
s.B.F. rİ«İn KULÜgÜ AçıKLAR:
oRTANıN soLU!..

Ecevitie göre: Send i kacı lar haksız
işçiler memnuhı şirketler haklı

$ulışmııBııIıuEn§i
fulorrisonu tivüll

. Ecevii l
(Baş taİah l hcı. de}

Çalışma Bakanının bu konusma'_
a,ndan cesaİet aıan Moİİison .5l}_
60 işçiyi daha kapı dlşarı etti. Bü-
lent Ecevit bunları dtıymadt mı?
ışte o ç*aİllanlaldan biri de berı'' im.,

Morrison taİEflndan çıİaİı]an i§
çiierden }Iasan I{2rataş dün gazete
nize gelerek bıı konuda bitEi ve,' -mistif. Hasan }.,ietaş çlkartlma se
5ebini şöyle anlatml§tll: l

.Temmuz vc Agustos avla.tnda.l
sünde eksefiya 16-18 saat calıs_
tlm. Bana §ncak tı saat üzeri;den
para ödediler. Bunu ş€f'im Mr. co
lohnn da biliyordıı. Eyıüı ayındar\
itiba.en alacakh buiunduğum 6i
saatin. klsım kıslm ödenmesine ka
lllr verikii. l7 Erlüt'e kadar olan
lc.etlerime brı fazla me§aiteri de
!^kı€yeİek Colohnn'a imza ettirdim.
ı8 ry]ilde colılıtttl rrnzasını inkaİ
crti. Şiı,ket de,l)irni 16. Maddeye gö
re işjmden çıkardı, Colohnn'ln iın
zası tetkik bi]e ediimedi.

^me.ikalt'nın 
mcdoni anlayt,<l

aiilk işçis,inin vicdanını kendisinin
ki gibi cok ucuz olduiLlnu mu ianı
vor?,
BiZDE MüFDTTI§ DEDİĞiN...

öte yandan, zonguldak Bijlge Ça
lüşına Müdürlüğünce Ereğlideki İuoı.
ıjson Şjrketinde çükan iş anl8şmaz
lıklarlnı incelemek için göndet,ilen
.liif.lti§ Galip Aslan Kanslz göİ.vi
:li yarım bırakkaİak İstanbula gez
meyg gelmişti..

ı{üfettis calip Kansız r5 [J-lü]'
de Eleğliye gelmiş, 2j İ}lül'c ir..'
dar ioceieme yapacakken 2ı E1,1iıi
Jc.ortadan kayboınıU::tuİ. ıllüell§.

inişct uonniscıış

İ'toıisson
(Boştaİ&Jı t. sayİath)

ıuno gitJtiştir.
Molİison Şilketi ihbar. yapme

dan iş akdilti feshetınek tehdidiy
le 1500 fiirk işçisiıe Datbu bif ih
bamameyi zoİla imza ettiİmgğe
başlamlştı.. üz€İinde şirketin ken
dı adı butuDan Türkçe vo İJ€iıiz
ce olarak basılı bu ibra nsJneğiı
aslında şöyıe denilmektedif.

IBRANAME
......... tarafmdan işletiten .....,.-

jş yerine ....,.... tarihiıde girdiur.
İş drdinin kanun hüküınıerine uy
gun olatak İeshedilmesi üzeline
iiaret. fazla mesai, haİtd tatiıi üc
reti, uıq§aı bayram ve genel tatiı
ücreti cibi iş mevzuatı ve iş ekdi
ne gereğİce baıa ödenmesi icab
eden ücretıeİıe sat bir cii.rnıe hak
ıarımı 4 geİenden tarn v€ nok
gan§rz olarak tasiı ettim. cerek iş
yeıtn. ğerek l,ekiıimindeır iş akdı
ve saır sebeblerle hiç bir hak 

"€alecağım kalm8dığını, ve bunlaİa
ait olduhrm ve olabileceğim her
türlü dava haklaudan feragat
ve bu haklaıımı isbatla işveıen
vekilleıini ibla ettiğimi beyan ede
lim.,

Aıtında iki ş6hit yeri. Bir ta{h
ye!i. ve bir de işçinin imza ed€ce
ği yer açık bulunan matbu ibİano
lneyi imza ctmcyen Tük işçileri
ne Morİison Şilketi hak ettiği yöv
miyelerini vermernektedir. Dulurn
dan haberdar oıan Yapı-İş sendi
kasl,Başkanllğı dün bi. bildiri ya
İıİrtayarak Türk işçilerini bu ıb
ranameyi imza etmemeye davet
etjniştir,

ö!e yaJıdan Morri9n Şirketinin
Tüİk idare emlrlerine yapııg çıİ
kin bir haİekette iizün!ü ile kar
sı]anml§trr. 200] sayıll kanunda t!
;ir edileo iş yerlerinde sadece
Türk işçi§i çolıştıİılacağı kesio oıa
İak b€lirtildiği halde Morrison ştr
ketinin yabancı şahıslsrı da ça]ış
tırdığı ğnnlyet Md. ıüğün9 ihba{
edit.,nişti!.

Olaya el koyan Emniyet Md,_lü
ğ!r 4 ncü şube Müdülüğiinden. bır
İtlt, ç,ğlü" 

- göndeımiş nitekim
ekib biİ İran'b_rıın çaılştığını Ea

nunlaİımtza aykırı görmiış ve .şır
;;İ;"İ; derhal işteo çıl,ar
tllmitıİ. Ancak Emniyet 4 ğciı şu
t ıııuaiirıiiğii ekibı bazr Amerr
üııaıın da 2007 sayrlı kanuıa 6y

küİt olarak çattştırdığt tesbit el
_l"|a. vA Motrirnn sirk.tin, AJne

ldiİj Bİ.§ım v€ cilt Eşi Tel: ı2 6? 8{ - Aıkıİ.r

{ Gaz€teıcr},
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Bugün yeraitı ve yerüstü kaynaklarımızı emperyalistlere sömürtme,
yeceğiz diyor C.H. P. Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Çalışma Bakanı Büleıt
Ecevit'ken Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendi işçisini suçluyarak yabancı

şirket çıkarını §avuiıan ilk bakan olmuştur.

İŞrs c. H. p. y e ORTANıN SoLll'nun
a aYo

ıçTEİ{LıGı! çALışMA BAKANl
ECEvİT,in MoRRİsoN sERÜVENİ ;

Morrison Şirketine karşı bir
Amerikalı Sendikacı :

Hür Sendikalar Biıliği Başkanı Thalmayer konuştu : ( 26 Ağustos 1962 Yataı Gazetesinden )

" Thalmayeı ; Morrison Şirketi Dünyan:n heryeıinıle çalıştrrdığı işçileri istismar etmekteilir, İşçilere
Ereğli'ıle gayri insani muameleler yapılmaktailır."

Thalmayer'e karşı Morrisonu sayunan bakan
Çalışmı Bakanı BüleDt Ecevit Thalmayer hakkında ithamkdr konuştu. (26 Ağustos 1962 Vatan

Gazetesinden)

Ecevit ..son zımanlarila bazı çevreler, iıoEt ve miiıtefik ülkelerilen yuıılumuzı yabancı eer-

maye gelmesini sömürgecilik gibi, emperyalizm gibi göstermeğe çalışıyorIar."
..Amerikalı Senilikacı Mr. Thalmayer yurilurnuzlı mevlıum bir Amerikan sömürgeciliğine

karşr açılmak isteıen savaşıı bayraktarlığ,ına özenir giirünüyor. .... "
oo... . Zongulgak Ereğlisi'ndelci bir yabancr firınaya imtiyazlar tanınilığı, o firmanın işyeri-

ne Çalışnıa Bakanlığı müfettişlerinin giremeıliği yotundaki iiliaları ige tatıameıı asılsızilıı,"

§endikacılar Ecevit'i protesto ediyorlar
(28 Ağustos l962 tarihli Vatan Gazetesinden ) Basın T<knisyenleri Sendikası Genel BaŞkanı

ibrthim Gıizelce diyorki '.27 Mayıs sonıası Tüıkiyesinde vukııbutaı şu clıya bakınız. Ametika'ılan
bir [torrison efenili geliyor, Türk İşçisine paıya, Türlr Kaııunlarına ila savgr gösterilmesi gerek,

ıniyen biı tAf yrğını sayıyor. Bu iuaıçla Dreğli'ıle temılini attığı Çelik Sanayii'ıin harcını Türk
lrmekçilerinin istisnıar edilen aitn terl€ıi ile petçinleııek istiyor. Sömürgecİlİğin b'!lü Şaıtlııınr
biinyesiıııle mu!ıafazı edeı Mcrıison Efenilinin karşıoııra kieı çrkryor biliyormu.unuz? ThalmaYer....

Çalışına Bakaor Bülent l]cevit'ile tir patıon eilasıyla a!ııiCan ziyaıle hislere hitabeilen birtakım lAf,
laı etlerek 'flıalmayer'in ilolayısryla Türk Senilikacılarııın karşısrıa çrkryor."



(30 Ağustos 1962 Yataa Gazetesinden; ) Ankara vç İstanbuldaki sendikalar
diriler yayınladıIar

dün çok sert bil-

İşçinin ettİğİ
Hükümet koruyor

« l0 Eylül 1962 taıihli Vatan Gazetesinden ) Morrison Şirketini himaye eder gibi konuşan Ça"lışma bakanı Ecevit'in konuşmasına değinen Yapı - İş Federasyonu Başkanı Tahir öztürk, Yapı-İş'inyıll* Kongresinde şunları söylemiştir; ".....Bııgün Ecevit vaktiyle tenkit Qttiği k.oroo 
-"ur..o-

makta vo yabancr şiıketleıin sözcülüğünü yapmaktailır.'!

Ernekçile!.e karşı otmakla suçlanan
Ecevit'in ceyabı

(3 EYlül l962 tarihli AkŞam Gazetesind:n;) "Biilent Ecevit Bitı yaıılınırnı iratta1amak isti-
Yorlar" dedi: ÇalıŞma Bakanı 8ülent Ecevit dün terriptediğj basıı toplantısrnda Ereğli demiı çelikfabrikasının yapl yerinde çok kötü iş şartlarının uygulaııdıği şeklindeki haberteri yalanlamıştır. Ecevit
Aınerikaı Morrison Şirketini savunarak şunlırı söylemiştir. .,Ereğli hıkkıuılaki iıIdiaların ne kailar
asilsrz, mesnetsiz ve mübalağalı olıiuğuau yerinıle gördüitten 6onra ayüı kaynak tarafıudan yapı-
lacak Ycni iddialatı ŞüPhe ile karşılamağa kenılimıle hak görürüıı. Eaıılı dost ı;e müttefiklerinri.
zin kalkınabilmemiz için bize yaptığı yardımlara karşı Türk kamıı oyu önünile şüphe ve tereilı|üt
uyanürmağa çalışmakla bazı çevreler fayıla göriiyoı olabilir...''

Sendikalar Ecevit'e cevap verdiler.
(4 EYltll 1962 Vetao Gazetesinden ) ..Bakan kurtutmak içln }191"1"oru tutuyor'' Çalışma Ba-kanı Bülent Ecevit'ın Moırison Şiıketini korur şekildeki basın toplantlsı işçiler araslnda ,urui ,*i,yaratm'Ştlr, Sendika baŞkanlarl Ecevit'in kendis'ni kurtarmak için Moııison şirketini haklt çıkarmaya

ÇalıŞtığı konusunda birleŞmektediİler. Bu konuda İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası Başkanı lb_rahim Gjizelce Şunları ŞöylemiŞtir. "Çalrşma Bakaıı Ecevitoin özel olarak tertipleiliği basın toplan_tısınila' Moırison fiırnası igin meıhiyelerle ıIolu olaıı sözleri bizi hayal kırıklığıııa uğrattı. Ecevıt,egöre Moırison firınasııila çalışan işçileriır tümü muılu insaılarmrş. Hatta bı firma Türk işçileri-ne Türk işveıenlerinıien ilaha büyük muttuluklaı sağlamaktaymış. ...''
Türk - İş I, Bölge Temsilcisi Şaban Yıld'z ise Bakanın işçiden yaDa olmadığınt, son deme-ciıden sonra, işverenlerin onun işçiden yana olmadığını anladıklarını ve cüretleıini arttırdtklarını

söylemiştir.

mücadele kimseleri



Morrison işçileri tehdit yoluyla
İhbarname a!ıyoı"

(l4 Eylüt 1962 Tarihli Vatan G:z tesinden) Yabançı işçi çalışt:ıan şiIket tahkikata geIen po-
lisleri kovdu. Çiğli,deki Füze üssü ile Türkiyt'nin birçok yerlerinde Nato'ya ait bazı tesisleri inşa
etmekte olan Moırison şirketi çalışttrdtğı Türk işçileriıe yeni bir kanunıuz hare]<eti zorla kabul et-
tirme yoluna gitmiştır. lü'!,orrison Şitketi ihb r yapnadan iş akdini feshetmek tehdidiyle 1500 Tüık
işçisine matbu bir ihbarnameyi zorla imza etti"m:ğe başlamıştır.

(22 Ey|nI 1962't2tih|i Vatan Gazetesinden;) Ecevit mecliste Thalmıyeı olayr için izahat verdi.
Bakan 'tMorrison şirketi işçileri i§tismar eıınemekİedir" dedi

Morrison'un işçiye dayak attığı delillerle
Ortaya kondu

(26 EyIül l966 tafihli Vatan'dan ) ....Dün yapılan basın toplantısında Fedetasyon Başkanı Tahir
Öztüık delilleıle ispat ederek, Morrison şirketinin. işçiye dayak attrğını ve dayak yiyen işçiniu Duısun
Ali Bulut olduğunu, dövenin ise şirket mensubu Mr. Felacher olduğunu söylemiştir.

6'Ayrrca Çalışııı Bakııı Bülent Ecevit'in de rad1o konışmr;ınilıı sonra ayn! şirket 50 işçiyi
tekral işt€n atmıştrr, Bu da göıteriyorki, BiiIeıt Ecevit Şiıketiu bir nevi avukatlrğını yapmaktadıı.
Bu yüzden biz bakanilan bile şüphe eıler clıluk" d(mi§tir.

Ecevit'ten cesaret alan Morrison
50 - 60 işçiyi dalıa kovdu

(30 Eyltil l962 tarihli Vatan Gazetesinden ) Morıison Türk-İşle İlgisini kesti. Ameıikao Şir.
keti bundan böyle sendikacılarla değilde Çelışma Bakanı ile görüşecekmiş.. . .

Ve Türk Adliyesi Morrison'u mahk0m etti
" ( l0 Ekim 1962 tarihli Vatar Gızetesil den ) Mınisa İnşaat İşçileri Moırıson firması aleyhine

açtıklatı tazminat davasını kazamışlar ve 800 000 T. L. tazminat almışlaıdır.

VE BEş yıL soNRA ECEVİT'in

Ortanın Solu yada İcazetti Sol
(30 Ocak 1967 taıihli Aut Dergisinden.) Bülent Ecevit, C,H.P. Meclisinde oıtanın solunu

savunuyorı

',Gezdiğimiz yerlerile iş ailamlan ile yabancı gazetecilerle görüştük. İstanbul'ila Amerikaı şi-
yasi konsolosu, sosyal ilemokrasiyi izaLlıılnızı kıbul etti ve bizi alkışladığını söyledi.''
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