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Baskı tarihi 10 Ocak 1978

Türkiye de paranın değeri sürekli olarak düşürülüyor.
Son 3 ay içinde büyüklerimizin deyiş] ile 3 kez «Kur ayar
laması» yapıldı.

Dış güçler bizleri ayarlamanın ardından şimdi ellerini
paramıza çevirdiler... Bir zamanların en güçlü değer öl
çüsü olan Türk lirası arjık basıldığı madeninden daha da
pahalı olmaya başladı. Bu yüzden madeni paralar ya ince
liyor ya da yerlerini yenilerine bırakıyor...

Olaya çalışanların gözüyle baktığımızda durum bir
başka görünüş arzediyor: Belki eskiye nazaran aldığımız
ücret bir kaç kat artmış durumda ama paranın satınalma
gücündeki düşüş yüzünden ihtiyaçlarımızı karşılamak zor
luklarıyla karşı karşıya kalıyoruz.

Merkez Bankasında döviz yok... Herkes para diye kıv
ranıyor. Artık en küçük maddeyi dahi 1 lira gibi bir ücret
karşılığında düşünür olduk. Paramızın birimi kuruş olduğu
yıllan geride bıraktı... Ekonomik tedbirler arasında paranın
değerinin daha da düşürülmesi gerektiği saklı... Gelin de
yukarıdaki karikatüre bir kez daha bakalım.. Çizer durumu
ne kadar güzel ortaya koymuş değil mi?



Yeni yıla ümitle
Bakabilmek

Olanaksız
• • • • • •Caorunuyor
Yeni yıla girerken, geriye bakıldığında

hiçte iç açıcı bir tablo ile karşı karşıya
kalınmaktadır.

Siyasî çekişmeleri bütün şiddeti ile
devam ettirilmiş, işçi işverenler arasında
ki savaş kıyasıya sürdürülerek Grev ve Lo
kavtlar birbirini kovalamış işçi sınıfı ta
mamen parçalanacak hale getirilmiş, sen
dikal çekişmelerin hat safhaya vardırılma-
sı sağlanmıştır.

Ülkeyi idare edenlerin beceriksizliği
yüzünden halk hayat pahalılığı altında ezi
lerek perişanlığa sürüklenmiştir. Halk ge
çim derdine düşürülürken parlamenterler
seçim dertlerini halletmişlerdir. Partiler
arasındaki post kavgası bütün şiddeti ile
devam etmiştir. Şimdiye kadar böylesine
bozuk bir hükümet idaresi ile karşılaşılma-
mıştır.

Cinayetler birbirini kovalamış adam
Öldürmek artık trafik kazası kadar ilginç
gözükmez hale gelmiştir. Okullarda öğre
tim kısmen durmuş, her gün bir kaç yerde
bombalar patlamış banka soygunları de
vam etmiştir. Karaborsacılar ve vurguncu
lar torbalarını hızla doldurmaya devam et
mişlerdir.

M.C. Hükümeti bütün bunları görme-
mezlikten gelerek büyük Türkiye demoga-
l'isi ile parlamentoda 226 sayısından aşağa
düşmemek için çaba harcamıştır. Hizmet
yerine uyutma politikasının uygulanması
ön plânda tutulmuştur.

İşte böyle bir tabana sahip olunan or
tamda yeni yıla girilirken, ileriye ümitle
bakmak olanaksızdır.

İşçi sınıfına gelince bu ortamda iyice
eritilerek işverenlerin istediği şekilde geti
rilmeye çalışılmaktadır. Konfederasyonla
rın ve Sendikaların iç bünyelerinden işçi
den yanaymış gibi gözüken eiemanlar çı
karılmasına azami gayret gösterilmektedir.
Bu konuda Disk ve Türk-İş'e bağlı sendi
kalardan bir çok misal gösterilebilir. İşve
ren kesimiyle hükümet kesiminde üstünde
durdukları ana konu ücretlerin döndürül
mesidir. Yeni tip toplu sözleşme sistemi

' uygulaması yaratma çabası içindedirler
plânlarının birinci kısmını neticelendirerek
bölgesel sözleşmelere oturdular diyebiliriz.
İkinci kısım devletin başkanlığındaki Toplu
İş Sözleşmesi sistemi oluşturarak ücretle
ri dondurma poiitikasma gidilecektir. De
ğindiğim bu konular 1978 yılında gerçek
leşebilir. Oturup beklemek hiç bir şeyi hal-
letmeyeçektir.

Dağıimakta olan işçi sınıfını bu tehli
keli devreden atlatabiimek için sendika
yöneticilerine büyük görevler düşmekte
dir. Önümüzde ders alınacak bir siyasî or
tam ve politikacıların durumu mevcuttur.

Halen birbirimizi yemenin anlamı tek
kelime ile ahmaklıktır. İşçi sınıfı şimdilik
bir çatı altında toplanılmasa bile muhak-
kakki iyi ilişkilere dayalı bir akit yapılma
sına şiddetle İhtiyaç vardır.

İşçi srnıfının gereksinmelerine kulak
vererek artık Türkiye'de tek tek değil bir
leşik hareket etmek mecburiyeti vardır.
Aksi halde tekrar 1947 lere doğru bu sınıf
itilebilir.

Artık sendikacıların bir gaye büyük
adam pozunu bırakıp sınıfının yanında hiz.
metine devam etmek mecburiyetinde ol
duklarını işişten geçmeden anlamalıdırlar.

Süklüm büklüm olarak kapıdan giren
nefret ve ateşle doldurulmuş yeni yıla sı
nıfımın neferi olarak hoş geldin demek
içimden geimiyor.

A./ÛYDIN OZEREISİ
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ESAŞ-OTOPJIR ve
DEMAE İşyerlerinde
Grev Kararı Alındı
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Madenî Eşya Sanayicile
ri Sendikasına üye Esaş

Elektrik San. ve Tic. A.Ş. işye
rinde çalışan 350 üyemiz ile yi
ne MESS üyesi Oto Par işyerin
de çalışan 120 üyemiz adına
yürütülen sözleşme müzakerele
rinde kıdem tazminatı, çalışma
süresi, ücret, ikramiye, yıilık
izin ve ikramiyesi, bayram ikra
miyesi, ve yakacak yardımı mad
delerinde, anlaşma sağlanama
dığından bu işyerleri sözleşme
leri uyuşmazlığa gitmiştir.

İstanbul Bölge Çalışma Mü
dürlüğünde yapılan kurul top
lantısında, taraf aracıları üçün
cü aracının seçimini yasanın ta
nıdığı 6 işgününe bırakmışlar
ve bu süre içinde seçilen üçün
cü tarafsız aracının başkanlığın
da Uzlaştırma Kurulu teşekkül
etmiştir.

275 sayılı yasanın 15'nci mad.
desinin öngördüğü kurulun ya
sal çalışma süresi olan 15 gü
nün sonunda. Oto Par işyeri için
16 Aralık'ta, Esaş işyeri için 19
Aralıkta kurul kararlan verildi.

Toplu iş sözleşmesi görüş
melerinde, talep ettiğimiz ücret
zammı, ikramiye ve diğer sos

yal yardımlar hakkında gülünç
denecek karşı teklifler sunan
MESS, bu tutumunu kurulda da
sürdürmüştür.

Oto Par işyeri için verilen ka
rarda; çalışma süresi, kıdem
tazminatı, eski sözleşme mad
deleri olarak kabul edilmiş, üc
ret zammı, birinci yıl için 650
kuruş, ikinci yıl için 700 kuruş,
işyerinde üç maaş olan ikrami
ye üçbuçuk maaş, yıllık yasal
izin sürelerine gün ilâvesi yapıl
mayarak 1000.— TL. olan izin
ikramiyesi 1500 lira, 1250 lira
olan yakacak yardımı 2000 lira,
ve bayramlarda da 750 lira bay
ram ikramiyesi verilmesi şekiin
de yer almıştır.

Esaş için verilen Uzlaştırma
Kurulu kararında da. Toplu İş
Sözleşmesi teklifimizin çok al
tında olan düşük parasal mad
deler ile kıdem ve ihbar tazmi
natının süresinin, yıllık izinlerin
yasal olması şeklinde kabul e-
dilmiştir.

Esaş ve Oto Par işyerleri için
verilen bu Uzlaştırma Kurulu
kararları sendikamız tarafında
kabul edilmemiştir.

MESS ise kurul kararını bile
Oto Par işçilerine çok görerek
kararı kabul etmemiştir.

Her iki işyerinin kararları ta
rafımızdan kabul edilmiyerek iş
yerlerinde işçilerin toplu sözleş
me haklarına karşı yöneltilen bu
saldırıları kırmak için sendika
mız GREV kararı almıştır.

İşçi arkadaşlarımızın çıkarla
rı ve istemi doğruitusunda alı
nan Grev kararı, en yakın tarih-
uygulamaya konulacaktır.

Ot oPar ve Esaş işçilerinin
birlik ve karariilıkla yürütecek
leri Grev, ekonomik ve sosyal
haklarını en İyi şekilde almala
rını gerçekleştirecektir.

Sendikamız, üyelerinin birliği,
ne ve gücüne dayanarak en ile
ri haklar getiren bir Toplu İş
Sözleşmesini imzalamada ka
rarlıdır.

Taleplerimizi vermeye yanaş
mayan MESS'e en güzel ceva
bı, birlik ve disiplin içinde mü
cadele eden Oto Par ve Esaş
işçileri Grev'le verecektir.

Kartal'da kurulu Demak işye
rinde çalışan üyelerimiz adına
yürütülen 2'nçi dönem sözleşme
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görüşmelerinde haftalık çalışma
süresi, kıdem tazminatı, ücret
ve ikramiye maddelerinde an
laşma temin edilememiş ve
uyuşmazlık tutanağı düzenle
nerek uzlaştırma kurulu için İs
tanbul bölge çalışma müdürlü
ğüne başvurulmuştur.

20 Aralık günü istanbul Böl
ge Çalışma Müdürlüğünde ter
tiplenen kurul toplantısına işve
ren katılmamış ve tarafsız aracı
göndermemiştir. Sendikamız bu
katılmama üzerine, işyerinde
Grev kararı almıştır. Haklı istek
lerimizi sağlayabilmek için, grev
yoluna başvurulması kaçınılmaz
dır.

^1^

Gerçeği
Görün

Yazdık, gene yazmaya
devam edeceğiz...

Türkiye'nin gerçekleri
dünyanın hiçbir ülkesinde,
ki kadar acı ve insaniarı
şaşırtacak kadar çarpıcı
değil...

Öyleki insanlar, kendi
lerini yönetenlerin dedik
lerinden başka birşey yap
mıyoriar... Ve iş başa dü
şünce de bir boşvermişlik
içinde «kader» diyip geçi
yorlar.,.

Ne var ki bütün gerçek
leri inceden inceye görüp,
gerçekçi çözümlere ulaş
mak gerekir... Kendiniz
için olmasa dahi, geriden
gelecek evlatlarınız, kar
deşleriniz için...

Düşün ve hak verin bi
ze...

Ve olaylara üstten bak
mayın bundan böyle, ince
leyin ve gerçeği görün...

TRAFOSANMa
Yeni Temsilciler

Seçildi...
Osmaneli - BİLEClK'de kurulu Trafosan Transforma

tör Sanayii A.Ş. işyerinde yapılan temsilci seçiminde baş-
temsilciliğe, Feyyaz GİRGİN, temsiiciliklere ise, Recep KAP
TAN, Hüseyin ÇAKMAK, Yıldırım KATI seçilmişlerdir. Üye
lerimizi kutlar yeni görevlerinde sendikal başarılarının de
vamını dileriz...

OTOMOBİL — İŞ



Has Demir S

işyeri için |:
yapılan

sözleşme | •
görüşmesi

sırasında ijjj
taraflar i;::

bir arada

Kalkelî Çelik, Taysan ve Hasdemir
Sözleşme Görüşmeleri Sürüyor...

GEBZE'de kurulu Kaliteli
Çelik San. ve Tic. A.Ş.

işyerinde çalışan üyelerimiz adı
no yürütülen sözleşme görüş
meleri devam ediyor.

Ertelenen 13 madde üzerinde
tekrarlanan müzakereler sonun
do anlaşma sağlanamazsa söz
leşmenin uyuşmazlığa gitmesi
bu durumda kaçınılmazdır.

Madeni Eşya Sanayicileri
Sendikası üyesi Bursa'da kuru
lu Taysan Taşın Yan San. işye
rinde çalışan üyelerimizi temsi-
len yürüttüğümüz l.nci dönem
sözleşme müzakereleri devam
etmekte. Aynı şekilde yine ME-
SS üyesi Eyüp'te kurulu Has
Demir Çelik San. işyerinde çalı
şan üyelerimiz için yapılacak
sözleşmenin de ertelenen mad
deleri üzerinde son görüşmeler
yapılmakta.

MESS'in prensipleri nedeni
ile bu iki işyerinin sözleşmele
rinin uyuşmazlığa gideceği ke
sindir.

ÇAĞRI PROSÖDÜRÛ
■  YÜRÜTÜLEN İŞYERLERİ

TSTANBUL bölge çalışma
■^müdürlüğüne bağlı Oto

Yol - Çiftçiler - Servis Tiç. ve
Voltam Regülatör işyerlerinde
çalışan toplam 900 üyemiz adı
na yürütülen çağrı prosödürü
devam etmekte. İşkolumuzda
kurulu sendikalar listesi İstan
bul bölge çalışma müdürlüğün
den istenilerek bu sendikalara
yazılı bildiri yapılmış ve çağrı
ilânında bulunulmuştur.

Kocaeli bölge çalışma müdür
lüğüne bağlı Gebze'de kurulu
Feniş Alüminyum San., Hatip-
oğlu Demir Çekme Fb. ve örgü
tümüze yeni katılan Metkon
Metal Konstriksiyon ile yine ye
ni teşkilâtlandığımız Demir Çe
lik San. ve Tic. işyerlerinde ça
lışan toplam 600 üyemiz adına
yeni dönem sözleşmelerin çağ
rı prosödürü ile ilgili işlemler
yapılmaktadır. Bu işyerlerinin
yetkilerinin önümüzdeki günler
de gelmesi beklenilmekte.

"i

HİSAR
CELİK'TE
i

Sözleşme
0

FESH

EDİLDİ

Yürürlük süresi 31 Ocak 1978
tarihinde sona erecek olan Geb
ze Çayırova'da kurulu Hisar Çe
lik Döküm San. ve Tiç. A.Ş. iş
yeri sözleşmesi tarafımızdan
Aralık ayı içerisinde fesh edil
miş olup, işkolumuzda kurulu
sendikalar listesi Kocaeli bölge
çalışma müdürlüğünden talep
edilmiştir.

OTOMOBİL — İŞ
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KARTAL'da kurulu Sace
Elektrik A.Ş. ile Ağustos

ayı içinde başlanılan dördüncü
dönem sözleşme görüşmelerin-

d
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e parasal 12 madde üzerinde
anlaşma sağlanamayarak uyuş
mazlığa gidilmiştir.

275 sayılı yasa uyarınca top

lanan Uzlaştırma Kurulunun ka
rarı sendikamız tarafından ka

bul edilmiyerek 9 Aralık 1977 ta
' Lütfen sayfayı çeviriniz

ÇEIIK HONTAI'DA GREV
ÖDENEKLERİ DAGİTIIDI

Çelik Montaj işyerinde haklı
istekleri için uğraş veren üye
lerimize Aralık ayı grev ödenek
leri dağıtılmıştır...

9 aydan bu yana fabrikanın
önünde kurdukları grev çadırla
rında nöbet tutarak davalarının
bekçiliğini yapan Otomobil . İş
üyeleri «Zaferlerinin Yakın» ol

duğunu söylemektedirler...
Her toplu iş sözleşmesi gö

rüşmelerinin ardından başlayan
grev ve lokavta artık alışkınlık
içinde olduklarını kıvançla söy
leyen Çelik Montaj emekçileri
işveren oyunlarına bütün direnç
leriyle karşı çıkmanın kendile
rine mutluluk verdiğini ve savaş

larını daha da sertleştirdiğini
ifade etmektedirler...

Er veya geç isteklerinin kabul
edilmesinin kaçınılmaz olacağı
nı bildiklerini söyleyen Otomo
bil - İş üyelerini haklı davaların
da bütün civar fabrikaların e-
mekçileri de desteklemektedir
ler. Grevin bir okuj olduğunu
ve Çelik Montaj emekçilerinin
girdikleri sınavı başarıyla vere
ceklerini bildiklerini söyleyen
emekçiler oynanan oyunların
grev çadırları ile mutlaka bozu
lacağını bildiklerini açıklamış
lardır...

OTOMOBİL —İŞ



rihinde işyerinde grev kararı a-
Iınmıştır.

Grev uygulamasına geçebil
mek için beklenilen yasaj süre
içinde işverenin talebi ile yapı
lan toplantılarda üyelerimizin is
temleri doğrultusunda olan tek
liflerimizi işverenin kabul etme
si ile 12 Aralık 1977 tarihinde
anlaşma tutanağı düzenlenmiş
tir.

O 1 Temmuz 1977 tarihinden
itibaren iki yıl süreli sözleşme
ile üyelerimizin birinci yıl saat
ücretlerine 900 kuruş ve ikinci
yıl 950 kuruş zam yapılmıştır.

O Yıllık ikramiyeler 4 maaş'a
çıkarılmıştır.

O Yıllık yasal izin sürelerine
3 işgünü ilâve edilerek izine gi
den üyeler 2000 lira tatil, ikrami
yesi ödenecektir.

O Yılda 2500 lira yakacak
yardımı yapılacak olan üyeleri
mize dini bayramlarda 1500 er
yüz lira bayram ikramiyesi öde
necektir.

SÖZLEŞME İLE SAĞLANAN
DİĞER HAKLAR ŞUNLARDIR:

O Her türlü disiplin cezaları
iki işçi ve iki işveren temsilci
sinden meydana gelen disiplin
kurulu tarafından verilir.

O İhbar tazminatları %50
zamlı ve peşin, kıdem tazminat,
lan her bir çalışma yılı için 40
günlük ücretler tutarında ve
kendi isteği ile ayrılana da öde
necektir.

O Haftalık çalışma süresi 46
saat olup ücretler 48 saat üze
rinden verilecektir.

O Normal işgünlerinde yapı
lan fazla mesailer %100 zamlı
Cumartesi günleri ve hafta tati
li günü yapılan fiili çalışmalar
%100 zamlı ödenecektir.

O Gece çalışmalarında her
tam çalışma saati ücreti %25
zamlı ödenecektir.

O Sosyal Sigortalar Kanunu
gereğince üyelere ödenmeyen
geçici iş göremezliğin ilk iki gü
nüne ait ödenek, üyenin S.S.K.

sağlık tesislerinden 3 gün veya
daha fazla istirahat alması ha
linde işveren tarafından verile
cektir.

O Ayda bir yevmiye devam
primi alacak olan üyelerin, kı
dem tazminatı hesabında ye
mek ücreti 25 lira olarak hesap
lanacaktır.

O Üyenin evlenmesi halinde
6 işgünü ücretli izin ile 2500 lira
evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesinde 3 işgünü
ücretli izin ile 2000 lira doğum
yardımı, her çocuk için ayda 50
lira çocuk yardımı, eğitim yardı
mı olarak öğrenim kademeleri

ne göre 500 lira, 750 lira ve 1250
lira ödenecektir.

O Üyenin vefatında varisleri
ne 10.000 lira, iş kazası ölümle
rinde 20.000 lira ve üyenin ya
kınlarının ölümü halinde üyeye
3 işgünü ücretli izin ile 1750 lira
ölüm yardımı yapılaöaktır.

O Giyim yardımının yanında
üyelere yılda 275 lira değerinde
iki çift ayakkabı verilecektir.

O Bağıtlanan bu sözleşmede
iş güvenliği sağlayan hükümler
ile diğer sosyal yardımlar da ar
tışlar sağlayan maddeler de yer
almaktadır.

Tüm

emekçiler

ve dost

okurlara

emekten

ve haktan

yana bir
yıl dileriz
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"SİLAHLARI KİRLİ
ELLER YÖNETİYOR.. 9

pTAŞlZMİN ne kadar kötü ve ülke gerçek
lerine aykırı olduğunu bundan önce yaz

dığımız gibi gene yazacağız...
Türkiye'de kirli bir oyun oynanmakta ve et

kili . etkisiz bütün güçler bu duruma seyirci
kalmaktadırlar... Belirli güçler istediklerinin ka
nını döktürmekte ve amaçları doğrultusundaki
kişileri rahatlıkla kullanmaktadırlar... Ellerine
silâh verilenler - ise ne gariptir ki - kime ve ni
çin hizmet ettiklerini düşünmemektedirler...

Doyurulan kişiler, bir büyük dava uğruna
çalıştığına inandırılan kişiler rahatlıkla istenileni
yapmakta ve her geçen gün daha da fazla ev
lât kanı akmaktadır... Bireysel öldürüşler artık

 »

kitlelere yönelmiş, Türkiye'de 3-5 kişinin öldüğü
güne nazar boncuğu takılır olmuştur...

Okullarda öğretim yapılamazken, sokaklar
da yürümekten korkulurken, ve hatta rahat ra
hat bile düşünülemezken anarşinin kaynağını
bulmak için Mehter adımıyla dahj yürümeyenle,
rin asıl suçlu sandalyesine oturtulması gerek
mez mi?

Ne zaman bitecek bu saldırılar ve ne za
man vatandaş huzur içinde evinde oturup, so
kağında yürüyecek? Ne zaman öğretim normale
dönecek ve hangi gün anneler eşlerini yo da
evlâtlarının dönüşünü beklemeyecekler korku
duymadan?

OTOMOBİL — İŞ
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SENDİKAMIZ Otomobil - i^ş'in Yönetim
Kurulu toplantısı yerel seçimlerin hemen

ardından Bursa'da topiandı... Ülke ve çalışanla
rın sorunlarının görüşüldüğü bu toplantı sırasın
da görev başında bulunan hükümetin hemen
istifa etmesi gerektiğinde de birieşildi...

EKONOMİ NE DURUMDA?

İşverenlerin ekonomiyi kendi çıkarları doğ
rultusunda «Kötü» olarak göstermelerinin gerçe
ği yansıtmadığının açıklıkla ortaya konulduğu
bu toplantıda sorunun görüşler olduğunda bir
ieşildi... Çünkü ortada bir gerçek vardı ve yazılı
olan bu gerçeği kimse ve hiçbir kuvvet değiş
tiremezdi. Otomobil - İş bir yıl içinde 21 toplu
iş sözleşmesi imzalamış, 14 işyerinde görüşme
leri sürdürmekte ve 7 iş yeri için ise yetki bek
lemekteydi... İşte bu göstermekteydi ki ekono
mi kötü değildir...

İŞVERENLER OYUN OYNUYOR:

Kötü olan ekonomiyi kurdukları fakrikalarla
temsil eden işverenlerin sadece Otomobil . İş

Hükümet - lî
Emekçilefl

Çıkarlarını
üyesi emekçilerini çalıştıran 21'i söyleneni tek.,
zib etmiyorlar mıydı? Onlar altına imza attıklar^
sözleşmelerle ekonomimizin hiç de kötüye git.,
mediğini simgelemiyorlar mıydı? Eğer böyle ou
sa kendilerine maddî külfet yükleyen maddelej-
zincirini onaylar mıydı? Bunları bir kenara bıra
kın işveren sendikasının yaygaraları ayyuka çık
mışken neden 14 işveren görüşme masasına
oturuyordu..? 7 işyerinin patronu yetkinin alın-



m

veren ikil ısı
Ezerken

avunuyor.. .

masından sonra aynı masanın çevresine çağıra-
iacakiarını bilmiyorlar mıydı? İşte bütün bu ger
çekler bir bir ortaya kondu ve işverenlerin -
hükümetle ortak çalışarak kârlarını arttırmak
için bu yola gittikleri ortaya kondu... Dolayısıyla
çalışanların aleyhine davranışlarda bulunan ve
bütün icraatıyla sürekli olarak işverenlerden ya
na görünen hükümetin istifa etmesi gerektiğin
de fikir birliğine varıldı...

GREVDEKİ SÜRENİN ÜCRETİ ALINIR:

Yönetim kurulu toplantımızda bir gerçek
daha bütün çıplaklığı ile ortaya kondu... Bu da
Türk-Iş'in MESS'in savunucusu gibi grevde ge
çen süre içindeki ücretlerin alınmaması konu
sunda yayınladığı demeçlerdi... Türk - İş bura
da işverenler sendikasının avukatlığını yapar
gibi bir tutum içine girmişti... Otomobil-lş geç
mişte Türk . ]ş üyesi iken bu davranışı yüzün
den ters düşmemiş miydi? Ayrılmış bağımsız
kalmış Türk - İş gene de grevde geçen sürede
ki ücretlerin verilmemesi konusundaki fikirlerin
den geri dönmemişti... Halbuki Otomobil - İş
çalışanlardan, üyelerinin çıkarından yana tutu
munda kararlıydı ve karşısında MESS de olsa
grevde geçen sürenin ücretini sözleşme madde
lerine koydururdu... Yeni sözleşme yapılan yer
lerde de böyle olacaktı.. Akkardan grevi bu ka
rarlı tutum yüzünden 20 günde bitmemiş miydi?
Çelik Montaj'da 8 aydır grev sürdürülürken
emekçilerin hakkı nasıl yenirdi? İşveren kendi
çıkarlarını korumak isterken sendikaya düşen
görev neydi? Üye hakkını alamayacak mıydı?

Lütfen sayfayı çeviriniz
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Türkiye'deki emekçilerin bölünmüşlük için
de olmasının işverenleri daha da cüretkâr kıl
dığında fikir birliğine varılan Yönetim Kurulu top
latısında sendikal birliğin vakit geçirilmeden
sağlanması gerektiği vurgulandı... Bu yapılma
dığı taktirde hükümet yanlısı bazı çıkarcı sendi
kacıların emekçileri kullanmalarına imkân veril
miş olacağı belirlendi... MC'nin kader olmadığı
nı, şu anda işbaşında olan hükümetin çalışan
ların çoğunlukta bulunduğu Bursa gibi illerde
oylarını çıkarları yönünde kullanarak demokra
tik derslerini verdikleri de ifade edildi. Hükümet
ve işveren kesimi ile paralellik arzeden demeç
leri verenlerin tamamen işçi düşmanı olarak ge
lecekte daha da çok sert bir şekilde lanetlene
ceğinin belirtildiği konuşmalarda MC'nin çalı
şanların değil çalıştıranların hakkını gözetmek
ten başka birşey yapmadığı da belirlendi.

UZLAŞMA TUTUMUNA KARŞI ÇIKILIYOR :

ASGARİ ÜCRET SORUNU :

Asgari ücretin kapı arkalarındaki pazarlık
lar sonucu ilân edilmeğe çalışıldığının söylendi
ği konuşmalarda işçinin tek kişi olarak düşünül
meşine de karşı çıkıldı... İşçi Otomobil-Iş'e gö
re enaz 3 kişiyi geçindirmekle zorunluydu ve
asgari ücret enaz 3600 lira olmalıydı... Ülke ger
çeklerine tam anlamıyla ters düşen davranış
lara bir son verilmesi gerektiği ve komisyon üye
ferinin parlamenterlik yatırımları sonucundaki
davranışlarını artık terk etmelerinin hatırlatıldığı
toplantıda bu olmazsa herkesin işverenlerin is
teğine boyun eğmek zorunda bırakılacağı da
hatırlatılıyordu...

Asgari ücretin düşünülmesi sırasında süre
nin her yıl olarak değiştirilmesi gerektiğini de
belirleyen Otomobil - İş Yönetim Kurulu 2 sene
içinde işveren oyunları ile fiyatların alabildiğine
arttığı ve geçim zorluğunun daha da kötü his
sedildiği belirtildi... Hükümetin başbakan başta
olmak üzere ellerindeki arabuluculuk imkânını
kullanmamasının kınandığı toplantıda lokavtla
rın dışa bağlı efendilerden alınan direktiflere
göre uygulandığı da vurgulandı... Gerçekleri gö
ren, işverenlerin MESS'ten ayrıldıklarının hatır
latıldığı toplantıda ekonominin işçileri daha bü
yük bunalımlara itmek için darboğazda imiş gibi
gösterildiği de açıklandı.

EMEKÇİNİN HAKKI MUTLAKA KORUNMALI ;

İşçi kesimi düşmanlarının gerek saldırılar
ve gerekse plân çerçevesinde sahneledikleri
oyunlarla emekçilerin direncini kırmaya çalış
tıklarında birleşen Yönetim Kurulu üyelerimiz
bunun karşısında bir bütün olarak durmak ge
rektiğinde fikir birliğine vardılar... Tamamen iş
çi sınıfına karşı bulunan hükümetin artık ayakta
kalmasının imkânsız görüldüğü toplantıda so
rumluluktan kaçan sendika liderlerinin tutumları
da kınanıyordu... Sonunda hizmet ettikleri ya
da üyelerini ortaya sürerek destek olduklarını
söyledikleri hükümet ortaklarıyla aypı kaderi
paylaşacakları belirtilen kişilerin bu tutumların
dan vazgeçmelerinin tarihi bir görev olacağı ha.
tırlatıldı.. Aksi davranışta bulunacakların aynı
kaderi paylaşmak zorunda kalacaklarının da ha.
Iırlatıldığı Yönetim Kurulu toplantısında işçi sı
nıfı düşmanlarının tarih önünde yargılanmaya
hazır olmaları gerektiği belirtildi.

BİRLİK OLUNMALIDIR

Hükümetin işverenlerle ortak olarak sür
dürdüğü sömürüye son vermenin yolunun birlik,
te mücadele olduğuna karar verildiği toplantıda
tek çıkış yolunun tek bir çatı altında toplanmak
olduğu vurgulandı... Şahsi çıkar hırsının bir ke
nara bırakılması ile tam anlamıyla işçi sınıfının
çıkarının düşünülmesi halinde zincirlerin er-geç
kırılacağının bilinmesi gerektiğinin anlaşılması
ile mücadelenin başlatılmasının savunulduğu
toplantı da gelecekte bu yolda atılacak adımlar
da Otomobil - İş'in en büyük savunucu olacağı
nın bilinmesi lâzım geldiği de kıvançla belirtili
yordu...

12 OTOMOBİL — İŞ



PETROL-İŞ 2 YERDE
GREVİNİ BAŞLATTI
Petrol - İş Sendikasının İbrahim Etem İlâç Fabrikasında greve

başlaması İlâç İşverenleri arasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştır...
Yıllardır İşyeri sendikası olarak faaliyetini sürdüren İlâç . İş üyelerinin
topluca Petrol - İş'e geçmesiyle başlatılan görüşmelerde uzlaşmaz tu
tum karşısında girişilen grevin nasıl bir gelişim göstereceği büyük bir
merakla beklenmektedir...

Öte yandan gene aynı sendika atrafından aişkolu» yetkisine da
yanılarak Bereç Pil Fabrikasından bini aşkın işçi adına başlatılan
grev de devam etmektedir... İşyerinde yetkisi olan DİSK'e bağlı Pet-
klm - İş üyelerinin topluca sendika değiştirmesi İle başlayan hareket
yılların birikimini de su yüzüne çıkarmıştır... Devrimci geçinen sendi
kacıların çalışmalarının kendilerine hiçbir yarar sağlamadığını ifade
eden işçiler bütün hareketlerini birlik halinde sürdürmektedirler...

KAUÇUK-İS

2 İŞYERİNDE
/

Sözleşme
#

İMZALADI

Türk-İş üyesi Kauçuk-İş Sen-
dlkası'nın 2 İşyerinde sürdürdü
ğü görüşmeler olumlu bir şekil
de sonuçlanmış ve toplu İş söz
leşmeleri imzalanmıştır... Kü
çükyalı'da kurulu Soyel Kalem
Fabrikası ile Elvan Sanayi Işyer
leri için geçerli olan sözleşme
ler 170 üyeyi kapsamaktadır.

Sosyal yardımlar yanında üc
ret artışlarını da kapsayan söz
leşmeleri olumlu olarak nitele
yen Kauçuk-İş yetkilileri sendi
ka İsteklerinin sözleşme mad
deleri halinde işverene kabul
ettirilmesinin büyük bir başan
olarak kabul edilmesi gerekti
ğini belirtmişlerdir...

^■•oeceoeoeoeo

OLE/IS DİRENİyOR^
Oleyis Sendikası'nın Emek Otelcilik İşletmesine bağlı otellerde an

laşmazlığı uzlaşmaz bir noktaya doğru giderken. Büyük Samsun ote
lindeki grevde sürmektedir...

Bayram öncesinde başlatılan greve 187 üyelerinin katıldığını açık
layan Oleyis Sendikası yöneticileri haklarını alana kadar mücadelele
rini sürdürmeğe kararlı olduklarını ifade etmişlerdir. Sosyal hakların
yanında 2 yıl ücret için 1500 liralık bir zam isteyen İşçiler İse diğer
otellerde olduğu gibi Büyük Samsun Oteli'nde de Emek Otelciliğin katı
tutumu İzlemesinin gelişmelere neden olmasını kınamışlardır.

Sendikası

Sancak - Tül
işyerinde

örgütlendi
Kurulduğundan bu yono hiç

bir sendikanın örgütlenemediği
Sancak _ Tül fabrikasına niha
yet Teksif Sendikası girmeyi
başarmıştır. Eski AP Milletvekili
Murat Bayrak'a ait olan fabri
kaya yıllar önce uçakla bildiri
ler dağıtılmasına rağmen kaba
kuvvet her zaman eğemen ol
muş ve toplu sözleşme görüş
mesi masasına oturulamamış-
tı...

Teksif Sendikası tarafından
uzun süren mücadele sonunda
800 işçinin üye bildirisi doldu
rarak sendikalaşmak istemesi
karşısında bu kez Murat Bay
rak imza sahtekârlığı yapıldığı
gerekçesi ile karşı çıkmıştır. Ne
var ki mahkeme sırasında imza
larının sahte olduğu belirtilen
250 kadar işçi beyanları yalan
lamışlar ve üye formlarının altın
daki imzaları kendilerinin attık
larını söylemişlerdir... Yılların
birikimi ile mücadeleyi kesmek-
sizin sürdürmeye kararlı olduk-
larinı ifade eden işçiler bütürı
baskılara göğüs gereceklerini
de söylemişlerdir...

OTOMOBİL — İŞ 13
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Daha önce de gördüğümüz gibi için
de yaşadığımız düzen sınıflı bir toplum dü
zenidir. Zaten bu nedenle insanın insan
tarafından sömürülmesi mümkün olmakta-
^r.

Peki ama sınıflar birbirinden nasıl ay
rılır? Ölçü nedir? Biz toplumu, bazı kim
selerin iddia ettiği gibi keyfimize göre mi
sınıflara bölüyoruz. Hayır. Kapitalist düzen
de biz istesekte istemesekte sınıflar var
dır. Dolaysıyla sınıf mücadelesi de vardır.

İşçi sınıfının bilimine göre sınıfiar üre.
timdeki yerlerine ilişkin olarak belirlenirler.

Kapitalist toplumda iki teme; çağdaş
sınıf vardır: Kapitalist sınıf ve işçi sınıfı.

Kapitalist sınıf, üretim araçlarının yani
fabrikaların, hammaddelerin, makinalarm,
oletierin ve toprağın özel mülkiyetini elin
de bulunduran sınıftır.

İşçi sınıfı ise üretim araçlarından yok
sun, yaşayabilmek için işgücünü kapita
liste satmak zorunda olan sınıftır.

Bu iki sınıfın çıkarları uzlaşmaz. Qün-
Kü kapitalistin cebine giren herşey, işçi
nin cebinden çıkmaktadır.

Ancak çevremize baktığımızda burju
vazi ve işçi sınıfı içinde olmayan insanla
rın varlığını görürüz. Burjuvazi içinde boy
boy katmanlar vardır. İşçi sınıfı dışında
ama işçi sınıfına yakın emekçi katmanlar
da bulunmaktadır. Bir de bunların yanısıra
eski toplum biçimlerinin kalıntıları yaşa
maktadır.

Sömürü düzeninde borusunu öttüren
kapitalist sınıftır. İşçi sınıfı tüm ezilenle
rin yanında sömürüşüz, bir dünyayı kur
mak için mücadele vermektedir. Sömürü
şüz toplumun yolu iktidardan geçmektedir,
işçi sınıfı ve emekçi katmanlar toplumun
ezici çoğunluğunu meydana getirirler. İşçi
sınıfı üretimde doğrudan sömürüldüğü için
diğer emekçi kitlelere öncülük yapmak du
rumundadır. İşçi sınıfı kendi içinde birliği
gerçekleştirip, diğer emekçilerin ve çalı
şanların birliği ile bütünleştirdiğinde güç
ler dengesi oynar. *

Bununla birlikte her ülkedeki sınıf ve
toplum katmanlarının kendi özellikleri de
olabilir. İşçi sınıfı sermaye azınlığına karşı,
emekçi cephesini seferber edebilmek için
bunları bilmek zorundadır.
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[ Tekelci Kapitalistler
~  — ir
r ve Orta Burjuvazi J

Kapitalistlerin, tekelci kapitalistler de
diğimiz bir kesimi var. Bunlar yabancı te
kelci kapitalistlerle artık iç içe geçmiş,
onlara göbeklerinden bağlı kişilerden olu
şan bir tabakadır. Yani holdinglerin sahip
ieri, az sayıda büyük sermayedarlardır.
Eskiden milyoner demek zenginlik belirti
siydi. Bu tekelci kapitalistler artık milyon
lara pek iltifat etmiyorlar, yüzmilyonlaria
oynuyorlar. Yabancı tekelci kapitalistlerle
(emperyalistlerle) bir olup tüm emekçileri
sömürüyorlar.

Piyasadan mollan çekerek darlık yara
tan ve ondan sonra da fiyatları arttıran
bunlardır. Emekçilerin ödediği vergilere
«teşvik tedbiri» adı altında el koyanlar
bunlardır. Kârlarını arttırabilmek için mil
yonlarca insanın hayatını zehir edenler
bunlardır. Sınıf geçti diye oğluna yüzbin-
lerce liralık otomobil alanlar, kızlarına mil.
yonluk düğün yapanlar, grevlere en sert
karşı çıkanlar, işçi ücretindeki artışın ha
yatı pahaiılandırdığını ileri sürenler hep
bunlardır.

J

Tekelci kapitaiistlerin bu gücü nere
den geliyor? Tekelci kapitalistler emperya
listlerle ortaklaşa olarak yatırım yaparlar.
Belli bir malı üreten 3-4 tekelci şirket ara
larında anlaşırlar, piyasaya yeteri kadar
mal vermezler, fiyatları istedikleri gibi, ya
ni kârları azamileştirecek şekilde yüksel
tirler teknikteki yeni gelişmeleri ancak çok
kârlı olduğu zaman uygularlar.

İthalat ve ihracat onların denetimin-
dedir. Makinaları, hammaddeleri onlar it
hal eder ve çok yüksek fiyatlara satarlar.
Otomobil , lastiğini 3 şirket yapar, pencere
camı ise tek bir şirketin elindedir. Bu tür
Örnekleri arttırmak mümkün. Ellerinde bü
yük miktarda sermaye olan tekelci bur
juvazi iktidarlara yön verir, kendi çıkar
larına uygun bir yapı oluşturur. Tekelci
burjuvazi yüksek fiyatlar aracılığı ile tüm
emekçileri sömürür. Ayrıca orta büyüklük
teki kapitalistlerin kendi işçilerinden el
koyduğu artık değerin bir kısmını da eid,e
eder.

Lütfen sayfayı çeviriniz
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Tröstler para

kazanmak için

türlü yollara
başvururlar...

Tekelci kapitalistlerin dışında da ka
pitalistler vardır. Bunlar emperyalistlerle
bütünleşmiş değillerdir. Daha doğrusu faz
la büyük olmadıklarından bütünleşemiyor
1ar. Piyasada belli bir malın üretiminde te
kel durumunda da değildirler. Yani piya
saya sürdükleri malın fiyatı ile istedikleri
kadar oynayamıyorlar. Büyük tekelci şir
ketlere parça üreten yüzlerce orta büyük
lükteki işletmenin sahiplerinin durumu bu
dur.

Onun için bunlara «Orta burjuvazi»,
«Orta kapitalist» diyoruz. Bunların tekelci
kapitalistlerle özünde bir farkı var. Orta
burjuva.lar ;alıştırdıkları işçilerden el koy
dukları artık değerin bir kısmını tekelci ka
pitalistlere kaptırıyorlar. Çünkü piyasada
satılan makinalar, hammaddeler, diğer
önemli araç ve gereçler, hemen hemen
hep tekelci kapitalistlerin denetimindedir.
Bunların fiyatları ise daima çok yüksek
olur. Bu yüksek fiyatlardan mal satın al
mak zorunda olan orta burjuvalar işçileri
sömürerek elde ettikleri kârların bir kıs
mını tekelci burjuvalara kaptırıyorlar. Or
ta burjuvalar ile tekelci burjuvalar arasın
daki bu anlaşmazlık emekçi sınıfların mü
cadelesinde bazı durumlarda önemli ol
maktadır.

Sömürülen emekçilerin sömürücü ha
kim azınlığa karşı yürüttüğü mücadelenin
başarıya ulaşabilmesinin tek şartı, bu mü
cadelenin işçi sınıfının öncülüğünde yürü
tülmesidir. Nedir işçi sınıfının temel özel
liği? Kimdir işçiler?

Üretim araçlarına sahip olmayan ve
yaşayabilmek için kapitalistlerin fabrikala
rında çalışmak zorunda kalan genç-yaşlı,
kadın-erkek, 5 milyondan fazla insan ülke
mizde.

Bu insanlar her yıl milyarlarca liralık
değer üretiyor. Bir kaç bin kapitalist bu
milyarlara el koyuyor. Niçin? Çünkü onlar

fabrikalara sahip, işçilere ise ancak yaşa
yabilecek bir ücret veriyorlar. O halde işçi
nedir sorusunu şöyle cevaplayabiliriz:

«Yaşayabilmek için işgücünü başka
insanlara satmak zorunda kalan ve bu iş
gücü ile yarattığı servetlere sahip olama
yan insana işçi denir».

İşçi, çalışmalarıyla servetleri, zengin
likleri yaratırlar. Ama bu zenginlikleri ken
disine ait olmayan bir fabrikada veya baş
ka bir işyerinde kendisine ait olmayan ham
maddeler ve aletleri kullanarak meydana
getirir. Böylece de, ürettiği zenginlikler
kendisinin olamaz.

İşçinin ürettiği servetleri, fabrikanın,
şantiyenin, hammaddelerin ve yine işçinin
kullandığı aletlerin sahibi olduğu için kapi
talistler ele geçirir. Kapitalistler bu servet
lerden, bu zenginliklerden çok küçük bir
bölümünü işçilere ücret şeklinde verirler
geri kolon büyük kısmını ceplerine aktarır
lar.

Yani özetlemek gerekirse, işçi üretim
araçlarından yoksun olan, sadece işgücü
ne sahip bulunan ve yaşayabilmek için
iş,gücünü kapitalistlere satmak zorunda
olan kişidir. Ve işçiler, kapitalistlerin el
koyduğu zenginliklerin yarotıcısıdırlor. Ya
rattığı bu zenginliklerin sadece bir bölümü
kendisine ücret olarak verilir. Böylece işçi
sömürülür.

İşçi sınıfını işçi sınıfı yapan onun üre
timdeki yeridir. Üretim araçlarından yok
sun olması ve yaşayabilmek için işgücü
nü, kendisini sömürenlere, üretim araçları
sahibi kapitalistlere satmasıdır. Çalışma
sının ürünleri sömürücüler azınlığına ait
tir. işçi sınıfı kendisi için sadece aldığı üc
reti üretir. Kapitalistler içinse, onların kâr
larını, muazzam zenginliklerini ve güçleri
nin kaynaklarını üretir.

Kapitalist toplumda işçi, olup bitenle
rin yönlendirilmesinde hesaba katılmaz.
Kapitalistler için o, kâr yaratan bir maki-
nadır. Varlığı, o büyük ekonomik mekaniz
mayı işletmek için gereklidir ve kaderi, sa
nayiin ve bankaların başına çöreklenmiş
olan parababalarının karar ve çıkarlarına
bağlıdır.

İşte böyle olduğu içindir ki, işçi sınıfı
günlük çıkarları ve geleceği için sömürü
cü sınıflarla sürekli ve temel bir çatışma
içindedir.
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Amerikan
Kömür

î

İşçileri
Greve

ingiltere'de İtfaiye grevi
Tehlikeli sonuçlar veriyor

Başladı
Büyük bir dış ticaret açığı

içinde kıvranan ve parası değer
kaybeden Amerika'nın kömür
madenlerinde başlatılan grevler
yüzünden ekonomisinin daha
da sarsılacağı iddia edilmekte
dir. Yüzbini aşkın sendikalı işçi
tarafından kömür madenlerinde
başlatılan grevlerin enerji konu
sunda olumsuz etki yapmaya
cağını iddia eden Enerji Bakan
lığı ilgilileri ise yakında uzlaş
manın sağlonacağını belirtmek
tedirler...
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İngiltere'de Kasım ayında İtfaiyeciler tarafından başlatılan grev
tehlikeli sonuçlar vermeğe devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere
ücret artışları ve daha geniş sosyal haklar İçin başlatılan greve bütün
ülkedeki çalışanlar katılmıştı...

Çıkan yangınları söndürmek İçin acil ya da nöbetçi ekiplerin dahi
kalmasına rıza göstermeyen İngiliz itfaiyecilerinin tutumu yüzünden
şimdiye kadar 77 kişi ölmüştür. Sendikalı işçilerin katı tutumu karşı
sında anlaşma zemini arayan Çalışma Bakanlığı tarafından ücret ar
tışları İçin yeni teklif yapılmış ne var ki başlangıç olan %25 ücret ar
tışının gene de altında kalınmıştır. Sendika yöneticilerinden John
Levvis tarafından itfaiyecilere duyurulan yeni teklif karşısında şimdi 2
görüş belirmeye başlamıştır: Bir grup hükümetin önerilerini kabul et
mekte, diğer grup ise ücret artışlarının daha da yüksek oranlı olması
gerektiğini savunmaktadır...

Kamu oyu tarafından büyük bir ilgi ve korku ile İzlenen grevin
henüz ne şekilde bir gelişme göstereceği henüz kesin olarak belirle
nememiştir...

Diğer ülkelere göre ücret yö
nünden iyi durumdo oion Ame
rikalı moden işçileri ise çalış
ma şartlarmın daha iyi olması
nı ve sosyal güvenlik kanununa
ek maddeler getirilmesini iste
mektedirler...

Tunus'ta îhtar
Gî-revi Yapıldı

ALMANYA YABANCI
ÎŞÇÎYE YÖNELECEK

Birleşmiş Milletler Avrupa
Ekonomik Komisyonu'nun yaptı
ğı araştırmalara bakılırsa Al
manya'nın pek yakında tekrar
yabancı işçilere yikıeleceğl an
laşılmaktadır...

Çalışanların dörtte birinin
Türk olduğu Almanya'da İşçi

başına İşgücü verimliliğinin 8
bin 237 dolara yükseldiği de
açıklamada belirtilmektedir... İş
te bu yüzden Alman işverenler
yabancı işçilere yönelecekler
ve hdien 4 milyon olan sayıy:
%30-40 oranında arttırabilecek
lerdir...

Bir Kuzey Afrika ülkesi olan
Tunus'ta fosfat yataklarında ça
lışan işçiler 3 günlük ihtar gre
vi yapmışlardır. Sendika liderle
rinin öldürüleceği haberleri üze
rine harekete geçen ve güven
lik kuvvetleri tarafından şiddet
le dağıtılan işçilerin uyguladık
ları grev büyük bir olgunluk için
de sona erdirilmiştir.. Tunus ya
kınlarındaki maden ocaklarında
3 gün boyunca çalışmayan ve
olayları sessiz protesto eden 13
bin işçi 72 saat sonra tekrar iş
lerinin başına dönmüşlerdir...
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BULMACA
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SOLDAN SAĞA ;
1— Kurtuluş savaşımızın bir bölümü

nün geçtiği ünlü yer. 2— Başına bir harf
gelirse emir olur, gözümüzün üstündedir.
3— Rizenin dörtte ikisi, tersi yemek. 4—
Dokunaklı söz anlamını taşır, bazı hayvan
ları yakalama işi. 5— Ağırdan almak. 6—
Bir peygamber, paramızın rumuzu, seda.
7— Geçmiş, son harfi değişirse değer an-

[m

lamını taşır. 8— Cereyan, adı tekin olar>
bir gazetecimizin soyadı. 9— Tersi ana
maddesi kum olan bir madde, tersi en kısa
zaman, bir temizlik maddesi. 10— Tersi
bir meyva.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1— Savaş, teşbih başlığı. 2— Japon

ya'da bir kent. 3— Kore savaşlarının ünlü
Türk generallerinden. 4— Isıtma şekillerin
den, tersi nota. 5— Üsttün aksi, başına
sesli bir harf gelirse hatıra anlamını verir.
6— Bir renk, tersi nota, bir nida. 7-— Ömür,
kelimeleri bağlar. 8— Ters] 1950 yıllarında
başlayan ve bizimde katıldığımız savaş.
9— Aslının sevgilisi. 10— Güzel kokulu çi
çek, Çanakkale de bir körfez.

BULMACANIN ÇOZUMU :
SOLDAN SAĞA :
1— Corıkbayırı, 2— Ul - Kaş, 3— Ri -

Şa, 4— İma - Av, 5— Oyalamak, 6— isa -
TL . Ses, 7— Mazi . Vera, 8— Akım - Erer,
9— Maç - Na - Omo, 10— Isıyak.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1— Cenk - İmame, 2— Osaka, 3— Nu-

riyazıcı, 4— Klima - İm, 5— Alt - Nı, 6—-
Ak . Al . Ay, 7— Yaşam . Ve, 8— Işavase-
rok, 9— Kerem, 10— Itır - Saroz.

r' DOĞUM
# MAKİNA TAKIM ENDÜST

RİSİ A.Ş. işyerinde çalışan üye
lerimizden Basri CELİK'in oğ
lu, Reoep ESKİ'nin kızı. Muhit
tin AYDIN'ın kızı, Ali KAYA'nın
oğlu, Ali DURMAZ'ın kızı, Salih
ŞAHİN'in kızı, Rebii ZAFER'in
kızı. Hasan ÇAKAL'ın oğlu.

9 ŞAHİN MOTOR YATAKLA.
Rİ işyerinde çalışan üyelerimiz
den Sinamettin İNAL'ın kızı,

# CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden.
Şeref BAYSAL'ın oğlu, Seyfet

tin KAHRAMAN'm kızı. Satılmış
ÖZKAN'ın oğlu. Haydar ARMA-
ĞAN'ın oğlu, Timur SAMATYA-
Ll'nın oğlu, Mustafa ÇELİK'in
oğlu, Ferhan ÖNHAN'ın kızı.
Azmi AYDIN'ın kızı,

# KALİTELİ CELİK SANAYİİ
ve TİCARET A.Ş. işyerinde ça
lışan üyeleimizden. Kurban DU-
MAN'ın oğlu, İsmail KARA'nın
kızı. Binalı GÜMÜŞOGLU'nun
kızı, olmuştur. Anne ve babala
rı kutlar, küçük yavrulara uzun
ömürleı dileriz.

(EVLENME^
A MAKİNA TAKIM ENDÜST

RİSİ A.Ş. işyerinde çalışmakta
bulunan üyelerimizden Rama
zan USTA, Halim AKA, İsmet
BÖREKÇİ, İdris KAYA ve Arif
ÇAKIR evlenmişledir.

# CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden,
Aydın KAYA ile Elif KAYA, Ra
mazan CAN ile Nedime SÖK
MEZ evlenmişlerdir. Yeni evli
leri kutlar, mutluluklarının bir ö-
mür boyu sürmesini dileriz.

(  VEFAT ^
• CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.

işyerinde çalışan üyelerimizden.
Andan AKARSü'yun annesi, Ka
sim ÜNER'in annesi,

A MAKİNA TAKIM ENDÜST
RİSİ A.Ş. işyerinde çalışmakta
bulunan üyemiz Ahmet ÖNAL'ın
babası vefat etmiştir. Ahirete
göçene mağfiret niyaz eder, ya
kınlarına başsağlığı dileriz.
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