
p
'■ Îy ÎT*' '

Nİ/kDEİM-tS
W'-

GÜNLÜK BÜLTEN NEWS REPORT haberleri

1' idare Merkezi::  CağoIoğİu Nuruosmoniye Cad. Ali Baba Türbe Sok. No. 18 Kat 3 — İSTANBUL Tel.:

r  ■

'X"

i

''Si 5

> .

DEV GREV DEVAİ/I EDÎYOE
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5 Ekin 1972 perşembe günü saat I5.OÖ, Türk Sendika çalık ta-
rilıinin önemli bir günüdür.

Bu tarihi gün, 2500 Demir Döküm İşçisinin Sendikanın talima
tı ve "])ag Başını Duman Almış" marşı ile iktisadî mücadeleye, GREVE
başladığı gündür.

Grev başladığı biline ve heyecanla c.evam ediyor, lerkezî ve
mahallî komiteler,- , grevin başarısı için, her türlü tedbirleri
almışlardır. Grev mahalline Sendika yöneticisi ve işçilercen başka
sının girmesine izin*verilmiyor.

GREV TELEVİZYONDA .

TV yetkilileri Sendika yetkililerinden izin aldıktan sonra,
mahallî Grev Komitesi görevlilerinin yardımı ile, Grevin lilmihi ■
çekerek, televizyon ekranına fiktarmışiardır.

1^; BİLİNÇLİ BİR DAYANIŞIM

Grevin başladığı günden beri diğer bölgelere ve fabrikalara
bağlı işçiler, ellerinde çiçeklerle Grev yerine giderek, Grevci iş
çilere moral vermişler ve Grevi desteklediklerini söylemişlerdir.
Bu arada CHP Eyüp Teşkilâtı, birkaç kez grev yerine gelmişler ve
Grevi desteklediklerini söylej-erek, işçilere çiçek vermişlerdir.

SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN
BtTLTENİMİZE lEMEÇLERİ

Grevin mahallî komitesini oluşturan Sendika Temsilcileri,
Bültenimize şu demeci vermişlerdir. "Yüzde yüz haklı olarak başladı-
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gi:nız Grevi,' "başarıyla sonuşlandıracalı güç ve bilinçteyiz. Bizi des-
»  tekleyen ve bizinle dayanışna knran işçi kardeşlerinize ve ilnayasacı

güçlere teşelckür ederiz."

4 BÎIM Kişiyi KAPSAYACAK
.  SÖZLEŞICSLEEÎN HAZIETJ&INA BAŞLAITDI

Arçelik ve Profile,., 4 bine yakın işçinin çalıştığı bu fab
rikaların önünüzdeki günlerde başlayacak Toplu Sözleşmelerinin ha
zırlığına başlanmıştır, Bk konuS'la ilgili IV ve Vl.ncı Belge Temail-

^ çileri Bülteninize özel birer deneç vermişlerdir,
Mehmet Karaca (iV.ncü Bölge Tensilcisi)
"Arçeligin sözleşmesi kasın ayında başlayacak,. Hazırlıkları

nız bitmek üzeredir. Bölge Sendika Temsilcileri ve üyeleriniz, tam
bir dayanışma içindedir. Sendikanızın, temel hedeflerine ııygun bir
sözleşme yapılacağından kuşkumuz yoktur."

Mehmet Ertürk ("^'"I.ncj. Bölge Tensilcisi)
"Profilo, bölgemizin- en bajrük fabrikasıdır. Ve üyelerinin bi

linç düzeyi yüksektir. Bu nedenle, bu dönen yapılacalc Toplu Sözleş
menin günün koşullarına uygun bir nitelikte olması işin, işyeri Sen-
dilca Temsilcileri ve Toplu .Sözleşme Dairesi ile koordina ?zurarak,
hazırlıklara başlamış bulum^oruz. İyi bir Sözleşme yapacagım.ıza
inanıyorum,"

CP BAŞKANI S.İTİE'IN OĞLUNUN
İŞLETTİĞİ KL"1b'tE ESBAP BULUI'TDU ■.■"i

3 Ekin tarihli Yeni İstanbul Gazetesinin yazdığına göre, ye
ni kurulan CP nin Genel Başkanı Kemal Satır'ın oğlunun işlettiği

"Met Klüb" adlı diskotekte, genç bir kızın üzerinde esrar bulunmuş
tur. Ayrıca, Klübe küçük yaştaki talebe kızlarınında gittiği görül
müştür.

İşte Türkiye'deki Siyasî Partiler...
Millî Hareket Partili Senatör Eroin kaçakçılığı yapar. Millî

Güvenlik Partili Senatör eşek eti kasaplığı yapar. Adalet Partisi
Başkanı, kardeşlerine kredi dağıtır. Cumhuriyetçi Parti B.aşkanının
oğlunun klühünde esrar bulunur...

AP MİLLETVEKİLİ VE SENATÖPİEE
KElvPlLEBİNE ÖMÜE BOYU FJ.AS İSTİYOBLAR

2C8 AP'li milletvekili ve senatör, ömür boyu naaş almak için,
kanun teklifi hazırlayıp, Meclis Başkanlığına vermişlerdir,

Hazırlanau Kanuna göre, bir devre milletvekilliği veya sena-
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"Ğc^rlülc yapanlar "bir daha seçilenezlerse, en yüksek dereceli nenurun
aliıfiı enekli naaşı oranınd?, enekli naaşı alacaklardır.

PATROMj/lR SAITSKtoıIK YAI^IYÖR

Batı Alnanya'da 500 işçi çalıştıran fabrikalarda yasaya göre,
"Birlikte karar verne" sisteni uygulanır. Yani işçiler» fabrika yö-
netininde belli ölçüde söz sahibidirler#

Patronlar, işçileri 7/önetinden uzaklaştırmak için, fabrika
r;xılarını "Ticaret Şirketleri" halinde bölümlere ayırmışlar~

dır. Böylece 500 kişi şaarbından kurtularak, işçilerin yönetime ka
tılmasını önlenişlerdir.

Patronların bu sahtekârlıkları, büyük tepkilere sebep olmuş
ve Sendikala?? harekete geçmişlerdir.

'"YJİTBRSİZ BESLEMiE, SAĞLIĞI
ItErÜK ÖLÇÜDE TEHDİT ELİYOR"

Cunhuj'iyet Gazetesinin yazdığına göre. Doç.Dr. Orhan Köksal'ın
^aşa ve cinsiyete göre hazij.'ladı§l bir raporda5 Güneydoğu Anac-olu
Bölgesinde gJ.rülen protein, kalori yetersizliği şehirlerin gecekondu
bölgelerinde ciddî belirtiler gösterm.ektedir. Yetersiz besleırıe has-

s3-k sık görülmesine ve ölüm hızının artmaoina ol açmak
tadır. gocukların fizyolojik ve zihni gelişimini engellemektedir.

Denir eksikliği ile meydana gelen kansızlık tipi, köylerde ve
şehirlerin gecekondu bölgelerinde daha yaygın olarak görülmektedir.

^TÜRIC-ÎŞ'E BAĞLI SENDİKALARIN
SAHTECİLÎKLERt DEVAM EDİYOR

Varlıklarını ve çıkarlarını ancak sahtecilikle sürdüreceğine
inanan Türk-İş'e bağlı birçok Sendik^, üyelerimiz ve Kamuoyu ya-
kınen bilnektedirler.

Bu kez, Türk-îş'e bağlı iki sarı sendika, Petkin ve Jawa te
sislerinde çalışan işçiler adına sahte giriş fişleri tanzim etmişler
dir. Durmı nahallî savcılıklara intikâl ettirilmiştir.

R3EERANDUM TTYGULANI'iAYA BAŞLANDI

Türk-İş ve sakıt AP iktidarı kinayesinde başlayan bu sahteci
liğe, ilP çogunlugiindan oluşan yasama organı kayıtsız kalınca, yargı
organları harekete geçerek, r/ıllardır, savunduğumuz referand.umu uy
gulan a^^-a başladı.

. T'"



r
■K'^m

- 4 -

Petkin tesislerindeki sahtecilik olayının teshitinden son
ra, İzmit îş Mahkemesi Yargıcı referandum kararı vermiş ve yapılan
referandıom sonunda gerçek yetkili Sendika belli olmuştur.

"BİZ TÜBKÎYE'BE EİRACIMIYIZ

Üçüncü Beş Yıllık Plânı eleştiren Tabiî Senatör Ahmet Yıl-,
diz,"Plân gerçekçi tanın yanıyor fakat, gerçekçi tedbir getirmiyor.
Sanayi ülkesi değiliz, tarım ülkesi değiliz, biz Türkiye'de kiracı-
mıyız?,.." deniştir.

ÎUiM SELCT3E: CUMIUPİYETE DÖllBÜ

Değerli yazar îlhan Selçuk, yeniden Cumhuriyet Gazetesine
dönmüş ve 1? El^in 1972 den itibaren "Pencere" sini okuyucularına
açmıştır.

BÎR MÎLLETI^EKÎLÎîtÎIT APYON
EUCAkÇILIĞI YAPTIĞI AÇIKLANDI

Hürriyet Gazetesinin açıkladığına göre^ Malatya'da yapılan
operasyonda 1260 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Olayla il
gili bir milletvekili ile ilişkisi olduğu tesbit edilen Mustafa öz-
denir adlı kişinin sorgusuna başlanmıştır. Ancak, milletvekilinin
adı açıklanmamıştır.

IGM EĞÎTÎM KOLEJÎ ÖÜEETÎüENLERÎNDEN
UDO ACHTEN TÜRKİYE'DE

Aynı Uluslararası federasyona bağlı olduğumuz IGM Eğitin
Koleji öğretmenlerinden Udo Achten, Türkiye'ye gelip, işçi eğitimi
konusunda ineklemeler yaprııçtj.ro

Sendikaııizın eğiti:.! amacı ve eğitim, hedefleri konusunda
bilgi alan Udo Achten izlenimlerini IGM Eğitim Dergisine yazacağını
söyleniştir»
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