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Müfettişler İstanbul Bayii Mustafa Ayhan'ın Mukavelesinin Uzatılmasını 
Usulsüz Buldular.
Erdek Muhabirlerine 210 Bin Lira Usulsüz Ödeme Yapıldığı Saptandı.
Orhangazi Kooperatifinin Genel Kurul Kongresi Süresiz Ertelendi.

Marmara Birlik Zeylin Kooperatifi
Yönetim Kurulu
Bakanlıkça Görevden Alındı

Marmara Birlik Zeytin 
Kooperatifi Yönetim kurulu 
müfettişlerce yapılan incele 
me sonundan işten el çek
tirildi. Bakanlık müfettişleri 
kooperatif bünyesinde yap
tıkları araştırmalar sonunda 
kooperatifin İstanbul Başba 
yitiğini yapan Mustafa Ay
han'ın bayilik sözleşmesinin 
süresi bitmeden usulsüz o- 
icrak yeniden uzatıldığını ve 
yine Erdek muhabirlerine 210

000 TL. usulsüz fazla ödeme 
yapıldığını saptadılar. Mü
fettişlerin bu raporları üze
rine Ticaret Bekanı Teoman 
Köprülüler’in emri ile Yöne
tim Kurulu görevden alındı.

Görevden alınan Marma 
ra Birlik Yönetim Kurulu şu 
kişilerden oluşuyor. 1- Şev
ket Taşkın (Gemlik) 2- Ali 
Dost (Mudanya), 3- Ali Sarı 
(Erdek Belediye Başkanı. A- 
dalet Partisi) 4- Haşan Tuğ

ran (İznik) Orhangazi AP 
ilçe Başkanı Hüsnü Tozko
paranın ölümü üzerine bu 
göreve getirilen yedek üye)

Görevden alınan Mar
mara Birlik Yönetim Kuru
lu verine Sami Işık ( Oıhan- 
gazi) Erdoğan Savaş (İz
nik ) Mehmet Ekim ( Mu
danya ) Tahsin Aydın’ ın 
( Gemlik ) atandığı öğ

renildi.
Öte yandan geçen hafta

yıllık olağan genel kurul kong 
resi yapılacak olan Orhan
gazi Marmara Birlik Zeytin 
Kooperatifinin bu kongresi 
Bakanlıkça süresiz olarak 
uzatıldı.

GAZETE

13 MAYIS 1»T8 CUMARTESİ

Gazetemiz adına Törene Hüseyin Güler 
katıldı.

"Anadolu Basınını Özendirme Yarışması'' 
Ödülleri Dün Gece Dağıtıldı
Basın Yayın Genel Müdür

lüğünce düzenlenen «Ana
dolu Basını Özendirme Ya
rışması» nın ödül töreni dün 
gece İzmir’de yapıldı.

Basın Yayın Genel Müdür
lüğünce her yıl yedi dalda 
açılan yarışmaya iki dalda 
katıian gazetemiz Gemlik 
Körfez, mizampaj dalında ü- 
üçüncülük ödülü almış, İz 
çüncülük ödülü almış, İzmir 
de düzenlenecek ödül dağıt

ma törenine davet edilmiş
tik.

Gazetemizi temsilen Hüse
yin Güler perşembe gecesi 
Ankara'ya hareket etmiştir. 
Ankara"da toplanan gazete 
temsilcileri saat 10.00 da u- 
çak ile İzmir'e gittikleri öğ
renilmiştir.

Gece Çeşme Motel'de Tu 
rizm ve Tanıtma Bakanı A- 
lev Coşkun’un da katıldığı 
törende ödüller dağıtılmıştır.

Muhtar Haşan Yılmaz "YSE’nin 
çalışmaları tamamlamasını bekliyoruz" dedi 

Kapaklı Köyü Bu Yaz Suya Kavuşacak
İlçemiz Kapaklı Köyünde

YSE tarafından yapımına

Töb-Der Kongresinde Oylar 
Eşit Çıkınca Seçimlerin 
Yeniden Yapılması Kararlaştırıldı

Gemlik Töb — Der 
Şubesinin 5. olağan Genel 
kurul kongresi olgun bir ha
va içinde yapılırken, «Dev
rimci Öğretmen» ve «Demok 
ratik Merkeziyetçi» gruba 
31 er oy çıkınca seçimlerin 
20 Mayıs günü yeniden ya
pılması karartaştmtdı.

Dernek üyelerinin büyük 
bir çoğunluğunun katıldığı 
genel kurul kongresinde ko
nuşan Demek Başkanı Ah
met Demir, 1977 yılında fa
şizmin hızla tırmandığı, e- 
mekçi kitlelerin politik baskı 
lar altına alındığı, buna kar
şın demokratik memur hare

reyle kapatıldı. Genel Mer
kezimize yönelik saldırılar
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ORHANGAZİ
İZNİK, GEMLİK 
MUDANYA’DAN 
ROMANYA’YA 
ZEYTİN
İHRAÇ EDİLDİ

Küçük Kumla Belediye Başkam 
Yüksel Yıldırım Atatürk Büstünün 
Çalınmadığını Açıkladı

başlanan içme suyu getirme 
çalışmalarının bu yaz biti
rileceği açıklandı.

Kapaklı Köyü Muhtan Ha 
san Yılmaz gazetemize yap
tığı açıklamada yarım kal
mış çalışmalara biran önce 
başlandığı taktirde turizm

ketlerinin 
ulaştığını 
nuştu :

<1977

büyük boyutlara 
bildirerek şöyle ko

yılında burjuvazi e

Şükrü Şenol 
İlkokulu Müd.ne 
Hüseyin Berber 
Atandı

Bir süreden beri Mü
dürlük kadrosu boş bulunan 
Şükrü Şenol ilkokuluna Hü
seyin Berber atandı.

Atama yazısını alarak gö 
reve başlayan Şükrü Şenol 
ilkokulu müdürü Hüseyin Ber 
ber, Şahinyurdu, Küçük Kum 
la, Gençali Atatürk ilkokulu 
11 Eylül İlkokulunda görev 
yaptı.

Limanımızdan Romanya’ 
ya 450 ton sofra zeytini ih
raç ediliyor.

Marmara Birlik Zeytin Ko 
operatifi tarafından yapılan 
ihracaat «Poina» adlı şilep 
ile gerçekleştiriliyor.

Igililer ihraç edilen zeyti 
nin 150 tonunun İznik, 100 
tonunun Orhangazi, 100 to
nunun Gemlik, 100 tonunun 
Mudanya kooperatiflerinden 
sağlandığını bildirdiler.

Bazı gazetelerde Küçük 
Kumla’da bulunan Atatürk 
büstünün çalındığı şeklinde 
çıkan haberler üzerine açık
lama yapan Belediye Başka 
rıı Yüksel Yıldırım, büstün 
çalınmadığını söyledi.

Konu ile ilgili olarak açık 
lamalarda bulunan Küçük 
Kumla Belediye Başkanı Yük 
sel Yıldırım, büst çevresinin 
korunamadığı nı ve yakında 
büstün bulunduğu eski ilk
okul binasının yıkılacağın
dan İlçe Kaymakamı Namık 
Kahvecioğlun’dan izin alına
rak belediye ye kaldırıldığını 
bildirerek şöyle konuştu :

«Atatürk büstünün bulun

duğu eski ilkokul binasının 
kullanılmaması nedeniyle 
büstün çevresi gereği gibi ko 
runamamış olduğunu Beledi
ye başkanı olunca gördüm bu 
sırada Ankara'dan belediye 
binası yapmak için gerekli 
yardımları sağlayınca eski 
ilkokul, binasını belediye ya
pılması konusu ortaya çıktı. 
İlçe kaymakamı Namık Kah 
vecioğlu na durumu bildir
dik ve büstü kaldırılarak dü
zenleme yaptıktan sonra ku
rulacak olan Belediyenin en 
uygun yerine Atatürk’e yakı
şır bir şekilde yeniden ko
yacağız.»
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Kapaklı Köyü Muhtan 
Haşan Yılmaz görülüyor.

5. KATTAN DÜ$EN 
ÇOCUK ÖLDÜ

Yazısı 4. Sayfada
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ğı'tirn emekçilerinin biricik 
örgütü Töb-Der 15 gün sü-

OftıOTiye Mahallesinde çıkan yangında yanan iki ev görülüyor

ORHANİYE MAHALLESİ BÜYÜK TEHLİKE

ATLATTI

Çıkan Yangında
Bir Adam öldü İki Ev Yandı

Osmaniye mahallesi Kum 
la caddasinde salı sabahı 
başlayan yangında Kerim 
Çaylı (87) adında yaşlı şa
hıs İle 28 ve 30 numaralı ev 
ler tamamen yandı.

Kerim Çaylı adındaki yaş 
lı şahısın evinde İhmalcilik
ten çıktığı sanılan yangın 
kısa zamanda evi ve yanın
daki Fehmi Tezel'o ait ah-

Haftaya
Bakış

Kadri Güler

Gensoru Ardındaki Gerçek

o

Ömer ALTIN

şap evi sardı. Bu ara evde 
uyumakta olan Kerim Çaylı 
yatağında yanarak öldü. Feh 
mi Tezel ve ailesi ancak can 
(arını kurtarabildiler. Beledi
ye itfaiyesinin olaya zama
nında yetişmesi ve gerekli 
önlemlerin zamanında alın
ması sonucu büyük bir yan
gın tehlikesi atlatılmış oldu.

Demokratik güçlerin eylem birliği sonucu, CHP’nin 
parlamenter aritmetiği ile 11lerin birleşmesiyle iktidar
dan uzaklaştırılan MC., iktidardaki başarısızlıklarından 
utanırcasına CHP hükümetine çelme çalmak için mec
lislere hergün GENSORU önergeleri veriyor.

Son olarak Millet Meclisi gündeminde olup ve 
190'a karşı 219 oyla red edilen Çalışma Bakanı Bahir
Ersoy hakkındaki gensoru önergesi, MC.’nin çıkar 
relerini ne denli koruduğunu bir kez daha ortaya 
muştur.

ANAYASAL HAKLAR
1961 Anayasasının getirdiği ekonomik sosyal 

lann en önemlilerinden ikisi toplu sözleşme ve

çev-
koy-

hak- 
grev

haklandır. Bu konuda Anayasamızın 47. maddesi «İşçi
ler, İşverenlerle olan münasebetlerinde, iktisadi ve sos- 
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HAFTADAN 
HAFTAYA

'Mhtisas Mahkemeleri.,

ihtisas mahkemeleri tartışması gündemdedir. Si
yasal nitelikteki davaların sürüncemede kalması, ba 
ztlannca adına «Anarşi» denmek istenen terörizmin 
baş nedeni sayılmaktadır. Öyleyse ne yapılmalıdır? 
Su davalar çok çabuk bitirilmeli, şiddetli cezalar veril
melidir. Davaların çabuk bitmesi İçinse «ihtisas Mah
kemeleri» öneri olmaktadır.

Bizce burada bir nokta gözden uzak tutulmakta
dır. Sürati sağlamak İçin, mahkeme getirilmek isteni
yorsa bunun adına ihtisas mahkemesi demek yanlış 
olur. Bu gerekçeyle getirilen mahkeme sürat mah
kemesi olur belki. Yargılamanın uzaması sadece o- 
layla veya mahkemeyle ilgili bir konu olmasa ge
rekir. Konunun usulü ilgilendiren ağır yönlerinin de 
bulunduğu gerçektir. Burada Anayasa Mahkemesini, 
mahkemeler oranında iş bölümünü öngören Adalet 
Bakanlığı genelgesi İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkeme
sinin başvurusu üzerine iptâl ettiğini, özellikle vurgu
lamak isterim. Yüksek mahkeme bu konudaki iş bö
lümünü bile Anayasayı aykın görmektedir. Getirilmek 
istenen İhtisas Mahkemelerini ise Anayasaya uygun 
tuğunu sanırım konu kendisine gelirse titizlikle ince
leyecektir Yüksek Mahkeme.

Birde bu mahkemenin uzman yargıçlarca yürü
tüleceği veya yargıçların zamanla uzmaniaşactğı söy 
lenmektedir. Bu son de'ece çürük ve tutarsız b;r sav
dır. Neyin uzmanlığından söz edebilirsiniz! Adam öl
dürmek, gasp yağma, patlayıcı madde bulundurma gi
bi eylemler zaten suçtur. Bunlara derecelerine göre 
15 seneden aşağı alınmamak kaydıyia ölüm cezası
na vuruncaya kadar önlemler getirmiştir ceza yasası 
sonra eylem cezalandırılır, eylemin arkasındaki dü- - 
şünceyi eylemle birlikte ölüme mahkûm etmek çağ 
dışı bîr anlayıştır. Bir banka soygunu düşünelim, bu 
soygunun cezalan bellidir. Diyelim ki, bu soygunu si
yasal düşüncüleri nedeniyle ve amaçlan doğrultusun 
da yapmış olsun sanıklar... Burada cezalandırılacak 
olan eylemdir... Eylem de gasp ve soygundur. Eğer 
bu eylemi siyasal düşünceler nedeniyle yapmışlardır, 
öyleyse gelsin 146. madde derseniz; aslında eylemi 
değil düşünceyi cezalandırmış olursunuz ve bunun adı 
na çağdaş hukuk anlayışı denemez. Böyle mahkeme
ye de İhtisas Mahkemesi denemez.

Sonra her ilde bir ihtisas mahkemesi kurulunca 
düşünülemeyeceğine göre, değil yargı ilkesi de çiğne- 
necektir ister istemez...

Kısaca ihtisas mahkemeleri hiç bir gerekçeyle 
savunulamaz. Terörizmin kaynağı bulunmadıkça ve 
dîc'ektk bakış açısından olayları değerlendirmedikçe, 
mahkemeler kurarak sorunu çözmeye yaklaşmak.. Çö 
zünden uzaklaşılır yaklaşılmaz.

Bu mahkemeler İstanbul Barosu’nun belirttiği gi
bi ihtisas mahkemesi olmaktan uzak, siyasal intelikte 
mahkemeler olmaya namzettir.

Bu nedenlerle ihtisas mahkemelerinin kurulması 
girişimi tarihsel bîr hata niteliğindedir. Buna karşı çık
mak çağdaş hukuk anlayışının kaçınılmaz sonucudur. 
Ne gerekçelerle ve ne kadar savunulması olanaklı gi
bi görünen düşüncelerle çıkarılmak istenirse istensin, 
«İhtisas Mahkemeleri» beklenmeyen sürprizler de be 
raberinde getirebilecektir.. Bu sürprizlerin hiçde iyi 
sonuç doğurmayacağı şimdiden ortadır.

Sonuç olarak «ihtisas Mahkemeleri» bekleneni ver
meyeceği gibi, çok önemli sakıncalar doğuracaktır. 
İnancındayız ve bu nedenle bu mahkemelerin kurul
masına karşı çıkmaya görev saymaktayız.

ilân
Sendikamız aşağıda unvan ve adresi yazılı işye

rinde çalışan üyelerimiz adına işyeri düzeyinde toplu 
iş sözleşmesi yapacaktır.

275 sayılı yasaya göre ilân olunur.

İşyerinin Ünvan ve Adresi :

Alemdarlar Sabun ve Yağ Sanayii A. Ş.
letiklâf Caddesi No. 18 - GEMLİK

Tekgıda-lş Sendikası
Genel İcra Kurulu

Kemlik Körfez’i Okuyunuz 
Okutunuz Abone Olunuz

KONUK YAZARLAR
GÜNCELLEŞEN ANILAR

Anılar var ki; üzerinden 
yıllar geçsede taptaze kah 
yor, insanın belleğinde. Aşın 
miyarlar, silinmiyorlar, hat
ta gözlerimi kapadığımızda 
o günün fizik ve ruhsal ya
pısında tekrar yaşayabili
yoruz.

Okurlarımın izniyle ben
de bunlardan birkaçını nak
letmek istiyorum.

Çocukken mahallemizde, 
Fatma Hanım teyze diye ya 
nına sokulduğumuz ve bize 
çok ilgi gösteren yaşlı, ton
ton bir hanım vede papağa
nı vardı.

Bizim ilgimizi ise Fatma 
Hanımdan çok papağanı çe
kerdi. Yaz boyu hemen her 
gün papağanın durduğu, tel 
örgülü açık pencerenin kar 
şısındaki duvarın dibine sıra 
lanır, bazen saatlerce bekler 
dik. Bu bekleyişin sonunda, 
dondurmacı Rüstem Efendi 
görünür ve omuzuna aldığı 
kalın, yuvarlak bir deyneğin 
bir ucunda dondurma fıçısı, 
diğer ucunda dondurma kü- 
lâhlarını doldurduğu sepetiy 
le saltana sallana önümüz
den geçerdi. Birkaç adım ile 
rideki köşeye gelince sırlın
dakiler! yere koyar, bağırır
dı'

— Dondurmam., kuru kay

HİKMET AFACAN

mak... Bu sesin hemen ar
dından bu kez papağanın 
ince, boğuk sesiyle.

— Dondurmacı... dondur 
maçı...! diye bağırırdı. Buna 
dondurmacının yanıtı ise;.

— Dondurma isteyen kim 
şeklinde olurdu.

Biz ise hergün karşılıklı 
sürdürülen bu diya'oğu kah 
kahaiarla izlerdir.

Yine yazın sıcak günle
rinde yüzmeye gittiğimiz de
reden dönüyorduk bir gün. 
Arkadaşlardan birinin;

— Bakın, bakın..! Diye 
sesleniş ile durduk. Baktık 
alçak bir pencere ve içeride 
bir köpek. Arka ayakları ü- 
zerine oturmuş, ön ayakla
rı dik, yüzü sokağa dönük 
öyle oturuyor. O kadar.tüy
lü bir köpek ki gözleri; ku
lakları, ağzı hiç görünmüyor. 
Biraz baktıktan sonra içimiz 
den biri;

— Bu köpek oyuncak ga 
liba! dedi. Bir başkası ise

— Hayır; Canlı Diye kar

şı çıktı.
Ne olduğunu anlamak i- 

çin, karşısında yapmadığı
mız hareket kalmadı. Bağır
dık, çağırdık, el salladık, ca
mı tıkkıttk,. ama, tek hayat 
belirtisi alamadık. Artık he
pimiz oyuncak olduğuna ken
dimizi inandırmış olacağız. 
Burunlarımızı cama daya
mış, hareketlerimizden vaz
geçmiş, öyle bakıyorduk ki 
birden;

— Hav! diye bağırmaz 
mı! Şaşkınlıkla dağılan ar- 
daşların arasında birde bak- 
tımki Şükrü sırtüstü yerde! 
Ardından hepimizde bir kah 
kaha.

Tuncay varsıl bir ailenin 
oğludur. Oyunda ona yardım 
eden veya onun takımında 
kaleci olmaya razı olan, o- 
nunla yakınlık kuranlara sık 
sık satın aldığı elma şeke
rinden yalatırdı. Yalayanla
rın ise dilinin ıslak olmama
sından mı, yoksa elma şe
kerinin o tatlı kısmının ye

ALMANYA’CA FAŞ İZM
ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

GELECEĞİN ÜNLÜLERİ
Yine bu yıllarda Hitler’in çevresinde, Almanya'nın 

dört bir yanından kopup gelen ve çoğu geleceğin ünlü 
Nazi liderleri arasında yer alan birçok- maceracı muhte
ris adam toplandı. Büyük Alman Nazi Devletinin ünlü 
Propaganda Bakanı, azılı jldemagog Joseph Goebbels 
(Jozef Göbels) 1922’den beri üyesi olduğu halde asıl bu 
dönemde Nazi Partisinin ileri gelenleri arasına katıldı. 
İkinci Dünya Savaşında Polonya'da yaptığı zulüm ayyu
ka çıkan ve sonunda bu yüzden Nurenberg’de asılan hu
kukçu Hanş Frank bu dönemde Parti Mahkemesi'nin ba
şında Parti içinde Başbuğa mutlak itaati sağlanmakla 
görevlendirilmişti. Partinin 1920’den beri üyesi olan ateş 
li genç Nazi'lerden Gregor Strasser, 1924'den sonra Ku
zey Almanya ve özellikle başkent Berlin'de örgütlenme 
faaliyetini yönetme işini üzerine aldı ve bölgedeki diğer 
ırkçı ve gerici siyasî akımların yöneticilerini Partiye çe
kerek elde ettiği başarıdan ötürü Partide büyük etkin
lik kazandı. Starser giderek Hitler’e rakip olacak kadar 
Nazi Partisinde yükselecek ve parti 1933'de iktidara gel 
dikten sonra Hitler’in emriyle öldürülecektir.

Hermann Goering de 1927'de çıkan bir aftan yarar
lanarak Almanya'ya dönmüştü. Özel ve resmî uçak şir
ketlerine danışmanlık yaparak hem büyük paralar kaza
nıyor, hem de Alman yüksek sosyetesi içinde ilişkilerini 
geliştiriyordu. Tanıdıkları arasında eski Alman veliah
dından, Italyan kiralının damadı bir Alman prensinden 
çelik kıralı Thyssen'e kadar çeşitli kimseler vardı. Or
du yüksek kademeleri içinde tanışları bir hayliydi. Bu 
dönemde Hitler’in bu çevreyle tanışıp ilişkilerini ilerlet
mesinde Goergin'in büyük katkısı oldu.

EKONOMİK BUNALIM VE FAŞİZMİN 
TIRMANIŞI

BÜYÜK MALÎ KRİZ PATLIYOR
Ekonomik refah dönemi uzun sürmedi. 1929 Ekim a- 

yı sonunda 1929 dünya mali krizi patlak verdi. İlk önce 
Amerika’da iş âleminin merkezi Wall Street’de başlayan 
kriz çok kısa zamanda bütün kapitalist âleme yayıldı. 
İleri kapitalist ülkeler arasında Almanya da bu krizden 
nasibini aldı. İhracat feci şekilde düştü, fabrikalar iş ya
pamaz hâle geldiler, üretim 1929 ile 1932 arasında yarı
ya indi.İşsiz sayısı altı milyona çıktı! Küçük ve orta boy 
teşebbüsler iflâs topunu atarken kimi bankalar taahhüt
lerini yerine getiremeyip battılar. Piyasada çok bol mal 
var, -fakat alıcı yoktu. Çünkü kimsede mal satın alacak 
güç kalmamıştı. Alman halkı bolluk içinde sefalet çek
meye mahkûm edilmişti bir kere daha.

TEKELLER KRİZDEN MEMNUNLAR
Daha krizin ilk aylarında Sosyal-Demokrat Başba

terli ölçüde yumuşamamış 
olmasından mı bilmem! Bîr 
kere yalama ile bir şey an- 
iayamadıklannı ve bir daha 
yalamak istediklerini görür
düm.

B unlardan biri bir gün - 
yalvar yakar razı etti Tunco- 
yı Ama yalamak yerine el
ma şekeri n: ısırmazmı!_ Du
rumu anlayan Tuncay, öf
keyle elma şekerini geri çek 
ti. O geri çekişte elinde ko
lanın sadece elma şekerinin 
sopası olduğunu farkeoerer. 
bîr an elindeki sopaya, son
ra karşısındaki çocuğa bak
tı!.. Aralarında bîr kovala
ma başladı. Biz ise elma 
şekerinin gidişine gülerek iz 
ledik.

Gerek bireysel, gerek top 
lumsal yaşamımızda benzeri 
olayları hergün yaşarız. Bık 
madan aynı sözleri tekrarla 
yan papağanları, adamsen- 
deciliğe, dalgınlığa düşeceği 
miz anı kollayan köpekleri, 
vede elma şekeri yalayabil
mek için; bililerinin adamı al 
ma yolunu tutarak tüm in
sanlığını yitirenleri her gün 
görür izleriz.

Bu günkü yaşamımız ya
rınlarda anı olacağı için; ya 
rıntannızda, onurlu ve mutlu 
anılar dlleğimdir.

kan Mueller (Müller) tedbir olarak dolaysız vergilerin 
arttırılmasını önerdi. Fakat sanayiciler ve parababa'.an 
ile onların parlamentodaki temsilcileri buna kesinlikle kar 
şı çıktılar. Çünkü kjriz onların işine geliyor, tekelciliği 
daha da ileri götürmelerine yarıyordu. Aralarında «İşte 
muhtaç olduğumuz kriz!» diyenler vardı.

Mueller önerilerini Cumhurbaşkanlığı kararnamele
riyle yürürlüğe koymak isteyince Ordu liderleri buna en
gel oldular. Çünkü onlar Almanya'nın silâhlanmasınla 
Sosyal-demokratların razı olduğundan da daha hızlı ger 
çekleşmesini istiyorlar, üsttelik Sosyal-demokratların ba 
şını çektiği bir hükümette kararname ile ülkeyi yönetme 
yetkisinin verilmesinden kuşku duyuyorlardı.

YENİ HÜKÜMET VE HİTLER’İN SEÇİM 
BAŞARISI

Mueller 1930 Martında istifa etti. Yerine,: Ordunun 
güdümünde yeni bir Başbakan atandı: Katolik Merkez 
Partisinin başı Bruenin (Brüning). Brueningin ipleri. Al
man genel kurmayının henüz pek tanınmamış kurnaz ve 
sinsi subaylarından birinin. Kurt von Schleicheriin (Şlay- 
her) elindeydi.

Bu adam (adı da Almanca «sinsi» anlamına gelen 
Schleicher) Alman ordusunun cephede çok az hizmet 
görmüş masabaşı subaylarından biri, el altından gizli 
dalavera çevirmekte hayli usta bir «kurnaz» dı. En bü
yük özelliklerinden biri Cumhurbaşkanı Hinderburg’un 
oğlunun yakın arkadaşı olması, bir diğeri de, 1928 yılı 
başında Hinderburg'u etkileyerek Savunma Bakanlığına 
getirilmesini sağladığı General Groener’i gözdelerinden 
olmasıydı. Daha önceleri. Savaştan sonra, başıbozuk 
«hür kıtalar» ın ve «Kara ordu» nun örgütlenmesinde bü 
yük hizmetleri geçmişti. Tek düşüncesi ordunun devlet 
içinde hâkimiyetini sürdürmek ve pekiştirmekti.

Bruening ülkeyi 1930 Eylülüne kadar Cumhurbaş
kanlığı kararnameleriyle, yani fiilen diktatörlükle yönet
ti. Sonra Reichstag’da başı fazla sıkışınca Cumhurbaş
kanına parlamentoyu feshettirerek yeni seçimlere gitti.

Böyle bir zamanda seçim, Hitler için bulunmaz fır
sattı. Seçim kampanyasının tam bir demagojiyle, bütün 
burjuva partileri karşısına alarak, halkın çektiği sıkıntı
lardan ve sefaletten, SJL ve SS. kabadayılarının yarat
tıkları anarşi ortamından ve huzursuzluktan Cumhuriye
ti, Sosyal-demokratlan ve Marksistleri sorumlu tutarak 
yürüttü. Versailles Andlaşmasının derhal yırtılacağım, 
Almanya’nın hızla silahlandırılacağını ve eski yüceliğine 
yeniden kavuşturulacağını vaadetti. Sonuç kendi umut
larını bile aştı. Nasyonal Sosyalist Parti seçimde altı bu 
çuk milyon oy almış, parlamentoya 107 temsilci gönder
mişti.
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Tutucu yönetimi* r halkın bilinçlenme
sini Istenıezter. Bilinir ki halk bilinçlendiği 
sürece yapılarında kİ tuğlalar birer İkişer 
sökülür; çekinceti noktaya getirir, kolayca 
sürdüremezler egemenliklerini. Böyle yöne 
timler kaba kuvvetten, tavır koyucu eylem 
terden çekinmezler. Zora geldiklerinde el
lerindeki kuvvetleri karşı eyleme sokar, sır 
b yere gelmişiikterini böyiece saklamağa ça 
(ışırlar. Korktuktan sanattır, sanatçıdır. Hal 
kın düşün yönünün bu yolla gelişeceğini I 
yi bilirler kuşkusuz. Sanatçıyı susturmak sa 
vaşımma girilir ama, sonuç yine de sıfır
dır. Sanatçı, taşıdığı şaşmaz, satn alına
maz kişiliği İçinde savaşını verir. Bilir kİ, 
halkının ulusunun gerçekleri görmecesine, 
gözlerdeki perdenin kaldırılmasında büyük 
peyi vardır kendisinin. Karşısına kiralan
mış, satın ahnmış sözüm ona sanatçılar 
çıkarılır ya, bunlarda, halkçı, ulusçu senat 
çının bilinç denizinde boğulur giderler.

Her geri kslm.ş dikeler örneği, bizde 
oldum olası helke dönük sanat, sanatçı 
düşmanlığı vardır. Su düşmanlık da en a- 
zındcn kırk yıl öncesinden zamanımıza de
ğin uzanır. Bilirim yapılan her insan resmi 
nin. heykelinin büstünün dine aykırılığı ko 
□usu işlenmiştir. Bu resim, heykel, büstle
ri yapanlara «yarın ahîreîte» can verilme
si isteneceği, yaratmanın yalnız Allah'a 
«mahsus» olduğunu söyler gelirler. Bizce 
bir ulusun ekonomik sorunu olmayabilir, 
kalkınma yüksektir. Su ülkenin yönetimi ya 
zarına, çizerine, tiyatrosuna* amborga» koy 
muşsa, halkın bilinçlenmesini önleme eyle 
mi veriyorsa; o ülke zengin olduğundan, 
tüm sorunlar çözüme ulaştırılmış sayıiabi 
lir mi? O ülkenin tutucu yönetimi bilir ki, 
sanat, sanatçıyı da kendi çemberi içine al
malı. Öte yandan sanat eğitimine de çel
me takınalı. İçerdeki aşın her akım sanat
tan, sanatçıdan geri dursun. Haik bilinçlen 
meşinin bu kanaldan gelecek doğrularla o 
lacağı görüşünden aynisin. Su başarıldığın 
da Saftanatiannın sürdürüleceği kanısın 
dadıriar. Halk evlerinin. Köy Enstitülerinin

kapatılmalarını bu yönlerden de değerler- 
dîrmek gerekir. Yönettiği ulusal, kalkınma 
savaşımı veren sanatçıların karşısına, ka
ba güçler de çıkartılır. Yönetimde olmasa 
da, tutucu siyasiler bu güçleri yönlendir
me de uğraş verirler. Tiyatrolar bombala
nır, sanat düşün adamları kurşunlanır, re 
sim, karikatür sergileri basılır. Unutulan, 
düşünlerin zor kullanarak susturulamayaca 
ğıdır.

OsmanlI imparatorluğu İçinde tutucu
lar, bunların yanında olan padişahlar sa
nata imparatorluk kapılarını kapamışlardır. 
İçerdeki sanatçıyı da susturmak için çek
tirmedik acı bırakmamışlardır, ileriyi gören, 
düşün gücü olan padişahlar da içerdeki sa 
natçıyı destekledikleri gibi dışarıdan sanat 
cı da getirmişlerdir. Bugün, Topkapı Mü
zesinde padişah portlerini, izliyorsak, altı 
yüzyıl bizleri yönetenleri yakından tanıyor 
sak, iieri görüşlü padişahlara borçluyuz. Ö 
te yandan, İstanbul gravürleri, halkın yaşa 
mini günümüze değin getirmişlerdir. Yapı
lan savaşların tablolarını çoğunca yabancı 
sanatçılar yapmıştır. Bugün sanattan, sa 
natçıdan korkuluyorsa bazı çevrelerce, Os 
manii imparatorluğunun tutucu padişah

larından bir ayrıcalığı yok diyeceğim.
Evvelki günlerde Ankara'da basılarak 

yağmalanan karikatür sergisi olayı bizleri 
bunları yapanların; Satın alınmışlığına, kül 
tür düzeylerinin çağdaşlıktan uzak olduğu 
na, uzaktan kumandalı olduklarına götü
rüyor. Bir karikatür sergisi basılır, onu açı 
lir. Bir tiyatro bombalanır yüzü açılır. Bir 
ulusun sanatı, dünyaya açılan penceredir. 
Sanatçı da o pencereyi açandır. Yaptığı 
karikatürden, resimden oynadığı oyundan, 
yazdığı romandan, yorumladığı müzikten... 
Ulusal çıkarlara ters düşmediği sürece ce 
zalanan olamaz. Atatürk’ün şu sözü bize 
ışık tutmaktadır. «Sanatsız kalan bir ulu
sun hayat damarlarından biri kesilmiş de
mektir.» Bırakalım sanat, sanatçıdan kork 
mayı. En etkin silah da olsa.

Gayrimenkulun Açıkartırma İlâm
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan.

Dosya No. : 978/7 İzale-î Şuyu Satış

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinai, kıymeti, adedi, ofsafı s
Şuyu-un izalesinin temini bakımından Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 20. 3. 1978 

târih ve 977/312 esas ve 978/72 karar sayılı izale-i şuyu ilâmı ile setrimeana karar vod- 
len Gemlik Tapu Sicilinin 18. 2. 1977 tarih, Pafta : 6. kütük satûfa : 108, ada : 217 
ve parsel : 6 da kayıtlı Gemlik Domirsubaşı Mahallesi Debboy Caddesi Mevkiinde kâin 
126.05 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 100.000 lira kıymet takdir edilen bah
çeli kârgir ev açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI

I — Satış 13/6/1978 Salı günü saat 14.00 den 14.30 a kadar Gemlik İcra Dai
resinde ■çık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar vars* alacakları mecmuunu en sataş masraflarına geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 23/6/ 1978 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde de 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 % 10 u niıbstinde pey ıkç«û 
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- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
medetinden ödenir.

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin \-|-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
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 İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, tki 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 görebilmesi için dairede aşık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı- 
laeakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 978/7 î. şuyu satış sayılı dosya numarasıyla 

memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(î«. tf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. İcra Memuru

Kim Ne ödedi
Adı Soyadı Ödediği V.

Mehmet Unsal 2.765.—
izzet Toplu IMS.—
Ovnan Güzel 6.290.—
Ömer Çoruh 22.090.—
Osman Budak 787.—
Necdet Aiyüz 2.905.—
Haşan Kızıltan 137.290.—
Mehmet Ertu^rul Maya 2.255.—
Orhan Sınırta^ Beyanna. Ver.
Ahmet Semiz »55.110—
Hikmet Bayer 6.255,—
Mehmet Emin 37.365.—
A- Nurettin Erdoğan 12.280.—
B Cahit Kumral 22.OO5.—
İsmet Çakıcı 885.—
MuVafa Güre 14.165:—
Alt Gura 2.705.—
Şefik Seyhan Beyan. Ver.
Sadi ErtSr 22455—
Emir Doğru 12.240.—-

Adı Soyadı Ödediği V,

Salih Akaç 22.990—
Mustafa Karbay 86440,—
Bekir Balıray Bey. Ver-
Sinan Akman 375.555.—
Süer Akman 376.205—
Mustafa Korkusuz 7.585—
Bekir Ersoy 18.400.—
Erol Somer 680—
Necati Gençoğlu 47.030.—
Hayat» Gençoğlu 41.350.—
Hayrettin Bostancı 2.710.—
Ahmet Kesen 13.080.—
Şükret Solmaz 1.640.—
AüftO Bal oğlu 108.735.—
Muharrem Atasoy 115.440.—
Vahdettin Varol 8.565.—
Vasfiye Kumla 8.347—
M. Berkay Kumla 30.205—
Ayjen Tokaoy 5.372.—

Adı Soyadı Ödediği V.

Birsen Kumla 5.372.—
Sefahattin Öztürk 8.110.—
Saİme Balkılıç 13.247—
Ali Karayel 3.710.—
Burhanettin Doğru 13.080—
Ahmet Güllü 203.665.—
Mehmet Aydıner 1.207—
Faruk Ahçı 33.130.—
Mustafa Fittik 12.835.—

Sadettin Lottar 1.110.—
Metin Güney 7.480.—
Mehmet Bora 10450.—
Sefahattin Arca 15.355—
Haşan Özler 10.385—
LUtfl Kınay 3.835—
Necmettin Öztürk' 490.—
Kaya Ali Ünver 4.730.—
Süleyman Sel 13.340.—
Mustafa Tozel Bey. Ver.

Kongreye Çarğı
Gemlik Lisesi Koruma Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul kongresi 21 Mayıs 1978 Pazar günü 
saat 10.oo da Gemlik Lisesi Spor Salonunda yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.
Yönetim Kurulu 

Gündem:
1- Açılış, saygı duruşu
2- Divanın oluşturulması
3- Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının okunması
4- Raporlar üzerinde görüşmeler -
5- Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
6- Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçilmesi
7- Dilekler, İstekler
8- Kapanış

Matbaamızda Çalıştırılmak Üzere İlkokulu Bitirmiş 7 7 7
Çırak Alınacaktır. 7

MÜRACAAT ; TLF ; 1797 KÖRFEZ BASIMEVİ GEMLİK

KÖRFEZ
İLÂN VE REKLÂMCILIK İŞLERİ

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

ilanları, Kutlamalar ve Ticari Reklamlarınız için

Körlez Basımevi tlf. 17 97 Gemlik
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KÖRFEZ
Dizgi ve Batkı Kör faz Batı mavi

13 Mayıs 1978 Cumartesi

Borusun Güvenspor şampiyonluğu 
Yine Kılpayı Kaçırdı

ARİF AYAR
İKİ ARKADAŞININ
ARASINI BULMAK
İSTERKEN
AYAĞINDAN
YARALANDI

Gecen yıl kendi saha
sında yaptığı son maçta 
şampiyonluğu elinden kaçı
ran Borusan Güven, bu yıl 
da aynı duruma düştü.

Son ana kadar rakibi 
Orhangazi Hürspor'un bir 
puan kaybetmesini bekleyen 
Borusan Güven, gecen haf
ta pazar günü Bursa’da yap 
tığı karşılaşmayı 6-1 kazan
masına karşın mutlu sona 
yine ulaşamadı.

Şampiyonluğu 1 puanla 
kaybetmenin acı olduğunu 
söyleyen Borusan Güven 
spor Kulübü basın sözcüsü 
Fazıl Şentürk. şöyle konuş
tu :

Refik HIZAL

«İki yıldır 1 puanla şam
piyonluğu kaçırmak çok a- 
cıdır. Dış sahalarda çok ba 
şanlı karşılaşmalar çıkarır
ken. kendi sahamızda üç ye 
nilgi almamız bu yılda şam
piyonluğu kaçırmamıza ne
den oldu. İki yılın verdiği 
tecrübe ile gelecek yıl aynı 
hatalara düşmeyeceğiz ve 
mutlaka şampiyon olacağız 
Tesellimiz komşu kasabamız 
Orhangazi Hürsporun şam
piyon olmasıdır.»

Burçsun Güvenspor ken 
di sahasında oynadığı 9 
maçtan 6 galibiyet, 3 yenil
gi alınırken, dış sahalarda 
hiç yeniigi almadı.

Şampiyonluğu kılpayı kaçıran Borusan Güvenspor görülüyor. (Foto : R. Hıza!)

Gemlik Gazeteler Başta 
yü Arif Ayar Dükkânında kız 
isteme durumundan aralan 
aç k elan Turgut Özden ile 
Rıza Dalgıç adındaki arka- 
daş'cr.nı barştırmak ister
ken çıkan tartışmada silahı 
na şarlan A. Rıza Dalgıç ta 
rafından < yağında veri 
Sındı-

Olaydan sonra kaçan A- 
li Rıza Dolgıç'm tam teşeb
büsten adam öldürmeye ye! 
terme ve yaralamadan do
layı arandığı bildirildi.

Olayda yaralanan Arif A- 
yar hestohaneye kaldırıldı.

Töb-Der Kongresinde Oylar Eşit Çıkınca
şiddetlendi ve genel merke
zimiz üç kez bombalandı. Öğ 
retmenler ile emekçi kitle
ler üzerinde baskı kıyım ve 
engellemeler hat safhaya u 
aştı. Danıştay kararlan gör 
mezlikten gelindi. Öğretmen 
yetiştiren kurumlar faşistleş 
tirildi. Eğitim-öğretim kurum 
lanna faşizme kitle tabanı 
hazırlanma planlan uygula
maya konuldu. Buna karşın 
demokratik gitle örgütlerinin 
birlik ve dayanışması güç- 
iendi. Töb-Der'in şube sayı
sı 670'e üye sayısı 160 bine 
ulaştı emekçi halkımızın öz
gürlük mücadelesinde Töb- 
Der üzerine düşen görevi ye 
fine getirmektedir.»

Daha sonra yönetimde 
bulunan «Demokratik Mer
keziyetçi» grubun çalışma
ları aklandı. «Devrimci Öğ
retmen» grubu adına konuş
ma yapan Cengiz Bayar, şun 
lan söyledi :

«Eğitim emekçisi olan biz' 
öğretmenlerin sorunlarını 
çözümü ancak halkımızın 

sorunlarının çözümü ile ola
caktır.

Ülkemizdeki, emperyalizm 
ie bütünleşen tekelci burju 
vazi, tefeci bezirgan ve top 
rak ağalannm ittifakın oluş
turduğu mutlu azınlık sö
mürüsünü sürdürmektedir. 
Bu ittifakı parçalamak işçi 
sınıfının bilmi doğrultusunda

hareket ederek, devrimci mü 
cadeleyi yükseltmekle olur. 
Töb-Der, demokratik kitle ör 
gütü olması bakımından bün 
yesinde devrimci, demokrat 
ve yurtseverlerin bulunması 
doğaldır. Töb-Der işlerini bu 
bilinç ile üyelerinin demokra 
tik ekonomik taleblerini en 
aktif şekilde örgütçe düzen 
liyerek yönetir. Bunun için il 
çemizde de örgütümüze bü 
yük görevler düşmektedir.» 
dedi.

Daha sonra yapılan se
çimlerde «Demokratik Mer
keziyetçi» grup ile «Devrim
ci Öğretmen» grubu 31 er 
oy aldılar. 1 oyun yanlış kul
lanılması seçimlerin 20 Ma
yıs günü yeniden yapılması
na neder. c-idu.

HALK EĞİTİMİ SEZİCİ 
KÖY KADIN 
KURSLAR! SERGİSİ
YARIN YAPILIYOR

Halk Eğitim Merkezi Mü
dürlüğüne bağlı olarak ça
lışan Kapaklı ve Engürücük 
Gezici Köy Kadın Kursu yıl 
sonu sergisi yarın açılıyor.

Gezici Köy Kadın Kursla
rı sergisinin ilki yarın saat 
10 00 da Kapaklı’da, İkinci
siyse daha sonra saat 16.00 
da Engürücükte açılacaktır.

İ» A|
Möble ve Yatak Çeşitleri 

İSKANDİNA TİPİ OTURMA ODALARI 
LOREN TİPİ MÖBLE 
ÇOCUK KARYOLALARI 
KUŞ TÜYÜ YASTIKLAR 
YATAK ÖRTÜLERİ 
ÇOCUK RANZALARI 
İDAŞ YEMEK ODASI VE KÜTÜPHANELERİ

VE ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE BELEDİYE 
KARŞISINDA HİZMETİNİZE DEVAM 

ETMEKTEDİR.

EROL ve ERKAN MUTMAN
BELEDİYE KARŞISI GEMLİK

5. KATTAN DÜŞEN
ÇOCUK ÖLDÜ

Balıkpazarı mahallesinde 
annesinin ev işleriyle uğraş
tığı sırada balkona çıkan ve 
5 kat aşağıya düşen bir ya
şındaki küçük Yeliz parça
lanarak öldü.

Feci olayı görenler şöy
le konuştular :

«Saat 11 sıralarında evi
mizin önünde otururken Ar
da Apartmanının 5. katından 
bir çocuk düştü. Baş aşağı 
düştü. Baş aşağı düşmesi 
nedeniyle kafa tası parçala
narak gözlerimiz önünde öl
dü.»

Erdal ve Gülşen Şener'in 
çocukları olan küçük Yeliz' 
in feci şekilde ölümü mahal 
lede büyük üzüntü yaratır
ken, anne Gülşen Şener fe
nalıklar geçirdi.

Kapaklı Köyü
Bu Yaz Suya

mevsiminde su sıkıntısı çe- 
kilmiyeceğini bildirdi. Muh
tar Haşan Yılmaz şöyle ko
nuştu.

«Köyümüzde 2 kaynak 
mevcuttur. Bu kaynakları 
birleştiren YSE geçen yıl kö 
yümüze su getirme çalışma 
(arına başladı. Kaynaktan 
köy içine kadar 1400 metre 
boru döşemesi yapıldı ve ka 
nalları kapatıldı. Köyümü
zün girişine yapılacak kap- 
taj ile su sorunumuz tamam 
lanmış olacaktır. Bunun için 
YSE nin çalışmalara başla
masını bekliyoruz. Bu konu
da gecikme olursa turizm 
mevsimini susuz geçirebili
riz.»

Güney Giyim
ALI GÜNET

Zengin Yazlık Çeşitleriyle Sayın 
Gemliklilerin Hizmetindedir

HÜRRİYET KARTI İNDİRİMİ % 10 OLARAK 
 UYGULANIR .

Gensoru Ardındaki Gerçek
yal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla top
lu sözleşme ve grev hakkına sahiptirler. Grev hakkı
nın kullanılması ve istisnaları ve işverenin haklan ka
nunla düzenlenir» der. Bu hakların kullanılması için de 
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Lokavt yasası ile 274 
sayılı Sendikalar Yasası hazırlanmıştır. Bu iki yasanın 
işleyişi 1963 yılından beri birçok anlaşmazlıklara neden 
olmuştur. Bu anlaşmazlıkların en başında geleni ise; 
işyeri düzeyinde yetkili sendikanın tesbitidir.

EN KISA YOL..
İşyerlerinde yetki talebinde bulunan sendikalar üye 

sayılarını bir diğerinden fazla tutmak için türlü — çe
şitli oyunlara ve sahteciliklere başvurmaktadırlar. 275 
sayılı yasanın 11. maddesi yetki uyuşmazlıklarının ne 
yolla çözüme ulaşacağını belirtmişse de, genel hüküm- 
larin bulunması, — yasa yapımcılarının her zaman ol
duğu gibi açık kapılar bırakması sonucu — uyuşmaz
lıklar aylarca uyazıp gitmekte, kimi zamanda en kısa 
yoldan İş Mahkemeleri tarafından yetkili sendikanın 
saptanması için işyerinde Referandum veya ACIK İRA
DE BEYANI yapılması şeklindeki uygulamalar görül
mektedir. Bu yöntemle Döktaş’ta Kav’da, Tofaş'ta, Re- 
nault’ta daha birçok işyerinde uygulanmış ve yetkili 
sendika bu yolla demokratik olarak en kısa zamanda 
saptanmıştır.

MC hükümetleri zamanında yetki uyuşmazlıklarına 
bakmakla görevli bir üst mahkeme olan Yargıtay, bazı 
Referandum ve açık irade beyanı kararlarını — Anaya
sa ve 275 sayılı yasada belirtilmediği için — yasal say
mayarak bozmuştur. Yargıtayın bu konuda çok çelişkili 
kararlan vardır. Ve yine aynı anayasa ile 275 sayılı ya
sada Referandum veya açık İdare Beyanı yapılamaz 
diye bir madde de yoktur.

İşte, işyerlerindeki sendika yetki uyuşmazlıklarında 
çek sık görülen bu bozukluğu gidermek için Çalışma 
Bakanlığı yayınladığı 6 sayılı kararnamesiyle 275 sayılı 
yasanın 11. maddesinin işleyişine bir kolaylık getirmiş, 
işyerlerinde yetki uyuşmazlığını çözmek için kısa yol
dan işçinin hangi sendikayı istediğini demokratik ola
rak saptanmasını belirtecek Açık İrade Beyanı uygu
lanmasını istemiştir.

ASİL GERÇEK
Şimdi, muhalefetteki MC ve san sendikalar bağı

rıyorlar. Neden mi? Çünkü işçiler sınıfsal bilince er
dikçe, besleme sendikalardan koparak büyük bir hızla 
devrimci sendika DİSK’in etrafında toplanıyor da on
dan. Gerçek bu.

AÇIKLAMA i
12 Mayıs günlü Hürriyet gazetesi Marmara bölge 

sayfasında «Küçük Kumla'da Atatürk Büstü Çalındıı 
başlıklı çıkan yazının haber kaynağı olarak adım be 
İletilmiştir. Haber ile ilişkim olmadığını, bu haberin Hür 
riyet Bursa bürosu tarafından, Gemlik konulu olduğ 
için adıma yazıldığını yanlış anlaşılmalara neden ol 
maması İçin belirtirim. K. G,



, ANADOLU BASININI ÖZENDİRME YARIŞMASI ÖDÜL DAĞITIM TÖRENİNDE
I KONUŞAN TURİZM VE TANITMA BAKANI

: ALEV COŞKUN “BASINIMIZ ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİNİN ARAÇLARINI
; KULLANARAK GÖREV YAPABİLİR DURUMA GETİRİLİRSE ATILIMCI
: DÜŞÜNCE-DEVRİMSEL OLUŞUMU YARATABİLİR” DEDİ..

Basın Yayın Genel Mü- 
1 düdüğü tarafından düzenle 
- nen «Anadolu Basınını Özen 

dirme Yanşması» Ödül da
ğıtım töreninde konuşan Tu 

1 rizm ve Tanıtma Bakanı A- 
lev Çoşkun. «Basınımız, çağ 
daş teknolojinin araçlarını 

! kullanarak görev yapabile- 
ı cek hale gelirse toplumun 
I atılım düşüncesi, tüm ..yurt 
i düzeyinde bütün yurttaşları 
I miza hızla ulaştırılabilirse, 
■ gereksinim duyduğumuz dev 
| rimsel oluşumu yaratabiil- 
I riz.» dedi.

ÖDÜL TÖRENİ

Anadolu Basınını Özen- 
| dirme Yarışmasında ödül a 
I lan gazetecileri İzmir Çeş- 
I me Otelinde ağırlayan Tu- 
I rizm Tanıtma Bakanı Alev 
| Coşkun, kalabalık daveti i le- 
I rin katıldığı törende, ödül a 
I lan gazete ve gazetecilere 

armağanlarını verdi.
Mizanpaj (sayfa düzen- 

I leme» dalında üçüncülük a- 
ı lan gazetemiz Gemlik KÖR

FEZİ temsilen törene Hüseyin 
Güler katıldı. Törende gazete 
mîze Başbakan Bülent Ece- 
vit tarafından gümüş bir ta 
bak. Turizm ve Tanıtma Ba 
kant Alev Coşkun tarafın
dan gümüş uçlu Yazı Takı-

Töb-Der'in
Tek Gündemli
Kongresi
Bugün Yapılıyor

Töb-Der Gemlik Şubesi
nin bir süre önce yaplan ge 
nel kurul kongresinde «De
mokratik Merkeziyetçiler» İle 
«Devrimci Öğretmen» gru
bunun aynı oyu alması üze
rine bugün yeniden tek gün 
dem maddesiyle seçimler 
yapılacaktır.

Akıt Almanya 
Gezisinden Döndü

Bir süre önce Belediye 
Meclisi Üyesi İbrahim Aydın 
ite Almanya'ya özel bir ge
zi yapan Belediye başkanı 
İbrahim Akıt, geri döndü,

27 Günlük Avrupa gezi
si yaptığını, bu arada çeşit
li ülkelerde Belediyecilik ko 
nusunda incelemelerde bu-
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mı. Basın Yayın Genel Mü
dürlüğü tarafından da «Bo
şan Belgesi» ile çeşitli ar
mağanlar verildi.

Törende konuşan Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Alev Çoş 
kun, Anadolu Basınının Kur 
tuluş Savaşı sırasında gös 
terdiği üstün başarılarını

Gemlik, Armutlu, Küçük Kumla, Umurbey ve Engürücük Sağlık Ocakları İçin
Arsa Yerleri Saptandı

Hastahane İçin Belediye
4 Bin Metre Kare Arsa Veriyor

Bakanlar Kurulu kararı 
ile ilçemizin Sosyalizasyon 
Uygulama Bölgesine ayrıl

Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı
19 Mayıs Gençlik ve 

Spor Bayramı bütün yurt
ta ve Kıbrıs’ta düzenlenen 
törenlerle kutlandı.

Saat 9.oo da Kayma
kam ve Garnizon Kuman
danının kutlamaları kabu

19 Mayıs gösterilerinden bir an

şimdi de teknik olanaksızlık 
lar İçinde sürdürdüğünü, top 
lumun atılım, hızına yetişe- 
miyen mevzuatlar ile bu ge 
lişimin engellendiğini bildir
di. Bu engellemeleri aşma
nın, basının sorunlarını bi
len en yetkili kişi olarak gö 
revi olduğunu söyleyen Alev 

masından sonra, kurulacak 
100 yataklı hastahane ve 
beş sağlık ocağı için ön ça

lünden sonra Atanın anıtı 
önünde saygı duruşunda 
bulunuldu. Daha sonra 
Stadyuma gidildi. Günün 

anlamını bildiren konuş
maların yapılmasından son
ra şiirler okundu ve okul

Coşkun, Başbakan Bülent 
Ecevit'in «Düşünce insanın 
en yüce gücüdür» insanı 
insan yapma gücüdür» sö
zünü hatırlatarak şunları 
söylemiştir.

FABRİKA BACASINDAN 
DEĞERLİ

lışmalara başlanarak arsa 
yerleri saptandı.

Bursa Tıp Fakültesi tara 

ların spor gösterileri ya
pıldı.

Öte yandan 15 Mayıs 
günü İskele meydanında 
düzenlenen törenle Hava 
Şehitleri de anıldı.

«Sîzler işte bu büyük gü 
cü yani düşünceyi üreten, 
oluşturan insanlarsınız. Böy 
le büyük bir üretim gücünü 
istediğiniz düzeye ulaştır
mak. kanımca, örneğin bir 
çimento ya da şeker fabri
kasının bacasını tüttürmek- 
ten çok daha gereklidir. De

fından uygulama bölgesi o- 
larak uygun görülen ve ya
pılan teklif sonucu Sosyali
zasyon bölgesine alınan İl- 
çemiz’in Merkez, Armutlu, 
Küçük Kumla, Umurbey ve 
Engürücük Köylerinde birer 
sağlık ocağı, ayrıca Gem
lik’te 100 yataklı bir hasta
hane yapılması kararlaştırıl 
mıştı. Bu konuyla ilgili ola
rak ön araştırmalar bir sü
re önce il'den gelen bir he
yet tarafından yapılmış, sağ 
lık ocağı ve Hastahanenin 
kurulacağı yerlerin saptan
ması istenmişti.

Gemlik, Umurbey, Armut
I u. Küçük Kumla 
Belediye Başkan

lan ile Engürücük Köyü 
Muhtarının yetkililer tarafın 
dan istenilen özelliklerdeki 
arsaları saptayarak ilçe Kay 
makamlığına bildirmeleri û- 
zerine, Kaymakam Namık 
Kahvecioğiu Bursa Tıp Fa-
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Celâl Bayar 96, Yaş Gününü 
Köylüleriyle Kutladı

Eski Cumhurbaşkanlarından Celâl Bayar, 96, yaş 
gününü Umurbey’de köylüleriyle birlikte kutladı.

Yanında eski DP. milletvekillerinden Mükerrem 
Sarol, Osman Kavrakoğlu, Hüseyin Bayrı ve Orhan 
Cemal Fersoy olduğu halde İstanbul’dan Umurbey’e 
gllen Celâl Bayar, bir süre evinde dinlendi. Daha sonra 
köy meydanına çıkarak köylülerle görüştü.

Salı günü Bayar Sineması üzerindeki yazlık gazi
noda düzenlenen yemeğe katılan Celâl Bayar, 96. yaş 
gününü Umurbeylilerin onuruna hazırladıkları yemek
le kutladı.

ğerlidir. Çünkü o fabrikala
rı düşünen ve yapan insan
dır. İnsan düşüncesidir. O 
yüce güçtür. Basınımız. Çağ 
daş teknolijinin araçlarını 
kullanarak görev yapabile
cek hale gelirse toplumun 
atılımcı düşüncesi, tüm yurt
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Kaymakamın Evini 
Günde 3 Bekçi 
Korurken
İlçede Görevli 19 
Gece Bekçisinden 
Ancak 4 Tanesi 
Gemlik'in
Güvenliğini 
Koruyor

Gemlik Emniyet Amirli
ğinde görev yapmakta olan 
kadrolu 19 gece bekçisin
den ancak 4 tanesinin ilçe 
nin güvenliğini koruduğu öğ 
renildi.

Gazetemizin yaptığı bir 
araştırma sonucu Emniyet 
Amirliğinde görevli 19 gece 
bekçisinin 15 tanesi şu gö
revlerde bulunuyor.

Kaymakamlık Makamın
da günde 1 bekçi devamlı 
mesai saatleri için de görev 
yapmaktadır. Yine ilçe Kay 
makamının evini 24 saat 
boyunca vardiyeli olarak üç 
bekçi beklenmektedir. Öte 
yandan gündüz iki sivil bek 
çi, iki karakol görevlisi bek 
çi, günde ortalama 4 has-

D. S. 4 w
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HAFTADAN 
HAFTAYA

19 Mayıs. Ambargo ve Yine 19 Mayıs
19 Mayıs 1919 un üzerinden tam tamına 59 yıl geç 

mtş... Ve 1978 in 19 Mayts'ında Türkiye yeni bir ulusal 
scrunma kavramı oluşturma uğraşları İçerisinde,.

Bugün kendilerine milliyetçi diyenler vs güya Ata
türk’ü rehber göstermek isteyenler getirmiştir ülkeyi, 
içinde bulunduğumuz duruma... Şimdi İse, ülkeyi bir 
denlz'eraştn dev ülkenin sultasından kurtarmak İs
teyen sayın Ecevit’» yardımcı olacaklarına, çıkar he
saplan içerisinde engellemek İçin ellerinden ne gelir
se yapıyorlar, ağızlarına ne gelirse söylüyorlar...

Bu cephe artıklan Atatürk bağımsızlığını da an
layamazlar. Atatürk milliyetçiliği de benimseyemezler.. 
Bu ki kere, ikinin dört etmesi kadar kesindir...

Ne diyor Atatürk Nutukla... «Milletimizin kavi, 
mesut ve müstakâr yaşayabilmesi için devletin tama 
men milli bir siyaset takip etmesi ve bu siyasetin, teş 
lüftrtı dchiliyemize tamamen mutabık ve müstenit olma 
sı tazimdir. Milli siyaset dediğim zaman, kastettiğim 
mana ve medfûf şudur : Hududu milliyemJz dahilînde, 
her şeyden evvel kendi kuvvetimize müsteniden mu
hafaza! mevcudiyet ederek millet ve memleketin haki 
ki saadet ve ümranına çalışmak... Alelıtlak tulü emeller 
peşinde mîlletî işgal ve ızrar etmemek... Medeni ci
handan, medeni ve İnsani muameleye ve mütekabil 
dostluğa intizar etmektir..»
(M. Kemal Atatürk Nutuk Cilt 2 Sah. 436 prg. 4)

Düşünün cephe artıklarını ve onların İzlemiş olduk 
tan cfcş politikayı... Bunların dış politikasına Atatürk'ün 
deyimiyle «Milli Siyaset» diyebilir misiniz?... Düşünün, 
düşünün dfyeblffinmsiniz?... Ben bu konuda fazla bir 
şey demeyi gereksiz görüyorum. Sadece M. Kemal Ata 
terk'ûn yukarıdaki sözlerini ve bunlara dış politikada 
yap&ktant» yan, yana koyun durum kendiliğinden orta 
ya çdtar demekle yetiniyorum...

Yine ne diyor M. Kemal Atatürk Nutuk’ta... «Bizim 
vttath ve kaabiKyeti tatbikiye gördüğümüz mesleki, si
yasi. MİLLİ SİYASETTİR. Dünyanın bugünkü umumi 
şertatf ve aşıtların dimağlarda ve karakterlerde temer 
kuz ettirdiği hakikatler karşısında hayalperest olmak 
kadar büyük hata olmaz. TARİHİN İFADESİ BUDUR, 
İLMİN, AKLIN MANTIĞIN İFADESİ BÖYLEDİR...» (Mus 
tafa Keme! Atatürkf Nutuk C. 2. S. 436)

Sir bu sözleri okuyun yüksek sesle bir de ırkçılığı 
miniyetçiHk atarak yutturmak isteyenlerin söyledikleri
ni ve özeHBde yaptıktan» düşünün... Sonuç kendiliğin
den ortaya çıkar—

Türkiye bugünlerde onurlu, saygın ve M. Kemal'in 
anlattıktan anlamda bir dış politikaya yönelmek üze
redir- Ambargoyu bu düşünceler altında yorumlamak 
gerekir» Ve Ecevit Atatürk’ün dış politikasına dönme
ye karartıdır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.. Tür 
kiye Cumhuriyeti tarihini incelerseniz, sadece Demirci
leri, Menderesleri, Türkeş’Ieri görmezsiniz; onun içinde 
Mustafa Kemal’lerde vardır, İnönüierde de... Ve şimdi 
Türk halkının desteğinde bir Ecevit çıkmış, yıllardır 
uygutanmıs uydu politikasına karşı çıkmak, Mustafa 
Komai'terin dış politikasına dönme karadığını göstere 
bilmiştir...

Ambargonun gündemde olduğu bu 19 Mayıs’da o 
mm İçin bir başka mutlu, bir başka umutluyuz.. Çün 
ka M. Kemal Atatürk'ün söylediklerini biliyoruz ve çün 
kü sayın Ecevit'in ne yapmak istediğini anlıyoruz.. Bu 
bilinç ve anlayışla', 19 Mayıs’da her tarafı bir Samsun 
olmuş Türkiye'den, Yunan lobilerinin oluşturduğu Ame
rikan Senatosu'na da, Amerika'ya da ağız dolusu bir 
umursamazlık «lamı göndermekle yetirtiyoruz. Ve «Alı- 
hk omboranuzu, başınıza çalın» diyoruz ulusça...

GEMLİK körfez gazetesi

ilan ve abone FİATLARI

Rcımı liâ»l«r tek »ütan em.»i 50 TL.
Mahkeme ve I«ra İlânları «ütan em ri 25 TL 

özel İlânlar pazarlıkla alınır.
Abese : Yıllık 50 6 Aylık 30 Liradır.

Kes^e İlanları 200 TL.
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 120 TL,

•AHİMİ: hCHSVİM — MADUİ OÜI.KS
«ORUMLV mL'DÜH : CBNUİZ GÖKAl

şiir köşesi

Söyleyin ANALAR 
Öldürülmesin çocuklar 
O çocuklar ki 
Yarınlarımızın umudu 
Düşmesinler kup kuru bir ağaç gibi 
Sere serpile toprağa
Yarınlar kömür gözlü çocukların 
Kinle bilenmiş »İlerindedir 
Bağırın, bağırın 
Korkmadan, yılmadan 
Çekilsin karanlık korkunç 
Cani eller
Yarınlara hasretle büğüttüğünüz 
Çocuklarınızın boynundan 
ANALAR..
Gerin kanatlarınızı
Siz ekmekten de, sevgiden de
Yüce ve büyüksünüz
Sevmek değildir, türkü söylemekle
Ağıt yakmakla olmaz
Gözyaşı dökülmez
•Bir yiğidin anısına 
Bakın biri daha gidiyor 
Daha Onsdkiziride Ondokuzunda 
Büyümüyecek miydi o?

ALMANYA’DA FAŞİZM « I
ÇEVi REN : HALİM TOĞAN

HİTLER VE ORDU
1930 yılında yapılan’genel seçimlerde Hitler’in parti

si 6,5 milyon oy alıp, meclise 107 temsilci sokmuştu.
Bu seçim sonuçları Ordu iteri gelenlerinin Hitler ve 

Nazi Partisi hakkındakl görüşlerine yeni boyutlar kattı. 
Nazi projagandası bir süredenberi Ordu içinde hızla 
yayılmaktaydı. Nazilerin grüşlerl Ve vaadleri Ordu lider
lerinin Versay Andlaşması ve Cumhuriyet hakkındaki o- 
lumsuz görüşleriyle çakışıyor, özellikle de silâhlanma 
konusunda iştahlarını artırıyordu. En önemlisi, aitler
im sosyalizme, sendika özgürlüğüne, demokrasiye ke
sin cephe alması ve kurmayı vaadettiği otoriter devle
tin «meziyetleri» ni sayıp dökmesi Ordunun eski milita
rist geleneğine pek uyuyor, subay takımının işçi sınıfın
dan duydukları korkuyla kararan yüreklerini ferahlatı - 
yordu. İşte Hitler ve partisi şimdi altı milyondan fazla 
seçmenin desteğini kazanmışlardı! Hitler’in o sıralarda 
yaptığı çeşitli konuşmalarda Nazilerin iktidara geldikle
rinde orduya ilişmeyeceklerine dair verdiği teminatlar 
da buna eklenince, Ordu, Nasyonal Sosyalist harekete, 
baştanberi beslediği gizli sempatiden de öte olumlu bir 
gözle bakmayı «politikası» nın bir gereği sayar oldu. 
Baha önceleri «demokratik Cumhuriyeti destekleme» 
adına Naziiere karşı kimi zaman böyle Hitler’in başkan
lığında hükümet tertipleri üzerinde kafa yormaya baş
ladı.

İŞ ADAMLARI VE HİTLER
1930 genel seçiminden sonra Alman iş âleminin de 

Hitler'e ve Nasyonal Sosyalist harekete duyduğu ilgi 
ve sempati büsbütün arttı, giderek iş adamları arasın
da yaygınlaştı.

İş adamları ve sanayicilerin Hitler'e-bu dönemde ne 
umutlar bağladıklarını ve onun iktidara gelmesini niçin, 
asıl, ne yollardan desteklediklerini; Nazi iktidarı döne
minin Alman Bankası başkanı ve İktisat Bakanı Funk, 
savaştan sonra kurulan «Nurenberg Savaş Suçluları 
Mahkemesi» nde olanca açıklığıyla itiraf etmiştir. Funk- 
un açıkladığına göre kendisini Nazi hareketine katılma
ya, «Partiye özel teşebbüs yolunu izletmek» amacıyla 
sanayici dostları, özellikle de Ruhr maden işletmeleri
nin büyük patronları zorlamışlardır.. İş adamlarıyla Hit
ler arasında ilişkiye bu dönemde Funk sağlamış ve yü
rütmüştür. Bu iş adamları arasında Ruhr bölgesi ma
denciler kıralı Kirdorf ve çelik tröstü başkanı Thyssen 
en başta gelenlerdi. Kirdorf azılı bir sendika düşmanıy
dı ve Batı Almanya'da İş gören maden sahiplerinin kur
dukları, «Ruhr Hâzinesi» adıyla bilinen gizli bir işveren 
fonunu yönetiyordu. Daha önce 1924 - 30 yıllan arasın
da da Nazi Partisine hayli para yardımı yaptığı bilini
yor. Thyssen'ln Hitler'ie İlişkisi, gördüğümüz gibi, 1923 
de başlamıştı. Bu ilişkiden ne beklediğini İkinci Dünya 
Savaşı sonunda kendisi açıklamıştır: «Welmar Cumhuri 
yetinin İlk yıllarında devrimcilikle ve anarşist eğilimler
le savaşmak üzere askeri nitelikte çeşitli kuruluşları 
destekledim. Bunların arasında Nasyonal Sosyalist Par
ti de vardı. Başka birçok sağcı, gibi ben de Hitlerln, Al
manya'nın kalkınmasında aktif bir etken olacağı kanı-

İnsanları, çocuktan sevmîyecak miydi?
Sevecekti
Belki değil

mutlaka
Üstesi olacaktı sevmenin
İnanın suç değildir.
Kitap okumak
Bilimi kavrayıp insanlığa sunmak
Haksızlığa boyun eğmeden
Zulme yiğitçe karşı koymak
Sizi selamlıyorlar
Dünyacın dört bir yanından
Güneşin bile aydınlatamadığı
En ücra köşelerde
Belki bugün az ve güçsüzlerdir
Dayanmazlarsa bile zulmün topuna, tüfeğine
Ama yarın
Dünyanın tersine dönen çarklarım
Düzeltecekler
Yüreklerinlerinden daha küçük elleriyle
Yaratacaklar
Yarınların en güzelini
Alınlannı yalayan ateşe aldırmadan

Havva BULUN

srndaydım. Kendisine gittikçe artan ölçüde destek Bağ
layışım bundan ötürüydü... Böylece devrim tehlikesini 
atlatmış olacaktık.»

-Bu dönemde başka iş adamları ve sanayiciler de 
Hitler’e yardım için birbirleriyle yarışıyorlardı. Funk'un 
mahkemede bildirdiğine göre bunlar arasında, kimya 
karteli İ. G. Farben, potasyum sanayicileri, büyük deniz 
yolları işletmesi. -Cunö, merkezi Almanya linyit sanayii, 
Conti lâstik fabrikaları. Kolonya Bankasının -başların
dan Kurt von Schroeder, Deutsche Bank, Commerz und 
Privat Bank, Dresdener Bank (hepsi Almanya'nın en bü
yük banka •:tröstleri), Almanya'nın en büyük-sigorta şir
keti Allianz, vb. vardı.

Bundan başka Güney Alman iş adamları arasında 
SS başı Himlere bağlı «Ekonomi Dostlan Kulübü» adın
da bir iş adamlan demeği kurulmuştu. Bu demeğin adı 
daha sonra «SS Liderinin Dostlan» na çevrildi ve hu 
«dostlar» ın aralarında topladıkları paralarla Nazi ikti
darı boyunca ve Nazi istilâsı altında kalan birçok' ülke
de SS zulmü finanse edildi.

Bütün bu yardımlar karşısında Hitler-iş adamlanna 
ne sağlayacaktı?

Funk bunu Nurenberg'de şöyle açıklamıştır:
«O sıralarda partiyi yönetenlerin ekonomi alanında 

birbirine taban tabana zıt, kanşık görüşleri vardı. Ben, 
bana verilen görevi, Führer'i ve Partiyi şahsen etkile
yerek onlara iş adamlarındaki cesaretin, özgür teşeb
büsün yaratıcı gücünün partinin ana ekonomik siyaseti 
olmasını kabul ettirmeye uğraşarak yerine getirmeye 
çalıştım. Führer gerek benimle, gerekse ona tanıştırdı
ğım belli başlı sanayicilerle yaptığı konuşmalarda ken
disinin devlet ekonomisi ve ‘plân ekonomi’ denilen şe
yin düşmanı olduğunu, «Hür teşebbüsü ve rekabeti» en 
yüksek üretim düzeyine varabilmek için zorunlu saydı
ğını, sık sık ve tekrar tekrar belirtmiştir.»

Hitler’in bu teminatına karşılık Nazi Partisine akan 
bağışlarla Partinin seçim kampanyalarının, yaygın ve 
yoğun projaganda faaliyetinin, sayısı bine yakın resmî 
paralı memurlarının, 1930 yılı sonunda mevcudu yüz 
bin kişiyi bulan S.A. ve -SS örgütlerinin masraflannın 
büyük kısmı karşılanıyordu. Hitler -bütün bu ilişkilerini 
gizli yürütüyordu, basına ve kamuoyuna olduğu gibi, par
ti saflarına da bu konuda hiç bilgi sızdırılmıyordu. Ve 
bu sırada başta Goobbels olmak üzere Nazi propagan
dacıları günlük demeçlerinde Nazileri «gerçek sosyalist 
ler» olarak gösteriyor, para babalarının, banka tröstle
rinin düşmanı olduklarını, iktidara geldikleri zaman Al
manya’da «yepyeni-bir düzen» kurulacağını söylüyor
lardı!

Alman sanayicileri arasında Hitler’ie bu tür İlişki
ler kurmayanlar hiç yok muydu? Vardı. Özellikle büyük 
demir-çelik tekelinin sahibi Krupp, Hitler’in iktidara gel
mesine muhalefet etti ve son ana kadar karşı çıktı. A- 
ma sonradan Hitler’in, «Alman: sanayii» ne ve Krupp’un 
rakiplerine sağlayacağı avantajların ne olduğunu iyice 
görüp anladıktan sonra o da kısa zamanda ateşli bir 
Nazi’kesildi. Devamı Haftaya

/dere Fer! ; tiesbeee Ced. Şirin Paıajı 
ve Beakr ; K«rf»ı Sevrmevf -Şirin Patnjı
t nvt — obmlİk Gemlik Körfezi Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz
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Dün 19 Mayıs’lı
K. Kumla Deniz Sevenler Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul kongresi 7 Haziran 1978 günü saat 14jOO 
te dernek lokalinde yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.
Yön. Kur. Bşk.

Gündem:
1- Açılış — 2- Divan oluşturulması — 3- Yönetim ve denetim kurulu raporunun 

okunması — 4- Yönetim ve denetim kurullarının aklanması — 5- Yem yönetim ve de
netim kurullarının seçimi — 6- Dilekler, istekler — 7- Kapanış

Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı 19 Ma* 
y.s 1919 dur. Mustafa Kemal, arkadaşları 
bu tarihte emperyalist faşist güçlere karşı 
direnişe geçtiler. Bu direnişte, ba« kaygı 
ulus çoğunluğunun yanlarında olup, olma
yacağıydı. İlk ağızda Mustafa Kemal'in as
kerlikten çekilmesiyle halkda umduğunu 
bulmuş olması kaygılan azalttı. Çeçen gün 
(erde, yapılan girişimler de olumlu yolda 
olduklarını pekiştirince; belirginleşti. Son
rası gelen. 23 Nisan 1920 tcrlhi de ikinci 
büyük ulusal bayramımız oldu.

Meclis toplandı Ankara’da. Bu Meclis, 
ulusun kurtuluşunu muştuluyordu. Bu Mec
lis Türk Ulusunun gerçek egemenliğini du- 
yanyordu dünya uluslarına, Bu Meclis, can 
çekişme noktasında görülen soylu bir ulu
sun, bağımsızlık kavgasında neler yapaca
ğım, kendine güvenen güçlü uluslar.n dize 
geleceklerini, «Geldikleri gibi gidecekleri
ni» dünyaya ispata hazırlanıyordu. Bu Mec
lîs, gelecek yönetim şeklinin CUMHURİYET 
olacağını keskin hatlarla belirginleştiriyor
du. Yüz yıllarca ezilen, hor görülen, sö
mürülen, egemenlikleri ellerinden alınmış 
uluslara, kurtuluşları için örnek alınacak 
Kurtuluş Savaşını başlatıyordu, bu Türki
ye Büyük Millet Meclisi. Sözümüzün bura
sında Mustafa Kemal’i dinleyelim.

«Bütün mazlum milletler zalimleri bir 
gün yok edecektir. O zaman dünya yüzün
den zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak 
insanlık kendisine yakışan bir sosyal duru
ma erişecektir. Bizim milletlerimiz, o za
man, bu gayeye ulaşan milletler arasında
ki önceliğiyle cidden övünebilecektir [...] 
Türkiye - Ukrayna antlaşmasıyla iki mem
leket arasında güçlendirilmiş olan sevgi de 
vamiıdır. Bunun devamı yalnız iki memle
ket İçin değil, bütün mazlum milletler için 
pek hayırlı sonuçlar verecektir.»

«Türkiyentn bugünkü mücadelesi yalnız 
kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha 
kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bi
tebilirdi. Türkiye büyük ve önemli bir çaba 
harcıyor. Çünkü müdafaa ettiği, bütün maz
lum milletlerin, bütün doğunun davasıdır ve 
bunu nihayete erdirinceye kadar Türkiye, 
kendisiyle birlikte olan doğu milletlerinin 
beraber yürüyeceğinden emindir.»

«Bugün günün ağardığını nasıl görü
yorsam, uzaktan, bütün doğu milletlerinin 
de uyanışını öyle görüyorum. Bağımsız ve 
hürriyetine kavuşacak olan çok kardeş 
millet vardır. Onların yeniden doğuşu, şüp- 
heslzki terakkiye ve refaha yönelmiş ola
caktır. Bu milletler bütün güçlere ve bütün 
engellere rağmen muzaffer olacaklar ve 
kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklar
dır. Sömürgecilik ve emperyalizm, yeryü
zünden yok olacak ve yerlerine milletler 
arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözet
meyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı ege
men olacaktır.»

Atatürk, Kurtuluş Savaşının «mazlum, 
ezilen» ulusları uyandıracağını biliyor; tüm 
dünyanın çekişmesiz, empertalist duygu
lardan öte bir dünya olması gerektiğini sa
vunuyordu. Şunu rahatça söyleyebiliriz. 
Dünyadaki bağımsızlık savaşlarına. Kurtu
luş Savaşımız yol göstermiştir. Bugünden 
geleceğe doğru dünya kamu oyunun akışı 
«Sömürgecilik ve emperyalizmin yeryüzün 
yok olacağı» doğrultusunda öldüğünü da 
savlayabiliriz. Günümüzde, ezilen, sömürü
len bağımsızlık kavgası veren ulusların 
Başkomutanı ATATÜRK'tür. Bizden daha 
çok, bu uluslar benimser ATATÜRK’Ü de
sek yeridir. Ölümünden kırk yıl geçmesine 
karşın sağcımız, solcumuz O’nu dışlarız. 
Dünya ulusları arasındaki yerimiz, saygın
lığımız, güvenirliliğimiz başta gelmeliydi. 
Ulusal çıkarları en yüksek düzeyde tutan, 
yönetimini öz çıkarsız sürdüren hükümet
ler çoğunlukta olmalıydı.

59 yıl önce başlatılan Kurtuluş Sava
şımız sonucu, durumumuz bugün getirilen 
nokta olmamalıydı. Ankara'nın havasını so
luyanlar hırstan, öz çıkardan, hükümet ol
ma tutkusundan uzak olabilmeliydiler. Ulu
sal savunmamız bugünkü ortama hangi hü
kümetlerin ters tutumlarından geldi? İçer 
deki kardeş kavgalarını kimlerin, neler u- 
marak arkaladıkları da düşündürücüdür.

Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda dert 
leri aza indirilmiş Türkiye’yi yalatmanın 
yolu, zorbanın zorundan, serüven peşinde 
olanın silahından geçmez.

Dün 19 Mayıs’tı. Kutlu olsun!
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Kim Ne ödedi
Adı Soyadı ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V. Adı Soyadı ödediği V.

Selam! Atar 250,— Mazhar Mandracı 2.005,— Osman Çil 7.655/—

Kaya Kaya 13.030,— Fahriye Onan 8.697/— İzzet OOner 13.710,—
Kadri Çevik 4440,— Hamdi Kabili 2.715,— Ali Taylan 70.130/—
Salih lyıirlı
Yusuf Yazıcı 
Erdoğan Çorum

7.550,—
6.990,—

855,—

Burak Çorum Mat. Bey. Etme.
Salih Kaya 61.055^—
Yusuf Ada 26.155/—

Osman Taylan
İsmail Balaban

54.625,—

7.305,—

Sait Tunca 4.625,— İbrahim Adlı 16.360,— İbrahim Ura . 64.185/—

Halil Duran 3.095,— Ergün Onur 21.205,— Ahmet Alpaslan 3455/—
Burhan Güvenç 1.960,— Mehrmet Bulut 3.310,— Nuri Şener 1.810,—
Talip Kalafatlar 1.765,— Salih Bulut 3.310/— Nurettin Bozan 12.975/—

oma ettin Kalafatlar
Mehmet Çevik 
İsmail Tathrözlutar

2405,—
33.805/—

3.255/—

Abdullah Kanar 
Ruhi Kavlak 
Mehmat Avcı

135.265/—
14.025,—

40,—

Kemli Ünal

Ahmet Kânl Öttln
17.605;—

6.710,—

Mustafa Yağcı 6440,— Şaban Kamber 38.080/— M. ZOhtO Çıroan 14.515,—

Salt Pir 3,310,— Mehmet Canglı 3.625/— Rıfat Doğru 24.340,—

Havan Bekçe 5.197,— Ayye Forlha Akça 14.647/— Memduh Ökter 1.855,—
Hikmet Mercan 1.155/— M. Cemil Avarkan 635/— İbrahim Toplu 6.185,—
A, Uğur Topouoğlu 
Helİt Erıoy

K9S5/—
Beyan. Ver^

Sıdılca Somer
Muharrem Cıdık

9.222/—
8.285/—

-■ Haşan Toplu 11.680,—

Umurbey Çorum 1.505.— Adam Ramazan Uzunlar 78-485,— ' Faik Durmaz 7.740,—

Ekrem SOltekln Bey. Var, Özcan Vural 5.205/— Cahit Durmaz 167.455,—

İsmail Turan 1.010,— Ahmet Aydın 4.565,— Mehmet Sezgi nar 3.465,—
Salih Akovahgîl 208.360/— MOmln Yılmaz 13.955/— Muammer Peker 23.125,—
Mehmet Yıldız
HOseyfn Örnek

9.755/—
1.960,—

Muharrem ÇojkunyOrek 4440,—
Sebrl Sarıkaya 5.205/—

Durmuf Pakar 23.230,—

Abdullah Selçuk 3.205/— Talat Şlmyek 1.897.— Cavlt Şahin 5.555,—

Hacen Sabltojlu 18490,— Cemal Sürmene 342.405/— AbdDlkerlm Şener 10.105,—

Ahmet Cesur 4490/— Yöktel Yıldırım 6.325/— Abdi Dalsal 7.760,—
HOseyfn Yılmaz 2.565,— A. Meta Balcı 12485/- Haşan Balıkçın 4.085,—
AJbdurrıhman Akçalaı
Umur trtrmç

r 16415/—
1400/—

Mahmat Sayman 
trof YıMırım

7.550/— 
Mat. Ba. Var.

Cemal OSçgUn Bay. Ver.

Hurda Teneke Satışı

Tesislerimizde madeni yağ doku
munda kullanılan kalaylı teneke lev
hadan mamul teneke ve kutulardan 
hasarlı ve akarlı olanların satışı yapı
lacaktır

İsteklilerin şartları öğrenmek Çi
zere Gemlik Tesisleri Muhasebe Mü
dürlüğüne müracaatları gereklidir.

Telefon : 2351
BP Petrolleri A. Ş.
Gemlik Tesisleri

Zayi Hanı
Firmam adına 

Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığınca 
verilmiş olan 
1476 sicil sayılı 
sanayi sicil belge
mi zayi ettiğim
den ve yenisini a- 
lacağımdan eski
si hükümsüzdür.

İlan olunur.

Tevfik 
Solaksubaşı

Kongre İlânı
Martı Kulüp Derneği Başkanlığından

Kulübümüzün yıllık olağan toplantısı 30 Mayıs 1978 günü saat 15.oo de demek 
binasında yapılacaktır.

Sayın üyelere duyurulur.

GÜNDEM Dernek İdare Heyet

1 - Açılış 2- Divan başkanı seçimi 3- Saygı duruşu 4- Faaliyet raporunun okun* 
ması 5- Yönetim ve denetim kurullarının aklanması 6- Yeni yönetim kurulunun seçil
mesi 7- Yeni denetim kurulu seçimi 8- Dilek ve temenniler 9- Kapanış.

KÖRFEZ
İLÂN VE REKLÂMCILIK İŞLERİ

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

ilanları, Kutlamalar ve Ticari Reklamlarınız için

Körfez Basımevi tlf. 17 97 Gemlik

Matbaamızda Çalıştırılmak Üzere İlkokulu Bitirmiş
t t t

Çırak Alınacaktır. 4
MÜRACAAT : TLF : 1797 KÖRFEZ BASIMEVİ GEMLİK

Nişan ■ Düğün - Sünnet Davetiyelerinizin 
En Güzellerini

KÖRFEZ BASIMEVİNDE
Bulabilirsiniz
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Borusun Güvenspor Kulübünün Bursa Valisi Ziya Çöker 
İlçemizde incelemelerde

Yıllık Kongresi Yapıldı . ,
Bursa 2. Amatör Küme 

takımlar arasında şampiyon 
tuğu kılpayı bir farkla Orhan 
gazi Hûrspor'a kaptıran Gem 
lik Borusan Güvenspor Ku
lübünün yıllık olağan genel 
kurul kongresi yapıldı.

Çarşamba günü Zeytin 
Hali'ndeki Kulüp Lokalinde 
yapılan kongrede geçen yıl 
öldürülen kulüp Başkanı öz 
can Buharalıoğlu için saygı 
duruşunda bulunuldu. Daha 
sonra divan Başkanlığına A 
kın Buharalıoğlu getirildi.

Yönetim ve denetleme 
kurullarının yıllık çalışma 
raporlarının okunup aklan
masından sonra yeni yöne
tim ve denetleme kurultan- 
nın seçimleri yapıldı. Buna 
göre yeni yönetim kurulu 
üyeliklerine *:

Bülent Demircioğlu. Ay
dın Oğuz. Rkret Bağcağız.

Ergin, Uruslu, Hüseyin, Yıl
dız. Mehmet Baysal ve Ha
şan Çelikkaleli seçildiler.

Sümerspor’da
Şampiyonluktan Oldu

Refik HIZAL

Gemlik'! Bursa 2. Ama
tör kümede tanıtan en eski 
kulüplerden Sümerspor, iki 
puanlık bir farkla şampiyon 
luğu Gençlerbirliğine kaptır 
dı.

Yaptığı 18 karşılaşmada, 
12 yengi, 4 beraberlik ve 
2 yenilgi alan Sümerspor 
71 golle ikinci amatör küme

Yıllardır Güvenspor Ku
lübünün büyük yükünü çe
ken eski Başkan Fazıl Şen- 

gol rekortmenliğini kırdı. Sü 
merspor iki yenilgiyi Genç- 
lerbirliği karşısında aldı.

Gemlik Sümerspor Külü 
bü Basın Sözcüsü Halil Çe
vik, yaptığı açıklamada ö- 
nümüzdeki sezon 5 yeni 
transferin yapılarak takımın 
daha da güçlendirileceğini 
söyledi. Çevik şöyle konuş

türk ısrarlara karşın, bu yıl 
yönetim kurulunda görev al 
mayarak denetçi seçildi.

tu :
«Sümerspor bu yıl ençok 

kaleci sıkıntısı çekti. Trans 
ferlerde iyi bir kalecinin pe
şine düşmek ilk görevimiz 
olacaktır. Bu sezon olduğu 
gibi önümüzdeki sezon da 
şampiyonluk için oynayaca
ğız.

Bulundu Refik HIZAL

Sursa Valisi Zıya Çöker, 
geçtiğimiz hafta içinde ilçe
mize gelerek spor tesislerin 
de incelemelerde bulundu.

Yan nda Bursa Beden 
Terbiyesi Bölge Müdürü ol
duğu halde ilçemizdeki s- 
por tesislerin: gezen Bursa 
Valisi Ziya Çeker önce fut
bol sahasına giderek Bölge 
Başkasından drenaj çalış
malar. ve yapılması istenen 
tribün için bilgi aldı.

Vali Çöker, 1979 yılı bût-

Boş Bulunan CHP Gençlik Koluna 
Altın ve Kara Atandı
CHP İlçe Gençlik Kolu 

Başkanı Murat Atasoy'un 
askerlik görevine başlama
sı ve yönetim kurulu üye
si Recep Ergünel'in istifasıy 
la boşalan iki üyeliğe Ziya 
Altın ile Cemalettin Kara a- 
tandı.

cesine kredter sç«ı ödenek 
kanacağını söylet*. Daha 
sonra Gençlik ve Spor Bo- 
kanlığına ait «Deniz Spor 
Tesislerini* gezen Vali ve 
Beden Terbiyesi Bölge Mü
dürü, tesislerin Gemlik genç 
ligine açılması için ne gere 
kirse yapacağını söyledi. 
Öte yandan bu tesislerin 
Gemlik'te bulunan Spor Ku
lüpleri tarafından isletilme
si istendi.

CHP İlçe Gençlik Kolu 
Başkanı Sami Şentûrk yap
tığı açıklamada Recep Er- 
günol’in istifasıyla boşalan 
İdari Sekreterlik görevine 
yönetim kurulu üyesi İbra
him Kesen'in getirildiğini bil 
dirdi.

Anadolu
Basını

düzeyine, bütün yurt
taşlarımıza hızla ulaştırılabi 
lirse, gereksinim duyduğu
muz devrimsel oluşumu ya
ratabiliriz.

«Bu devrimsel oluşum, 
çağdaş sanayidir, gerçek bir 
kalkınmadır. Bütün fırsatla
rın yaratıldığı bir eğitimdir. 
Açıkçası, Türk halkının, ö- 
zünde taşıdığı o yüksek cev 
herle, hakkı olan yaşam dü 
zeyfne çıkarılmasıdır.

İşte böyle bir kutsal ol
gu Içfn, Anadolu Basını, tüm 
basınımız, dinamik gücümüz 
atacaktır. Yaşadıkları zor
luktan. karşılaştıktan engel 
teri hep birlikte aşacağız. 
Basınımızla elele vererek so 
runlann üstesinden gelece
ğiz.

Tabiatıyla böyle bir te
mel hizmet felsefesinin için 
de, yaratılacak işbirliği gü
cünün karşısında, gazete 
kâğıdı sorunu da. Sosyal 
güvence sorunu da, resmi 
ifân sorunuda, haklı ölçüler 
içinde ve kolayca çözümle
nir, hizmette zamana karşı 
yanşıyoruz. Sîzlerle birlikte, 
oluşturacağımız belli bir ön 
çelik sırası İçinde bütün so 
runlarımza çözüm getirmek 
için çalışacağız.»

918 Ton
Gübre Geldi

Bursa Zirai Donatım Ku
rumu tarafından İthal edilen 
918 ton yapay gübre Uma
nımıza geldi,

Sovyetler Birliği bandıra 
h «TANYA KARPİNSKAYA» 
adlı şilep İle limanımıza ge 
len gübrelerin boşaltım ça
tışmalarına başlandı.

100 Yataklı Hastahane İçin Belediye 4 Bin
kültesine durumu bildirdi. 
Perşembe günü ilçemize ge 
len ve Prf. Dr. Rahmi Diz- 
daroğiu Doç. Dr. Hamdı Ay- 
tekin ve Bursa Sağlık Md. 
Yardımcısından oluşan üç 
kişilik heyet sağlık ocağı ve 
hastahane için ayrılan alan 
lan gezdiler. Ve ön görüş
melerde Belediye Başkan- 
larıyla anlaştılar.

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt, yapılacak olan 100 ya 
taklı hastahane için beledi
yenin Yeni Mahalle girişin
de bulunan 4 bin metre ka
relik arsası İle bugün kam
yon garajı olarak kullanılan 
SSK Hastahanesi yanındaki 
arsasının sağlık ocağına ay 
aldığını bildirdi.

Tıp Fakültesine bağlı o- 
larak çalışmalarını sürdüre 
cek olan «Gemlik Grup Has 
tahanesi» ve 5 sağlık oca
ğının çalışması hakkında ga 
zetemlze açıklamalarda bu
lunan Tıp Fakültesi öğre
tim görevlisi Pr. Dr, Rahmi 
Dİzdaroğlu şunları söyledi :

Kurulacak olan Sağlık 
Ocakları ve Grup Hastaha
nesi Tıp Fakültesi öğrenci 
lerinin birer staj bölgesi ala 
çaktır. Gelecekte okulumu
zu bitirerek doğu illerindeki 
sosyalizasyon bölgelerine 
gidecek olan Doktor aday
ları ön bilgilerini bu hasta- 
hanelerde edineceklerdir.

Merkezde kurulacak o- 
lan hastahanelerde en az 1 
kadın hastalıkları müteahsı 
zı, 1 Operatör, 1 çocuk has 
talıkları mütehossızı, 1 ha
riciyeci vede 1 dahiliye mü- 
tehassızı bulunacaktır.

Sağlık ocakları şehir ti
pi ve köy tipi diye İki tür 
olacak. Şehir tipi Sağlık O* 
çoklarında en az pratisyen 
doktor, 5 ebe, sağlık me
muru ve hemşire buluna
caktır. Şehirde oturacak o- 
lan doktorlar ayda 10 gün 
köyde çalışma yapacaklar
dır, Böylece çevre sağlığı go 
niş olarak taranacak Gem

lik ve Köylerinin sağlık so
runları halledilmiş olacak
tır.»

Her hasta için sağlık o 
çoklarında bir kimlik kartı 
bulunacağını da sözlerine 
ekliyen Prf. Dr. Rahmi Dİz

CHP. Kadınlar Kolunun
Kıbrıs Gezisi Başladı

CHP İl Kadınlar Kolu tarafından düzenlenen On günlük 
Kıbrıs gezisi hafta içinde başladı.

Bursa Merkez İl ve İlçelerindeki CHP'li kadınlardan o- 
luşan geziciler Kıbrıs'ta On gün gezerek incelemelerde bu
lunacaklar.

Geziye iki otobüs CHP'li kadın katıldı.

CHP Bursa Kadınlar Kolunun düzenlediği Kıbrıs gezi
sine çıkan partililer ve gezi otosu görülüyor.

Satılık Daire

OSMANİYE MAHALLESİ YILMAZ SOK. 
NO. 7 DAİRE 1 ACELE SATILIKTIR.

Mür : 2370/279 dan
Osman Ertünç — GEMLİK

İD AŞ
Möble ve Yatak Çeşitleri « •

İSKANDİNA TİPİ OTURMA ODALARI 
LOREN TİPİ MÖBLE
ÇOCUK KARYOLALARI 
KUŞ TÜYÜ YASTIKLAR 
YATAK ÖRTÜLERİ
ÇOCUK RANZALARI
İDAŞ YEMEK ODASI YE KÜTÜPHANELERİ

VE ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE BELEDİYE 
KARŞISINDA HİZMETİNİZE DEVAM 

ETMEKTEDİR.

EROL ve ERKAN MUTMAN
BELEDİYE KARŞISI GEMLİK

Matbaamızda çalıştırılmak Üzere

Çırak Alınacaktır.

Mür : Tlf : 1797 GEMLİK

daroğlu arsaların Sağlık Ba 
kanlığıne devir işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra, 

yapımların proje çalışmala
rına başlanacağını ve 1979 
yılında inşaatlarının başla
yabileceğini belirtti.

Kaymakam'ın Evini Günde 3 Bekçi
talikten ve normal mazeret 
izni kullanan bekçi bulun
maktadır.

Yaptığımız araştırmada 
her ay ortalama 2 gece bek 
çisinin yıllık izin kullandığı 
saptanmıştır. Umurbey Bo
yar Müzesini beklemek üze 
re her gün 1 bekçinin gö
revlendirilmesi sonucu top
lam 15 bekçinin çeşitli gö
revlerde ve izinde bulunma 
sı sonucu 20 bin kişilik Gem 
lik ilçesi 4 bekçi tarafından 
hırsızlara, soygunculara ve 
saldırganlara karşı korun
maktadır. Gemlik’in güven
liğini korumakla görevli bek 
çilerden iki tanesi Balıkpa- 
zarı, Orhaniye, Halitpaşa ve

Demirsubaşı mahallelerinde 
öbür iki bekçi ise Homidlye 
Osmaniye, Hisartepe mahal 
lelerinde devriye gezebilmek 
tedirler.

Belediye Başkanı 
İbrahim Akıt
Almanya'dan
lunduğunu söyleyen İbrahim 
Akıt «Gezimiz olumlu oldu. 
Bu arada Bulgaristan'da R- 
libe Belediye Başkanına uğ 
radık ve bir süre konuğu ol 
duk» dedi. Akıt, pazartesi 
günü görevine başladı.
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