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''"JAT IİA.YEİ ■"ÜTeû-ÜPLÜ
BAclAirANLIGA GPTlRiT.pi

.. _ CiMüıurbaşkarLi Sıınaj, Kontenjan senatörü Suat Hayri Ur-güplu 3'a Başbalıanlığa getirdi.
Hükümetin kuru?.ması için, siyasî parti liderlerimle te-

ınasa^başlayan Ürgüplü, __1959 yılında Kayseri Milletvekili olaralc
parlapıentoya girmiş, Şülcrü Saraçoğlu kabinesinde Gümrülc Tekel Ba-
m^lığı yapmıştır. Gümrük ^Tekel Baltanlıgındaki bir yolsuzlıüî üze
rine, kendi arzusu ile, jiıce divana gitmiş ve beraat etmiştir.
1950^ de__yir[e Kayseri'den bağımsız milletvekili olarak meclise gi-
ren_Ur{^.plü, üci yıl sonra milletvekilliğinden istifa ederek, sı-
^9 i^onn, i/ondra, /ashington ve Madrit Büyükelçiliği yapmıştır.Büyülceİçilikten emekli olan Ürgüplü, 1961 de Kayseri'den bağımsız
senatör seçiJaniş ve aynı yıl senato başkanı olmuştur. 1964 yılında
5.ncu Inonü hükümetinin belli nedenlerle düşürülmesi üzerine Başba
kan olmuştur.

Ürgüplü'nün Başbaîcanliga getirilmesi genellikle olumlu
karşıl'nmıştır.

BEMİREL'İR AITAYASA DÜSMARLIGI
HJICÜMICTİIT KUEüLMASINI GECİKTİRİYOR

Başbakan Ürgüplü, birinci temaslarından sonra, Sunay'a
bilgi vermiş ve ikinci temaslarına başlamıştır.

u-azeteler, kurulaCcLk hükümet konusunda Demirel'in, Anaya
sa değişikliğinde C.H.P. ile kesin anlaşmaya varılmasını ve Milli
Birlik Grubundan hi&ümete üye alınmamasını ileri sürdüğünü yazmak
tadır.

KÎRTYA-ÎS genel KüRÜLU TOPLANIYOR

Kimya—İş Sendikası Genel Kurulu, 6 Mayıs 1972 cumartesi
ganü İstanbul'da toplanıyor.

Genel Kurula, önemli yurt ve dünya sorunlarını kansayan
bir rapor sunulacaktır.

Değerli Bir Eser ;
"AÇLIK KOPXJSU"

Değerli bilim adamı Osman Nuri Koçtürk, "Açlık Korkusu"
adlı değerli bir kitap yazmıştır,

Halkımızın ve işçilerin en önemli sorunlarına çözüm geti
ren bu değerli eseri, üyelerimize salık veririz.

K  Turkıve Mudeıı. Madenî Efya re Makina Sanayii İşçileri Sendikaaı ^ r
f  .Srndikam.l, Ti.rhiye Brvri.m-i l,çi Sendikaları Konfedera.jonu ( DİSK ) in re _ _ __

Me'-ı' Goud». AntI Machîne Induatry Workers' Unıon Oî Turkey. ^
Arrıliıiııırcl T<> ConfrHrrııiinn of Progroiırr Trude Union» Of Turkey ( DİSK ) aııd t IMF )

MtlIiailMlirif İ lli ■



s?:'
■  •

5/

- II -

AV^ ÖZEI: KIEOA'NIîr
IAlASI üLDÜ '

|r ^ 107"^ avıacatlarıncLan üzer Kırca'nın babasınınh' . pe^veıûbe gunu kalp krizinden öldüğünü üzülerek Ökrerop-rendik.

nx adana, ICxrca ailesi-oan aoasa-

YARİ^İjAIîDI.

r ^

Gonel Konatanı Org. Kemalettin Eken, 4 AaTis1^/2 perşembe g^ınu saat IJ.CO'de evinden çıkarken, 4 kişiı'in st-
lırlı nucumuna uğramıştır.

. .... . "karalı olarak bastahaneye kaldırılan Eken'in dm-jmurrın
Ö LÜ ®C'y"l©^-^ektedır. Eken'i yaralayan 4 kişiden bir tanesi.1..., bı. tanesi sag olaralc ele geçirilmiş, iki tanesi de kaçmıştır.

KigiklLAH UÇAK Vrî ■
YOLOULAP' ÎUPDA BÜKDİJ

Dört kişi tarafından Sofya'ya kaçırılan IHT'larına ait
uça.£ ve içindemi yolcular, yurda dönd.ü.

dört kiş
Hukrimet adına-yapılan açıklamaya göre, uçağı kaçıran

.yi .Dılgarıscan siyası mülteci olarak kabul ettikten sra uçak ve yolcular Bulgar Mkü^SiryeîkîîneîînrtesİSldiJmîş
tir.,

Başbalean Vekili Melen, Millet Meclisinde bu konudaki
açıJcıamaju yaparken kendisine açıklamanın dışında soru sorulmama-
sını rica etmiştir. - -^cu-ıo.

İZMİT'TE TOrujiPTl

AH Vll.nci Bölge Temsilcimiz Haklcı Öztürk, Türk Kablove -..az Aletleı-i işyerlerini kapsayan bir toplantı düzenlemiştir.
Toplu Sözleşme ve diğer Sendikal sorunlarla ilgili top-

-j-antıya Teşi3. ati anma Dairesi Müdürü ve Toplu SözDeşme Dairesi Uz
manları katılii .ıştır.

AFSP VTL; TÜPJ^ DöKÜT,'! EAERİKALAİTT'IF
T0:T:U S.jZLES;.TSİUBASL1Y0R

.. .. Budcremın ononemli sözleşm.elerinden olan, Auer ve Demir
^  ■tc)plu sözleşmelerinin bütün hazırlıkları bitmiştir. 3 Mayısiy/2 gunu Auer'in ilk görüşmesi yapılmış olup. Demir Döküm'ün ilk
görüşmesi de bugünlerde başlayacaktır.
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TÜEK-ÎÇ'LI BİR ÎŞÇÎ BÜŞîMIRi
TERHİE EDİYORUZ

Metal-îş Redarasyonuna mensup Kaya Özdemiroglu, iürK-İş
tçu?afından sosyal sigorta icuruoıunun "İşçi Konutları" komisyonunda
görevlendirilmiştir.

Komisyonun işçi olmayan diğer yedi üyesi ile birlik+^e bir
rapor hazırlayan üzdeiniroglu, işçilere mesken kredisi " "
istemiştir.

"Konut Birlik" Dergisinin yazdığına göre, üzdemiroglu'nun
bu davranışını ve Oz'.io. .i':'ogiu'nu bu göreve getiren lürk—iş'i yüz-
binlerce işçi, telgrafla protesto etmişlerdir.
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