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GEîlEL YüîTETİM KUPuIjjLÜ TOPLANIYOR

Sendilcamız Genel Yönetim Kurulu olağan toplantısını 30-
31 Mart 1972 tarihleri arasında İstanhul'da yapacaktır.

Toplantıda geçen altı aylık çalışma döneminin eleştiri
si ve tartışması yapılacak, gelecek dönem yapılacak sendikal ça
lışmalar hakivinda prensip kararları alınacalctır.

ANTALYA j'SERO-KROM PAPRİKASININ
SîJZLEŞMSGİ İMZALANDI

Antalya Xl,nci Bölge Temsilciliğine bağlı Perro-Krom
fabrikasının sözleşmesi 25 Mart 1972 cumartesi günü imzalanmıştır.

Toplu Sözleşme Dairesi Başkanı Şinasi Kaya ile lölge Tem
silcisi Cemil Şahin'in birer konuşma yaptığı imza törenine j^ahalli
protokol yetkilileri katılmıştır.

TOPAŞ'LI ÜYELERİMİZ İÇİN
ÖZEL r.İR GEZİ DÜZENLENDİ

Bursa XIII.ncü Bölge Temsilciliğine bağlı Tofaş Otomobil
Pabrikasındalci üyelerimiz için özel bir gezi düzeniemniştir.

Gezi programı gereğince,Gönen "Eğitim ve__Dinlenme" tesisi
ne gelen üyelerimiz Eğitim Dairesi Başkanı Hilmi Güner, tesisin
amacı hakkında bilgi vermiş ve Eğitim Kolejinde uygulanacak progra
mın niteliklerini anlatmıştır.

DİSK'ÎN BÎLDİRÎSİ

"Anayasamızın öngördüğü demokratik düzenin işlemesini en-
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oz^a:
mesi koşullarının gerçekleştirilmesi için kendine düşeni yapmış ve
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yapraalct a "buluzmıuş tur.
DİSE, Gon günlerde bazı kişilerin normal hayata dönülme

sini geciktirici, hiç bir insancıl ve akılcı düşünce ile bağdaşma
yan eylemlere girişmesini, bu arada üç îngiliz teknisyenini kaçır
malarını büjTÜk üzüntü ile karşılamıştır, Türkiye'yi Anayasal düze
ne aykırı bir ortama sürükleyenlerle hiç bir ilişkisi bulunmayan
üç teknisyeni başkalarının hayatını kurtarma bahanesiyle Ölüme doğ
ru itme, adî bir cinayete yönelmeyle eşit. durıımdadır, Bunun-için
böj'-le bir davranışın içinde olanları akıl yoluna davet eder, bir
an once masıın insanları serbest bırakmalarını, memleketin barış

ik düzenle kalkınmaya yönelmiş reformlariçinde tam bir demokratik düzenle kalkınmaya yönelmiş reformları
gerçekleştirme aşamasına varmasına set çekmemelerini bekleriz.

Bir an önce sosyal adalete, eşitliğe, kardeşliğe mııhtaç
vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek bir ortama ve kalkınma hamle
sine kavuşabilmesi için, herkese düşen görevin gerçekleştirilmesi
başlıca amacımızdır. Buna engel olan her türlü şakaveti, cinayeti
ve zulmü vicdanlarımızda mahkûm ettiğimizi yürek rahatlığı ile açık
larız.

MİLLÎ GİbriîILİK lüIRULTJ BÎLBİFİSİ

27 Mart 1972 günü Cumhurbaşkanı Sunay'ın Başkanlığında
olağanüstü bir toplantı yapan, Millî Güvenlüc Kurulunun 7 saat sü
ren toplantısından sonra, bir bildiri yayınlanmıştır.

Bildiri şöyledir :
"12 Mart 1971 tarihli mulıtıranın ışığında geçen bir yığın

olayları bir kere daha bütün ayrıntıları ile çözden geçirmiş ve
Türkiye'de huzur ve sükûnun sağlanması, anarşik durumun giderilme
si, Anayasanın öngördüğü reformların Atatürkçü bir görüşle hızla
gerçekleşmesi için, en halisane niyetle yapılan çağrıya rağmen, so-
sumlulult taşıyan çeşitli kuruluş ve kişilerin, kendi içlerinde ve
ya birbirleriyle sürdürdüJcleri olumsuz ve kısır çekişmelerin için
de bulunduğumuz olağanüstü şartlarla ve devletimizin^en jâiksek men
faatleri ile bağdaşmadığını üzüntü ile tesbit etmiştir.

Zecrî Tedbi r.l e r
İçinde bulundx.ığumuz ortamdan bir an önce çıkmak. Sı

kıyönetime lüziıoı kalmadan devlet işlerini yürütmek, gelecekte yeni
bunalımlarla karşılaşmamalc için bu olumsuz çekişmelerin terkedilme-
si, sosyal ve ekonomik alancn köklü reformların yapılması, bu amaç
la hükümete destek olunması ve onun gerekli hukuki yetkilerle teç
hiz edilmesi, Türkiye Bü;yük Millet Meclisine sunulan tasarıların
süratle çıkai'-ılması için zecrî tedbirlerin alınmasının zaruri ol
duğu inancına varılmıştır.

Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanının siyası liderlerij"-
le konrışaralc, Başbalcanın Millî Güvenlik Eıırul\xna bu şartlarda so-
nımluluğun yâücl emekte büyül: güçlülı arzettiğini duyuraralc durumun
ağırlığına bir kez daha dilckatlerini çekmesi kendilerinin talcdirle-
rine sunulmuştur.

Türkiye'nin hür ve uygar dünya milletleri arasındaki
şerefli yerini koruyabilmesi, insan haklarına dayalı demokratik re
jim içinde ve Atatürk devrimleri doğrultusuıdâ hızla kalkınmasına
bağlıdır.
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Tedbirler

Devletinizin kıoa zamanda bu müşkülleri yenerek normal
şartlara kavuşmasının ve halen memnunlulc verici bir düzeyd-c seyre
den ekonomik gelişmenin daha da süratlenerek milletimizin r'nlemine
cevap verecek seviyeye ulaşmasının yulcarıda belirtilen şartların
gorşekleşıaesine bağlı olduğuna kani olan Millî Güvenlik Kuınılu bu
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin bekası ile il
gili konulardalci görüşlerini belirtmeğe ve gereken tedbirleri alma
ğa karar vermiştir. ■

''İSTİDA ETMEDİM'

-  Millî Güvonlilc Kurulu toplantısından çıkan Başbakan Erim'e
bir gazeteci "İstifa ettiğinizi söylüyorlar, doğrumu ?" demiş. Erin
bu soruya "İstifa etmedim"şeklinde cevap verimiştir.

Kîîi;iA-İS GENEk YÖİIETÎM KÜEIILU TOPLAIDDİ

Eimya-İş Sendikası, Genel Yönetim Kurulu olağan toplantı
sı yaptı.

Önemli yurt ve işçi sorunlarının görüşüldüğ"u toplantıda,
ayrıca. Şube ve Merkez Genel Kurul tarihleri tesbit edilmiştir.,

LÂSTİK-İc GBİÎEL KORULU TOPLAMIYOR

Lâstik-îş Sendütası, Genel Kurul Toplantısı ^-5 Risan
1972 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacalctır.

Osmanbey ÎTis Düğün Salonunda çalışmalarına başlayacal: Ge
nel Kumla ilci yıllık döneme ait önemli bir rapor sunulmalctadır.

İSÇİ VE EAKlE ICALK ÇOG.'JKLARIkIR OKUDUĞU
OKUİLiiRA YARDIM DEVAJ.1 EDİYOR

Modern eğitim araç ve gereçlerinden_yoksun olan işçi ve
fakir halk çocuklari3nn okuduğu okullara teknik yardım belli bir
programla devam ediyor.

Bu kafta içinde, Eyüp—İslambey İlkokulu ile, ±Cüçt...clcoy Şülv-
rü Yemenicioğlu lUcolculu için alınan öğretim araçları okul aüdur—
lerine teslim edilmiştir.

CİİERLERİ CJRÜY"EH İSOÎLER

Murgul Bakır fabrilcasında çalışan işçilerin yapılan sağlık
sonunda %60'ının ciğerlerinden hasta olduğu tesbit edılmış-kontrolu

tir.'  V

Gere.^i gibi beslenecek ücreti alamayan işçilerin bu duru-_
jmdan kim sorSmlu acataî Herhalde Anayasanın sosyal, csvler ıLıesır ı
uygulamayanlardan başkası değil...
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