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Yazı işleri Müdûrû
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Adres :
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GENEL MERKEZİ

NEŞET ÖMER SOKAK
NO. 20

KADIKÖY/İST. \NBUL
TEL. : 36 29 94

Dergimiz Basın Ahlâk
Yasasına uymayı kabul eder.

Dergimize gönderilen yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin iade edilmez.

Dizgi - Tertip - Baskı s

Tekgıda — İş
Eğitim İşleri Matbaası
4. Levent/İSTANBUL

Baskı tarihi 5 Aralık 1977
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Kasalar

Dolarken

Cepler
Boşalıyor...

Bir kaç oy önce iiân ediien «Tedbirier Paketi» nin için
den çıkan «Zamiar» tüm çaiışaniara Azraii'in yüzünü sık,
sık gösterir oldu... O kadar ki yaşamanın yanında ölümün
nefesini heran ensemizde hisseder olduk...

Çarşıya, pazara çıktığımızda ya da bir bakkala uğra
dığımızda iğneden ipliğe değil kibritten - kağıda kadar bü
tün malların fiyatının birkaç kat arttığını gördüğümüz za
man soğuk duşun altına girmiş kadar olmadık mı? Soğu
yan havalara ek olarak ani gelen zamlar hepimizde bir
«Şok» etkisi yapmadı mı?

Aldığımız paranın emeğimizin karşılığı olamayaoağı
gerçeği bir yana işveren kesiminin kazançlarını bir kaç
kat arttırmak için çalışan tedbirler getiren iktidar ortakları
ceplerimizi daha da çok boşolttırmaya uğraşmıyor mu? Eli
mize geçen parayla eskiye nazaran ihtiyaçlarımızı kıs
mak zorunda kalmadık mı? Bir kutu kibritin dahi 75 kuru
şa satıldığı bir ülkede asgari ücretlerin 1800 lira olması ko
mik değil mi?

Bütün bunlardan da öte aldığımız paranın satınalma
gücü düşerken işverenlerin kasaları eskiye nazaran birkaç
kat daha hızlı dolmaya başladı... Hükümetin aldığı karar
lardan sonra biz işyerlerinde mal üretirken, gelen zamlarla
«Milyoner Üretilmeğe» başlandı... Açıkçası bizler cepleri
boşaltırken, işverenler kasalarını tıka basa doldurur oldu
lar... Enflasyonla birlikte artan fiyatlar onların daha önce
düşük fiyatla dışarıdan getirdiği malların değerini de art
tırdı...

Ve böylece bir kez daha gördük hükümetin çalışan ke
sim yerine çalıştıranları koruyup desteklediğini...
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BAŞYAZI
Hükümet
İşveren
Ortaklığı
İşçileri
Ezmenin
Amacıdır

Yılın sonuna yaklaştığımız şu günler
de acı gerçeklerin tek tek ortaya çıkması,
İŞÇİ kesiminin ezilmesi için yapılan oyun
ların dozunun büyük ölçüde kaçırıldığını
görmenin üzüntüsü içindeyiz.

İşverenlerin bir kez daha iktidardan
aldıkları güçler ile sömürü düzenlerinin
devamı için her türlü riske girmekten çe-
kinmeyişlçd karşısında, işçilerin hep böyle
suskun ve sukün içinde duracaklarını san
malarının safdillik olacağını belirtmek is
terim.

Türkiye'de çok yakın bir zaman son
ra işyerleri normal seyrinde çalışmaya baş
layacaklardır. Suni şekilde yaratılan döviz
dar boğazı aşılacaktır. Bunu bizler kadar
işveren kesimi ve MESS'de bilmektedir.
Buna rağmen halen İşçilerin hakları ile
kumar oynamanın ilerde kendilerine çok
pahaiı şekilde ödetileceğini bilmemezlikten
gelişleri, bir kez daha üike ekonomisinin
sarsılmasını şimdiden plânladıkiarını orta
ya koymaktadır.

Kaldıki; mevcut iktidarın başbakanı
Grevi ve Lokavtlara karşı kanuni hakkını

kulianmayışı, iigiii bir bakanı arabuiucu
oiarak işçi ve işveren kesimi arasındaki
ihtilâfı çözmeye vazifelendirmeyişi, işveren
ler gibi hükümet yetkiliierininde bu oyun
da büyük hisse sahibi olduklarını göste-
lir. Hükümet olarak uzun süreden beri üc
retleri döndürebilme politikasının aranışı
ile hükümetin insiyatifinde üst sey/e
bir Toplu Sözleşme düzenini oluşturmaya
çalışan iktidarın, bu devrede de işçi kesi
minin ezilmesine yardımcı olması, gerçe
manada istediği düzeni getirebilmek için
dir.

Bu yüzden son günlerde tatbikatı ya
pılan yakacak yardımlarının devlet memur
larına dağıtılması sağlanırken, aynı teşek
küllerde, işçi olarak çalışanların bu imkân
lardan yararlandırılmadığı da ortadadır.
Emekli, dul ve yetimin geçim sıkıntısını gi
dermek için yapılıyor gibi gözüken bu yar
dımın ana amacı mahalii seçimlerde 1000
TL.sına oy toplamak için devlet kasasın
dan hovardalık yapmaktan başka bir an
lam taşımamaktadır. Eğer konu düşündü
ğümüz gibi olmasaydı bu yardım devlet
sektöründeki işçilerede yapıiırdı. İktidar
organları işçilerden oy alamayacaklarını
bildiklerinden uyguiamaiarını buna göre
yaparak sözde devlet kesimindeki işçiieri
cezalandırmışlardır. Bu yanlış politikaları
ile iktidar partilerinin gerçek yüzü ortaya
çıkmış, işçi kesimine karşı oldukiarını ar
tık saklıyamaz duruma gelmişierdir. Kendi
geleceklerini garanti altına almaları için
ülke ekonomisini biraz daha dışa perçinli-
yenlerin hatasını tüm ülke halkı daha şim
diden çekmeye başlamış, hayat şartları
dev adımlarla ileriye doğru giderken sabit
ücretii kesim bunun çok gerisinde kaiarak
perişaniiğa ve sefalete itilmişlerdir.

Işsizier ordusuna. Grev ve Lokavttaki
işçiler ile normal taban fiatı alamayan köy
lüler ve sabit ücret alan kesimde eklenin
ce, acaba Türkiye'de bu günkü durumda:
memnun kaç bin kişi kalıyor, bunu iyi dü
şünmek gerekir.

Biihassa hükümeti idare edenierin bu
duruma dikkatierini çekmek isterim.

A. AYDIN ÖZERFN-
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Kocaeli subemlı
9
S
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üyelerine hizmet götürmek geçtiğimiz günlerde bunun so- faaliyet gösterme kararının ar-
ve çağdaş sendikacılığın gerek mut örneklerinden birini daha dından çok az bir süre geçme
lerini uygulamak için uğraş ve- verdi... 7. Genel Kurulumuz sıra- siyle açılan «Kocaeli Şubemiz»
ren sendikamız Otomobil - İş sında alınan Türkiye çapında bu bölgedeki emekçilere uloş-
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Yeni kurulan Kocaeli Şubemiz İcra ve Yönetim Kurulu üyeleri toplu halde....
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mak açısından giriştiğimiz ça
banın sadece ilk halkası olarak
kabul edilmelidir...

YÖNETİM EMEKÇİLERİ:

Kurulduğundan bu yana hızla
gelişen ve işkolundaki emekçi
lerin işverenler karşısında ver
diği uğraşta yılmaz bir kalkan
olma durumuna giren sendika
nız Otomobil - Iş'in Kocaeli şu
besinde yönetim emekçilerin e-
lindedir... Tabanın sendika yö
netiminde söz sahibi olma hak
larını sonuna dek kullanması
gerektiğine inanan Otomobil -
İş yöneticileri kısa süre içinde
üretimin candamarı olan kişile
rin yönetimde de ne denli başa
rılı olduklarını bütün çevre sen

ÜYELERİMİZ
SENDİKANIN

YÖNETİMİNDE
SÖZ SAHİBİ...

alp. Emin Seçkin, Hamit Bahar
ve Zekeriya Karaca'dan kurulan
Yönetim Kurulumuz şu günlerde
yoğun bir çabanın içindeler...
İşkolundaki emekçilerin gerçek
sendikacılığın çatısı altında top
lanmaları için girişilen hareket
lerin zincirine her geçen gün
yeni halkalar eklenmekte ve
yeni işyerlerindeki emekçiler a-
rasında Otomobil - Iş'le işbirliği
ve güçbirliği yapmak için kar
deşlerimiz akın, akın şube bina
mıza gelmektedirler..

YENİ ANLAYIŞIN
ÜRÜNLERİ :

Her yeni dönem toplu iş söz
leşmesiyle diğer sendikalara

^==

gereğini duyanlar gelecekte
tüm geçmişin acı anılarının da
acı bir gerçek olarak kalacağı
nı bilmektedirler...

GÜÇLÜ VE DİŞLİ
SENDİKAÇILIK :

Büyük yaygaralar ve laf ebe
liği yapanların emekçileri söz
lerle avutma devrinin artık geri
lerde kalmaya mahkum olduğu
izlenmektedir... Otomobil - İş
sendikası bu gerçeği somut ör
neklerle ortaya koymakta ve ü-
yelerine hizmet vermenin haz
zını duymaktadır. Çağdaş sendi
kacılık ve çağdaş üyeliğin ge
reklerini yerine getirecek emek
çilerin yuvasıdır Otomobil - iş

KOCAELİN'DE
ÖRGÜTLENME
ÇALIŞMAMIZ
HIZ KAZANDI

dikalaro göstermişlerdir... Bölge
deki işyerlerinde çalışan üyeler
arasından seçilen yöneticiler
Otomobil - Iş'in kesin kararlılı
ğını bütün girişimlerde vurgula
maktadırlar...

YOĞUN ÇABALAR:

Şube Başkanı: Oğuz Taşde-
len. Şube Sekreteri: Avnl Kay
maz ve Şube Mali Sekreteri:
Mehmet Erdoğan'dan kurulan
icra Kurulu yanında; Ahmet Ya
zıcı, Ahmet Kurban, ismail U-
zun, Levent Eles, Tevflk Genç-

örnek olan sendikanız Otomo
bil - Iş'in yeni şubesiyle hizme
tini yaygınlaştırma çabalarında
emekçiler kendilerine düşen gö
revi fazlasıyla yerine getirmek
te ve ezilmişlikten kurtulmanın
hazzını duyacakları günlerin ya
kın olduğuna inanmaktadırlar...
Onlar diğer işyerlerindeki emek
çi kardeşleriyle konuşmakta
geçmişteki gerçeklerin gelece
ğe örnek olacağını da bilmek
tedirler... Bir dizi sarı sendika
ağını kırmak için Oto"
çatısı altında güçbirliği etmenin

ve bu gerçek Kocaeli bölgesinin
içinden pek yakında bütün Tür
kiye sathında duyulacaktır... Ko
caeli şubemiz ilk adımımızdır ve
bilinçli üyelerimiz sayesinde sı
kı atılmıştır temelleri... Kök sa
lacak ve yaygınlaşacaktır hiz
metlerimiz... Çoğalan üyeleri
miz yanında bütün işkolumuz
daki emekçiler bu gerçeğin ken
dilerini de içine almasının çaba
sı içine girecekler ve gerçek
sendikacılığın ne demek olduğu
nu göstereceklerdir sendikacı
ve işveren kesimine...

OTOMOBİL — İŞ



Görüşmeler yoğnn geçiyor...

o A AV-

Esaş işyerindeki

sürdürülen yeni dö

üyelerimiz adına
nem toplu iş söz

leşmesi görüşme

lerinden bir görü
nüş...

Otopar - Esaş
Sözleşmeleri
Uyuşmazlık
Öncesinde...

Otopar işyerinde

kl üyelerimize ye

ni ücret artışları

ve sosyal haklar

sağlamak İçin yo

ğun çaba harca

nıyor...

Madeni Eşya Sanayicileri
Sendikasına üye Esaş Elektrik
Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Oto
Par işyerlerinde çalışan üyele
rimiz adına yürütülen sözleşme
müzakerelerinde MESS'in Top
lu Sözleşme düzenine aykırı il
keleri nedeni ile teklifin çoğun
luk maddelerinde erteleme ol
muş ve ertelenen maddelerde
son görüşmeler yapılmaktadır.

Sözleşmelerin uyuşmazlığa
gitmesi bu durumda kaçınılmaz
dır.

Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.
ile Demok işverenlikleri arasın
da yeni Dönem Sözleşme gö
rüşmeleri yürütülmektedir.

Ş:
S**
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DARBE
® MESS adıyla bilinen işverenler birliğinin sahneye koydu
ğu son oyunun ismi LOKAVT söylendiğinde insana basit bir söz
cük gibi geliyor değil mi?
® Birde bu . sözcüğü deşelim bakalım altından neler çıkacak.
Lokavtın ilk görünümü işyerinin kapanması, burada çalışan
emekçilerin işsiz kalması ve sonrası tevekkül Allah deyip boynu
bükük ayrılmak. Ne kadar basit ve kolay değilmi?
® Bu günkü düzende bu işin basitliğine şaşmamak lâzım.
Çünkü milliyetçilikten bahseden, millî bütünlüğümüzü korumakla
görevli bir hükümetin iş başında olduğu bu günlerde tümüyle
millî menfaatlerimize darbe vuran MESS'in cesaretini takdir et
memek elde değil. Bir hükümet ki; fabrika önlerinde alın terleri
soğumuş emekçi toplumunun sorunlarına eğilmez, bir hükümet-
ki bu emekçilerden ağır sanayi hamleleri için destek ister, bir
hükümetki; bırakın canım gitsin. Kaygımız şahsi değildir. Miilî
beraberliğimizin istikbali içindir.
® Yeni yeni kalkınmakta olduğumuz bu senelere gelebilmek
için verdiğimiz emeklere yazıklar olsunmu? diyeceğiz. Kapat
tıkları her fabrikanın önünde çaresizlikle bekleşen ana, baba, ço
luk çocuğun solgun yüzlerine bakıp tevekkül Allah mı diyece
ğiz.
# Emekçiler. Gördüğünüz gibi patronların dayanışmasında
nasıl bir birlik ve beraberlik oluştu. Bizler daha mı güçsüsüz
birleşin birlik olun ve davamıza sahip çıkın. Bugün Türkiye'nin
iki büyük işçi kuruluşu olan konfederasyonlarada çok iş düşmek
tedir. Temsilcimiz olan bu kuruluşların azami fedakârlıkla ve
işbirliği ile davamıza destek olmalarını isteriz. Bu biriik çağrımız
değerlendirilmeli ve vakit kaybetmemeli. Çünkü darbelerin ardı
arkası kesilmiyecektir.
® Bunun yanı sıra irili ufaklı yan sanayilerede sesleniyoruz.
Büyük patronların oynadıkları bu iğrenç oyunlara alet olmasın.
Çünkü sizleri maddî varlıkları ile avuçları içine aldılar. Manevî
varlıklarını asla yitirmemiş işsiz kalmış emekçilerin ahi tutar
sonra sizi. Fabrikasını kapatan patron daha evvel küçük bir
sanayi ile anlaşıp fabrikasyon mamullerini parça parça yaptırıp
piyasaya sürmekte ve böylece hiç bir maddî kaybı olmamakta
dır. Bunun en basit örneği tüm yayın organlarında ilân ettikleri
reklam parası ne için düşündünüzmü? Üretimi olmayan bir ma
mul için hiç reklam verilirmi?
® Hepinize tüm kalbimle davanızda başarılar dilerim.
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Kaliteli Çelik
Taysan ve

Hasdemir

Sözleşme
Görüşmeleri
Sürüyor...
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Gebze - Cayırova'da kurulu Kaliteli |
Çelik işverenliği ile sendikamız arasında '
sözleşme müzakereleri yürütülmekte olup !
ertelenen parasal nitelikteki maddeler ü- ]
zerinde son görüşmeler yapılmaktadır. I

Örgütümüze yeni katılan Bursa'da ku- !
rulu Taysan işçileri adınada MESS ile söz
leşme görüşmeleri yürütülmekte.

istanbul - Eyüp'te kurulu Has Demir
Çekme işyerinde toplu iş sözleşmesi yet
kimiz kesinleşmiştir. Madeni Eşya Sanayi
cileri Sendikası üyesi olan Has Demir iş
verenliğini temsilen MESS ve Sendikamız
arasında müzakereler devam etmektedir.

«31

6 İşyerinde Temsilcllerîmlz SecUdl
ÇAYIROVA — GEBZE'de ku

rulu Ak Kardan Sanayii ve Ti
caret A.Ş. işyerinde yapılan
temsilci seçiminde, baştemsil-
ciliğe Ahmet KATI temsilcilikle
re ise, İbrahim UYGUN, Nebi
ALPARTİN, ve Mustafa MAKA-
RAOĞLU seçilmişlerdir.

ÇAYIROVA — GEBZE'de ku
rulu Makina Takım Endüstrisi
A.Ş. işyerinde temsilci seçimi
yapılmış olup boştemsilciliğe
Ahmet HAN temsilcilik görevle
rine ise Vedat YAZGIÇ, Ziya
BAYSAL, Ömer KILIÇ, Selahat-
tin GÜMÜŞTEKİN ve Karabey
ŞAMDAN seçilmişlerdir.

DİLOVASI — GEBZE'de ku
rulu bulunan Çolakoğlu Meta
lürji A.Ş. işyerinde yapılan tem

silci seçiminde baştemsilciliğe
Satılmış YENER temsilciliklere
ise Fazlı KAYA, Ömer BAYSAL,

Bahtiyar VAROL, Nevzat KIV
RAK ve A. Yaşar ERCAN seçil
mişlerdir.

ÇAYIROVA — GEBZE'de kurulu Hisar Çelik Döküm Sanayii ve
Ticaret A.Ş. işyerinde temsilci seçimi yapılmış ve baştemsilciliğe Ce
mâl BAYER temsliciilkiere ise Nurettin KOLCUOĞLU, Nusret ÇÜÇEN
ve Haili TURAN seçilmişlerdir.

KARTAL — MALTEPE'de kurulu Karmaşan Kartal Makina Sanayii
A.Ş. işyerinde yapılan temsilci seçiminde Baştemsilciliğe Atımet USLU
temsilciliğe Nuri SARİYER seçilmişlerdir.

ÇAYIROVA — GEBZE'de kurulu Şahin Motor Yatakları Sanayii ve
Ticaret A.Ş. işyerinde temsilci seçimi yapılmış olup baştemsilciliğe
Ömer SÜMER temsilciliklere ise Hüseyin SAVAŞ, Mehmet GÜLERYÜZ
ve Muharrem ER seçilmişlerdir.

8 OTOMOBİL — İŞ



Trafosan Emekçileri
Sendikamıza Katıldı..

BİLECİKLİ
ÜYELERİMİZ
Hür metal'İim
SAHTECİLİĞİNİ
KIRDILAR...

Bilecik ■ Osmaneiin'de kuru
lu Trafosan işyerinde çalışan
işçileri üyesi olmadığı halde ü-
vesi gibi göstererek, bu işyerin
de yetki alan Hür-Metal-lş Sen
dikasının sahtekârlığı ortaya çı
karılarak sözleşme yetkisi iptal
ettirilmiştir.

Sahtekârlık ile Hür Metal-lş
Sendikasının sözleşme yetkisi
alması üzerine, sendikamıza
başvuran işçiler Hür Metai'e hiç
üye olmadıklarını sendikamıza
üye olmak istediklerini ve söz
leşmelerinin tarafımızdan yapıl
ması taleplerinde bulunmuştur
ve durum incelendiğinde Hür
Metal'in sahtekârlığı su yüzüne
çıkarılmıştır.

Hür Metal Sendikası 275 sayı
lı yasanın 12'nci maddesinin ön
gördüğü ilân şartını sözde yeri
ne getirmek için yalnızca Bursa
Bölge Çalışma Müdürlüğüne ib
raz ettiği mahalli gazete de çağ
rı ilânında bulunmuş aynı tarihli
gazetenin hiç bir nüshasında

OTOMOBİL — İŞ

Çelik Montaj
Grevi 8. ayını

doldurdu
Çelik Montaj işyerinde

Mart ayında başiattığımız
grev 8. ayını doldurmuş
tur.. Bayram öncesi grev
ödeneklerini alan üyeleri

miz sonuna kadar kararlı

olduklarını bir kere daha

ifade etmişlerdir.

V

bu çağrı ilânına rastlanmamış-
tır.

Hür Metal - İş Sendikasının
bu sahtekârlığına ve Trafosan
işçilerinin sendikamıza üye ol
masına dayanılarak meşkûr
sendikanın sözleşme yetkisinin
iptali mahalli mahkemeden ta
lep edilmiş ve Hür Metal Sen
dikasının sahtekârlıkla aldığı
yetkisi iptal ettirilmiştir.

Bundan sonra Toplu Sözleş
me prosödürüne tarafımızdan
başlatılmış olup işkolumuzda
kurulu sendikalara yazılı bildi
rim yapılarak mahalli gazetede
sözleşme çağrısı ilân edilmiş
tir.

Yetkinin önümüzdeki günler
de gelmesi beklenmektedir.

SACE
Uzlaştıma
Kurulunda

Kartal'da kurulu Sace Elektrik A.Ş.
İle Sendikamız arasında yürütülen gö
rüşmelerde 12 madde üzerinde anlaş
ma sağlanamadığından uyuşmazlığa
gidilmiş ve stanbui Bölge Çalışma
Müdürlüğünde yapılan toplantıda ta
raf temsilcileri S.ncü aracıyı seçeme
mişler ve mahkeme tarafından seçil
mesini istemişlerdir, İstanbul İş Mah
kemsi tarafından seçilen üçüncü ta
rafsız aracının başkanlığında uzlaştır
ma kurulu ihtilaflı maddeler üzerinde
çalışmalarım yürütmketedir.

OTO YOL - ÇİFTÇİLER -
SERVİS TİCARET - VOLTAM
REGÜLATÖR - HATİPOĞLÜ

VE FENİŞ İŞYERLERİ
SÖZLEŞMELERİ FESH

EDİLDİ

Yürürlük süresi 31 Aralık
1977 tarihinde sona ereck o-
lan Gebze Çayırova'da kuru
lu Hatipoğiu Kol. Şt. ve Fen-
iş Alüminyum Sanayi ile^ Is
tanbul'da kurulu Servis Tica
ret - Çiftçiler - Voltam iektriK
Kartal'da kurulu Oto Yol iş
yerlerinin sözleşmeleri '
mızdan Kasım ayı içerisinde
fesh edilmiş oiup bu 'ŞV® „
iie ilgili çağrı prosödürunun
yürütülmesine başlanılmıştır.
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Motorlu Arocio

Aylık ücretlere
i t

(  I Lira Zam Yopıl
J

Sendikamız ile Motorlu Araçlar Ticaret
A.Ş. İşverenliği arasında Ağustos ayından bu
yana yürütülen sözleşme görüşmelerinde u-
yuşmazlığa gidilmeden anlaşma sağlanmıştır.
Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. nln Tuzla ve 4.
Levent'te kurulu İşyerlerini kapsayan sözleş
me 1 Temmuz 1977 tarihinden İtibaren İki yıl
sürelidir.

Üyelerimizin aylık ücretlerine sözleşme
nin l.ncj yılında %25-\-1500 Ura zam yapılmış
olup İşyerindeki aylık ücret ortalamasına gö
re bu ücret zammı 2750 Ura olmuştur. Sözleş
menin 2.ncl yılında İse aylık ücretlere 2300
Ura zam yapılmıştır. Yıllık İkramiyeler dört
maaşa çıkarılmış olup ayrıca üyelere yılda İki
maaşta teşvik İkramiyesi ödenecektir.

D'emak işyeri için yapılan sözleşme görüşmelerinden biran...



I

Yılda 2500 lira yakacak yardımı yapıla
cak ve yıllık yasal İzin sürelerine üç gün İlâ
ve edilmek suretiyle yıllık izine giden üyelere
izin ücretleri ile birlikte 1000 lira tatil ikrami
yesi verilecektir.

Sözleşme İle sağlanan diğer haklar şun
lardır:

Her türlü disiplin cezaları ikj İşçi ye iki
işveren temsilcisinden oluşan disiplin kurulu
tarafından verilecektir. İhbar tazminatları
%60 zamlı ve peşin, kıdem tazminatları kade
meli olarak 45 günlük ücretler tutarında ve
kendisi ayrılanada ödenecektir.

Sözleşmenin birinci yılında asgari aylık
ücret 2500 Ura. ikinci yılında ise asgari aylık
ücret 3000 Ura olarak saptanmıştır. Normal iş
günlerinde yapılan fazla mesailer %70 zamlı
Cumartesi günü ve hafta tatilj günü yapılan
mesailer %100 zamlı ödenecektir.

Gece çalışmalarında her tam çalışma
saati ücretleri %20 zamlı ödenecektir.

Kaliteli Çelik işyeri görüşmesinden görünüm.

İşyerinde haftalık çalışma süresi 45 saat
oiup ücretler 48 saat üzerinden ödenecektir.
Kıdem tazminatı hususunda yemek ücreti 30
liıadır.

Her çocuk için ayda 50 lira çocuk yardı
mı, eğitim yardımı olarak öğrenim kademele
rine göre 500 lira, 750 lira, 1000 lira ödene
cektir. Üyelere S.S.K. tarafından ödenmeyen
geçici iş göremezliğin iik iki gününe ait öde
nek işveren tarafından ödenecektir.

Üyenin evienmesj halinde 6 işgünü üc
retli izin ile 3000 lira evlenme yardımı, çocu
ğunun dünyaya gelmesinde 3 işgünü ücretli
izin ile 2000 lira doğum yardımı yapılacaktır.
Üyenin ölümü halinde varisierine 10.000 Ura,
jş kazası ölümlerinde 25.000 Ura, üyenin yakın
larının ölümü halinde üyeye 3 işgünü ücretli
izin ile 2000 lira öiüm yardımı yapılacaktır.

Bunların dışındaki sosyal yardımlarda ar
tışlar ile işgüvenliği ve işçi sağlığı hükümleri-

de sözleşme ile sağlanmıştır. S



YUNANİSTAN'DA 6SETLER
BÜYÜK HIZLA YAYILIYOR...

Yunanistan'da ücret artışları
nın temel neden olarak gösteril
diği grevler bütün iş kesimlerin
de yaygınlaşma eğilimi göster-

A

Ispanya'da
Polisler
Sendika
Kuracak

12

mektedir... Atina'da otobüs şo
för ve biletçilerinin bu yüzden
sabah ve akşam saatlerinde
başlattıkları 41'er saatlik işi bı
rakma hareketi yüzünden ula
şım büyük ölçüde aksamış ve
yolcular perişan olmuşlardır. E-
lektrik Teknisyenleri Birliğinin
kamu kuruluşlarında çalışan ü-
yelerinin hakları olan primleri
alamamasını protesto etmek i-

çin başlattıkları açlık grevi sü
rerken telekomünikasyon daire
sinde çalışanlar işi tamamen
durdurmuşlardır.

Yunanistan'da bütün kamu
görevlilerinin ücret artışı sağla
mak için başlattıkları süresiz
grevler karşısında hükümet yet
kileri ise katı bir tutum sürdür
mektedir... Çalışanların ücret ar
tışlarmı bir süre için almaması
gerektiğini iddia eden maliye
çevreleri sendikaların işi yavaş
latma ya da grev gibi eylemle
rini kısa zamanda sona erdirme
leri gerektiğini hatırlatmışlar,
sonucun aksi taktirde hiç bir iyi
olmayacağını açıklamışlafdır...

İF'
V

ispanya'da İçişleri Ba
kanlığı tarafından alınan
karar gereğince polis gö
revlileri de artık sendika
kurabilecektir... İspanya
İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu (UGF) tarafından
olumlu bir gelişme olarak
nitelenen karar bütün ül
kede sevinçle karşılanmış
ve kamu görevi yapan di
ğer kesimlerin de sendika
laşması konusundaki çalış
maların hızlandırılmasına

karar verilmiştir... Bütün
ülkede örgütlenme hareke
tinin yakında başlatılaca
ğını açıklayan UGF yetki
lileri ücretler konusunda
yapılacak toplu sözleşmey |
le polislerin ekonomik sı- >
kıntıdan kurtarılacağını a- |
çıklamışlardır. i

ARJANTİN'DEKİ
Grevler sürüyor..

V
V"
V

$A
v"

Bir Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'de hükümet
tarafından yasaklanmış olmasına rağmen başlatılan grev
ler bütün ülkede sürdürülmektedir... Sendikalar Birliğinin
yaptığı çağrı üzerine uygulamaya sokulan grevler karşı
sında güvenlik kuvvetleri şiddet yöntemlerine başvurmak
ta ve birçok işyerinde çatışmaların olduğu haberleri yayıl
maktadır...

V

8
S
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V
V
V
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Hükümet tarafından daha önce yayınlanan bildiriye
göre sendika liderlerinden öncü olanların tutuklanması ve
birçoğunun hapse atılması da beklenmektedir... Özellikle
ülkenin başkenti Buenes Aires'ten yaygınlaşan grevler yü
zünden hayat tamamen aksamış ve özel şirketlerin birço
ğunda işler önemli ölçülerde yavaşlatılmıştır... Enflasyo-
nist gidiş ve ücret artışlarındaki kısıtlamalara karşı çıkan
sendikaların hareketlerini ne kadar sürdürecekleri kesti
rilememekle birlikte önemli ve vahim gelişmeler beklen
mektedir.

V
V
V
V
V'k
*s*
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V
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V►i
V
V
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TEKSTİL
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*'Grup Sözleşmesi,,
İMZALADI

i

DİSK üyesi Tekstil sendikası 20 bin işçi odıno işve
ren sendikası ile «Grup Sözleşmesi» imzalamıştır... İrili -
ufaklı 108 işyerindeki üyelerini kapsayan sözleşmenin
çalışanlar tarafından olumlu karşılanmadığı ve sendika
açısından kötü olduğu kanısı giderek yaygınlaşmaktadır...

Öte yandan DİSK içinde «Grup Sözleşmelerine Karşı
Çıkanlarsın böylesine çelişkili karar sonueu 20 bin emek
çinin alınteri ile oynanmasına göz yumulması da anlaşıla
mamıştır... Tekstil Sendikası Genel Başkanı Rıza Güven
ve diğer yöneticilerin bütün suskunluklarının grup sözleş
mesini geçiştirmek amacına yönelik olduğunu söyleyen iş
yeri temsilcileri yakında emekçi kesiminden gerekli ceva
bın verileceğini sözlerine eklemişlerdir.

TCDD'de Nihayet
Uzlaşma Sağlandı..

Uzun süredir Uzlaştırma Kurulunda
bekleyen TCDD grevinde anlaşma
sağlanmış ve yeni dönem toplu söz
leşme İmzalanmıştır... DYF—İŞ Genel
Başkanı Şerafettin Akova'nın verdiği
bilgiye göre sözleşmede İş riski ve
kıdem konularında alınan yeni hak

larla TCDb çalışanlarına güvence
sağlanmış ve sosyal yardımların kap
samı genişletilmiştir... Uzlaşmaz tu
tum sonucu Işt yavaşlatan İşçiler yü
zünden birçok şehirde aksayan ula
şım hizmetleri böylece normale gir
miş olmaktadır.

SIMENS

GREVİ 11.
AYINI DA

DOLDURDU
Bursa'nın Mudanya ilçesinde

kurulu Siemens Kablo işyerin
de başlayan grev 11. ayını ge
ride bırakmıştır... Türkiye Ma-
den-İş Sendikasına bağlı işçi
ler tarafından sürdürülen gre
vin bitirilmesi konusunda orta
da olumlu bir çaba da görülme
mektedir... Sendika yetkilileri
işverenin çalışanların hakkını
geriye götürücü tedbirler iste
mesi yanında piyasa oyunlarının
etkin olduğunu dile getirmekte
dirler...

BP Grevi

Ertelendi
Yabancı petrol şirketlerinden

biri olan Britişh Petrolium şirke
tinde başlayacak olan grev Ba
kanlar Kurulunun aldığı kararla
bir ay ertelenmiştir... Petrol-İş
Sendikası tarafından alınan ka
rar Mîllî Güvenliği zedeleyici
görülmüş ve bu yola gidildiği
açıkianmıştır... Hatırlanacağı
gibi daha önce de aynı sendi
ka tarafından 2 yabancı petrol
şirketinde grev kararı alınmış
ve bunlarda ertelenmişti.

OTOMOBİL — İŞ 13
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SINIFllR n SINIF

IIISKIİERI
SINIF sözcüğü, silahlanmaya çağrılan

bir grup, halkın bir bölümü anlamında, La
tince classis'den gelmedir. Hikâyeler, Ro
ma toplumunun sınıflara ya da zümrelere
yeni bir bölünmesini, Roma'nın efsanevi
kralı Servius'a maleder. Bu zamanlarda,
eski Roma'da silâh taşıyabilecek bütün öz
gür yurttaşların kaydedildiği bir ordu orta
ya çıkmıştı. Kral Servius, askerleri, zengin
liklerine göre, yani kendi atlarını, zırhları
nı sağlama olanaklarına göre, beş sınıfa
ya da zümreye ayırmıştı.

Daha sonraları SINIF sözcüğü, insan
toplumunun bölünmesiyle ortaya çıkan
halkın geniş grupları için kullanıldı.. Ama
halkın her geniş grubuna bir sınıf olarak
bakılabilir mi? Biz bu terimi, burjuvazi, işçi
sınıfı, köylüler gibi geniş gruplar için kul
lanmaktayız. Ama modern toplumda, örne
ğin doktorlar da geniş bir grup oluşturur
lar. Çelik işçileri de büyük bir grup oluş
tururlar ama bunlar bir sınıf mıdır?

Toplumun sınıflara bölündüğü ve bun
lar arasında bir mücadelenin sürüp gittiği
gerçeği çok önceleri gözleniyordu. Ne var
ki pek çok düşünür, sınıf kavramını tanım
lamada boşa kürek çekip durdu. Bazı olum
lu yaklaşımlara rağmen, sınfın ne olduğu,
insanların neye dayanarak şu sınıfta mı,
yoksa bu sınıfta mı olduğu sorusu, uzun
süre karşılıksız kalmıştı.

Bazı araştırmacılar, sınıf bölünmeleri
nin insanların eğitim düzeylerindeki farklı
lıklara dayandıığnı ileri sürdüler. Daha ye
tenekli ve etkin olanlar yönetmeye daha
yatkın olanlar eğemen sınıfları oluşturuyor
lar, kalın kafalılar ve vurdumduymazlar da
ezilen sınıfları oluşturuyorlardı. Ama ya
şam ve tarih, bunun hiçte böyle almadığı
nı gösterdi. Eğemen sınıflar arasında pek
çok bilgisiz ahmaklar, kalın kafalı buda
laların bulunmasına karşın, ezilen sınıflar
da kendi içlerinden, yeteneklerinden kim
senin kuşku duymadığı kişileri çıkarmıştı.

Kimileri de, sınıf bölünmesini, gelir v©
mülkiyet ile açıklamaya çalıştılar. Gerçek
ten de, herhangi bir toplumun sınıf yapısı-

insan toplumunun
bölünmesiyle
ortaya çıkan

geniş gruplara
SINIF denir

14 OTOMOBİL İŞ
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nın incelenmesi, egemen sınıfiann ve ezi
len sınıflarının gelirlerindeki çarpıcı eşit-
siziiği ortaya çıkarır. Ama sorun, bunun ni
çin böyle olduğu, bu eşitsizliğin niçin ol
duğu, eğemen sınıfların niçin zengin, ezi
len sınıfların niçin yoksul olduğudur.

Son olarak da, sınıfların, toplu
konumlarıyla birbirlerinden ayrıldıkları söy
lendi. Bazı sımflar imtiyazlı, bazıları dc.
bunların tersine imtiyazsızdı. Ama gene
bunun neden böyie olduğu sorusu cevap
sız bırakılmıştı.

İşçi sınıfı bilimi bu karmaşık sorunu
çözmeyi başarmıştır. Bu sınıfın bilim ve
eylem adamları, sınıf mücadelesinin tü
müyle siyasal olduğunu göstererek, her
sınıfın ve bu sınıf içindeki her tabakanın
konumunun gerçek bir incelenmesinin par
lak örneklerini verdiler. İşçi sınıfı bilimin-

r
Eskiden Roma

vatandaşları
silahlarına
göre değer
kazanırdı,..

r

V.

* EMEK

★ KAPİTAL
(i m «t * i/ *

* SÖMÜRÜ

★ DEĞİŞİM

de sınıfların en kapsamlı en derin ve en
eksiksiz tanımı şöyie yapılmıştır:

Sınıflar, tarihsel olarak belirlenmiş bir
toplumsal üretim sisteminde tutmuş olduk
ları yerle, üretim araçiariyia olan (çoğu
durumda yasa ile formüle edilmiş) ilişkile
riyle, emeğin toplumsal örgütlenmesi için
deki rolleriyle ve dolayisiyle, kullandıkları
toplumsal zenginlik payının boyutları ve
bunu elde etme biçimleriyle birbirinden ay
rılan geniş insan gruplarıdır.

Bu tanımda, sınıfları birbirinden ayıran
belirleyici dört unsura değiniliyor, şöyle
ki:

— Tarihsel olarak belirlenmiş bir top
lumsal sistemdeki yerlerine,

— Üretim araçlarıyla olan ilişkilerine,
— Emeğin toplumsal örgütlenmesin-

deki rollerine,
— Elde ettikleri toplumsal zenginlik-

lerdeki paya ve bu payı elde ediş yöntem
lerine..

Sınıflar öyle insan gruplarıdır ki, bir
grup, belirli bir sosyal ekonomi düzeni
içinde aldığı farklı yer sebebiyle diğer gru
bun emeğine sahip çıkabilir, yani onları
sömürebilir.

Bu tanıma göre temel gösterge, bir
sınıfın üretim araçiariyia olan ilişkisi olu
yordu. Bir topiumsal grubu, her türlü ayrı
calığa sahip olan bir sınıf olarak ortaya
koyan, üretim araçları sahipliğidir. Üretim
araçlarına yabancılaşma, yani, bir fabri
kada çalışıp, o fabrikanın ürettiği ürünlere
sahip olamama, bir toplumsal grubu, ço

aooopoooocoooooooooe&oooogeoooaopgoooaoecoaacooaooooaaaeaaooeoecoaacoacoceooooeeıJ
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Toplumsal Üretim
Sınıfları Belirler

V. —
ğunluğunun yoksullaşıp. haklarından yok
sun bırakıldığı ezilen bir sınıfa dönüştü
rür.

Yukarıdaki SINIF tarifinde, bütün sı
nıfların en tipik özellikleri ayırdedilmiştir.
Böylece de sınıflı toplumun incelenmesini
büyük ölçüde kolaylaştıran, bir toplumsal
ekonomik biçimin sınıf yapısına, bir kla-
vuz, bir anahtar getirilmiştir. Bir başka de
yişle, bu tanımlamanın, toplumu doğru o-
lorok anlamada büyük teorik önemi var
dır.

Yine bu tarifte sömürünün bulunduğu
bir toplum^da sınıflar, «belli bir toplumsal
ekonomi sistemi içinde işgal ettikleri fark
lı yerler yüzünden bir ötekinin emeğini
kendine maledebilen insan grupları» ola-,
rak belirlenmiştir. Demek oluyor ki, sömü
rünün bulunduğu bir toplumda eğemen sı
nıf, bir başka grubun emeğine el koyabilen
bir insan grubudur.

Biz artık biliyoruz ki maddî üretim,
toplumsal yaşamın başlıca tayin edici ele
manıdır. Öyleyse toplumun sınıflara bö
lünmesinin temelini bulmak için, toplumsal
üretim sistemi içinde hangi gruplar, hangi
yeri alıyor, üretim araçlarıyla ilişkileri ne
lerdir, sorularını kendimize sormamız ve
cevaplamamız yeterlidir.

Toplum içindeki durumlarına göre, sı
nıflar temel sınıf olabilir, ya da olmayabi-

.J

r

lir. Toplumda eğemen olan üretim tarzı
için temel sınıflar gereklidir. Bunlar bu üre
tim tarzı tarafından oluşturulmuşlardır: Kö
lelik düzeninde köle sahipleri ve köleler,
Deıebeylik (feodal) düzeninde, derbeyleri
ve toprak köleleri, Burjuva toplumunda,
kapitalistler ve işçiler.

O halde, biri başlıca üretim araçları
na sahip olan ve iktidarı elinde tutan, di
ğeri ise sömürülenlerden oluşan iki sınıf
söz konusudur. Bunların ilişkileri daima
birbirine ters düşen çıkarlar üzerine ku
rulmuştur, uzlaşmazdır. Örneğin kapitalist,
işçiyi mümkün olduğu kadar çok üretme
ye zorlamakta, fakat ona gene mümkün
olduğu kadar az ücret ödemekle kendine
çıkar sağlar. İşçinin çıkarları ise, kendili
ğinden de anlaşıldıği gibi bunun tam tersi
yöndedir. Uzlaşmaz sınıfların ekonomik çı
karlarının birbirine aykırılığı, bunlar ara
sında bitmez tükenmez bir mücadeleye yol
açar.

Toplum içinde bir de temel olmayan
sınıflar vardır. Yan sınıflar arasında örne
ğin Köleci düzende, özgür köylüler ve za-
naatkârlar vardı. Kapitalist toplumda te
mel sınıf olan burjuvazi ve işçi sınıfından
aşka yan sınıflar olarak köylüler ve bü-
ük toprak sahipleri vs. bulunabilir.

GELECEK KONU :
BURJUVA TOPLUMUNUN SINIFLARI

"•N

V».

Ana sınıfların yanında
yardımcı gruplar sosyal
tabakayı fazla karmaşık

bir hale getirirler...

i
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^ DOĞUM ^V J.

rEVLENME^
• CHRYSLER SANAYİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden,
Savaş ÖREN ile Maniye EKİCİ,
Nihat SAĞLAM ile Nadire KÖ-
SEOĞLU,

# AEG - ETİ işyerinde çalışan
üyelerimizden, Menşure YIL
MAZ ile Hüseyin AKKAYA, Mus
tafa MENZİL ile Nihal TAMİR-

ER, evlenmişlerdir... Yeni evlile
ri kutlar, mutluluklarının bir ö-
mür boyu sürmesini dileriz...

# CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimiz
den M. Ali ÖZBAŞLI'nıh kızı,
İsmail TOPÇUBAŞ'ın oğlu. Asım
AKENGiN'in oğlu, Fevzi GE-
VEN'in oğlu, Hamza ÇELENK'in
kızı. Ramazan ÇAYLAK'ın kızı,
M. Bahri BEŞİK'in, kızı, Enver
DOĞRU'nun kızı, Mustafa AL-
TINBAŞAK'ın kızı, Mehmet YA-
Ll'nın oğiu,

O KALİTELİ CELİK SANAYİİ
VE TİCARET A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden, Mustafa
YABANCI'nın kızı, Abuzer YIL-
MAZ'ın kızı, Osman DEMlR'in
oğiu, Muttaiip YAZICI'nın oğlu,

# HATİPOĞLU KOLLEKTİF
ŞİRKETİNDE çalışan üyelerimiz
den, Salih YÜKSEL'in oğlu.
Muzaffer GÖKMEN'in kızı, Şadi
ŞEN'in oğiu, olmuştur. Anno ve
babaları kutlar, küçük yavrula
ra uzun ömürler dileriz...

(  VEFAT )
• CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden
Ferudun BERİŞ'in annesi,

• KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ

VE TİCARET A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden, Hüseyin
ÇETİN'in oğiu,

t HATİPOĞLU KOLLEKTİF
ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN Üyeleri
mizden Kâzım OZTÜRK'ün ba
baannesi, vefat etmiştir. Ahire-
te göçenlere mağfiretler niyaz
eder, yakıniarına başsağiığı di
leriz.

ALDIKAÇTILAR soldan sağa Mehmet BODUR, Mesut KIYAK, Kadim
ACAR Mehmet ERCİN.

Yeni Temsilcilerimiz
işyerlerinde yeni dönem temsilcilerimizin seçimi devam etmekte

dir... Üyelerimiz kendilerini işyerinde en iyi temsil etme yeteneğinde
olan arkadaşlarını oyiarıyia belirlemekte ve sendikalarının güçlülüğü
nü ortaya koymaktadırlar... İşte yukarıdaki fotoğrafta Aidıkaçtıiar İş
yerinde yapılan oylamanın ardından seçilen işyeri temsilcüerimlz gö
rülmektedir... Soldan - sağa: Mehmet Bodur, Mesut Kıyak, Kadim Acar
ve Mehmet Ercin...

Chrysler işyerinde de Ahmet Koran baştemsilci. Aydın Söylemez,
Teiat Karatepe, M. Bahri Beşik, Necmettin Şişli ve Nedim Şentürk
temsilci seçilmişlerdir...

1
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GERCEGI

GÖRÜN...
Türkiye'de bir dizi oiayiar olmaktadır... Öylesine bir

dizidirki bunlar akış içinde seyretmekte ve kişilere baş
ka şeyleri düşündürmemektedlr....

Seçimlerden bu yana çeşitli haberler atılmıştır orta
ya: Hüküm.et sorunu, Askeri dorbe söylentileri, Kolera,
Kıbrıs'ın bağımsızlığının ilânı. Zamlar, Enflasyon ve daha
niceleri....

iulorkez Bankası'nın kasalarının tam takır olduğunun

açıklanması. Para Fonu heyetlerinin Ankara - Washington

arasında mekik dokuması ve «Hac» sorunu... Bu vatanın

üstünde yaşayanların, başta din olmak üzere bütün duy

gularıyla oynanma bahasına atılmıştır sorunlar ortaya...
işin ilginç yanı konular bir süre geçtikten sonra sa

bun köpüğü gibi sönmekte ve yerini bir başkasına dev
retmektedir. Ustalıkla sunulan meselelerin ardından söz

düelloları tekrar başlatılmakta ve kamu oyu ters yönde
oluşturulmaktadır...

Bütün bunları emekçi gözü İle gören sizler konular
hakkındaki düşüncelerinizi kağıda aktarır mısınız? D'iğcr
İşyerlerinde çalışan emekçi kardeşlerinizin görüşlerinizi
öğrenmesini İstemez misiniz? Eğer bu soruları «Evet» di
ye cevaplandırıyorsanız yazın bize ve emekçi kesimin du
yuş ve görüşlerini yaygınlaştırmamıza yardımcı olunuz...

V.

BULMACA
/  Z s If 5 e 7 8 9 /0

Kuzu sesi
değil.

Tersi zamir, 10— Yabancı

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1— İçki sunucusu — Bir gölümüz,

2— Gelenek, 3— İş gören uzuv, A— En
fazla (Tersi) — Bir fiil, 5— Kör — Bir so
ru eki, 6— Tersi bir emir — Tersi bir har
fin okunuşu — Zevce, 7— Tersi Fransız
imparatorlarının genel adj, — Tersi bir
emir, 8— Osmanlı Devletinde bir beylik
(Çoğul), 9— Uzun hikaye, 10— Bir erkek
adı — Edüt.

1*^

SOLDAN SAĞA :

İl 1— Yöneticiler neyle iş başına gelir,
j| 2— Tersi su — Peygamber bastonu, 3—
jl Bir nota — Vilayet, 4— Bir dişimiz — Öğü
II tülmüş buğday, 5— Hamle (Çoğul), 6—
j| Valide — Beyaz — Bir renk, 7— Bir ha
il mm ismi — Bir tür bıçak, 8— Tersi anlam
II — Akçe, 9— Bir hastalık (İlk hecesi) —

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ :

_ . 'jcdoy
— U1UJ3 —OL 'UDOlOy —0 '>|DJDLUDUlDy
—8 'o>l — injsg —z. '63 — __ di —9

— oaıv —9 'iffl — DZDiuı —f 'ozouDâıl
-dÇ —S '9UDUV —2 Tuogv — !>|Ds —i

• vMovĞv NvamvmA

•>ilâl|V —OL
'OUV — 91fM — Z9N —6 'dojv — luduv
—g 'DUJO>j — nuDg —L 'J0|/\| —- >ıv — Duv
—9 JDIDLUOâV —9 'Ufl — D2! —17 'l! — Dİ
—e 'DSV — Dyyj —z 'oiJOiLÜıOog ~ı
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GERCEGl

GÖRÜN...

Yazdık, gene yazmaya devam
edeceğiz...

Türkiye'nin gerçekleri dünya
nın hiçbir ülkesindeki kadar
acı ve insanları şaşırtacak ka
dar çarpıcı değil...

Öyieki insanlar, kendilerini
yönetenlerin dediklerinden baş
ka birşey yapmıyorlar... Ve iş
başa düşünce de bir boşvermiş
lik içinde «kader» diyip geçi
yorlar...

Ne var ki bütün gerçekleri

inceden inceye görüp, gerçekçi
çözümlere ulaşmak gerekir...
Kendiniz için olmasa dahi, geri

den gelecek evlatlarınız, kardeş- |
lerinlz İçin...

i|
Düşünün ve hak veı^in bize... i
Ve olaylara üstten bakmayın

bundan böyle, inceleyin ve ger

çeği görün...

%■/

tiC:

ÜSTELİK
BÜTÜN

AÇIKLIĞI
İLE...
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Haklarımızı korumak için
Otamobil-İş çatısı altında toplanmalıyız


