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BİR YOLSUZLUK İDDİASI 'DAHA; 

İşçi Arkadaş~ 
. .. 

. ; -. İşveren .ianıısı · sarı şe.heke Çelik-İş' in~ hemen · her guiı 
yeni bir 'ııiarif eti ortoya· çıkmakta~ olaylar diz.isi ::gelişmektedir; . 

Nitekim, Bir kaç ·gün· önce • TBMM Başkanlığına bi~ millet
ve.kili tarafı·ndan verilen bir önerge, Sarı . şebekenin gerçek yüzünün 
oüsbütün ve tüm açıklığı ile ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Verilen bu önerge ·özetle şöyledi»: 
. . 

' " Kıb;rıs Barış Hare katının . · a€vom e t tiği' günle'rde bütün 
yurtta açıian-Sila h~ı Kuvvetlere Yardım Kampanyasına Karabük Demir
Çelik fabrikası işçi· ve memurları da katılmış, İşçilerin iki yövmiye 
yardımlarına , memurların yardımlarJ.da - eklenere k ' iki milyon yüz seksen 
yedibi~ Sekizyüz kı~k - iki lira kırkyedi kuruş Çelik-İş ~endikası 
arac1lığı ile toplanmıştır~ 

· Temmuz-Ağustos ayı içinde top~o nan· bu para · 846.496.34 
. . . . . . . \ . 

TL.sı . ~9.Agustos .1974 tarihinde Türk-Iş c.1rtl cJ.lı t;ı ile .. Türk silahlı 
· kuvv~tlerine gönderilmiştir. 

!ncak geriye kalan bir milyon· 4-40 bin ·981 ıira 8J, kuruş 

parad'im · altı ay gibi. uzun bir süre geçınesine rağmen yerine gönderil-
mediği ıdaia edilmektedir. 

Türkiye Büyük M:i.llet Mecl~si Başkanlığına terilen bu 
enerzeye eklenecek fazla bir şey yoktur·. Ancak keno.ilerine "Milliyetçi" 
adı takanların Silahlı Kuvvetlei'imiz için toplmıan. bir para·nın 
yaklaşık olarak 1,5 milyon liralık bir bölümünü amacına uygun olara~ 

~ yerine _gönderm~meleri, üze-rinde öneınle duruluc.sık bir sorundur.Acaba, ~ 
altı 'aydır - Sila1:J.lı Kuvvetler emrine ~ö~derilm6yen bu 1,5 milyon lira ile 
Çelik-!ş sendikası ne yapmaktadır? Yoksa Uluscl bir dava için top-
lanan bu para , Ankura ve İstanbul'un Lüks eglence yerlerinde mi 
sarfedilme~tectir.? 

Çelik-İş y·öneticileri• bu gerçek orto;yçı çıktiktan sonru 

Ereğli•deu tası-tarağı toplayıp geldikleri y0re, Karobük'e gitmelidir
ler.~abii Karabü~ işçilerinin sor~ cağı hesa~tan korkmuyorlarsa. 

Konuyu işçi arkadaşlarıma du:,-urmuyı görev saymaktayım~ 

Saygılarımla 

T.maaen-İş Sendikası · 

İşye;};r}~temsilcisi 
rtZ~~/f~-l~arıkaya . 


