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E M E K Ç ! K A R D '); Ş L E :R ! M. f Z E .. 

Yeni dönem toplu iş . sözleşmesi ya~ae~ ge~dikaf1. tesbit etmek i~in yet~ 
ki çalışmaları b~lam.~3'3'!' • . · . . . 

Bilindiği gibi btlnyesinden ayr.ld~ımu aendika hala 69Zleşıneyi ben 
yapacağım diye maval ekumaya devanı etmekte, 

Ama diğer yandatt REFERANDUM ietekletinde~;i~~inin söz ve kararından 
kaçmakta,günün ekonomik koşullar1nı lii~e ~ayarak ~izlerin toplu sözleşmeye 
oturmamızı geciktirmek i~in «:eşitli OfUnlara v~ alıştıkları sahteliklere baş
vurmak çabasındaiar. 

Yetki zamanına kadar çeşitli talan ve ~aatlerle dolu,işçilere hakclJ7et 
etmekten öteye geç em iyen bildirilerine son vti"ip eusmuşlardır. 

Biz MAKO işçileri olarak 'bu .~EFERANDUM ka~aklarıııa s ·esleniyoruz, 

İşçiden,emek~iden kopmu~ eendika ağaları; 

. ..ııa Palavra atmaya gelince mangalda kül bırakmayan,i~çil~rin kanını bir 
~lük gibi emmekten başka birşey düşünmeyenler, 

Alnına sarı damgas~ vurulmuş aidat gangesterleri; .. 

Türk sendikactlllın:ı.n yüz karası,sari şebekelerin son tems.ilcileri; 
Eğer işçiyi söz · ve kararın. aaıl ısahibi ı,larak kabul ediyorsanız. 
Eğlence gecelerinde aidat tesbit ediyoruz -diyerek işçinin kararını 

göstermelik olarak sormaktan öte,işçiye ısöz ve kuar Sahibi olma hakkını . 
tanımak istiyorsanız. · · 

Ve siz efendiler,hiç bir zaman ba.şarilı bir toplu sözleşme yapamıya
cağınızı bile bile ve gerektiğinde iş~inin ekonomik silahı olan grevi yapama
yac~ğ1~1za göre gelinde REFERANDUHU'U Kabul edin.~iç olmazea rezil olmazsınız. 

Binlerce işçi ailesinin huzut"u,refahı için hayat pahalılığının çekil
mez bir hal aldığı bu günlerde yetki için uzun .süre oyalanıp huzursuz olma-
ması için,REFERANDUMA VA~IZ deyin,GEL1N SANDİK BAŞINA. . 

Eğer sandıktan korkuyor~anız,Dımokrasiden de korkuyorsunuz demektir. 
Ve sandık başına gelmemekle,etrafı at9ş çemb·erine al;nm:l;,Ş akrep gibi kendi 
kendinize zehirli i!'ne~izi batırmış olacaks~ız .-

Kişi kaybederken bile büyük olmaya ça.lışınalı;Bizler sizin adınıza· 
.tanç duyuyoruz.İşçi kuruluşu ol~~ peydahlanan' sizlerin sermaye_v7_ ~şveren 

çevrelerinde nasıl alaya al:ııı1p,ışçı kuruluşlarının adını lekeledığınız~ Ye 
gültinç hale geldilinizi görüyo~uz. 

DEĞERLİ İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ? 

Toplu sözleşme ·dönemine bir kaç ay kala bildiri dağıtıp , sonrada iki 
yıl ortada gözükmeyen sendikacılığa biz liay1r diyoruz. 

Biz eğitilmek öğrenmek istiyoruz. 
Sınıfımızın gerçeklerini,kim,nerede ne yapıyor,~epsi~i bilmek, 

öğrenmek istiyoruz. 
İşçinin söz ve kararından - korkmayan sendikacılar istiyoruz. 

Bu inanç ve bilinçle tüm emekçi kardeşlerimizi bu referandum kaç~
larıyla mticadele etmeye çağırıyoruz. 

SELAM OLSUN TUM EMEKÇİ KARDF.ŞLERİMİZE 

MAKO İŞÇİLERİ ADINA 

Lokal Başkanı .~okal BaşkM. Vekili 

H.Reha .. .. . 

Lekal Raportörü 

Ekrem Kutlu . 
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