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Türkiye I aden-1ş Sendikası 
XI . Pölge Temsilcili~i 
~üllük CadeÇankaya Apt . N:40 
iı .. : 5 D:23 
Antalya 

10,11 ,12 Lyltll 1971-AJ:KARA 

i.l.:;i: 2f o fJ,, 971 tarih 9?1/4310 sayılı J'UZırJıza ektir o 

/ 1- 10,11 ,1.2 :~ylül 1971 tarihlerinde ı\n:;:ara • da ;:-apılacak 
1"{.Eerl{çz Genel Kurul toplantısına ka,-;ılacak dele;_;elcrin eç;lerine 
ait ate~ -::ıaa:r:1~:..arı ile or_:_;3..l-ıize edil:.ni~ Sendika vas·ıtası yokna, 
otobüs!f.,~:.,a tren ücrctlerı ~endikaca ö ·:enecektiro 

ı, • 

J \ 2- ;Gı: .. ~·;erkcz C·enel Kuruluna katılacak dele:.:;e, :..:;örevli 
v~ T.1ÜJ9all:i\jtl~r · ile sadece bu Genel ~u !:-ul il~ ilc:;il! ve. ay1;-1. seyahat 
mıre:;ıııe '1)a6lı olarak Anlrara'da ya~;ı.~acak :....enel 1.onetı:ra h.uruluna 
1.ca·tılJ.acak\ üyelere, harcırah yönetnel:.Jine gör8 300- Tl .. üzerinden 
ö•::e;ru!lekte! olan 0~lilk harcırah 40.- ~!L .. üzerin:-tcn ödenecektir., , 

; \ · 3- XX .,f'ierkez Genel · Kurul t<ı;üantınına l~atılacak deloge-
~~:t·i~. otel re~erv~s~i01;2.~rı ko~ıu~.nında II o.dölge · .• :er.ısilci::ıiz ~.alil 
Bı.r lı.c.:sevcn ~~orevlen~.lır:ı.1:niş tır, 

/ Halil ....,irliksovenin ,ld.rcsi Hı?,::;ı-lad.ır. 
1 rlerkez u·enel Kurul (.eloz;cler ire bu konuyu duyur::1ak iqin 
ha~ırlanan vo ;ıe ·tcri l;a~:ar F-ldi bulun.:.-!·1 duyuru!'l:un Eölr;enizdan 
katılacak tabiı ve ceçirJli <lelet;elere daJıtırıını önenle rica 
ederizo 
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Ba9arı.dil rimizle 
Gcnol Seır ter ve 
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