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SUNĞİPEK İŞÇİLERİ ESKİ PETROL İŞ SENDİKASI
BAŞKANINI KINADILAR

Gemlik Petrol İş Sendi
kası Lokalinde toplanan 
Sunğipek işçileri eski Pet
rol İş Sendikası Başkanı 
Emin Bora'yt işçiler aleyhin
de yazdığı yazı nedepiyie kı 
nadılar.

Sunğipek işçileri yaptık
ları basın toplantısında yıl
lardır işçi olarak çalışmış 
ve sendikacılık yapmış bir 
kişinin işçilere iftira etmesi
ni ve bu yolla yazılar yaz
masını üzüntüyle okudukla- 
nnt belirterek açıklama yap
mak gereğini duyduklarını 
söylediler. .İşçiler .basın top 
lanbsında şöyle konuştular. 
«Fabrikamıza atanan Müdür 
Yılmaz Sacçıoğlu. işyerine 
gelir gelmez, kendiyle bera
ber çağdaşı dünya görüşünü 
ve siyasetimde getirmiştir. 
İşyerinde Milliyet, Cumhuri
yet, gazetelerini sokmayan 
ve bununla beraber işyeri
nin sorundan ile uğraşacağı
na gerici bir siyaset ile uğ
raşmaya başlamıştır. 1. ve
2. MC hükümetleri zamanın- ri suçlamaktadır. Sunğipek
da Kamu iktisadi Kuruluş- Sunğipek işçileri Petrol İş Lokalinde yaptıkları basın toplantısında eski Sendika Baş- işçileri kimin kimden yana 
farını eli silahlı faşistlerin iş kanlarının işçiler aleyhindeki yazılarını kınarken, KIT'lerin durumunu eleştirdiler. kimin ne olduğunu çok iyi
gal ettiği, buraların birer fa işçiler basın toplantısında toplu halde görülüyor. bilmektedir.» dediler.

Belediye Başkanı Avrupa Sezisine
Pazartesi Günü Başlıyor

Belediye Meclisinin ola
ğanüstü toplantısında bir ay 
tık izin alan Belediye Baş
kanı İbrahim Akıt pazartesi 
günü Avrupa gezisine çıkı
yor.

BELEDİYE
YENİDEN

PARKI
DÜZENLENDİ

Bir süredir bakımsızlık
tan tamamen viraneye dö
nen ve yeşilliğini kaybeden 
Belediye Pork'ı yeniden dü
zenlendi.

Belediye Meclisinin Şu
bat ayı toplantılarında bütçe 
komisyonunca park ve ye
şil sahaların yapımı için 80 
bin lira ayrılmış ve meclis 
konuşmalarında parkın mut 
laka onarılarak düzeltilmesi 
istenmişti.

Bir haftadır parkta çalış 
ma yapmakta olan Belediye 
işçileri yeşil saha kısımları
nı yirmişer santim genişlet© 
tek yeniden kenar betonla
rı döktüler, çiçekliklere ise 
yeniden toprak getirilerek 
çiçek ekimleri yapıldı. Bele
diye Zabıta Amiri Osman A- 
Cdr, «mıcırla yollar düzeltil

şist yuvaları haline dönüş
türüldüğünü okuduk gördük 
ve yaşıyoruz. Örneğin Tariş, 
İs-Demir ve Eğitim Enstitü

Belediye Meclis üyesi İb
rahim Aydın ile geziye çıkan 
Belediye Başkanı İbrahim; 
Akıt,'Avrupa’nın çeşitli ül
kelerinde incelemeler yapa
cağını açıkladı. Gezisinin ö- 

dikten sonra halkın-parkta 
rahatla gezeceğini parkın ko 
runması ve bakımında en bü
yük görevin halka düştüğü

Belediye Patk’ı yoniden düzenlendi. Halkın Parkı koruması İstendi.

leri ve Sümerbank’ın duru
mu. Gemlik Sunğipek Fabri
kasını da bu duruma getir
mek isteyen ve yukarıdan

zel olduğunu söyleyen Bele
diye Başkanı Akıt Belediye 
Meclis üyesi Aydın ilçeden 
ayrılırken Gemliklilere saygı 
ve sevgilerinin iletilmesini is 
tediler.

nü belirterek «Gemliklinize 
yakışır tek parkımızın temiz 
tutulması için gerekli gayret 
gösterilmelidir.» dedi.

aşağıya faşist eğilimi ve iş
çi düşmanı yerleştirilmesine 
yiğit Sunğipek işçileri izin 
vermiyecektir.»

Ticaret Odası
Meclis 2.
Başkanlığına
Haluk Altan Seçildi /

Ticaret ve Sanayi Odasında 
hafta içinde yapılan seçim
lerde Meclis ikinci başkan
lığına Haluk Altan seçildi.

Mustafa Seymen’in ölü
münden sonra boşalan Tica 
ret ve Sanayi Odası Meclis 
ikinci başkanlığı için hafta 
içinde toplantı yapıldı. Daha 
önce Meclis Hesap Kontrol 
Komitesi Başkanı olan Haluk 
Altan meclis ikinci başkan
lığına, Hesap Kontrol Komi
tesine ise Şaban Kamber se 
çildi.

Küçük Kumla
Kültür Dayanışma 
Derneği Kuruldu

Bir süre önce Belediye 
teşkilâtına kavuşan Küçük 
Kumla Kasabasında gençler 
tarafından Kültür ve "Daya
nışma Derneği kuruldu.

Abdullah Çokal Başkan, 
Ali Aslan 2. Başkan, Abdul
lah Yiğit Muhasip, Cengiz 
Karasoy, Mustafa Ünal, Mehmet 
Parlak ve Özcan Atan’ın kuru
cu üyeliği paylaştıktan Kü
çük Kumla Kültür Dayanış -
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TŞÇfler daha sonra eski 
Petrol İş Başkamnın Sümer 
bank'ın zarar etmesinin tek 
suçlusunu işçiler olarak gös 
terdiğinî, gerçekleri bilerek 
saptırdığını, Sunğipek işçile
rine iftira ile saldırdığını id
dia ettiler KIT'lerin durumu
na değinen işçiler, şunları 
söylediler. «Kitlerin durumu 
ortadadır. Örnek olarak Gem 
lik Sunğipek Fabrikası Ame
rikan, İngiliz, Japon, Yugos
lavya, İsveç, İtalya patenti
ni taşıyan makina parçaları 
tarafından monte edilmiştir. 
Böyle bir fabrikanın^ 15 gün 
çalışıp 2 ay arıza yapması 
doğaldır. Ufak bir dişli bile 
kırıldığında İtalya’dan gelme 
si, bu döviz dar boğazında 
aylarca sürmektedir. Fabrika 
da 2, 3 ay arıza yapar. Ve 
bunun sonucunu işçilere atar 
lar Kit’ler özel sektöre ham 
mamul üretip bu mamulleri 
ucuz jfiatla satmak zorunda 
dır. Sonra yıllarca sendika
cılık yapmış biri çıkıp işçile

HALK EĞİTİM 
MERKEZİ TİYATRO 
KOLU KURUYOR

İlçe Halk Eğitim Merkezi 
tarafından Tiyatro Kolu oluş 
turulacağı öğrenildi.

Gemlik Halk Eğitimi Mer 
kezi Müdürü Ahmet Aksoy, 
Tiyatro Kolu için çalışmala
rın bitirildiğini her * kesim 
halktan üye kayıtlarının ya
pılmasından sonra seçilecek 
bir oyun ile çalışmalara baş 
(anacağını açıkladı.

VERGİ YASA TASARILARI
Büyük trajlı sansasyon gazeteleriyle, muhalefeti 

destekliyen sağ görüşlü basın, bir süreden beri man
şetlerini vergi konusuna ayırıyor. Hükümetin hazırladı 
ğı ve iki gün önce Meclise sunduğu vergi taşanlarını 
dikkatli incelediğimizde bu renkli basının bağınşlan- 
nın anlamsız olduğunu görüyoruz.

Türkiye’de vergiyi maaşlılann ve ücretlilerin öde
dikleri bir gerçektir. Maliye Bakanının da açıkladığı gibi 
tüm vergi gelirlerinin % 65 i bu kesim tarafından öden
mektedir. Öbür yandan dar gelirli ve yoksul halkta; Iç-
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Aile Kavgası 
Facia ile bitti 
Umurbey'de 
Yaslı Adam 
Karısını Balta ile 
Parçaladı 

9

Geçen pazar gecesi U- 
murbey Orhanrye mahallesin 
de meydana gelen feci atar
da Mehmet Bircan (hçıctj 
54 adındaki şahıs eşinden 
baba evine dönen kızlan ne 
deniyle tartıştığı kansı Fat
ma Btrcan'ı baltayla öldür
dü.

Kasaba da karınca bile 
inciltmez dtye tanınan fiçıa 

• Mehmet Bircan’ın kızı Ayşe 
Ünver bir süre önce eşi iie 
geçinemeyip baba evine dön 
muştu, bu dönüş evde anne 
ile babanın sık sık tartışma
larına neden olmuştu. Kam 
şuları tarafından son günler 

■ de sinirli olduğu belirtilen 
i Mehmet Bircan pazar günü 
akşam namazını kıldıktan 
sonra kahvehaneye çıkmış, 

|saat 17.40 sıralarında evine 
giderek TV. de Kung-Fu fiF 

İmini izlemiştir. 20.00 haber- 
! leri okunmaya başladığı sı
rada eşiyle evin alt katına 

1 inen Mehmet Bircan, kızla
rı konusunda yeniden tartış 
maya başlamışlardır. Kasa
balı tarafından çok iyi bir 
insan olarak tanınan fiçıa 

I Mehmet, tartışma sırasında 
yerde duran baltayı eşine 
sallamış başa isabet eden 
balta Fatma Bircan’ın kafa
sını ikiye ayırmıştır. İkinci; 
balta darbesi ise beline denk 
gelmiş 40 yaşındaki üç ço
cuk annesi Fatma Bircan 

j orada ölmüştür.
Olaydan sonra kaçan 

■Mehmet Bircan, Cihadı Kö
yüne gitmiş ve muhtara tes- 

llim olmuştur. Tutuklanarak 
! ceza evine konan yaşlı fı
çıcı savcılıkta verdiği ifa
desinde suçunu kabul etmiş, 
tartışma sırasında şuurunu 
kaybettiğini söylemiştir.

Haftaya
Bakış

Kadri Güler
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Anılar Vobt, Anılar.”
Milliyet Gcıetesfhde bilmem Izliyormusunuz; bir 

devrin anlı, sanlı devlet adamı Sadi Koçoş’ın anıia- 
> j ne...

İnsanın okurken gülesi geliyor, kızası geliyor, fa
kat en fazla, bir acıma duygusu kaplıyor İçinizi. Acı
yorsunuz gerçekten, bir dönemde nelerin ve kimle- 

I rin elinden katmış diye Türkiye'ye. Bunlar güya, —yıl- 
dıziılprtn deyimiyle— «Yarım kalmış Atatürk inkılâp- ı 

.' kırını gerçekleştirecek» bir kadro olarak işbaşına ge- 
GrilmişîeriL. Getire, getire ülkeye açık faşizmi getir- . 
diler. Yüzlerce gencin kanına girdiler, gelecekleriyle 
oynadılar binlerce gencin.. Bir sürü aydını, yazarı, çi
zeri entelektüeli içeri aldricr düzmece rcporiaria, so
yut ve yalan suçlcmclorto.. Bunlar; adına 12 Mart 
denilen unutulmaz, acı dolu, işkence dolu olduğu için 

, unutulmaz olan bir denemi yaratanlar olarak, bugün | 
en azından susacaklarına, demokrasi özgürlük hava
risi kesilip ortaya çıkabilyortar.. Buna şaşmaktan da 
öte. insan kızıyor. İnanın sinirleniyor..

Yak efendim «Nasıl olur demişler, Mit raporları- . 
na göre valilere tutuklama emri çıkartmak.» Biz bu- I 
na karşıyız diye gürlemişler.. Yok efendim «Makable 
Şamil» —Geriye Yürür— olmaya şiddetle karşı çık
mışlar.. Sonra radyo evine gittiğinde heberiere 60 
saniye varmış da, spiker el yazısıyla olan düzeltme- ' ı 
feri okuyamıycnnuş da, o talihsiz bildiriyi okumak zo
runda kalmışlar.. Sesinin tonunu yükselterek Milli Gü- ! 
veniik Kurulunda konuşmuşlar.. Aman efendim ne ce- | 
sarat. ne cesaret. Kuticmomak, şapka çıkartmamak 
elde değil bu görülmemiş cesareti.. Aralarında toplan- j 
auş birkaç: Eaşbakan'a istifa sunmuşlar.. Sunmuşlar j 
Fckat. bir konuşma yapmış Başbckan, öyle bir ko- ‘ı 

. nuşmaki hepsinin dilleri tutulmuş bir şey diyememiş- | 
ler ve bunun üzerine Başbakan yırtıp atmış istifala
rım.. Aman yarebbim r.e yurtseverlik, ne büyük öz- , 

* veri...
~ Evet iyi oluyor böyle anıların yazılması.. Eğlen

celi yan: bir tarafa, öyle beyin takımı, reform - me- 
' form edebiyatıyla bir ülkenin kurtprılamayıp, tam ak

sine batırılmaya doğru götürüleceğinin anlaşılması yö 
nünden bir başka iyi oluyor.. Takımlar bir üike kur
taramazlar, aralarında fark yoktur, ha beyin takımı 
olsun, ha mide takımı, ha ayak takımı, onun için bun- 

e far bir ülkeyi beiki batırırlar ama, kurtaramazlar..
Sen ülkede işçilerin örgütlenmesini önlsyecek, iş

çi sm f’.n.n karşısına panzeri, DGM yi çıkartacaksın; 
sen ülkede ne kadar namuslu ve namuslu olduğu, için 

- emekten, emekçiden yana tavır almış, yani soicu ol
muş aydın varsa içeri alacaksın, sen bugün herbiri- i 
nin yeri belli olan adamları mahkeme diye bir salon
da toplayacaksın ve genç kanı içeceksin, işkence ya- 

2, pacaksm, bunlara göz yumacaksın, bunlar senin dö
neminde yapılacak ve sen bütün bunlardan sonra ül
ke*,4 kurtaracaksın.; Sonra o dönem geçince, efen
dim şöyfeydide, böyfeydide diye bîr sürü şey yazıp, 
bunu bir gazeteye satacaksın.. Adama hani o günler
de çok nasihatim aldığınızı söylediğiniz rahmetli- İnö
nü'nün deyimiyle «Hadi canım sende!» bile demezler..

Türkiye emekçileri artık her şeyin bilincine varmış- 
' fardır. Sorunum iç ve dış sömürüde yattığını anlamış- 
v taret r. Çözümün de ancak sömürünün ortadan kaldı- I 

nfması ve emekçilerin iktidara gelmesiyle gerçekleşe
ceğini de bilmektetnrler.. Onun için bundan sonra ül- ı 
konin başına artık cepheciler gefemiyeceğl gibi, ta-' 
kiracılarda gelemîyecektir.. Dunun en büyük kanıtı da 
demokratik sofu, yani emekçilerin, yani halkın iktida- 

, nm savunan bir partinin 12 Mart döneminden sonra 
okta etmiş olduğu kazanımlar ve bugün bu partinin i 

t KtMarda olmasıdır.,
Herşeye rağmen yarınlar daha güzel, daha ay- 

dmtık atacaktır, Faşizmin kaleleri birer, birer düşmeye 
başlamfşhr’ bile., Sömürünün üzerine gidilmeye baş
lanmıştır bile.. Koparılan yaygaranın nedeni budur.. 
Yatoa tarih göstermektedir ki, emekçilerin İktidarı, 
topla tüfekle- öntenemomiştir.. Yaygara ve gürültüyle 
ine önlenmesine hiçbir şekilde olanak yoktur.,

B» tip* anıların fee gelecekte bir tek yararı ola- 
cokbr, o da-, ilerideki kuşaklar bunları okudukça, ül
keyi Ur zamanlar kimle; in yönettiğini görecekler vo 
nede» İm» kadar uzun sure geri kalındığının nedenini 
anlayacaklardır., Ve bu arada bol, bol da gülecek- 
terdtr

KONUK YAZARLAR

BİR İLANIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
, Yaşamımız içinde öyle an

lar olur ki, hergün-geçtiğimiz 
yol üzerinde bir ağacın, bir 
yapının değişik ve o ana 
kadar farkedemediğimiz bir 
yanını' görür de, daha önce
leri nasıl görememişim diye 
düşünürüz.’..

Olaylar içinde, de böyle de 
ğişik şeyler farkettiğimiz o- 
labilir..

Televizyonda yayınlardan 
haber programların hemen, 
hemen hepsini ,. incelediğim 
halde, bir- yanlışlığı sonuncu 
sunda;- görebildim. Sonuncu 
nun sık, sık «Sayın seyirci
ler şöyle, sayın seyirciler 
böyle» demesine ■ takılmış
tım. Oysaki ben o anda ek- 
rân'dakileri seyretmekle meş
gul değilim.’— Kaldı ki, ek- 
randakilerin seyir ile .ilgili bir 
çalışma. ■ yapmadıkları da a- 
çıktır. — Ben ekranda konu
şulanları izliyordum, dehâ

HİKMET AFACAN
Eski CHF İl Yönetim Kurulu Üyesi 

Emekli İşçi -

doğrusu dinliyordum. Bu du
rumda sunu» cunun «Sayın iz 
leyiciler» demesi gerekmek
teydi..

Buna benzer örneklerin so 
nuncusu. Bursa Belediye’si- 
nin gereksinme duyduğu ele
manlarla ilgili olarak yerel 
basına vermiş olduğu ilânı

okuyunca ortaya çıktı.. Ben
zerlerinde olduğu gibi bun - 
da da; kapıcı, odacı, bekçi, 
bchçîvan ve benzeri görev
lere alınacak kişilerin — o- 
kur yazar olmaları ile yetinil
miyor — en az ilkokul bitir
miş olmaları kaydı getiril! - 
yordu..

SemR Körfezi Okuyunuz 
Okutunuz Abone Olunuz

Cumhuriyetimizin 55. yüın 
ca deha hatâ ülkemizin pek 
çok yerinde okul btaunmo- 
c,ğı düşünûiûrse. köylerde 
ceç-nme olanağı buiumcdtğı 
için kentlere geîenietin. ne
den ilkokul diploman yok di
ye bir soruyla karşılaşıp, işe 
bu nedenle alınmamaları ha
zin kaçmaktadır.. Özellikle 
vasıfsız işler için okur yazar 
olmak yeterli olmalıdır. Bin
lerce yurtdaşımız devletin ih 
mali sonucu ortaya çıkan du 
rurr.un günahını çeker durum 
do bırakılmamalıdır..

Su davranış biçimi, onla
rın hem kendilerine ve hem 
de devlete olan güvenlerini 
önemli ölçüde azattır.

Devlete dian güvenini yi
tirmiş insanlardan meydana 
gelen toplumda da sevgi, kar 
şılıklı saygı, dayanışma ve 
banş olmaz...

NYA’BA FAŞİZM
HALİM TOĞAN

ADOLF WTLER'E DUYULAN İLGİ
Deha önce üniü Nazi Gazetesi Voelkissher Becbae- 

hter' in (Folkişer Şedbahtef) Parti tarafından 1920, yılı- 
ı! n:n Aralık ayında’satın alinmaslnı yine. Roehm sağladı, 
iGetekfi parayı Roehm’ün kumandanı ve Parti üyesi o- 

v'lcıri bir tuğgeneral çededi. Yahudi düşmanlığı ve edep
siz diliyle kısa zamanda üne kavuşan bu gazete başlan
gıçta haftada iki kere çıkıyordu. 1923 yılından itibaren 

! . günlüğe çevrildi.
Partinin ye. Hitler'in gelirlerinin büyük bir kısmı, gibi 

gazetenin, yayın masrafları da gizli kaynaklardan sağ- 
। ■ . ianıyordıı. Bavyera’nm bazı zengin fabrikatörleri ve iş 

adamları bu küçük fakat dinamik partiye, özellikle onun 
«ilginç» hatibi ve-yöneticisi Adolf Hitler'in şahsına özel 
bir ilgi ve sempati beslemekteydi. Münih'in büyük yayın
evi sahiplerinden örückman (Brukman) ve ünlü piyano 
imalatçısı Beçhstein (Behştayn) Nazi lideriyle ilk kez 

.1922 yılır,da tah:şp -dost olmuşlardı. Onu şık sık evle
rinde; ağırlar,-kendi, dost çevrelerine ve başka iş adam 
farına tanıştırır, partisine bağış verirlerdi. Finlandi’yada- 
ki bazı büyük kâğıt fabrikalarında hissedar olan bir 

' ‘ başka kad;n tanıdığı, günlük gazeteye para yardımı ya
panlar arasındaydı. Almanya'nın en büyük çelik tröstle
rinden birinin başı Fritz Thyssen (Tissen) de Hitler'le 
1923'te tanışıp dostları- arasına katıldı. General Luden- 
dorff. aracılığıyla ona ilk elde 25 bin dolar bağışta bu
lundu. ’ ’ . ■

Hiitler 1921 yazında Partide mutlak hakimiyeti ele 
geçirmiş, ilk kurucuların hemen tümünü tasfiye etmiş, 
hiç biri hiç bir ahlâk ölçüsü tanımayan, tuttuğunu kopa
rır, gözü,-kara yeni bir grup azgın adamın başında Par
tinin astığı astık, kestiği keştik patronu kesilmişti. Ar
tık Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi demek Adolf 
Hitler ■ demekti. Partinin zengin iş çevreleriyle ve ordu 
makamlarıyla gizli ya da açık ilişkilerini doğrudan doğ
ruya o yürütüyordu.

WASHINGTON’A YOLLANAN RAPOR
O sıralarda Berlin'deki Amerikan elçiliğinde aske^ 

rî ateşe yardımcısı olarak çalışan Truman Smith adında 
- bir yüzbaşı da, yeni parlayan bu «politika yıldızısnı bü

yük bîr ilgiyle İzlemekteydi. Smith 1922 yılının Kasım a- 
yında Münih'te General Ludendroff'la ve birtakım Eav- 
yera ileri galenleriyle bir dizi mülâkat yaptı. Konuştuğu 
kimselerin hemen hepsi ona Hitler'in etkisinden ve gür 
cünden söz ettiler. Sonradan Hitler'I bir Nazi açık hava 
toplantısında konuşurken dinledi ve bir fırsatını bulup 
kendisiyle görüştü. Hazırladığı bir rapor 25 Kasım’da el
çilik tarafından Washington'a iletildi. Raporda şunlar 
yazılıydı :

«Sugün Bavyera'da siyasî kuvvet Nasyonel Sosya
list işçi Partisinindir. Siyasî bir Partiden çok bir halk 
harekelidir bu. İtalyan faşistlerinin Bavyerah karşılığı 
Sayılmalıdır. Sayısı ile orantılı olmayan bir siyasî nüfuz 
kazanmıştır, Adolf Hitler baştanberi hareketin belli baş 
lı gücüdür. Bu adamın kişiliği muhakkak kİ başarısına 
hizmet eden etkenlerin en Önemlisidir. Bir halk toplulu
ğunu etkileme yeteneği korkunçtur, özel konuşmamız
da, güçlü ve mantıklı bir konuşmacı olduğunu belli etti. 
Bu hail, bağnaz ciddiyeti He birleştiği zaman, tarafsız

ter dinleyici üzerinde çok etkili oiuyor.»
Bu yüzbaşı Smith, Amerika'da eğitim görmüş Er- 

nest Hanfstaenge! (Hanfştengei). adında bir zengin aile 
çocuğunun tanışıydı. Ona Hitler'le ilgilenip ilişki kurma
sını sağlık- verdi ve tanışmalarına aracı oldu. Hanfsta- 
engel çabucak Hitler'in en yakın dostları arasına girdi 
Onu Münih sosyetesine tanıştırdığı gibi Partiye de bin 
dolar, borç verdi. Bin dolar, o zamaki enflasyon koşulla
rında hayli büyük bir paraydı.

1923 Münih birahane darbesinde polisin yaylım a- 
teşinde kendini yere atarak kurtulduktan sonra hemen 
ayağa fırlayıp ortadan yok olan Hitler'in kaçıp sığındı
ğı dost evi işte Hanfstaengel'in eviydi. „•

KAPİTALİZMİN GENEL KRİZİ VE 
FAŞİZM

HİTLER SALDIRIYA GEÇİYOR
«Hükümet bu kâğıt parçalarını hiç aldırmadan ba

sıp duruyor, çünkü baskı durursa hükümet de topu ata
cak. Çünkü matbaalar bir kere durdu mu — markın de
ğerini koruması için bu gereklidir — dolandırıcılık hemen 
gün ışığına çıkacak... İnanın bana, sefaletimiz daha da 
artacak. Alçaklar işlerini yoluna koyacaklar. Neden? 
Çünkü devletin kendisi en büyük dolandırıcı ve dalave
reci da ondadn... Eğer halk bir yanda milyarlar durur
ken açlıktan ölmekten korkuyorsa şu sonuca varmalı
dır : genellikle bir devlete artık boyun eğemeyiz. Biz bir 
diktatörlük istiyoruz.»

Hitler 1923'de böyle haykırıyordu.
Sözünü ettiği, enflasyon (paranın değerinin sürekli 

düşmesi, pahalılığın artması) gemi azıya almş, ortalığı 
kasıp kavurmaktaydı. 1921 yılında bir dolar 75 marktı. 
Bir yıl sonra bir dolar 400 mark, 1923 yılı başında ise 
700 mark olmuştu. Bu sırada Alman hükümeti Versailles 
Andlaşması gereğince ödemek zorunda olduğu, savaş 
tazminatının bir süre ertelenmesini istedi. Fransa bunu 
reddetti ve 1923 Ocak ayında Almanya ve Fransa ara
sında Ruhr bölgesini işgal etti etti. Böylece Almanya bü
yük demir ve çelik kaynaklarından yoksun kaldı. Ekono
mi büsbütün sıkıştı. 1 doların değeri 18 bin marka yük
seliverdi. Haziranda bir dolar 160 bin. Ağustos ayında 
1 milyar mark oldu! Kasım 1923’de ter doların değeri 
4 milyar marka fırladı.

Halkın satınalma gücü sıfıra inmişti; Kitleler şaş
kın ve perişandı. Orta sınıfiann bütün tasarruftan elle
rinden gitmiş, iflâslar birbirini kovalar olmuştu. Bu du
ruma izin veren ekonomik siyasetin ardında sadece bü
yük tekellerin, ve .sanayi kırallannın çıkartı yatıyordu. 
Enflasyon; savaş yıllarında hızlanan tekelleşme sürecini 
(büyük şirketlerin küçükleri yutarak daha da büyüleme
lerini) büsbütün hızlandırmıştı. Bir iki yıl içerisinde mev 

’cut dev şirketlerin yanısıra başkaları da türedi. Enflas
yon kaşullannda onlarla rekabet edemeyen orta ve kü
çük boy işletmeler iflâs edip yok oldukça onlar daha da 
büyüyorlardı. Aralarında anlaşıp fiyattan işlerine geldi
ği gibi serbestçe tespit edebildikten başka, birikmiş kre
di borçlarını değersiz parayla bir çırpıda ödüyorlar, fi
yatı bir gün içinde birkaç yüz bin mark artan bir somun

Devamı S. 3 te
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Eğitim Tarihimizde 17 Nisan 1940’ın bü 
yük yeri vardır. Bu tarihte, köye dönük e- 
ğitim düzeninde yeni bir yol acılıyor; Tür
kiye insan nın düşün yapısı doğrultusunda 
karar veriliyordu. Ulusal bütünlüğümüz, u- 
luscl bilincimiz bilenerek içten kopma, ko-
parma, uğraşında olacakların yolları 
silme olanakları hazırlanıyordu. Yüce 
sumuzun kalkınmasın: istemeyen kara 
ter, karanlıkla karşıladılar, bu Ulusal

ke- 
ulu- 
güc 
Eği

tim Devrimi ni. Yık i>-csı 
İer, kara çaldılar, yıktılar 
Bugün çektiklerimiz iteri 
Enstitüleri düşmanlarının.

için çaba verdi- 
Köy Enstitülerini, 
atılım olan Köy 
çanakçılarının ka

lıtıdîr. Aradan otuz ytia yakın zaman geç-
meşine karşın, unutulmadı Köy 
Kuruluşlarından günümüze dek 
toplar yazıldı, şiirler söylendi;

Enstttüleri. 
yazılar, ki- 
söyienecek
Enstitüleriyazdacak da. Bu yazımda Köy

■ ni seven, kuranların anılarına yer verece-
ğim. Halkçı toplumcu ozan doktor Ceyhun 
Atuf Kansu'nun «Küpe Çiçekleri» yazısın
dan alıntılarla başlayalım ilkin.

Yazı, 1940 yıllannin ilköğretim Genel 
Müdürü, enstitülerin korucularından İsma
il Hakkı Tonguç’un sözleriyle başlıyor. 
«Enstitünüzde hiç bir çiçek meraklısı yok 
galiba? Koskoca okulda meraklı biri çıkıp 
beş saksı çiçek yetiştkemedi mi? Etrafınız 
daki çorak köylerde bile bu işin meraklı
ları var... Köyde tezekli duvarların arası
na konmuş fesleğm, karanfil, küpe çiçeği 
seksileriyle çardaklara sarılan asmaların di 
bindeki sarmaşıkları görmediniz mi?
«.............Tonguç’un portresini anlatmak is
tiyorum Varlık okuyuculanna, diyor. C. Atuf 
Kansu ;

Tüm büyük halk eğitkenleri gibi Ton- 
guçta’da sonsuz bir doğa sevgisi var. Ens
titü önlerinde, bahçelerde çiçekler açsın, 
asmalar yeşersin istiyor. 1941 Ağustosun
da, yine tüm enstitü müdürlerine yazdığı 
mektupta, sekiz köy enstitüsünü gezdikten 
sonra izlenimlerini, eleştirilerini ve istekle
rini belirtiyor, ayrıntılarla gelişen bu mek
tubunun bir yerinde diyor ki : «Kolay ve 
çabuk yetişen yerlerde binaların girişleri, 
yemekhaneler, içinde yatılmayan her tür
lü oturma binalarının pencere içleri saksı

çiçekleriyle süslenmelidir, Talebeyi bu çi
çekler] yetiştirmeye bakmaya alıştırmalıdır.

Münasip kapıların önleri ve çardağı 
bulunan binaların sundurma kısımları, as 
ma yetişen yerlerde asma çubuğu dikile
rek süslenmelidir.» Tonguç 1944 Aralık a- 
ymda şunları yazıyor : «Enstitülerde artık 
eksik bulmaya başladığım bir şey de güzel 
ilk mefhumu (kavramı), güzellik İmkânları 
için emek harcanmamactdtr. Her enstitü öy 
le bir duruma gelmiş bulunuyor ki, bu uğur 
da biraz gayret enstitüleri çiçeği, resme 
güzel yazıya ye aşyaya boğar. Bu kuram
larda öğrenci, defterlerinin, diplomaların ya 
zısından tutun da, yemekhanelere, yatak
hanelere, binalara, bahçelere hayvan ko
şumlarına, arabalara, boyunduruklara, çu
vallara, heybelere, kepeneklere, nöbetçi ku 
hibelerine varıncaya kadar her şey kendi
ne mahsus güzelliklere bürünmüş olmalı. 
Çirkin olan her şey bu kuramlarda asla yer 
almamalıdır.

Köy Enstitüsü çıkışlı Ali Dündar’ın 
«Kadın ve Özgürlük» başlıklı yazışında da 
Tonguç’un şu sözleri yer alır. «Köy kızları 
nı tıpkı erkek çocuklar gibi okutma işi ger 
çekten çok önemlidir. Bunun önemini daha 
iyi kavrayabilmemlz için köydeki kızlara köy 
enstitülerinde okuyanları yan yana ve göz 
önüne getirmeniz yeter. Köy kızların! okut
madan, bugünkü kızlar gibi bırakmalarının 
sebepleri : Gelenek ve göreneğe bağlılık, 
kız çocuğunu küçük yaştan işe sokarak 
onu kıyasıya İstismar etmek, (yararlanmak) 
çok gençken evlendirerek ondan bir ku
luçka makinası gibi faydalanma amacı güt 
mektedir. (...) Oysa yeni toplumlar hak ve 
görev bakımından, kadınla erkeği ayırma
mayı ana ilkelerinden biri olarak kabul et
mişlerdir. Cumhuriyet rejimi de bu ilkeye 
dayanır...» -«Sizler köy kızlarını okutmakla
yeni ve diri bir toplumun 
lamış olacaksınız...»

Saygı, Köy Enstitüleri 
mayanlara. Saygı, ulusal

mayasını hazır-

savaşımında yıl 
eğitim savaşçı-

farına. «Ne Mutlu Türküm diyene!» «Ne 
Mutlu Köy Enstitülüyüm diyene!» Bağnaz
lar, çıkarcılar, yozlaştırma uğraşında olan
lar! Uyanın!

Kongre Çağrısı
Töb-Der Gemlik Şubesi Bşk.

Derneğimizin 5. olağan kongresi 6 Mayıs 1978 Cumartesi günü saat 11 öo de 
lokalimizde yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Yön, Kurulu

Gündem ’

1- Açılış ve saygı duruşu — 2- Kongre divanının oluşturulması — 3- Yönetim 
kurulu ve denetici raporlarının okunması —. 4- Raporlar üzerinde eleştiri — 5- Yöne
tim kurulu ve denetici raporlarının aklanması — 6- Töb-Der Gemlik Şubesi Karşılıksız 
Yardımlaşma Kolunun aklanması — 7- Kişisel ve gruplar adına konuşmalar — 8-Yeni 
yönetim kurulu, denetçi ve genel merkez delegesinin seçimi — 9- Dilek, temenniler 
ve kapanış

Kongre ilânı
Sınırlı Sorumlu Azot, Borusan, BP ve Civarı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 

yıllık olağan gtnel kurul kongresi 30 Nisan 1978 Pazar günü saat 15 oo te koopera
tifimizin Gemlik'teki merkezinde yapılacaktır. Ekseriyet temin edilemediği taktirde kong
remiz 14 Mayıs 1978 tarihinde ve aynı mahalde yapılacaktır,

Koop. İdare Heyeti
Gündem :

1* Yoklama — 2- Açılış ve saygı duruşu — 3- Kongre divanı seçimi — 4- Faali
yet raporu, denetçiler raporlarının okunması — 5- Raporların müzakeresi, bilfinço ve 
kâr-zarar cetvellerinin'müzakeresi, yönetim ve denetleme kurullarının İbrası — 6- Yö
netim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi — 7- Dilekler ve kapanış.

mi
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İLÂNEN TEBLİGAT

Gayrimenkulun Açık Artırma İlanı f 
Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği Satış Memurluğundan
Dosya No ; 978/6 İzale! şuyu satış

Davalı ; Zeynep-Ramazan kızı llıcaksu bilâ noda Gemlik
Aşağıda belirtilen kesinleşmiş ilâm, kesinleşme safhasına değin adresiniz meçhul ol

duğundan her türlü işlem ilânen tebliğ suretiyle tekemmül ettiğinden, memurluğumuz ta
rafından da aşağıdaki ilânın 7201 sayılı Tebliğat Kanunu gereğince tebliğ yerine kâim 
olmak üzere ilânen yapılmasına karar verilmiştir.

Şuyu-un izalesinin temini bakımından Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinin 20. 2. 1978 
tarih, 977/11 esas ve 978/45 karar sayılı kesinleşmiş ilâmına müsteniden satılmasına ka
rar verilen gayrimenkulun cinsi, evsafı ve kıymeti aşağıda belirtilmiştir.

Gemlik Tapu Sicilinin Osmaniye Mahallesi llıcaksu Mevkiinde kâin,- tapunun 26. 3 
969 tarih, pafta : 29, ada : 419 ve parsel 15 de kayıtlı 1502" metrekare' mikdarii; Do
ğusu : Süleyman Karadağ, Batısı : Fatma Onar. Kuzeyi : Hanife Eker, Güneyi yel ve 
yoldan sonra İbrahim tarlası ile çevrili gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Kıymeti ; Bilirkişi tarafından gayrimenkulün tamamına 60.000.- lira kıymet takdir 
edilmiştir,

SATIŞ ŞARTLARI
• ■

I — Satış 22/5/1978 Pazartesi günü saat 14.00 den 14.30 a kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhaolı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu en satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ye çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 1/6/ 1978 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve «atış ma» 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisb etinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir,, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, Del- 
1 âliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları’alıcıya aittir? Birikmiş vergiler »atış 

medetinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin {+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını ^hususiyle .faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gıka 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tora ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir

5 — Şartname, ilân tarihinden ...itibaren herkesin gerebilmesi için dairede aşık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 —'Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve müoderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 978/6 t. şuyu satış sayılı dosya namarsnıyle 

memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. îf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri da dahildir.

Düğün - Nişan - Sünnet Davetiyeleriniz 
İçin KÖRFEZ Basımevine Uğrayınız

Tlf : 1797 - GEMLİK

L Almanya’da Faşizm
[ekmek için halkı her gün daha çok çalışmaya zorluyor- 
I lardı. Hükümet de kamu borçlarının yükünden ye sa- 
| vaş tazminatı ödemekten kurtulmak için enflasyonu bi- 
! le bile körüklüyordu. Gündelikçi işçi durumuna düşme 
| tehlikesiyle karşılaşan orta sınıfların ve küçük mülk sa- 
। Kiplerinin geniş kesimleri gibi hızla sefalet uçurumuna 
' atılan emekçi kitleler de bunu anlıyomıyor, uğradıktan 
! ekonomik yıkımın ve genel sosyal çöküntünün sorumlu
su olarak Cumhuriyeti görüyorlardı.

Hitler'in Cumhuriyet düşmanı propagandasının hız
la yayılması ve tutulması için bu durum bulunmaz fır
sattı. Özellikle karşı-devrim ocağı Bavyera"da hoşnut- 

! suzluk ve onunla birlikte gericilerin cüreti son haddine 
' varmıştı. İşte 1923 Münih Birahane Darbesine Adolf Hit- 
I İer ve yandaşlan bu koşullar altında giriştiler. Buna rağ- 
ı men darbe teşebbüsü fiyaskoyla sonuçlandı. Hitlef tu- 
। tuklanp hapse tıkıldı. Goering ve başka bazı Parti ön- 
I derleri üeke dışında kaçtılar.

Devamı Haftaya

Jcra Memuru
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SORUMLU MÜDÜR 
Av. M. Cengiz Gürel

SAHİ Bİ 
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemCik TEL. ! 1T»T - GEMLİK

Dizgi v« Batkı KBrfaz Batımavi
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15 Nisan 1978 Cumerteri

Teşekkür
Kıymetli ve vefakâr eşim, sevgili babamız, dürüst ve çalışkan insan

MEMDUH ÖKTER’İN
ölümü ve gömülmesi esnasında bizleri büyük yardımla

rıyla destek olan Sayın Dr. Aziz Ataoğuz'a, cenaze törenine 
katılan, telefon ve telgrafla acımızı paylaşan, evimize gele
rek bizi hiç yanlız bırakmayan, akraba tüm dost ve komşu
larımıza ve öğrencilerime minnet ve teşekkürlerimizi iletiriz.

E|İ VB ÇOCUKLARI

Gayrimenkulun Açık Artırma İlâm
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan
Dosya No : 978/6 İzalei şuyu satış

Şuyu-un izalesinin temini bakımından Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinin 20. 2. 1978 
tarih, 977/11 esas ve 978/45 karar sayılı kesinleşmiş ilâmına müsteniden satılmama 
karar verilen gayrimenkulün cinsi, evsafı ve kıymeti aşağıda belirtiImîş’.tr.

Gemlik Tapu Sicilinin ösmaniye Mahallesi Ihcaksu Mevkiinde kâin tapunun 26 3. 
969 tarih, pafta : 29, ada : 419 ve parsel 15 de kayıtlı 1502 metrekare mtkdariı Do-
ğusu : Süleyman Karadağ, Batısı : Fatma Onar, Kuzeyi : Hande Eker, 
yoldan sonra İbrahim tarlası ile çevrili gayrimenkul açık artırma suretiyle ı

Kıymeti : Bilirkişi tarafından gayrimenkulun tamamına 60.000 lira I 
miştir.

Güneyi z yol ve 
satışa çıkanlmıştr. 
kıymet takdir ecfil-

SATIŞ ŞARTLARI

I — Satış 22/5/1978 Pazartesi günü saat 14.00 den 14.30 a kadar Gemlik İcra Dn-

Azot Sanayii T.A.Ş. Gemlik Tesislerinin yaklaşık 2,5 Km uzunluğundaki 
çevre yoluna stablizemalzemesi çektirilecektir. Malzeme Engürücük deresi üzerin
deki ocaktan alınacaktır.

Malzemenin ocaktan çıkarılması, yüklenmesi, nakli ve yolda figüre edilmesi 
işleri için teklif almak suretiyle ihale yapılacaktır.

Teklif dosyalan Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
Teklifler 21 Nisan 1978 Cuma günü saat IŞ.oo’e kadar fabrikamız muha

berat servisine verilmelidir.
Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp işi dilediğine yermekte ser

besttir.
Azot Sanayii T.A.Ş.

Gemlik Montaj ve İşletme Müdürlüğü

| Düşündünüz mü!
S Her geçen gün paranız değerinden 

çok şey kaybediyor
Dişinizden, tırnağınızdan 

arttırdığınız paranızın değerlenmedi 
elinizde

KULLANILIR
DURU >DA
TELEFON
SAHİBİNDEN
SATILIKTIR

i

resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve riiçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu en satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 1/6/ 1978 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde da ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım ve satış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin /O 10 u nisbetinde pey akçen
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa-
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 

: lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
medelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki

Del-
•atıç

hak*
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ila sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve Iflae Kteu* 
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ibale arasındaki farktan ve % 10 
faizden ahet ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir

5 —■ Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 :— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını 
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 978/6 I. şuyu satış sayılı 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(tc. îf. K. 126 )

dairede açık olup’

kabul etmiş eayı- 
dosya numarasıyla

GÜVENİLİR BİR YATIRIM İLE 
PARANIZI DEĞERLİ ARSAYA 

BAĞLAYINIZ 

PARANIZIN DEĞERİNİ KORUYUNUZ
Gemlik’in her mahallesinde
her bütçeye uygun arsalar 
ödemede kolaylık Yapılır

SEÇKİN KİŞİLERİN GÖZDE SEMTİ 
GENÇALİ SAHİLİNDE SATILIK ARSALAR

10 BİN PEŞİN 30 AY VADE

MÜR:1528 GEMLİK (x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. İcra Memuru

VERGİ YASA TASARISI...
Türk Metal Borusan’da

YAPRAK EMLAK
İstiklâl Cad. No. 18 — Gemlik 

' Tel : İş : 1271 - Ev : 2300

ACELE SATILIK ARSA
Orhangazi Caddesinde Ha

cı izzet Cami yanında 74 M2 
acele arsa satılıktır.

Müracaet Körfez Gazetesi 
Tlf. 1797

tiği sigaradan, aldığı buzdolabına kadar dolaylı olarak 
vergi öderler. Serbest meslek sahibi avukat, doktor, 
mühendisler, ticaretle uğraşanlar ve sanayiciler kendi 
istekleri oranda vergi verirler. Bu da bir gerçektir ve 
kimse inkâr edemez. Bunun en güzel örneğini gazete
mizde yayınlanan «Kim ne Ödüyor» sütunlarında görü 
yoruz. Geçmiş yıllar ve sonraki yıllar, vergi verme o- 
ranları karşılaştırılırsa bu kendiliğinden ortaya çıka
caktır.

Hükümetin hazırladığı vergi tasansı dar gelirli üc
retlilerin büyük yararına olurken, gelirleri yüksek olan 
lara ağır yükümlülükler getirmektedir. Lüks tüketim 
mallarında vergi oranları arttırılmıştır. Yıllık kazancı 
60 bin lira olanların vergi yükü eskiye göre 8,12 oranın
da 100 bin lira olanlarda 6,37 oranında, 300 bin lira olan 
larda 4,2 oranında azalmaktadır. Bundan sonraki ka- | 
zançlarda İse vergi yükümlülükleri arttırılmaktadır. Bu- s 
gün bürüt maaşı 5 bin TL. olan bekâr bir kişinin eline 
eskisinden 1.045,83 lira fazla maaş geçecektir. Küçük 
çiftçilerin kazançlarındaki gelir oranlanndaki vergi dı- ! 
şı muafiyet arttırılmaktadır. Veraset ve intikal vergisin । 
de eskiden 40 bin lira olan muafiyet, 200 bin liraya yük 
seltilmiştlr. Gider vergilerinde tuz, kibrit, havagazı, elek 
trik kapsam dışına çıkarılırken, ilan ve reklamlar vergi , 
kapsamına alınmıştır. Dar gelirli ve ücretliler her hal- I 
do büyük trajlı renkli gazetelerde santimi 400 liradan ; 
emeklerinin ilân ve reklâmlarını yapmıyorlardır..!

Görülen şu ki; her yönüyle dışa bağımlı bir ülke 
durumunda olan Türkiye’de eskiye göre daha eşitçi ' 
vergi düzenlemeleri daha çok sermaye kesimi aleyhin- , 
do düzeltilirse sözcüleri olayları ters yorumlayarak dar ! 
gelirli ve sabit gelirli halkı hükümetle karşı karşıya ge ! 
tlrmek İstemektedir. Ülkeyi bu duruma getirenler ise 
şimdi kraldan çok kralcı kesiliyorlar.

Toplu Sözleşmeye Başladı
Borusan’da toplu söz

leşme görüşmelerinin baş
ladığı açıklandı.

İşyerleri sendika uyuş
mazlığı sonuncu iş mah
kemesinde toplu sözleşme 
yapma yetkisi Türk Me
tal Sendikasına vermişti. 
Yargıtay’a Maden İş Sen
dikasızca yapılan itiraz ye
rinde bulunmayınca, Türk 
Metal Sendikası, toplusöz
leşme görümelerine başladı

Türk Metal Sendikası 
Gemlik Bölge Temsilcisi

Turhan Sarı er, işveren ile 
3 toplantı yaptıklarını, 1$ 
garantisi ite ilgili konulann 
görüşüldüğünü bildirdi.

ARMUTLU DA 
İLK KEZ BİR BANKA 
ŞUBESİ AÇILIYOR

KÜÇÜK KUMLA’DA
KÜLTÜR

Son yıllarda büyük bir 
gelişme gösteren Armutlu 
Bucağına ilk kez Ziraat Ban 
kası tarafından bir şube açı
lıyor.

17 Nisan 1978 pazartesi 
günü saat 10.00 da bucak 
ta yapilacak olan törenle Zi-

ma Demeğinin amacı kasa 
banın kültürel, sosyal yön
den gelişmesini sağlamak 
sorunlannı çözümlemede yar 
dımcı olmak, sportif çalışma 
lorla gençlerin boş zaman
larını değerlendirmek oldu
ğu belirtildi.

raat Bankası 
çektir.

Pazartesi 
girecek olan

hizmete gire-

günü hizmete
Armutlu Ziraat

Bankası Şubesine Sivas Ha 
fi Şubesinden İbrahim Öz- 
korkmaz Müdür, Balıkesir 
Susurluk Şubesinden Durhan 
Seyhan muhasebeci olarak 
atandı. Bankada dört me
murun görev yacağı. öğrenil 
di.
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Şükret Solmaz "Dışarıya sigara satan bayilerin ruhsatları iptal edilecek

BAYİLERCE İZMİT VE BURSA’YA
FiLİTRELi SİGARA SATILMASI
KARABORSAYA YOL AÇIYOR

Son günlerde Tekel İda
resince bayilere verilen tilit- 
reli sigalann Bursa'lı ve İz
mit’li karaborsacılara satıl
ması ilçede fîlitreli sığa
nın kaybolmasına sebep ol
du.

Konu ile ilgili olarak gö - 
rüşlerini aldığımız Küçük 

Esnaf ve Sanatkârlar Der
neği Başkanı Şükret Solmaz, 
şikâyetlerin kendilerine de 

ulaştığını bildirerek şunlan 
söyledi «Bazı esnaf ve bayi 
arkadaşlarımız yasalara aykı 
h olarak, bilmiyerek karabor 
sacıhğı teşvik etmektedirler. 
Gemlik kontejanına ayrılan 
sigaraların ilçe dışına kilo
lar halinde satılması suçtur. 
Bu kişilerin izlenmesine baş 
lanmış olup, yakaladığımız
da yasal işlemler yapılacak 
ve bu kişilerin tekel bayilik
leri hemen iptal edilecektir.» 
dedi.

İzmit ve Bursa’dan gelen 
bazı karaborsacılar sigara 
dağıtım günlerinde tekel ida
resi çevrelerinde kümelene
rek bayilere verilen sigara
ları satış fiatı üzerinden ba- 
zılannı da yüksek fiat tek
lif ederek satın almaktadır
lar. Öğrenildiğine göre,- 10 

Umanımıza 2300 Ton Yanay Gübre Geldi
Türkiye Zirai Donatım Ku ithal edilen 2300 ton yapay 

rumu tarafından İtalya’dan gübre limanımıza boşaltıldı.

NEVŞEHİR adlı gemi he limanımıza 2300 ton güb
re geldi. ,

liraya satılan kısa Maltepe 
ve Samsun sigaralarının dö 
vîz yokluğu nedeniyle ithala 
tı yapılamayan filitreler ne-

! Gemlik ve
! Köylerinde 25

Bin 269 Seçmen 
Oy Kullanacak
Bir süreden, beri devam 

eden seçmen listeleri dene
timi sona erdi ve ilçede 25 

| bin 269 kişinin oy kullana- 
| bileceği açıklandı.

İlçe Seçim Kurulu tarafın
dan devam eden denetleeme 
[erin bitimi sonunda Gemlik 
Merkezinde 14 bin 766 kişi
nin, köylerde ise: 10 bin 503 
kişinin oy kullanabileceği a- 
çıklandı.

Öte yandan Küçük Kum- 
la’da 4 Haziran günü yapı - 

| lacak olan muhtarlık seçim- 
ı (eriyle ilgili olarak seçmen 
listelerinin askıya çıkarıldı
ğı öğrenildi.

İlçemiz-Merkez ve köyle
rindeki muhtarlıklardaki seç 
men sayılarının tamamını 3. 
sayfamızda yayınladık.

deniyle üretimi azaltılmış, bu 
da başta büyük şehirlerde 
sigaranın karaborsaya sahi
masına neden olmuştur. İl- dadır.

Töb-Der’de Düzenlenen Gecede 
Köy Enstitüleri Günü Kutlandı

Köy Enstitülerinin kuruluş 
günü ilçemiz TÖB-DER lo - 
kolinde kutlandı.

Gemlik TÖB-DER yöne
tiri kurulunca düzenlenen 
gecede. Köy Enstitülerinin 
Türk Eğitim Sisteminde çok 
büyük bir yer tuttuğu, ens
titü mezunu öğretmenlerin 
Türk Edebiyatına, toplumu- 
muzuri sosyal ve ekonomik 
kalkınmasında yararlı katkı
ları olduğu belirtildi. Gecede 
konuşan öğretmen Ahmet 
Sonat, «Köy Enstitüleri bur
juvazi tarafından kendi is - 
tekleri ile kurulmuş, o günün 
toplumunun gereksinmeleri
ne cevap verebilecek, ileri
ci bir eğitim kuruluşuydu. Bur 
juvazi bir süre sonra kendi 
kurduğu bir eğitim kurulu
şunu yine kendisi kapatmış
tır. Köy Enstitülerinin kuru
luşu, çalışması ve kapanışı

kalyanın, Tripoli limanından 
«Nevşehir» adlı Türk bandı
ralı gemi ile getirilen 2300 
ton yapay gübre, beş gün
lük bir çalışmadan sonra bo 
şaltıldı ve Gemi limanımız
dan dün ayrıldı.
Bursa ve çevresinin gerek
sinmesini karşılayacak olan 
gübrenin depolara boşaltıl
masıyla gübre sıkıntısının gi 
derildiği öğrenildi.

Öte yandan yine Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu tara
fından ithal edilen bir grup 
açık gübrenin önümüzdeki 
günlerde Azot Sanayi Te
sislerine getirilip ve bura
da paketleneceği öğrenildi.

Bir ay sonra üretime baş 
layacak olan Gemlik Azot 
Sanayi Fabrikasında üreti
lecek olan Amonyum Nit
ratın ham maddesini oluş
turan «Ammonis» yüklü bir 
tankerinde 28 Nisan günü 
Ingiliz Bandıralı «Garbele» 
adlı gemi ile geleceği ilgi
lilerce açıklandı.

bemizden toplanan sigara
ların 15 liraya kadar satıldı 
ğıda alınan bilgiler arasın- 

nın gerçek nedenleri bugün 
artık tartışılmamaktadır. Ens 
titülerin kuruluşundaki yıl
larda Türkiyenin sınıfsal ya
pısı bugün değişmiştir. Köy 
Enstitülerinin kısa süren ya
şamı içinde verdiği hizmeti 
hiçbir zaman unutmamakla 
birlikte, bugün artık Köy 
Enstitüleri işlerini tamamla
mıştır» dedi.

Devrimci Üç Genci Dövdüğü İddia Edilen 
4 Polis Savcılıkça Mahkemeye Verildi

Bir süre önce evlerine 
gitmekte olan üç devrimci 
genci karakola götürerek 
sorgularını yaptıktan sonra 
dövdükleri hükümet dokto
ru raporuyla ortaya çıkan 
dört polisi savcı Ümit Teke-
li mahkemeye verdi,

Erol Peçenek, Haşan De
rin adlı öğrenciler ile Aydın 
Sönmez adında ki işçi olay
dan sonra savcılığa başvu
rarak kakakolda işkence gör 
düklerini iddia etmişler ve 
doktora şevklerini istemişler 
dik Gençlerin doktora şevk
lerinden sonra Hükümet Dok 
toru Haşan Derin adlı öğren 
ciye el ayaklarındaki mor
luklarla işkence yapıldığını 
belirten rapor verdi ve öğ
rencinin ellerinin on günde 
iyileşip üç gün iş yapama
yacağını bildirdi. Erol Peçe- 
nek’i’n ise; ellerinde morluk
ların bir haftada iyileşip iki 
gün iş yapamayacağını bil
dirmişti'.

Raporlar üzerine polisler 
hakkında soruşturma açan 
ilçe savcılığı Başkomiser Nu 
ri Avcı, polis İbrahim Çalış
kan, polis Ahmet Güngör, 
polis İbrahim Pembe hak
kında Türk Ceza Yasasının 
245. maddesine muhalefetten 
dava açtı. 29.3.1978 gün ve 
878/74-978/75-978/76 sayılı 
dosyalar ile haklarında da
vası bulunan polis önümüz
deki günlerde yargılana
caklar.

Türk Ceza Yasasının 245.

Şükrü Ekim Kadri Güler

CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeliklerine 
Şükrü Ekim ve Kadri Güler Atandı

CHP İlçe Yönetim Kuru
lu hafta içinde yaptığı nor
mal toplantısında açık olan 
jiki üyeliğe Şükrü Ekim ve 
'Kadri Güler'i atadı.

Cemal Ergen'in görevin
den istifası ve Mustafa Sey- 
men’in ölümü ile bir süre
den beri açık bulunan yö- 
’netim kurulu üyelikleri konu 

maddesi aynen şöyledir :
«Kuvvei cebriye imaline 

memur olanlar ve bilûmum 
zabıta ve ihzar memurları 
memuriyetlerini icrada ve ma 
fevkinde bulunan amirin em 
rini infazda kanun ve niza
mın tayin ettiği ahvalde baş

1 Mayıs İçin İlçemizde 
Yoğun Hazırlıklar Başladı

1 Mayıs İşçi Bayramının 
bu yıl yapılacak törenleri i- 
çin ilçemizdeki Demokratik ku
ruluşlarda yoğun bir hazır
lık başladı.

Geçen yıl olaylı geçen İş
çi Bayramından, bu yıl hiç 
bir olayın olmaması için yo
ğun çalışmalar sürdürülür
ken, ilçemizde de bayrama 
katılmak için çalışmalar 
yürütülmektedir.

İlçemizdeki Demokratik der

Sunğipek Fabrikasında Petrol İş 
Sendikası Üyeleri İlk Kez 
Temsilcilerini Kendileri Seçtiler

Petrol-lş Sendikasına bağ
lı Sunğipek işçileri ilk kez 
olarak işyerinde işçi temsil
ciliği için seçim yaptılar.

Pazartesi günü saat 8.00 
de başlayan seçimlerde iş 
yeri temsilciliklerine Fahret
tin Kurt, Ersin Kara, Burhan 

sunda toplanan İlçe Yönetim 
Kurulu boş olan üyeliklere 
Eczacı Şükrü Ekim ile Ga
zeteci Kadri Gülerin getiril
mesini kararlaştırdı.

Göreve atanma yazılarını 
alan Ekim ve Güler, İlçe Yö 
netim Kurulunun ilk toplan
tısına katılacakiannı bildirdi 
ler.

ka suretle bir kimse hakkın
da suimuamele veya cismen 
ceza verecek hal cüret eder 
yahut o kimseyi darp ve 
cerheylerse üç oydan üç se 
neye hapis ve muvakketen 
mümuriyetten mahrumiyet
cezası ile cezalandırılır.»

nek ve sendikalar araların
da 1 Mayıs komitesi oluştu
rurken, Gemlik’ten katılma
ların şimdiden geçen yıla 
göre daha fazla olduğu açık 
landı ve bayrama katılacak 
işçi, öğretmen, memur, es
nafı köylüler ile halkın TÖB- 
DER. GYÖÖD, İşçi Kültür 
Dayanışma Demeği, Genel
le Sendikası. YSÎ-lş Sendika
sına başvurmaları istendi.

Bulut, Halil Aydın, Yener A- 
kalan ve Beycan Yakal se
çildiler.

Petrol İş Sendikası Sunği
pek fabrikası işçi temsilci - 
leri aralarında yaptıkları top 
lantıda Baş Temsilciliğe Ye
ner Akalan*ı getirdiler.
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NAFIADAN 
HAFTAYA

‘“örgütlenmiş Emekçilerin 
Bilinçlenmesi”

Görüyorsunuz Türkiye’yi cehenneme döndürmek is
tiyorlar. Peki kimler istiyor diye soracaksınız) Olaylara 
doğru yaklaşmak gerekir. Bu yaklaşım da bizce, top* 
lumsal gelişmenin önüne geçilmek İstendiği gerçeğinin 
gözden hiçbir zaman uzak tutulmamasıyla mümkündür.

Nedir toplumsal gelişim? İşçiler, yani örgütlenmiş 
emekçiler her şeyin bilincine varmışlardır. Yani, eme
ğin sömürüldüğünün bilincine varmışlardır. Yani, ulu
sal gelirin küçük bir azınlığın elinde toplandığının bi
lincine varmışlardır. Yani, ülkenin yeraltı - yerüstü ser
vetlerinin emperyalist sulta altında bulundurabildlğlnin 
bilincine varmışlardır. İşte bu bilince varmış olmadır 
toplumsal gelişim.

Ve işçiler yalnız değillerdir. Örgütlenmişlerdir, dev
rimcî sendikalara sahiptirler. Yurtsever aydınlar var
dır onların yanında. İlerici gençlik onlardan yanadır.. 
Hepsinden önemlisi, emeğin üstünlüğü ilkesini benim
semiş demokratik sol düşüncede parti, bağımsızlarla 
birieşerek de olsa bugün hükümettedir. Hemde cephe- 
ciîer hükümetinin yıkılmasından sonra..

İşte bunun içindir yapılan herşey.. Toplumsal ge
lişmeyi durdurmak istiyorlar.. İşçilerin, yani örgütlen
miş emekçilerin siyasal etkinlik kazanmasını önlemek 
istiyorlar.. Yurtsever aydınlara yapılan saldırıların ne
deni budur. İlerici gençliğe kıymalarının nedeni bu* 
-dur.. Hükümeti yıkmak için, ülkeyi cehenneme çevir

meyi bile göze alabilmelerinin nedeni budun.
Bu açıdan bakmak zorundayız olaylara ve ona gö

re davranmalıyız.. Tarihin gelişini izlersek bakacağı
mız açı budun. Yani bunlar toplum düşmanlarıdır.. Yani 
bunlar halk düşmanlardın. Öç paralık sömürülerini sür
dürebilmek için yapamıyacaklan yoktur..

Burada söz kalabalığıyla boğmak istemem sîzleri.. 
Yalnız ey benim onurlu halkım, şunu unutmamahsınki; 
sömürü ancak toplumsal gelişim durdurulursa sürebi
lin. Yapılan her şey sömürüyü, seni sömürmeyi sürdü
rebilmek içindin. Ve sömürü dünyada bir bütündür.. 
Kaynaklandığı yer emperyalizmdin Emperyalizm sömü
rünün ta kendisidir.. Bu olayları bu bütün içinde değer
lendirmek gerekir.»

Malatya bunun en son ve en belirgin örneğidir.. 
Her yerde cinayet, her yerde yangın, her yerde soygun 
yaratacaksın ki, durdurabilesin toplumsal gelişmeyi, 
yani örgütlenmiş emekçilerin bilinçlenmesini»

Arkasından bağırmak geliyor tabii.. Anarşi var, 
anarşi var, diye» Çünkü tüccar bunlar, anarşinin tica
retini rahatlıkla yapıyorlar» Toplumsal gelişimi dur
durmak için yarattıkları olaylara, anarşi diyorlar ve 
emekçilerden yana bir partiyi suçluyorlar...

Tarih göstermiştirki, örgütlenmiş emekçilerin bilinç
lenmesinin önüne geçilmesi olanaksızdır.. Bu Türkiye'de 
de böyle olacaktır»

\ (Ltujia. fyiu).

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
978/344

1 — Gemlik Kapaklı Köyü ova mevkiinde kâin 
şarken Şerife Kocadere batısı Patika (Mehmet Gül te
kin) Mehmet Ege, Kuzeyi Muharrem Güner, Güneyi 
Mehmet Gûltekin ve İbrahim Tutucu ile çevrili

2- Gemlik Kapaklı Köyü kabamersin mevkiinde 
kâin doğusu Yahya Güleç, batısı Ali Bilgin, kuzeyi 
Hacer Gönenç varisleri, güneyi yol ile çevrili

3- Gemlik Kapaklı Köyü deracivarı mevkiinde kâin 
doğusu İsmail özen, batısı Hacer Gönenç, Orhan 
Tutucu, kuzeyi Ahmet Konca, Feyzullah Uluçay, gü
neyi Ahmet Baysal ile çevrili gayrimenkullerin se
netsizden adına tapuya tescili Tacettin Erez tarafından 
talep ve dava edildiğinden iş bu gayrimenkul üze
rinde mülkiyet iddiasında bulunanların İlan tarihinden 
itibaren 3 ay içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize 
müracaatları teminen ifan olunur

KONUK YAZARLAR

FAŞİZMİN KLASİK OYUNLARI
Toplumsal değişime para

lel olarak toplumdaki bi, 
linçlenlş ve örgütlenişi ken
di çıkarları açısından zararlı 
gören Ekonomik gücü elinde 
bulunduran egemen güçler, 
bu değişim ve bilinçlenişi 
Demokratik Rejim içerisin - 
de önliyememektedirler. kı
saca Demokratik rejimi ken 
di çıkarları açısından artık 
zararlı görmektedirler. Siya
si temsilcilerinin de Demok
ratik yolla yeniden iktidara 
gelmelerinin olanaksızlığını 
anlayan egemen güçler her 
geçen gün daha fazla hır
çınlaşarak şiddet olayları 
zincirine yeni yeni halkalar 
eklemektedirler.

İstanbul üniversitesinden 
çıkan öğrencilerin üzerine 
tahrip kalıbı atarak 7 öğren
cinin öldürülmesi, Ümraniye 
de 5 emekçinin katledilmesi, 
Ankara Cumhuriyet Savcı 
Yardımcısı Doğan Öz, bilim 
adamı Server TANİLLİ ve en 
son olarak Malatya Beledi - 
ye Başkanı Hamit FENDOĞ 
LU ile gelini ve iki torunun 
öldürülme olayları hep bu 
düşüncenin sonucudur.

YAHYA ŞİMŞEK
Avukat

İl Genel Meclisi Üyesi

Ülke içinde bir iç savaş 
tehlikesine yol açabilecek 
bu olayları bir kaç serseri
nin, macera olsun diye çı
kardıklarını düşünmek elbet 
te mümkün değildir. Bütün 
bu olaylar en ince noktası
na kadar düşünülmüş, ka
rarlaştırılmış ve uygulamıya 
konulmuş çağdışı düşünce
nin ürünüdür. Dünyanın ne
resinde olursa olsun kapita
lizm egemenliğini sürekli kıl 
mak için hep geleceğe yöne 
lik hesaplar yapar. Buhranlı 
günlerde saltanatlarının el - 
den gitmemesi için paralı 
serseriler yetiştirir, besler - 
ler. Efendilerine hizmet için 
iştahla kan içen bu serse
rilerin sonunda akıttıkları ka 
nın içerisinde boğulabilecek 
lerini akıllarına dahi getir
meyecek kadar beyinleri yı -

Şiddet eylemlerinin karşı
sında bugün anarşiyi kayna

ğında kurutma kararlılığın^ 
da olan CHP hükümeti var
dır. CHP hükümeti anarşi
nin kaynağına inmektedir. 
Anarşinin kaynağına inildik
çe tıpkı an kovanına çöp so 
kulduğunda anların hırsla 
saldırıya geçişleri gibi sai - 
dırmckta, hırçınlaşmaktadır
lar. Efendilerinin saltanatla
rını devam ettirmek için De
mokratik eşkıyaları sokakta 
kanlı olaylar tertipliyerek top 
lumu sindirmek, tertipledik - 
leri bu olaylannın önlenemi- 
yeceğini totaliter bir rejimin 
gerekliliği imajını yatarak 
halkın CHP hükümetine kar 
şı tepkisini yaratmaya çalış 
maktadırlar.

Aslında faşizmin klasik 
yöntemidir bu. Daha önce 
Almanyada da, İtalyada da 
hep bu yöntem izlenmiştir. 
Almanyada Hitlerin faşist ko 
mandoları Alman Meclis sa

ALMANYA’DA FAŞİZM o
HALİM TOĞAN

ADOLF HİTLER HAPİSTE

Ama üç ay sonra başlıyan mahkemede bir yandan 
ötedenberi kendisine arka çıkan Bavyera Adalet Bakanı 
nın özel gayretleri, öbür yandada kendi hitabet gücü 
ve cüretkârlığı sayesinde Hitler durumu lehine çevirme
yi başardı. Mahkeme sonunda, ceza kanununun öngör
düğü müebbed hapis yerine sadece beş yıl ağır hapse 
mahkûm edildi ve o kadar bile içerde kalmadı. 9 ay son
ra, Aralık ayında kefaletle serbest bırakıldı. Hem de adı
nı bütün Almanya’ya hattâ dünya basınına duyurmuş bir 
«kahraman» olarak! O güne kadar ki hayatını anlattığı, 
inançlarını ve «düşünce» lerini dile getirdiği ve iktidara 
gelirse yapacağı şeyleri — ve nitekim geldiğinde de yap
tığı şeyleri — büyük bir açıklıkla önceden haber verdiği 
Kavgam adlı kitabını o dokuz ay içinde hapishanede ken
disini ziyarete gelenlerle serbestçe görüşüp siyaset yap
maya devam ederek beyler gibi yaşadığ rahat odasında 
yazdı.

HİTLER’İN «HEZEYAN»LARI

Hitlerin kitabının ana temas’ı Alman milletinin «üs
tünlüğü» dür. Ona göre Tanrı Almanları en üstün millet 

| dünyaya efendi olmaya lâyık bir milet olarak yaratmıştır. 
I Almanların bu üstünlüklerini başkalarına kabul eltirme- 
I leri İçin herşeyden önce Avrupa'da yaşıyan bütün Alman

lar tek ve büyük bir Almanya içinde birleştirilmelidirler. 
Bu bakımdan aslen Alman olan Avusturya'nın, nemli Al
man azınlıkların yaşadığı Polonya, Çekoslovakya gibi ül
kelerin Almanya’ya ilhakı Almanlar için en doğal bir hak
tır. Fakat bu da yüce Alman milletinin şânına yetmez. On
lara daha geniş bir «yaşama alanı» gerekir. Almanya bu 
alanı Afrika’da vb. sömürgeler elde ederek bulmaya ça- 

I lışacak yerde doğrudan doğruya Avrupa’yı sömürgeleşti
rerek ele geçirmelidir. Bunun için Alman milletinin ge
leneksel düşmanı yoz Fransa istilâ edilmeli ve asıl Do
ğuya, Polonya üzerinden Rusya’ya yürünmelidir. Bütün 
geri ve aşağılık Slav milletlerin yaşadıkları Doğu toprak
ları Almanların doğal sömürü ve hâkimiyet alanlarıdır.

En üstün ırk olan Almanların kendilerinden aşağı mil
letleri sömürmeleri ve üzerlerinde tahakküm kurmaları 
onların en doğal hakkıdır. Çünkü yaşamak ve başkala
rını sömürerek yükselmek en güçlü olanın hakkıdır. Ha
yatta en büyük erdemler savaşmak, kan dökmek ve güç- 

। lünün gücünün hakkını elde etmesidir. Medeniyet de sö
mürüye dayanır. Dünyada en büyük medeniyetleri kuran
lar Ârl ya da Cermen ırkına mensup milletler olmuştur. 
Bunların da en yücesi Alman milletidir. Alman milleti gü
cünü İspat edip bütün Avrupa’yı ve giderek bütün dün

rayını yakmışlar, süratle so- 
botajîcılann sol militanlar ol 
duğu propagandasını yay
gınlaştırarak solcuların tu- 
tuklanmalanna, işkence gör 
melerine sebep olmuşlardır. 
Bu olay Almanyada faşist re 
jimin kuruluşunda temel ta
şı olmuştur.

Türkiyede Faşizmi tezgâh
lamak istiyenler Alman mec 
!is binasının yangınından bu 
yana faşist oyunlann tertip 
çilerinin sonlarını dikkatle 
izlemelidirler. Bunlann hiç - 
biri uzun vadede istedikleri 
sonuca ulaşamamışlardır.

Tarihin akışı yirminci yüz
yılın sonlarında Türkiyede 
tersine dönecek değildir a- 
ma, yetkili yetkisiz tüm CHP 
liierin CHP sini çok iyi an
latmaları, hem sokaktaki fa
şist tırmanmaya karşı De
mokratik yoldan mücadele 
etmeleri hemde Demokratik 
Solun iktidardaki başarısını 
önlemek için tezgâhlanan 
oyunları bozmaları, kurulan 
tuzakları ortaya çıkanp hal
kın gözleri önüne sermeleri 
gerekmektedir.

yayı köleleştirmedikçe Versailles Andlaşması gibi onur kı
rıcı olaylara katlanmak zorunda kalacaktır.

Almanların uğradıkları felâketlerin medeni Âri ırkının 
üstünlüğü ilkesine riayet edilmemesi olmuştur. Dünyanın 
efendisi olmaya lâyık Alman milleti efendiliğini ispat et
mek ve sürdürmek için kendi ırk saflığını korumalı, baş
ka ırklarla karışmamalı ve onlara köle muamelesi yapma
lıdır. «İyi ırktan olmayanlar ıvır zıvırdır.» Bunların da en 
başında Yahudiler ve Slavlar gelir.

Alman milleti ırk saflığını koruyabilmek ve tarihî gö
revini yerine getirebilmek için birlik ve beraberlik içinde 
olmalıdır. Bunun için de sarsılmaz tek bir iradeye kayıt
sız şartsız boyun eğmelidir. O irade Führer'in yani Baş
buğun iradesidir. Devleti de o temsil eder. Devletin dedi
ği dedik olacaktır. Ekonominin sağlığı ve ülkenin refahı 
devlet otoritesinin sağlamlığına bağlıdır. Devlet ne kadar 
güçlüyse ekonomi o kadar iyi işler. Demokrasi, devlet ik
tidarı üzerinde her türlü kısıtlama saçmalıktır. Parlamen
to sadece bir danışma kuruludur. Karar verme yetkisi o- 
lamaz. Kararı Başbuğ verir. Demokrasiyi savunanlar Al
man milletinin tarihî misyonunu çelmelemeye kalkışan 
bedbahtlar ve hainlerdir. Sosyalizm de ihanetlerin en bü
yüğüdür. Çünkü insanların eşitliği fikrine dayanır. Oysa 
hayatta eşitlik yok, efendiler ve köleler vardır!

Sosyalizm ve insanların eşitliği denilen şey bir Ya
hudi icadıdır. 1917 Devrimi ve Sovyetler Birliğinin kurulma 
sı Yahudilerin insanlığa yaptıkları en büyük ihanettir. 
Hitler Nazi Partisinin adında «Sosyalizm» kelimesinin yer 
almasına izah için sosyalizmi şöyle tanımlamıştır 1922’de 
bir konuşmada : «Millî dâvayı... millî marşımızdaki «Deut- 
schiand über alles» (Herşeyin Üstünde Almanya] sözünü 
bu dünyada Almanya, Alman halkı ve Alman toprağından 
yüce birşey olmadığı biçiminde anlayan herkes sosyalist
tir.»

HİTLERİN «HEZEYAN.LARI ARDINDAN 
AVRUPA BURJUVAZİSİ...

Bütün bunlar delice bir işe kalkışıp başarısızlığa uğ
radıktan sonra hapse tıkılan bir kaçığın hezeyanları gibi 
görülebilir ilk bakışta. Oysa gerçek hiç. de öyle değildir. 
Bu «hezeyanlarsın çok derin kökleri vardı. Ama bu kök
leri kimilerinin yaptığı gibi Alman milletinin bazı« gelenek
sel özellik» lerinde aramak da yanlıştır. Çünkü bu kök
ler aslında belli bir sosyal düzende yatmaktaydı, o sos- 
yaldüzen de kapitalizmdi.

Devamı Haftaya



gemUk
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Günümüzden 59 yıl önce, 19 Mayıs da, 
düşmanlarca bölünmüş topraklarımızı kur 
tarmağa ant içmiş bir kişi, Mustafa Ke
mal Samsun'a ayak basıyordu. Çevresin
de yok denecek cztıkta aynı inanç içinde 
olanlardan başka da gücü yoktu. Zor ko
şullar teinde, şehir şehir gezerek ulusun 
içinde bulunduğu kötü durumu ortaya ko
yarak, ulusal bilinçlenmeyi pekiştirdi. Ulu
sumuzun OsmanlI değil, Türk olduğunu, böy 
te de kalacağını. 7CQ yıl Türklüğünü unu
tan — unutturulan — topluma Türk oldu
ğunu vurguladı. Kendisinin de Türk toplu- 
munun bîr kişisi olmakla kıvanç duyduğu
nu belirtmekten büyük sevinç duyduğunuda 
belirtmekten büyük sevinç duyduğunu da 
vurguladı. Kendisine inanmış bir toplum
dan güç alarak Ankara’da 23 Nisan 1920 
de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 
Böylece, bizi özgürlüğe, ulusal bilincimize 
ulaştıran Kurtuluş Savaşı açıldı.

Ordumuzun karşısında, cephelerde tu
tturamayan düşmana içimizden yardım e- 
denfer de azımsanmayacak düzeydeydi. 
Bizden olanlar (!) düşmanla elbirliği ede
rek, yenilgimize yardımcı oluyorlardı. Bu 
gibileri destekleyen, besleyen, arkada güç 
fer vardı; çıkarcılar, sömürücüler. Uzun 
yıllar Anadolu insanını kanını emmiş, eme 
ğıni, aimtsrini sömürmüş olanlar yollannın 
kapanmasını istemiyor. Düşmanla birlik 
oluyor, soydaşına silah çeker oluyordu. 
Mustafa Kemal, bir yandan dıştan gelen 
düşmanla, hemde içerdeki düşmanla sava
şıyordu. İçerdeki, düşmanın arkasında can 
çekişen saray, dıştan gelen düşmanın ar
kasında da, İngiliz, Fransız gibi güçlü u- 
lusiar bulunuyordu. Tüm zor koşullar için
de Kurtuluş Savaşı kazanıldı, bağımsız u- 
lus olma bilincine de ulaştık. Bu bilince 
ulaşmanın 58. yılındayız bugün.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılı
şının 58. yılında geri kalmış ülkeler arasın- 
dayız. Böyle olmamızın nedenlerini irdele
mek gerekir kuşkusuz. Cumhuriyet ilanın
dan 1950 yılına uzanan yola baktığımızda 
kıvanç duymamak olanak dışı. Savaştan 
yeni çıkmış bir ülkenin kısa sürede fabri
kalar, demir yollan, deniz yollan, parası 
var. Dış ülkelere el açariığı da yok dene
cek kadar, yağımızla kavrulmuş, birlik için 
de olmamız zorluklar İçinden geçerek kal
kınmamızı sağlaya bil m iş isiz. 1950, 1960, 
1971 sene aralarını dolduran koltuk aşıkla- 
nnın halka, yurt çıkarlarına ters düşen tu
tamlan faizleri içimizde tutarsızlığa, kopuk
luğa, düşmanlığa kadar getirdi. Bugün gö
nül alıcı bir görünüm yoksa suç kimindir? 
Bu soruya yanıt aramaya çıktığımızda bin
lerini yakalamak gereğini duyarız. Eğitim, 
öğretimin yozlaştırılması akla gelemez mi?

İlk bakışta evet. Bir ulus olduğunca 
zengindir. Parasal sorunu, endüstriyel, so
runu, ulaşım sorunu... olmayabilir. Ama, o

ulusun eğitim — öğretimi rayından kaydı
rılmışsa, beyin yıkayıcılar çok çalışmışlar
sa zenginlik, ekonomik denge ne yazar? 
Hükümetler İpin ucunu kaçırdıkça yaşamak 
için, yasadığın içinde yasal olmayan yol
lara baş vuracaklar, çevre, vurucu güçler 
yaratarak, besleyerek egemen olmayı yeğ 
leyeceklerdir ki, yakın geçmişte bunları 

yaşadık. Toplum dengesini yitirmiş, hazi
ne boşalmış, ülke içinde anarşinin sırtı sı- 
vazlanmıştır. Partilerin besledikleri, destek 
lenerek devleti efe geçirme tırmanışına var 
dınlmıştır eylemleri. Bugün 23 Nisan 1978 
de sancılı bir ülkeyiz. Ne yazıkki sancıyı 
yaratanlar, hükümetten gitmelerine karşın, 
ülkenin sancılarının daha da artması yo
lunda, uğraş veriyorlar.

Yurdumuzda ilerlemelerin olmadığı kim 
se yadsıyamaz sanırız. Döviz rezervlerimiz 
yükselmekte; uluslar arası ilişkiler olum
lu yolda. Hükümet, içinde bulunduğumuz 
açmaz durumdan çıkabilmek için, az ba
ğımlı, gelişmiş ülke olabilme yolunda uğ
raş vermektedir. Dün, sözde olan ulusçu
luğumuz, bugün elle tutulur gözle görülür 
lüğünü görmezlikten de gelemeyiz diyece
ğim. Sorunları irdelerken, bizim sorunları
mız olduğu doğrultusundan yola çıkarak 
sonuca ulaşmamız yerinde olur. Bunu da 
yapabilmekliğimiz, günlük olayları iyice iz
lememize bağlıdır. Kulaktan, ondan bun
dan duymakla sonuca ulaşılamayacağımı
zı bilmek yerinde olur. Vatandaş olarak so 
runlara omuz silkemeyiz. Aklımızın erdiğin 
ce, görüşümüzün doğrultusunda gerçekle
rin ışığında tarafsızca değerlendirmemiz ye 
rinde olmazmı?

Bugünkü hükümeti sarsmak için olay
lar çoğaldı. Malatya Belediye Başkanının 
tuzakla öldürülmesi, ardından kenti yakı
cı yıkıcı eylemlere geçilmesi anlamlıdır. 
Cumhuriyetin, devletin temeline dinamit 
koyarak ereğine ulaşmak isteyen anarşi, 
hassas bölgeleri özellikle seçiyor. Bu du
rumda, muhalefetin eylemlere karşı tavır 
koyması gerekirken, destekler görünümde 
olması da üzücüdür. Devlet adamlığı, mu
halefet başkanlığı kin denilen zehiri, böy - 
le hassas zamanlarda dışarı vurmaz. Bu 
oluyorsa, hükümetin çalışmalarının her gün 
iyi yolda olduğunun sindirelemediğinin ka
nıtıdır. Muhalefet çırçındıkça batarken, ül
kemiz, yarına daha inançlıca olumlu yol
dadır. Olayların ardındakiler az çok kesti
riliyor bugün. Yarın gerçek yüzlerini göre
ceğiz, maskeler düşecek. Bağırmaları, kor 
kulan bundandır. Bugün dünden daha İyi
yiz.

23 Nisan 1978 Atatürk'ün Meclisi, kur
duğu Cumhuriyeti ayaktadır. Güçler çarpış 
masında, çıkarcıların meclisi kaldırmaya, 
Cumhuriyeti yıkmağa güçler) yetmeyecek
tir.

KÖRFEZ
İLÂN VE REKLÂMCILIK İŞLERİ

Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde
Küçük ilan, Doğum, Gün, Emlâk Satışları, Vefat 

ilanları, Kutlamalar ve Ticarî Reklamlarınız için

1978 Yılı Daimi Seçmen Kütüklerinin Denetimi Sonucu Köy ve 
Mahalle Muhtarlıklarına Ait Seçmen Sayısını Gösterir Liste 
GEMLİK MERKEZ MAHALLELERİ

Mahalle adı S. adeti Balıkpazarı M. 1144 Cumhuriyet M. 2BS
Yeni Mahalle 1122 Kayhan M. 1405 Halitpaşa M. 78i
Hisartepe M. 798 Osmaniye M. 3024 Demimi başı 1105
Orhaniye M. 1210 Hamidiye M. 3887 Toplam 14786

KÖY MUHTARLIKLARI

Köy Muh. Adı S. adeti Gencali Köyü 224 Fevziye Köyü 287
Umurbey Parsbey 1222 Cihatlı Köyü 272 Narlı Köyü 214

» Orhaniye 707 Fındıcak Köyü 163 Kapaklı Köyü 273
Armutlu K. Yaka 697 Hayriye Köyü 73 B. Kumla Köyü 365

» Bayır 405 Haydariye Köyü 1S9 Katırlı Köyü 283
K. Kum. Memi R. M. 394 Selimiye Köyü 76 Kurşunlu Köyü 237
» » Şükrü A. M. 376 Muratoba Köyü 363 Yeniköy 193
» » Siteler M. 98 Hamidiye Köyü 303 Fıstıklı Kiyû 525
» » Güzel Yalı 164 Şahinyurdu Köyü 300 Karacaali Köyü 482

Adliye Köyü 248 Mecidiye Köyü 133 Kurtul Köyü 526
Şükriye Köyü 204 Güvenli Köyü 81 Toptanı 10503
Engürücük Köyü 496

şiir köşesi
İstem ve Özlem

Bir özlem var içimde yıllardır dinmek bilmeyen 
Büyük bir istemle bitmek isteyen 
Ve öyle bir özlem ki içimdeki 
Anlatılmaz, ne sözcüklerle, ne de gözlerle

Bir istem var içimde haklara, eşitliğe, mutluluğa 
Sevmek ve sevilmenin özlemiyle yanan 
İstem ve özlemim yanyana gelmiş 
İnsanları mutluluğa çağırmayan
V® özgürlük dolu, bir yaşamın özlemiyle yanıyor
Cayır, cayır
Öyle bir yanış kİ bu
Özlemin istemin ve ardından İsyanın paylaştığı bir 

(yanış 
Çık diyor, çık dünyadan, sonsuzluklara da gitsen 
Git bul yıllarca var olan özlemin ucunu.

Hak, eşitlik, özgürlük, 
İnsanca yaşamayı 
Sevmeyi, sevilmeyi 
Ak günleri bul diyor

iclâl Sokollu

Bugün Ben 
Yarın Sen

Yenllmlşliğin var çaresizliğin® 
birde kapkara gözlükler... 
öyledir dost öyledir 
kör değilsin 
ama göremiyorsuff gerçvtierl 
sonra... 
kızmak geliyor içinden 
üstelik sus diyorsun 
susmak ya çaresizliğimize 
bir de af dilemek tanrıdan 
bencilliğin affı varsa eğer 
sende affedilirsin belki 
belki de .. 
bende affedebilirim kendimi 
bugünün dili varsa 
yarınında dili var suçsuz failim 
suçluysak eğer geçmişimizden 
bu gün ben SUÇLU, yarın SEN!.

Fikri ATEŞ

Nişan - Düğün - Sünnet Davetiyelerinizin 
En Güzellerini 

KÖRFEZ DASINEVİNDE 
Dalabilirsiniz

Ticaret Markası Ofset Baskılı, Varak Yaldızlı ve 
Gofreli Davetiyelerinde Üstün Kalitenin Adıdır

2 Saatte Teslim
Temiz İşçilik, Uygun Fiat

Körfez Basımevi
İstiklâl Cad. A. Şirin Pasajı No. 45/A Gemlik

Körfez Basımevi tlf. 17 97 Gemlik
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ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK 
BAYRAMININ 58. YILDÖNÜMÜ YARIN 
KUTLANACAK

Ulusal Eğemenlik ve Ço
cuk Bayramının 58. yıldönü
mü bütün yurtta yann tö
renlerle kutlanacaktır.

Kutlama komitesince ha 
zırlanan proğram gereği yü
rütülecek olan bayram, bu

••çen yıl yapılan 23 Nisan törenlerinde çocuklar çiçekler kadar güzeldi

gün saat 12.00 de Sunğipek 
Fabrikasının düdüğünü çal
masıyla başlayacaktır.

Pazar günü saat 9.00 da 
protokolü oluşturanlar, kuru
luşların temsilcileri ve okul
ları temsllen müdürler ve i- 

klşer öğrenci kutlamalarda 
bulunacaklardır. Okullar ve 
kuruluşların kordonda yerle
rini almalarından sonra Ata
nın anıtı önünde saygı du
ruşunda bulunacaktır.

Saat 10.00 da İstiklâl Mar 

sının çalınmasından sonra 
İlçe Kaymakamı, Garnizon 
Kumandanı, Belediye Baş
kanı ve İlköğretim Müdürü 
halkın ve öğrencilerin bayra 
mini kutlayacaklardır. Daha 
sonra İlköğretim Müdürü 
Mevlüt Aksoy, günün önemi
ni anlamını pekiştirecekler
dir.

Bayram, geçit töreniyle 
sona erecektir.

ATATÜRK ÇOCUKLARI
Ne hoş kokuyor toprak.
Ne güzel çiçekleri.
Sanki demete yaprak. 
Ve renkli böcekleri.

Cıvıldaşan kuşlan, 
Oynaşan tavşanlar'. 
Petek üstünde arı, 
ATATÜRK ÇOCUKLARI..

İsmail BAYRAKTAR |

Geçen yıl yapılan 23 Nisan törenlerinde öğrenciler görülüyor.

YOĞURT ALINACAKTIR
1- Müessesemizin 1 Yıllık ihtiyacı için 70 Ton 

Yoğurt satınahnacaktır.
2- Buna ait şartname Müessesemiz Ticaret Mü

dürlüğünden temin edilebilir.
3- Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı tek

liflerin engeç 3. Mayıs. 1978 Çarşamba günü saat 
15 0CJe kadar Müessesemizde bulundurulması lâzımdır.

4— Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.

Sûmerbank
Gemfik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri 

Sanayii Müessesesi

Satılık kaloriferli 
2 Daire

Biri Gazhane Caddesinde 
diğeri denize nazır Körfez 

Apartmanının 5. katında A/Blok 
12 ve B/Blok 5 Nolu daireler 

satılıktır

MÜRACAAT : ORHAN SINIRTA} 
ULU CAD, NO, 43 - BURSA 
TLF : 12833

RIHTIM LOKANTASI
Yeni Müstecirleri ile Sayın Gemlik’lilerin Hizmetine 

Devanı Ettiğini Bildirir
SICAK ÇORBA VE YEMEKLER - İZGARA ÇEŞİTLERİ 

TAZE BALIK - PİLİÇ VE TATLILAR
İSKELE MEYDANI KAYA GAZİNOSU YANI TLF. 1597 DEN GEMLİK

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
1977/1245

Gemlik Narh Köyünde tepecik ardı mevkiinde 
kain doğusu Feti Çetinkaya, İsmail Hakkı Kınay vs. 
ile Abdullah Ölmez, Kadir Ölmez, batısı İsmail Kü
çük tarlası, güneyi Recep Ünal tarlası, kuzeyi çalılık ile 
çevrili gayrimenkul taşınmazın davacı Feti Çetinkaya 
vekili tarafından adına senetsizden tapuya tescilini 
talep ve dava ettiğinden işbu gayrimenkul üzerinde 
başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların ilan tarihin
den itibaren üç ay içersinde delilleri ile birlikte ha
kimliğimize müracaatları teminen ilan olunur.

Satılık Daire
Büyük Kumla Dalyankaya Sitesin 

de satılık daire.

Müracaat : tlf. 1561 - 1797 Gemlik

Zayi
16 EK 082 Romork'un 

Plakasını kaybettim hü
kümsüzdür.

İsmail Demir 
Şahinyurdu Köyü

Kayıp
•-"! 4- < ■' i

Gemlik Vergi Dairesiden almış öldüğümüz® 
aşağıda tarih ve numarası yazılı makbuzlar kaybolmuş
tur. Duyurulur.

Haşan Kızıllan - Ahmet Özer - Birgül Oktay
Tarih Makbuz No

5/9/1977 833.827
12/9/ ' 834.209
18/10/° 835.897
19/9/” 834.307
24/10/” 836.251
3/11/" 836.846
1/12/” 989142

SATILIK
16 amperlik elektrik kaynağı ve su te

sisat aletleri ve darbeli breyiz sahibinden 
satılıktır.
MÜRACAAT : Gençlik Berberi Şükrü Sencan
Pazar Cad. No. 26 — Gemlik
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Tıp Fakültesi Sosyalizasyon çalışmalarına Başladı

100 YATAKLI HASTAHANE İÇİN
İlçemizden de Yoğun Katılmalar oluyor
1 Mayıs İsçi Bayramı 
Yığınsal Olarak Koflanacak

ARSA BAĞIŞI BEKLENİYOR
Bursa Tıp Fakültesinin 

Gemlik »e köylerini sosyali- 
Ksyon uygulama bölgesi o- 
arak kabul etmesinden son
ra programlanan çalışmaia - 
nn gerçekleşmesi için temas 
far başladı ve 100 yataklı 
hastane yapımı için arsa a- 
randığt bildirildi.

Belediye Başkan Vekili Ay
dın Erenoğlu. yaptığı açıkla
mada Tıp Fakültesi yetkilile
rinin Gemlik Merkezinde ya
pılması plânlanan hastane i- 
çin belediyeden arsa talebin
de bulunduklarını bildirdi. 
Hastane için uygun arsanın 
arandığını söyleyen Aydın E- 
renoğiu. şöyle konuştu: «Tıp 
Fakültesinin ilçemizde yap - 
mak istediği hastane için bü
tün gücümüzle yardımcı ola 
cağız. Belediye olarak gerek
il girişimleri yapmaktayız. Ar 
sa konusunda her türlü arsa 
bağışı bizim işimizi daha ko
laylaştıracaktır. Yardımsever 
hemşehrilerimizin bu konuda 
belediyeye yardımcı olmalan 
m bekliyoruz.»
5 SAĞLIK OCAĞI AÇILIYOR

Tıp Fakültesince sosyali -

Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğünce Açılan 
Biçki-Dikiş ve El Sanatları Kursu Büyük İlgi Gördü

Öğretmen Murat Şentürk, Sami Aslım ve 
Ihsan Topçu Eğitim Enstitülerine Atandılar

İlçemizde Halk Eğitimi Mer 
kez Müdürlüğünce öğretim 
yılı başında açılan Biçki Di
kiş ve el sanatları kursu bü
yük ilgi gördü.

İznik'ten ilçemize Halk E- 
ğitlm Merkez Müdürlüğüne 
atanan kurs öğretmeni Gül- 
deren SivaslI tarafından yö

Biçki-Dikiş Kursuna katılan öğrenciler görülüyor.

zasyon uygulama bölgesi se 
çilen Gemlik Merkez, Armut
lu, Küçük Kumla, Umurbey 
ve Engürücük Köylerinde açı 
lacak sağlık ocaklarında ilçe 
ve köylerinde bütün vatan - 
daşlaan sağltk sorunlarına 
bakılacak. Sağlık ocağına 
başvuranlar gerekli kontrolü 
yapıldıktan sonra tedavisine

CHP de Yeni
Üye Yazımlarına 
Başlandı a

CHP.’nin son kurultayında 
alınan karar gereği başlatı
lan kayıt yenilemenin birinci 
bölümü bitirildi.

CHP. Genel Sekreterliğin - 
ce hazırlanan genelge gereği 
30 Kasım 1976 tarihine kadar 
partiye üye olanların kayıtla
rının yenilenmesiyle başlatı - 
lan kampanya 15 Nisan gü - 
nü son bularak hazırlanan ev 
raklann Genel Sekreterliğe 
gönderme çalışmalarına baş

D. S. 4 te

netilen ve 11 Eylül İlkokulu 
nun bir dersanesinde çalış - 
malarını sürdüren Biçki Di
kiş Kursu ile ei sanatları kur 
suna toplam 70 öğrenci katı
lıyor.

İki buçuk aylık devreler ha
linde çalışmakta olan kursla
ra karşı büyük ilgi olduğunu 

geçilecek, hastanın kontro
lünde, tedavinin ve hastalı - 
ğın durumuna göre, hastalar, 
yapılacak olan Gemlik Has
tanesine vşya Bursa Tıp Fa
kültesine gönderilecektir.

İlgililerin bildirdiğine göre 
açılacak olan Sağlık Ocak
larında bir doktor,' ebş, sağ-* 
lık memuru ve hemşireler b.y

CHP İlçe Gençlik 
Kolu Başkanlığına 
Sami Esentürk 
Getirildi

CHP. ilçe Gençlik Kolu 
Başkanı Murat Atasoy'un as 
kerlik görevini yapmak yzpr 
re silah altına alınması üzş* 
rine Gençlik Kolu Başkanlı - 
ğına Sami Esentürk getirildi.

Eski CHP İlçe Genç 
lik Kolu Balkanlarından 
İsmail Şentûrk'ün karde- 
şi olan Sami Şentürk u- 
zun yillardan beri genç
lik kollarında görev yap* 
yapmaktaydı.

söyleyen Kurs öğretmeni Gül 
deren SivaslI «Şimdiden Ey
lül ayına ait kontenjanlarımız 
doldu. Her yaşta öğrencimi
zin katılacağı kursa karşı gös 
terilen ilgi karşısında 25 ki
şilik sınıflarımızda 40 öğren-
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lunacak, ocaklar motorlu a- 
raçlarla donatılacaktır. Has
tane ise tam teşekküllü ola
caktır.

Sağlık Ocakları ve Gemlik 
Merkezinde yapılacak olan 
hastane için arsalar temin 
edildiğinde, yapım çalışma - 
larına hemen başlanacağı al 
dığımız bilgiler arasındadır.

Muhtarlar 
Maaşlarımı Almağa 
Başladı

Bir süre önce yasalaşan 
Köy Muhtarlarına Maaş Bağ
lanmasıyla ilgili yasanın hü
kümlerine uyularak bütün 
yurtta Muhtarlara maaş da
ğıtılmaya başlandı.

’ ilçemiz Merkezinde bulu * 
nen Bahkpazöri , Halitpaşa, 
Kayhan, Orhâniye, Hamldiye, 
Hisartepe, Osmaniye, Cum
huriyet,, ve Demirsubaşı ma
hallesi muhtarları 5 ay 20 
günlük maaşlarının karşılığı

D. S. 4 te

Gemlik Ortaokulu İngi
lizce öğretmeni Murat Şen- 
türk ile bir süre önce eski 
Bursa Valisi Mehmet K.ara- 
sarlıoğlu tarafından. Bursa 
Yıldırım Beyazıt Ortaokulu* 
na sürülen Türkçe öğretme
ni Sami Aslım ve Edebiyat 
öğretmeni İhsan Topçu e- 
ğltim enstitüsü öğretmenlik
lerin atandılar.

Ankara Yabancı Diller 
Eğitim Enstitüsü mezunu o- 
lan Murat Şentürk üç yıl Elâ
zığ Lisesinde çalıştıktan son
ra Gemlik Lisesine atandı. 
İki yıldır ilçemizde görev ya
pan Şentürk'e hafta içinde 
gelen kararname ile Kocaeli 
Eğitim Enstitüsü İngilizce 
öğretmenliğine atandığı bildi
rildi. Şentürk okulda yapılan 
törenden sonra ilçemizden 
ayrılarak yeni görevine baş
ladı.

AP. döneminde Emet'e 1. 
MC döneminde Çorum'un 
Çıkrık köyüne, II. MC döne
minde de Bursa Yıldırım Be
yazıt Lisesine sürülen eski 
TÖB-DER Başkanı Sami As
lım Eğitim Enstitüsü Edebi
yat öğretmenliğine atandı. 
Aslım, dün yeni görevine baş 
ladı.

Gemlik Lisesi Edebiyat öğ-

işçilerin Birlik, Dayanışma 
ve Bağımsızlık günü olan 
«1 Mayıs İşçi Bayramı» Pa
zartesi günü İstanbul Tak
sim Alanında büyük törenler
le kutlanacak.

DİSK’in öncülüğünde dü
zenlenen törenlere 40 demok 
ratik kuruluş. KÖY-KOP ve 
Türk-İş'e bağlı bazı sendika
ların üyesi işçilerin de katı
lacağı öğrenildi.

İŞÇİ BAYRAMI 
TARİHÇESİ

İlk ker 1864 yılında

Köy İlkokulları 
Tatile Girdi

5 Eylül 1977 günü açılan 
Köy İlkokulları dün son ders 
bitiminde büyük tatile girdi
leri

KÖY okullarının kapanma
sıyla ilgili olarak bilgi veren 
ilçe İlköğretim Müdürü Me- 
vüt Aksoy, Gemlik köylerin
de 1517 öğrencinin öğrenim 
gördüğünü bildirdi ve şöyle 
konuştu: «Okulların kapanma 
sından sonra 2 Mayıs günün 
den, 15 Mayıs’a kadar süren 
zaman içinde yetiştirme kurs 
lan açılacak ve bunun so-
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retmeni iken Bursa'ya sürü
len Ihsan Topçu ise Kocaeli 
Eğitim Enstitüsüne atandı ve 
görevine başladı.

Petrol-ls Sendikası Genel 
Başkanlığına Cevdet Selvi Seçildi

Bir haftadır Ankara’da devam eden Petrol-lş Sen* 
dlkası Genel Kurul Kongresinde Sendika Genel Baş* 
kanlığını Eski Genel Sekreter Cevdet Selvi kazandı.

Türk-İş'e bağlı elan Petrol İş Sendikasının 11 
yıldır Genel Başkanlığını yapan İsmail Topkar ve •- 
kibi seçimleri kaybetmiş, sendikanın "Demokratik 
Sol" görüşün beyni olarak bilinen eski Genel Sekre
ter Cevdet Selvi 'nin Genel Başkanlığa seçilmesi 
Gemlik'te Petrol İş üyeleri arasında olumlu karşılan
mış, sendikanın daha dinamik bir yapıya kavuşacağı 
belirtilmiştir.

Emniyet Amirliğine Mustafa Güner Atandı
Bir süre önce Ankara 

Emniyet Amirliği Şube Mü
dürlüğüne atanan Gemlik 
Emniyet Amiri ilhan Los 

tar’ın yerine Konya Toplum 
zabıtası görevlilerinden Mus 
tafa Güner atandı.

içişleri Bakanlığınca ya
pılan yeni atamaların karar

Amerika Birleşik Dev
letlerinde günde 12 saat ça
lışan işçiler, çalışma saatle
rinin 8 saate indirilmesi için 
direnmiş ve ülke çapında ge
nel greve giderek gösteriler 
yapmış, fakat bu gösteriler 
kanlı bir şekilde bastınlmış- 
tı. Olaylar sırasında binlerce 
işçi egemen sınıflann silâhlı 
güçleri tarafından katledilmiş 
ti, ama bu direniş ve müca
dele sonucu çalışma saatle
ri 12 den 8'e indirilmişti.

Daha sonra uluslararası iş 
çi kuruluşlun 1 Mayıs'ı İşçi 
Sınıfının Birlik ve Dayanışma 
Günü kabul ederek bu gün 
de törenler yapılarak her yıl 
kutlamasını kararlaştırmıştır. 
1 Mayış İşçi Bayramı yıllar
dan beri bütün kapitalist ve 
sosyalist ülkelerde kutlanır
ken Türkiye’de buna ege
men güçler yıllarca izin ver
memiş 1 Mayıs ilk kez üç ytl 
önce yine Taksim Alanında 
Disk’in öncülüğünde kutlan
mıştı. Geçen yıl yapılan ve 
yüzbinlerin katıldığı törenler
de Kontr - Gerilla adı verilen 
ClA'nın Türkiyedeki, gizli ko
lu tarafından gösteriler sa- 
bptu edilmiş 34 kişinin o* 
tümüne neden olunmuştu.

Pazartesi günü kutlanacak 
olan İşçi Bayramı için iki ay
dır Disk tarafından işçiler e- 
ğitilmiş, İçişleri Bakanı İrfan 
özaydınh’mn Başkanlığında 
İstanbul Valiliğinde toplantı 
düzenlenmiş ve alınacak ön
lemleri gözden geçirerek 
«gösterilerde olay çıkmaması 
için polis, jandarma ve ge
rekirse 66. tümen görev ala
caktır» demiştir.

1 Mayıs işçi Bayramına 
ilçemizden de büyük katılma
lar olacaktır.

namelerinin hazırlandığı ve 
önümüzdeki günlerde Resmi 
Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe gireceği öğrenildi.

İlçemize atanan Emniyet 
Amiri Mustafa Güner’in ö* 
nümüzdeki günlerde ilçemi* 
ze gelerek görevine başlaya* 
cağı öğrenildi.
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KONUK YAZARLAR

«DEMOKRATİK SOL»UN GÜNCEL SORUNLARI
Büyüyen CHP., loplvmvn Sula bilinçlenen emek

çi sınıf ve katmanlarının ekonomik, demokratik ve 
alyeeai yünel işler inin «ça£da> bileşkesi» niteliğini ko
rumaktadır. Bu niteliğiyle, CHP'yi yalnızca klâsik bir 
kitle partisi olarak görmek, yapısını programını ve 
işlevini o klâsik «parti • fırka» çerçevesi içinde yo
rumlamaya kalkışmak, hiç kuşkusuz Türk Toplumu- 
nvn yirminci yüzyılın son çeyreğinde ulaşmış bu
lunduğu gelişme evresine ve dinamiğine ters düşer.

CHP. büyümesini, emekçi sınıf ve katmanların, 
yani balkın isterlerini İyi yorumlayabilmiş olmasına, 
doğru sloganlaştırabihniş bulunmasına borçludur. Bun
da, çağdaş koşullardan gereğince yararlanabilmesinin 
ve toplumsal gelişme sürecine uyum sağhyabilmesİnİn 
yanı sıra, Özellikle liderinin inandırıc.'lığının da büyük 
etkisi olmuştur.

CHP g.'bi «demokratik sol» bir siyasal parti, bir 
kenarı (vektörü) işçi sınıf nın devrimci dinamiğini, 
öteki konan (vektörü) köylü esnaf sanatkâr gibi e- 
mekçi katmanların ekonomik demokratik siyasal geli
şimlerinin bileşkesini simgeleyen bir paralel kenar 
dörtgenin uzun köşegeni (bileşkesi) boyunca tavır 
koyabildiği sürece güçludür.. işçi sınıfının devrimci 
dinamiğini simgeleyen ana vektörün doğrultusunu 
«en az» değişikliğe uğratmak koşuluyla, vektörleri 
birbirine yakmlaştırobildiği, aralarındaki açıyı daral
tabildiği oranda da «demokratik sol bileşke» yi uza
tabilir, büyümesini sürdürebilir..

«Demokratik sol bileşke» sınıf çatışmalarından 
geçerek değil, ama demokratik yoldan «sentez» e var
mayı amaçlamaktadır. O nedenle de, oportünizmin 
sağ güçlerle yapabileceği ittifakın tehdidine açık bir 
«hassas karnı» bulmaktadır.

İşte «demokratik sd» un başarıyla vermek zo
runda olduğu ilk sınavı da, bu olacaktır.

İKTİDAR OLMA SÜRECİ

İktidar olma sürecine giren CHP için bugün en

YILMAZ AKKILIÇ

önemli sorun, oportünizmin sağ güçlerle kurabileceği 
İttifak tehdidine karşı «hassas karnı» nı savunabilme 
sorunudur. Muhalefet döneminin esneklik ve kolaylı
ğının artık gerilerde kalmış olması, öte yandan başta 
İşçi sınıfı olmak üzere emekçi katmanların (yani yo
rum ve sloganlara sarılanların) sabırsızlıklarının gi
derek belirginleşmesi, «demokratik sol bileşke» nin 
yönünü ve tutarlılığını «en az» etklllyebilecek yeni 
ittifakların aranmasını zorunlu kılabilir, kılmaktadır 
da.

Bu yeni ittifakların aranmasında, CHP'nin henüz 
iktidarını kuramamış bulunmasının da payının oldu
ğu yadsınamaz. Gerçi CHP. hükümeti kurmuştur.. Ama 
devlet, toplumsal İlişkiler ve ekonomi öylesine tahrip 
edlmiştlr kİ; yıkıntının kaldırılarak «iyileştirici ön
lemler» in getirilmesinde, devralınan düzenin iç ve 
dış ilişkiler - bağlantılar tablosunun etkinliği daha 
süreceğe benzemektedir.

Bu etkinliğin azaltılarak «demokratik sol bileşke» 
doğrultusunda yeni etkinliklerin oluşturulabilmesi için 
gerekecek .zaman,. . CHP'nin * iktidar olma sürecini de 
belirliyecektir. .*\.. . -v.. ,

Kısacası iktidar olma süreci, dikenlerle kaplı 
taşlık, dik vb . çetin- bir yoldur CHP’fijitu* Bu sürecin, 
parti gücünden «çok; şey»1, kaybedilmeksizin aşılma
sında, demokratik sol kadrolara önemli görevler düş-< 
mektedlr.. . "ı ’*'? .*/ ,-J' ' •>* •' :---

Demokratİk sol kadrolart gerektiğinde oportüıiiz-L. 
mln sağ güçlerle kurabileceğiittifak tehdidine karşı 
da, örgüt tabanıyla birlikte, CHP'nin «hassas kamıp 
nı korumaya hazır olmalıdırlar. Üstelik rbu işlevlerinde, 
örgüt tabanının bilinçli: '_ye güçlü desteğine de sahip

bulunmaktadırlar.
SAĞA KAYIŞ KAÇINILMAZ DEĞİLDİR

Bazılarının ileri sürdükleri gibi CHP için bîr «sa
ğa kayış» doğal ve kaçınılmaz sayılmamalıdır, iktidar 
olma sürecinin zorunlu krldığı stratejik düzeydeki iliş
kiler ve bağlantılardan doğan ittifaklara karşın; opor
tünizmin sağ güçlerle işbirliği yaparak parti yönetimini 
saptırma girişimleri etkisiz kılınabtliyorsa —ki öyle 
görünüyor— «sağa kayış» söz konusu olamaz-

Çünkü CHP gibi «demokratik sol» bir siyasal 
partinin etkin oy tabanı, sağ güçlerden arınma sağlan
dıkça ve o güçlere karşı halkın isterleri sloganlaştınL 
dıkça büyümektedir. Bu etkin oy tabanı, kendi par
tisine öylesine sahip çıkmaya başlamaktadır ki; her 
kademedeki oportünist tavırların, partinin gerçek sa
hiplerini görmezden gelerek kurmaya kalkışabilecek
leri tehlikeli ittifaklara karşı, partiyi «bizzat savunma» 
bilinci içinde harekete geçebilmektedir.

Bu gelişme, özellikle sanayileşmenin hızlı olduğu 
bölgelerde kendini iyice hissettirmektedir. Öyle anla
şılıyor ki, partinin geniş oy tabanını oluşturan emekçi 
sınıf ve katmanlar, yerlerini siyasal yelpazenin daha 
solunda aramak yerine, «demokratik sol» doğrultuyu 
kontrol altında bulundurmayı * yeğliyeceklerdir. Hiç 
olmazsa daha bir süre..

' *• O nedenle CHP.'nin demokratik sol bileşke» 
doğrultusunda kalabilmesinin en büyük güvencesi, ör
gütün tabanı olmaktadır. Sağa kayış tehlikesini, bu 
güvence engellemektedir.

BÜROKRASİNİN DİRENİŞİ

«Demokratik sol» un çözüm bekleyen bir başka 
önemli sorunu, bürokrasinin direnişinden ve bu dire

nişi ortadan kakbracak bilinse düzeyindeki kadrana 
ol uştvrvlu imdi karşdaşılaa pTÇİrirlrrriaa ılıyaMTi 
dsr. İktidar deneyiminden ve o-lasaldanncan ecaa yrfbv । 
uzak kalmış bir siyasal partâıia, deviat kaoroia-?r.ır 
seçîmînds ve yanüenmesÎBde bîr »ak ne zoriatiarta 
karşılaşması doğal sayıiabSîr.

Ancak kadroların strminde ve gârevkaa^rAa». 
sir.de, geleceğe yönelik «kişisel - siyasal» çıkar henpka- 
rzaın önemli etken görûnvmümi kazanda^ İm0r-rm 

uyanmaktadır. Kadroların «demokratik sal» niıelig 
ya da iktidarın «demokratik sol» uygulamalarma aya* 
brlirüklerir.Cen önce- bir seçim firııabf cana er
ce seçilmişlerin karşısında gzlecekte «olası bir aday* 
olup olmayacakları konusu, önem kazanmeşa benze
mektedir.

Oysa «demokratik sel» belli kişilerin oeğl tûrr 
emekçi sınıf ve katmanların İktidarını kurmay; amaç
lamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için, bürokrasinin 
kişisei çıkar kaygılarının ağır Bastığı denge hesapla
rı yerine, «demokratik sol» uygulamalara olanak bağ
lıyacak biçimde oluşturulmasına özen gösterilmelidir.

Bu, ciddi bir sorundur, önemli bir tehlikeyi de 
birlikte getirmektedir. İktidar olma sürecinin kritiğin
den yararlanarak denge hesapları yapmaya kalkışanla
rın bu tür davranışları, ileride, devlet bürokrasisinin 
işleyişini ağırlaştırabilecek gibi, bazı önemli konular
da durdurabilecek., giderek tersine işletilmesine yol 
açacak boyutlara ulaşmasına neden olabilecektir.. «De
mokratik sol» gerekli önlemler alınamadığı takdirde, 
en büyük direnmeyi devlet bürokrasisinden görme teh 
didiyle karşı karşıya kalabilecektir.

İşte o zaman «demokratik sol bileşke» nin yö* 
nünün ve tutarlılığının tartışıldığı dönem başlıyacak, 
emekçi sınıf ve katmanların CHP'ye sahip çıkma ka
rarlılığında gerileme baş gösterebilecektir.

Buna da, kimsenin hakkı olmasa gerektir-

ALMANYA’DA FA$IZM
Crt ■ÇEVİREN : HÂLİM TOĞAN

A -.M’'.

Hıtler'in hezeyanları, genel olarak, Ondokuzuncü yüz
yıl ortalarından itibaren hızla gelişen işçi sınıfı hareke- i 
tine ve onun sosyalist ideolojisine karşı Avrupa burju- î 
vazisinin gösterdiği tepkinin aşın bir biçimde dile .gel- ■; 
mesiydi. Hıtler'in genel hayat felsefesinin ana batlarıyla 
henüz daha Viyana'da yaşadığı gençlik yıllarında oluş- 
tuğuna yukarıda değinmiştik. Bu tür «düşünce» ler, o 
zaman da, Sosyal-demokratlarla tutucu partiler arasın- . 
daki çetin mücadele koşullarında, burjuva «düşünce» or 
tamında hayli yaygın ve revaçtaydı. Hattâ' Hıtler’in ırk 
teorilerinin kökü On dokuzuncu yüzyıl ortaları ve son
larında başka milletlerin düşünürleri tarafından da Av
rupa çapında ortaya atılan ırkçı görüşlere kadar daya
nır; Onlar da, işçi sınıfının siyasi etkinliğinin gittikçe art 
masına ve işçi sınıfının sosyalist ideolojisinin, o ideo
lojinin kurucuları Marks ve Engels'in tyİRtasel ''düşünce 
ve tespitlerinin giderek etkinlik kazanmasına karşı bur
juvazinin tepkisinden doğmuştu. Sosyalizm," insanların 
eşit olduklarını ve Sömürüşüz, sınıfsız toplumun kurul
masının kaçınılmazlığını bilimsel olarak ispat ediyordu., ' 
İşte ırkçı ve onun dayandığı eşitsizlik düşüncesi bunun 
için burjuva düşünürlerce ortaya atıldı ve sözde «bilim. 
sel olarak» ispatlanmaya çalışıldı. £,;

Sonradan kapitalizm tekelci aşamasında kendi Jç; . 
çelişkilerinin kaçınılmaz sonucu olarak genel kriz .döne-, 
mine girince, büyük kapitalist devletler Birinci Dünya 
Savaşında «hayat alanları» için birbirlerini yemeğe baş
layınca, 1917 devrimlnde işçi sınıfı Rusya'da zafere ula
şınca sosyalizm bir ütopyaj düş) olmadığı pratikte de, 
ispatlandı. Bunun üzerine Avrupa tekelci burjuvazisi e- 
şitfik düşmanı ve ırkçı «düşünce»lere daha bir dört elle 
sarıldı. Avrupa’nın birçok ülkesinde birden, İtalya'da, 
Almanya’da, Ispanya'da, Bulgaristan ve Romanya gibi 
ülkelerde hatta Ingiltere ve Fransa’da bile faşist ha
reketler ve akımlar türedi. Hepsinin ortak yanı insanların 
eşitliği fikrinin inkârı, işçi demokrasi ve özgürlük düş-, 
mantığı devlet otoritesinin pekiştirilmesine verilen önem* 
dİ. Kapitalist düzen kendini korumak için düşünce ve si
yaset alanında faşist akımlan yeşertiyordu bağrında 
hızla.

Hitler'in «üstün» Alman milletine «yaşama alanı» 
olarak özellikle Doğu’da Sovyetler Birliği topraklarını 
seçmesi boşuna değildi. Çünkü Avrupa kapitalizmine 
tehlike o yönden geliyordu. Sovyetler Birliğine yönelik 
istilâ tasavvurlarıyla içerde İşçi sınıfını baskı altında tut 

' mayı. amöCüayan «otoriter devlet» ve «tek şef» teorileri 
aslında'Ö^KÎr^aranın iki yüzüydü. 1922’de Berlin'deki A- 
merikan elçiliğinde görevli yüzbaşı Smith'den başlaya
rak Hifler'e ve Almanya'da Nasyonal Sosyalist harekete 
duyulan ilginin kökü burada yatar; Hitler Kavgam'da dü
şünceler doğrultusunda adım ’ adım; iktidara yaklaştırır
ken, İktidara geldikten sonra da Almanya’yı yeni bir dün 

■ ya savaşma hazırlaken, Avrupa «demokrasi»lerinde so
rumlu mevkilerde bulunanlardan ./kimsenin kılının kıpır
damamış, kıpırdayanların da bir türlü kimseye söz din- 
letememiş olmalar! nedendi' acaba.

Nedeni açıktı. Emperyalizm döneminde tekelcileş- 
miş olan [burjuvazinin artık demokrasiden sıtkı sıyrılmış
tı. Şimdi onun tek derdi, kapitalizmin içine düştüğü ge
nel krize elinden geldiğince dayanabilmek, onun için her 

' çareye başvurup bütün topluma tekellerin hâkimiyetini 
dayatmak, ve toplumun gelişen yeni, dinç gücü işçi sı- 
hıfının*' yolunu kesmekti. Bu yüzden Avrupa (ve ABD) 
«demokrasilerinin baş sorumluları bütün emperyalist 
ülkelerdeki tekel hâkimiyetinin özel koşullarda açığa vu- 

fl'rûİmüş ifadesi olan Hitler diktatörlüğünü de, Hitler'in ye
niden savaş çıkarma ihtirasını da hoş görüyle karşılı- 

, yöt; 'hattâ alttan alta körüklüyorlardı. Çünkü hem dikta 
ve savaş tekelci kapitalizmin doğasında mündemiçti, 
hem de Hitler’in bütün dünyaya açıkça ilân ettiği baş 
Şaldın hedefi o zaman dünyada tek işçi sınıfı devleti o- 
lan Sovyetler Birliği ve Sovyet emekçi halfa idi.

Öte yandan 1921-24 arasında Almanya'yı kasıp ka
vuran enflasyon Nazi partisinin o dönemdeki hızlı gelis- 

“ meşinin başlıca nedenlerinden biriydi. Sonradan 1929' 
da dünya çapında daha da büyük mali kriz patlak verin
ce Nazilere tekrar gün doğdu ve Hitler üç yıl gibi kısa 

' bir zûmanda iktidara gelip Alman halkının başına belâ 
kbsildi. Bu krizler doğrudan doğruya kapitalist düzenin 
doğal sonucu ve ürünüydü. Tekelci burjuvazi bu krizlerin 
yükünü ve onları, atlatmanın bahasını başta işçi sınıfı 
olmak üzere tüm- çalışanların sırtına yıkmak, bu fırsat
tan yararlanıp bütün toplum üzerinde hâkimiyetini da
ha da pekiştirip ilerletmek için elinden geleni geri koma 
dı. Faşizm demagojisini de, faşist diktatörlüğe de bunun 
için bir araç olarak kullandı. Bu bakımdan faşizmin gö
zü dönmüş, demokrasi ve halk düşmanlığı, tekelci bur
juvazinin işte ve dışta baş saldırı hedefi olan işçi sınıfı
nın kapitalist düzenle uzlaşmaz çelişkisinden kaynak
lanıyordu. tekelci aşamaya varan kapitalizm tüm top

lumu sultası altına alıp ezmeden, herkese felâket getir
meden işçi sınıfı karşısında varlığını sürdüremezdi. Ni
tekim Hitler ve Nazilerin iktidara gelmesiyle Almanya'da 
güçlü işçi sınıfı hareketi en gaddar yöntemlerle ezilince 
kapitalizme Avrupa çapında soluklanma imkânı sağlan
dı. Bunun bahasını tüm Alman milleti on yıldan fazla bir 
süre Nazi diktatörlüğüne katlanmak zorunda kalmakla, 
tüm Avrupa Nazi çizmeleri altında dünyanın en barbar 
zulmünü ve tüm dünya İkinci Dünya Savaşının fecaatle
rini yaşamakla ödedi.

Devamı Haftaya
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Ulusal Biline

Ulusal bilinçten yoksun toplumlar içle
rinde çekişmeli, kavgalıdırlar. Ulusal bilinç 
toplumlun, yaşadıkları toprak üzerinde uy
garlığın tüm olanaklanndan yararlanarak 
yükselme yolunu izler, ulusal çıkarlara ters 
düşen uygulamalara karşı çıkmağı ulusal
cılık doğrultusunda görev sayarlar. Bilirler 
ki ulusal bilincin yok edilme girişimleri ulu
sal bütünleşmeyi bölerek, serüven arayan
ların ekmeklerine kaymak, bal çalar Demekki 
ki: Dünya durmuyor. Yer yuvarlağındaki u- 
luslar kaynaşma, sancılı dönemler içinde
ler. Öyleyse bu sancılı dönem, kaynaşma biz
de de olacaktır. Olacak ama, ulusu yıkama 
içerde kavgalara götürme amaçlannı içer
meden; kişisel egemenlik kurma girişimlerin 
den öte olacaktır, tezi hasta ruhlu insan
lar ulusun kalkınmasını, kafalarında belirgin 
leşen düşümsü düşüne bağlar; kurtuluş a- 
rcriar. Bizce bu ulusçuluktan sapmadır, için 
de yaşadığımız ortamda, kopmuş durumday 
sak birbirimizden bugüne değin çıkarcı, has 
ta ruhların ektiği tohumlar sonucu değilmi- 
dir? Ulus bilincini saptıran, kendilerine yöne 
iik insancıklar yetiştirerek — insan sevgi
sinden uzak — vurduran kırdıranlar nice 
uiuscu, nice ulusal bilinç içinde olurlar? Öy 
leyse; acımasız, çıkar umarak, ayaklanma
yı amaçlayarak, «Ey Türk titre ve kendine 
dön» demekle ulusallık yapılır mı, toplum bu 
yollardan ulusal biiince ulaştırılırını? Hemen 
yanıtlayalım; Hayır.

Ulusalcılık, çocuklarımıza, öz kaynakla 
nmıza, bulunan noktadan ulus yaranna atı
lanlar yapmak, ulusu uygarlığın verilerinden 
yararlandırarak, insanca oldukça kaygısız 
yaşam düzeyini sağlar. Çıkarcı, anamalcı, 
tıkın yerinde olan sömürücü, beyinlerin yı
kanmasını, ulusal bilince ulaşmaya yeğ tu
tar. Ona göre köylü yoksul çocukları yük
sek okullarda okumamalıdır. Bu, çileli sa
vaşım içinde yaşamlarını sürdürenlerin göz 
leri açılmasın; ilerde ulusal yönetimde söz 
sahibi otamasınlar. Sömürgenin, tefecinin, u 
lusal zenginlikleri ellerinde tutanların, eğiti
me, ulusun yazgısına egemen olanlann yol
lan kapanmasın. Bu, ulusal bilinçten yok
sun — acaba? — kocaman adamlar çıkarcı 
tutumlarıyla nasıl ulusçu olurlar? Vergiyi 
ödediğini, hem de çokça ödediğini söyler
ken; vergi kaçırmanın acısı vicdanını — var 
sa — sızlatmaz mı? Sırtından milyonlar vur 
duğu yoksulun, emekçinin, köylünün, üreti
cinin cebinden çaldığı bilincinde mi?

Barlarda, pavyonlarda çılgınca eğlenir, 
kumar masalarında binlerce parayı zevk için 
tüketir, lüks tekneler İçinde yaz mevsimi
nin tadını çıkarırken, düşünür mü, aç açık 
yaşayan, sürünesi yoksulluktan yaşamını 
yitirenleri? Bir elinde viski, bir eli kiralık ka 
dinin belindeyken düşünürmü ulusun has
talığını? Düğünlere şan şanlı salonlarda mil 
yonlar akıtılırken, döviz darlığını, sıkıntıla
rı gidermek için kapı kapı dolaşıldığının bilin 
cinde mi? Gelin de böylelerine ulusal bilinç 
içindedir, ulusçudur diyelim; olası mı?

Ulusal bilinç okullarda verilmezse, veri
lemezse açmazlara düşer toplumlar kuşku
suz. Okul ana kucağı iki önemli öğretim, bi 
linçlenme çağı çocuk için. Ana kucağında 
oluşturulma çizgisine getirilen kişilik okulda 
pekişir. Öğrenimin ilk basamağı — anadan 
sonra — ilkokul olduğuna göre, çocuğun ki 
şiliğinin, ulusal bilincinin iyice oluşturulma 
sı da ilkokulda olmalıdır. Öğrenim görmemiş 
anadan, babadan gelen minik yavrunun ilk fl 
sığınacağı kişi öğretmendir.
Öğretmenin, kendini yetiştirmesi doğrultusun I 
da çocukları da bilinçli, kişiliğini kazanmış 
olarak yetişeceklerdir. Bu da öğretmenin 
ulusçuluğa, ulusal bilince ulaşmasına, bağ g 
Iı Ulusal bilinçlenmenin okullardan geçece
ğini bilen tutucular, çıkarcılar, serüven ara
yanlar buraları da yozlaştırma savaşımı ver 
mişler faşist uygulamaları sürdürmüşler; sür 
dürmekteier de. Bu kaostan yararlanmayı p- 
laniayan yasa tanımazlar da yurdumuzu bu 
günkü ortama getirmekte yarar gördüler. 
Ulusumuzu karanlığa, çağdışılığa, kardeş 
kavgasına itmekte yarar gördüler. Bugünler 
de bunun provalarını yapıyorlar.

Ulusal Kurtuluş Savaşındaki kadar ulu
sal bilinç içinde miyiz? Yukarıdan beri sıra
ladıklarımıza baktığımızda buna olumlu ya
nıt almak olasılığı yok. Yıllarca bizleri sömü 
ren tutucu hükümetler sonra gelen CHP Hü 
kümeti körelmiş ulusal bilincimizi, onurumu 
zu, insancıl ilişkilerimizi, parçalanmışlığımı
zı rayına oturtma uğraşı veriyor. Bu kolay 
olmayacak. 27 yıldan beri uygulanan ters 
yöntemlerin geliştirdiği alışkanlık, gevşeklik, 
vurdum duymazlık kolayca onarılamaz. Hü
kümetin olumlu, yan tutmaz, ulusal çıkarla- H 
rımızı, onurumuzu yapıcı nitelikteki çalışma 
lan bizi yavaşda olsa kendimize getirecek, 
ulusal bilincimizin pekişmesini güçlendire
cektir.

Kim Ne ödedi
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Kooperatifimizin 1976/1977 İşyılına ait Normal Genel Kurul Toplantısı 16-5-1978 
Tarihine rastlıyan Salı günü saat 10,30 da Gemlik'deki Şîrîn Sineması salonunda ya
pılacaktır.

Anomukavelenamemizin 23 ncü maddesi gereğince Kanuni nisap temin edileme
diği takdirde son ve kafi toplantısı nisap aranmaksızın 23-5-1978 tarihine rastlıyan 
Salı günü saat 10.30 da Yine Gemlik'deki Şirin Sinemasında yapdacafctr.

Aşağıdaki gündemde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanacağından mez 
kür gün ve saatte Ortaklanmızın toplantıya gelmeleri rica ve ilân olunur.

Yönetim Kurutu
GÜNDEM:

1 — Açılış,
2 — Riyaset divanı teşekkülü,
3 — Saygı duruşu,
4 — 1976/1977 İşyılına ait Yönetim ve Kontrol Kurulu raporları île Bilanço. Kâr ve Zarar 

hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki ile Yönetim ve Kontrol Kurullarının ibrası.
5 — 1977/1978 işyılı Kadro ve Bütçesinin tesbiti ile tasdiki,
6 — Müddetleri dolan yönetim kurulu üyeliği için 2 asil. 2 yedek üyenin gizli oyla ayn| 

ayrı seçilmesi,
7 — Kontrol Kuruluna 2 üyenin seçilmesi,
8 — Üç kişilik Hakem Kurulunun seçilmesi,
9 — Birliğimizin 1977/1978 İşyılı genel kurul toplantısında Kooperatifimizi temsil edecek 

delegelerin tesbiti ve seçilmesi,
10 — Tesis fonunun 15 kr. olarak kesilmesi hakkında karar ittihazı.
11 — Kazamız kütüphanesinin yardım talebi hakkında karar ittihazı.
12 — Dilek ve Temenniler,
13 — Kapanış.

NOT : Anomukavelenamemizin değişik 18 nci maddesi gereğince taahhüt ettiği 
ürünün % 60 nı Teslim eden ortaklarımız Genel Kurulda oy kullanabilecektir.

Kongre İlânı
Sümerspor Gençlik Kulübü Başkanlığından

Sümerspor Gençlik Kulübünün genel kurul toplantısı 15 Mayıs 1978 Pazartesi gü
nü saat 15.30 da Suhğipek Müessesesi lokalinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği taktirde kongre 22 Mayıs 1978 günü aynı yer ve sa
londa yapılacağından sayın üyelerimizin kongreye teşrifleri rica olunur.

Gündem: Yönetim Kurulu
1 - Açılış — 2- Yoklama ve saygı duruşu — 3- İdare hey’eti ve hesap raporlarının 

okunması — 4- Murakıp raporlarının okunması — 5 İdare hey’eti ve hesap raporları 
üzerinde müzakere — 6- İdare hey’eti ve hesap raporlarının ibraı — 7- İdare heyeti 
seçimi — 8- Dilek ve temenniler — 9- Kapanış.

İlan
Gemlik MSP Gençlik Kolu Başkanlığından

Milli Selamet Partisi Gemlik İlçe Gençlik Kolunun normal kongresi 7 Mayıs 1978 
Pazar günü saat 15.oo de parti binasında aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

MSP Gençlik Kolu Bşk.tığı

Gündem:

1- Yoklama ve açılış — 2- Divan heyeti seçimi — 3- Faaliyet raporunu okunuşu 
4- Rapor üzerinde tenkitler — 5- Eski idare heyetinin ibrası — 6- Yeni idare heyeti 
seçimi — 7- Siyasi konuşmalar — 8- Kapanış.

Adı Soyadı Ödediği V Adı Soyadı Ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V.

Haşan Dîllieglu 17.790.— Akif Saygı 18.835.— Ahmet Kütahya 24.565.—

Hüseyin Avcı 97.147.— Ttvllk Solakiubajı 03.060.— İsmail Şîrîn 150.760,—

Münip Atasoy 70.065.— Mehmet GOrle 13.465.— Osman Görücü 827.—

Mustafa Çavdar 41.215— Yusuf ErtOr 18.040.— Aziz Ataoğuz 209.817.—

Namık Mutman 22.885— Şükrü Onayın 1.705.— Haşan Işık 4.190.—

Mehmet Mutman 21415.— Ahmet Yılmaz Zarar Hayrettin Yıldıran 2.010.—

Osman Parlak 2.815.— Hatan Mlratycdi 3.160.— Hüsamettin Karakaş 22.675.—

H. Seyfi Arıkan 12.547.— Hamdl TangOn 134.950.— Mustafa Soyman 6.150.—

Sami Beceren 6465.— İbrahim Onur Beyanname vormomly Mehmet Nalbantoğlu 57.845.—

Alî Çakmak 30.840.— Hatan Aloyoğlu 336.660.— İtinalI Poker 4460.—

Emin Dinler 19.960.— Nihat Taner 2.515— Sefahattin Özgür 3.855.—

Ömer Özer 29.740.— Eyrof Göker 38.065.— Hatan Batrl Uysal 4.500.—

Naciye Dikim 2.897.— Cemalettin Gezgin 3.940— Abdullah Yağcı 1.660.—

Kemâl Dikim 8.635— İta Ak 24.790— Comalottln GOrçay 31.330.—

Sekip Tarvgûn 31.765— Klmal Kılıç 57.822— Mahmut Arılan 1.810—

ftıfat Karsak 97.840.— Ali Turgut 13.465.— Ahmet Topçu 7.515.—

Kongre İlânı 
Tahmil ve Tahliye İşleri Derneği Bşk.hğından

Derneğimizin yıllık olağan toplantısı 15 Mayıs 1978 Pazartesi günü saat 21 de 
(Ziya Kaya Bulvarı Kaya Apt. Kat 1 de) bulunan demek lokalinde yapılacaktır.

Ûyelelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu Bşk.

Gündem:
1- Açılış ve saygı duruşu — 2- Faaliyet raporunun okunması — 3- Denetçi ra

porunun okunması — 4- Raporların ibrası — 5- Yeni yönetim kurulu ve denetim ku
rulu seçimi — 6- Dilekler, temenniler ve kapanış.

Gemlik Körfez’! Okuyunuz Abone Olunuz
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Dizgi ve Batkı Kür faz Batı mavi

29 Nisan 1978 Cumartesi

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1— Belediyemiz memur ve işçilerce aşağıdaki miktarları yazılı yazlık elbise
ler kumaşı dairemizce verilmek üzere şartnameleri gereğince açık eksiltme sure
ti ile diktirilecektir.

2— İhalesi 8 Mayıs 1978 Pazartesi günü saat 15 de encümen huzurunda
yapılacaktır.

Meibusat Cinsi

56 takım yazlık işçi elbisesi
41 taıkm zabıta, itfaiye, bando, 
odacı yazlık elbisesi

Muhammen Dikiş Bedeli

250X56=14.000 Tl.

350X41=14.350 Tl.

Muvakkat Teminatı

1050 Tl.

1076 Tl.

RIHTIM LOKANTASI
Yeni Müstecirleri ile Sayın Gemlik’lilerin Hizmetine 

Devanı Ettiğini Bildirir
SICAK ÇORBA VE YEMEKLER - IZGARA ÇEŞİTLERİ 

TAZE BALIK - PİLİÇ VE TATLILAR
İSKELE MEYDANI KAYA GAZİNOSU YANI TLF. 1597 DEN GEMLİK

İLAN
Bursa Bölgesi Tapulama Md.

1978 YILI TAPULAMA PROGRAMINA ALINAN 
GEMLİK İLÇESİ, KARACAALÎ KÖYÜNDE TAPULA
MAYA BAŞLANILACAKTIR.

İLGİLİLERCE BİLİNMEK ÜZERE KEYFİYET 766 
SAYILI YASASININ 11 NCİ MADDESİ UYARINCA 
İLÂN OLUNUR.

Zayi
Gemlik Vergi Daire

sinden almış olduğum 22 
7. 1977 tarih ve 829066 
numaralı 975.00 liralık 
kıymet artış vergisi maki 
buzunu zayi ettim.

Hükümsüzdür.

Melahat Net

İLAN
Azot Sanayii TAŞ.

Gemlik Montaj ve İşletme Müdürlüğünden
1- Gemlik Montaj ve İşletme Tesisleri sahasında 1.467.880.02 TL keşif be

delli 2 adet hangar tipi çelik barakaların montaj ve inşaat işleri emanet işleri 
yönetmeliği esaslarına göre teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2- İhale dosyası 3 Mayıs 1978 tarihine rastlayan Çarşamba gününden iti
baren Fabrika Müdürlüğü inş. Kont. Baş. Müh.den temin edilecektir.

3- Geçici teminat 66.215 20 Tl. olup isteklilerin ihale dosyası muhteviyatına 
göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını 10 Mayıs 1978 günü saat 15 oo’e 
kadar Montaj ve İşletme Müdürlüğü muhaberat servisine vermeleri şarttır. Posta
da vaki gecikmeler nazara alınmaz.

4- 2490 sayılı kanuna tabi olmayan müdürlüğümüz, ihaleyi yapıp yapma
makta ve işi dilediğine verip vermemekte serbesttir.

Zayi
Gemlik Vergi Daire

sinden almış olduğum 16 
1. 1978 tarih ve 999636 
numaralı 1650.00 Tl, lık 
kıymet artış vergisi mak
buzunu zayi ettim.

Hükümsüzdür,

Osman Baysal

Satılık Kaloriferli 2 Daire
BİRİ GAZHANE CADDESİNDE 

DİĞERİ DENİZE NAZIR KÖRFEZ 
APARTMANININ 5. KATINDA 

A/BLOK 12 VE B/BLOK 5 NOLU 
DAİRELER SATILIKTIR.

MÜRACAAT : ORHAN $INIRTA$ 

ULU CAD» NO» 43 — BURSA
TLF : 12833

Erteleme Maçında İvazpaşa’yı 2-0 yenen
Bor usan Güvenspor Şampiyonlukta iddiasını Sürdürüyor

Gemlik’in Bursa A- 
matör kümesinin güçlü 
ekibi Borusan Güvenspor 
geçtiğimiz hafta yaptığı 
iki maçı da kazandı.

Pazar günü Geçitspor 
karşısında 4-1 lik bir ga
libiyet elde eden Borusan,

Çarşamba günkü ertele
me maçında da kuvvetli 
rakibi İvazpaşa’yı 2-0 ye
nerek şampiyonluğa ortak 
oldu.

Borusan'ın şampiyon 
olabilmesi için önümüz
deki Pazar günü Orhan

gazi Hûrspor’un kendi sa
hasında, Ipekspor önünde 
puan kaybetmesi gere
kiyor.

B orusan Gövenspor 
yarın Gemlik sahasında 
Çimenspor’ia karşılaşa
cak.

Muhtarlar
olarak toplam 95 bin 200 lira 
alacaklar.

Önce ilçe merkezindeki 
muhtarlara maaş ödemesi i- 
çin ilden emir aldıklarını söy
leyen Özel İdare Memuru 
Hüseyin İnce yakında diğer 
muhtarların da maaşlarının 
geleceğini bildirdi.

Bir muhtarın toplam 6800 
»lira alacağı bildirilirken bu 

ücretler üzerinden kesilecek 
verginin çocuksuz bekâr bir 
kişininki gibi değerlendirilme 
sİ muhtasarca şikâyete yol 
açtı ve düzeltilmesi istendi.

44 4» .A* TV

Bicki-Dikis/ . 4
ci ile. çalışmak zorunda kalı
yoruz. Yerimizin çok dar ol
ması çalışmalarımızı az da 
olsa engelliyor» dedi.

Kursa katılan öğrencilerin 1 
yaptığı çiçekler ilçemizde ka- 
pışılırken, öğrencilerin yap
tıkları çalışmalarla Haziran 
ayında sergi açılacağı öğre
nildi.

rV 7v rv

Köy İlkokulları 
nunda başarılı olan öğrenci
ler bir üst sınıfa geçecekler - 
dir. Yalnız 5. sınıftan yetiş - 
tirme kursuna kalanlar iki 
gün sınava alınacaklar böy- 
lece okuldan mezun olacak
lardır.» I

♦Y. -Y. MTVrvTV

CHP de Üye
lanıldı.

CHP. İlçe Başkanlığından 
yapılan açıklamaya göre par 
tiye yeni üye olmak isteyen 
lerin 3 fotoğraf ve kimlik 
cüzdanlarıyla birlikte başvur
maları gerekiyor.

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ
Basımevine Uğraymn
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