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GÖZLER GERÇEĞE
KARŞI KAPANMAZ

Şu topraklar üzerinde 42 milyonu aşkın bir nüfusla
yaşıyoruz... Olaylar o kadar hızlı bir gelişim içinde ki bü
tün bunlara karşı akıcılık içinde bir takım, gerçeklere kar
şı gözlerin kapalı olması arzulanıyor... Bunun için özel
çaba gösterenler dahi var... İşçinin uyanmamasını, küçük
esnafın palazlanmamasını ve hatta, hatta büyük serma
yelerin kendilerinden başka bir gruba hayat hakkı tanıma
maları için gerçekleri çarpıtma uğraşları.. Yukarıdaki çiz
gilere dikkatlice bakıp düşünürseniz sadece ve sadece
«Büyük Patronun Gözlerinin Faltaşı Gibi Açık» olduğunu
görürsünüz. Ne var ki artık gözlerin gerçekleri tüm çıp
laklığı ile görmek için verildiğini biliyoruz hepimiz... Öyle
değil mi?



BAŞYAZI

SİLAH TEPMEK
ÜZEREDİR...

Her yıldan daha fazla grevlerin arttığı
1977 yılında halk alışık olmadığı, adım ba
şında bir Grev görmesi şaşkınlığını arttır
makta bilhassa işçi sınıfının mensubu ol
mayanlar bu grevleri yadırgamaktadırlar.

Basının bütün şiddeti ile bu konuda
işveren kesimini tuttuğuda ortadadır. San
ki Türk sanayisini işçiler dor boğaza ite
rek gelişmesini istemiyorlar hissi hakim
kılınmaya çalışılmaktadır.

Yapılan açık oturumlar da gerçekleri
yansıtmaktan çok uzaktadır. Her devrede
olduğu gibi basın para babaları tarafın
dan beslenmektedir.

Hatta kamu oyuna Grevdeki işyerle
rinin sayıları ile işçi sayıları doğru yansıtıl
mamıştır. Türkiye'de halen tüm iş kolla
rında Grevdeki İşçi sayısı yirmibini geç
mezken şişirme haberlerle gayet çIddî bi
lenen yazeteler bile Madenî Eşya kolun
da kırkbin işçi Grev'e gitti diyerek yanlış
haberler verenler, Türk işçisi sanayii dur
duruyor havasını dalgalandırmaya çalış
mışlardır.

İşçiler sahipsizmiş gibi Grevlere yar
dım kampanyası yürüten gazeteler orta
ya çıkmış, işçilerin prestişi ile oynanmış
tır.

Aslında bu Grevlere sebebiyet veren
işveren kesiminin oyunlarını hiç kimse
açıklamaya çesaret edememiştir.

Türk sanayisini durdurmaya çalışan
lar işçiler değil işverenlerdir.

Çünkü sömürü düzeninin devamı bu
nu iaap ettirmektedir. Dışa bağlı bulunan
sanayimiz Türkiye'de büyük holdinglerle
müşterek çalışmaktadır.

Ana gayeleri gelişme istidadı göste
ren ağır sanayiye mani olmaktır, aksi hal
de eldeki açık pazar yok olacaktır. Bu na

dıştakilerin ne de içtekilerin işine gelm'i-
mektedir.

Burada en ilginç oyun MESS'e oyna
tılmaktadır. Prensip kararları diye uygu
lama alanına soktukları maddeler seneler
evvel aynı iş kolunda aşılan rakkamlardır.

İşveren sendikasının prensip kararlat ı
dedikleri;

3 aylık ücret tutarında ikramiye ge
çilmeyecek, kıdem ve ihbar öneli kanur.l
sürede tutulacak, v.s. gibi maddeler aslın
da bir çoğu MESS'e bağlı işyerlerinde ge
çilmiştir ve sayılanda bir hayli kabarıktır.
Bu hususta ilk akla gelen bu aşamalar İş
çi sendikaları tarafından yapılırken niye
bu günkü gibi tedbirler alınmamıştır.

MESS biz bu sözleşmelerin altını im
zalamadık demesininde bir anlamı yoktur.
Çünkü Genel Kurullarında prensip karar
larını alanlar bu işyerlerinin yetkilileridir.
Şimdide kâr oranlarını arttırabllmek için
yeni oyunlarını sergilerlerken paravana
olarak prensip kararlarını ortaya sürerek
grevleri yaratmışlardır. Esas gerçek bu
nun altında yatmakta grevler neticesinde
ihtiyaca cevap verilemeyen malların itha
latı sağlanacaktır.

Bunuda işçileri MESS kanalı ile
Grev'e sürükleyen büyük holdingler yapa
caktır.

Dışardan getirilecek mal hem getire
ne hem gönderene kazanç sağlar, bunun
aksini hiç kimse söyleyemez.

Tabi ki işyerlerini grev'e götürmek için
prensip kararları alınır. Sonrada tereya
ğından kıl çeker gibi bu işi bitireceklerini
sananlar birkaç kez bu oyunu oynamış
lardır, yalnız bu sefer hata yaparak daha
çok kazanmak için oyunu büyük tutanlar
yandaşlarının yanında karşıtlarını hesap
etmemişlerdir.

İşçi sınıfının kendi geleceği için her
türlü risk'e gireceği düşünülmemiştir. Ne
tekimki ellerindeki silâh tepmek üzeredir.
Bunun faturasını tüm ülke halkının öde
mesi haksızlıkların en büyüğüdür.

İşçi sınıfını ezerek netice almak iste
yenler Otomobil _ İş kayalarına çarpıkla<ı-
nın halen farkında değillerdir.

A.AYDIN ÖZEREN
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PAN OTO SÖZLEŞME MÜZAKERELERİNE
BAŞLANDI

İstanbul — Romi'de kurulu Pan Oto Yedek Porço Sa
nayii Ticaret ve Limited Şirketi ile sendikamız arasında
2'nci dönem sözleşme müzakerelerinin ilk toplantısı 18
Temmuzda yapılmış ve bu toplantıda yeni dönem teklifimiz
işveren temsilcilerine verilmiştir.

TEO, Bölge
Depo, Makina
Elektrik ve
Tekimal
işyerlerinde
Sürdürülen
Sözleşme

Müzakereleri Devam Ediyor..
ESAS ve
DEMÂK'ta
Sözleşme
Feshedildi

Kartal'da kurulu Esaş Elektrik
Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve De-
mak Demir Makina Sanayi ve
Ticaret A.Ş. işverenlikleri ile
sendikamız arasında, yürürlük
süreleri 31 Ağustos 1977 tari
hinde sona erecek olan Toplu
İş Sözleşmeleri sendikamız ta
rafından fesh edilmiştir.

İş kolumuzda kurulu sendi
kalar listesi istanbul Bölge Ça
Itşma Müdürlüğünden talep e-
dilmiş olup listeler geldiğinde
ilgili sendikalara sözleşme çağ-
rtsı yapılacaktır.

Gebze Oayırovada Kurulu
Türk Otomotiv Endüstrileri iş
yerinde çalışan 1300 üyemiz
adına yürütülen sözleşme mü
zakerelerine 10 Mayıs tarihinde
başlanılmıştır.

Bu güne kadar yapılan altı
toplantı sonunda ertelenen pa
rasal nitelikteki maddeler, ihbar
ve kıdem tazminatı maddeleri
üzerinde müzakerelere devam
edilmektedir.

Ertelenen maddeler üzerin
de yürütülen görüşmelerde an
laşma sağlanamazsa sözleşme
uyuşmazlığa intikâl ettirilecek
tir.

Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına bağlı Bölge Depo
ve Tamir Hane Müdürlüğü ile
uç aydan bu yana yürütülen
müzakerelerde Disiplin Kurulu,
haftalık çalışma süresi ile Sos
yal Yardımlara ilişkin 11 mad-

e ertelenmiş olup müzakere
ler devam etmektedir.

Kartal da kurulu Makina
Elektrik Sanayii işverenliği ile
yürütülmesine başlanılan mü
zakerelerde, işverenin parasal
nitelikteki maddelerde dahi es
ki sözleşme maddelerinde ısrar
etmesi görüşmeleri zorlamakta
olup devam eden toplantılarda
işverenin bu tutumunu sürdür
mesi halinde sözleşmenin uyuş
mazlığa gitmesi kaçınılmazdır.

SACE — OTO PAR VE
ARAÇLAR SÖZLEŞMELERİ

Sace ve Motorlu Araçlar İş
yerleri için yapılacak yeni dönem
Toplu iş Sözleşmesi yetki prosö-
dürü yürütülmekte olup ilgili evrak
lar Bölge Çaltşma Müdürlüğüne
teslim edllmişdir. Yetkinin önümüz
deki günlerde gelmesi beklenilmek
tedir.

Yürürlük süresi 31 Temmuz'da
sona erecek olan Oto Par İşyeri
sözleşmesi sendikamız tarafından
fesh edilmiş ve iş kolumuzda ku
rulu sendikalara çağrı yapılarak
prosödür yürütülmektedir.

OTOMOBİL — İŞ



Gazal ve

Şahin
Motor'da
uyuşmazlık
zaptı
tutuldu..

Tekimal Asansör İmolot ve Montaj işyerinde çalışan
üyelerimiz adına yürütülmesine başlanılan sözleşme mü
zakerelerinin ilk toplantısında işverene verilen teklif üze
rinde görüşmeler devam etmektedir.

İzmit — Yarımca da kuru
lu Gazaletleri A.Ş. işverenliği
ile üç aydan buyana yürütülen
sözleşme müzakerelerinde 71
maddelik teklifimizin 25 mad
desi üzerinde anlaşma sağlona
mayarak uyuşmazlığa gidilmiş,
tir.

İş şartları ve yıllık izin,
bayram ikramiyesi, yakacak
yardımı, ücret zammı, ikramiye,

diğer sosyal yardımlar ile kı
dem ve ihbar tazminatına ilişkin
maddeleri kapsayan ihtilâfı ko
tarmak için 19 Temmuzda Ko
caeli Bölge Çalışma Müdürlü
ğünde yapılan toplantıda Uz
laştırma Kurulu teşekkül etmiş
tir.

Sendikamız ile Şahin Mo
tor Yatakları arasında iki ay
dan bu yana yürütülen sözleş

me müzakerelerinde parasal
nitelikte maddeler ile iş güven
liğine ilişkin maddelerde anlaş
ma sağlanamayarak uyuşmaz
lığa gidilmiştir.

26 Temmuz da Kocaeli Böl

ge Çalışma Müdürlüğünde Uz
laştırma Kurulu toplantısı yapı
lacaktır.

5 «i

Yoğun geçen toplu sözleşme görüşmelerinden bir görünüş daha... Sendikamız Otornobll • İş
olarak üyelerimizin sosyal güvence kazanması ve ücret artışlarına hak kazanması için sürdü
rülüyor hepsi....
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ÇALIŞMA GUCU
NE şekilde bir
ticari mal olur?

.y

:|i: Kapitalistler, işçi kiralamak suretiyle
|: belirli bir malı işçinin sahip olduğu ve sa-
İl tabiieceği biricik malı satmalırlar. Bu mal
^ çalışma gücüdür.
Ş; Her toplumsal sistemde insanlar ça-
|: iışma gücüne sahiptirler. Ama ancak kapi-
II talist sistemde çalışma gücü bir ticarî
I mal, yani, alınır ye satılır bir şey olur. Ka-
II pitaiizm, ticarî mal üretiminin en yüksek -
Ş; çalışma gücünün bile bir ticarî mal haline
Ij:: geldiği - gelişme aşamasıdır.

I  Çalışma gücünün bir ticarî mal ola-
Ig bilmesi için beiirii şartlar gerekmektedir:
g: her şeyden önce, üretim araçlarından
g: yoksun bir sınıfla, bu araçlara sahip bir
g: sınıfın bulunması şarttır. Bu şartlar kapi-
g: taiizmin doğuşuyia birlikte ortaya çıkar ve
g: kapitalizmin kaidıniışıyia yok olur.

Kapitalist sistemde işoiierin biricik varlığı,
onların çalışrna güçleridir. Ama bütün üretim
groçıOrı Kapıtailstieritt ©ımae oiünc,q, isriJ/jj'

W5nfiı nmui gi
fmr im eolma^ ... ■I--'

BİR TİCARİ MAL OLARAk ÇALIŞMA
GÜCÜNÜN değer! NEDİR?

Tirninnriiff''^ kapitalist müteşebbis tarafından kiralandığı zaman, o işoi oühşma aürnnneesciı piargk rnmz. belirli bir »üİlıJ'Sr"
eung Karşılık da gündelik, bûftalık, va aa ay|ık
üöföl ailr. '
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ça

lışma gücünün de bir değeri vardır. Bir ticarî
malın değerini, o malın üretilmesi için toplum
sal olarak harcanan emek miktarının belirledi
ğini daha önce görüşmüştük. Şu halde, işçi
nin sattığı ticarî malın, yani çalışma gücünün
değeri nedir?

Bir insan ancak varlığını sürdürebildiği sü
rece — karnını doyurabilir, giyinebilir, bir çatı
altında barınabilir, hayatî ihtiyaçlarını karşıia-
yabilirse — çalışabilir. İşçinin hayatî ihtiyaçla
rını karşılaması, onun çalışma gücünü uygula
nabilir bir durumda tutabilmesi için zorunludur.

Gelgelelim insan ihtiyaçlarını karşılayan
her şey — ekmek, et, giyim eşyası, konut v.b.
kapitalist sistemde birer ticarî maldır. Bunla
rın üretilmesinde beiirii bir miktar emek yatı
rımı yapılmış ve bu emek bu ticarî malların de
ğeri içinde maddeleşmiştir.

<^rOM0BlL — 1$



Dolayısıyla bir ticarî mal olarak çalışma
gücünün değeri, işçinin yaşayabilmek ve çalış
ma gücünü yenileyebilmek için ihtiyaç duydu
ğu ticarî maiların değerine eşittir. Başka bir
deyimie, çalışma gücünün değeri bu gücün
sahibinin yaşamasını sürdüren geçim araçları
nın değeridir.

Kapitalin, sürekii bir çalışma gücü akınına
ihtiyacı vardır. Kapital hem eğitilmemiş iŞC''f-
re, hem de karışık makineleri işletecek eğitil
di? işçilere muhtaçtır. İşte bu yüzdendir ki, ça-
i'Şda gücünün değeri aynı zamanda, işçi sını
fından genç kuşakların eğitilmesine yapılan bir
takım harcamaları da içine aiır.

Kapitalizm oldukça yüksek düzeyde bir ça
lışma verimliliğini sağlama bağlar. Bu düzeyde,
işçinin günlük çalışması, kendisinin geçimi için
gerekli olandan epeyce fazla bir ürün meyda-

EMEK

KAPİTAL

SÖMÜRÜ
DEĞİŞİM

V.

• Emek kapital
karşısında bir
sömürünün

oyuncağıdır.
na getirir. İşçinin emeğinin ürettiği değerle,
kendi emeğinin değerinin birbirinden farklı bü
yüklükte oluşu, İşte bu yüzdendir. İşçinin eme
ğinin ürettiği değer, kendi emeğinin değerin
den oldukça büyüktür.

Bu iki değer arasındaki fark, emeğin ka
pital tarafından sömürülmesi için gerekli olan
bir şeydir, zira çalışma gücünün değeriyle, iş
çinin emeğinin ürettiği değer arasındaki farkı
kapitalist, olduğu gibi kendine maleder.

ARTIK DEĞER NEDİR?

İşçinin işyerinde harcadığı emek iki bölü
me ayrılır;

jf pnHnHn fiir iş?!-
İl^fîlP
Bühdi zÖrüriİLi emek deriir. İş guRuhUrt
bölümündö İse Işci, kapitalİölİB BO&OÖBB
cebine indirdiği artık değeri üretir. Buna da ar^
tık emek denir.

İşçinin artık emeğinin yarattığı değere, ar
tık değer denir. Artık değer, işçinin karşılığı
pdennieinfıiş ertleğinin yarattığı artık değer,
lumdaki hak edilmemiş bütün köZdüCİOfin KOV-
nagıdır, , .

Hdi 'çîd-

bir Ödgdr ürStıP.
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Burjuva sistemi, daha önceki sömürü top
lumu tiplerinden sadece, dolaysız üretici yığın
larından artık emeğin alınış biçimi bakımından
ayrılır.

Köleli toplumda bütün öteki üretim araçları
yanısıra dolaysız üreticinin kendisi de, sömürü
cünün malıydı. Bu toplumdaki sömürü, en açık
bıçırndeydi Gerek üretim araçları, gerek işçiler
gerek köleler tam anlamıyla, köle sahibinin ma
lıydılar.

Köleli toplumun gözünde köle, baltadan ya
da öküzden sadece konuşma yeteneğine sahip
bulunuşuyla ayrılıyordu. Başka her bakımdan,
çiftlik hayvanları ya da üretim araçları gibi efen
disinin malıydı.

Egemen sınıfın temsilcileri köleliği her in
san toplumunun doğal temeli olarak görüyor
lardı, Antik cağın büyük düşünürü Aristoteles
köle sınıfına sahip toplumun görüşlerini anlatır-
ken şöyle diyordu:

.Baz, insanların doğuştan özgür, bazı in
sanların da doğuştan köle oldukları ve köleliğin
onlar için adil, yararlı olduğu açıktır»

Aynı şekilde bugün de kapitalizmi samimi
olarak savunanlar, boz, insanların doğuştan he
sapsız servete sahip olması, başkalarının da
onlar hesabına çalışması gerektiğini, işçilerin
sömürulmesmı işçiler için adilce ve yararlı bir
şey olduğunu iddia etmektedirler.

Derebeylik döneminde toprak kölesi, top
rağı işleyebileceği bazı araçlara sahipti, ama
üretimin başlıca gerekiri, yani toprak, derebe-
yine aittir, toprak kölesi de kişisel olarak dere-
beyine bağlıydı.

Derebeylik sistemi köylülerin büyük toprak
sahibi tarafından sömürülmesi esasına dayanı
yordu. Büyük toprak sahipleri, köylünün artık
emeğini ya da emeğinin ürününü kendilerine
mal ediyorlardı.

Burjuvazi, derebeylerin karşısında güçle
nince, eski düşmanıyla bir uzlaşmaya gitti. Bir
çok ülkelerde toprağın, toprak ağalarının, dere
beylerin elinde kalması esası değişmedi. Köy
lülerin toprak ağaları tarafından sömürülmesi
esası aynen kaldı, sadece biçimi değişti.

Özellikle iktisaden geri kalmış ülkelerde bir
sürü derebeylik kalıntıları halâ aynen korun
maktadır. Sömürge ve yarı sömürgelerde, kapi
talistlerin baskısına bir de derebeylik artıkları
nın baskısı eklenmektedir. Sömürgeciler, dere
beylik öğelerinde esaslı bir dayanak bulmakta,
buna karşılık onlar da bu derebeylik öğelerine
her türlü desteği sağlamaktadırlar.

Kapitalizm, işçilerin sömürülmesi esasına
dayanır. İşçiler, biçimsel olarak «özgür» dürler,
ama ne üretim araçlarına sahiptirler — üretim'
araçları tamamıyle kapitalistlerin hesabına ça
lışmak zorundadırlar. Burada, insanlar üzerinde
ki iktidar, eşya üzerindeki iktidar yoluyla uygu
lanmaktadır: burada sömürü, gizlenmiş bir yol
dan olmaktadır.

Kölelik ve derebeylik sistemlerinde artık
emeğin iç edilişi kesin sınırlar içinde belirlen
mişti. Köle sahibi ya da derebeyi, sömürdüğü
köleden ya da toprak kölesinden, kendi ihtiyaç
larını, kendi kaprislerini doyurmak için ne kadar
gerokiyorsa o kadar iş alırdı.

Cysa kapitalistler İşçilerin artık emeklerini
nakte çevirmektedirler. Bu para yeniden ek bir
kapital olarak tedavüle çıkarılmakta ve yeni ar
tık değer getirmektedir.

İşte bu yüzden, kapitalist sistemde artık
emeğe duyulan ihtiyacın sonu, sınırı yoktur. Ka.
pitalistler, ücretli kölelerini, ne kadar çok sö
mürmek mümkünse o kadar sömürmeye bakar
lar ve hiç bir nedenle bundan vazgeçmezler.
Gerçekten de kapitalizm, artık emeğe, sınırsız
bir aç gözlülükle bakmaktadır.

8
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o CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden
Hacıbekir AKPINAR'ın oğlu, Be
kir SELÇUK'un kızı, Celâl U-
CAR'ın kızı. Hasan ÇELİK'in kı
zı, Ramiz HELVACI'nın oğlu,
Nurettin GÜNER'in oğlu, Nuret
tin AKYÜN'ün oğlu, Abdullah
TOPAZOĞLU'nun oğlu, Seyit
Ali GÖNEN'in oğlu. Şaban ÖZ-
DEMİR'in oğlu, Ekrem EDİZ'in
oğlu, Süleyman KURTULUŞ'un
oğlu, Ahmet TİLKİ'nin oğlu, Hü
seyin ZENGİN'in oğlu, Erdoğan
YILMAZ'ın oğlu, Mustafa BİL-
GİÇ'in oğlu, Bekir ÖZTÜRK'un
oğlu, R. Muammer KARAKA-
ÇAN'ın kızı, Selahattin ERÇİN'-
in çocuğu,
O HATİPOĞLU KOLLEKTİF
ŞİRKETİ işyerinde çalışan üye
lerimizden, Remzi GAN'ın oğlu,
Kemal TAŞ'ın kızı, Salih YUK-
SEL'in oğlu, Rosim ŞENTÜRK'-
ün kızı, Mehmet DURSUN'un
oğlu. Şahin OLGUN'un oğlu,
İbrahim AVCi'nın kızı,
O KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ
işyerinde çalışan üyelerimiz
den, Nail BALKAN'ın ikiz oğlu,
Ali Haydar KAYHAN'ın oğlu,
O ALTINBAŞAK ZİRAİ MAKİ-
NA ALETLERİ işyerinde çalışan
üyelerimizden, Ahmet YALÇİN'-
ın kızı, Ali TOPAL'ın kızı,
O AEG — ETİ işyerinde çalı
şan üyelerimizden. Nesrin ve
Kemalettin MENDERES çiftinin
oğulları,
O OMTAŞ OTOMOTİV işyerin
de çalışan üyelerimizden, Sıtkı
TAŞKIN'ın oğlu, Selahattin'in
çocuğu dünyaya gelmiştir. An
ne ve babaları kutlar küçük
yavrulara uzun ömürler dileriz.

OTOMOBİL — İŞ

O OMTAŞ OTOMOTİV işyerin
de çalışan üyelerimizden, Yük
sel BULUT, Abdullah ÖZTÜRK
ve Ahmet KARACA.

O CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden,
Abdullah KARADENİZ ile Ayşe
KAYLAN, Ayhan BİLGE ile Ne
zaket ÇENGELCİK, Yasemin
GÜNDÜZ ile Salim DEMİRHAN,
Tahsin DUYMAZ ile Mükerrem
KORKMAZ, Hasan ALKAN ile

Seyhan ÖZYILDIRIM, Mehmet
GEÇEREN ile Fazma TEZİK,
evlenmişlerdir. Üyelerimize bir
ömür boyu mutlululor dileriz.

C VEFAT )
O CHRSYLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden,
Mustafa KOCABAŞ'ın annesi,
Ali DİKDÖNEK'in annesi. Feza
TAMAR'ın babası, Atilla GÖKAY
DIN'ın eşi, vefat etmiştir... Ölen
lere rahmet geride kalan yakın
larına ise başsağlığı dileriz..

EĞİTİMİN ÖNEMİ
İşyerlerindeki vasıflı - vasıfsız tüm personelin biigi,

maharet, hareket ve beşeri yanlarını hem kişisel hem de
toplumsal menfaatlerine uygun şekilde ve bir yöntem
çerçevesinde geliştirmeierine eğitim, bu faaiiyetiere de
eğitim faaiiyetieri denir.

Gerek sendikaiarımız, gerekse işyerierimiz bu faali
yetleri geliştirmek zorundadırlar. Eğitimin önemini kanıt-
laştıran, türlü örnekleri sıralamakta mümkün. Ancak,
Bu yazımızda, eğitim önelleri üzerinde durmayacağız.

Otomobil - İş Sendikasının Vil. Genel Kurulunda,
hemen hemen tüm delegelerin üzerinde durdukları ye
etkin faaliyet şekline dönüşmesini istedikleri, eğitim so
runuydu... ye zaten. Otomobil - Iş'te bu gerçeği göre
rek; EĞİTİM SEKRETERLİĞİ ünitesini önerdi. Tüm ço
ğunlukça ve tartışmasız kabul edilen, eğitim hizmetleri
tüm personelimize geniş faydalar sağlayacak ve etkin
liğini biraz daha artıracak yolu ışıklaya çaktır. Ve ş/mdr.
Otomobil - iş Sendikasına özellikle bu sorunda güçlü
ve de yoğun görevler düşmektedir.

Eğitim Sekreterliğinin olumlu tutumu ve etkinliği;
yüzeysel kalmayıp, sistemli ve de mevcut olanaklarımı
za yanıt verecek güçte olmalıdır. Bunun yanında; Sen
dika - işçi - işveren arasında mantıki ve anlayışlı ortam
da kurulacak fikir ve faaliyet diyaioğunun da önemim
akıldan çıkarmamak gerektir..
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ve Mok no mi
Tokımdo
Grevler
Boşlıyer
MESS uzlaşmaz katı

t

tutumunu inad ederek
sürdürüyor

Ak Kardan için 750,
Makina Takım için ise
850 kuruş ücret
zammını reddettik...

Konuyu Uzlaştırma
Kurulu inceliyor. I
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43 madde üzerinde anlaşma sd
ruluna gittiğimiz Ak Kardan işyd
yanışma içinde. Otomobil — İş't
larmı alma uğraşını verecekleri
içinde bekleyen üyelerimiz toplu

TÜRK'î

Makina Takım'da çalışan Otomobil — İş üyeleri de aynı kararlılık jçiı"
Otomobil — İş'in verdiği uğraşı sürdürmek İçin ellerinden geleni yap'
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lamaması üzerine uzlaştırma ku-
ekl üyelerimiz şimdi tam bir da-
■ev kararı almasından sonra hak-
ün gelmesini büyük bir kararlılık
le görülüyorlar.

■ Onlar da MESS'e karşı sendikaları

m azmi içinde... I

Madenî Eşya Sanayicileri
Sendikası (MESS) üyesi Ak
Kardan ve Makina Takım işyer
lerinde çalışan 900 üyemiz adı
na dört oydan buyana yürütü
len sözleşme görüşmeleri bj-
yunca, MESS'in işçi haklarını
geriye götüren önerilerle karş--
mıza çıkmaları, bu işyerlerinde
grev kararı alınması sonucunu
doğurmuştur.

Her iki işyeri işverenliğini
temsilen MESS ile yürüttüğü
müz görüşmelerde, Ak Kardan
sözleşme teklifi 43 madde ile
Makina Takım sözleşme teklifi
tüm yeni maddeleri ile uyuşmaz
lığa gitmiştir.

Kıdem ve ihbar tazminatı
ikramiye ve sosyal yardımlara
ilişkin maddeler eski sözleşme
nin maddeleri olarak kurul ka
rarında yer almış ve yalnız Al-
Kardan için ücret zammı 75C
kuruş, Makina Takım için 800
kuruş olarak belirtilen kararlar
sendikamız tarafından kabul e-
dilmiyerek 7 Temmuz tarihinde

Ak Kardan ve 8 Temmuz tarihin
de Makina Takım işyerlerinde
grev karariarı alınarak işyerle
rine asılmıştır.

Grev'e çıkmak için gerekil
hazırlıklar sürdürülürken to.j'u
izin kullanan işçilerin işyerleri
ne dönmeleri beklenmektedir.

Genei Yürütme Kuruiunuo
saptayacağı tarihte bu işyerle
rinde grev uygulamasına baş
lanacak ve haklı isteklerimizi
alıncaya kadarda sürdürülecek
tir.

MESS'e karşı yürüttükleri
mücadelenin haklılığına inan
mış Çelik Montaj işçileri, gre.'-
ierinin 120'nci gününü doldu
rurken ilk günkü gibi coşkun ve
birlik içinde

^  Otomobil - İş çatısı altınd",
MESS'e karşı mücadele veren
Çelik Montaj işçilerine Ak Kar
dan ve Makina Takım işçileride
katılaçak ve birlikte savuna

caklar ve yürütecekler, haklı
davalarını



Almanya'da
İşsizlerin
Sayısı
Azalıyor

Batı Almanya'da ba yıl iş
sizlik oranında bir azalma gö
rüldüğü ve her hangi bir ayda

işsiz Alman yurttaşlarının sayı
sının bir milyonu geçmeyeceği
açıklanmıştır. Bu konuda Al
manya'nın en çok satan dergi
si «Der Spiegel» de yayınlanan
bir yorumda Alman Merkez
Bankası «Bundesbank» Genel
Müdürü Otmar Emminger, bu
nunla birlikte hükümetin işsiz
sayısının 850 bine kadar düşür
mesi hedefini gerçekleştirmesi
nin mümkün olamayacağını bil
dirmiştir.

İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ
"İŞÇİ DÜŞMANI,, OLDU
İngiltere'de İşçi Partisi'nin

bütün etkinliğine karşın sendi
kaların hükümetin yeni politika
sına karşı çıkmaları büyük şaş
kınlık yaratmıştır.. ÖyleKi Mali
ye Bakanı Deniş Heaiey tara
fından parlamentoda okunan
yeni plâna göre üoretlerin %10
artışla sınırlanmasınnı tepkileri
giderek artmaktadır...

Özellikle Maden İşçileri
Sendikası'nm %95, Demiryolu
işçilerinin %63,5 ve Devlet Me
murları Sendikasının %50 do
laylarındaki zam taleplerini ya.
kında sıralayacaklarını belirt
meleri hükümet ve olâncılar
arasında beklenmeyen olaylar
zinciri olarak tanımlanmıştır....
Bu isteklerin ardından Ford Mo
torlu araçlar fabrikasında çalı
şan 57 bini aşkın işçinin şimdi
lik kaydıyla %15 zam istemele
ri bardağı taşıran son damla
olmuştur... Hükümetin ekono
mik bakımdan en kritik olduğu

bir dönemde ücretieri dondur
ma kararı karşısında bir erken
seçim ihtimali de belirmiştir...
Sendikaların yeni karara tepki,
leri büyürken parlamentodaki
Liberal Parti, İşçi Partisi'ni des
tekleyeceğini açıklamıştır...

KIBRIS'TA
DEV-İŞ'İN GREVİ

SON BULDU
Kıbrıs'la sendikalaşma hare

ketlerinde bir yoğunluk göze
çarparken 45 gündür sürdürü
len bir grev de sona ermiştir...
Dev - İş Sendikası tarafından
Sanayi Holding İşyerinde sür
dürülen grev bir buçuk ayın so
nunda tarafların anlaşması ve
31 Temmuz'dan İtibaren geçerli
olacak bir toplu iş sözleşmesi
imzalamalarıyla sona ermiştir...
işverenin yetkili sendika gör
memesi ve sözleşme imzalama
ması üzerine başlatılan grev ko
nusunda çalışmalar yapan KT-
FD Başbakanı Nelat Konuk ila
Genel Başkan Hasan Sarıca
arasında varılan prensip anlaş-
masrna göre gelecekte bir re
ferandum yapılacak ve yetkili
sendlkamn kim olduğu kesinlikle
belli edilmiş olacaktır.

HİNDİSTANDA
işsizlik Artacak..

Bu arada Hindistan'da da yakında işsizler ordusuna 1
milyon yeni çalışanın katılması beklenmektedir. Şöyleki
AET'nin tekstil ithalatına koyacağı kısıtlamadan etkilene
cek olan Hindistanlı dokuma sanayicileri gelecekte daha
az üretimi daha az kişiyle yapacaklarını ifade etmektedir
ler... Eğer AET ülkeleri aralarında anlaşamaz ve ithalatı
kısıtlamakta kesin kararlı olurlarsa Hindistan ekonomisi
daha da kötü bir görüntü alabilecektir.
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HARP-İŞ ÜYELERİ
ZAM ALDI

Türk Harb - İş üyesi 30.000
işçi adına imzalanan sözleşme
ile çalışanların saat ücretlerine
17.5 lira zam alınmıştır... Millî
Savunma Bakanlığı ve Jandar
ma Komutanlığı'na bağlı işyer
leri için geçerli olan sözleşme
de liyakat-kıdem zammı oranı
%20 olarak belirlenmiştir... Böy
lece iki yıl için geçerli olan
sözleşmede saat ücretlerine
7.5 lira olarak getirilen zammın
toplam tutarı 17.5 lirayı bul
maktadır... İçinde yaşadığımız
günlerde imzalanan en iyi söz
leşme olarak nitelenen sözleş
me ile bayram harçlığı, yakacak
yardımı ve diğer sosyal haklar
da kazanılmıştır.

PTT VE TRT'DE GREV
OTLAMASI YAPMCAE

Türk - İş'e bağl« Haber - İş Sendikasının İmzaladığı sözleşme ile
TRT ve PTT İşyerlerinde çalışanlara 3 yıl İçin 150 lira ücret zammı
almasının ardından OİSK'e bağlı Yeni Haber - İş Sendikası her iki
İşyerinde de grev oylamasına gideceğini açıklamıştır. Haber - İş Sen-
dikası'nın aldığı grev kararı ile gerçekleri sapttrdığını açıklayan Yeni
Haber - İş yetkilileri bu kararı bir «Blöf» olarak da nitelemişlerdir...
Türk - İş'e bağlı sendikanın imzaladığı sözleşmeden bütün çalışan
ların yararlanması sağlandığı halde ortaya çıkan bu durumun nasıl
bir çözüme bağlanacağt gelecek günlerde belli olacaktır.. Ne var ki,
posta hizmetlerinin aksamasının uzlaşım ve haberleşme açısından
ne kadar önemli sonuçlar doğuracağını belirtmek sanırız ki yetersiz
olacaktır...

Genel - îş üyesi
İETT emekçileri
Güçlerini gösterdi

Temmuz ayının ortalarında başlayan bir grev kısa zamanda
bütün Türkiye'de yankılandı... Gerçekten'de ülkenin kalbinin attığf
İstonbul'da İETT işçilerinin bağlı oldukları Türkiye Genel - İş Sendi-
kası'nın önderliğinde giriştikleri grev bir onda ulaşımı etkiledi. Haf
ta sonunda yollarla başbaşa kalan yayalar grevcilerin haklılığını da
bir kaç gün sonra anladılar... Sendika Başkanı Hüseyin Pala'nın iş
çilerin Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ın da yardımları ile DİSK'e bağh
Genel - İş Sendikası'na kaydırılması ve haklarının verilmek istenme
mesi karşısında başlatıldığmı açıkladığı grev sırasında İstanbul'da
yaşayanlar gidecekleri yerlere yürümek zorunda kaldılar... Daha önce
temizlik İşçileri İçin de söz konusu olan durum karşısında DİSK üye
lerine günlük asgari 50 lira ücret zammını onaylayan Belediye Başka
nı İsvan İse grev boyunca suskunluğunu korudu... Ve bütün olaylar
çalışanların yaptıklan işe ve hizmete karşı değil bağlı olduklan sen
dikaya karşf olunduğunu bir güzel ortaya koydu...

OTOMOBİL — İŞ

2 Yerde Grevler

Sona Erdi
Petrol ve Kimya işkolunda

geçtiğimiz günlerde iki uzun
grev tarafların anlaşması ile
sona ermiştir... Bunlardan ilki 2
yılı aşkın zamandır Antalya Pil
Fabrikası'nda DİSK'e bağlı Pet-
kim - İş tarafından sürdürülen
grevdir... Daha önce Millî Gü
venliği tehlikeye düşürdüğü
gerekçesiyle iki kez ertelenen
grev kazanılan sosyal haklar ve
ücret artışları ile sona ermiştir..
İkinci grev ise ÇBS Boya fabri
kasında 13 aydır uygulanmak
taydı... Türk - İş'e bağlı Petrol -
îş Sendikası tarafından uygula
nan grev işverenin ickavt uygu
lamasının kanunsuz olduğunun
belgelenmesi üzerine tarafların
uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır...

13
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21 Mart'tan

Beri süren

Grevin ne

Zaman son

Bulacağ'i
Belli değil

i  GREVİMİZ SÜRÜYOR I
İşkolumuzda bir büyük grev ses- bırakan emekçilerin daha bir bilinç- kadar fabrikanın önündeki grev çodı-

siz ve fakat bütün kararlılığı ile bir- lenmelerine necen oldu... Sendikaları rında sabahlayacağı ise belli değil....
likte sürdürülüyor... 21 Mart'tan bu Otomobil - İş'in çağrısına uyan 500'ü İŞVEREN DİRETİNCE...
yana geçen 4 aydan fazla zaman işi aşkın Çelik Montaj işçisinin daha ne Toplu sözleşme maddelerinde iş-

...
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GREVCİLER TOPLU HALDE; Çelik Montaj'da işgüçlerl-
nln tam karşılığını almak için greve çıkan 500 u aşkın
Otomobil — İş üyesi toplu halde görülüyor. Birlikte„

omuz-omuza ve haklarım almanın bilinci içinde müca-
deieierini sürdürmeğe kararii oiarak....
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ÖDENEKLER DAĞITILIYOR: Çelik Montaj emekçileri 21
Martta greve çıkmalarının ardından İlk ödeneklerini 19
Nisan günü aldılar. Bu daha sonra da aynı şekilde de

vam etti... Sendikaları İle birlikte kafa ve kasa birliği
içinde olan Otomobil — İş üyeleri zaferin ancak ortak
çaba ile alınacağına inanıyorlar

verenin önyargısı sonucu gidiien bu
durum bir gerçeği işkolumuzdo bütün
çıplaklığı ile ortaya koymaktadır:
«Patronun dediği dedik, çaldığı dü
dük...» Fakat bunun da ne kadar böy
le olacağı belli değildir... Gerçekten
emekçilere günün şartlarına uygun
ücret ve sosyal hakları vermek iste
meyen işveren acaba şimdi o eski ka
rarını verdiğindeki gibi sert mi düşün
mektedir? Acaba gerçekten Çelik
Montaj işvereni de düdük mü çalmak
tadır?

EKONOMİ NEREYE GİDİYOR,

Türkiye'de salt kazanmayı ve kâr
oranlarını düşünen bir yığın işveren
vardır... Onlar kendi çıkarlarının he
saplarını yaparken yanlarında, fabri
kalarında çalışmakta olan, .alınterie-
riyle ürünleri ıslatanları düşünmezler...
Bunun sonucu olarak da toplu sözleş
me görüşmelerinde bir adım daha
ileriye dahi gidilmesini tahammülle
karşıla nazlar... Bırakın tahammülle
karşılamayı, istenenlerin emekçinin
gerçek hakkı olduğunu dahi düşün
mekten korkar haldedirler... Bu tu
tumun sonucudur ki greve gidilir ve
bir süre sonra da ekonominin dar bo
ğazlara sürüklenmesine neden oluna
cağı düşünülmez.. Düşünülen yalnız
ve yal-'izca işverenin krsasındckı pa
ralara yenilerirün eklenmesidir....

Ardiye
Yatırımı
Sözleri
Ardından
Emekçiye
Hakkını
Vermeyen
Yakında
Gerçeği
Görecek

EMEKÇİ HAKKINI ALIR?

500'ü aşkın Otomobil - İş üyesi
Çeiik Montaj emekçisinin sürdürdüğü
grev bir gün sona erecek ve kanuni
haklarını kullanan emekçiler Işgüçleri-
nin gerçek karşılığını almış olmanın
mutluluğuna varacaklardır... Verdikleri

karardan dönmemenin, emekçiyi ez
mek için elinden geleni ardma koyma
yanların karşısında güç birliği etme
nin sonucu olacaktır bu... Ve Çelik
Montaj'da çalışan Otomobil > İş üye
leri için kaçınılmaz bir gerçektir bu...

İŞVEREN NİÇİN BÖYLE
DAVDANIR?

Bir cnbar binası iie montaj hattı
binası yaparak devlete vergi '.erme
yen işveren bütün buniarın kendisine
yaptıran emekçilerin de hakkım öde
mekten kaçmaktadır... Hiç değilse bir
sürelik bir kaçıştır bu... No var k-
bütçenin 20'de birini karşılayan Oto
motiv sanayiine dahil oian bu işyeri
nin yaptığı yatırımın ne amaca yöne
lik olduğuna bakılmaz mı? Devlet
kontrolünü bırakın görünen köyün kı
lavuz istemediği bir gerçek değiı mi
dir? İşte Çelik Montaj'ın yatırım de
diği ve bunu gerekçe göstererek ver
gi vermediği inşaatlar ayan - beyan
ortada durmaktadır... Ve bütün bun
ların karşısında çelik gibi bükülmez
bilekleri ve ortak atan aynı duyuş vs
inanıştaki k i.pleri ile Otomobil - İŞ
üyeleri vardır...

Gerçek /ckında ortay n çıkacas
ve Otomobil - İş üyesi Çelik Montaj
emekçileri haklarını en yüksek sevi
yede ve işgüderinin tam karşılığı o-
latak nincoklU'dır.
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Enflasyon, cari flyot seviyesinde
toplam talebin, toplan arzdan daha

fazla olması demektir. Bu durumaa fiyat
lar genel seviyesi de hızla artmaya başla
yacağından, enflasyonu bir de bu açıdan
tanımlamak olanaklıdır. Buna göre, enflas
yon fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak
yükselmesi demektir.

Bu tanım, kuramsal olarak doğrudur.
Ancak, pratikte enflasyonun istikrar bo
zucu bir nitelik taşıyabilmesi için, fiyat ar
tışlarının oldukça şiddetli olması gerekir.
Sözgelimi, fiyatlar genel düzeyinin yılda
yüzde 1-2 oranında artmakta olması, hiç
bir zaman ciddi bir istikrarsızlık, bir enf
lasyon sorunu ortaya çıkarmaz. Günü
müz için denilebilir ki, fiyatlar genel düze
yinin sürekli olarak yüzde 4 ya da 5'in
üzerinde seyretmesi durumunda, bir enf
lasyondan sözetmek olanaklıdır.

Enflasyonun, fiyat artışlarının şiddeti
açısından, bir alt sınırı olduğu gibi bir de
üst sınırı vardır. Şöyle ki, enflasyon kavra
mında, mevcut para sisteminin asıl fonk
siyonlarını az çok yerine getirmekte oldu
ğu varsayımı vardır. Eğer fiyatlardaki ar
tış, paranın asgari fonksiyonlarını bile ye
rine getirmesine olanak tanımayacak ka
dar şiddetli ise, artık bir enflasyonla de
ğil, para sisteminin çöküşü ile karşı karşı
yız demektir.

Fiyatların sürekli bir biçimde yüksel
mesi, bir anlamda ulusal gelirin ve toplum
sal zenginliğin, büyük kapitalistlerin yara
rına ve emekçiler zararına yeniden dağı
lımına yol açar. Aynı zamanda, çeşitli ka
pitalist gruplar arasında gelirler ve ser
mayenin yeniden dağılımı gerçekleşir. Ör
neğin, sabit gelir (faiz) elde eden rantiye
ler, hızlı bir enflasyon sonucu ortaya çı
kan devalüasyonla birlikte buna uygun
olarak gelirlerinin bir bölümünü kaybet
mekle kalmazlar, yatırdıkları sermayeleri

nin bir bölümünü de kaybederler. Ticaret
burjuvazisi ve sanayiciler, bunların zararı
na olarak daha da zenginleşirler. Bunun
sonucu olarak enflasyon, sermaye sınıfı
nın rekabetini arttırır ve kapitalist sınıflar
içindeki çelişkileri kesinleştirir.

Enflasyonda tek tek metaların fiyatla
rı ile tek tek bölgelerde fiyatlar çok farklı
ve sıçramalı arttığı için, bazı dai'arm ve
işletmelerin kârlılığı oldukça artar. Bazı
dalların ve işletmelerin kârlılığı görece
olarak azalır. Öyle ki, birincilerin geliş
mesi hızlanır ve ikincilerin üretimi durur.
Fiyat artışlarının eşit olmaması, meta spe
külasyonuna yol açar. Bu durumda, ser
mayenin, spekülatif kullanımı, sermayenin
üretime yatırılmasından daha kârlı olur.
Sermayenin üretim alanından dolaşım ala
nına akması bunun sonucudur.

Elbette ki, enflasyonun bu oyırdedici
özelliği yüzünden ülkenin üretici güçleri
zayıflar, enflasyon metaların üretim ve
dolaşım alanlarındaki dengesizliklerini
artırır. Para sistemini sarar ve bir bütün
olarak üretim sürecine zarar verir. Bunun
dışında, enflasyon gerçek ücretlerde hızlı
düşüş'e sebep olur.

Enflasyonlar ülkeyi
gelişmişlerin karşısında
çok aciz duruma sokar
Son olarak, iç fiyatların hızlı yüksel

mesi, döviz kurları sabit tutulduğu tokdir-
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de, ithalatı teşvik ve ihracatı sınırlayaca
ğından. ödemeler dengesinin ülke aleyhi
ne dönmesine neden olur. Bunu önlemek
için, ya sık sık devalüasyonlar yapmak,
katlı kur sistemlerine gitmek, ya da itha
latı sınırlayıcı yöntemlere başvurmak ge
rekecektir. Özellikle bir geri kalmış ülke
için, tüm bunların anlamı ise, sonuçta çok
düşük bir kalkınma hızı büyüklüğüne razı
olmak demektir. Bu ise, ilgili ülkenin ge
lişmiş ülkelerle arasındaki açıklığın daha
da artmasını kabullenmek demektir.

TÜRKİVEDE PLÂNÜ DÖNEMDE
FİYAT ARTİŞLARİ

(1963: 100)

fiyat artışı fiyat artış»
Vılhk Yıllık

Yıllar Perakende Toptan Perakende Toptan

% %
1964 100.2 99.0 0.2 —1.0

1965 104.8 104.3 4.1 10.5

1966 113.6 111.7 8.4 7.1

1967 129.6 119.1 14.1 6.6

1968 137.6 122.1 6.2 2.5

1969 144.2 132.2 4.8 8.3

1970 155.6 144.8 7.9 9.5

1971 185.2 169.4 19.0 17.0

1972 213.7 195.6 15.4 15.5

1973 243.6 236.7 14.0 21.0

1974 301.8 300.4 23.9 26.9

1975 365.8 334.6 21.2 11.4

1976 429.6 392.6 17.5 17.3

Bu konu ile ilgili olarak, enflasyonun
Yukarıdaki resmi verilerden, kısaca

şu sonuçları çıkarmak olanaklıdır:
1— Türkiye'de plânlı dönemi kapsa

yan son on dört yıllık sürede, ilgili döne
min ilk yılı hariç, sürekli enflasyonist bir
kaikınma yöntemi uygulanmıştır.

2— Bunun sonucu olarak, Türkiye'
de fiyat artışları süre gelen bir nitelik ka
zanmış ve özeliikle 1970 yılından itibaren
artış hızları akıl almaz boyutlara ulaşmış
tır. Bu durumda, bir enflasyondan öteye,
neredeyse para sisteminin tümden çök
mesi gibi bir olayla karşı karşıya bulunul
maktadır. Nitekim, sermaye sınıfına yakın
lığı ile bilinen iktisatçılar bile, Türk para
sının yüzde 100 dolayında devalüe edil
mesinin kaçınılmazlığından söz etmekte
dirler.

3— Yüksek fiyat artışları, her şeyden
önce, emekçi sınıfların, maaş ve ücretli-
öteki bir etkisi, geniş ölçüde ihraç edilen
(sözgelimi Türkiye için tütün, pamuk, fın
dık gibi) ürünlerin üreticilerini çok zor bir
duruma düşürmesidir. Bu gibi malların
fiyatları dış talebe bağlı oldukları için, dö
viz kurları sabit tutulduğu sürece, iç fiyat
düzeyini takip edemezler. Bunun neticesi
olarak, üreticilerin reel gelirleri düşer. Bu
duruma bir çare bulunmadığı takdirde,
üreticiler öteki üretim çeşitlerine yönele
ceklerinden, ülkenin gelecekteki ihraç o-
lanakları da daralmış olur. Bu tanım çer
çevesinde, plânlı dönemde Türkiye'deki
fiyat artışlarına baktığımızda, tüm plânlı
dönem boyunca Türkiye ekonomisinin
yüksek enflasyonla karşı karşıya bulun
duğunu söylemek olanaklıdır.
lerin durumlarını kötüleştirmiş ve özellikle
de son beş yıl içinde işçi sınıfının reel
ücretleri gerilemiştir.

GELECEK KONU:

c DKaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü ENFLASYONUN ÇEŞİTLERİ
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SOLDAN SAĞA:

1— İlişkin, Ünlü bir romancımızın
adı. 2— Son harfinin yerine sesli bir harf
konursa Sodyum'un simgesi olur. Tersi
iiâve. En küçük zaman parçası. 3— Ter
si kimyada bir rumuz. Bir emir. Başına bir

harf gelirse talepin karşıtı olur. 4— So
nuna bir harf ilâve edilirse görünmeyen
varlıktır. Tersi genişiik. Bir haber ajansı
mız. 5— Favori, Sonuna sesli bir harf ilâ
ve edersek kaynak anlamrnı verir. Ordu
muzun en önemli grubunun simgesi. 6—
Bir nota. Bir emir, tersi bir takı 7— En
küçük zaman parçası, bir nota, tersi bir
hayvan. 8— Ağacın koiudur, Kale duvarı.
i  YUKARIDAN AŞAĞIYA:

1— Tersi büyük bir su kabı. 2— Ün
lü Türk büyüklerimizden ve bilginlerimiz-
dendir. 3— Amerika'da bir eyalet. 5—
Tersi ötücü bir kuş. 7— Uçak kazalarında
hemen onu ararlar. 8— Çanakkale savaş
larına katılan toplama birlikti.
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Sağlam
Oruç

Hocanın biri camide ne
lerin oruç bozduğunu anla
tırken dinleyenierden biri:

— Bir erkek karısını ö-
perse orucu bozulur mu?
diye sorar. Hoca hiç bozun
tuya vermeden şöyle den

— O iş kaç yıllık evli ol
duğuna bakar, bir iki yıihk
ise elbette bozulur. Ama
benim gibi otuz yıllık evliy
se, ne kadar uğraşsan yi
ne de bozulmaz. Çünkü o
zomon ho karını öpmüş
sün, ha benim çarığı...

r

Katı
tutum

Genç evliler kavga et
mişler, birbirleriyle konuş
muyorlardı. Genç koca,
yemekten sonra karısına
bir kiğıt uzattı Kâğıtta şöy
le yazılıydı:

«Rica ederim, yarın , sa
bah yedide beni uyandır!»
Erkek, ertesi sabah saat
onbir de uyandığı zaman
komidinin üstündeki kâğıt
ta, karısının şu yazısını
okudu:

«Hadi uyan artık saat

MİZAH)
AÇHİGÛZLÜK
Gemi mehtaplı bir gece

de yol alırken, kaptan da
dümenci de uyuya kalmış
lar, bu nedenle karaya o-
turmuş. Acemi denizci o-
lan gözcü tayfa hemen
kaptan köprüsüne gelip
uyuyan kaptana.

— Efendi kaptan, uyan!
Gemi oturdu, demiş. Zorla
uyanan kaptan yan uyku
lu, kısık gözle sormuş:

— Haçan nerden anla
dın cemunun oturdiğunu?
Yol alırken arkada iz bırak
mayacağını düşünen göz
cü hemen cevap vermiş:

— Su döktüm de halka
oldi!



GREVLER YAYGINLAŞIYOR
Bftifimsıs OtomobU-Î3 Sen

tU&ası üe AfiEöS (Maöenl
ISsya işverenleri Sendlka-
Bi) arasında bir süreden be
Tl devam eden toplu ig söz
leşine görüşmelerinde an
laşma salılanarrîama.'u tize-

Gaziantep

pTürkiyo Ge
'-^bağiı üyo

diye O-

rlne Otomobil îş Eendlkası
2 İş yetinde grev karart al
dı.

Üç aya yakın süredir de
vam ettirilen toplu sözleş
me görüşmelerinde anlaş
maya yanlamaması üzeri
ne alman grev kararları
İşyerine asılmış ye yasal
bekleme süresi sonunda
başlayacak grev İçin hazır
iıkîaı-a geçilmiştir. Ak Kar
deh ve Makine Tanm işyer
leri için söz konusu olan
sırev kararından &0ı) işçi st
kilenecektîr.

Otomobil-îş Sendikası
nın aldığı grev kararından
900 İŞÇİ etkilenecektir.

Otomobil-îş Seadikaa-
nn aldğî grev kararından
snhra İşyerlerindeki işçlSe-
re bir açıklama yapan Sen

&ÎESS kraldan fazla kralcı
davranışlarına devam etti
ği sürece biaimde grevliDOİz
.sürecektir. Emekçilerin her
İşyerinde aynı ücreti çalış
masını İstemek .onîarm e-
saret altında Inîmsfene e-
V8t, demekten bagka birşey
'değildir. îstenen şartiara «
vet demekten kaçanlar ken
di sonlanm hazırladıklan-
nı ve baçkaiarmm ekmeği
ne yağ siirdükierhıin far
kında bile değillerdir.» de
miştir.

Aym işkotonda' dört sya
yakm süredir sürdürülen
Çelik Montaj Grevinin de
işverenlerin aym uzlaşmaz
katı tutumları yüzünden
başîadığîûı belirten Otomp
biî-îş Sendikası Genel Baş
kan ayrca DÎSSTe bağı Ma

dika Genel Başkanı Ayûs.n öen-tş Sendlfcas'nın StESS'e
-özeren.«işveren sendikası .bağlı 33 İşyeîînde sürdür-

ISUn .r.*-

düğü-gieyi.sîS5tîîet«S:
deu İş'I işçiyi bölmekleri

" suçlaüiijtîr. «DÎSK e bağlı |l
Madcn-İş üyel^nî . get-^
çskçl ve geçeri» ozMayaal
ssbeplar yüzühdes greve ||
sörükieyarek- k.31 aik^eko-İİ
npmfsinl nlucasaz ySnöe f
etîdleni-rkte. hem de emek ^
çilerin dİKmcird kasnaafeSs-^
dır. Grev ödentîseî'Snî 4S ;,
gün «cnm. vetec.eğini açık-
laması da M&bs*î)£> oyimla Ş
tına âlet oîdıığuuun en â-
çık örneğidir. Büt-ün bo o-
yunlarj DîStGe bağh Ma-
den-îş 'Aiçışs'ie îShattıkJa
oynayabilir. Aııbak Otomo
bil îş aeiîöikasi fiike şı-
•karlarîna ters diSçen ha «
ytınîafa mtiaıde etmeye
cek, soruaısuzca örgütümü
zü grevîens iten işverenle-'
re göTPkîl ders* verecek
tir.» demtşîîr.

Emekçiler Direndi,
Gazeteler Yazdı. . .

{^tlt ettiğini 8öy îerine eî3iffir|lei'dlr. -
■ yanrı-

'  ferv^
i  tokbir

t%k-Karda!î'da gre¥ başladı.
300 işçi "MESS'e

karşıyız" diyor
n>«ts»ı

ma»'

(ZMİT { İST.4 )-
- ■' Gebze'de kiıaıle Ak-Kor-

ldan SarMyf va Ticaret A., Ş. I|-
i-ysırirM,©,. ...sa'yn bir süredir, beri
nevom eoen tnpîu^-îejTrie gö~
irtlyi'cieri, jvitSS'in cîntaşrriD.'?;

tutamu nedariîyle uyajn^zIVkiO:
, sonuç larsîîfj ye grev İvamn d»'' ■
. Îınrvnîtır, Bunun OzerimVİkşgün
sız <>omob»l-ij SerKİ'kasına
bo^ îı 300 İ5Ç? öficekî gOn gro-.
ve hajlamıçtır. . •

Sîrt

kiyı
nıja
der

IM;«WWbiawfMİW»HtlW>'IIMII>ı,IW'llia;iyi'.l».l|Şj»a»liaŞJIW|ll),llı,l>1ıl(|IHIİl,'(l#

fİşÇ''

Sendikanız Otomobil - İş'in
MESS üyesi 2 iş yerinde aldı
ğı grev karan sürüp gitmekte
olan grevlere eklendi... Aynı
işkolunda «Yaygınlaşma» an
lamı taşıyan kararların yankısı
büyük oldu... İşte yukarıda ve
yanda iki gazete küpürü... Ka
rarın daha uygulanmaya ko-
yulmadığı halde önemini orta
ya koymuyor mu?
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