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MADEN-İS HABERLER
SERVİSİ
Türkiye maden-îş sendikam

EREĞLİ BÖLGE MERKE2 ŞVBSSI
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BAS TAZI

.  ARTIK .VAKİT GELDİ ' ■

Mfllnm ve mahut sendikacılar
rimız (J) kahve köşelerinden Maden
îş'in hirlik ve beraberlik inancı
na yönelttikleri iftira ve tezvir
kampanyasına şimdide Metal-İş. na-

^^riıindaki sözde bültenlerinden deva-r
mavkaikiştilar. Gerçi onların bu

r  /agir, ithamlarının hesabini H^im
;  . .ve". Adalet öhünde sofacagız.., İS^cak,:

.  ̂ her insanı ' suçlamanın-. çok kolay
. . - : öldüğünü fakat;"sokak "edebiyatıyl©

.  bunu'a sb a t etmeni-n mümkün olmadı*-'
ğını kendilerine' hatırlatmak iste
riz. Üç beş iŞ^i arkadaşı kendi

•  ■ haris emeline alet edebilmek .için
•akla gelmedik şeyler iddia etek

;• .evvela günah sonrada ayıptır.
'  Bu tertibin baş organîzatÖ-■.' • fü,'''Kdz-Ereğlieinde sendikacı hü-

■•' "viye tini tamamen yitirmiş, - dâha. .
evvel başında -buluhduğu bir sendi-
kanın' Genel haysiyet ..divanınca ih-

,  racına- karar verilmiş ve .ihraç e-r
dilmiş- bir kimsedir» Ve o kimse
gene çok yakın .bir tarihte Maden-
Iş^in Genel Başkanından Bölge tem
silciliği görevi talep etmiş, bu
dileği kabul edilmediği için, his
lerinin kebünü olarak buteşkila-.
ta cephe almış tır i' Ama biz ne soy-*
İesek kendisini gittiği bu yoldan
çeviremeyiz. Ancak sağ duyu sahibi^
işçi kardeşlerimize bir noktayı
-hatırlatmak isteriz.

îşte Karabük; 1965 iri 12 ci
ayında sözleşme müzakerelerine -baş
laması gereken Karabük Demir Çelik
Fabrikaları işçileri iki sendikaya
bölünmeleri yüzünden 5 nci aya
girmek üzereyiz ki henüz sözleşme
nin daha' İlk-, toplantısına dahi baş
layamadı» Şüjveya -bn sendika rea
lite $ aydır bu işçilerin alacak
ları bir iki kıu?uş . .zam veya Sosyal
hakkın güme gittiğidir. îşte siz
ler şimdi bu yola itilmek işteni-
yorsunuz. Oysaki biz sizler^, bir
veya bir kaç maceracının sözüyle
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değil,aklı İle mantığı ile ger
çeklerin ışığı ile gidermekleri
yolu kendisi tayin eden güçlü
insanlar olarak görüyoruz. Ma-
den-İş*in kapısına kilit vuru-
laoaksa vuracak .olan siz,istika
metini ve ismini'beğenmiyorsanız
değiştirecek olan siz, idarecile
rini beğenmiyorsanız alaşağı ede"
cek olan gene sizlersiniz.

Bizler.sizleri mutlak (Son-
söz) ve(son karar) ın bizzat sa
hibi olarak gördük, öyle tanı
dık, öyle' tanımlıyoruz. Bu mezi
yeti ve bu ruhu göremiyenler se
ni- açiz,güçsüz,dilediğini yapa-
mıyaeak insanlar olarak görmekr
teler. Onun içindirki sizleri
başka sendikalara buyur ediyor
lar »Onlara. gerekli olan cevabı
vermek için -artık vakit geldi;
Verilecek cevabınız ise gayet
kısa ve kesindir.(Başka kapıya.)

MADEN-ÎŞ HABERLER
SERVÎSÎ

Not:
""k '

Eski 'Îapı-Îş . ve yeni Metal-Îş .
sendikası Başkanı(Yusuf Sarı'nın "T
Yapı-Îş Genel Başkanı ve yüksek
haysiyet divanınca hakkında veril
miş ihraç kararı 21 Şubat 1964
tarih ve 964/17 sayılı kararıyle
ihraç edilmiştir/

"ÜYELERÎMİZÎN DÜŞÜNDÜKLERİ
BİRLİK

Birlikten kuvvet doğar dü
şüncesiyle dünyadaki aşağı yüîvarı
bütün düşünce kuvvetine sahip o-
lan yaratıklar birleşerek kuvvet
kazanmaktadırlar. Birleşmeyip
kuvvetsiz kalanlar daima bu kuv-^
vetlerin tesiri altında kalmaya
mahkm olmaktadır. Bu gün aya
girinek isteyöri ve bu yolda çok
büyük miktarda para ve enerji
sarfeden devletlerin maksadı dün
ya üzerihde hâkimiyet kurmak
amacı "ile .aydan hütanetmektir.

Böyle, bir asırda artık
birleşmenin he kadar faydalı



clduğu üzerinde dınrmaya hakikaten
lüzum görülmemesi icap eder. Yal
nız bazi insanların şahsi ihtiras
ları yüzünden sen daha iyi yapar
sın ben daha iyi yaparım çekişmele
ri ile toplumun kârları ve zararla
rı unutulmaktadır. Bıi çekişmelerin
bitmesine son yermek gene o toplu
mun kararı ile.mümkün olur. Ama.o
toplum bir noktada aynı gayelerle
top yekûn birleşebilirse. Bizde iş
çi' olarak hür ve insanca yaşamak
için top yekûn birleşmeye mecburuz
Kim ne derse desin başka konular
bizi■alâkadar etmez. Bir işletme
cinin gayesi kârdır.' Bizde çöluğu-
miizu çocuğumuzu insanca yaşatmak-
İçin lâzım olanı gaye edineceğiz.
Bütün mesele buna bağlıdır.

Arkadaşlar, bu yazıyı yaz-
mamdaki sebebin ne olduğunu anla-
.mışsınızdır. Hakikaten sendikamı
zın kuvvetli olmasını, istemiyeriler
ve dolayisiyle bizim de kuvvetli
o-lmamızı Istemiyenlerdir. Sendikâ-
nln ismi ne olursa olsun bizce mü
him olan o değildir. Biz hep
olunca sendikanın, istersek ismini-
de değiştiririz. Onun için oradan
ayrılınca buraya kayıt olun diyen,
kimse bize ,dost -sözü söylememiştir
Bilhassa toplu sözleşme hazırlığı
nın başlıyacağı şu günlerde, gerçi
sendika üzerinde işçi olarak hepi
miz aşağı yukarı pasif duruyoruz.
İleride bunun olmıyacagl kanaatin
deyim. Çiûıkü iş yerimiz henüş yeni
kurulmuş ve işçi arkadaşlar birbir
lerini tanıma fırsatı dahi bulama
mışlardır. limdi bizim yapacağımız
işy sendikamızın icraatım yakın
dan, takıp^ etmek ye- ona yardımçı ol;
m-aktır. • 'L "
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TEMSİLCİ SECÎMLERİ.BAŞLIYOR

Maden-îş işyeri sendika tern-^
silcilik seçimlerinin 9 Mayıs 1966
gününden itibaren resmen başlayaca
ğ.ı yayınlanan bir bildiri ile işçi
arkadaşlara duyurulmuştur... seçimle^-
rin nasıl yapılaca,ği ve diğer bi-
ı.inmeyen husüsların açıklanabilmesi
için 24.4.966 günü saai.:15 te bir
lalı Caddesinde Tamara'Pavyon üst
kat-indaki düğün salonunda ayrıca
bJ.r toplantı yapılacagida bildirit
nin son l^ısmında açıklanmıştır. Şe-
çlıiiere İŞÇİ arkadaşlarımızın ala-
kasınıri çok büyük olacağı şimdiden
tahmin edilmektedir.
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SIIBE?flİZİH YENİ BİHASI

Memleket Eczanesi üzerin
deki Duran iş hanının dördüncü
katının tamamı sendikamızoa 2
yıllığına mukavele ile kiralan
mış ve binanın iç taksimatı der
hal başlamıştır. 1,5 aya kadar
teslim edilecek olan yeni bina
mızda büyük bir konferans ve si
nema salonu ile İdare heyeti,Baş
kanlık ve Sekreterlik odaları yer
almaktadır. Buraların masa,san
dalye, kitaplık ve diğer eşyaları-
da yeniden temin edilecek ve üye
lerinin istifadesine arz edile
cektir.

SENDİKAMIZA YEDİ BİR
SİNEM Î-ÎAKINESI ALINDI:

Sendikamız üy el erinin fi ^
limle eğitimleri için gerekli si-^
nema makinası Genel Merkezce te
min edilmiş olup temsilcilik se
çimleri ile görevli idarecilerin
gelişlerinde beraber getirilerek
idare heyetimize teslim edilecek
vC; haftanın muayyen günleri öğre
tici ve aktüel filimler gösteri
lecektir. •

YENİ BİR REKOR'
Pabrikamız 1966 yılının

Mart ayı içinde şimdiye kadar ki
.aylık istihsallerinin en yükseği
ni yererek yeni bir rekor kırmış
tır. Bu münasebetle İdare Meclisi .
reisi Sayın Danış Kbper bir tamimi
le Fabrikada çalışan işçi,perso
nel ve-idarecileri tebrik etmiş
Ve teşekkürlerini bildirmiştiri

ERKOtnjN YENİ İDABE HEYETİ
-  ' seçildi ——

Erdemir İstihlâk Koopera
tifinin yıllık kongresinin ilk
toplantısında eski idare heyeti
nin ibra edilmediğini evvelce bil-
dlrmiştik. 17.4.1966 günü yeni
den yapılan 2 noiütoplantıda es
ki idare heyetin^ ibra eden Genel
Kurul,yeni idare;" heyetini; d e seç-*-
'miştir. Vazife alari-^^eni ■ "iâare
heyetine başarılar dileriz.

SENDİKACILIK KOLLEJt
AÇILDI

Üzün zamandır açılması dü
şünülen ve üzerinde çalışılan sen-
dikaçılik kolleii nihayet tahak- •
kuk etmiş 20.4.966 günü 24 kişllfk
ilk sınıfı ile Ankara'da tedri&a^
ta başlamış ve İlk dersi Prof Carfit
Talaş vermiştir. Bendikaeılîk h^tya-
tımİza hâyirlı ve uğurlu oliîiasını
dileîû.ş. .  ,.4: .


