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EAlıK MâK13MESİ YAElA HAN 3
7 GEHBKILI İDA HA HAKKİM

Temsil ebbigi varııllı sııııfm çıkarları içir., hai-k
hak ve özgürlüklorİDİ kısıblayaa eski Pakisbeiı Devi
liar_'ı ve 7 generali HAJİv iviAHKElIESİ idama mahkûm ebb
Bayram gazebesi.ıiıı .yazdığına göre, genç avuk£blars__
siyasî psrbi bemsilcilerinûe-n oluşan HAKC MHIEîiESİ
îi'in mezarı başıncto coplanarak bu kararı vermiş bir.
•' Pakisban'ın birliğine komplo hazırlamak ve vabana

suçu-iaan"-verilen ölüm cezasının, asılarak mı, .yoksa kurşuna
rek ili iniaz edileceği açıklanmamışbır.
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Halkımızın özellikle işçilerin yaşama koşullarını çok agır-
laşbıracak yeni vergiler eleşjirilirfcen Başbakan Erim, " .yeni vergi
lere mecburuz. Albernabifleri gösberin, vergi basanlarını geri ala
lın'' demişbi.

Eonu azerine cicldi.yenle eğilen uzmanlar, hazırladıkları ra
poru kamu oyuna ve Başbakana sundular..

Uzmanlar başbakana gösberdikleri ali;erna bif leri şc.yle sıra
lamışlardır s

1- İşçiler ve memurlar her ay vergilerini bas bamsm Ödedik
leri halde, ÎŞTEREHLER ve iü"G3ARLi\R yılda 17 kîİLYAR lİPA vergi kaçı
rıyor.

2- Bübçe masrafları .m az yüzde 10 oranında kısılmalıdır.
33- Bü.yük çifblik sahiplerinin gelirleri, daha yüksek oran

da VGrgilenmel.bdir.
Se.rbesb mesleî: ve bicareb erbabıran daha âcuil vergi öde

mesini sağiamaic için asgari gebirü vergi konmalıdır.
Başbakan bu konuya ilişkin görüşünü açıklari-en, 7 .milyara

iiibiyacimi2i var demişbi.
Yalrız birinci m.addo;.e;ci 17 milyarlık kaçak vergi bohsil

edilirse 7 nıii;.^«]rlık ihbiyaç bemin edildiği gibi, 10 milyar daha ha
zineye girmiş oiacakbır. 10 milyarlık bir temel sanayii ya birimi
ile işsizlik oıieinll oranda azalacağı gibi, kalkınmada eir sıçrama
sağl'-'aması mümih^a olacaktır. Herkesin gücü oranında, vergi öremesi
Anayasamızla ke.şâa ve amir hükmüdür. Anayasa lıüküralerini uy.;ulaaük
zoruiuda ol^a htiJ$;ümobia, İŞVEREN ve TÜCGARİARIR anayasaca ay-in bi-
cirıde kaçur-aıkii^Jrı bu vorgilo.ri tahsil etmesini, vs.rsi:.iai cmu.r. '.r:

iödeyen işçiler Şsic ddetle iscer -kbedirlor.

fiirU/vt: MBdrn, Modin' E,,» Mmıins Sanayii tççileı-i Sendikası _
Tûrk'y* '^^vrinırl If' 5.'"^''°'''" (PISK ) in *« Uluslararası Maden tf«ileri Tederasyonn (IMF) nib Üyesidir.

To üoı.feda.uti^jı ProgfSf""* ''X»'!' l'nlons Of Turla, ( DISK J and (IMF) C
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300 İŞÇİIIlZ sokağa ATZuljl

Alma aya Hagon.'dal":! Gocke kumaş fabrikasıado çalışaa 300 iş-
çihiis fabrika idaresi taraflarla a taamiaatsıa soka^-a atılmıştır.

İşçileria devlet ;>'ÖaGtiminde sez sahibi olmadığı ülkelerde,
[| . işçiler, işverenler için bir limon g-ibic.ir. Suyu alınır, kabuğu dı-
i?, şan atılır.

TE'fKtLİ îvl\HESÎİE BULmiBU VI
îvmiOAmOĞLU TAHLİYE OLDU

6 eylül 1971 tariiıiaden beri tutuklu bulunan 27 mayıs devri-
t  . minin öncülerinden emekli general ve Kontejyan senatörü Cemal Madan-
y, oğlu, yetkili mahkemeninin bulunması üzerine tahliye olmuştur.

Ma da noğlu' nu, Ankara sıkıyönetim aalıkemosi^ tutuklanıştı.
Ancak yapılan inceleme sonunda, dava dosyası yetkisizlik kararı ile .
İsoaabul sıkıyönetim As. Adlî organına • Gönderilmişti, istanbul sıkı
yönetim As. Adlî orgaıııda yetkisizlik ksraj^ı vermesi üzerine dosya,
millî Savunma Bakanlığına ğün -GrilmiŞj^^-lî^ Savunma Bakanlığı davanın
istanbul Sıkıyönetim maLıkemel-;-rinde bakılmasına karar vermiştir.

Milli Savunma Bakanlığının bu kararına -^uyanarak ^dosya.p
inceleyen İstanbul .sıkıyöneti::! A. Adlî yetkilileri Cemal Mcdanoğlu'-
nun tahliyesine karar ver.ıiştir.

j.* İANYA'LA LOKAVTIN KALDIRIılASi IÇIN
YOSUN BİR iylÜCABELEYE. BAŞLilNDI-  - ^ ^

Aynı uluslararası örgüte- (İME) bağlı olnugumuz ve dünyanın
en büyük sendikası olan, Alman İGM sendikası sosyal bir hak olamıya-
cağı gerekçesiyle, lokavtın kaldırılması içi^ı yo- -,un bir mücadeleye
girmiştir.

lUM'in Almanya'daki 'türk işçileri gazeteye
özel -bir demeç veren IltO? vc lOM genel başkanı Obto Brenner, konuya
ilişkin görüşlerini söyle açıklamıştırJ

" Hukuken göz yumula ı bir Şantaj " horokctinin ancak lokavt
. . . .«.d ^ n; 4 r» n fi I m h /->>>-. T kî ^ ,

sendi'cal mücadele dolayısiyle grev silahıyla c-ıae enııen guç dengesDişverenlerin lokavt uyguıciacıylo bozulmakta vc mapıtalisoler ayrı
ca burada sosyal gelişmejcl emelleme ve seaüi'-^a.u cıayamşmajı zayıf
latma amacı

Hukuken birleşme hür ci.yetinin yorumlanmasında grev ve lo
kavtın eşdeğer olarak kabul edilmesi banaûien yanzişcır. Çünkü grevJtAU / U J-1-»- ^ r T - . .. , . . . ^ 4^ - l'îT r»rn 1 n Q hn r^^^ 1 ınn x;nove lokavt tarihi sosyal bakır; dan birbirleriyle i-a^^biîaşbırılamayacakiki uyrı |®^yk:i şeyin aynı şeylemiş kabul edip ona gSre ha-
rö'-et etmek hukuki eşitliğin .gerçekleştirilmesi ae^ıl a^-sın-o, ÇI0-Slnmiş olması anlamına gelin. Grev ve lokavtça da durm aynıdır.
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Obfco Breaaer açxklaDiasıdâa, işfce bu üedcale IG Metali dün.
olciuiiu gibi bugün ve yarın da, ne gerçek ilişkilerde ne de kanuni ba
nı nıls malarında haklılığını ispat edemiyecek bu hulcuk anlayışına karşı
tekrar incelenmesi ve değiştirilmesini sağlamak için, bütün gücüyle
mücadele edecektir demiştir^

Rt\iEı' BAYFiAKTAR İSTAHBUü'h ĞhLDÎ

Bursa XIII*hc^ü Bölge Temsilci Vekili ve genel Yönetim Ku
rulu üyesi Rafet Bayraktar îstenbul'a gelmiştir.

Paha önce Teşkilatlanma Dairesince onaylanan Örgütlenme
planının uygulanması hakkında, daire başkanlığına bilgi veren Bay
raktar, ayrıca Genel Yürütme Kurulu üyeleriyle'dc- bölgesel şorunlar
ha kkıada görüşmeler ya pmış 11r.

RüDlîLEKET İSTERİM

Memleket isterim

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun
Kışın herkesin evi barkı olsun

Cahit SITKI

HilLİL BİR-^İKSEVEN GENEL IvEKKESDE

Gelişen sosyal, ekonomik ve politik ko.şullara göre, daha
merkezî bir karekter kazanan Toplu Sözleşme Politikası konusunda uz
manlarla ortak çalışma yapmak için Il.nci Bölge Temsilcisi Halil Bır-
liksGven- Genel Merkeze gelmiştir.

Belli bir süre İstanbuIMa kalacak Birlikseven, bu arada
önemli Toplu Sözleşmelere de katılacaktır.
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