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san sendika 
bçil~ tarahıııdan 4.elil patroııuıı adaala
r 1 tanf ınılu JQ&rulauı tur. ta da patıon ,. 
lar ta-rafıDdan aatın ahaııutu. 

Sahte flŞlerle yetki alı.r. Ya da p&ttoııun 
basklsı,ıa HoıU.lı:alarına Qye byd~•J:lff, 

Oii(lük üctetlede "• kattı •••yal baklad• 
söı:l e~ıne ya-parlat'. Aluıter:hıid ••l~l•i 
p.rı-ona ;eşke, çekerler, 
h~ılerdn silahı olan 9rev hu.kını kullan 
maz,ya da patronun elinde ■tok aal vatkan 
göstermelik guvler yaparlar• 

işçileri satnrak •i~zaladı.Aı aöaloşmeyt 
bile uygıı laınaz. Onlar için itçi abnıp 
satılabilen bir maldır. 

Kasasını patronlardan ve ••ibeli kurulu•• 
la~dan atdı~ı paraları~ doldurUT. Bu p•r• 
tatla titaret bile yapu. Her bir yöneCi• 
cisi 9-10 bin lira maa, alır. 

1,çt sınıfının •ira•i alanıtaD ç.ım•k v• 
meydanı p~ tronlara buakııılt 19111 'tpARTİ .. 
LER Usrtt SEND!xAClLlk" ,-lanı U · i,çu ... 
l."i oyalar. 

hçi auuhbıı deııokratık hakları içi'D •ti 
cadel• etMt. 

tıçtleru •lco~~ •• ıt,aıi .0Cıdalaa1~1 
gUçsUı bı.ra~ak tçta eıtaıln a.ıeai Y•• 
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ONOÇUNCU BOLSE TEMSlLCltlAI 

AR~AOA~LA~ P~~~ON 
I~\ TOiı.U SÖ~~i:f,fw\6 
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devrimci 
sendika 

lfçilc taratıDdaa uıııı.,tu.r.:,öıwat:ı.ı_.. 
rinde t,çUer ali& ve karar- Naibidir. 

t,çilerin iet•k.1•~1 •olnltueuııııl• a-çek 
imıalarla.~ttonları• her tcırll ..,.ııeııe 
•ino kartı yetki al,rlıar. 

t,c;;ilerin oyuna batyıararak,ut .. iklv:l Uc 
\'ot va aoayal haklarla ııaaı .... ,apar. Ge 
rektiiinde ırev bııklu.ıu ,-troatatı dt,e 
getirinceye kadar kullaıu.r. 
İşçilerin aöke ■öke aldılı haltl•rı ■onu.na 
kadar ,avunur ve u,aulatır. 

t,çil•rin ı•rç•k blrlili•i •allar. Hak•~• 
hçi çı.karı.lhtında hft 101& b.anurarak 
•nı•ller. 

BUtUn ae.ltrini itçi aWatluıl\du ve dU.
ıenlıdill baı1 ı~•c•rtl-•a teııia ..ıv. 
P.ıırdarı. be ,a1ıu.tca itçi •oruııluı.na 
harcar. 

1,çilorin a•rçek kurulu.-e,oluaıcla bili~çle 
u.bi~ler1 için .ıtftdeld tUıı iwnlarla 
egi ti111 yapar. 

İtçt ıııu.fının 4~nn bık.ı.naı:o ıe
ni,letilmeıi ve itç14tn ,ana 'kanunların 
91~•~~1 ve 1,ıcnıaıi içio .UCadele ed•r• 

İşçi a~nıfının mUcadeleainin yalnı.aea sen 
dikal mücadele oll\\Odll1n~a•i7asi .Ucadele 
n:tn de gerekli oldulunu savunur ve bu~ 
du çaltşıt', 


