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5/5/964 tarih V8 20 sayılı faaliyet raporumuzu ile eki yazıdan sonraki
şubemizin faaliyeti günden güne gelişmektedir© Ancak maddi ve manevi imikansâs-'
liklar içinde buluaduJ^umız bu devre İçinde insan gücünün fstünde faaliyetimiz
devam etmektedir© Bu itibarla Adana'y® karşa Genel Merkezimizin her hangi se
beple olduğunu bilmediğimiz tutuzai kerçisanda insan iradesi ve azminin üstünde
gayret sarf ederek çalışmamıza devem etmekteyiz© Bu sebepler muvacehesinde dü=
şünülmesi iktiza ederse aneak bu kadar muvaffak olabilmemiz bir başarı olnsaaı
lâzım gelir©

İSYERlERjLİmBKt FMLÎYETÎMtZî

Şimdiye kadar iki işyerinde skaer^etl vs namik Geâffiane Sardaşlar^ Altın-
or&ş Ös Altınovsj Flat» Bozkurtp -Ihıa Tamirhanesi^, ve Zirsyi mücadele atülye-
sinde üyelerimiz kayıt edilmektediro Bu cümleden olarak flat aoante ve tamir
hanesinde e&r.ariyati bulıauş vaziyetteyiSo Şlmdiyo kadar yüz altmış yedi üyemi
zin olduğu eayia Şarman Beyin Adana ®ya teşriflerinde gSrîilmüştür© Aslında 3
aydan biraz fazla olan bu saman içinda daha fazla üyemizin olmasa iktiza ©derdi©}.
Fakat sendika binası daktilo mefruşat ve buna mümasi lüzumlu ve zaruri olan '
şeylerin bulunmaması bakiîaından bir hayli oaraınfta geçirmiş bulunuyoruz© Takdir
edersiniz kl bu gibi plsikoîij vakalar işçide tesir v^andırır©

SSHBÎEA PAALÎTSTLSRÎjSîlZg

Evvelki raporlarınızda da belirttigl-.ıiz veçhile işçide sendikaya karşı
bir antıpati zuhur etmişti© Çünkü evvelki faaliyette bulumm şube başkanı arka
daşımızın her hangi sebeptense (malumlarınızâır©) Mavnffak olmaması bakımından
bir hayli işçide ümitsizliktir bej irmiş isede samanla bu durumdan kurtarmaya
gayret etmektey-l,?©

Bu durumlar ve jhskaîmıxİ2İElas> işttsclndls daha fazla beklemsk safdillik ola-
saktır© Bu itibarla Genel Merkezin ya şahsiisa veya güneye antipatisi olmasıdır-
ki halen sarsıntılı ve maalesef çok acı bir devre gaçirtilmektayiz© Geçirdiği
miz bu devre ne olursa olsun gayemizden asla inhiraf etmiyecegiz Cemiyet haya-
yitamızda toplum menfaati ugnma hiç bir ş^den yılmadan şartlar ne olursa ol
sun çalışacağız© Bu arada bütün sefaletlerlade mUcadala ederken müaebbîpieri-
ninde kulakları çınlasın deriz©
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Adam Ma faaliyetimizi çok hızlandırmış bulunuyoruz© Bu cümleden olarak
işyerlerinde sendikamız ve işçilerimiz menfaati adına galleryaaa getirmek İçin
konuşmalar yapıyoruz© Her yerde olduğu gibi Adana Ma Çelik-îş hikayesi çıktı
adamlar bir kısım işyerlerini gezerek AdanaMa bir şubs açmak için teşebbüse
geçmişlerdi© Fakat hiç bir rağbet gümeden geriye döndüler© Şahıslarınız ve
hatta şahsım hakkında birçsürü hilâfı hakikat beyanlarda bulunmuşlar sendikamız
geniş mityasta zom ©'baişlerdir© Onların görüştüğü kimselerle görüşerek Çelik
işin bilgilerle şimdilik melanetlerini temizlemeğe çalışıyoruz© Sinek küçük
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mide bulaadaris^ mieali birae tulıaflak yara'Stı gibi g3rünî5jı^ffo tçittigime ^
re güneye kss^a adamlar bir faaliyette bulunmak gayesindeler bu cüîBİeden alarak
îafcenderjaj Aataîgya ve bize iltihaka, arzu edea k;ıraSîıan"daki 20C kiçilik Şiarın
Mafeîaaleri Sendikası ile temaaa geçtiklerini ye hatta meşkûr Sendika ila aalaç-
tıKLarıaı bu ay sonuna kadar birleşmek için sS» aldıklarına, işitmiş bulunuyorsa.
Sabmin ederim ki buralarda da muyaffak olcmyaeaklarâıro Zira lakonderun'da bu
lunan Sendikacı arkadaşlar bizi dosteklamektedirlero Bu öüK:i.«deıs ç-larak Yapa
ÎŞg ye teksif9 Gıda îş Sendikalaraaa durumu bildirlyi^-ruso C Aiı.r almaş ha-
r«dcet edeceğiz o

BEHStHEBKt FAALİYETİMaj

Buradaki faaliyetlmis ye çalaşmalanaas ol^ûLu bir şekilde gelişmektedir»
Deylet Orman îşletnasi Makina ve Tamir atölyesinde işçileri® görüşmüş ya gaza-
telertmizls bir kıısmını dağıtarak iyi bir ortaıa bulmuş vaziyettoylzo Halen bu
işyerinde 140 işçi çalıştığına bunların 130 unun Taram-îş Sendikasına üye ol-
duklarana,9 meşkûr Sandikanın Toplu Pazarlık çağrısına işyeri?iin itirazı vs bu
Sendikanın îm işyeri ilo. toplu pazarlık yapamyaesğım dair bölge çalışma ffi!-
dürlüğönüa yazılarına karşılık işçide bir harsket ^lur etmiş ve bu hareket
lehimize iyi bir sonuç vermiş tir o Su arada işyei'iuadîm bazı kimcolerin bir San=>
dika kurmaları gibi taaayvurlaıa ve bu d^ şüneslerini İşçiye izahla tahufâcuk
ettirmeleri, mevzuu olmuşe hattâ tahmil tahlisiye Sandilıasî başkanı Sakip
Sulutlunuiî da bunlara önderlik yaptığı müçahade edilmiştiro

Sakıp Bulutlunun oskiden beri MerainMo bir birlik kurmaeı düşüncesinden
ndO-hem üç Sendika tsmin edip bir birlik kurup esaam ksndi Sendikasında de
şahsına karaa olan antipetidea dolayı kendine bir yer ayı^snak gibi düşüncesin
dedir» Mezkûr işyerinde »soasımıydd mutasav^-'<ı?r Sendika tanueuları ile fikri
münazaramızda yukarıdvi izahına yaptığım şefeildş Sendikasına üye olabilecekleri-
nig Bira SeaĞikaraızan Türkiye'deki fsaliyeiû«riai ve gücünü takip ettiklerini
İfade oderak şahsımıza karş-' tezahürat yaîMffi şlardıı*»

T anm îş Sendikası Şube Başkanı arkadaşın banim orada oldu^ımu duyarak
mtsîmr işyerine gelmesi v« arkadaşlar aslanda oialsr Madan-tg kolunda mUtalea
odilirsiniso Yalnas bana üç gün müsaad® edin JUdrara'^ya gidip gelecoğlmo Ondan
sonra olduğu gibi tamamen maden-îş© kayıtlarınızı yapalım diy® yalvarmass,
üzerine^ seaia hatırın iyin 4 güa müsaade ediyoruz» Bu işyerindeki tutumumuz
mileböt karşâlenmış ve oradan ayrılarak îoprakeu ana tamir atölyesinde çalışan
temsiloi arkadaşlarla görOçmemiadg de olumlu bir aa®aç olde edilmiştir. Bu
İki işyerinde Tanm-îş Sendikasına îss^tlı 220 üye olduğu ve t mama Sendikamla
üyesi olabilecekleri kamoaadayızo Takan bir istikbalde buralar temin edilmia
olacaktır» ®

GÜHBY .BÖMaatHBİS SBBBİKAMIZIir POHKSÎYOMü
Sendilıasız şubesinin güneyde istikbal vaat od®r bir dvapuma geleceği kana®

amdayızo Ancak Ssadikamıza lüzumlu İlgi göeterlimösi va bu ilgilerinizde do
layı da kuvvet bulacagıaaza Isanmakbayıa» fiajran Şarman beyin Adana'ya kısada
olsa teşrifi olumlu bir netlco elcTe ötmemize sebep olmuş üyelsrimisde manevi
bir tesir bırakmış tır» Bu itibarla kısa bir zaman içinde genel icra kurulumzun
güneye doğru yöneleceğine İnaamaktayıso

tfçide pisikolo^ik bakladan cazip görünen daktilo yaaahane sandalye ve
münasip bir yer gibi bilhaaea starejik bir yerde otunnams faydalı olur kanaa-
tind^iz» Esasen bu durujnu ve buna mümaail şekilleri Genel Başkan Vekilimiz
Oavit Beyede ifade etmiş bulımuyoruz»

M4IBI®İŞ ABAîIâ ŞUB» B,



'

- 3

5ÜBS (^ÎDERIERİT^lîZg

Açılmasına müeaads buyujpdugmua tarîhten bu yana geçen zamaa içinde şu»
bemizin masrafı 490 lira olup Zirai Dcsaatımdan gelen aidat 385 lira ila bu^
durum kısmen karşılamış buluouyorase Zalûmlerınıs veçhile ÇîSrur Ovb I"öıalat
ve itoaeat îoAoŞo deki aidatlarımla bloke edllmiştiro Yakında takdim edebi»
leeegiîî» Birkaç işyerindeki fiye listesiaide göndereceğiz bundan bl^le gelir»
lerimiz artacaktaro 20o7ol964 tarihinde aktadeoeğiıaiz Genel îdare Kurulu top
lantısının gündemine alınmasını arzu ettiğimiz hususları aşağıya çıîsarmiş
bulunuyoruzo 1 »bina kiralanması^ 2 » lüzumlu damirbaşın alınaasIç 3 - Ganol
Merkezce tensip edilecek bir arkadaşın gönderilmesi { İsmail Sığın bey tercih
edilir ) 4 » Bsîr ay müddetle bir araba gSnderilmssio Bu hususların ve bum
mümasil her ne gibi ihtiyacımız varsa Ganel İcra Kurulunun daha iyi ve ten»
sipleri ile İdare Kuruluna getirilmesini ve şimdiye kadar Adana'ya gösteril»
meyen alâkanın yerine getirilmesini rica adariso
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