DEĞERLİ İŞÇİ KARDEŞİM
_B~ Kardeş!m, kelimesini Damarında Türk kanı - İmanı ve i nancı - mill i varlığına saygılı olan,
Memleketını - Topragını Seven, Hak ve hukukunu kanun yolu İle aramasını bilenler için söylüyoruz;
Nereden geldiği ne idiü belli olmaya rr, kızıl bayrak rüyası ile uyanmak isteye'h işçiyi menfaat
karşılığı, Satanlara kardeşim demiyoruz bunlar kansızdır Vatan hainidir.

}(,- İyi Oku ve Sor Kardeşim :
TEKSİF'ten isti fa ettirilirken istifanamenin altına Saklanıp seni işçi partisine nasıl kayıt ettıkler ini Sor.

}(,- Dün Çelil<:palas otelinde yapılan pazarlıkla sizleri
diklerinin Rakkamını Sor.
}(,- TEKSİF ile işyeri arasında yapılan Sözleşmenin
faat getireceklerini Sor.

DİSK'e bağlı

Kimya - İş - e kaça satmak iste-

üstünde 30.6.1977 tarihine kadar Size ne men-

}f. Sizden her ay İşçi Partisine, Kimya - İş .e , Tekstile Vatanın huzurunu bozmak için faaliyet gösteren dernekler için kesilecek aidat

miktarını

Sor.

}(,- ( İşçi Partisi Hariç) hangi partiye mensup olursan ol, kardeşim bu Vatanı , Seviyorsan hak ve
hukukunu günün Çağdaş hukuk bilinci içinde aranmasıni istiyorsan iyi düşün henüz başınıza bir bela
gelmeden halen ayrılmayan ve ayrılıpta hemen yine noter kanalı ile TEl<SİF'E geçenlerin mevcudiyeti
işçinin yarısından fazlası durumundadır. bunuda bil.

}(,- Sizin adınıza yapılmış olan ve 52 gün Erkek ve Hanım üyelerimizle mücadele vererek fabrika Grev sonucu aldığimız ha k ları Sizler ıçin

mızın Türk ekonomisindeki yeri ve Şerefine Layik şekli ile

getirdik bunun mali faturası 3 Milyonun üstündedir.
HELAL OLSUN biz sizlere daima saygılı olduk ve olacağızda bu haklarında verilmesini hiç kimse kendisine Maili edemez. 1.3. 1976 tarihinde bu günkü ücretleriniz üzerine 20 Tl.sı daha ilave edilecektir
HELAL OLSUN Çoluğunuzla Çocuğunuzla iyi günlerde yemeği allah nasip etsin .

BÜYÜK SKANDAL
Bu kelimenin anlamını çok kere Gazete ve Mecmualarda okumuşsunuzdur. Bu işi
~ yapanlar Malumunuz Ağlarken ~ Güle_n. Gül_e rke~ -Ağlayan Artis~l~rdir, Bu kerre S~ANDAL
.,.. lşyerinizde çeşitli yalanlarla buny~sıne sızlerı ~ima çabası . ıç_ınde_ olan 01s_k e _Bağlı
·ı s dikası kendilerini temsıl edecek yeterı kadar temsılcı tayın edemedıklerınden
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Tekrarlıyoruz Doğruluk

yolunda olan hangi partiye mensup olursa olsun

arkadaşımızı aramızda

olanlarla beraber olmaya Davet eder Saygılarımızı Sunarız.

TEKSiF SENDİKASI

BURSA ŞUBESi BASIN BÜROSU

