrindeyiz sanki

Yeni moda diyorlar kunduralarda maksi.

Kimi gitmiş Paris.e modayı orda görmüş

Kimi dönmüş köyüne kısa eteği övmüş

Caddede sokaklarda moda diye soyunmuş

Şort giymiş ayağına çıplak modayı sunmuş

Biri uzun biri şort köylerde~Blle mini çok
Be moda yaratıcı sende hiçmi ahlâk yok
soydun yaşlıyı genci kimse bilmezdi-maksi
Git Sultanahmete bak çıplaklar taksi taksi.

Dünyada moda yokken biz modalar yapardık
Şile bezini bile moda diye takardık
Avrupaya Asyaya teşbih boncuk satardık
Geçim derdimiz bitti Tanrım ne günlere

kaldık.

ENVER OKAN

■ "iS 1

■"■X.



EĞLENCE KÖŞESİ
<  s 3 « 5 6 7 3 « (O fi 1İ

SOLDAN SAĞA :
1 - Sıcak memleketlerde görülen hayal -

Lâçka olmak. 2 - Belirti - İnsan. 3 - Kırılma
yan cam - Vakit kazanmak için bekleme. 4 -
Güneyde bir burun - Peri. 5 - Sevgili. 6 -
Gineşlik - Firari. 7 - Oy - Baba kardeşi (ka
dın). 8 - Kader okumak - İnmeli. 9 - Komik
resim. 10 - Eserler - Bir şeyin ufak çaptaki
heykeli. 11 - Derimizin üzerindeki ufak de-
likçikler - Garp danslarından, 12 - Büyük
cedlerimiz - Mesken edilen yer.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1  - İçinde çay yapılan büyük kap - İki

yüzü keskin bıçak. 2 - Doğru, namuslu - Ne
fis oluş 3 - Savı - Kan emerek yaşayan bir
kuş, 4 - Kaybolan bir şeyi bulmaya çalışmak -
Yüz kuruş, 5 - Sonuna bir harf gelirse ka
paro anlamına gelir - Hizmetçi - Bir nota. 6 -
Ramazanda tutulur - Çeşme başlarında içi su
dolu olan taşlar 7 - Ok atmaya yarayan âlet -
Kuşlarda uçmaya yarayan organ - (Tersı)
Asil bir hayvan. 8 - Nezir etmek - Bütün. 9 -
Bir çiçek - Yıkıntı. 10 - Emeller - Arıların yap
tıkları - Bükülmüş bir kumaşın her bükü
müne ne denir? 11 - Şarap - Mikroskop al
tında incelemek için kullanılan camlara o
isim verilir. 12 - Ayakkabı taşıyan uvzumuz -
Hukukçunun müdafaa ettiği - Bir.

ĞEÇEN SAYISIZDAKİ BULMACANIN
ÇÖZÜLMÜŞ ŞEKLÎ :
SOLDAN SAGA : 1 - Tembul - Hicaz,

2- Umursamamak, 3 - Haz, alaka, ad 4 - Ay,
Anaç, Mesi, 5 - Inç, üs, ver, 6 - Lama, anane.

7- İra, emaneten, 8 - Kamara, AE, Km. 9 -
Medeniyet, 10 - Ya, al, dirlik.

YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 - Tuhaflık, 2 -
Emay, arama 3 - Muz, İmame, 4 - Br, ana,
ada 5 - Usanç, Erel - Lale, Aman 7 - Ma
çuna, İd 8 - Hak, Sanayi, 9 - imam. Nefer, 10 -
Ca, Evet, tl, 11 - Akase, Ek 12 -Direnmek.
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