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Ya eğriye ya doğruya gidersin
Bu dünyada ortası yok bu yolun
Ben gitmem diyorsan hata edersin
Bu dünyada ortası yok bu yolun

Ya domuzdan yana olur yitersin
Ya da benden olur yeni bitersin
Hele hele inat etme batarsın
Bu dünyada ortası yok bu yolun

Diyelimki eğriye hiç sevmedin
Amma doğruya da kalkıp gelmedin
Eğriye yardım ettinde bilmedin
Bu dünyada ortası yok bu yolun

Sözüm sözdür hiç usanmam söylerim
Doğruya gidene selâm eylerim
Ekmeğine yağ sürmeyin beylerin
Bu dünyada ortası yok bu yolun
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Sermaye -

Sendika

İşbirliği
Örnekleri

1:' ŞÇİ kesiminde grup Toplu İş Söz-
■ leşmelerinrn yaklaştığı bu günlerde

kıpırdamaların başladığı açıkça görülmek
tedir.

Durumlar yakınen Inçelendlğlnde sen
dlkamızla aynı İş kolunda bulunan diğer
sendikalar İşçilere, «Biz sizlere Toplu İş
Sözleşmesi İle ne aldıksa dlğerlerlde aynı
şeyleri aldı» diyerek ve uyutma politikala
rını sürdürerek, ellerindeki İşçilerin başka
sendikaya geçmesini engellemek İçin aza
mi gayret göstermektedirler.

Halbuki sendikaların yaptıkları Toplu
İş Sözleşmeleri ortadadır. Aka kara diye
rek Isnllerl yanıltmak artık olanaksızdır.
Gerçekleri görmemek İçin İnsanın kör ol
ması gerekir. Türkiye Otomobll-lş bağıtla
dığı sözleşmeler İle yaptığı aşamalarda
Türkiye'de parmakla gösterilir hale gel
miş bulunmaktadır. Bütün bu gerçekler or
tada İken İşçilerin gözlerini tehdit ve ya
lanlarla ne kadar daha bağlı tutablleçek-
lerl merak konusu- olmaktadır. Tabii ki bu
tür sendikalar gücünü MESS'ten almakta
dır.

Yıllardan beri alıştıkları düzenin bozul
maması İçin İşverenler sendikası MESS
gerçek İşçi sendikalarının kendi İşyerlerin
de çoğunluğu almaması İçin akla hayale
gelmedik oyunlara başvurmaktan çekinme
mIşlerdIr.

Bu hususta İki yakın örnek vermek İs
teriz. İzmit'te kurulu Türk Kablo fabrika
sında toplu iş sözleşme yetki prosödürün-
de İrade beyanı aşamasında fabrika mü
dürü oy kullanmış ve Türk Meta! Sendika

sının üyesiyim demekten çekinmemiştir.
Böyle bir ortamda yetki nasıl alınır? İşve
ren sendikasından, müdürüne kadar sen
dikanın karşısındaysa, İşçi ekmek derdine
düşerek boçalamaz mı? Sonunda bu sen
dikaların yaptığı sözleşrhenln İşçiye ne hak
getirdiği o da bugün ortadadır.

Ankara'da Muratsal İşyerinde toplu İş
sözlesmesl yapan İlgili sendika ve İşveren
sendikası Otomobll-lş Sendikası yetki al
masın diye sözleşmeyi fesh etmeyerek yap
mış olduğu hareket affedilebilir mı? Böyle
yüzleroe örnek verilebilir.

Sermayenin ha.kkını savunmak İçin
çıktığı halde 22 bin basılarak İşçilerin ev
lerine gönderilen MESS Gazetesl'nden
«Beyin Yıkama Aracı» olarak söz etmek
yanlış olmasa gerektir. MESS yöneticileri
nin grup sözleşmelerini yapmalarını ve
tüm görüşmeleri aynı tarihe getirmelerini
bir başarı olarak göstermeleri yanında,
devrimcilik Iddlalarındakl Maden-lş Genel
Başkanı Kemal Türkler'In «İşverenlerin
MESS çatısı altında toplanmalarını olumlu
bir hareket» olarak göstermesi sermaye
İle sendika İşbirliğinin bir örneği değil mi
dir? Sendikaçının çalışanın hakkını koru
ması gerekirken sermayenin örgütlenme
sini savunması bu denil açık olarak görül
müş müdür?

Bütün bunlar yanında İşverenlerin hü
kümet programında sosyalist ekonomi ku
rallarının yer almasını bunalımın gerçek
nedeni olarak göstermeleri de kendilerinin
ne denil «Çağdışı» kaldıklarını vurgula
maktadır.

Sosyalist ekonomi kurallarına karşı
çıkılırken aşırı görüşteki sendikalara
«Kamp Parası» adı altında yardım yapıl
ması nasıl açıklanabilir. Bu yardım açaba
gerçekten çalışanların dinlenmesine mâtuf
bir girişim midir?

Bu destekleme kendi kendileri İle bir
çelişki değil midir.?

Küçük gibi gözüken hataların büyük
felaketler doğurduğunu görmezlikten gele
rek kolay kahraman olmak İçin devlet yö
netimine çatmanın sermayeye birşey ka-
zandırmayaaağı da bilinmelidir.-

A. AYDIN ÖZEREN
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Yücel Boru'da saat ücretlerine

1. yıl 25,2. yıl 25 lira zam aldık

Yücel Boru
sözleşmesi
için
sürdürülen
aörüsmeler
sonunda
vapıcı seklide
noktalandı.

Gebze - Cayırova'da ku
rulu YÜCEL BORU VE

PROFİL ENDÜSTRİSİ İşyerinde
çalışan üyelerimiz adına yürü
tülen sözleşme görüşmeleri gü
nümüz yaşam koşullarına göre
hazırlanmış tekliflerimizin kabuj
ettirilmesi ile İstemlerimiz doğ
rultusunda sonuçlandı.

1 Mayıs 1979 tarihinden itiba
ren İki yıl süreli sözieşme ile
aylık ücretlere birinci yij 6000
lira ve ikinci yij 6000 lira zam
yapılmış ve yıllık ikramiyeler
Sözleşmenin birinci yılında 6
maaş ikinci yılında 7 maaş ola
rak saptanmıştır.

İşe yeni giren işçinin aylık üc
retinin en az 7200 lira olacağı
nın belirlendiği sözleşme ile
sağlanan diğer haklar şöyledir;

İhbar tazminatları %50 zamlı,
kıdem tazminatları kademeli o-
larak 40 ve 45 günlük ücietler
tutarında ve kendisi ayrılan ü-

r'

Getirilen

haklar

emeğin
hakkını

ortaya
koydu

V..

yelere de ödenecek ancak işve
ren işçiyi çıkardığında her bir
çalışma yılı için kıdem tazmina
tı 50 günlük ücretler tutarında

hesaplanacaktır.
Askerlik dönüşü üyenin işe

alınması asi| oluo, alınmadığın
da ihbar tazminatı tutarında iş
arama yardımı yapılacaktır.

Normal iş günlerindeki fazla
mesailer %100 zamlı hafta tatili
ve genel tatil günleri çalışma
%100 zamlı (toplam 3 yevmiye)
ödenecektir.
mesailer %100 zamlı (toplam 3
yevmiye) ödenecektir.

Dini bayramlarda üyelere
2500'er lira bayram ikramiyesi
verilecektir.

Yıllık izin sürelerine 3 işgünü
ilâve edilerek, 6000 lira tatil gi
deri ödenecektir.

Üyelere ödenmeyen geçici iş
göremezliğin ilk iki güne ait üc
reti işveren tarafından verilecek
tir.

Askerlik görevine giden üye
lere bir maaş yardım yapılacak
tır. Tazminat hesabında yemek
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İkramiyeler 1. yıl 6 maaş 2. yıl
7 maaş olarak saptandı

ücreti 50 liradır.
Üyelere yılda 6000 lira yaka

cak yardımı yapılacaktır.
-Üyenin evlenmesinde 6 işgü

nü ücretli izin ve bir mooş ev-
ienme yardımı, çocuğunun dün
yaya gelmesinde 4 işgünü üc
retli izin ve bir maaş doğum
yardımı, her çocuk için ayda
100 iira çocuk yardımı, eğitim
yardımı olarak, öğrenim kade
melerine göre 1250, 2000 ve
3000 iira ödenecek, tahsile de
vam eden üye de bu yardımdan
yararlanacaktır.

Üyenin ölümünde varislerine
25.000 lira, iş kazası ölümlerin
de 50.000 lira ödenecektir. Üye
nin yakınlarının ölümünde üye
ye 4 işgünü ücretli izin verilecek
ve 5000 lira ödenecektir.

Giyim yardımının yanında
tüm üyeleıe deri ceket verilme
sinin sağlandığı sözleşmede ay
rıca yılda 750 lira değerinde iki
çift ayakkabı verilecektir.

OTOMOBİL—İŞ

Trafosan işyerinde çaiışan üyeierimlzie bir toplantı yapan Genel
Teşkilâtlanma Sekreterimiz Mehmet ARAS onların sorunlarını çözü
me kavuşturma konusunda izlenecek yolun birlikte kararlaştırıldığını
belirtti.

İşyerinde düzenienen ve tüm üyelerimizin katıldığı toplantıda sen
dikal hareketin birlikte davranışlarla başarıya ulaştırılacağında flörüş
birliğine varıldı. Sorunlarını dile getiren Trofosan emekçileri Otomobil-
İş çatısı altında gerek ekonomik ve gerekse ülke gerçekleri konusun
daki ealışmaiarda kararlılıklarını dile getirdiler.

Fotoğraflarda Trafosan işyerinde düzenienen
üyelerimiz toplu halde görülmektedir.

toplantıya katılan



Makina

Takım

için
yapılan
bir
toplantı .

4 işyerinin Sözleşmesi
Uzlaştırma Sendikamız ile İzmit'de k

Kurninnda
lO^O^O^O^O^O^-C

Gflzol, Nakino Takım
EndOshlsi, Akkordan
ve önder Döküm'de
mücadele sürüyer

uru
lu Gazal Gaz Aletleri A.Ş. ara
sında yürütülen 2.nci dönem
sözleşme görüşmelerine Nisan
ayında başlanılmış ve yürütülen
toplantılarda çalışma süresi, kı
dem ve ihbar tazminatı ile para
sal tüm maddelerde anlaşma
sağlanamayarak uyuşmazlığa
gidilmiştir.

Kocaeli Bölge Çalı.şma Mü
dürlüğünde yapılan kurul top
lantısında, tarafsız aracıların
seçtiği S.ncü tarafsız aracının
başkanlığında uyuşmazlık konu
su maddeler üzerinde kuruj ça
lışması devam etmektedir.

Sendikamız ile Makina Takım
Endüstrisi ve Ak-Kardan işve
renlikleri arasında toplu sözleş
me görüşmelerinin devamı sıra
sında, her iki işverenin de ME-
SS'e üye olmaları üzerine üye
liklerinin tarafımıza bildirilmesi
ile birlikte uyuşmazlık tutanağı
nın düzenlenmesi tarafımızdan
istenilmiş ve bu işyerleri söz-

OTOMOBİL—İŞ
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Ayl ık ücretlere 1. yı l 4080, 2. yı l 4320 l ira za

Demsan İşyeri
Anlaşma Sağlaı

Otomobil-Iş'e
gönül
vermiş
olan

emekçileri
sözleşmede

kararlı
tutum

içinde idi.

a

t



Demsan'ın
yiğit çalışanları

sözleşme
hakkında

bilgi alırken
(solda). Görüşme

masası çok
çekişmeli

[  geçti (sağda)

r̂
 yapı ldı.

fde
dı

GEBZE'de kurulu Demsan
Demir Sanayii ve Ticaret

işyerinde çaiışan üyeierimiz a-
dına yürütüien ikinci dönem
sözleşme görüşmeleri istemleri
miz doğruitusunda sonuçlandı.

1 Nisan 1979 tarihinden itiba
ren iki yıl geçerli sözleşme ile
aylık ücretlere birinci yıl 4080
lira ve ikinci yıl 4320 lira zam
yapıldı.

Sözleşmenin birinci yılında 4

maaş, ikinci yılında 5 maaş ik
ramiye alacak olan üyelere sağ
lanan diğer haklar şövledir;

İhbar tazminatları %50 zamlı,
kıdem tazminatları her bir çalış
ma yılı için 40 günlük ücretler
tutarında ve kendisi ayrılana da
ödenecektir.

İkinci ve üçüncü vardiyalarda
çalışan üyelerin her çalışma
saati ücretleri %10 zamlı öde
necektir.

Her çocuk için ayda 100 lira
çocuk yardımı, öğrenim dere
celerine göre 1000 - 1500 ve
2500 lira eğitim yardımı yapıla
caktır.

Askerlik dönüşü üyenin işe
alınması asıl olup, alınmaması
halinde bir maaş iş arama yar
dımı yapılacaktır.

işe yeni giren işçinin en az
aylık ücreti 6600 liradır.

Normal işgünlerinde yapılan
fazla mesailer %100 zamlı, haf
ta tatili ve genel tatil günü ça
lışmaları %100 zamlı (toplam
3  yevmiye) verilecektir. Dini
bayramlarda 2500'er lira bay
ram ikramiyesi ödenecek ve

Yıllık izin süreierine 3 işgünü
ilâve edilerek 3250 lira,^tatil gi
deri verilecektir.



Askerlik görevine giden üye
lere bir maaş yardım yapılacak
tır.

Üç gün ve daha fazla alman
istirahatlerde S.S.K. tarafından
ödenmeyen ilk iki güne ait üc
ret işveren tarafından ödenecek
tir. S.S. Kurumundan istirahat
alan üyelerin hizmet akitleri isti
rahat süresinde fesh edilemeye
çektir.

Tazminat hesabında yemek
ücreti 40 liradır.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü izin ile 4000 lira evlenme yor
dımı, çocuğunun doğumunda 4
işgünü ücretli izin ile 2500 lira
doğum yardımı yapılacaktır.

Üyelere yılda 4500 lira yaka
cak yardımı verilecektir.

Üyenin vefatında varislerine
15.000 lira, işkazası ölümlerinde

25.000 lira ödenecektir. Üyenin
yakınlarının ölümünde üyeye 4
işgünü ücretli izin verilecek ve
3000 lira yardım yapılacaktır.

Giyim yardımı ve ayrıca yıl
da 600 lira değerinde iki çift
ayakkabı verilecektir.

işçi sağlığı ve iş güvenliği
tüzüğü hükümlerinin işyerinde
aynen uygulanmasıda sözleşme
ile kabul edilmiştir.

2 İşyerinin

sözleşme

görüşmeleri

sürüyor.

10

TOE, Türk Otomotiv Endüstrileri A. Ş. işyerinde
toplu sözleşme yapma yetkimizin kesinleşmesi ile Ma-
yıs ayında başlanan yeni dönem sözleşme görüşmeleri
devam etmekte.

Gebze - Çayırova'da kurulu Şahin Motor yatakları,
Kartal'da kurulu Sace Elektrik, 4. Levent ve T uzla'da ku
rulu Motorlu Araçlar işyerlerinin toplu sözleşme yetkileri
kesinleşti.

Üyelerimizin yeni dönem sözleşmelere İlişkin talepleri
almarak hazırlanan teklifler, İlk toplantılarda işverenlere
verildi.

Görüşmeler devam etmekte.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının İstanbul, İzmir,

Trabzon illerinde kurulu bölge depo ve tamirhane işyerle
rinin sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Ankara İçin böl
ge çalışma rhüdürlüğünün sendikamıza yetki veren kara
rına Türk MetaTin itirazı sonuçsuz kalmış, mahkeme ka
rarı İle çoğunluk sendikası olduğumuz saptanmıştır. Üye
lerimiz adına toplu sözleşme görüşmeleri Ankara şubemiz
tarafından yürütülmekte.

lomıl
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Şube yönetim
kurulunun
yaptığı
toplantıdan
genel bir
görünüş

. A:
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Kocaeli Şubemiz
Yönetim Kurula
Toplandı...

KOCAELİ şubemizin olağan Yönetim
Kurulu geçtiğimiz ay içinde topla

narak tüm sorunların genel bir değerlen-
dirmesini yapmış ve ileriye dönük çalış
malarda izlenecek yolu saptamıştır.

Mehmet Ali Erdoğan başkanlığında
toplanan Yönetim Kurulunda öncelikle Ko
caeli bölgesinde çalışan üyelerimizin so
runları dile getirilmiştir. Ekonomik, sosyal
ve kültürel hayatı düzenleyici atılımlara
hızlılık kazandırılmasında görüş birliğine
varıldığı toplantıda bireysel ve toplumsal
sorunlarda gerek şube ve gerekse genel
merkez olarak ortak bir tavır alınması ve
kararlılığın tüm güçleri harekete geçirerek
ortaya konulması savunulmuştur.

Çalışanların yanında ülke sorunlarının
da tüm boyutlarıyla ele alındığı Kocaeli
şubemiz Yönetim Kuruiu toplantısında 4 te
mel sorun olan «Enflasyon, Ödemeler Den
gesi, İşsizlik ve Gelir Dağılımı» konuların
da tüm demokratik güçlerie girişilecek sa

vaşımda Otomobil-!ş olarak yeralmaya
prensip olarak katılınmıştır. Emekçilerin
9f80'inin yararlanamadığı «Asgari Ücretsin
politik bir nitelik kazanmaktan ö.te bir işe
yaramadığının vurgulandığı toplantıda ça
lışanlara gerçek anlamda yararlı olacak
kararların alınması ve bunun yanında as
gari geçim indirimi müessesesinin hiç de
ğilse asgari ücret düzeyine çıkarılması is
tenmiştir. Böylece alınan kararların politik
ve yapay olmaktan kurtulacağını da dile
getiren yönetim kuruiu üyeien hükümetin
bürokratlar kademesinde çalışmaları hızlan
dırarak kısa zaman sürecinde bu çarpıklığı
düzenlemesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Kocaeli pubemiz Yönetim Kurulu top
lantısında ayrıca devletin vergi politikası
üzerinde durulmuş ve bunun tam anlamıy
la «Sakat» olduğunda görüş birliğine varıl
mıştır. Bugüne kadar devletin vergi kaçı
ranları araştırmak ve yakalamak yerine
tüm yükün değişmez ve dargelirlilerin sırtı
na yüklemiş olmasından artık vazgeçmesi
gerektiğini dile getiren yönetim kurulu üye
leri verginin üçte birinin toplanmakta oldu
ğuna da dikkat çekmişlerdir. Devletin ver
ginin üçte ikisini kaçıranların artık peşine
düşmesi gerektiğinde de görüş birliğine
varan Kocaeli şube yöneticileri bordro
mahkumu olarak tanımlanan kesim üzerin
deki «Ölü Toprağının» artık kaldırılması ve
bunun için sendikal örgütlerin toplu bir ha
reket içinde olmaları gerektiğini öne sür
müşlerdir.
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İŞYERİNDE
TEKNİK
EMNİYET

GÜNGÖR BiLTEKİN
ŞAHİN MOTOR YATAKLARI

* *T tikemizin hızlı gelişim sürecindeki
^ yerini ve önemini dikkate alırsak,

sanayi oluşumu ile birlikte teknik emniyet
lerinde, ayni oluşumun potasında düşün
memizin gerekli olduğu anlaşılır. Sanayi
mizin hızlı ve otomatik yönde gelişmesi
ve bu yönde akûple makina ve aksesuar
ların kullanılması, işyerlerimizdeki kazaları
arttırmakta ve dolayısıyla da ciddi önlem
lerin alınmasını gerektirmektedir.

Ülkemizde iş kazaları sonucu sakat
kalmış ve hayatlarını yitirmiş yüzlerce in
san mevcuttur. Ayrıca, kaza sonucu tek
nik yönden güçlü birçok makina ve akse-
suarıda hasara uğrayarak üretim dışı kal
makta, onarılmaları için zaman ve maddi
kayıplar doğmaktadır. Böylece, insan ka-
yıolarımızın yanında, üretim kayıpları da
ujusal ekonomimize olumsuz yönler ver
mektedir.

Yürürlükteki yasalar, iş emniyetinin
gerekliliğini ve işyerlerinde alınması zo
runlu önlemleri saptamıştır. Ve bunlar için
^  - ^ _

runlu önlemleri saptamıştır. Ve bunlar için

de, zaman zaman cezai hükümlerde uygu
lanmaktadır. Ancak, tüm önlemlerin ya
nında; kaza tekrar sayıların da özellikle
bazı kesimlerde azalma görülmemektedir.

İşin icap ve teknolojisine uygun ön
lemlerin alındığını görsek bile, yine de bu
sorunda da eğitimin gerekli olduğunu sa
vunmak isteriz. Ayrıca, çalışan veya çalış
tıranların, bilimsel şekilde alacakları ön
lemlerle kazalar azalabilecektir. Isyerleri-
mizin tüm kesimlerinde sorumlu görevler
de bulunan yöneticiler ile sendika temsil
cileri, olumsuz çalışma veya çalıştırma
şekillerini ivedi izale etmelidirler. Emniyet
siz durumları gördükleri veya hissettikleri
anlarda; işi hemen durdurup uyarıda bu
lunmaları şarttır. Aksi takdirde, iş kazala
rının önlenmesi olanaksız hal alır. Herke
sin üzerine düşen görevi aksatmadan yap
ması ve bu hususlarda çok titiz ve ciddi
olması da şarttır.. Bilinmelidirki bu sorun,
ADAM SENDECİLİĞİ asla af etmez...

Tüm bu faktörleri de dikkate aldığı
mızda, kazalara neden olabilecek hareket
ve dikkatsizliklerin uyarılmaları şarttır;
Yöneticilerin, özellikle bu hususlardaki
prensiplerden taviz vermemeleri ve sendi
ka temsilcilerinin de uygulamalarda kat
kılı olmaları, sağlıklı bir yol ve tutum ola
caktır. Buna karşın, alınan önlemlerin de
titizlikle kontrol edilmesi ve uyulmayan
hareketlerinde cezalandırılması şarttır.

Bu sorun, neresinden bakılırsa bakıl
sın önemli ve ihmali af edilmeyecek bir
sorundur. İşyerlerindeki çalıştırıcılar, sade
ce prodüktiviteyi arttırmakla görevli değil,
tüm personelini sağlık ve esenlikle de ça
lıştırmakla yükümlüdür.iıştırmakla yükümlüdür.

% mil Ilımın İlliIIIIm mı ıı ıı iihmii ımınnonn ıııı ııııııiıı ııj^jonnıırırrınnııı^r.'.'ttftır^

afif^ EVLENME^
^  A C it OM İİ0 ATCO r~\ r-» «Sm. 51^ AIS Al A F\ aTEKFEN A SİL DEMİR. Ş. işyerinden ü

yemiz Erbay GÜNGÖR Bayan
Gülebat ile. Ulvi KAYA Bayan
Saadet ile
^ CHRYSLER işyerinden Halit
ÇELİKBAŞ Bayan Semra ile
^ BÖHLER işyerinde çalışan
üyemiz Ahmet BAYRAM
^ MAKİNA TAKIM işyerinde
çalışan üyelerimizden Ishak NE

- Emine ile Ahmet ATEŞ -
Nurten ile Fethi UYKUCU - Re-
zan ile Kâmil KAYNAK - Fatma
ile
^ TRAFOSAN işyerinde çalı
şan üyelerimizden Nihat IŞIK,
Osman DEMİR, Orhan SEVİM,
Davut TÜRK
0 ANADOLU DÖKÜM işyerin
de çalışan üyelerimizden Raif

- Emine ile Ali ALADAĞ
Sadiye ile, Erhan ERCAN - No.
zike ile Fehmi ERSOY - Gü|,
süm ile
O ESAŞ işyerinde çalışan uye
lerimizden Erol EVNI - Zeynep
ile Ertuğrul ANDER - Selvi ile
Hüsnü başkan - Emine ile ev
lenmiştir. Genç evlilere bir ö-
mür t)oyu mutluluklar dileriz.

;îf
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HABERİfip
C DOĞUM
0 TEKFEN A.Ş. işyerinde ça
lışon üyelerimizden Ahmet ŞE-
İvjOL'un oğlu, Emin KOC'un kı-
21, Muzaffer ERSOY'un kızı,
Mustafa EKER'ın kızı, Nacettin
[<ARAMUS'un oğlu. Besim AK-
SOY'un kızı,
0 ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ
A.Ş- işyerinde çalışan üyeleri
mizden İrfan BAYHAN'ın kızı.
Demir ÖZKAN'ın oğlu, Sebahat
tin YOLDAŞ'ın oğlu, Şaban YE-
SİR'in oğlu, Nural POLAT'ın kı
zı, Muharrem KÖKGÖZ'ün İkiz
çocukları.
0 CHRYSLER işyerinde çalı
şan üyelerimizden Yusuf UY-
GLlN'ûn kızı
0 ŞAHİN MOTOR işyerinde
çalışan üyelerimizden A. Ka
mil KAHRAMAN'ın kızı. Müla
yim SANCAK'ın kızı.
#yücel BORU işyerinde çalı
şan üyelerimizden Aslan DİN-
LER'in kızı, Ali GÜL'ün oğlu. Mu
rat ARŞ'ın oğlu, Ahmet ŞEN'in

kızı, Adem ÜN'ün oğlu, Hüse-
yin DEMİREL'in oğlU; Mehmet
ERDOĞAN'ın oğlu.
0 ANADOLU DÖKÜM işyerin
de çalışan üyelerimizden Esat
TUNCAY'ın oğlu. Fahri KARA-
DUMAN'ın oğlu, Adem KAYA'-
nın oğlu, Seyfettin ŞAHİN'in
kızı,
0 AK-KARDAN San. ve Tiç.
A.Ş. islerinde çalışan üyeleri
mizden Servet ÇAMUR'un oğlu,
Sabri ACAR'ın oğlu. Fedai BAL-
Cl'nın kızı, M. Servet AYDIN'ın
kızı. Rahmi DONUKLAR'm kızı.
Muharrem YÜKSEL'in oğlu, Hü
şeyin YILDIZ'ın kızı.
0 MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİ-

'C VK F AT

\-
MUSTAFA UYSAL

Gazat İşyerinde çalışan üyemiz Hüseyin Çalık'ın babası İbrahim
Çalık

Chrysler işyerinde çalışan üyemiz Kemal Uzun'un babası Cemal
Uzun

Tekfen A.Ş. işyerinde çalışan üyemiz Cevdet Kurt'un ağabeyi,
Salih Yıldız'm oğlu
AK-KARDAN İşyerinde çalışan üyelerimizden Osman Parlayan'ın
babası, Fuat Balcı'nın oğlu, Nihat Özkan'ın babası, Naci Cıtak'ın
oğlu
MAKİNA TAKIM işyerinde çalışan üyelerimizden Ali Kılınç'ın ba
bası, Musa Gemalmaz'ın babası, Niyazi Karakaş'ın babası
OMTAŞ işyerinden Ahmet Keleş'in oğlu
TRAFOSAN işyerinde çalışan üyemiz Mustafa Uysal
GAZAL işyerinde çalışan üyelerimizden Gültekin Dikmen'In baba
sı, Ali Yıldırım'ın babası vefat etmiştir. Ahirete göçenlere rahmet,
geride kalanlara sabır niyaz ederiz.

Sİ A.Ş. işyerinde çalışan
rimizden Hasan AKDENİZ'in kı
zı, Mehmet YELKEN'in kızı, E-
yüp YİLMAZ'ın kız,ı, Abdullah
KARABÜK'ün oğlu, Hüseyin

TOPÇAM'ın oğlu. Fedai YA-
MALİ'nın kızı.
0 FENİŞ ALİMİNYUM Sanayi
ve Tic. A.Ş. işyerinde çalışan
Ali DEMİRTAŞ'ın kızı.
0 OMTAŞ OTOMOTİV TRANS
MİSYON AKSAMİ San. ve Tic.
A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri
mizden Mustafa DENKKAN'ın'
oğlu. Bedri AYDOĞDU'nun kızı.
Lokman SEVEN'in oğlu. Kamil
ATİLLA'nın kızı, Eyüp TURHAN'
ın oğlu, Mehmet GÜRAY'm oğ
lu,
#TRAFÖSAN TRANSFORMA
TÖR San. A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden Emin HAS-
TÜRK'ün oğlu. Hasan GENÇ-
TÜRK'ün oğlu, Mehmet AKKA-
YA'nın oğlu, Mahmut UĞURLU'
nun oğlu ve kızı fikiz) Ahmet
UZEL'irt kızı, Necmi SERT'in
kızı,
0 TEKFEN İMALAT ve MÜ
HENDİSLİK A.Ş. işyerinde çalı
şan üyemiz Hüseym KÜCÜK-
KESKİN'in oğlu,
0 ANADOLU DÖKÜM San.
A.Ş. işyerinde çalışan üyemiz
Galip BİNGÖL'ün kızı,
0 ESAŞ ELEKTRİK San. ve
Tiç. A.Ş; işyerinde çalışan üye
lerimizden Zeki YİLMAZ'ın oâlu,
Salih ŞEKER'in kızı, Hilmi YÜK
SELEN'in oğlu. Hikmet YILDI-
RIM'ın oğlu. Şevki GÜNGÖR'-
ün kızı, Hüseyin DOĞAN'ın kızı,
Ethem UöUR'un kızı. Hacı AK-
KAYNAK'ın oğlu, Halil ERYIL-
MAZ'ın oğlu. Fazlı SUNTER'in
oğlu, İsmail ERCAN'ın oğlu, ol
muştur. Küçük yavrulara uzun
ömürler diler, anne ve babayı
kutlarız.
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SOLDAN SAGA

1— Her yıl işçinin kutladığı bayram —
Para babası 2— Yemek - Başına K harfi
konursa pisin eş anlamı olur - Tersi her
zaman aynı saatte yerinde bulunrhayı ba
şaran - Ced 3— İş yapan - Tersj bir ba
yan adı A— Belediye araçlarında para
karşılığı verilen şey - Bir tatlı çeşidi - Tersi
vilayet 5— Rütbesiz askerlerinin tümünün
ortak adı - Krala ait 6— Aynı, beraber -
(Yükseklikte) - Bir hitap - Tersi büyük kız
kardeş 7— Tersi arayan bulur derler -
Tersi doktorun kısa yazılış şekli - Gökteki
dede - Mayo 8— Ayı evi - Tersi görgü -
Tersi bir spor türü 9— Tersi işçinin ay or
talarında aldığı para - Bir öğrenim - Tersi
inmekten emir 10— Tersi henüz, hemen,
kafi anlamında - Hayvan ölüsü 11— Bağ
lantı pdadı - Saatin çıkardığı ses 12—

Tersi çok güzej - Bir kuş türü 13— Film
seyredilen yer - Emeğini veren.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1— Tersu su - Sinir - Plaka numarası

58 olan ilimiz 2— Ücret karşılığı çalışan -
Parasının tümünü harçadığı zaman avu-
cundaki kelimesinden önce söylenen 3—
Tersi kaldıraç - Bir konut 4— Tersi iki
elimden biri - Evrak odası (Tersi) 5— Ter
si anı - Bir ilçemiz - Tersi eski dilde su
6— Mısır'da güneş tanrısı - Haber ajansı
mızı simgeleyen harfler 7— Tersi bir işçi-
Korkak 8— Haşere türü - Güreşte bir o-
yun 9— Başlı başına yönetimi olan yer
10— Bir çiçek - Müzayede 11— Bir ilimiz -
Kağıtta birliye verilen ad - Bir pasta çe
şidi 12— Tersi tanık - Yabancı - Ayça'nın
sessiz harfleri 13— Tersi yakının tersi -
Tersi elektrikle ilgili - Bir işin ustası 14—
Zamanımızın hanı - Şube, dol 15 Ençok
para verine verilir - Otomobil parçası.
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ :

SOLDAN SAĞA :
1  Bir Mayıs - Patron 2— Aş - ir -

Kikad - Ata 3— Çalışan - Patves 4— Bi
let - Revani - Li 5— Erat - Taht 6— Sevih-
Ey - AIba 7— Aleb - Rd - Ya - Şort 8— In-
Kalha - Va 9— Snava - Li - Se - Ni 10—
İdmiş - Eh - Leş 11— Ve - Tiktak 12— Aki-
rah - Leylek 13— Sinema - Emekçi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1— Ba - Basa - Sivas 2— İşçi - Elin

deki 3— Alevenam - İn 4— Milerib - Vişra
5— Arıtah - Kaş - Am 6— Ra - Tha 7—
Ikar - Ödleki 8— Sinek - Kle 9— Eyalet
10— Papatya - İhale 11— Adana - As -
Kek 12— Tihaş - El - İç 13— Rav - Tlov -
Ehli 14— Otel - Branş 15— Nasihat - Aks.

■aİhJMM

li
Çolakoğlu işyerinde imzala

nan yeni dönem sözleşmede yer
alan maddelerden biri daha ger
çekleştirildi. İşte bunlardan sağ
İlk konusunda olanı ve işyerin
de çalışanların yararlanacağı
tam donatımlı modern ambü-

ians.
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