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EmTİY-Ü'Iİ SÜİSTÎMAI. DAVALARI BAŞLADI;
Dün enniyeti cuirjtiaal davalarından ikiüina ■ja;;jlandı> Asliye Ce25a Mah
kenesinde "başlarian davalardaMahkana;./-^ gelen sanıklaıan ifadeleri alın
dio Çelilc-İş sendikasının bir nunaralı ]ıın?ucir3u Ahnet Çehrali ile Mus
tafa Kössoğlu sanık olarak bulunıayorlardıi biger oan:.klardan Çelik-İş
sendikasının üç nunaralı kurucusu şevki yaşar.^ dört nunaralı kurucusu-
ve genel sekreteri hasan ergüven nahkeneye gelnenişlerdir» Her iki d»
vanın ikinci duruşnası 25.3ol966 tarihinde, olacaktıro Birinci duruşna-
îya gelniyen Şevki yaşar ve çelik-iş genel sekreteri hasan ergüven i-
kinçi du-cuşnaya âhöa-riiı olarak gelecekleıvli.ro Bu davaya Sendikanız
nüdahil olarak katılniştır's
T'ESBİİLBR SOIMIJOI.AM,IAX ÜZEREDİR;
Zongıüdak Bölge Çalışna Müdürlüğü müfettişleri ve Bilirkişi heyetinin
tesbit işi sonuçlannak üzerediro Bütün işçi arkadaşlarınızın büyük bir
GüküiietZ.e sonucu beklemelerini rica ediyoruno Çüıikü hak ve gerçekle—
rinhiç bir zaman üzeri örtülenez, Hetiç'e uutlaka lehinize olacaktır.
Sendikanız kanun yolunda katiyyen ayrılnanakta bu yolun en doğru yol
olduğunu da her zamn her yerde aavunnaktadıro Kamm ve Kanun adanla-
rını bilueyen çe.;].lk-iş'in malum yöneticilerinin Kanunların ve Hakinle
î'in ne olduğunu anlamaya başladığı şu günlerde yeni hileli yollara sa
^.oakları meydandadır o Sendikamızın bütün üyeleri bu günlerde gayet

nikkatli davranmalı çelik-iş yöneticilerinin yolan ve iftiralarına ku
lak asnaualıdıı-o bir üyenizin bu malum kişilerin oyunlarına gelni
yeceği kanaatindeyiz,
KAYIÜRjA.R DEVM! EDİYOR; .

SendücaLiızın 6673 üyesinin dışında kalan işçi arkadaşlarınız, iendife
kcuınza kayıt olfsaya devan ediyorlaro Sendikanıza yeni kayıt olan işçi
arkadaşlarım-zın sayını yapılmadığından kesin c^arak bilinmemekle be-
rabar üye sayınız 7500 civarına yükselniştiro İşçi arkadaşlarımızın',
T-oplu İş iûzleşnesine girecek olan Sendikanızın dışında kalmalarını
isteniyoruz? Du bakımdan Sendikanızda aralıksız kajnt işlemi yapılmak ,
tadır. Bütün işçi kardeşlerinize mutlu günler dileriz'.^
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