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bll!ilamıştır. İşveren ve sarı sendikaların GONO ARAMAYA BAŞLAMIŞTIR. İŞ-
korku günleri bııı:ılaınıştır. İşçilerin kendi ÇlLER KENDi SENDtKALARlNI SEÇ-
haldanna sahip çıkına zamanı gelip ç.at- TlKÇE ZAFERLER ELDE ETrlLER Bl1 

mıııtır. ZAFERLEltl GORDÜKÇE GERÇEKLE-
Sarı sendlkalann o harç- Rl DAHA lvt KAVRADILAR. 

sız temeli ~tırdamaktadır. Biliyorlar ki MADEN - İŞ SENDİKASI DA AR-
sarı sendikaların i5çiye getirdiği bir !i8Y TIK KENDiNl İSPATLAl\08 Bİlt SEN-
yoktur. Haksızlık, zülüm, eziyet.. bıınwı DİKADIB, KENDİ lŞKOLUNDAKt B0-

büyiik mücadelelerin öncüleri olarak ~ere
ken eylemleri bilinçle yürütmektedirler. 
Bu yiizdı>n gün ı;~nıeden Maden - İş'e ye
ni katılmalar oluyor. HİSAR, TALlSMAN, 
AKÇELİK, DE~IİR DÖKÜM, C:AMAK. 
KABAK l\lADEN - iŞ ZAFERLERİNİN 
ÖRNEKLERİDİR. 

lŞÇI ARKADAŞ: SINIFININ farkıım 
dışında getirdiği nedir ki? TON SARI SENDlK.4LAR YIKILl\lAK- var. Seni koruyan ve konımayaıı sendika• 

Amerikan tL'j8klar111111 kurdııgu sen- TADIRLAR. İŞÇİLER l\lADEN - iŞ'in ları tanı. Öğreıı ve ~ba~ma ge.;. Sana i-
dlkal<ırm foyaları gün be gün çoji;almaktu- kendileri ve yıırt i~in çalışan bir sendika lıaneti affetme. Yoksa ömiir boyu sürii-
dır. VE lşçtLER BUNLARI OGRENDlK- oldıığunıı kavramışlardır. nürsün. 
ÇE SARI SENDİKALARA KARŞI ÇIK- Türkiye Maden - İş ~ndikasının üye- SELAM OLSUN BÜTÜN İŞÇiLERE. 

1 
MAKTADIRLAR. KENDİ HAKLARINI teri ve her derecedeki yöneticileri devrimci SELAM OLSUN İŞÇİ SINIFINDAN 
KORUYAN SENDİKALARI SEÇMEKTE- çizgide birbirleriyle yarışan bir bütün ola- YANA SENDİKALARA. --------------·-------------------------------------· 



Türk · işçi sınıfı 

ve örgütlenme 
KEMAL SüLKER 

Uzun yılar, sınıf olarak varlığı kabul 
edilmek istenmeyen i,çi sınıfı, kendisine kar
şı olan ve sömürülmesini amaç bilen ideolo
jilere sahip çıkarılarak uyutulmuş, wdatıl
mış ve alabildiğine sömürülmüştü. İşçi sı
nıfının hakkını koruyan, ondan yana olan 
herkes suçlanmış, işkence görmüş, cezalan
dırılmış ve sanki vat.ana ihanet etmiş gibi 
uzun yıllar toplum dışında bırakılmışlardır. 
O acı ve uzun yılların yanlış öğretisiyle şart
landırılan bazı işçilere hala, ken"ilisini savu
nanlar ve sömürülmesini önlemek isteyen
ler, yuvarlak sözlerle yine suçlandınlmak 
istenmekt.edir. Artık bu aldatmaeaya, bu :,ıa
vuz hırsız oyununa son vermek için eğiti
mi, devrimci eğitimi ön plaııa. almalıyız. Bu, 
Anayasa doğrultusunda bir eğitim olacaktır. 
Gerçekt.en de bugünkü Anayasamız, 1870'
lerden bu yana işçi sınıfımızın yaptığı mü
cadelelerde amaç edindiği bir çol< hakları 
getirmiş ve i5çi sınıfından yana demoliratilı: 
bir ortam hazırlanmıştu<. Hila demokratik 
düşünceye ve eyleme tam olarak 1mkan ve
rilmemekte olmasına rağmen, Aıuıf'asamı-

za dört elle sanlmak, Türkiyenin emekçilerin 
sınıfsal çıka.rlannı uygulatacak bir düzene 
doğnı ilerleyebilmesini sağlayacak çalışma
la r yapmak Anayasaya uygundur ve Anaya
sanın öngördüğü bir geişmedir. 

Anayasanın öngördüğü köklü düşünce
leri gerçekleştirmek kolay olmayacaktır. 

Çünkü işçi sınıfını sömürmeye dayanan ka
pitalist düzenin savunucuları, soygun ve vur
b'llll oyunlannı sürdürebilmek için ayn ayrı 
sloganlarla ve deği51k yüzlerle sahneye çık
mışlardır. Hepisi de öz niteiklerinden ayrıl
madan emekçi kiteleri uyanmaktan alakoy
mak maksadıyla kulağa ho,; gelen, gönle fe
rahlık veren sözler söylemektedirler. Ama 
hiç bir burjuva partisi işçi sınıfının demok
ratik öncülüğü etrafında bütün emekçi sınıf 
ve tabakalarının kanun yolundan iktidara 
gelmesini istediklerini söyleyememeitedlrler. 
Böylece kendilerini ele vermekte ve sömürüye 
karşı olan işçi sınıfımız bu seçimlerde tek 
doğnı eylemin ne olacağını kestirecek ayilın
lıl< bilgilere ve gözlemlere sahip bıılunmak
tadır. Emekçilerin, Türk toplumu içinde sa
yıca en güçlü sınıf olduğu istatistiklerle ap 
açık ortadadır. Emekçilerin yaşantısı ile, bir 
avuç vurguncu, soyguncu ve sömürücünün 
yaşantısı da ortadadır. Bu iki sınıf arasındaki 
yaşama eşitsizliğinin derinliğini ancak i,çi 
sınıfının öncülüğünde bütün emekçi sınıf ve 
tabakalar ve emekt.e yana aydınlar birliği 
iktidara gelirse ortadan kaldıra6ilir. Sefa
letlerle dolu bir eziklik ancak burjuva 
iktidannı kanun yolundan değiştirmek ye
rine emekçi sınıflannın iktidarını getirmekle 
sağlanabilecektir. Bunu hiç bir an unutma
malıyız, unutmayacağız. 

Bu kutsal amaca ıılaşabilmek için iki tür
lü örgütlenmeyi en mükemmel hale getirmek 
zorundayız. Bir yandan bütün işçileri dev
rimci sendikalar saflannda birleştireceğiz. ö
te yandan bütün emekçileri kendi partilerinin 
saflannda politik bilince erdireceğiz. He
men belirteyim. ·ki, Anayasaya rağmen ha
li. işçiler diledikleri sendikaya girebilme öz
gürlüğünü tam olarak ku11anaınaıııakır
ar. San sendikalann türlü oyunlarfa toplu 
sözeşme yapma yetkisi alması bunun kanı
tıdır. Ve sizler, dilediği sendikaya girme öz
gürlüğü için en çetin ve en şerefli mücade
leleri yapanlarsınız. Ne çalışma Bakanlığı
nın partizanca uy.gulamaları, ne mahkeme-

ferin, Bölge Çalışma Müdürlüklerinin ,.ran_l_•!; 
bilgierine dayanmak zorunda kalarak uç gun 
içinde Temyiz edilmesi yolu kapalı ka.rar~r 
vermesi sizin mücadeleden vaz geçmeuıze 
yetmemiştir. J\laden - İş üyeleri kahramanca 
direnmelerin en güçlülerini vermiş, çoluk ço
cuğuyla, konu komşusuyla her tllrlü zulüm 
aletlerine ve i5kence met,odlarına karşı çık
mıştır. Biliriz: Yaşamak için ölümü küçüm
semek gerekir. Sürünmek isteyenler kemik 
yalamaya razı olur. Onlar ki insanlıklarını 
kaybetmişlerdir, acımak gerekir o evcil hay-

vanlara. .• 
Bu bakımdan açıkça söyleyelim ki, Türk 

proletaryasını kapitalizmin esaretinden, em
peryalizmin sömürüsünden, toprak ağahı
nnın zulmünden ve yönetici kiıdrolann bas
kısından kurtarmak için işçi sınıfımız eko
nomik ve politik mücadeleyi bir ar~ yü
rütmek zorundadır. Her ekonomik ve sos
yal probleiııin çözümü politiktir. Bizi poli
tika alanında mücadeleden alakoymak ve 
iktidara yürüyen bir sınıf olmak yerine sö
mürülen ve yönetilenler durumuna düşür
mek iAteyen her akıma her örgüte, her gü
ce kanun içinde karşı koymasını bilıaeliyiz. 
Sendikacılardan bir kısmı kendileri için po
litika yaparak burjuva partilerinin milletve
killiği sadakasını kabullenmişlerdir. Buııla.r, 
i,çi sınıfını burjuvamıin ağına düşürecek 
yemlerdir, zokalardır. Devrimci sendikaları
mızın yöneticileri ise kendi smıflannın ikti
dara gelmeııi için ça.lL,an ve o yolda fedakar
ca mücadele veren a.rlı:adaşlarım17Alır • . Ken
dileri için milletvekllllğini reddeden yalnız 
prensiplerin kavgasını veren arkada§larımız 
inandıkları ilkeler için mücadeleyi elden bı
rakmıya.caklardır. Zaten hepi.niz," liepimiz her 
r;ün mücadelenin çellk örsünde pişe piş!ı ge
llşmekt.eyiz. Mücadele dolmla.rımı7.da caıılıh
ğını sürdüren ha.yat kaynağımızdır. 

İşçi sınıfımız, başka milletlerin işçi sınıf
larının kazandığı tecrübelenlen özgürce ya
rarlanmasım bilecektir. BUimiıı öğretilerin
den yararlaııarak, kendi sınıfımız da kanun 
yoluyla eğemen olmasını elbette başaracak
tır. O mutlu günlere erişmemiz sizlerin çe
lik iradeni7.e ve kırılmayan azminize, yenil
meyecek olan i~lojinizin. gücüne bağlıdır. 
Zafer ergııç, bilinçli mücadele sonunda ger
çekleşecektir_ O büyük zaferin ~raman
lannı şimdiden saygılarla selimlanm ! 

ÇELİK ENDÜSTRİ 

iŞÇİLERİ İLE BiR 

TOPLANTI YAPil.ÖI 

SiWıtarağada kurulÜ 250 
kişi çalışan ÇeHk Endüstri 
A.Ş. i'}yeri işçileri ile 23.-
11.1969 pazar günü Slilı-

tar Hülya Düğün Salonun
da bir toplantı yapılmıştır. 
Bu t.oplantıda lkind devre 
başlayacak olan toplu söz
leşme . hazırlıklannın ön 
görüşmesi ve diğer sendi
kal konular, işyerinde uy
gulanmıyan liususıar, uye-
1erlmizln şikayet ve müra
caatlan, ayn ayn bu t.op-

Iantıda görüşülmüştür. 

Toplantı Bölge Temsilcisi
nin konuşmasıyla açılmış 

olup üye arkadaşlanmızda 
tek tek söz almışlardır. 

Konuşan üyelerimiz da.ha 
zl.Jiade 5.5.1970 yılında bi
tecek olan toplu sözleşme
nin bu devre çok daba iyi 
olmasını Deri sUrmüşlerdlr 

Üyelerimizin konuşmasın
dan sonra bölge temsilcisi 
Hüseyin Ekinci kendileri
ne ikinci devre yapılacak 
toplu sözleşmenin iyi olma
sı 1şç1 arkadaşların birHk 
ve beraberHk i!)el'iııinde ,pl
masuıa bağh olduğunu 

dalreslnin ha.zırlannş oldu
ğu ıııılı:et fişleriıılıa Ddnci 

t.opiantıda bütün üyelere 
dağıtılıp bu fişlerin arka
daşlar tarafmdan soruları 
doldunılaeağını bundan 
sonra sÖZieşme dairesi an
ket fişleri .ii2'4!rinden de
ğerlenillpne yapıp bir tas
lak lıazıftmacaktır diye
rek t.oplaatıya son veril
miştir. 
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Sendikamız Genel Başkanı 
sayın Kemal Türkler Avrupa 

toplantısına sendikalar 

katılmak üzere Paris' e gitti 
Sendikıuııız Genel Baş

kanı sayın Kemal Türkler 
IMF'nin 3 - 5 Aralık ta
rihleri arasında diiıenledi
ği Avrupa Bölgesel oto
motiv konferansına katıl

mak üzere Paris'e giti. 
Toplantı çok önemli oİup 
Avrupa'da bu iş kolunda 
olan bütün sendikaları kap 
samaktadır. 

Bu konferans Amerikan 
otomobil şirketlerinin A,·
nıpıı.'daki şirketleri ele ge
çirip yerli sanayiyi öldür
melerine karşı diiıenlen
miştir. Başta Amerikan 

şirketleri olmak üzere bü
tün Dünya Otomotiv iş,·e

renlerinin birleşerek bü
yük bir sömürücü güç du
rumuna gelmeleri Dünyayı 
ve sömürülen ülkeleri teh
dit etmektedir. 

Buna karşı Dünyanın 

neresinde olursa olsun bu 
i~, ·e renlerin fabrikaların

da çalı,-.an i5çiler ve onla
rın sendikaları birleşik bir 
güç durumuna gelmeye 
çalı,:;maktadırlar. Bu şir
ketler geri bırakt-ırılnıış ül 
keleri daha da geri bırak
mak için i~erdeki i,;birlik-

Rabak'tıı yapılan seçimde sendikamız üyeleri oy 
kullanıyorlar 

ARÇEUK TOPLANTISI 

Arçelik işçileriyle 14 A · ' 
ı-alık 1969 günü Pendik 
Biilbül çay bançesihde son 
bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıya kadar bütün 
istifalar bitmiş olacaktır . 

Toplantıda aidat listesinin 
işverene verilmesi ve tem
silciler tespit edilecektir . 

SEÇ SANA\'i 

tŞ\'ERENI SAVCILIĞA 
ŞİKAYF..'T EDlLDI. 

Kanunsuz lokavt yapU· 
ğından ve sendikal neden
lerle işçi çıkardığından . Ô· 

türu Eyüp Savcılığına -şi
kayet edilmiştir. 

İşten atılan bütün işçile

rin hakları sendikamız Hu
kuk Bürosunca mahkeme
ye müracaat edilerek alı

nacaktır. 

DISK'e YEM KATILAN 
SENDiKALAR 

Patroncu ve Amerikan
cı Türk - İ,;~ karşısında 
güııtleu güne güçlenen 
De,•rimd 1şı;i Sendikala.rı 
Konteder-..ı;;yoııu'ııa kah
lanlar ı;oğalmaktatlır. 

Hür lllr nsueat ve Kera
nıik - 1~ atllı sendikalıırda 
DİSK"e başvurmuşlar ve 

Sendikamız genel başkanı sayın Kemal Türkler Avrupa sendikalar toplantı- ı 
sında konuşuyor ~--------------

çilerle ekonomik , ·e siyasi 
bağlar kurarak büyük ka
zançlar sağlamaktadırlar. 

ltABAK'TA SEÇİ1'1 

\ 'APILDJ 

Türkiye Maden . İş sen
dikası Anatüzüğü hüküm
lerine göre Kağıthane de 
kurulu Rabak Fabrikası 

işyerinde lokal temsilciliği 
seçimi yapmak üzere, da
ha önceden tesbit edilen 
seçim kurulu (KemaJettin 
Şıpa!, Celal Şentürk, Şük

rü Kaya Ağdaş) 2.12.1969 
günü sabahı saat 7.30 da 
hazır bulunarak seçim san
d ığının boş olduğunu ora
da hazır bulunanlara gös
t ererek sandığı mühürledi
ler. Bilahare saat 7.45 te 
oylamaya başlandı. Kapalı 

oylama ile yapılan seçim 
akşam saat 16.30'a kadar 
devam etti. · İsim listeleri 
üzerinden yapılan seçime 
448 üyenin iştirak ettiği 
tesbit edildi. Saat 17 .00 de 
Hüseyin Ekinci • Yaşar 
Kuğu, Kemalettin Şıpal -
Ş. Kaya Ağdaş, Mustafa 

üyelikleri kabul edilmiştir. 
D1SK'e kahlinikla da

ha da güçlendiklerini söy
leyen Hür Mensucat ,•e 
Keramik - İş Sendikaları

nın üyeliklerini kutlarız. 

PROFILO İŞÇiLERİ 

İLE BİR TOPLANTI 

YAPILDJ 

Bölgemize Bağlı Mecidi
yeköyde kurulu Prolifo A. 
Ş. işçileri ile 29.11.1969 
Cumartesi günü saat 13.30 
da Mecidiyeköy Çınar Dil· 
gün Salonunda bir sohbet 
toplantısı yapılmıştu-:· · Bu 
toplantıya bölge temsilcisi 
Hüseyin Ekinci ve Organi-

Bu çarkın esası Montaj 
sanayi sömürüsüne dayan
maktadır. BU AÇIDA~ 

Demirci • Şentürk'ten te
şekkül eden bir seçim tas
nif komisyonu kurularak 
sandık açıldı. Oylar sayıldı 
ve sandıktan 454 oyıın çık 
tığı görüldü. F azla olan 6 
·oy tüm oylar arasınaa rast 
gele alınarak iıruia eôildi. 
4 geçersiz oy ve 3 boş oyun 
tasnife tabi olmayışı ile ge
riye kalan 441 oy sayıma 
tabi tutuldu. 
Tasnif sonunda aşağıda 

adı ve soyadı belirlenen 
sendika üyeleri Asil lokal 
temsilciliklerine seçilmiş

lerdir. 
Celal Alçınkaya, Yaşar Su. 
İlyas Demircan, İzzet Gün 
düz, Dursun Doğan, Mus
tafa Dizman, Mahmut Al
tmcevahir, Talat Taşyer, 

Cevat Alçınkaya. Sadık A
teş, Mehmet Can, lbrahim 
Çabuk, Hasan Apaydın. 
Mustafa Kızıltepe, Celal 
$eviç, M. Bahattin llfortaş 
Mustafa Yaşar, Ali Osman 
Zaim, Ali Altunay, Ali To-

zatör Mustafa Demirci ka
tılmıştır. Bilahare sendika
mız genel başkan vekili ve 
toplu sözleşme dairesi baş
kanı Şinasi Kaya toplantı
ya iştirak etmiştir. Bölge 
temsilcisi Hüseyin Ekinci 
açış konuşmasında sonra 
üyelere söz verilmiş 10 kl· 
şi söz a larak çeşitli konu
lara değinerek şikayetleri

ni söylemişlerdir. Daha zi
yade işyerindc yapılan top 
lu sözleşmenin is tenilen 
şekilde olmadığın ı öne sür
milşlı,rdir. 

Toplu Sözleşme dairesi 
başkanından ayrıca sözleş 

meyle ilgili bir çok soru
lar sormuş olup bu soru-
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TOPLANTI ÜLKEMiZi 
YAKINDAN ILGILE!lı'
DIRMEKTEDIR. 

kay, Mehmet Özkan, M . 
Ali Apaydın. lbrahim Al
çınkaya , Hasan Alçınkaya. 

İlyas Karaca, Ömer Sun· 
gur, Ali Rıza Altıncevahir. 
Osman Çalşimşek, Musta
fa Alçınkaya, lbrahim 
Varlık . 

Aşağıda adı soyad, be
lirtilen üyeler yedek lokal 
temsilciliklerine seçilmiş

lerdir : 
Hüseyin Kayacıoğlu . Meh
met Aslan, Sıtkı Demir, 
H . Ali Döker, l\Iehmet Ö
zel. 

Seçim Kurulu 
Kemalettin ŞıpaT (Başkan l 
Celal Şentürk (Üye) 
Şükrü Kaya Ağaaş (Üye) 

Tasnif Komisyonu : 
H üseyin Ekinci (Böl. Tem) 
Mustafa Demirci {Orgz.J 
Kemalettin Şıpal 
Celal Şentlfrıi: 
Şükrü Kaya Ağdaş 

Seçilen arkadaşlara gö
revlerinde başarılar dileriz. 

larla beraber Şinasi Kaya 
yapılan toplu sözleşmenin 
istenilen şekilde olmadığı

nın bazı nedenlerini tek tek 
izah etmiştir. Bundan son
ra diğer soruiar cevaplan · 
dırılmış ve toplantıya son 
verilmiştir. 

SARI SENDİKA 

SA VClLIÖA VERiLDİ 

Sarı Metal - İ~ sendikıısı 
ba.~kıını İrfan Kıuabı)ık 
hakkındıı sahte evrak dü
zenlemekten ötürü ü~üııcü 
asliye cez" ıııahkeınesindt' 

sendikamız hukuk büro- • 
~"Ullca dava arılmıştır. 

lllahkeme devam· etmekte
dir. 

, . 



Bize Gelen 
i~çi 

MEKtuploR\ 

AMERİKALILARDAN DAHA 

SAYGILI OLMALARINI 

BEK,LiYORUZ 

Cumhuriyetimizin 46 ncı yıl döneminde 
Yalova'da yıkılan kaymakamlık binası ö
n_ündeyiz. Türklüğün namus ve şerefi hay
sıyet ve gururu olan Cumhuriyet bayramını 

kutluyoruz, Çocuklarımız bayrakların aıW::da 
fakir bayramlık giysilerine bürünmüş ytirü
yorlar. Ayaklarında lastik ayakkabıları be
nizleri solgun trampetlere inen değneklerde 

bile güç yok. Öğretmenlerin ·başı eğik bir tu
haf eziklik var hepsinde. Yokluk çaresizlik 
hepsinin yüreğinde düğüm olmuş İstiklal mar 
şı söyleniyor hançereler yabancılara hayret ve 

ürkeklik veren bir sesle haykırıyorlar. Tö
rene Yalova'da mevcutları beş bini bulan 
pek sayın Amerika'lı dostlaı:ımızda ! şeref 

vermişler... Bir milletin İstiklal marşı çalı

nırken söylenirken susmasını dahi bilmeyen 
bu dostlar ne yazık ki o viski kokan ağızla
ı-ıyla Samsun'da bayrağımızı yırtan arka
daşlarına nazire yaparcasına tstiklal marşı 
süresince şakalaştılar, fakirliğimizle alay et

tiler. Midesiyle yaşayanların bile kolay kolay 
h azmedemedikleri bu davranış karşısında 

bir kere daha ezildik. Evet milletler türlü 
nedenlerle fakir kalabilir medeniyet yarışın
da layık olmadıkları seviyede bulunabilir ve 

hatta kötü politikacılar tarafından buna sü
rüklenebilirler. Ama hiç kim,se Türk milleti
nin şerefi ile haysiyeti Üe uğraşamaz? Mi

safirlikleri bir hayli uzamış olan Amerikalı 
dostlarımıza bir tavsiyemiz var. Gönderil
meden gitsinler m emleketimizden. 

HASAN DURMUŞ 
Eyüp 

Türk - iş 
. . . 
ışçıyı temsil 

' İSMET DEMİR ULUÇ 
l\laden - İş sendikası Ankara Temsilcisi 

Türk - lş'i hala Türk işçisinin temsilcisi 
sanan, birtakım art niyetli kişilerce aldatıl
mış ve aldatılmakta olan işçi kardeşlerimizin 

Ankara'da münteşir «Ankara Ekspres» 
gazetesinin 26 Eylül 1969 tarihli nüshasında 
çıkan aşağıdaki yazıları okuyarak Türk-lş
in kendilerini nasıl temsil ettiğini bilmelerini 
isterim. 

Kardeşler, Türk - İşi'n skandalları bir, 
iki, üç, beş değildir. Türk - İş'in Türk işçi
sine attığı kazık bir iki üç beş değildir. Türk 
işçisinin başına çöreklenmiş olan bu kuru
luşa yeter artık, Sen bizi temsil etme yete
neğini kaybetmiş kişisel menfaatleri uğruna 
yapmıyacakları, yapamadıkları kepazelik kal
rnıyan sefihlerin, sefillerin yuvası haline gel
din. 

Türk işçileri olarak sana son defa hay
kırıyoruz «bize gölge etme, başka ihsan is
temeyiz. 

tŞTE TÜRK - 1Ş'in N1TEL1G1Nİ, 
K1ML1G1N1 ORTAYA KOYAN YAZILAR: 

-1-

TORK - İŞ ROOF SKANDALI 
Erdal Çetin 

Türk - İş Genel Merkezinin Kızı!ay'daki 
Birleşmiş Milletler Gökdelenioo benzeyen dev 
Genel Merkezinin terasında bir kulüp faali
yet gösterir 

(TüRK - İŞ ROOF) 

İsmiyle bile bir (Skandal), bir (Rezalet) 
örneği olan bu yerin kapısından işçiler ge
çemez. Ancak başkentin boyalı bebeğe ben
zeyen sosyete kadınları, son modanın acaip
liklerine uygun olarak giyinmiıı çıtkınldım 

ama kesesi sağlam beyefendicikleri devam 
edebilirler buraya ... 

Türkiyenin en büyük ulusal işçi kuru
luşunun adı bir kepazelik yuvasına, bir sos
yete tavernasına, (ROOF) diye gavurca bir 
lafın yanısıra monte edilmiş... Müslüman 
mahalesinde salyangoz satmak bu.. . Türk 
işçisi, (ROOF) un ne demek olduğuna bile 
bilmez ... Böyle (ROOF) !arla, bilmem nelerle · 
alıp vermediği yoktur. Türk işçisinin .. . Türk 
işçisi insanca yaşayabilme, karnını doyura
bilme, çoluğunu çocuğunu geçindirebilme sa
vaşı, ekmek kavgıµıı içerisindedir. Türk - İş 
adının (ROOF) !arla, bilmem nelerle, gavur 
sosyetesine ait laflarla birlikte yazıması Türk 
iŞ!isiyle alay etmek değil de nedir... Alay 
eden kim, Türk işçisinin tek tutar dal bildiği, 
ümitlerini bağladığı en büyük işçi kuruluşu .. 
Yazıklar olsun ... 

Türk - İş'in vazifesi, sosyete hanımlarına 
beylerine sefa geceleri yaşatmak mı, yok
sa Türk işçisine, içinde bulunduğu büyük 
açlık - tokluk kavgasına destek olmak mı? 

Ne olması lazım gelirdi? .. Biz~e burası 
sosyetenin gönül eğlendireceği bir, pavyon de
ğil, işçilerin istifadelerine açık, sade, güzel 
bir lokal halinde düzenlenmeliydi., 

Oysa, işçi _ değil Türk• 1ş ROOF'a çıka
bilmek, Kızılay'da kendi parasıyla inşa edi
len bu Gökdelen'in kapısından girmeye ce
saret edemiyor ... Oysa mal kendisinin. özbe
öz kendi malı. Onun emeğinden, alınterinden 
inşa edilmiş. 

Oylarıyfa işbaşına getirdiği bir takım 
adamlar da, burada sosyetenin gönlünü eğ
lendirmekle, (Klüp) hüviyetinde çalıştırdık
lan alafranga meyhane ile vergi kaçakçılığı 
yapmakla meşguller!. .. 

Hey gidi Ereğli Demir • Çellk'in, hey 
gidi Murgul Bakır'ın, hey gidi Zonguldak'ın 
çilekeş işçileri! .. . 

ALlUANYA'DA ŞEREFİMİZ 

SOKAKLARA oöKOLDÜ 

Bir zamanlar atalarımızın cirit oynattı
ğı illerde şimdi serdarlarıpuzın to.nıııları iş
çi olarak çalışıyor ve elin memleketini alın 
t.erleri ile suluyorlar. Çalışİııak ayıp değil. 
Değil ama ne var ki şe,:efle çalışmak, vatan 
için !:.alışmak gerek. Bııgün er~ğimizi. ka,

duıımızı açlık yüzünden yabancı memleket
lere gönderenler kadınlannıızııı, .. s,efil olduğu
nu, hatta hatta şere~rini kaybetükleı;ini is
şitmezler mi? Benim kızım oıisal i,te. Al
manya'da hem çalışaiı hem de, okuyan bir 
gence rızam olmadan vardı, daha doğrusu 
kaçtı. Bu genç günde 8 saat okula gidip 8 sa
at işte çalışırsa hani bunun aile. -hayatı? Ne
rede onun çoluğu çocu_ğq ve evdeki günleri? 
Günde 16 saat çaJışaıı lJiT İJıSlUUD ev haya

'tı olabilir mi? Ne o~t penim llqzım da 
bize daima üzüntü ', olaıı, yüzl,imözil kızartan 
yüzlerce Türk kadını gibi, A~if;~'da ~ot
lara düşecek. Şerefımiz ,.;~l';oı.ıı,;n se~Jeçek. 
Bu sadııf8 benim _dıwam ~ 4Ma 1;üm 
'.İ'ürkiyenin sesidir. Almaıiya'ya bir yalpnı
nı göndennişlerin kapıl4-nıq çalın ~ ııe 
dertler var onlarda. Hele , kaı;ılarıııdaıı, "1z· 
lanndan yana çok çok şeyler söyleyecekler. 
Ama kim dinler, kim· tedbir alır buna. 

~ .,GORO 

edemez 
KALİTESİZ SANA'rÇILAR KARANLIK 

TtPLt BİR TAKIM 1NSANLARIN C1R1T 
~TrIGI ve GERÇEK İŞÇİLERİN KAPISJN
DAN DAHi GEÇMEYJÇ ~ARET EDJl:-
MEDİKLERİ • 

TÜRK - İŞ ROOF 
KAPATILMALI ~ • , 

1 

KARANLIK TİPLİ N:SANLAR: .• 
Türk • İş Rufun' müifavfuıleri arasında 

başkentin tanınmış miıha.bbet tellalları ve 
piyasada iyi ~nınmayaıı bir,tabn, (kaAhlık) 
tiplerin 'bulunması 'da dit,d"ı'ı ..;_kmekiedı"r 

'1 " ıt..lQ?Xl~ • 
, Bur&lllllı bir ıiile'.lg~<ısıı:' olduğu ve k'ons-
ma tris ç~' ad.ığı iddia' edilrlıesine rag· -\ ' , r ( , , 
men he~ _, , "!>aşkentin!(başı J>oş kadınları 
alı:ın etmektedir. ' , , , , 

•' ' . ·' • N~ı(, . 
VERGİ KAÇAKÇD.J~I,. : 

.. . ,. . ,, .ıtı. I;' 
Türk - İş m ,ismiqı; !llP.ıu-a:k ı;aiıştığı 

ve kulüp hüı~iyetinde görlll~ ', için rahat
lıkla veı,gi kaçakçılığı ,df.~lliijnalr.tadır. 

Aynca ,Türk: - 1ş ·~ı/ı:f~kezi bina
sında bulunduğu ıc_#ı ' PQıiJı.•~~d~ kont
rolü de güçleş~ektedirO'I~ 'J' ı: ' · 

, r,1 ı .,. ,., >,,, · 
. ~ ,, 

Skandallar Konfederaı(yonu Türk • lş'fl 
karşı DİSK güp geçtikçe güçlenmektedir. 

J 



Şimdiye kadar gazete
tenizde işçi sonınlanyla 

ilgili yazılar çıkardı bun
lan devamlı okurdum. Şim 
di en güzeli fabrika ve sen
dika Ba-5temsilcilerinln de 
yazılanwn basılması, dert 
ve dileklerini yayınlamak 
gazetenin iyi bir düzenle 
r.,çinin malı olması gerçek
ten bizleri seviiıdirdi ga- · 
zete yöneticilerine ve IJa
sın Yayın Dairesi Ba5kam 
Hilmi Güner Bey'e ve bü
tün Maden - İş Sendikası 
yöneticilerine teşekkürü 
bir borç biliriz. 

Ben Cihan Romandit Or 
taklığı Yıldız şubesi Sen
dika baştemııilcisi olarak 
gazetenizde muhabir ola
rak görev alınış bulunuyo
rum. tık defa olarak bir 
gazeteye yazı yaziyorum. 
Yazılarımızda herhangi bir 
uygunsuzluk gördüğünüz
de bize bildirirseniz bizleri 
eğitmiş ilerde de güezl ya
zılar yazmaya da hazırla
mış olursunuz. 

Bu düzende bizlere ne zu
lümler edildiğini anlataca
ğun. 

Efendiler, bir evim var 
Şişli Giln!el Maha)esinde. 
Evime su almak için müra-

Türkiye Maden-iş sendikası yürütme 

kurulu bütün üretim güçlerine emekçile

rin sahip olduğu bir Türkiye' de nice 

bayramlar· yaşamak dileğiyle üyelerinin 

bayramını kutlar. 

bir işçi arkadaş dertlerini yazıyor ı RAMİZ YERLİKAYA ı 
caat ettim. Komşularımın 
yani, yambaşımızda otu
ran komşularımızın suları 
var bir tek benim yoktu 
onlardan nasıl su aldıkla
rını öğrendik bu.de su al
mak için 1stanlıul sular i
daresi müdürlüğüne 1968 
yılında bir dilekçe verip 
su istedik. Ancak 1969 
Temmuz ayında gidip mu
kavele yaptık. Suyumu ge
lip bağladılar. Ailece se
vindik bir sene bekledik. 
Çok şükür suyumuz bağ
landı, bir gün aktı. Fakat 
bu sevincimiz ancak bir 
gün sürdü . Gece yoldan 
geçen bir hırsız boruları
mızı kırdı. Su saatini sö
küp götürdü, hırsızda kom 
şu bir kadın ve dostu. Bu 
kadın ve dostu saati alıp 
doğru Feriköy sular idare
si Şube Müdürü Kemal be
ye teslim etmişler. Bu bo
zuk düzeni, bundan sonra
ki bana yapılanları anlab
yorum. 

Bu adamı ve karıyı mah 
kemeye verdim. Önce sa
bahleyin kalktıkki su ak
mıyor borular kınlmış su 
saati sökülmüş hemen ka
rakola, Şişli kara.kohına 

koştum. Durumu söyledim 
Komser napalun kim kırdı. 

Kıranları söyledim. Yanı

ma bir polis kattı adam 
ve karıyı aramıya gittik. 
Tabi adam yok karıda ben 
karakola gitmem ben A
dalet parti üyesiyim. Po
lise de eseni ekmeğinden e
derim» dedi. Ve gebnedi. 
Ben yine polisJe karakola 
döndüm. Daha karakolun 
dış kapısından girmeden 

o komiser benim yuzume rıca su masrafı 887.- TL. 
baktı, yanındaki polise harç yatırdım. Mukave
arayın şunun üstünü, ne- lem va r dedim. Ve bunun 
zarete atın. Ben donakal- üzerine sular idaresine Fe
dım beni nezarete attılar. riköy Şube Müdürüne bir 
O suyu söken adam kom- ' yazı yazdım suyun bağ
serin yanında ayak ayak !anması hakkında. E@.en 
üstüne atmış oturuyordu. Feriköydeki şube niüdürü 
O zaman anladım ki du- Kemal Beye götürdüm. 
rum kötü. Komsere rica 
.ettim Ben dava etmiyorum 
beni bırakın gideyim. E
ğer davacı olsam birde so
pa yiyecektim. Neden mi 
çünkü benim suyum sökül
dü. Ben şikayetçiyim. Sa
kın siz de birisinden özel
lik.le zenginlerden şikayet
çi olmayın benim gibi ne
zareti boylarsınız. 

Okuduktan sonra olmaz 
dedi. <Kaymakam değil 
Vali gelse bağlayamam» 

neden diye sorduğum da 
<O adam gelirde derseki 
bunların suyunu ver ben
de o zaman saati veririm 
ve suyunu bağlarım». Bun 
!arıda o devlet memuru o
lan beyden duyduktan son
ra nerde yaşıyoruz? Hani 

. Adama sordum sen ne- bu memlekette adalet, sos-
den saati söktün ve saati yal adalet vardı, hepsi pa
ne yaptın. Komiserin ya- lavramı anlayamadım ? 

nında hiç çekinmeden csu- Bu durumda düşündüm 
!ar idaresine teslim ettim.> ben mukaveleyi umum mü
Durumu anladığım için in- dürlükte yapmıştım. Tek
saflı komiser ~ni bıraktı. rar umum müdürluğe bir, 
Ordan çok şükür sopa ye- ' dilekgeyle olanları anlat
medeıı soluğu kayınaka- tını. Cevap alamadım. Ken 
ının yanında aldım. Bu o- elim gidip umum müdür 
lup bitenleri anlattım. Sağ Kerim Esmer beyle göriiş
olsun beni dinledi peki sen tüm. Bu defa da şifahen 
bunlan ispat edermiBin de- anlattım. Peki olur sen git 
di. Evet dedim. Nasıl e- ben icabına bakaı,ıın dedi. 
dersin dedi. ·şahitin var Beni başından savdı. Ara
mı? Hayır dedim. Hiç ak- dan günler haftalar geç
lıma gelmemişti. O zaman ti ha6er yok. Su yine gel
an!adınıki burada da ne- medi. Tekrar umum mü-
zarete atarlar. Suyun sö
küldüğünü, adamı karakol 
da gördüğümü, anlattım . 

Aynca dilekçeyle belirttim 
Kaymakam aldı okudu pe
ki keşfederiz, dedi. Halô. 
ediyor. En son gidip tek
rar rica et tim. Ben dava 
etmiyorum, benim suyu
mu bağlatın saate ben pa
ra verdim. Saat benim ay-

dürle görüştüm suyun ne
den bağlanmadığını sor
duğumda cher ne kadar 
sana su verdiysek senin 
suyun için şikayetçi 'l(ar 
senin evin arsası hazine
ninmiş, Sen git hazineden 
su müsaadesi al suyunu 
o zaman bağladım gitti. 
Haziiıeaen istedikleri mü· 
saadeyi aldım getirdim Bu 

seferde esenin buralar yo
la gidiyormuş git karayol
larından yola gitmediğine 

dair bir belge getir.» Evin 
yola gitmediğine dair bel
ge getirdim. Onuda yeter
li bulmadı Kerim bey. Bu 
defada senin evinin önün
de arsa varmış önünde ar
sa olan yerlere biz su ver
miyoruz. Anladım ki benim 
su alınama mani olan a
dam ya çok zengin para 
veriyor , yada A.P .'den. E 
vet öğrendim ki karı da o 
adamda partidenmişler. 

Hulasa Kerim beye dedim
ki «diğer komşularıma na
sıl su verdinizse ben de va
tandaşım onlar gibi bana 
da verin dedim. Git bu ar
sanın çapını getir ô edi. 
Yok dedim. · Şimdi çaresiz 
onuda alıp getireceğim. 

Şişli tapu sicil muhafızlı
ğına yazıyla müracaat e
dip çap ·örneği aldım. Da
ha birşey isteyip isteme
diklerini sordum. Bu sefer 
70 senesinde bağlarız de
diler. 

İıjte kardeşlerim dilimin 
döndüğü kadar biz yoksul 
işçileri medeni ihtiyaçları

nı temin ·için başından ge
çenler . 

Not : Sular idaresinde 19-
69Temmuz ayından buya
na benim 875.- TL. mı 
dolandırmakta beni de bu 
kadar işimden gücümden 
paramdan ettikten sonra 
yine de evime bir suyu a
lamadım. 

Benim gibi daha ne ka
dar vatandaş ne kadar 
yoksul, devlet daireleıfade 

süründürülmektedir kim
bilir ? 

r. l l l i . , 
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VI. BÖLGEDEN 

HABERLER 

TOPLU SÖZLEŞMEJ,ER 
Bölgemize bağlı Silil.h

tarağada kurulu Çelik Yay 
işyeri ile yine Slliihtarağa 
Cendere yolu üzerinde ku
rulu Kurşun Metalurjlsi 
işyeri arasında yeni dö
nem toplu sözleşme görüş
meleri bir hayli uzıın bir 
zamandan sonra taraflar
ca anla.5ma olmadığından 
konu uyuşmazlık tutanağı 
yapılarak hakeme intikal 
etmiştir. Kısa zamanda ha
kemden çıkacak karardan 
sonra durum belli olacak
tır. 

Yine bölgemiz sınırlan 
içerisinde bulunan Hasköy 
de kurulu Diren Koli. Ştl. 
işyeri ile sendikamız ara
sında yapılan top!u sözleş
me görüşmeleri bu güne 
kadar bütün maddeler ta
raflarca kabul edilmiştir. 

Yalnız ücretler konusu 
kalmışhr. Bu konuda ileri
ki toplantıda karara varı
lıp toplu sözleşmesi imza
lanmış olur. 

TEŞKİLATLANMA. 

Bölgemiz sınırlan içeri
sinde Alibeyköyde kurulu 
80 kişinin çalışmış olduğu 

Bohemya Kristal Avize 
Fabrikasında teşkilatlan

ma yapılmış olup ekseriye
ti üye kaydı yaparak sen
dikamız bünyesine alınmış 

ELEKTROI\IETAL 

iŞÇİLERİNE 

SESLENlYORUM 

Hepinizin bildiği gibi 
,1.1.1970 tarihinde Elektro 
metal'de üçüncü toplu söz
leşme müzakeresine baş
lanacak rn sele nle melı

metçik bıı.zardıt şerefli 

Türk işçi sefenle dünya
ya ııarmak ısırtan Jltelı

nıetçlk nasıl ki '6ulunur da
ima ile ri safta hazanla 
da ilgi ve bilgisi He dninuı 
önde olacak kalmaz aslı, 
kııfta. 

ili~, bir znmıın ,;ıırefli 

Türk İ!j!,i hakkından ba.:;-

• 

!ardır. Diğer taraftan bu 
işyeri ile toplu sözleşme 
hazırlıkları yapılmış olup 
Herdeki günlerde müzake
reler başlanmış olacaktır. 

Yine Ayvansarayda ku
rulu 35 kişinin çalışmış ol
duğu Net Civata ve vida 
koli. şti. fabrikasında teş
kilatlanma yapılmış bu
rada çalışan arli:adaşlarda 
sendikiı.mız çatısı içe risine 
alınmıştır. Ayrıca 'toplu 
sözleşme çağrısı yapılmll}

tır. En kısa zamanda bu 
işyeri ile müzakereler baş
lanmış olacaktır , 

TORK DEMİR DÖKOM 

iŞVERENİ 19599 LiRA

YA MAHKOM OLDU. 

Türk Demir Döküm fab
rikasında bütün baskılara 
rağmen Maden - lş sendi
kasından aynlmamak - için 
direnen üyemiz Muiiiafa 
Pala'nm sendikal neden
lerle işten atılması üzerine 
sendikamız Hukuk Büro
sunca işveren hakkında 

dava açılmıştı. Açılan da
va kazanılmış ve işveren 
19599 liraya malıkftm ol
muştur. 

OTOSAN 

İŞÇİLERİ 

6 Aralıkta Kadıköy'de 

bir kahvede Otosan fşçi
lerlyle bir sohbet toplan
tısı yapılacaktır. Bu top
lantıda üye gi~i yapıla

caktır. 

ka kimsenin hakkına el u
zatmamL5tır. ve el uzat
mazda, uzatanın elini kırar 
ben odun dikerim, o odu
mı seçmene seçtlrtlrim. Di
şen politikacıdan ilham al
mış bazı idareciler ile ken
dilerini dev aynasında gö
rerek imtihan miıntlhau 
icat etmeyin ben bıı.5ka kı

sımdan karı:,ınıza adam çı

kanrım o adamı kazandı
rınm. Diyen idareciler de 
kendi vicdanlarına kulak 
verdikleri zaıruuı kahrm
ılan mıığlüıı olacnklımlır. 

Kıymetli kardeşlerim bi
rinci toplu sözleşme mü
zakereleri nerede bıı.::ladı 
nerede ve nasıl bitti insa-

TORK DEMİR 

DÖKOMDEN SELAM 

Kendi bileklerinin gü
cüyle kazandıkları zaferin 
semeresini gören T.D.D. 
işçileri, ömek işçi olmaya 
devam etmektedirler. 

İşyerinde birleşmiş bir 
güç halinde çalışan işçiler, 
bu güce dayanarak yann
lanna güvenle bakmakta 
ve bütün işçi kardeşlerine 
ba.5anlar dilemektedirler. 

VI. BÖLGEDEN 

HABERLER 

(MnJıabirimiz Kudret Yıl
dınm yazıyor.) 

6. Bölgeye yaptığımız zi
yarette temsilcimiz Hüse
yin Ekinci ve organizatör 
Mustafa Demirciyi yerin-

de bulduk. 
Bufer sanayi temsilcisi 

Alirıza Sözal, onlara işye
rindeki sendika tenısTicili
ğinin tefrişi konusunda ve 
toplu sözleşmenin uygu
lanmayan bazı maddelerin 
den sözediyordu, 

İşçi kardeşlerimizin bir 
başka tasası da Ayazağa
ya yine nakledilen Bufer 
tesislerinin su -sorununu 
halledememiş olması. 

Sözkonusu işyerinde ter
kos dahi olmadığından ci
vardaki bir kuyuaan temin 
edilen su, işçilerin ihtiyaç
larına cevap vermemekte 
hatta bu suyu içememek
tedirler, 

Hıfsısıhha Enstitüsü su• 
yu tahlil etmiş ve «İÇİLE
BİLİR» bir karar vermiş 
olmasına rağmen işçiler, 

halen bu sudan faydalan
mamaktadırlar, 

nurumun kısa zamanda 
olumlu şekle çevrilmesi bü
tün işçiler gibi Aliriza Sö· 
zal'mda tek -dileği, 

Bufer sanayii temsilcisi 
mize, kendi. ı,yerinde ya
kın zamanda önemli olay• 
!ar olup olmadığını sordu• 
ğumuzda; 

- Bundan 1 ay evvel 11 
işçi arkadaşın işten atıl
dığını söyledi. 

Hammaddenin yokluğu
na karşılık kadronun faz· 
!alığı dolayısıyla iş kanu• 
nunun 3. maddesi gereğin
ce bu arkadaşların iş a
kitleri kıdem tazminatları 
ödenmek şartıyl~ feshedil· 
miştir. 

Durum sendikamızca 

incelenmiştir. 

Eski Grevlerden 
1908 yılının 18 Ağustosunda ücretlerini arttırmak isteyen demiryolu 

işçileri Aydm'da harekete geçtiler. İşçiler bir treni raydan çıkardılar. 
İstasyonda depolan yaktılar. İ$llerin üzerine zaptiyeler gönderildi. Bir 
çok işçi tutuklandı. Çatışmalar oldu. İşçiler tutuklanan işçileri kurtar
'mak için gösteriler düzenlediler. İzmir - Aydın arasındaki bütün istasyon
lım işgal edip ÜcfCtleri artana kadar yönetime el koyduklannı belirttiler. 
Jandanııa birlikleriyle çıkan çatışmada bir çok işçi yaralandı. ve Hüsnü 
Efendi adında bir işçi öldürüldü. Çatışmanın büyümesi üzerine lstanbul
dan Mecidiye Zırhlısıyla asker gönderildi ve grev kanlı bir şekilde bas
hnldı. 

niyet namına söylesin. 
ikinci toplu sözleşme 3 

yıl önce işveren vekilinin 
galibiyeti ve sendikanın 
mağlübiyeti ile son 6Ülmuş 
işçi ile i5veren arasında 

imzalanmıştır. 

Oçüncü toplu sözleşme 
bnşlnrken bazı parazıt-ler 
çıkabilir bunlııra kulak as
mıyacaksınız. 

Seneienlen beri sarı sen 
,likalara para mukabilinde 
hizmet etmiş yağe,lık et
miş bazı işyerlerinde !,alı

şan i~çiler bunlıınn güler 
yilzlerioe samimiyetten i
nannu~ ve bunlann va,nta
ları lle sarı sendikalara 
bağiıuıımşlanlı. O toplu söz 

!eşme bu toplu siizleşnıe 
derken bunların samimi
yetsizlikleri meydana çı
kınca gayet samimi ve eMl
di olan işçi arkada.şiarımız 
ellerinin tersi ile bunları 
kendilerinden uzaklaştır
nuşlanlır. 

·Böylece bir birlerine. dü
şen ynğcılıır baktılar san 
sendikacılar birblrlerfıiilen 

aynlmL5lar şu iş bu iş sen
dikası namf aftında bq.blr
leriue sun seudilia deme
ye ba,;lao:uşlardır. Bu gihi
lerln durumu budur. Ifun
lara asla inanmayın. 

İşçi kardeşlerimiz tilin 
olıırak birleşmek sureti ile 
Türkiye aMden - İş koiıın-

da en kul'VetJi- sendika o
lan gerçekten işçiden ya
na olıı,ıı ve devrimci nite
liğini taşıyan Maden - 15 
sepdikası çatısı a.ltında top 
!anıp bu güne kadar fab
rikaı,ıızda çelik • iş sendi
kasının işçiye sonnadan 
yapmış olduğu toplu söz
~me 31.12.1969 tarihinde 
bitmiş ı>lup bundan sonr:ı 
toplu sözleşmeyi Türkiye 
llladen - lı; sendikası ya
pacaktır. 

Saygılanmls 

E le,ktrometal işçilerinden 
IODIR YIIl>iRIM 

Not: Gelecek sayıda 275 
!j&Yilı grev ve lo
kavt nedir~ 
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yazı yarışması 

SENDİKAMIZ ÜYESİ 

İŞÇİLER ARASINDA 

ÖDüLLü YAZI 

YAltlŞIIIASl AÇIYORUZ. 

KONU 

İSÇİ sınıfının kurtuluş yolu nedir? 

Sınıf nedir? Türkiye'de işçi sınınlının durumu nedir? İ~çiler nasıl 
yaşamaktadırlar? İşverenler nasıl yaşamaktadırlar. Bu fark neden doğ
maktadır. İşçiler bu ya.,adıklan ha.yattan nasıl kurtulacaklardır? 

gibi sonılann ışığında. işçi sınıfının kurtuluş yolunu anla.tan sendi• 
kamız üyesi işçilerin yazılan arasında. en iyi olanla.nna ödüller verile
cektir. 

* Ödülleri gelecek sayıda açıklayacağız. 

* Yanşma.ya. ancak l'lladen - İş sendikası üyesi olan işçiler katılabilir. 

* Yazılar okunaklı el yazısıyla, ya da daktiloyla beş kopya. olarak gön
derilecektir. 

* Yazılan seçecek kurul bilim adamlarından, yazarlardan,ve sendika
mız yetkililerinden lmruludur. 

* Yazıları «Maden - lş gazetesi, yazı yarışması Maden - İş Sendikası 
Ali Baba Türbe Sokak Nurosmaniye Ca.ğaloğlu İstanbul» adresine 
gönderilecektir. 

* Yazılan en geç 1970 yılının Ocak ayı sonuna kadar elimize geçme-
lidir. ' · 

MADEN - iŞ 

Tllrklye Maden, Hadenl 
eıya ,·e Haklna sa.ııayl 
l§çlleri sendikası adına, 

Sahibi : 
Genel Başkan 

Kemil Türkler 

Sorumlu Yönetmen: 
Kemal Slillıer 

Bu sayıyı hazırlayan 
AB Ozgeııtllrk 

Ya.zl§ma ve yönetim yeri 
Cağaloğlu Nuruosmaııi
ye, Ali Baba Türbe Sok. 

No. 18 lSTANBUL 
Tel: 270688- 275744 

Dizgi ve baskı: 

TIPO Ne§. ve Basımevl 
Ankara Cad. No. 60/ 10 
Tel. : 27 8159 - 1ST. 

ELİ KAi.EM TUTAN KENDİ SINlFlNl 
DÜŞÜNEN İŞÇİLER YARIŞMAYA 
KATILIN. 

işçiye doğan güneş 

Yeni bir güneş doğsun parhya. parhya 
Alııımızın ortası hiç dıınnasm t.erlfye 
Çevire çevire yorulsun kollanınız 
Eğile eğile ağrısın bellerlnılz 

Ağnyan lıelleriınid Dokrorlara. sardıralım 
Gördüğümüz rüya.lan hocalara yorduralım 
Aman aman hocam nenle kaldı tacım 
Ağnyor kolum lıellın dalıa yokmudur ilicm 

Durmıyalıın arkadqlar çok çalışalım 
Kendi derdimize kendimiz derman olalım 
Senseni t.amrnazsan -1 kimse t.enımaz. 
El ele verelim bütüıı engeleri kökünden 

ııökellın. 

Antalya 
Orman Tamirhane Müdürlllğü 

lşyeri İşçi Baş Temsilcisi 

AHMET ARIN 

hele bir dertıe,elim 
yaralı aıahaıut 

Kars'ta bayram var 
namazan geldi gidiyor, bayramın da eli 

kulağında ha geldi ha gelecek. Bir çoğumuz 
bayram mı yas günümü nedir anlayamayaca
ğız. Çocuğumuza bir hediye, kendimize çorap, 
gömlek, karımıza hırka - etek alabilecek miyiz? 
Karamız geçim derdinde, yetti yetmedi kay
gısından uzak olabilecek mi ? 

Hiç sanmıyorum. Ama bir avuç sömürücü, 
talancı, hokkabaz, madrabaz, patron, ağa. te
reci, aracı göbeklerini ve midelerini gere gere, 
gerdanla.nnı kıvıra kıvıra, yağ akan enselerini 
kaşıya kaşıya bir güzel bayram edecekler. Bi
zim, hepimizin, bütün emekçilerin çalışarak 
zengin ettikleri bu ·sürü giyinip kuşanıp bay
ram edecek. Ayaklanndaki Amerikan malı ce
ket pardesülerle ve kafalarında.ki Amerikadan 
ithal edilmiş liflarla bir bayramı kutlayacak
lar. Belki de Amerikalı dostlariyle dans edip, 
göbek ataca.kla.r. 

Ya Kars? Salıipslz bir şehir gibi ta sıwrda 
soğuk, kuraklık, bin bir perişanlıkla kıvranan 
Kars halkı ne yapacak ba.yra.mda? Belki oku
dunuz gazetelerde, Ankara.ya dört Karslı va
tandaş gelmi~; Kars tı Genel l'lleclisi Üyesi Ha
lli Ayvazoğlu, Göle Belediye Başkanı Ahmet 
Çakmak, ve köylülerden Kamber Turanla, Ha.
san Aküzüm memleketlerinin durumunu anla.t
ım5lar gazetelere, onlarda yazmış. 

«Kuzeydoğu Ana.doluda kuraklık ve don 
şiddetini artırmıştır. 

D.D.Y.'nm üretici için sefere koyduğu yem 
vagonla.n bazı hergeleler tarafından kulla.nıl

maktadır. Bu hergeleler, yani tüccarlar devlet
le köylünün arasına girip hem devleti hem de 
köylüyü soymaktadırlar. 

Hayvanlıı.nıı yiyecekleri karaborsa.dadır. 
Bu yüzden binlerce sığır ve at ölmektedir. Ki
losu 130 kuruşa -alınan canh hayvan, dışanya 
430 kuruştan satılma.kta dolayısıyla. aradaki yi
yiciler milyonlar kazanmaktadırlar.» 

Kars ve civarının durumu kısaca bu. İn
sanlarla hayvanlar yıırdun her yerinde sıkıntı 
çekmektedirler. ama Karsın çektiği ılalıa be
t.eridir. Dağtaş, dere tepe hayvan leşleriyle do
Iuyonnuş, at sahipleri atlannı ölüme t.erk et
mişler. Kolay değil arkadaş, insan evindeki ke
diyi göz göre göre ölüme t.erkedemez. Bir de 
nafakanı çıkardığın hayvanı düşün. Yan ya
nya sahiplerinin de ölümü demektir onlann ö
lümü. 

Hiç kimse yem bulamıyonnuş. Bulan var, 
ama vagonlar beylerin, a.ğa.lann elinde. götü
recek vasıta. bulamayınca otlar, zamanla. çürü
yüp gidiyor. 

Ölen sığırlar, atlar ve ölecek olanlar, yem 
yokluğu, bastıran kış, yolsuzluk, açlık Kars'ı 

çevinniş veryansın ediyor. öt.e yandan bayram 
geliyor. Allahını seven söylesin Kars'takf kar
deşlerimize hayranı t.ebriği yollanabilir mi? 
Var mı onlann bayramı? .Ka.3-:ramı· eden yok
luk, yoksulluk, ölüm ve bunlara sebep olan bir 
hergele, hırsız sürüsü. Yub olsun hepi.sine. 

Bu bayram da kederli gireceğiz kardeşim. 
liütün Tlirkiyedeki işçi ve köylü ne zaman be
lini doğrultur «ohh!» derse o zaman bayram 
edeceğiz. ~ 

Gene de hepinizin bayramı hoş olsun. Asıl 
bayramlar gelecektir, onlann yüzü suyu hür
metine hepinize merhaba! Hep birlikte, daha 
gür.el, dalıa iyi bayramlara. 

.ı. 

1 



Amerikan askerleri Vietnam'da 
yüzlerce sivil köylüyü öldürdü 

Amerikalıların uzun s ü

re sakladıkları bir olay 

orta.ya çiltınca. bütün Dün

yada tepki uyandırmıştır. 

Olayın ortaya çıkması Vi

etnam'da bulunan ve ola 
yın içinde yaşıyan Ame

rikan askerlerinin konuş
masıyle olmuştur. Olay 

hakkında bir çok fotoğraf 

yayınlanmıştır. Amerika

lılar bir köyü tamamen 

yoketmişler yüzlerce köy

lüyü öldürmüşlerdir. Ola• 

yı yaşayan köylülerden bi
ri şöyle konuşm uştuı· : , 

(Amerikalılar) Çoğumuzu 

kulübelerinden zorla dı~a
rı çıkardılar, bizi üç g ru
ba ayırdılar. nk grupta 

200, İkİı"ci grupta. 100, ü

çüncü grupta da 70 ki-;i 
vardı. 

Köylüle r kahva.lhlarını 

ederlerken köye ginliler. 
Ansızın üzerimize ma

kinalı tüfekler \'e otomatik 

silahlarla ateş açtılar.» 

Amerikan askerleri sömürülerini devam etti
rebilmek için, Vietııam'da kadın, ç.oluk çocuk 
sivil demeden en azılı silahlanyla insanlan 
öldürüyorlar. 

İddiaya göre, köye giren 

~ erikan askerleri, köy lü
lerle te k kelime dahi ko-

• ~~:,1-
-, .. ~ ,....,· · ... 

■■şu bayram günlerinde iyi . düşünelim•• 
Arkadaşlarım gün yokturki gazete haber

leri gençlik hareketleriyle dolu olmasın. Her
gün okuduğumuz h aberler arasındadır. Genç
ler boykota başladı, gençler üniversiteleri iş
gal etti. Gençler toplum polis leriyle çatıştı 
diye. Daimi biı· mücadele halindedir gençlik. 
Ve bu Rtücadeleyi maalesef doğru bir şekilde 
yansıtmazlar gazeteler. Kimisi haklı görür 
gençliği, kimis i ise yerin dibine batırır. Aca
ba gençler ne istiyor, neyin mücadelesini ya
pıyorlar. B unu incelemeye çalışalım. 

Bugün Türkiye Nato'suyla Cento'suyla 
35 1',liJyon metrekarelik Amerikan üsleriyle 
ve de yabancı şirketlerin satıhk komprador 
tüccarı sözüm ona sanayici geçinen kukla 
montajcısiyİe tam Amerika'nm yarı sömür
gesi bir durumundadır. Bağımsızhğımız öy
le zedelenmiştir ki. Amerika bütün dlinyaca 
tanınan bi r casus (Kamer) büyük e lçi ola.
rak gönderebilmektedir Türkiye'ye. İşte bu 
haysiyet kırıcı durumu en iyi bir şekilde 
gençler görmekte ve büyük bir k ahraman
lıkla haykırmaktadırlar. 

- HAYIR Türkiye tam bağımsız b ir ül
ke olmalıdır. Bunun için ikinci bir liurfüluş 
savaşı vermeliyiz Amerikanın pençesfnden 
kurtulmak için. 

Yine bugün Türkiyede ki ekonomik dü
zen öyle kötü bir vaziyette işlemektedir · ki, 
sayıları beşyüzbini bulmayan bir avuç azın
lık kırallar gibi iğrendirici bir israf içinde 
yaşarken. milyonlarca emekçi enreld erlnin 
hakkını a lamamakta açhkla pençeleşmekte

dir. Bunu gayet iyi gören gençler : 
- HAYIR demektedir ler . B u düzen de

ğişmeli. Kimsenin kimseyi sömürmediği her
kesin emeğinin gerçek hakkını aldığı ve in
san haysiyetine yaraşır bir seviyede yaşadığı 
Sosyalist bir düzen kurulmahdır ülkemizde. 

Yine b ugün bir Üniversite vardır 'Tür
kiye'de ama öyle bir üniversiteki öğrencileıi
nin büyük bir kısmını bir avuç mutlu azın
lığın çocukları teşkil etmekte ve yapmış ol
duğu eğitim bu mutlu a,:ınlığın çıkarlarına 

hlzmet edici bir nitelikte olmaktadır. Bunu 
gören gençler dayanamamakta 

nuşmam~. «niçin öldürme
ye geldikle rini» hiçbir şe

kilde i7.ah e tmemi5lerdir . 

Ba.~ka. bir köylü de, sa
yılan yüz kada r olan Ame 
rikan piyadelerinin halkı 

kurşunlarken, bir kaı: as
kerin bütün kulübeleri 

ateşe verdiğini anlatıyor. 

ve şöyle devam ediyor. 

«Ben arkalardaydım. Ce

setler üstüme yığınca alt

ta kaldığım için ölümden 
kurtuldum. Bazılarımız ka 
ç.abildi. 25 kişi kadar. Ço
ğu yaralıydı». 

( İşçi arka.da§ıruz) KEi\lAL BAYSAL ■ 

- HAYIR demektedirler . Üniversiteler
de emel<çi sınıfı çocuklarının okumaları sağ
lanmalıdır. Ve üniversite yapacağı eğitrınle 
emekçi sınıfının çıkarlarını gözetmeli halka 
dönük olmalıdır. 

Arkadaşlarım görüldüğü gibi gençlerin 
yapmış olduğu mücadelenin tek bır amacı 

vardır. Emekçi sınıfının menfaatine işleyen 
bir düzenin kurulması. Ülkemizde 30 mUyo
mın meydana getirdiği emekçi sınıfının men
faatine yapılan bir mücadele hiç şüphe yok
tur ki ha.kil bir mücadeledir. ~e biz işçiler 
olarak bizim menfaatimiz için yapılan bu 
mücadelede gençlerle birlikte e le ele olmalı
yız. 

Yaşasın eınek\•i sınıfının iktidarda ol

duğu sosyalis t Türkiye. 

Ya~ emekr i sınıfı için müeadele 

tMlenler 


