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CUMHURİYEI 10 EKIM 1976 KJ

Sular
Idaresi'nde
Su-İş'in
toplu
sözleşmesi
iptal edildi

Yargıtay 9 Hukuk Dairpst U
tanbul Belediyesl Sular îdare«i'n
da MlSK'e baglı Su - tş Sendl
lcaaının imzalamıç oldııgu toplu
•özleşmeyi iptal etmlştır

DlSK'e bağlı Oenel îş Sen
dlkası'nın. sahte Uye flşleri lle
yetki alındığı ve lmzalanan toplu
söslejmenln lptal edllmesl gerek
tigi yolunda 2 îş Mahkemesi'nde
»çtıjfr dava Genel - t? Sendikası
lehlne sonuçlanmn, mahkemenln
sözleşmenin lptali yolundakl ka
ranna Su - Îş Sendikası ve Su-
lar Idaırsl Genel Mudurlufcü kar-
fi çıkarak YarRitay'a başvurmu?
lar ancak Yargıtay mahkeme
kararını onnylamıştır

Sanata karşı
baskılar
tartışılacak

tstanbul Beledivesi Kadıköy
Şehir Tlyatrosu «Sanata Karşı
Faskılar» konulu blr toplantı
düüenlemlştır

12 eklm salı günü Tiyatronun
Kadıköy Halk Egıtım Mcrkezt'n
dekl binasmda saat 18 de başla-
yacak oturuma, Orhan Apaydın,
Vedat TUrkall Orhan Taylan
Yılmaz Onay Can YUcel tartıs
macı olarak katılacaklardır

İnşaat malzemesi
fiyatlarındaki
artış, bu yıl
bazı mallarda
yüzde 13O'a ulaştı

tZMİR. (Cumhıırljet Ege BB-
rosu) — Ege Bölgeii Sanayi Oda
sı Inşaat ve Tesisat MUtsahhıt-
lerl Sanavl Meslek Komıtesinın,
Nihat Attaroğlu başkanlıftında
yaptığı toplantıda inşaat maljse
melerı fıyatlarının 1976 vılının
Uk 10 ayında «. 10 ile •/. 130
arasında arttığı bildlrtlmtş, tT
reken onlemlerin alınmama«
durumunda kimı resmi lnşaatla
rın mnlıyet fiyatları yükseld'ğı
içln bitlrilememelen durumuyla
karşılaçılaoağmın bilinmfrt ge
rektiğı belirlılmıştır

Tıı&la flvatlarının 1976 nlının
ilk 10 ayında ytlzda H0 luk bir
artış gdsterdıgıni belırtm Attar
ogkı İkinci sırad-» çesıtli Kerost*
fıyatlarının }Ü7de 100 arttığını
sövlemi«itlr AttaıoSlu inşaat
maİ7PmeWHdpkı fıyat artışları
nı şöyle sıralamtstır

«Çeşitll ymarlak demirde yUz-
de 27 çeşltlı saç İP\hil"r da VU7.-
de 50. köşebentlerrle vüzde ?•>
lirmla'-da Mi^de ?) çejitlı dort
krişelerde yüzde 25 ffalvanizlı de
mir borulardi yüzde 30 si\ah
demlr borvlarda vü7de 10 ke
restelerde yuzrle 100 kontraplak
larda y(İ7de SO, duralitlerd*- vu7
de 10 çimentoda >ü?ne 21, tuğ

laria ytlzde 140, kum ve çakılda
y(İ7de 70, karo ve lav-bolarda
yüzde 30, itçUlkt» yüzde 50, dı-
ger mallarda yü?de W boya nıal
zemelerinde yitzde 25 »

MSP'li bakanlar, KÎT memurlarına
verilecek iki maaş ikramiyeyi engelliyor
AVKARA (Cumhuriyet Bürosıı)
Kamu Iktisadl Kunılujlaruun

(KİT) denetimine illjktn 440 »a-
yılı yasanın 30/3 maddesine görs
«Görevlerınde olağanüstU ba$arı
gosteren va da kurulusun kârlı-
lıgım va da venmlilığınl arttıriin-
lara» Yönetim Kurulunca İki ma
a» tutarında ikramıye vertlme>e

baîlanmıştır Gelir vergısl kesil-
meksızın ddenmekte olan bu k
ramıyeler Cephe hUkllmetınB ter»
dıiçen Rrtr^vlilere verılmezkcn
MSP li bakanlar da ikramlyeleri

KAMU İKTiSADl KURULUJLARINDA ÇALIŞAN MEMURLARA
ODENMESI GEREKEN ıKI MAAJ TUTARINOAKI 1KRAM1YEN1N
VERıLMESıNDE, MEMURLAR ARASINDA PARTıZANCA AVIRIM
LARA GlDiLMESi HU2URSUZIUGA YOl AÇTI.

«Yasalara aykırı» buldukları ge
rekçesiyle, kendilerlne bagh ku
rulujlarda tidenmesinl durdur
muşlardır

Kamu Iktisadl Kuruluşlarında
çalışnn memurlar İki maas tuta-
rında ıkramlye daKitılmaya baj

lanmifltır Bu ikramlyelerln 057
oayılı Devlet Memurlan Yafla&ı
nın ek geçıcı 21 maddesınde 12
sayılı yasa gücUndeki kararnaıne
yoluyla yapılan dpgişiklikten «on
ra 1975 ve 1976 yıllarında ödensn
lkl maaj tutarmdaki lkramlyoya

- Izmir ve Manisa'da karşı görüşlü gruplar
arasında çıkan çatışmada iki kişi öldürüldü

(OımhurİTCt Haber Merkeıi)
Izmlr ve Manisada fikir Ur-

tışması yvurUnden meydana gelen
olaylarda iki kışl olmü^tür Bu
arada Mardln'in Nusaybın ilçem
ne atanan ıkı ögretmenln bir grup
tarafından dövülmesi üserine ilçp
halkı Rrasında çıkan olaylarda da
6 klşi yaralanmıştır

a a 'nın haberine gttre îzmlr'
de Bayraklı semtlnde meydana
gelen olayda, Tarıs ijçilerlnden
Kamıl Suncak lla Ege ünlversl
tesi Ziraat FakUltesi ögrenrlle
rinden Hamza Akal arasında baş
layan fikir tertıjması, daha son
ra kavgaya ririntişmü?tür Kavga
sıraıındft l»çi Kâmil Suncak'ın

Hamza Akal tarafından taban-
cayla yflralandıgı bıldirilmlstır
Yaralı olarak hastaneye kaldırı-
lan işçi kurtarılamamıçtır

îznıır büromuzun haberınfi grt
re Manisada Ülkü Ocaklanna
üye oldukları dnü sürülen Uç kı
şi içki alpmine getlrdikleri iki
gençten birini, fikırlerini kabul
etmedıgi pıerekçesıyle bıçaklaya
rak olduı mUştür Çahîtıklan
çay bahçesınde anlaçarak Gediz
Krtprusü yakmında bag evlnde
içmeye giden üç UlkUcU, çay bah
çeslnde bulunan iki genci de
yanlarına almışlardır Burada çı
kan fikir tartifması havayı ıert>
leştirmlş ileri sUrllldUğUne göre,

UlkUcülerden 24 yaşındaki Ke-
mnl Kara, likırlprini kabul etme
\en 17 yafindakl Murat öngel ı
kasıgından bıçaklamıştır Murat
Ongel hastaneye kaldırılırken
kan kaybından ölmuştUr Saruk
lar RÖzaltına alınmıstır

Nusaybin'de lse, Cemalettln ve
Sevket adında İki ögretmenln il-
çe lıse^ine atanmasmı prote^to
eden blr gnıp onceki gtln adı
peçen ögretmenlerln yolunu ke<<
mijtir ögretmenlerin saldırgan
grup tarafından dövillmeslnden
sonra ilçede hava gerglnleşmı»
ve halk birblrine gırmljtlr Bu
arada bazı MSP'lılerin CHP'li

olarak blllnenleıe ta$ attıklan te
sopalarla vurdukları bıldirılml?
tir Olaylar sırasında 6 kisi yara-
lanmıştır Polts 4 kişivl gözaltına
almıştır

Ote yandan tzmlr dp yeni blr
DGM yasTîi Rirlşlmlerınl protes
to amacıyla bazı demokratık ku
ruluşlar ile 5iyasl tutuklu aüelerl
dlın bir jUrilyHş yapmışlardır

Basmane alanından yUrüyüşe
gpçen \e \ol boyunca çeşitll slo
Rinlar löylejen topluluk dalıa
sonra Cumhurlvet Alanına B«1
mıştir Purada DGM gtrtşimlerinl
elestiren konuşmalar yapıldıkten
Ennra yürüyuşe katılanlar sessİB-
re dağılmıştır

ek olarak verildiftl
dir Böylece KİT d« çalı?an me
murlara ödenen ikramiyeler ddıt
maas tutarına ytikselmls olmak-
tadır

Alınan bilglye göre yeni dag>
tılmakta olan ikramiyeler 44(1
sayılı KİT Denetlcme Yasasımn
30/3 maddesine dayandırılmak'a
llgili vönetim kurulları kararı
ve bağlı bulunulan bakanın ona-
yından geçUkten sonra 6denmek
tedır

Bu maddeye dayanılarak, pasıf
hlrmetlerde çalıjan lzinli ya da
istlrahatli bulunanlar dahil tUtı
memurlara «olağanüstü gayretle
rı» dolayısıyla ikramiye odenır
ken bakanların polltik takdtrl
sonucu Cephe hukümetlno ters
dilsen memurlar bu ikramiyeler
den yararlanmamakta bu me
murlara anılan ikramiyeler veıll
mpmektedır

Bu arada ilginç «rnekler orta
ya çıkmıs son zamanlarda sık
sık elektriklrrin kesılmesine rağ
men Türkive Eloktrik Kurımun
da görevli memurlara «Elektnk
kesilmelerıni önlcdıkleri» gereıt
çesiyle, yıne akaryakıt sıkıntısı
nın ortava çıkmasına ragmen
Petrol Ofisi mpmurlarına «Ben
zin sıkıntısına meydan \ermodiK
leri» gerekçestyle ikramiye veril
dıgı ogrenilmıstir

Özetlenen uygulamaya karsın
MSP'li bakanların kendilerıne
baglı kunılu$larda ıkramlye odon
mesıni «yasalara aykırı» bulduk
ları ve bundan dolayı da odeme
emrlnı gerl çevırdıklerı btldırıl
mektedir

Belediye
jşçi ve
memurlan
maaş
almadan
çalışıyor
lstanbul Belediyesl'nde çalı^an

nıeraur ve Işçılpr bayramdan soa
ra hafta tatıllerini de, maas ve
Ucretlenni alanıamanm UzUntU-
sU içında geçirmektedirler Bele-
diye Başkanı Ahmet tsvan, öde-
me yapabılmek lçın 46 rrülyon
lıraya gereksinme oldugunu, hU-
ktlmet yardımı yapılmadıkça hlç
bir ay maaş ddenemeyeceginl be-
lirtmıs ve şöyle demiştlr

«Saym Eaşbakan Demlrel lle
Maliye Bakanı'na bu durumu blr
kaç kP7 bıldırmis bulunuyoruz.
Yaptıgımız bütün başvurular ce-
vapsız kalmaktadır Içlnde bulun
dugumuz mali ımkansızlıklan
kendılerı de bılmektedırler An
cak zamanında gereken yardımı
yapmamaktadırlar •

Isvan, toplu sozleşme gereğl
olarak ı^çılere ayın 10 ııa kadar
licretlerının ndenmemesl duru-
munda her geçen gun ıçın yuzde
2 oranında fark vermek zorun-
da kalacaklarını VP bunun da blr
gunlugünün 'iOO bın llrayı buldu-
gunu sozlerine eklemiştir

öte yandan Belediye /abıtası
Dernekleri Federasyonu Başkanı
frerıt Bıyıkoğlu dün yaptıgı açık
lamada, zamanında nıaaşını ala-
mayan memurun bunalım geçir
digınl belirtmlş ve tMemur, ln-
san haysiyetl ile bağdaşmayan o-
nıır kırıcı blr ortamın içine ltll-
miştlr » demfştir

DIŞiŞLERi BAKANLIĞINDAN :

Bakanlığımıza yarışma sınavı ile adây

Meslek Memuru
Alınacaktır

1. Smava katılabilmek lçin
a) Devlet Memurlan Kanununun 48 maddesindeici genel

şartları halz bulunmak,
b) Sınavm açıldığı tarihte 31 yaşından gün almamıı

olmak
c) Yabancı memleketlerde grirevlendtrilmenin gerektir-

tirdlği her türlü lklım şartlanna dayanıklı olduğunu
tam kuruluşlu devlet hastanesuıden alarağı blr ra-
porla belgelendlrmek

d) Sıyasal Bılgiler Hukuk, Iktlsat Fakültelerl veya bun-
lar derecesindekl Iktisadt ve Tıcari llımler Akademl-
lerl ve Dışışleri Meslegi ile ılgılı olan fakülte ve

k >uksek okullardan veya bunlara denkliği Mlllı Eği-
tlm Bakanlıgınca onaylanan yabancı fakülte veya
yükiek okullardan mezun bulunmak.

2 38 aralık 1976 salı günu sat 10 00'da Dışlşlerl Bakanlıgın-
da başlayacak yarışma sınavı konulan aşağıdadır.

( BİRÎNCt GRUP (Ya7ilı Eleme Sınavı).
Türkçe kompozisyon, f ransızca veya Ingilizce lcompo-
risyon, Pransızca veya îngılızccdpn Türkçeye çevirt,
Türkçeden Fransızca veya Ingılizceye çevlrl. Dileyen
aday eleme sınavuıa bırı esat. btrl yeKleV <H1 olmalc
ılzere her ıkı dllden de katılabiltr
lKtNOt GBUP (Sözlu Yarışma Sıufcvj):
Iktısat MılletİpraraM Iktısat Maliye, Styasl Ta-
rih (Osmanlı) Sıyasi Tarihı \e 1789 dan 7amanımıı»
kadar dünya siyas! tarıhi) Devletler Oenel Hukuku,-
Mılletlerarası Polttıka, Devletler Ozcl Hukuku, Medenl
Hukuk ve Borçlar Hukuku, Genel KUltür.

3 tsteklılerın en geç 10 aralık 1976 curna günu sat IRUO'e
kadar Bakanlık Personel Daireslne dilpkçe lle aja-
ftıriaki belgeiprle başvurmaları gerekir
NUfus hüvıyet cüzdanının aslı, Hse dlploması. FakUl-
te veya Yüksek Okuı Dıploması Yabancı Okullardan
mezıın oianlar İçln Mıllı Eftıtim Bakarüığmdan alı-
nacak muadelet belgesı, 4xb bojutunda 6 adet fotojj-
raf, askerlık tecil veya terhis belgesı

(Basm 25471/1UW)

Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına

ASKERI ÖĞRENCI
ALINACAKTIR

1 — 1976 1977 Ogrenım yılında Hacettepe Ünlversitesl
Tıp FakUltesi Ankara Ünivprsıtest Tıp Fakültesı, litan-
bul Ünıveısıtesı Tıp Fakültesı (Cerrahpaşa Çapa), Orta-
doğu Teknık Ünlvprsıtesı Mühendislık Fakültesı Elektnk -
Elektronık Makına Bolüınleıı ile Flektrır Elektrontk ve
Maklna veya bu düzeyde Master e Inıkan veren branşlar-
dan Slstem Anall? ve Pıogramcısı \etıştırılmek Uzere ls-
tanbul Teknık Ünıveısitcsı Maklna FakUltesi Uçak Bolü-
mü Elektnk FakUltesi Flektıık Hpltrontk Bblümünün
btıtılıı sııııflarmdan, Ankara Ünıversltpsı ten FakUltesi ile
OiTadogu İPknık Ünıversuesı Ten \e Sanat Bilımleri Pa-
kulıtsııun Kımya ve tızik Mühendıslıgı bblümlerı lle Ma-
tenntık (YUksek Matcmatlk kredısl olarak vetlşen) BÖ1U-
mtıntın llerı smıtlarmdan Hava Kuvvetleri Komutanlığı
adına Askeri ÖSrencı alınacaktır

1 — MUracaatların kabulü 4̂ aralık 1M7K tarıhıne kadar
devamlı olarak sürdurüiocokttr Aşağıda bellrtüen ön şart-
ları haız adayların kavıt kabul lslcmlerı bckletilmeksızin ta-
mamlandcaklır

Ankara Fakülte ve YUksek Okullanndnn rnüracaat ede.
ceklerın Hava Kuvvetleri Komutanlığına (ANKARA) lstan-
bul FakUlte ve Yül sek Okullanndan muracaat edeceklerın
İSB Hava Harp Okulu Komutanıigına (Yeşilvurt - ÎSTANBUL)
dllekçe lle veya $ahsen başvuıtnalan gerekmektedlr.

a TUrk Vatnndaşı olnıak (Lrkek)
b 1976 1977 ogrenlm yılında 1 incı sınUa kesln kay-

dmı yaptırmış olmak ara sınıfta oianlar ıçın takuıUsız «-
rot geçmel'

c 1 ıncl sınu İçln en çok 2U yaşında olmak,
d Askorl ve sıvll okullardan çık ırılmamış olmak,
e Herhangı bir resml veya ö>cl müesseseve karsı

malı ve mecbuıl hlzmet yonünden yUkUmlü bulunmamak,

.1 Daha ganls Dllgı içln Hava Kuvvetleri Komutanlığına
(ANKARA) bh5.vurulacnktır (Basın 23463/11440)

AZOT SANAYıı T A.Ş. GENEL
MUDURLUGUNDEN

TNGiLiZCE ve DAKTiLO BiLiR

Eleman Alınacaktır
Şırketımu Gpmlm Amunvak Tfisiprı Münendısllk ntz-

mpflen ıçın Ankara da Genel MudUrlügumüzde çalıjacak
Bir ecnebı muietı jssmn ^aııında Sekrrtfrya ve TercUmanl'k
ghrevlprını ıfa pdrlıılPt-eu ıvi der<»c<»dp tnellırre ve dak'tıo
bılir blr eleman almacaktu

tİRilnt Bi7 savılı Kanııı P'saslauıid ıpya Îş nuKU<u
mev?uatına «ore ücret rtdeneöilecpktir

thteklıİPiın iianı takıben 10 gun ıçpnslnde mektupla
veja blzzst Ankara I^mır C Hdrlf ̂ ı No 3ıdekı Personel Mü-

dUrlugüns müracaalları rica olunıır 'Ba ın J56a8 11419)

Otomotiv dünyamıza
Fiat çekicilerini

Fiat kamyonlannı
Fiat midibüslerini

çağdaş hizmet anlaytşıyla sunan kaynak
OTOYOL Pazar/ama A.Ş.

OTOYOL Pazarlama A Ş dunyaca unlu Fıat'ın
OTOYOL Sanayı A Ş'de Turk mühendıslıgı,Turk ışçılığı

ve emeğı ile uretılen dunyaca unlu tıcari araçlarını
Turk kara taşımacılığına sunmak ıçin kuruldu.

Yepyenı bir anlayışla.
Yurt çapında orgutlenmış

servıs noktalarıyla.
Tecrubeyle yoğrulmuş

uzmanları, elemanlarıyla.

OTOYOL Pazarlama A Ş.
Fiat terrubesınden

Fıat'ın teknik ımkânlarından ve
gelısmelerınden

gunu aunune vararlanır.

Ve OTOYOL Pazarlama A Ş. Fiat'ın yedek parçı
standartlaştırma gayretınin urunu olan bol ve ucuz yedek
parça guvenlığınden yurdumuzdakı Fiat aracı sahiplerının de
yararlanması ıçın gereklı tedbırlerı almıştır.

Fiat 697 T treyler cekıcılerinden bereket aracı
Fiat 50 NC kamyonlarından
koyden kente an gıbı çalışan
Fiat 50 NM mıdıbuslerınden yararlanmak için
sız de OTOYOL Pazarlama A Ş.'nın
guler-yuzlu,emre amade
satış noktalarına uğrayınız

OUÖVOL PAZAR1AMA A.Ş,

t\

FİAT 50 NC
KAMYON
Cok yonlu kullanım alanlarıyla
vakıtta va bak mda saflladıjı la
sarrufla suratı \* yuk tajıma ka
pajıtesının verdıgı kolayl kla şehır
ıçı va fehırler aras kaıa ta^ıma
cılıöının pn elverıslı en ka/an^lı
aracıdır Guçlu motoru buyuk ma
navra kabılıyetıylo her ışın altmdan

* kolayca kalkar Salııbıne baroket
paiırır

FİAT697T
TREYieRÇEKİCtSİ
Yurt ıçi ve yuıt difi kara tıjıma-
cılığımızm yuz akıdır H»r turlu
quvenlığı konforu sağlanmıs kulla
nışlı yapısıyla vs ulutlararaıı amba-
la|lama olçulerıne uygun semı tr*y
larıyl» dunyanın bulun yollarını
kapsayan gtnıç kullanım alanlarıyla
yurt ıçı va yurı dışı kart yollannda
hizmet otmektodır

FİAT 50 NM
MİDtBÜS
Koyluyu kente kantlıyl köys h»m

da yukuyls konfor içında ulattırtn
beled'y" ve aırketlerın personellni
trafık sıkmtılarından kunaran kü-
çuk yatınmla buyuk kaiançlar M Q >
layan guvenll ıraçtır.

Otoyol Pazarlama A.Ş. Ana Bayileri
AOANA
TORMAK
Tort^ M;klne v« Tletrtt A 5.
Itianbul Cad No- 468
Tal 22 71S 3 Hat
ANKARA
ORMAK
Orta Anadelu Uakma va TicarM A Ş
Ulua Meydam Ulu» Han No t
Tel 1088 00

ANTALYA
GUNOTO
Gunay Otomobıl Ticaret A $
Vanikapı Ataturk Cad Guvan Apt.
Tol 21 09 ^ _ _
BURSA
BURSA OTO AŞ
Ataturk Cad No 111/A
Tal . 15010

ESKİŞEMİR
OTTAR AŞ
Inonu Csd Tapsbası
Tal 18 2S0 2 Hat

ÎSTANBUL
KOC YATIRIM ve SANAYİ
MAMUU.ERİ PAZARLAMA A Ş.
Buyukdara Cad Lalazar Apt No 101
Kat 3 Gayrattap» Tal 66 22 60/61

ÎSTANBUL
ÎSTANBUL OTO A $
Zlneırlıkuyu Buyukdare Cad.
To<a9 Han No 145
lav»nt/l»tanbul Tal 66 49 06 4 Hat
ÎSTANBUL
SSTUR OTO A 5
Bafldat Cad No 430
Tal 58 11 65 2 Hat

İIMİR
EGEMAK
Ega Makine ve Tlcarat A $ .
Cumhurıyet Bulvarı No 101
Tel 14 53 80

İZMİR
ENRİKO ALİBERTİ
v« ÇUREKASI
Gazl Bulvarı No 28

132 090
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