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TÜRKÎYB MAİSEN^İS SENDİKASI

Cagaloglu Nuruoamanl^e eado
Alibaba TUrbe soko HotlS kato3
latanbul Tels27 21 39

SBirai ÎDABE KJRJLü TOP^NTISI

OttnSMtH UkDDESU
20=»25o TeınmuZol964 ANTALYA

HJKIfg İSIBRİ lAÎRBSt RAPORU

( MADEN-tŞ^lû 274 Ye 275 Sayılı Kanunlar içindeki faaliyetleri)

Su, iMYsnı çok-tavtiii ucitl-i' bvılüM»akradır.- Senuikn 274 yö 275 aay.u.? jcavtUîif
lara »it raporda isaiı edilen,Hoboblerûan to tiSIhûsaa ispatı 3IİÇ ialop ve çi-
kSyotİerdo bulurinıaç duruma dUşmomek lçih„ her hadisey,-!! bir dotcı luevBuu yapnia?2 . «
yolunu tutaraamıçtır® Bunun yananda^; hadieelorda şalıit gösterilecek ijyel©rlnıi« '
sin içten atAİmaları halinde düşecekleri malî müaayâha halini telifîl etmenin
İzzîl^nı bul\indu5u takdirde., daiıa aktif Ye her hadiaayj. «kabinde cevapltodamsk ^
imkanı olabilooekîiro Bununla beraber Sendikanın bu geçen devre sarfında yine~
do devaali bir mlicedeloai olmuştur» İşlerinden Sendikal sebeblsrle atılan
çilerin şikâyetleri şahısları adına Sendikaca haaırlapmıştır® Singer hadise-
leri eebebğı ile İşveren VekiJ.leri ale^yhiao saToılı/^ intikal ettirilen İki şl- ^
l^ytt tahkikat oafhaoindadır» Bu arada(singer hadiseleri sebebi ile toVkİf odı=». ^
len arkadaş îlyan Kî3bî'.iL''ln tevkifi,ha itiıuv. •tiîtıl.iyftai temin edil- , -i
ffiiş «fS dav4«iruıa mÜdafaanM soıvilkıca deruhte edilmiştirc?)

.  Bcilgö ya(lışmfl,Mf,îd,1i.vHıgU taı^fıudan re.riîctı ve ulayhi'.ii-/ cl.'-m kKwılb--ıİ
y  ■ , --1'

lann hopöi mtlaka İfelıkemeye intikal, ettirilmişi İr-, Sendikaya mümcaat eden
ü,f el er,imimin hui.'ukl nüşkilllerl cavıplondiMlsaştai*;, ;
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tşveradiler SsiidlîraaiylOı olan ihtllll' eebtıbI iie Adapasari îÇira?. ilnnâtiu-
Kiirmau'SlTâat alıîllcri yo Hakirclnrı- fabrikaaımla yapalan grevi durdurau
^(Binenin kararı hır bir ta;rufi.;;r tvdyis «dlljşlç ve dlj^r tarafta,n. itlrac cdi-
lesek kaldırıİBiaoi ti^îiia udllulçtlrc , • ' ' 'ti*

Sendika Huksik Büriîaurtoa ^rek sendlkatah gütüük faaliyetlerinin gerekee
Sendikanın tüs»! kişilik olacak.I^raf oldu-^u dcval^nunın VM.ourvtdra uyn.m yüriî^

tCroli için gar İkil çalışmalar yapUttiştaıv

Aîanen»î-'? (lenfîl î'!??ye sey/a . üe ■ öunulur»
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