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deprem
öncesinde ve
sonrasında

SUÇLU
KİM?
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BAŞYAZI

SUÇLU KİM ?
1976 yılının sonuna doğru Van ve yöresinde

meydana gelen deprem felâketi, ilgilileri uyarırcası-
na sarsıntısına devam etmektedir.

Anadolu yarım adasının deprem kuşağında olu
şunun bu büyük felâketlerin başlıca sebebi olduğu
görülmektedir. Ama yalnızca Anadolu değil, dün
yanın diğer ülkelerinin bir kısmıda deprem kuşağı
üzerindedir. Her nedense geri kalmış ülkelerdeki
deprem felâketleri diğerlerinden daha farklı olmak
ta, daha fazla can ve mal kaybına sebebiyet vermek
tedir. Bunun başlıca nedeni sömürü düzeninin so
rumsuzca devam etmesi, kullanılan yapı malzeme
lerinde oranların normal olmayışı, başı boş bir so
rumsuzlukla köyleşme, kentleşme problemlerinin
yalnız politik konu olarak düşünülmesi, adam kayı
rarak milyonerler yaratma temayülünün çok yük
sek oluşu hep sömürü düzeninde çıkarcılığın mes
lek haline getirilmesinden ileri gelmektedir.

Bu deprem aynı şiddetle Japonya'da olsaydı,
nüfus kesafetinin yoğun olmasına rağmen bu kadar
büyük kayıp olmazdı. Çünkü onlar deprem kuşağın
da olduklarını gayet iyi biliyorlar ve ona göre ted
birlerini mümkün olduğu kadar almışlardır.

Bizde politikacılar, oylarını toplamak için se
çim zamanı şarktaki köylere kentlere giderler. O
üst üste konmuş taşlarla yapılan barakaları ev diye
kabul ederler. Sağlık sofunu halledilmemiş, doğru
dürüst yolu bile olmayan bu yörelerde şimdiye ka
dar ne yapılmıştır? îşte böyle bir felâket kapıyı
çaldığı zaman herkesin eli böğründe Hükümet güç
lüdür, yaraları saracaktır, derler, öte yandan tanrı
nın rahmetine kavuşanların büyük bir çoğunluğu
nun ölümüne sebep olduğunu düşünmezler. Şayet
günün birinde şehircilik planından yoksun büyük
şehirlerde mütahitlere yaranmak için on katlı bina
ruhsatı verenler, acaba deprem sırasında bu binalar
da kaç ailenin hayatının söneceğini düşünmüşler
midir ?

Geniş bir alana yayılan şehirlerde, sefertası gibi
üst üste katların yanında dağ taş gece kondu ile
tek göz evler dolu iken normal bir şehircilik plâ
nından bahis edebilirler mi?

Büyük binalarda bir kaç senede çatlaklar mey
dana gelirken, bina oturuyor numarası ile konuyu
kamufle etmeye çalışan yetkililer, bu binaların
hangi şiddetteki depreme dayanabileceklerini açık
layabilirler mi?

Hangi bina tam kontroldün geçiyor, halkın ha
yatının Türkiye'de depreme karşı pamuk ipliğine
bağI- olduğu bir gerçek değil mi?

Gelelim Van ve çevresindeki depreme :
Halen ölü sayısı tesbit edilememiş, bütün konut

lar yıkılmış, durumda, tşin ilginç tarafı hükümetin
denetiminde yapılmış binalarında yıkılmış olması,
deprem mıntıkasında koşullara göre özel bina ya
pılmadığını kanıtlamakta. Bunların planlarını,kont-
rolunu yapan ve bu binaları teslim alan yetkililer
hakkında şimdiye kadar tek bir kovuşturma açıl
mamıştır. işte bu sorumsuzluklar, vatandaşın canı
ile oynanmasına sebebiyet vermektedir. Halen dep
rem bölgesinde kaç kişinin evvelce yaşadığı, ne
kadarmın öldüğü, geriye kaç bin kişi kaldığı açık
lanmamıştır. Eğer açıklansaydı büyük fiyaskolar
ortaya çıkardı. Gelen yardımlar belü olduğuna gö
re adam başına düşen oranda ufak birhesapla or
taya çıkacaktı.

Böylece sömürü düzenlerini bu acı günde bile
sürdürmek isteyenlerin oyunları bitecekti. Neden
bunlara halen mani olunmaz?

Varto depreminden sonra Amerikan pazarların
da yardım malzemeleri satılmasından ders alınarak
politik konuşmaları bir yana bırakıp yardımların o
bölgedeki halka tek bir kıymığının eksilmeden da
ğılımı sağlanmalıdır.

Dünyanın her yerinden yardım yağmakta bu da
değerlendirilmemektedir, (ülke içindeki yardımla
ra gelince, işverenler kesiminde büy(ik laflar eden
lerden şimdiye kadar doğru dürüst yardım hususun
da bir ses çıkmadığını da görmüş bulunuyoruz.)

Yalnız çalıştığımız işkolunda bölgemizde binin
üstünde işyeri var. Diğerlerini takip edebilmemiz
güç, ama bunları takip ediyoruz, işçilerden para
toplayıp bir kaç kuruşta üstüne koyarak firmaları
adına yardım gönderenler, çoğunlukta reklam ye
rine gerçek yardımı seçselerdi işçilerden toplanan
yeğmiyelere karşılık aylık kazançlarının otuzda bi
rini ekleyip göndermeleri gerekmez miydi?

Bu felaketli günde işverenlerle Sendikalar müş
terek yardım kampanyaları açacaklarına, bundan
kaçınmaları bir kez daha işçi işveren münasebetle
rinin normal olmadığını ortaya koyuyor, büyük gi
bi gözüken milyonluk yardımların yanında, tek bir
işçinin verdiği bir yevmiyenin, kazanç nisbetine
göre milyonlardan ne kadar büyük olduğu ortaya
çıkmıştır.

A. AYDIN ÖZEREN



Yönetim Kumlumuz

toplantı halinde. . .

herkes

işçı-memuı i
oyınmı işçilerin

lehine düzenlendi''

• j

SON
OLAYLARI
GÖRÜŞMEK
rZERE

j' 1^ 'j . •>

Yönetim
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TOPLANDI

26.11.1976 günü toplanan Yönetim Kurulu
muz ülkemizde devam eden bunalımlan ve Sen
dikal konuları da görüşerek 1977 yılının Plân ve
programmı saptamış bulunmaktadır. Y.K.T. so
nunda iüke sorunlan, işçi hakları hususundaki
görüşlerimizin yöneticileri uyarmak bakımuıdan
kamu oyuna sunulması uygun görülmüştür.

•
Uzun süreden beri işçi kesiminde devam eden huzur

suzluğun başlıca sebebi, olan özgürce sendika seçme hür
riyetine mani olup bugünkü Toplu iş Sözleşme yetkisin
deki sakat tutuma son vermek için Referandum yolu ile
yetkinin saptanması için senetoya kadar gelen kanunungörüşülmeden süresini doldurması ülke yöneticilerinin iş
çi sorunlarından haberdar olmayışını gösterirken, işveren
kesimininde muvafakiyetini simgelemektedir. Bu sömürü
düzeninin devamına müsade etmek demektir. Kaldı ki
Toplu İş Sözleşmeleri ile getirilen artışları vergi ve Sigor
ta primlerinin yüksekliği alınan artışın % 40 eksilmesine
sebep olurken, yukarı kademelerde bunun % 60'ı bulma
sı ele geçen paranın ne kadar küçüldüğünü göstermekte
dir. Bunun üstüne İşyerleri Sözleşmeyi bahane ederek
mamule zam yapması karşısında Sözleşme farkları eri
mektedir.
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ülke yöneticileri bu haksızitğa halen karşı çıkmamış
lar piyasadaki aynı mal üstündeki etiketler hızla yüksel
mesine sebebiyet vermişlerdir. Bunun yanında bu kazanç
tanda vergi alamadıklarını söylemek mecburiyetindeyiz.
Vergi sistemi yalnız işçilerin üstüne tatbik edilmesinden
vaz geçilmelidir. Zaten devamlı dış ülkelerdeki hareketler
den değerini kaybeden Türk parası iç pazardaki pahalılık
ile değerini biraz daha kaybetmekte bir file yiyeceğin ki
losu kadar bozuk para vermek icap etmektedir.
•

İşçi, memur, emekli ve yetimler büyük sıkıntı içine gi
rerlerken iki milyonu aşan işçilerin durumu ortaya kon
duğunda feceatin büyüklüğü kendini göstermektedir.

Bütün bunlara halen bir çare bulunamamış olması çok
üzücüdür. Diğer taraftan dış siyaset olumlu gitmemekle
Kıbrıs durumu hal olmadığı gibi Ege sağınlığı konusuda
çıkmaza girmiştir.

Aylarca iç çekişmeler sebebiyle dış ülkelerdeki elçilik
kadroları askıda bırakılması dıştaki itibarımızı kaybetme
mizin başlıca nedeni olmuştur. Petrol bunalımı kapıda
beklemesine rağmen gerçek bir çalışmaya raslanmamak-
tadır. Gelen zammın akaryakıta devredilmesi çıkar yol
değildir.

Bu piyasanın her bölümüne yeni bir yükselme yapa
caktır. Elektrik enerjisi bunalım haline gelmiş komşula
rımızdan elektrik enerjisi almamız sanki ülkede değerlen
dirilecek su kaynakları yokmuş anlamı taşımaktadır.

Enerji tevzini sağlamak için iç bünyede trafo fabrika
ları varken yatırımlara müsaade edilmiyerek trafo alın
ması muhtelif zümrelerin beslenmesi demektir.

Kaybolan milyonlarca ödenen dövizin hesabı kimden
sorulacaktır.

Yetkililer Toplu iş Sözleşmesinin getirdiği zamlar de-
velüasyon enflasyon getiriyor diyeceklerine kaybolan dö
vizin düşen para değerimizin nedenlerini tesbit ederlerse
gerçekleri daha yakından görmüş olurlar, kanaatindeyiz.
•

Son aylarda işçiler üzerinde oynanan oyunlara bir kez
daha şahit olmuş bulunuyoruz. D.G.M. için yapılan dire
niş bir yerde Disk'le işverenlerin müşterek yürüttükleri
bir oyun olduğu artık gerçekleşmiştir.

Disk dışarı atılan işçileri direnişe itmesine rağmen sa-
yip çıkmamış normal sürelerde üyelerine ödediği ödene
ği bile vermemiştir. Bütün bunlara seyirci kalmış işveren
ler milyonlarca lira Kıdem Tazminatını ödemden kur
tulmuştur. Disk yöneticileri de tabandan oluşan Sosyal
Demokrat akımın öncülüğünü yapan üst kademeyi tehdit
eden geleceğin gerçek sendika liderlerinden bu suretle
kurtulmasını bilmiş Faşist idare sistemlerine yeni bir ör
nek vermişlerdir.

Ne tekimki işçi yardım fonunu 1977 yılında uygula
maya koymaları sefalete itilen işsiz işçilere yeni bir dar
be olmuştur.

Böylece kendilerine karşı görüş sahibi olanları bir kez-
de maddi yönden cezalandırma yolunu sadisçe tatbik et
mişlerdir.

işçileri D.G.M. konusunda desteklediği ifade edilen
teşekküllerin şimdiye kadar gerçek bir mali yardımları
nın olmayışı fırsattan istifade edip kamu oyunda reklam
larını yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bilhassa Barolar birliği
beyanat üstüne beyanat patlatmasına rağmen acaba hic
ücret almadan dışarı atılmış işçilerin Kıdem ve ihbar
Tazminatlarını almak için kaç dava açmışlardır. Çok ya
kın bir gelecekte işçinin üstünde oynanan kumarlara işçi
sınıfı gerçek dersi vereceğine inanıyoruz.

Toplantımız sırasında en üzücü olayda Van ve yöresin
de vuku bulan deprem felâketi karşısında ülkede evvelce
alınmış bir tetbirin olmayışı deprem mıntıkası olan ülke
mizde halkımızın bir kez daha tesadüfen yaşadığı ortaya
çıkmıştır.

Hepimizi üzüntüye boğan bu deprem felâketi karşı
sında Otomobil-iş üyeleri kendilerine düşen görevi yerine
getirmek için deprem mahalline beş kişilik bir heyet
göndererek bu bölgeye en iyi yardım şeklini saptamak
için ilgililerle temas ederek neticeye gidilmesi karar altı
na alınmıştır.
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TOPLU iş SÖZLEŞMELERİ

ÇELİK
MONTAJ
SÖZLEŞMESİ

1

Sendikamız ile yapılmış olup 31. Ekim 1976 tarihin
de sona eren, Çelik Montaj işyeri sözleşmesinin feshi ya
pıldığını ve yeni dönem sözleşme hazırlıklarının tamam
landığını geçen sayımızda belirtmiştik.

Ancak ilgili evrakların 8 Kasım 1976 tarihinde İstan
bul Bölge Çalışma Müdis-lüğüne teslim edilmesine rağ
men halen yetki kararı çıkmamıştır.

Her ne kadar yasalarda bu işlemler için süre konulma-
muşsa da, yasaların yine ilgililer tarafından ihlâl edilmesi
bizleri düşündürmekte olup yetkilerin bu hususta dikkat
lerini çekeriz.

Çelik Montaj sözleşme yetkisinin. Aralık ayı içine
kesinlik kazanacağını ve müzakerelere hemen başlanması
için gerekli hazırlıklann yapıldığını belirtiriz.

ATLAS
COPCO
VE KARMAŞAN
SÖZLEŞMELERİ
FESH

EDİLDİ
Yürürlük süreleri 31 Aralık 1976 tarihinde sona erecek

olan Atlas Copco ve Karmaşan işyerleri sözleşmeleri Sen
dikamız tarafından fesh edilmiş ve işkolumuzda kurulu
sendikalar listesi İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünden
talep edilerek prosödürün yürütülmesine başlanmıştır.

Atlas Copco işverenliği, prosödürün tamamlanmasın
dan önce sözleşme müzakerelerine başlanılmasını talep
etmiş ve üyelerimizin bu yoldaki istekleri de alınarak
yetki kararından önce, sözleşme müzakerelerine başlanıl
ması tarafımızdan kabul edilmiştir. İlk toplantı 15 Ara-
fık'ta yapılacaktır.

Çolakoğht toplu sözleşme
müzakerelerinde işveren
ve sendika temsilcileri...

ÇOLAKOĞLU
SÖZLEŞME
GÖRÜŞMELERİ
BAŞLADI
Gebze Çayırova'da kurulu ve 350 işçinin çalıştığı

Çolakoğlu işyeri işverenliği ile birinci dönem sözleşme
müzakerelerine 29 Kasım a başlanılmış, bu toplantıda
Toplu sözleşme teklifi işveren temsilcilerine verilmiştir.

Sözleşme müzakereleri devam etmektedir.

İZKA RÂBAK
ÇAĞRI
PROSÖPÜRÜ
YÜRÜYOR

Tuzla'da kurulu izka Rabak Kablo işyeri için birinci
dönem çağrı prosödürü yüütülmesine başlanmış, İstan
bul Bölge Müdürlüğünden işkolumuzda kurulu Sendika
lar listesi alınarak, çağrı ve yazılı bildirimde bulunulmuş
tur.



NASAŞ'DA
YENİDEN
SÖZLEŞME
ÇAĞRISI
YAPILDI

örgütlenme çalışmaları tamamlanan Gebze Diliskele-
si'nde kurulu Nasaş işyerinde, daha önce Tek Met iş Sen
dikası ile yapılmış ve 1 Ekim 1976 tarihinde sona eren
Toplu-lş Sözleşmesinin yenilenmesi için sendikamız ge
rekli çağrı prosiklürünü tamamlayarak yetkili kılınmıştır.

Ancak, her yerde olduğu gibi sınıfına fayda yerine za
rar getirmeyi amaç edinen Maden-lş Sendikası türlü yol
lardan yetkinin bozulmasına neden olmuşve sözleşme
nin en azından üç ay gibi uzun bir süre gecikmesine se
bep olmuştur.

Bu nedenle ve mahkeme kararı ile işyerinde hiç bir
sendikaya yeticî verilmemesi, yeniden toplu sözleşme
çağrısının yapılmasına sebep olmuş ve gerekli prosödür
yeniden tamamlanarak Bölge Çalışma Müdürlüğüne tes
lim edilmiştir. Bütün engellemelere rağmen sonuçta yine
zafer Nasaş işçisinin birliği ile OTOMOBİL—Iş'indir.

ALDIKAÇTILAR SÖZLEŞMESİNİN
UYGULANMASINDAN DOĞAN
İHTİLAF UZLAŞTIRMA KURULUNDA

26-10-1976 tarihinde Aldıkaçtılar işverenli
ği ile imzalanan Toplu-iş Sözleşmesinin,
yürürlük tarihi olan 1 Temmuz 1976 tarihi
arasına isabet eden ve sözleşmeden doğan
maddi menfaatlerin üyelerimize ödenme
mesi nedeni ile ihtilâf uzlaştırma kuruluna
intikal ettirilmiştir ve kurul toplantıları de
vam etmektedir. (Resimde Aldıkaçtılaı- iş
verenini sözleşme toplantısı sırasında ko nu-
şurken görüyoruz)

ĞI

Sendikamız ile Makina Takım işverenliği arasında yü
rürlükte bulunan Toplu—iş Sözleşmesinin Disiplin Kuru
lu, işyerinde hastalananlar, devam primi, vasıta yardımı,
spor ve kültür yardımı, mazeret izni, ve sağlık kontrolü
maddelerinden doğan uyuşmazlık, sendika ve işveren
temsilcilerinden oluşan Uzlaştırma Kurulunda, bu mad
delerin sözleşmedeki içeriğine uygun olarak kotarılmış
tır.

HİSAR
SÖZLE ŞİKESİNİN
UYGULANMA
SINDAN
DOĞAN
İHTİLAF
UZLAŞTIRMA
KURULUNDA

Hisar İşverenliği ile Sendikamız arasında yürürlükte
bulunan Toplu-iş Sözleşmesinin, işyerinde hastalananlar,
ücretlerin ödenmesi, giyim yardımı ile işçi sağlığı ve iş
güvenliği düzüğünün hükümerinden doğan ihtilâfın. Uz
laştırma Kurulunda görüşülmesine devam edilmektedir.

■■■ - 'v:^
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ATATÜRK'Ü

ULUSÇA
ANDIK

"Atabildinmi softalığı, yobazbğı, gericiliği tüm zihin
lerden, köye sokabildin mi aydmlığı, serbest edebildinmi
tüm fikirleri, memleket bolluk içinde mi, işte o zaman
benim yolumdasın." diyor büyük önder.

Bir ülkede ihtiyaç duyulmuşsa eğer, istense de isten
mese de devrimler, yenilikler ya kendiliğinden gelir, yada
toplum gelecek olan bu devrim ve yeniliklerin sancılannı
çeker. Atatürk ve ulus olarak başta islâm ülkeleri olmak
üzere bütün dünya ülkelerinin hajofanhğını kazanmış bir
milletiz. Bir Fransız fılezofu şöyle diyor "Tabiri Cayizse
bir milletderisinideğiştirmiştir" Fasü bir asker bağımsız
İlk savaşım verirken ölüyor ve cebinden Atatürk'ün bir
fotoğrafı çıkıyor. Böylesine büyümüşüz. Ancak bu büyü
me o günden bugüne aynı oranda gidiyormu? Büyük ön-
derm yolundamıyız? Bir kaç örnek vermeye çahşahm.

Ozel^le köylüyü aydmhğa kavuşturabilmek, eğite
bilmek için Köy Enstütüsü" kuran ve bu okulları bütün
köylere yaymaya çahşan bir adamı, softahğı, yobazbğı,
gericiliği, tüm zihinlerden sökebilmek, bütün dünya ulus-
la^ çoğunda serbest olan fikirleri halka duyurabilmek

' ̂ ebilmek için "Halk evleri" açan bir adamm
^Çt'ğı bu eğitim merkezleri kapatılmış,butun bunto yetmiyormuş gibi vatan haini ilân edilmiş,

yerlerde taşlanmış ve küfür edenlermukafatlan^ılmış, mevkii sahibi yapılmıştu.
u  bütün bu olayların devam edip gidemeyeceğimbaşta ayduilar, yazarlar olmak üzere en sade vatandaş bi
le anlamışü. Beklenen an gelmiş 27 Mayıs devrimi halk
tan yaım gerçekleştirilmişti.

Yeni Anayasa yapılmış, halk oyuna sunulmuş, haksandık baş^ gitmiş ve yeni Anayasaya evet demişti. Fa-
emen unun sonrasında bir takım egemen güçler ya-

rar duruma hakim olmaya başlamışlar ve27 IVfeyıs devnınıni, 1961 Anayasasım kuşa çevirmişler.
ejnm öncesin e olan bir takım hadiselere yemlerinin

e enmea ıçm yeşil ışık yakılmış, eski tas eski hamam
denebdecek yere kadar getirilmiş ve bu uzun süre böyle

evam e mış . Gene bir zaman beklenmeye başlanmış
iyiniyetlerle "12 Mart"muhturası v^mış ancak haktan yana en ufak bir hiz

met yapamadan bi^ önderin istediği gibi yobazbğı
?oflabgı tüm zihinlerden silemeden, fikirozg^ugımu sagkyamadan yine duruma egemen ^çler

STaıîîlTIltkk y»"»» bayranbğım giderek lebimize arttıracakken, nefretim üzerimize toplamaya başla-

Bütün ba^ gelenler, Attürk'çüyüz demişler ve Ata
türk'e ihanetin en büyüğünü yapmışlardır.

Bir parti atz^mn resmini genel merkeze ve diğer mer
kezlere asmadığı için kapatılmış, bir süre kapab kalmış
aym parti ^ isim değiştirerek aynı başkamn teşkilâtınıtoplamasıyla bir daha kurulmasına müsaade ediliş, pla
ğın tersi çevn ımş aynı o)nınlar her alanda oynanmaya
başlanmıştu*. '

A  27 Mayıs devriminin cezalandırdığı bir partımn devamıyız diye kendilerini kamu oyu
na tanıtmışlar rüşvetler yolsuzluklar usulsüz kredUeı en
sade ^tandaşm kula^nagitraiş. tedirgin etmiştir.Millet ^e tereddüt içindedir. Ancak okylar şunu
gostermşfri^, bıMıgımız kadarıyla Ataya saygısızlık de-
vam etmekted^ Atatürk devrimleri kalıplaşmış bir dokt-nndegddır, etrafı duvarlarla çevrilmemiştir. İleriye dönük, geb;ştuılı^ gereken, dünya ul'usl^mn gerisinde

^"""«devamm, Türk ulusundan,özellikle Tuık gençbgmden istemiştir
An<ş.k deyıim Mmainta .ğ.M alınması daM

mçpbıgostmlmekKdır Hemen jum, beliltmejc gerekil,«en Çİıgınm kaçte kaç. AtaMlA devrimlerim^avm-
Tl T '•«imler^^^gibi anlatılmışc'İ^'d 5? v""''™' »'» ■■VııSİ Snlh Cihanto

olarak gösterilmiş yine Ata-
"a^r hoykeiimn ürerine, Atanıl kendi sürü oian JBıa ermek isteyen emperyalirme, bid yutmak
isteyen kııpıtalırme i^ı bi, milletir." sörû de sürüm
ona s^nı^ gortümüş, bu girişimde bulunan genç bk
kaymakan da genç bir belediye reisi tutuklsmmıştır.

Demokrasilerde halk kendiniyönetenleıi kendisi iş
başına get ırir, kendisi görev başından alır. Biz de bu gö-
nişlere kat ılıyoruz.

38 nd «ölüm yıldönümünde seni saygıyla anarken başı-
maz eğiktiı •, suçluluğumuzdan.

Nebi AIPARTİN
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ÜRETİM ARAÇLARI
NELERDİR

Üretim İşlemini eğer
sonuçları, yani ürünler i ba
kımından inceleyecekolur-
sak, görünüz ki, ger ek ça
lışma ar aç lan, gerek işle
nen maddeler,üretim araç
larını meydana getirir.

Bir nesne hem bir emek
ürünü olabilir,hem de bir
üretim işleminde üretim
aracı rolü oynayabilir. İş -
te bundan ötürü de, ürün -
ler sadece bir soruna de
ğil, aynı zamanda üretim
işlemlerinde gerekli bir
öğeyi temsil eder. Şu yada
bu nesnenin bir ham mad
denin,bir çalışma ya da
üretim aracı olarak mı iş
gördüğü, o nesnenin üretim
işleminde tuttuğu vere, bu

işlemde ojmadığı role bağ
lıdır. Bu bakımdan maden
kömürü hem kömür made
ninde uygulanan bir çalış -
ma ürünüdür, hem de kok
kömürü çıkarmaya yarayaı
fırının ham maddesidir. Bir
dokuma tezgahı hem bir
makina fabrikasında uygu
lanmış bir çalışma ürünü
dür, hem de bir dokuma
fabrikasında çalışma ara -
cıdır.

Üretim araçları, insan
çalışması tarafmdan hare
kete geçirilmedikleri sü
rece, durağan bir yığmdan
başka birşey değildir. Kö
müre insan çalışması uy
gulanmadığı sürece kömür
yer altında kalır insan ça
lışması uygulanmadığı sü-
rece makineler işlemez.

>'V

üretim araçlarının görev
lerini yapabilmeleri, yani

,üretimin gereklerini yeri
ne getirebilmeleri için zo
runlu olan şart,insan eme
ğinin hareket haline gelme
sidir. Bunun tersi olursa ,
yani üretim araçları, ha
reket halindeki insan eme
ğinin etkisi dışmda kalırsa,
bu üretim araçları da ha
reketsizliğe ve az çok hız
lı bir yokoluşa mahkum o -
lurlar. Maden kömürü ya
takları kendi kendine tutu
şur , makineler paslanır,yar
pılar yavaş yavaş dağılır .
Bu bakımdan her türlü üre
tim işleminde en önemli
öğe insanın çalışması,yani
insanın kendisidir.

DEVAMI VAR
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1250 İşçinin çalıştığı TOE Türk Otomotiv işye
rinde yapılan temsilci seçiminde, Baştemsilciliğe
İbrahim Sever, TemsilcilÜklere Zeki Töngek, Ke
rim Altan, Mehmet Metin, Özer Baykan, Eyüp
Öner, Mesut Konuk ve Turan Kazan seçilmişler
dir.
Temsilci arkadaşlarımızı kutlar görevlerinde ba-
şanlar dileriz.
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IŞigma Döküm işyerinde yapı-
temsilci seçiminde baştem-sıl^ciliğe Sabri bztürk, temsilci

liğe îhMn Sazel seçilmişlerdir.
Bu arkadaşlarımızı kutlar tem-
rilcilik görevlerinde başarılar

iz.

Makina Takım ışyennde temsilci se
çimi yapılmış ve baştemsilciliğe Ha
slın Akgül, temsilciliklere Sait Yiğit,
H^eyin Alanbay, Uğur Koçak, Sefer
Özdener ve Kâzun Akbulut seçilmiş
lerdir.
[Temsilci arkadaşlarımızı kutlar, gö-
'revlerinde başanlar dileriz.
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Hisar işyerinde yapılan temsilci seçiminde baş-
temsilciliğe Hüseyin Çakır, Temsilciliklere Nu
rettin Kolcuoğlu, Arif Bilge ve Halil Turan seçil
mişlerdir.
Arkadaşlarımızı kutlar görevlerinde başarılı ol
malarını dileriz.

İLGİNÇ YÖNLERİYLE ALÜMİNYUM
A.lüminyiımun, gerek Ülkemizde gerekse

Dünyamızda ki sanayiinin çeşitli dallarmda en
çok çeşitli ürünlerin imâlinde küllamidığını he
men hemen bilmeyenimiz yoktur.Biz,bu derle
memizde Alüminyumun ilginç yönlerini dile ge
tirmeğe çalışacağız.

Alüminyumdan çok ayrmtalı ürünler elde et
meği ve kıymetli bir maden özelliğine sahip ol
duğunu araştırıp çıkaranların ; PAUL HERO-
ÜLT adlı bir Fransız ile CHARLES HALL adb
bir Amerikalı olduğunu bilmeliyiz. Henüz okul
çağlarında, özellikle bu madenin ayrmtılanna
girip üstünlüğünü kanıtlayanlar bu iki âlimdir.
Ve böylece 1890 yıllarmda ve o günkü koşuUar-

: da hayli değerli olan 16 Dolara satılmasına et -
kin olarak pazarlamasma ışık tutmuşlardır.

Çünkü, alüminjnımu hertürlü işlemlere tabi
1  tutmak mümkündür. Yede etkin yararlar sağla
mıştır. Bu arada da özellikle bu konuya eğilen
bazı maden mühendisleri,daha sonraki yıllarda:

I alüminjmmu sıkıştırmanın, dökmenin, ince tel
veya levha haline getirmenin,ezmenin, bükme
nin ve benzeri işlemlere tabi tutmamn nekadar
kolay olduğunu görmüşlerdir.

4000 çeşit işe yarayan alüminyumun doğada
bol miktarda bulunmasına karşın, içindeki bile
şiklerinden ayırmanın hayli zor olduğu görül
müştür o yıllarda... Amma bugünün tekniği o -
lumlu ve rantabilitik yöntemlerle çalışmaları
etkin duruma itmiştir. Bundan 150 jnl önceleri
ne döner sek, boksit adlı bileşiğinden kimyasal
yolla çok zor ayrıldığını ; l Kg.nın takribi 1200
Dolara satılmasından anlarız.

Bir alüminyum levhanın üzerine bir mendil
ko3nıp mendili bir sigaranın uçu ile yakmak is -
teyen araştırmacılar .mendilin yanmadığmı hay
retle görmüşlerdir. Bu deney, alüminjmmun sü
ratle ısıjn yaydığmı kanıtlamıştır.

Birleşik Amerika'nın bazı yörelerindeki
ekin tarlaları arasında zaman zaman alümin
yum levhalar görmek mümkündür. Zira, topra
ğın neminin uçması ve yabani ot artıklarının
toprağa etkili olmaması için konulmuştur, bu
levhalar... Böylece,ürünün % 100 den fazla art
tırılması sağlanmıştır.

Washington'daki ünlü Hürriyet abidesinin de
alüminjnımdan yapılmasını gözönüne alırsak ,
bu madenin kıymetini başka bir yönüyle de sap
tamış oluruz. Alüminjmmun kıvılcım ve , elek -
triği etkenlere dayamklığını düşünürsek, ünlü
abide yapımmda kullanılan alüminjmmla ; bu
yönden garantiye alınmıştır da diyebiliriz...

Yukarıda birkaç satırla sunmağa çalıştığı -
mız bu madenin ilginç yönleri,bunlar değil sa
dece. . .Ve 4000 dm fazla işte kullanılan alü -
minjmmun ilginç yönleri ve yararları saymak -
la bitmez.. .Ancak : tekniğin son derece güç -
lendiği bugünün çağında bile,4000 çeşitlik işten
tümüyle yararlandığımızı iddia edemeyiz.
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DÜNYADK
TÜRKİYE'DE
EN FAZLA
İŞ KAZASI
İLK İKİ
İŞ SAATİNDE
MEYDANA GELİYOR

Türkiye'de, son beş yılın verilerine göre, en fazla iş
kazası, ilk iki iş saatinde meydana gelmektedir. 1971-
197S döneminde tesbit edilen toplam 849 bin 376 çe
şitli Işkazasının 346 bin 938'i ilk iki iş saatinde, 458
bin 28'i ilk üç iş saatinde olmuştur.

işe başlandığının üçüncü saatinden sonra, iş kaza
ları 7. iş saatine kadar sürekli azalma göstermekte, 7. ve
8. iş saatlerinde iş kazası oranı yeniden yükselmektedir.

SSK'nın son beş yıllık istatistiklerinin ortaya koydu
ğuna göre, iş kazasına uğrama ihtimalinin en fazla ol
duğu saat, işe başlandığının 1. saatidir.

İNGİLTERE'DE
KADIN İŞÇİLER
EŞİT ÜCRET
MÜCADELESİNİ
KAZANDILAR.

21 Hafta süren bir grevden sonra^ ingilter'deki ABD
sermayeli Trico şirketi ve Londra yatunındaki imalatha
nelerinde çalışan kadın işçiler, eşit ücret mücadelesini
kazanarak greve son vermişlerdir, işyeri patronu kadın
işçilerin isteklerini kabul etmiş ve lûdın işçilerin ücret
leri fiilen artırılmıştır.

Bu işyerindeki gelişmenin İngiltere'de eşit ücret mü
cadelesinde örnek teşkil edeceği ve kadın işçilere bü-

TÜRK İŞ İLE
ALMAN SENDİKALAR
BİRLİĞİ (DGB)
ARASINDAKİ TOPLANTIDA
MHP'NİN
ALMANYA'DAKİ
FAALİYETLERİ DE
ELE AUNDI

Türk Iş'le Alman sendikalar Birliği arasındaki top
lantıda çeşitli konular yanında MHP'nin Almanya'daki
faaliyetleri de ele alınmıştır. MHP konusunda, Türk-lş
Genel Başkanı Halil Tunç, DGB'nin şikâyetlerinin Baş
bakan ve Devlet Başkanı'na iletildiğini ve konunun ay
dınlatılması için çalışmaların yürütüldüğünü söylemiştir

TÜRKİYE'DE
YAŞAYAN AİLELERİN
YARISININ YILUK
GELİRİ, 15 BİN
LİRADAN DÜŞÜK

1973 yılı verilerine göre, Türkiye'de yaşayan ailele
rin yüzde SO'sinin yıllık geliri 15 bin liradan daha düşUc
bir düzeyde bulunmaktadır.

öte yandan, bu gelirin coğrafi bölgelere dağılımında
da büyük dengesizlikler vardır. Yıllık geliri 15 bin lira
nın altında olan ailelerin, yani yoksul ailelerin tüm aile
lere oranı İç Anadolu'da ^zde 47, Karadeniz bölgesin
de yüzde 49, Ege ve Marmara bölgelerinde yüzde 51,
Akdeniz'de yüzde 60, Doğu Anadolu'da yüzde 68'dir.

Konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırmada, gelir
dağılımından en yüksek payı İstanbul, Ankara, İzmir il
lerimizin aldığı da belirtilmiştir. 15 bin liradan düşük
gelirdeki ailelerin toplam ailelere oranı İstanbul'da yüz
de 20.3'ü, Ankara'da yüzde 33.2'yi , İzmir'de yüzde
393'i geçmemektedir.

BELÇİKA'DA
GREV YAPAN
TÜRK İŞÇİLERİ
İSTEKLERİNİ
KABUL ETTİRDİ

Belçika'da Zolder Kömür Madenlerinde çalışan 1250
Türk işçisinin çatışma ile başlıyan iki günlük grevleri
anlaşma ile sonuçlanmıştır. Direniş Rahmi Kuloğlu ad
li Türk'ün hasta olmasına rağmen işletme doktoru
Frahçoisin sağlam raporu vermesi ve işçinin ocakta
ölmesi sonunda başlamıştır. Dr. François'in tutumu
nu "Tıp tarihine sürülmüş kara bir leke" olarak nitele
yen Tiik işçilerinin yevi Zolder'de çalışan 7362 işçi
tarafından da desteklenmiştir. Direniş sonunda maden



FRANSA'DA

İŞÇİ HAREKETLERİ
YOĞUNLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde, yeni Başbakan Barre'ın "eko
nomik plan"nın ilanından sonra, Fransa'da işçF kesim
lerindeki hareketlilik artmıştır. Fransız işçi çevrelerinin
ve Genel İşçi Konfederasyonu'nun (CGT) "düşmanlık
planı" olarak niteledikleri yeni ekonomik önlemler işçi
kesimine darbe vururken büyük sermayeyi kayırmalâa,
bu durum kitlesel işçi hareketlerine yol açmaktadır.

7 Ekim'de Paris'te CGT, CFDT ve diğer bazı sendi
kal kuruluşların ortaklaşa düzenledikleri büyük mi-
tingten sonra, CGT 15 kasım'da da geniş bir toplantı
düzenlemiş ve patronların sağlık sigortası kurumlarına
6 milyar frangı (20 milyar TL.) aşan borçlarını hemen
ödemelerini sağlamak üzere ve Barre planına karşı, bü
tün kuruluşlarını ortak eyleme çağırmıştır. 23 Ekim'de
ise gençler " çalışma hakkı" talebiyle işsizliği protesto
eden bir miting yapmışlardır.

DÜNYADA,
YILDA 100 BİNDEN
FAZLA İŞÇİ
İŞKAZALARINDA ÖLÜYOR

İLO'nun resmi rakamlarına göre, sadece sanayi dalın
da yılda 100 binden fazla işçi işkazaları sonucu ölmek
tedir.

Tarım ve ormancılık kesimlerinde de ölümle sonuç
lanan işkazalarına sık sık rastlandığı, ancak bu konuda
dünya ölçüsünde rakam ve araştırmalar bulunmadığı
bildirilmektedir.

ölümle sonuçlanan işkazalarının başlıca nedeni, ma
den ocağı çöküntüleri veya yeraltı kazaları, makineye
kapılma, düşme ve ciğer hastalıklandır.

İTALYA'DA
FİYAT ARTIŞLARINA
VE İŞÇİ KESİMİ
ÜZERİNDEKİ
EKONOMİK BASKILARA
KARŞI
DİRENİŞLER YAYILIYOR

italya'da hükümetin açıkladığı son "kemerleri sık
ma" tedbirlerine karşı ülkenin dört bir yanında grev ve
direnişler yaygınlaşmaktadır.

7 Ekim'de, üç ayrı sendikal federasyonun çağrısı
üzerine 6 milyon İtalyan işçisi ortak eyleme geçmişler,
13 Ekim'de Torino 20 Ekim'de de Milano bölgesi işçi
leri yüzbinlerce işçinin katıldığı, kısa süreli işi bırakma
eylemine girişmişlerdir. Halen ülkenin hemen hemen
ber yanında, kısa süreli iş bırakmalarm ve grevlerin ya-

YABANa UZMAN
VE TEKNOLOJİ
20 MİSLİ
PAHAUYA MALOLUYOR

Türkiye'de Kima Sanayii ve Teknolojisi kongresin
de, yabancı teknoloji ve uzman ithalinin son derece pa
halıya malolduğu bildirilmiş, yerli teknoloji ve hizmet
kullanmanın 20 misli daha ucuza geldiği açıklanmıştr.

Buna göre, beyin göçü ve kendi uzmanlarımıza gü
vensizlik, dışa bağımlılığı arttırmakta ve Türkiye'ye 20
misli pahalıya malolmaktadır.

İKİ ALMANYA
İŞÇİ SENDİKALARI
ARASINDA OLUMLU
GÖRÜŞMELER
SÜRDÜRÜLÜYOR...

iki Almanya arasında olumlu sendikal ilişkilerin ku
rulmakta olduğu bildirilmektedir. Federal Almanya İş
çi Sendikaları (DGB) 'yi temsilen bir heyet. Demokra
tik Alman Sendikalar Birliği (FDGB)'nin davetlisi ola
rak Demokratik Almanya'ya 3 günlük bir ziyaret yap
mışlardır.

İki sendikal örgüt arasında yapılan ayrıntılı görüşme
lerde, uyuslararası sendikal harekette alışılmış tarzda
ilişkiler kurulması, böylece ilişkilerin normalleştirilme
si konusu tartışılmıştır. Daha sonra, her iki sendika
temsilcileri ortak bir basın toplantısı düzenlemişlerdir..

9000 KÖMÜR
İŞÇİSİ
OCAKLARA
İNMEDİ

Toplu Sözleşme görüşmelerinin bir sonuca bağlanma
ması nedeniyle direnişe geçen 9000 kömür işçisi ocak
lara inmemişlerdir. Kozlu bölgesindeki direniş giderek
büyümüş Üzülmez ve Karadan bölgelerinede yayılınca
ocaklara inmeyen kömür işçilerinin ve onların direnişi
ni destekleyenlerin sayısı 20.000'e yaklaşmıştır.

GENERAL MOTORS'DA
60 BİN İŞÇİ
GREVİ GİDİYOR. ..

En büyük Amerikan otomobil tekeli olan General
Motors'da çalışan 60 bin işçi greve gitmiştir. Böylece 7
ayrı eyalette bulunan 16 General Motors fabrikalarında
üretim tamamen durmuştur. Amerika Birleşik Araba
İşçileri Sendikası (UAW)'nm açıklamasına göre, grev
gece vardiyasındaki işçilerin işi bırakmasıyla başlamış-
tır



IŞÇfNIN KAPOftU

1970 sonrası işçi olaylarına
ağırlığını koyan OTOMOBİL
bağlı üye işçiler yürüyorlar.

Türkiye'nin her devrinde, en küçük kanşık ortamda
ve en büyük karışık ortamda göze çarpan bir durum var
dır. . . Anayasaya rağmen, işçinin karşısında olmak, so-
runlanm çözmek değil çoğaltmak ve işçi sımfımn bilinç
li oluşmasmı önlemde için işveren örgütlerinin yönetim
kadrosuyla elele verip güç birliği kurması! Dünyadaki in
sancıl ve teknolojik gelişmejd yılların gerisinden izlemeyi
başarılı bir şekilde devam ettirenler, dünyanm modası
geçmiş yöntemlerini en kolay "hatta acımasız diyebili
riz" ülkemizde kullanmak istemişlerdir. Bu giderayak en
belirgin istek durumuna girmiş, en küçük olayları istis
mar konusu yapmış ve belirli çevrelerin kişiliklerindeki
"isteri" olmuştur.

1970'den itibaren işçinin eline geçen paramn her ku
ruşuna göz diken belirli çevreler, sm^ı zayıflatmayı bile
tehlikeli olabilir görüşüne vararak "her ne şekilde olursa
olsun" görüldüğü her yerde ezilmesi" kararım uygulama
ya başlamışlardır. Bu çervelere göre işçinin çalışma so
runu, çalışma güvenliği sorunu, eğitim sorunu, konut so
runu, sağlık sorunu yoktu. Tamamen tersine onlara göre
işçi smıfı sermaye sınıfını yok etmek isteyen bir sınıftı.
Onlara göre işçi smıfı tehÜkeli büyümekte ve ulusal çı
karlara aykırı düşmekteydi. Onlara göre işçi sımfı ana

yasaya karşı idi! Sendikalara el konmalı, hatta huzurlu
bir Türidye'nin var olması için sendikalar denetlenmeli,

förp sınıfsal

güçlenmeler yerine manevi bir takım tedbirlerle Türkiye-
nin kalkınması, muasır medeniyetler seviyesine çıkarıl
ması gerekti.! Onlara göre işçi mütevazi olmalıydı. Onla
ra göre işçi öyle pat-çat her yerde ortaya çıkıp "bu ne
dünya kardeşim, soğan beş lira bir günlük alm teri, bir
koca günlük emek onbeş lira" dememeliydi. Onlara göre
Türkiye'yi içerde kardeş kavgasına, fukarahğa, dışarda
itibarsız parah, itibarsız sanajdli ülke durumuna işçiler ve
grevler getiriyordu. Grevler duı^lı, işçi kendisine veri
lenle yetinmeliydi. Buna karşı aydın yazar ve profesörler
ki buna anayasayı savunanlar, anayasanın gerekliliğine
inananlar karşı çıkarak, belirli çevrelerin modası geçmiş
faşist yöntemleri uygulayarak gereksiz bir işçi4şveren
kutuplaşmasını meydana getirdiklerini kamu oyuna açık-
hyorlardı. Her olayın altında işçinin değil, belirli çevrele
rin belirli kişilerinin bulunduğunu belirtip, bu gidişatm
ülkenin yarmlarında tehlikeli olacağını söylüyorlardı.
Gerçek bir düzen isteyenler, gerçekten anayasayı savu
nanlar, Türkiye'nin yannlanna, vergi adal^zUğinden
yana olan, bozuk düzenden yana olan, aile yaşantısım
toplumsal yaşantımn üstünde tutanlann değil, tüm güç
lüklere rağmen Türk ekonomisine üretime, en büyük kat
kıda bulunan iç barışa ve düzenli anayasal bir üUce özle
mini duyan işçilerin imza attıklarına ve atmaya devam
edeceklerine inanıyorlardı.

İstanbul İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü Öğre-
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OTOMOBİL—İŞ Sendikamız
Türk İşçi aşamasında
cesurdu. . . kararlıydı. . . güçlüydü.
El-ele, omuz omuza birliktik !

tim Üyesi Doç. Dr. Nuaret Ekin böyle bir inanış için
1970'lerde bir açık oturumda şöyle diyordu :

"Sendikalar uluslararası karşılaştırmalardan da gördü
ğümüz gibi, az gelişmiş ülkelerde demokratik rejimin ön
cülüğünü yapmaktadırlar. Hatta, bu yüzden demokrasinin
mızrak başları olarak sendikalardan söz edilmektedir.

Türkiye yönünden düşünülürse, bütün problem, top
lum bünyesi ile onun esas düzeni olan Anayasa nimazı
arasındaki boşlukları doldurucu bir görevi sendikalara
yükleme sorunu olarak kendisini gösterir. Başka

bir deyişle, 1961 Anayasası, Türk toplumunun, ötesinde
bir toplum özlemi getirmiş bunu hukukileştirmiştir. O
halde, forumcu sendikalar mevcut bünye ile Anayasa
ya düzem arasındaki boşluğun doldurulması sorumlulu-
ğurmtaşıyan kuruluşlardır. 1963 kanunları çalışma haya
tında ileri bir düzen sağlayabilmiştir.. .

.  . . Ülkemizde Anayasaya en çok yaklaşık düzen en
düstriyel çalışma hayatıdır. Böyle bir ortamda sendikalar
toplumun diğer kesimlerinde de Anayasa düzeninin ger
çekleşmesi için liderlik yapmak durumundadırlar. . .

Aydın yazarlar, profesörler ve sendikacılar ne zaman
Anayasanın uygulanmasını isteseler» ne zaman bozuk dü
zenin çıkarcı çevrelerce devam ettirilmek istendiğini bel
gelerle ortaya koysalar, bir garip güçbirliği kuruluyor ve
işveren sözcüleri hükümet sözcüsü imiş gibi konuşmuşlar
dır. Hükümet sözcüleri de, grev yapılan herhangi bir fab-
rikanm, bir işyerinin hissedarı gibi parmaklarım bir dilim
ekmeğe, yanm baş kurusoğamkatık eden işçiyle uzatıp
"suçlu ayağa kalk" demişlerdir. Türkiye'deki grevler in
celendiğinde inanılmaz bir gariplik kendini gösterir. Ana
yasal bir hak olan grev olur olmaz her yerde "Bakanlar
Kurulu kararı ile ülkenin nazik durumu ya da yurt eko
nomisine vereceği büyik zarar ve halkın güç durumda
kalmaması için" ertelenmiştir. DEVAMI VAR



Beyni çalışırken gözlersek
Yaptığınız, gördüğünüz, işit

tiğiniz,ya da hissettiğiniz
her şeyden beyniniz so -

rumludur. Ancak beynin nasıl ça
lıştığı gerçeği ilim adamları
nı uğraştırmaktadır.

Hiç kimse hareket halinde
beyni görememiştir ; ve beynin
görev yapısı hakkındaki bilgile -
rimiz,beynin, ve hücrelerinin o-
luşturduğu bilinen çok küçük öl
çüde elektrik güçleri algılaya -
bilen elektronik aletlerin çizdi
ği grafiklere dayanmaklaradır.

Beynin içinde neler olup bit
tiğini anlatmaya çalışmak ve
göstermek için Rus beyin - bil -
ginleri ve elektronik mühendis -
leri son derece büyük bir örnek
yapmışlardır.Bu örnek,görme ,
İşitme ve hissetme duyumlarına
beyin karşılık verdiğinde neler
olduğunu gösteren son derece us
taca yapılmış bir ışık düzenine
sahip sistemden oluşur. ..

Sinir ve diğer duyumlara ce
vap vermekle yükümlü bazı be
yin merkezleri,bu örnek üze -
rinde, tepsi biçimli"alıcılar"şek-
linde temsil edilmektedir.Sinir-

lerin izledikleri yollar-göz ,ku -
lak ve gövdenin dokunmaya du -
yarlı olan bölümlerinden beyne
giden sinirler-ince elektrik ışık-
lan çizgisi halinde gösterilmiş
tir.

Örnek üzerinde gözler ikitar
ne foto-elektrik hücresi biçimde
yer almaktadır. "Gözler" önüne
bir nesne konduğunda, foto-elek
trik hücre,bir elektrik bağlantı
yı kapamakta ve minik elektrik
ampulleri dizisi,görme duyusu
nu beyne ulaştıran sinirin yolu -
nu aydınlatmaktadır. Aynı anda,
beynin görmeyle ilgili olan bö
lümünü temsil eden kısımda,ya
ni kürenin bir noktasında bir kü
me elektrik ampülü parlamakta-
dır.

Örneğin gözleri önüne yer -
leştirilen değişik cinsteki nes
neler , elektronik beyinde deği -

şik biçimde ışıkdesenleri oluş -
tur maktadır.

Kulakları temsil eden mik
rofonların aldığı müzik,konuş -
ma ya da herhangi bir gürültü
de beynin cevabını aynı biçim
de göstermektedir. Yine değişik
sesler için,değişikdeBenler gö-

-rülmektedir.
Bu örnek beyin 6 m. genişliğin

de,3m.yüksekliğindedir. 61 kilo
metre elektrik teli ve 30, 000
elektrik ampülüne sahiptir .
Ve l beygir gücünden de az kud -
rette 15 motor tarafından çalış -
tırılmaktadır,
F Beygir Güçlü 15 motor tarafın
dan çalıştırılmaktadır.

Elektronik beyin daha şimdi
den, beynin çalışması hakkında
incelemeler yapan tıp bilginle -
rine büyük değerde yardım sağ
lamaktadır.
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AK KARDAN işyerinde çalışan üyelerimizden
Hikmet AKTAŞ'm oğlu, Hüseyin ÇETÎN'İN kızı,
Kenan TUĞ'nun oğlu, Ahmet AKGÜL'ün oğlu,
Mustafa KARAGÖZ'ün oğlu,

OMTAŞ işyerinde çalışan üyelerimizden.
Yılmaz KİREMtTÇl'nin oğlu,

ATLAS COPCO işyerinde çalışan üyelerimizden,
Feramuz ÖZDEMlR'in oğlu, Mehmet YILMAZ'ın kızı, Fikri KARAKAYA'mn kızı,
İsmail TURAN'ın kızı, Polat Subaşı'nın kızı, Yılmaz DEMİR'in oğhı,"

KROMAN ÇELİK SANAYİİ işyerinde çalışan üyelerimizden,
Ali ALKAN'm oğhı. Zeki YAVUZ'un oğlu,

SACE ELEKTRİK A.Ş. işyerinde çalışan Uyelarimizden,
İbrahim YAKIŞI'nm oğlu, Fahrettin ALBAYRAK'm kızı. Hasan KAYA'nın kızı,

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI işyerinde çalışan üyelerimizden.
Hüseyin SAVAŞ "m kızı,

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden
Şükrü KAHRAMAN'ın kızı, Ali KANCA'mn oğlu, ibrahim ŞES ŞENSOY'un
İlhan YÜZAK'ın oğlu, Ferhat ÖNHAN'nın kızı, Şemsettin KABA'mn oğlu.
Aziz TOKGÖZ'ün kızı, Rubil ARICI'nın oğlu, İmam AKAR'ın oğlu,

ÇELİK MONTAJ TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,
İbrahim ŞEKER'in oğlu, Yalçm DAĞDEVİREN'in kızı, Remziye YILMAZ'm kızı,

ALTINBAŞAK ZİRAİ MAKİNA VE ALETLERİ SANAYİİ A.Ş. işyöinde çalışan
üyelerimizden.
Celâl BULUT'un oğlu, dünya};ra gelmiştir.

ELEKTRİK A.Ş. işyerinde çalışan üyemiz,
ttin ERYILMAK ile Ruhinaz ERYILMAZ,

İVioTOR YATAKLARI işyerinde çalışan üyelerimizdenîhıSemERve Kenan AŞKIN,
v<5T ER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerindzden,
m baran ile Remziye SOYDAN,

* TFrfN ile Giflseren GÜLİSTAN,
KODÖR ile Bayf»™
P ARI.AK ile Hamiyet ÇÖLOĞLU,

dEMİRAY Ue Hatice CANULAK,Sürt A^AÇ ile e Emine KAYA,
riTAŞ İşyerinde çalışan üyelerimizden.

evlendiler...

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI işyerinde çalışan
üyelerimizden, Salih ŞENER'in Babası,

CHREYSLER SANAYİİ A.Ş. işyainde çalışan
üyelerimizden, Fikret ULUSlNAN'm çocuğu,
İhsan AVa'nın annesi,
Nihat YILMAZ'm babası, vefat etmiştir.

FENİŞ alüminyum!
SANAYİİ işyerinde jjp''
çahşan üyemiz
Sabri USLU
vefat etmiştir.



Hoca ile karısı
Nasreddin Hoca kırk yıl

lık evlidir. Eh, kırk yıl bir
arada yaşayan kan kocanın
biribirine söyleyecek ne ha
yat hikâyesi kalır ki?..

Bir akşam yemekten sonra
karşı karşıya oturmuş susar
larken, kadmcağız sessizlik
ten bunahr anlaşılan. Koca-
sma sorar:

— Bizim şu karşıki komşu
bakkal Ali efendi ne iş ya
par?

Hoca ters ters giUer:
— Bakkal dedin ya hanım!
Kadm pek bozulmaz:
— Affedersin hoca, der, adı

nedir diye soracaktım...
Hoca, gülümsemesiz tersle

nir:

— Ali efendi dedin ya ha
nım...

Kadmcağız hafiften bozu
lur, ama kurtulmak İçin yine
bir çare bulur:

— Kusura bakma hoca, der,
nerde oturur diye soracak
tım...

Hoca, büsbütün 'terslenir:
— Karşıki komşu dedin ya

hanım!..

Artık çaresiz kalan kadm
cağız, sesi sitem dolu, suçu
^k yıllık kocasına yükleyip
kurtulur:

— Aman efendUü, seninle
de oturup iki lâkırdı edilmez!

Not: Bu fıkra da poUtika
hayatmuzia; ekonomik duru
mumuzla, tanm İşlerimizle
Ugill değUdir. Ne Nasreddin
Hocayı şuna benzetiniz, ne
kansım buna... Yoksa, ben
zeyenleri değil, benzemeyen
leri saymak daba kolay olur!

✩ BULMACA 1

!  Z 3 ^ ^ ^ ^ 8

Soldan sağa doğru :

1 — Bazı evlerin bahçelerine kurulur.
2- Bir tiyatro sanatçımızın adı.
3- Bir mabud, boru sesi, notada duraklama.
4- Bal yapar, soyadı Ipekkaya olan bir tiyatro

natçısı.
5- Remil, bir emir.
6- Favori, Bir renki bir takı.
7- Us.
8- Mülkün temeli olarak nitelendirilir.

sa-

Yukarıdan aşağıya doğru : 4'
1- Ağrı dağına eskiden öğle söylerlerdi.
2— Bir akarsuyumuz.
3- En küçük zaman, bir takıdır, isim.
4- Sevilen bir ses sanatkarının soyadı, soyadı Kut-

bay olan bir müzisyenimizin ön adı.
5- Bir devlet Kuruluşumuz, vücudumuzda çıkan.
6- Resmi ajansımız, favori, tersi bir uzvumuz.
7- Bir hayvanın yavrusuna denir.
8- Terden vücudumuzda çıkan.
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Bankamızı Sectihizse

îercîllîıiiz Doğrudur.

Tasarruflarınızı değerlendiren. Yurt sathında
yaygın hizmet veren. Sanayinin Anadoluya
yayılmasına onculuk eden. Kârının % 75ııiı
vakıf hizmetlerine ayıran bankamızı sectl-
nizse tercihiniz doğrudur,

TÜRKİYE
VAKRAR BANKASI W

SuicvTfiı-'iyf Cam;ı Saöırvjr. Şebekelerinden to .föeıa-.
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