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Beş Yıllık Sıkıntı Bitiyor
Nacaklı Suyu Bepolara
Pompalandı

1973 yılından beri ilçeye 
su getirmek içjn yapılan ça
lışmaların sonucu alındı ve 
Nacaklı suyu Perşembe gü
nü ilçemizin iki deposuna 
pompalandı.

Saniyede 100 metre küp 
su akıtan Nacaklı suyu PVC 
ve çelik borularla Gemlik’in 
Haydariye köyü sınırları i-
çinde bulunan Nacaklı 
resinin koynaklanndan 
çeye akıtılıyor.

1973 yılında Nacaklı

De-

Su-

teknik aksaklıklar çalışma
ların ancak beş yılda biti
rilmesine neden olmuştur.

Yıllardır geliyor, gelecek 
diye bekleyen ve su sıkın
tısı çeken Gemlikliler sa
bah çeşmelerinden su ak
tığını görünce sevindiler.

Mevcut eski üç deponun 
ikisinin hizmete girmesi ne 
.deniyle bazı mahallelerde 
su sıkıntısının bağlantılar 
tamamlanıncaya kadar de
vam edeceği açıklandı.

ki su ile birlkite ilçeye akı
tılması üzerine basma aşa
ğıdaki yazılı açıklamayı 
yaptı.

«Uzun zamandan beri ça
lışmaları devam eden Na
caklı içme suyu tesisleri-
miz tamamlanmış olup 
Haziran 1978 tarihinden 
baren mevcut depolara 
verilmiş bulunmaktadır.

29 
iti- 
su

yu Getirme Derneği tarafın-
dan 
sini 
riye 
dan

ilçenin su gereksinme 
karşılamak için Hayda- 
köyündekî kaynaklar- 

olı nacak suyun getiril-

AKIT'IN AÇIKLAMASI..

Belediye Bşk. İbrahim 
Akıt, Nacaklı suyunun de
polara pompalanması ve es

Şehirde şimdi kullanılan 
içme suyu eski suyumuz 
ile birlikte geçici bir zaman 
İçin karışık olarak akmak
tadır. Hat üzerinde yapı - 
lan tecrübeler nedeni ile za 
man zaman verilen suda bir 
azalma olabilecektir.- Bu

durumlar 15—20 gün için
de tamamen giderilerek ge
tirilen su şebekeye veri
lecektir.

18. kilometre mesafeden 
bu suyun Gemlik'e getiril - 
meşinde maddi yardımdan 
kaçınmıyan ve bize destek 
olan Sayın Gemlik halkına. 
Halktan sağlanan yardım - 
ları toplıyan Nacaklı suyu 
getirme derneği başkanı, 
idare heyeti ve görevlileri
ne, suyun getirilmesinde 
bizzat hiç bir fedakârlık - 
tan kaçınmıyarak mahru - 
miyet içinde hat boyunda 
çalışan Belediye Fen Me- 

dev. say. 4 te
mesi için çalışmalar yapıl
mağa başlanmış, halktan 
ve devletten alınan yardım
larla 18 kilometrelik boru 
döşeme işlemi hazırlanan 
proje île gerçekleştirilmiştir.

GECİKTİ.

Önceleri iki yılda bitece
ği programlaştınlan Nacak
lı suyunun getirme işlem
leri zamanında bitirileme - 
miş, su hattının geçtiği a- 
lanlarda zeminin kayalık olması

FESTİVAL SİGARALARI S AT IS A ÇIKTI
8. 

özel 
ton 
dı.

Gemlik Festivali için 
olarak hazırlatılan 4 

sigara satışa çıkarın

Gemlik Festivalinin yürü
tücüsü olan Turizm ve Ta
nıtma Derneği adına açık
lama yapan Dernek Başka
nı Muharrem Atasoy, festi
val giderlerini karşılamak

için sigaraların 11 liradan 
satışa çıkarılacağını söyle
di. Atasoy şöyle konuştu:

«8. Gemlik Festivali için 
bütün hazırlıklar tamam

lanmış olup dışekiplerden 
Yugoslavya’nın katılması ke 
sinleşmiştir. Öte yandan 40 
kişilik ekibiyle «Höy Tur» 
Derneği, yerli oyunları ile

festivale renk katacaktır. 
Bu arada festival sigarala
rını satışa çıkardık ve 11 
liradan satıyoruz. Bakkal 
ve bayi arkadaşlar bu konu
da bize yardımcı oluyorlar. 
Komitemize kalan 100 ku
ruş giderleri karşılamak i- 
çin kullanılacaktır.
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yapmakta olan No- 
Vali Yardımcılığına 
Osmanpaşa ilçesln- 
Emir Hüseyin Kösa-

Beş yıldır ilçemizde görev 
mık Kahvecioğlunun Adapazarı 
atanması üzerine; İstanbul Gazi 
den Içemize atanan Kaymakam 
oğlu görevine başladı.

Yeni Kaymakam KÖSEOĞLU 
Görevine Başladı

Kız Meslek lisesi Öğrencileri
Mankenleri Aratmadılar

Halka 10 Ton

Ucuz Pirinç

1924 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde do
ğan Köseoğlu, 1948 yılında Siyasal Bilgiler Fakülte
sini bitirdi. 1963 yılına kadar Anadolu'nun çeşitli İl
çelerinde görevlerde bulundu. 1959 yılında ABD he 
Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği mahalli yö
neticilik konusunda incelemeler gezi ve gözlemler 

yapmak üzere ABD ye 6 kaymakam İle giderek bir 
yıl kaldı.

1960 yılında yurda dönen Köseoğlu, 1963 ten 
başlayarak Kars, Rize, Artvin, Erzincan valiliklerinde 
bulundu. Daha sonra Muğla’ya atandı. Muğla’dan 
İstanbul Gazi Osmanpaşa'ya atanan Kaymakam Hü
seyin Köseoğlu, son olarak ilçemize atandı.

Satıldı
Gemlik Kız Meslek Lise

sinin yıl sonu defilesi Tibel 
Oteli «Roof» unda sade bir 
şekilde yapıldı.

Salı günü saat 21 de ya
pılan defilenin açılışında ko 
nuşan Kız Meslek Lisesi 
Müdürü Yıldız Şiretoğlu, öğ 
rencilerîn yıl boyunca bü - 
yük emekler vererek hazır
ladıktan giysilerini tanıtmak 
tan kıvanç duyduklarını be
lirtti. ğrenci, öğretmen ve 
veli üçlüsünün dayanışması 
içinde verimli bir yılı geri
de bıraktıklarını da söyle - 
yen Şiretoğlu, bu başarıyı 
gösteren öğrenci, öğretmen 
ve velilere teşekkür etti.

DEFİLE BAŞLIYOR..
Okul Müdürü Yıldız Şi- 

retoğlu'hun konuşmasından 
sonra öğretmen Sema Kar- 
puzoğlu’nun tanıtıcjlığı ve 
Belgin, Aysel, Şule, Aysun, 
İnci Selma, Melike adlı öğ
rencilerin sunduğu 73 par
ça giysi konuklara tanıtıldı. 
Orkestranın ekliğinde ger
çek mankenlere taş çıkar
tan öğrenci mankenler, bol 
bol alkışlanırken, arada ya
pılan çekilişte öğrencilerin 
yaptıkları giysiler ve tablo
lar satıldı.

Defilede öğrenci velileri - 
nin çok az olması dikkati 
çekti.

Sade bir şekilde yapılan defilede manken 
rtncütf ilgiyle izlendi.

Belediye tarafından getirt! 
len on ton ucuz pirinç hal
ka tanzim satışı yapılarak 
dağıtıldı.

Belediye Zabıta Amiri Os
man Acar, yaptığı açıkla
mada getirtilen «OFİS» pi
rincinin kilogramının 15 li
radan halka satıldığını, sa
tışların büyük ilgi görmesi 
nedeniyle önümüzdeki ay 
içinde ikinci parti pirincin 
ilçeye getirtileceğini söyle
di.

De. Sayfa 4 te

Kız meslek Lisesinin 
Tlbel Otel de yapılan de 
filesinde birbirinden güzel 
mankenler Milli manken
lere taş çıkarırcasına us
talıkla diktikleri giysileri 
sundular. Manken öğren
ci Selma Kutlu "bahara 
özlem” adlı giysiyi tanı
tırken.

Evli ve 2 erkek 2 kız çocuk sahibi olan Kayma
kam Köseoğlu gazetemiz muhabirine şunları söyledi

«Gemlik'e gelişimden çok memnunum. Bölgede 
el birliği ile ilçenin ve çevremizin sorunlarını çözme
ğe ve yararlı olmağa bütün gücümle çalışacağım.»

izcilik Kampı Sona Erdi
Gençlik ve Spor Bakanlı

ğına bağlı Hasanağa Te
sislerinde 20 gündür kamp 
yapan Bursa Ycvrukurtlon 
dün gece yapılan «Kamp 
Ateşiyle» son buldu.

Yüze yakın yavrukurtun 
katıldığı kampta deniz spor 
lan, el sanatlan, çevre dü
zenlemesi ve sportif çalış
malar yapıldı.

BİR HAFTADA 2 SERGİ AÇILDI
Geçen hafta içinde ilçe

mizde biri Kız Meslek Lise
si, öbürü Halk Eğitim Mer
kezi tarafından düzenlenen 
iki sergi açıldı.

İlk sergi Cumartesi günü 
Halk Kütüphanesinde Gem 
lik Kız Meslek Lisesi ve 
Akşam Kız Sanat Okulu öğ 
Fencilerince adıldı. Sergide 
el sanatlan, çiçek, süs, pa
no tablolar, servis ve ya
tak takımlanndan oluşan 
200 parça eşya bulunuyor
du.

Haftanın ikinci sergisi 
Halk Eğitim Merkezi Mü - 
düdüğüne bağlı «Bikçi - Di
kiş ve El Sanatlar» kursu 
Öğrencileri ile kurs öğret
menleri Gülderen SivaslI, 
tarafından, 11 Eylül (koku
lunda açıldı. Birbirinden 
(iüzelçalışmaların tanıtıl-

Bir hafta sûreyle oçık
■lan serg

dığı sergide hazırlanan mi
ni havuz görülmeğe değer
di.

Halk Eğitimi Biçki - Dikiş .Kursu oğrancilari^görûlüyor.
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HAFTADAN 
HAHAYA

Bir Gülyağı Programının
Düşündürdükleri...

Geçenlerde bir televizyon programını ilgiyle izle
dim. Program, gül yağında dönen sömürüyü vurgulu
yordu.. Gül yağı tacirlerinin nasıl emeksiz ve katkısız 
milyonlar vurduğunu gözler önüne seriyordu.. Ham mad 
deyi ucuza kapatarak üreticiyi sömürüyordu bu tacir
ler, vergi iadesi alarak da devleti...

Bu sadece gülyağında mı böyledlr?.. Hayır ne ka
dar ürün varsa, her üründe binlerce üretici ve devlet 
sömürülmektedir bir avuç azınlık tarafından.

Karadeniz yöresinde fındık sömürüsü vardır.
Güneyde narenciye..
Ege bölgesinde tütün, pamuk..
Bizim yöremizde zeytin, sebze..
Sömürülür bu ürünleri yetiştirenler. Yıllardır sür

müştür bu ve ancak CHP hükümetleri zamanında taban 
fiat politikası getirilebilmiştir..

Bilmiyorum ama, dünyanın pek az ülkesinde böy- 
lesine göz, göre-göre ve elle tutulur bir biçimde soyul
maktadır devlet ve halk..

Sen üreticiden al, ucuza kapat ürünü ve ondan 
sonra İhraç et, bundan sonra da devletten vergi iadesi 
ai._ Ohh ne ala!.. Böylesine «Hür teşebbüsü» kim sa
vunmaz Allahaşkınal...

Bu uygulama, bu maskaralık son bulmalıdır ar
tık- Demokratik halk kooperatifleri yaşama geçirilince
ye değin, hiç değilse devlet eliyle yapılmalıdır temel ü- 
rün maddelerinde ihracaat. Ve üreticiyi destekleyici so
mut girişimlerde bulunulmalıdır.. Bu elle tutulur sömü
rünün gecikmeksizin, üzerine gidilmelidir...

Zeytin Kooperatifini ve burada bugüne değin yapı
lan işleri sakın savunduğumuz kooperatifçiliğe örnek 
almayın.. Bu kooperatifin kimleri bedavadan zengin et
tiği ve nasıi arpalık gibi kullanıldığı bilinen bir şeydir... 
Onun için bunlan burada yineemek istemiyorum.. Yal
nız demokratik halk kooperatifçiliğinin üreticinin yö
netiminde. fakat devlet denetiminde yapılması zorun
lusunu da vurgulamak istiyorum.. Yani bu kooperatif
lerde etkin denetim demokratik yönetim ilkesi uygu 
(anacaktır... Bu takdirde üreticinin kooperatifinden ya
rarlanması söz konusu olabilir..

Üretken bir halkın çoçuğu olarak, televizyonda gül 
yağı sömürüsünü izlerken köyiüler, elleri toprakla yoğ
rulmuş k>r emekçileri geçti gözümün önünden.. Onla
rın sömürülmesi televizyonda dile getirilebiliyordu hiç 
değilse.. Yoksul halkımızın ilgilendiren bu program bel
ki «Zengin-Yoksui» kadar izlenmemişti ama, herhalde 
izleyenler de pek az değildi..

Ve «Artık üreticinin sömürülmesinin önlenmesi için 
somut girişimler zorunlu hale gelmiştir» diyenler de pek 
az değildir herhalde..

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

İLAN VE ABONE FİATLAR1

Resmi tlAalo tek sütun em.si 50 TL.
Makkeme ve îera İlânları stitvo emsi 25 TL 

Özel İlânlar pazarlıkla alınır.
Akana : Yıllık 50 6 Aylık 30 Liradır.

Kaaga İlanları 200 TL, 
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 120 TL

SAHİBİ: HÜSMYİN — KADUİ GÜLER 
ÇORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

/dere Yari Gazhane Cad. Şirin Pasajı
Dizgi va Bask* ; Körfez Bosımev/ - Şirin Pasa]ı
TBL. : 1?9T — «EMCİK.

:............. .....——

Güney Giyim
ALİİİİ'NET

Zengin Yazlık Çeşitleriyle Sayın 
Gemliklilerin Hizmetindedir

HÜRRİYET KARTI İNDİRİMİ % 10 OLARAK 

UYGULANIR

İ Semerciler Yokuşu No, 11 Tlf i 1520 Gemlik

KONUK YAZARLAR

(POL - DER) Lİ DOSTLAR
YILMAZ AKKIUÇ

Ara sıra POL-DER’li dostlarla karşılaşı
yor ve birbirimize acılı gözlerle bakıyoruz. 
Geçenlerde Üniversiteler arası seçme sına
vının yapıldığı 16 Haziran akşamından bîr 
gün önce Tayyare sinemasının karşı kaldın 
mında, yine POL-DER’li" polis dostlarla kar 
şılaştık ve acılı gözlerle baktık birbirimize

Cadde ortasındaki refüje, kocaman 
kocaman harflerle, Türk Ceza Yasasının 
159. maddesinde suç sayılan cümleler yazıl 
mıştı.. Son günlerde birden bire adını de
ğiştiren biı fenatik sağcı kuruluşun imzası 
altında, Hükümete ve Başbakana alçaltıcı 
sözlerle saldırılmıştı.

Gelen geçen Bursa’hlar huzursuzdu... 
CHP’liler ateş püskürüyordu.. Ama bir il
gilenen, çeşitli uyanlara karşın o çirkin 
yazıları — en azından — sildirme girişi
minde bulunan yoktu.. İdare de yoktu, parti 
de yoktu sanki Bursa’da..

POL-DER’li demokrat düşünceli, kendi
ni halkın hizmetine adamaktan başka suçu 
olmayan polis dostlarla göz göze bakışıyor
duk.. Atatürk Caddesinde, Atatürk’ün kur
duğu Türk Devletinin Başbakanına ve Hü
kümetine «küfretme özgürlüğü» nü alabil
diğine kullanabilen bir fanatik sağcı kuru
luşun başı boşluğuna hayretle, bakışıyor
duk göz göze..

O gece saat 23.00 de, halkın bir grup 
temsilcisi, tüm uyarılara karşın refüjdeki o 
çirkin yazıları sildirmiyenlere tepki içinde. 
Bursa’nın ana caddesini arındırma karan 
almıştı.. Herhangi bir olaya neden olunma
ması için, Emniyet Nöbetçi Amirliğine bilgi 
sunuldu. Eksik olmasınlar, ilgilendiler ve 
bir ekip gönderdiler.ı

Ama kısa bir süre sonra, YSE’nin san 
boyalı kamyonetiyle bir başka ekip de gel
di Tayyare Sinemasının önüne. İki sivil, iki 
resmi polis indîler içinden.. Resmi polisler
den biri: «Bu yazı izin alınarak yazılmıştır. 
Siz izin aldınız mı ki siliyorsunuz?...» de

ALMANYA'DA faşizm ib
ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

NAZİLER DİŞLERİNİ GÖSTERİYOR
Hitler’in başbakan atandığı günün hemen ertesi gü

nü Goebbels güncesine şunları yazıyordu: «Başbuğ ile 
yaptığımız bri toplantıda kızıl tröre karşı açacağımız 
savaşın esaslarını saptadık. Bir süre için cepheden doğ
rudan doğruya tedbir alma yacağız Bolşevik ihtilâl te
şebbüsü önce alevlendirilmeli. Elverişli an geldiği za
man vuracağız.»

«Elverişli an»ı oluşturma yolunda ellerinden gele
ni geri komadılar. Hükümet Şubat başında bütün Komü 
nist partisi toplantılarını yasakladı, komünist basını ka
pattı. Sosyal-demokratlar üzerinde de baskı birden yo
ğunlaştı. Ya resmî makamlar toplantılarını yasaklıyor, 
ya da S.A. kabadayıları baskın verip ortalığı karıştırıyor
lardı. Saldırılar giderek Katolik Merkez Partisi toplantı
larına kadar uzandı. Eski Başbakan Bruening bile S.A. 
lar tarafından dövüldü. İlerde seçim kampanyası sırasın
da Nazilerce çıkartılan sokak kavgaları alabildiğine aza
cak, tam 51 Nazi düşmanı öldürülecekti.

Georing’in Prusya İçişleri Bakanı olması da Mazi
lerin çok işine yarıyordu. Polisin kendisine bağlı olma
sından yararlanarak kısa zamanda ali kıran baş kesen 
oldu. Yüzlerce Cumhuriyetçi memuru işten atıp yerlerine 
çoğu S.A. ya da SS olan Nazileri getirdi. Ayrıca 22 Şu
batta 50 bin kişilik bir yardımcı polis örgütü kurdu. Bun
ların 0 bini S.A. ve SS birliklerindden, geri kalanı da baş
ka gerici örgütlerden toparlanmıştı. Bütün polise S.A. 
ve S.S.’lere karşı girişilen her hareketi her ne bahasına 
olursa olsun önleme, «devlete karşı düşmanca davra
nanlarsa hiç acımama emri verildi. Polisi bu gibi olay
larda silâh kullanmaya Goering kendisi teşvik ediyor, öy 
le yapmayanların cezalandırılacağını söylüyordu.

Prusya polisi 24 Şubat günü Alman Komünist Par
tisinin Berlin'deki merkezini basarak orda bulduğu bir
çok meşrû propaganda malzemesine el koydu. Goering 
bunların komünistlerin bir ihtilâl hazırlamakta oldukla
rını İspat eden belgeler olduğunu resmen ilân etti. Seçi
me sadace İki hafta kalmıştı. Goebbels.in sözünü ettiği 
«elverişli an» yaklaşıyor olsa gerekti.

BİR YANGIN VE SONRASI
işte tam bu sırada bütün Almanya’yı ayağa kaldı

ran bir olay oldu.
Relchstag (meclis) binası yakıldı)
Relchstag’ı yakanlar aslındda Nazilerdi. S.A.'nın kı

demli elebaşılarından Kari Ernest adında biri 27 Şubat 
gecesi yanında birkaç adamıyla birlikte gizlice içeri girip 
binayı ateşe vermişti. Sonra da alevler yükselir yüksel

mez mL_
Kendisine, Başbakana ve Hükümete 

— izin alınarak da olsa — hakaret edile 
miyeceğinî anlatmcaya kadar oldukça zor
luk çektik..

Aras ra POL-DER li polis dostlara kar- 
slac.yor ve acıklı gözlerle bakıyoruz bir
birimize...

POL-DER’li dostlar, bir bir atanıyoriar 
başka yerlere.. Umut, hiç k-rgmlık duyma
dan gidiyorlar yeni görev yerlerine.. Aro- 
lar.nda, gider ayak bir araba sopa yiyeni 
de var faşist saldırganlardan. O sopa yiyen 
POL-DER’li polisin derdini anlatabilmek için 
çırpındığı sıralarda, sopa atanlara kara
kolda «piliç» ikram edildiği söyleniyor.. Doğ 
ru mu dersiniz?..

Kısa süre önce Bursa’dan Kayseri’ye 
denen gencecik POL-DER’li dostun, bir 
kurşunla bitiriverdiler işini... Kalbinden vur 
tular onu.. Oysa kalbi zaten kanıyordu POL 
DcR’li gencecik dostun..

Öf., ne de sıkıntılı bir hava var.. Bugün 
34 derece ölecekmiş Bursa’da hava sıcak 
lığı-

Sağlık olsun POL-DER’li dostlar! Sağ
lık olsun!...

Biz yine de arasıra karşılaşırız sîzlerle 
ve buğulu gözlerle bakışırız birbirimize... 
Ama göz bebeklerinizde «halkın polisi» ol
manın kararlılığını ve inancını görüyoruz 
sizin.. Siz, belli siyasal görüşlerin, çağ dı
şı iktidar özlemlerinin değil; nerede olursa 
Türk Halkının güven götürebilmenin sorum
luluğunu taşıyorsunuz omuzlarınızda..

Halka muhalefet etmeyi marifet sayan
lar, büyük ve küçük başlarıyla, yardakçı
larıyla, yayın organlarıyla saldıracaklar si
ze.. Ama unuttuktan birşey var onlann :

Siz, POL-DER’iniz olmasa bile halkın 
polisisiniz...

Bunu anlamıyorlar işte...

mez Georing kendisi yangın yerinde bitmişti. «Bu komü
nistlerin yeni hükümete karşı işledikleri bir cinayettir!» 
diye haykırmaya başlamıştı. O gece evinde Hitler'e zi
yafet çekmekte olan Goebbels’in de bir koşu yangın yeri 
ne varar varmaz, orda bulunan Gestapo (Gizli polis) şe
fine, «İşte komünist ihtilâli başlıyor!» diye bağırdığı gö
rüldü. «Bir dakika daha bekleyemeyiz. Acımak yok. Her 
komünist bulunduğu yerde öldürülecek. Bütün komünist 
millevekilleri hemen bu gece sallandırılacak!»

Yangının kimler tarafında ve niçin çıkartılmış ol
duğu bundan da belliydi Sonradan Nurenberk Mahkeme
sinde tanık ifadeleriyle de ispatlandı. «Bolşevik ihtilâl te
şebbüsünü önce alevlendirmek» için Relchstag’ı yakmak 
fikrini ilk Goebbels ortaya atmış, Georing de bizzat işi 
düzenlemişti. Yangından sonra tutuklanacaklara dair u- 
puzun bir liste çok önceden hazırdı.

Ama tabiî Naziier hemen suçu «komünistlese yük
lediler. «Komünist» olduğu söylenen Vah der Lubbe adın 
da HollandalI yarı kaçık bir serseri yangın yerinde ya
kalandı. A zsonra komünitslerin parlamento grubu baş
kanı Torgler yangınla ilgili olalrak suçlandığını duyunca 
gidip teslim oldu. Bulgar komünist partisi yöneticisi Ge- 
orgi Mimitrof ile iki Bulgar arkadaşı da aynı suçtan tu

tuklanıp mahkemeye verildiler. HollandalI «suçlu» görü
lüp sonradan idam edildi. Sorgusu sırasında uğradığı 
bütün işkencelere yılmadan göğüs geren Dimitrof tam 
bir adlî rezalete sahne olan Nazi mahkemesi önünde ken 
dini ve inandığı dâvayı yiğitçe savundu. İddianamedeki 
yalanların ve Nazilerin çevirdiği daleveranın içyüzünü o- 
lanca açıklığıyla ortaya serdi. Başta Goering ve Goobbels 
olmak üzere mahkemede tanıklık edip kendisine ve ko
münistlere ulu orta saldıran birçok Nazi ileri gelenini dün 
ya kamuoyu önünde gülünç düşürerek arkadaşlarıyla 
birlikte beraat etti.

Ama Naziier yine de istediklerini elde etmişlerdi. 
«Bolşevik ihtilâli» yaygarasıyla ortalığı velveleye verip 
Alman işçi sınıfı üzerinde baskı, tedhiş çarkını hareke
te geçirmeleri için bundan âlâ bahane olamazdı. Aynca, 
Avrupanın diğer kapitalist devletleri gözüsde düzenin 
kararlı savunucuları olarak boy göstermelerine de yan- 
yacaktı bu olay. Bu sayede Almanya'nın yeniden silâh- 
landırılmasına göz yumulması yolunda onlardan bazı ta
vizler koparabileceklerdi. Yangının ertesi günü Prusya 
hükümeti, yayınladığı bir bildiride, ele geçirilen komünist 
«belge»lerinin sözde şu «gerçekler»! doğruladığım İlâh 
ediyordu :

Haftaya ı KALDIĞI YERDEN DEVAM
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İnsan, Güneş

Güneşin yerini tutacak var mı? Tüm 
enerjisini, büyüklenmeksizin, bobürlenmeksi- 
zin canlılara cömertçe harcar. Yaprağın 
yeşilli, çiçeğin rengi, giygilerimizin oluşumu 
göklerden suların düşmesi, hep . onun, o- 
nurlanmaksızın, milyonlarca kilometreden 
yağdırdığı yaşam kaynağı değil mİ Kışın 
güneşi ararız. Yaz günleri, ekili ürünlerimi
zin oluşması İçin, güneşsiz gün geçsin is
temeyiz. Yararlı ışınlarından yararlanmak is 
teriz. Milyonlarca yıl, içinde yüzdüğümüz 
evrende yaşam kaynağıdır. Bir gün olsun 
kükrediğini, böbürlendiğini ne gördük, ne 
duyduk. Yaz günlerinde sıcağından yakın
dığımızda, yine sessizlik için görevini yap
mıştır. Kimbiiir aynı alçak gönüllülükle kaç 
milyon yıl bu görevini sürdürecek. Bu den
li büyük varlığın karşısına geçerek ,onu 
mini minicik, yararsız görerek; kim «Ben 
güneşim» diyebilir? O zaman, bu us dışı 
davranıştan öte geçemez.

Bırakalım «şu kadar yıldır güneşim» sa
tanda bulunmayı «ben Diyojenim Dante’ylm» 
denilemiyeceği gibi «Neron’um, Mosolini* 
yim» demeye de yürek ister. Bir kez insa
nın kendini «güneş» olarak tanımlayabil
mesi için «Derya» olması gerekmez mi? 
Çevresine «Derya» sından yararlı damla
lar dağıtması gerekmez mi Denecek ki: 
Deryalar var, deryacıklar var. Ne olursa, 
ne geliyorsa bu kendini bilmez «derya» cık 
lordan gelmiyor mu? izleyin bu «güneş» 
olduğu savında bulunanlan; konuşmalan, 
ezberledikleri belirli konular üzerinedir Ö- 
zellikle dîn konusu başta gelir. Böylece, çev 
re oluşturma, «Bak yahu ne adam» dedirt
mek için uğraş verirler. Ceplerinden beş ku 
tuş çıkarıp bir kitap almazlar. Yemeyi, iç
meyi, zamparalık yapmayı arkadaşlannı kü
çültmeyi, baş iş sayarlar. Atarlar tutarlar 
«Ulusçuyum (milliyetçi) insan değerini bi
lirim, içim ihsan sevgisiyle doludur.» Falan 
filan hepsi balon, hepsi havadır. Böyle «gü
neşler» sıvanamaz yüzleri kapatılamaz. Ku 
tupllarda çamur bulunamaz da ondan. Hem 

kendi çamurumuz varken, neden kutupla
ra koşalım. Kendi çamurunla kaynaşma, 
ta dünyanın bilmem nerelerinden çamur ge
tir kullan. Böyle bir düşün, İnsanın ulusçu 
olmadığını da sergilemez mi?

Babacık, oğulcuğunu darlık yokluk için 
de, kıvançla büyütür, memur yapar, amir 
yapar; yine yokluk darlık içinde okutarak. 
Gelkl, oğulcuk günün birinde babasını ta
nımazlığa gelir. Bir baba tüm acılan çek
miş yaşamında. Oğulcuğunun acılı yaşam 
sürmemesi özenciyle, bir «kalem efendisi 
yapmış, sonuçta oğulcuk, babacığı tanımaz 
olmuş. Aldığı maaşçıklarından içinde «sa
çı bitmedik yetim hakkının» olduğunu hiç 
düşünmez olmuş. Olmuş da bu yurda, bu 
ulusa, hizmet etme bilincine de vardıramâ- 
mış kendini.

Bilinir «kul kusursuz olmaz» derler. Ki
min kusuru yok kİ? Ama bu kusurlarımızı 
aza indirmek de bizlerin elinde olamaz mı? 
Bir yargıcın, yargılama bitmeden, sanık hak 
kında, orada burada hüküm giyeceği açı
ğa vurması büyük kusurdur, suçtur. Bir 
müfettişin, daire sorumlusunun; iş yerin
de çalışan hakkında açılan soruşturmalar 
sürerken, bunları açığa vurması, kusurdur, 
suçtur. Dahası : «O dairelerde çalışanlar 
kimlerin elinde bir bilinse» gibilerden söz 
etmesi, sorumsuzluktur, suçtur. Böyleleri, 
kandırmaca dinci geçindikleri gibi, ahlâk
ça da en üstündürler. Neden : Lâf taşırlar 
dostların aralarını açarlar, çevresinde ça
lışanları bölmeye yönelik girişimlerde bulu
nurlar. Bir «makam» kapabilmek için parti 
kapılan alındırırlar; sonra da bunları uriut- 
muşcasına «Bileğimin hakkıyla geldim» di
ye «ahkâm» keserler. Çevrelerindeki, ki
şilikten yoksun insancıklar da «hampadon» 
pay alabilmek için, yakasız öykülerle, zilli 
maşalarla eğlendirirler «padişahlarını» düş
tüklerinin farkına varmadan.

«Soylu insan bir değerler yaratıcısıdır.»
Gemlik Körfezi Okuyunuz

Okulunuz Abone Olunuz

Küçük Kumla Kültür ve Dayanışma Demeği Tüzüğüdür
Madde : T Derneğin Adt : Küçük Kumla Kültür ve dayanışma derne- 
ğidir.
Derneğin yeri: Küçük Kumla köyü
Madde 2 Derneğin amacı z. Küçük Kumla halkının sorunlarım se
bep ve sonuçlarım toplumsal sorunlar ile birlikte, bilimsel yöntemler 
le incelemek ve bu amaca yönelik her türlü araştırma ve inceleme 
sonuçlarını kamu oyuna duyurmak.

DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER

Madde 30emek amacnt gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları 
yapar, a) Eğitim çalışmaları seminerler konferanslar toplantılar dû- 
rüyüşaenler, b) Miting yürüyüş afiş basmak bildiri dağıtmak c) Her 
türlü sanat çalışmaları ve sportif faaliyetleri yapmak d) Üyelerin ya- 
pecakfen araştırmaları ve inceleme çalışmaları için kitaplık kurar, e) 
Diğer demokratik kurufuşlar ile dayanışma İçinde bulunarak amaçla- 
rmı gerçekleştirmek için tüm yasal yollardan faydalanır.

DERNEK ÜYELİĞİ ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde : 4 a) Demekler kanunda belirtilen ve üye olma hakkına sahip 
herkes derneği üye olabilir. b) Yılda en az 120 TL en çok 1200 TL 
arasında aidat Üdemeği kabul etmek e) Dernek tüzüğü ve programını 
benimsemek.
Madde : 5 Derneğe üye olmak i«f (yenlerin yazılı baş vurmaları üze
rine ySnetlm kurulu bu istiyenleri tüzüğün 4. maddesindeki şartlar İçin 
de indsleyerek karara bağlar.
madde 6 Üyelikten çıkarılma Derneğin amaçlarından saptırmağa 

yönelik, demeğin iç disiplinine aykırı tavır ve davranış içersinde bu
lunan üyeler, kendilerine verilen görevi yarine getirmemekte ısrar eder 
ler, /6neftm kurulunun salt çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılır UYE 

LİKTEN çıkma : yönelim kuruluna verilen istifa dilekçesiyle her 
uye üyelikten ayrılabilir

DCRNEK ORGANLARI
Madde : 7 Dernek organları şunlar dr.
a) Genel kurul M Yönetim kurulu e) Denetleme kurulu

GENEL KURUL:
Madde: 3 Genel kurul derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı 
tüm üyetarJan oluşur.

GENEL KURUL TOPLANTISI
Madde: 9 >) Her yıl Kasım ayı İçinde bir kere olağan toplanır, yö
netim kurulu toplantıyı ancak bir ay geciktirebilir, b) Yönetim kurulu 
gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birisinin yazılı 
isteği özerine olağan üstü toplanır. e) Genel kurulun toplanması Oyalar
dan en az yandan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması He olur. 
Toptsaanda yutar sayı sağlanmazsa İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 
Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı dernek yönetim ye da- 
nedeme kurutları üye tam sayısının iki katından az olmaz, d) Genel ku
rut Mptunfıeı için en az onbey gön önce yerel İki gazete İle toplantı

nın yapılacağı gün; saat, gündem ilân edilir. Yerel mülkiye amirliğine 
bir yazı ile durum bildirilir. Toplantının geri bırakılması halinde yeni
den yapılacak toplantının yeri, günü, saati ve gündemi geri bıraktırıl
ma sebebi İle birlikte ve toplantıdan en az onbey gün önce yerel ga
zeteler İle Üyelere duyurulur, genel kurul toplantısı birden fazla geri 
bıraktınlamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI ŞEKLİ

Madde: 10 a) Dernek genel kurul toplantıları ilânda belirtilen ve ye
rel mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır, b) Toplantı 
yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır, c) Gündemde bulun- 
mıyan konuların gündeme alınabilmesi için en az 1/10 yazılı istekte 
bulunması gerekir-
Madde: 11 Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzen
lenen listede adların hizasına İmza atarak toplantıya girerler. Açılıştan 
sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan ve kâtipler seçilir- Yönetim 
başkana aittir-

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 12 a) Dernek organlarını seçmek, b) Dernek tüzüğüne üze
rinde gerekli değişiklikleri yapmak, e) Yönetim ve denetim kurullaıının 
çalışmalarını İnceleyip gerekli kararları vermek, d) Derneğin feshine ka
rar vermek, e) Dernekler yasasındaki diğer yetki ve görevleri kullanmak- 
Madde: 13 Yönetim kurulu genel kurulca dernek üyeleri arasından 
beş asil, üç yedek üyenin seçilmesi ile oluşan, Başkan buna dahildir- 
Yönetim kurulundan eksilme olursa aldıkları oylara göre Yedek üyeler 
yönetim kuruluna çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

Madde 14: a) Yönetim kurulu bir başkan bir başkan yardımcısı bir 
muhasip, İki do faal üyeden oluşur, b) Derneğin çalışmalarını belli bir 
program içinde yürütmek için dernek programını hazırlar, e) Deme
ğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin İşlemleri yapmak ve gelecek do
nama alt bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, d) Derneği temsil 
etmek, dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği yetkileri kul
lanarak dernek amaçlarını gerçekleştirmeğe çalışmajc.

DENETLEME KURULU KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Madde: 15 Genel kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden 
oluşur- Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğündeki tasblt edilen 
esaslara uygun Olarak yapar yönetim kurulunun har zaman denetleme 

yetkisi vardır.
DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

Madde: 16 a) Üye kayıt defter), b) Karar defteri, c) Gelir ve gider 

defteri, d) Gelen gidon evrak defteri, o) BÜtço, BIlAnço ve kati hesap 

defteri.
MALİ HÜKÜMLER

Maddo: 17 Derneğin gelir kaynakları şunlardır: a) Üyo ödentileri, b) Ba

ğış vo yardımlar, c) Yayınlardan sağlanacak gelirler ve dornok amacına 

uygun olarak yapılan çalışmalardan elde edilecek gelirler.
DERNEK HARCAMALARININ BİÇİMİ

Madde: 18 Derneğin yapacağı harcamlar yönetim kurulu karan ilo ya
pılır-

DERNEĞİN FESHİ

Madde: 19 a) Genel kurul ile fesih: Genel kurul her zaman demeğin 
feshine karar verebilir. Bu kararı verebilmek için genel kurula katılma 
hakkına sahip üyelerin 2/3 nün toplantıya katılması şarttır. Gerekli 
çoğunluk elde edilmezse üyeler tüzük gereğince ikinci bir toplantıya 
çağırılırlar Bu toplantıda da gerekli çoğunluk sağlanamazsa fesih konu
su görüşülemez. Fesih karan genel kurula kaıtlanların 2/3 oranındaki 
oy sayısı ile alınır. Derneğin feshini yönetim kurulu tarafından beş gün 
içinde mahallin en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir H Der
neğin malları ve paralan fesih kararı alan genel kurulun karan uya
rınca amacına en yalcın bir demek veya kuruluşa devredilir.

ORTAK HÜKÜMLER

Madde: 20 Demek organları karannda çoğunluk aranr. Oylann eşit 
olması halinde başkanın katıldığı sağlamış olur, a) Demek tüzüğün
de yapılacak değişiklik salt çoğunluk kararıyla olur va bu çoğunluk top! 
lantı yeter sayısının bir fazlasıyla mümkündür. M Damak yönetim ku
rulu uygun gördüğü yerde lokal açıp işletebilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER
Madde: 21 a) İlk genel kurul toplantısına kadar demeğin kurucuları 
olan üyeler genel kurul görev ve yetkilerini yüklenip gerekli demek 

organlarını seçerler.
Madde: 22 DERNEĞİN KURUCULARI :
Adı Soyadı D. Yeri Yılı Baba Adı Mesleği Uyruğu İkamet yeri
Coşkun Özten K. Kumla 1955 Hafit Bursa. İTİA Öğr. TC K. KumU 

Abdullah Çakal K. Kumla 195S Ali Serbest TC. K. Kumh
Abdullah Yiğit K. Kumla 1955 Halit Eskişehir İTİA TC K- Rumb 
Ahmet Parlak K. Kumla 1955 Osman Çiftçi TC K. Kimdi

Ahmet Bayraktar K. Kumla 1958 Mehmet Çiftçi 
Özcan Atan K. Kumla 1958 Hakkı Çiftçi 
İbrahim Yetim K. Kumla 1948 Afi Çiftçi
Cengiz Karasay K. Kumla 1950 Hakkı Şoför 
Afi Aslan K- Kumla 1947 Mustâfa Çiftçi

Mustafa Ünal K. Kumla 1937 Hüseyin Çiftçi 

TC. K. Kumli
TC K. Kumlı
TC. K. Komi
TC K. Kuml
TC K. Kuml
TC K. Kural

Madde: 23 Demek organlarının teşkiline kadar demek yönelmeye ye<

kili geçici yönetim kurulu üyeleri şunlardır.
Başkan: Abdullah Çokal 2. Başkan: Ali Aslan
Muhasip: Abdullah Yiğit, Üye: Muctefa Ünal, Üye Cengiz KertilM

Yedek üyeler: Özcan Atan, Ahmet Parlak.
Madde: 24 Tüzükte bulunmıyan hususlar hakkında demekler kanunili 
la ilgili mevcut meclis iç tüzüğü hükümleri uygulanır. İş bu türük 9 

maddeden ibarettir.
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SATILIK LÜXS DAİRELER VE DÜKKÂNLAR

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI 
DAİRE VE DÜKKAN SATIŞLARINA 

DEVAM EDİYOR ACELE EDİNİZ
Gemlik Orhangazi Caddesinde 600 m2 lik 

arsa üzerinde yapımına başlanan inşaatta, pasaj i* 
çinde 25 dükkân ve lüxs daireler.

SATILIK ARSALAR
İfrazlı, resmi Parselli, müstakil 

tapulu Uzun Vaae ı — Her bütçeye 

uygun her semtte arsalar

■— — —
10 BİN PEŞİN 30 AY VADE

GENÇALİ SAHİLİNDE ARSALAR

Yaprak Emlâk
Tlf : 1271 - Ev : 2300
istiklâl Cad. No. 18 - GEMLİK_______ _______ I

MÜRACAAT : TLF : 1496 - 2194
ERKULLAR İNŞ. ORT. 
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31 GEMLİK

Tasarruf Sahiplerine Müjde
Uzun Vadeli Satılık Arsalar

Vezir ova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

Ödemede kolaylık yapılır

B B H
Gençali ovasında sahile 400 metre 

uzaklıkta satılık 
uzun vadeli arsalar

Saldık Uzun 
Vadeli Arsalar

PAK OTEL YANI BUTİK BALCI 
Mehmet Balcı Gemlik

Kader Düğün Salonu
Gemliklilerin Hizmetine Açıldı

DÜĞÜN — NİŞAN — GÜN — SÜN
NET VE HER TÜRLÜ TOPLANTI
LARDA HİZMETİNİZDEDİR.

Bahkpazarı Alemdar Cad
Kader Apt Altı GEMLİK
Tlf : 1 5 84 den

Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar 

OBH 
Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta parsellenmiş arsalar

BUTİK BALCI 
1978 YAZ MODELLERİYLE 
HİZMETİNİZDE UĞRAYIN.

GÖRÜN
Hürriyet Kartı İndirimi % 10 olarak 

uygulanır.

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ
DAVETİYELERİ

Tlf : 2097

Muhtar HAŞAN
Pak tf Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik

G.G.S.
Gemlik Giyim Sanayi

* Resmi ve Özel kuruluşlara ; her 
çeşit Elbise, Ayakkabı, Gömlek, İş El
bisesi, Deri Ceket imalâtı ve ticareti.

* Ismarlama takım elbise, pantolon 
sefari çeşitleri dikimi

Çarşı Meydanı Akmantar Pasajı 
no ; 114 tlf. 2035 den GEMLİK

BAĞ-KUR
SİGORTALILARINA

Sanayi Çarşısı arsalarımız
dan sınırlı yerlerimiz kalmıştır. 
Sizlerin de yararlanmanız için 
kısa zamanda bizlerle temas 
kurunuz.

Sanatkâr yatışacak çoçuklarımıza an İ- 
yi imkânı Kooperatifimiz sunuyor.

S.S. «-Ö Kur Sigortalıları Toplu İş Yeri Yapı Koop. 
Vergi Dairesi Yanı tlf. 1538 GEMLİK Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

ZAYİ
•■ne VerŞ Delresledse almış «Hujumuz 432547 vı 431548 

sote Taşt atım vtrgitl mettuztarıeı zayi ettik hükdmıOzdOr.
•ENLİK

AZOT SANAYİİ A.|.
1 ı ■ ■■■■■. ı --- ------------~ ,

Nacaklı Suyu
muru, Bülent Kutbay ile 
Belediye Su Teknisyeni Ah* 
met Aşçı’ya ve suyun ge
tirilmesinde çalışan işçi 
kardeşlerime, bize bu Işde 
tsknlk yardımlarını esirge- 
mlyen Bursa İller Bankası 
2 ci Bölge Müdürü İle Ban 
kanın teknik elemanlarına, 
çaheım ve belde halkı adı
na teşekkürlerimi bildiri
rim.»

Halka
Ucuz Pirinç
Dağıtıldı

Belediye tarafından ucuz 
pirine dağıtımı yapıldığını 
duyan halk, kısa zamanda 
Belediye önünde toplanarak 
pirinç almağa çalıştı. Bu a- 
rada yığılmalardan fenalık 
geçirenler oldu.

Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız
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8. Turizm Festivali
Folklor Gösterileriyle Kullandı

8. Gemlik Turizm Festi
vali iki gün süren gösteri
lerden sonra sone erdi.

Bu yıl 5-6 Temmuz tarih 
terinde yapılmasına daha on 
ceden karar verilen 8. Gem
lik Turizm Festivali çcrşam 
ba günü saat 19.00 da kor
don boyunda Festivale ka
blon yerli ve yabancı ekip
lerin geçit töreni ile başladı.

KAYMAKAMIN 
KONUŞMASI
Festivalin açılış törenin

de konuşan İlçe Kaymaka
mı Emir Hüseyin Kcseoğlu, 
Gemlik'in turizm değerleri
ni ve tarihi gelişimindeki e- 
konomik durumunu anlattı. 
Koseoğiu yaptığı konuşma
da şunian söyledi :

«Gemlik’in tarihi çok yıl
lara hatta M.Ö. devirlere da 
yanmaktadır. Gemlik bu ö- 
nemini Osmanli İmparator
luğu ve Cumhuriyet dönem
lerinde de korunmasını bil 
mistir. 120 km. uzunluğun
daki kıyıları, kaplıcaları, 
masmavi denizi ve büyük 
bir gelişme gösteren sanayi
si ve ekonomisiyle ülkenin 
kalkınmasında önemi kü
çümsenmez. Turizm elverişli 
alan bu ifçenin tanıtılması 
için düzenlenen festival ilçe 
yi aynı zamanda- kardeşlik 
ve barış kenti yapmaktadır. 
Bu büyük turizm kaynağını 
en iyi şekilde değerlendir 
mek, biran önce imar plan
larını yaparak alt yapı tesis 
ferini geliştirmek güncel ö- 
nem taşımaktadır.»

Daha sonra konuşan Bur 
sa Valisi Ziya Çokeride fes 
tivatterin önemini değindi 

Şükriye Köyünde Çalışacak
Yabancı Gönüllüler İlçemize Geldiler

Yabancı Gönüllüler (GHD) Derneği üyesi olan* 
Türk, Alman, Fransız, HollandalI, Norveçli ve Danimar
kalI 20 genç Şükriye Köyünde çalışmak üzere ilçemi
ze geldiler.

Kafilenin Başkanı Hafit Kanıt’ köyün su yollarının 
kazımı için; 21 gön Şükriye Köyünde kalacaklarını açıkladı

ve Gemlik Festivalinin Ulus 
lararası nitelik kazanmağa 
boşladığını söyledi.

ECEVİT'İN TELGRAFI
8. Gemlik Festivali ne

deniyle festival tertip komi
tesi Başkanı Kaymakam E- 
mir Köseoğluna telgraf çe
ken Başbakan Bülent Ece

5-6 Temmuz günleri yapılan 8. Gemlik Turizm Festivali kordon boyunda geçit 
töreniyle başladı. Törene katılan Silifke ekibi görülüyor.

AP Oylarıyla İl Genel Meclisinde Kabul Edilmeyen

Cihattı, Narlı, Hayriye Köy Yolları Asfalt Programına Alındı
Arahk-Ocak aylarında 

toplanan İl Genel Meclisin
de AP frierin oylarıyla kabul 
edilmeyen Cihattı, Narlı-Hay 

riye Köy yollarının 1978 
yılı' programına alınarak ö- 
nümüzdeki günlerde asfalt
lama çalışmalarının başla- 

vit, şunları söyledi.
Gemlik Turizm Festivali

ne çağrınız için teşekkür e- 
derim.

Tarihsel ve Kültürel zen 
gin.likleri ve güzellikler bakı 
mından çok büyük olanak 
ve değerlere sahip olan Ül 
kemizin kaynaklarından ye

lanılacağı öğrenildi.
CHP Gemlik İl Genel Mec 

lisi üyesi Mustafa Özalp . 
konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: 
1978 İl Genel Meclisi prog
ram çalışmalarında Gemlik 
Narlı-Hayriye, Mecidiye-Ar- 
mutlu ve Gemlik Cihatlı Köy 
(erinin asfalt yapılması için 
vermiş olduğu önerge meclis 
teki AP lilerin oylarıyla red

Şehirler Arası
Otomatik Santral
Yakında
Hizmete Giriyor

Bir süre önce hizmete gi 
ren şehir içi otomatik sant 
raldan sonra şimdi de şehir 
ler arası otomatik santralın 
hizmete gireceği öğrenildi.

Gemlik PTT müdürlüğün 
den abonmanlara yapılan a 
çıklamada tam otomatik 
santralın yakın bir tarihte 
hizmete geçeceği belirtili
yor ve abonelerden gerekli 
değişikliğin yapılması için 
İzin İsteniyor.

PTT Müdürlüğünce yapı
lan açıklama şöyledlr : «Te
lefonunuzdan otomatik şe
hirlerarası görüşme yapıl
masını İstiyorsanız, otoma
tik santrallerin STD şebeke
sine bağlanması sırasında

D. S. 4 te 

terince yararlanmak ve bü 
kaynaklan yeterince tanıta
bilirle amacıyla düzenlenen 
bu tür festivallerin Ülkemiz 
turizmine ve kalkınmasına o 
lan katkısı kuşkusuz önem
lidir. İşlevi olan Gemlik Tu 
rizm Festivalini kutlar, ba-

D. S. 4 te

edilmişti Daha sonra - bölge 
.ve bakanlık nezdinde yaptı
ğı girişimlerle Narlı-Hayda- 
riye köyünün 14 km. lik yo
lunun asflat yapımı ile Ci- 
hatlı köyünün 3.km.'lik as- 
de çalışmalara beşvbgk vb 
falt yapımı programa alın
mıştır. Önümüzdeki, günler
de çalışmalara başlanılaca
ğı bölge müdürlüğü tara
fından açıklanmıştır» .dedi.

Elba
işçileri
Grevde

DİSK’e bağlı T Maden - İs 
Sendikası ile ELBA işvereni 
nin üyesi bulunduğu MESS 
arasında sürdürülmekte olan, 
toplu sözleşme görüşmelerin 
den olumlu sonuç alınama
ması üzerine ELBA işyerinde 
38 işçi greve başladı.

Bursa’da DİSK’e bağlı .11 
sendika yetkilisi 6 Temmuz 
günü basına yaptıkları or
tak açıklamada, ELBA gre
vini desteklediklerini ve grev
ci işçilere her türlü dayanış
mayı göstereceklerini açıkla 
dılar.

Yapılan açıklamada şöyle 
denilmektedir: «işbirlikçi te - 
kelel sermayenin MESS ara
cılığı İle T. Maden - iş sen
dikasına yönelttiği saldırı, ö-

D. S. 4 te

Festivale katılan Yugoslavya 
< Şota» halk dansları topluluğu 
göz doldurdu.

Borusan’dâ 
Toplu
Sözleşme 

"imzalandı
Borusan Gemlik Te

sisleri A.Ş. ile . Türk-lş'e 
bağlı Türk Metal-Sendika 
sı arasında 9 aydır devam 
etmekte olan tüplü iş söz 
leşmesi tarafların anlaşma 
sı ile son buldu. ■>. .

275 işçinin çalıştığı 
Borusan’da taraflar arasın 
da toplu sözleşmenin im
zalandığını açıklayan Türk 
Metal Böl. Temsilcisi Tur 
an Sarıer, anlaşma ile el-

D. S. 4 te

Gençlik ve Spor Bakanı —
Yüksel Çakmur İlçemize Geldi
Bakan Çakmur

| “1978 Planında Gemlik’e 
Ayrılmış Ödenek Yok” dedj

Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur ve ■'Ba
kanlık Genel Müdürlerinden bir heyet hafta içlHfee 
ilçemize gelerek partililerle görüştü.

Pazartesi günü saat 20.15 te ilçemize gelen 
kan Çakmur. CHP İlçe binasında İlçe yönetiBîk- 
riyle görüştü ve bakanlığından isteklerini öğrendi.VO

CHP Yönetim Kurulu ve Belediye Meclisi 0^8si I 

Şükrü Ekim, kayıkhane tesislerine 1978 yılı 
3 milyon lira ayrılmış olunduğunun, fakat bu ödene
ğin CHP iktidarında kaldırıldığı şeklinde söylentiler 

' yapıldığını konunun gerçeklik yönünün ne olduğu sorusu 
üzerine konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çak 
mur, "1978 yılı programına kesinlikle söylüyorunMtA 

. le bir ödenek yoktur. Bunu söyleyenler CHP ’lçUin 
gütünü yıpratmak istemektedirler. Buna asla izin ver 
dirmem" dedi. yft

D. S. 4»*1

ır,esÜ |

Gem» |
Armuflu it
YOİU I
55 NÜ W | 
Cıkucıtr”

jjsrntsıâö I
Bayındırlık Bpkaplıgj. Ka

rayolları Genel ^Mutjüru Şo- 
rafettin Uzuner 7^ça
lışmaları devam earc^peıA- 
lîk - Armutlu 35
milyon liraya çı r
çıkladı. _q

Gemlik - Armu^Tu^.. yo' u 
konusunda bilgi vârefı^Kai □ 
Yollan Genel Müaurı^Şeıa 
f ettin Uzurier. şuglan sö - 
ledL - t> ort

«Gemlik şehir iQ^.jğnmlc k 
lan için çalışmaları ^lırd ı- 
rülen Gemlik-Armutlu «yo
lunun 1977 yılında, ^apılt n 
program gereği malikti ! 5 
milyon liraya çıkacak sa| » 
tanınıştır. '

1978. yılında bu progn ı- 
mın gerçekleşmesi iğin ı >- 
tüt- ve proje çalışmaların 3 
1 milyon 200 bin lira ayrı I- 
mıştır. Ayrıca bu yolun yı ı- 
pımı' sırasında Narlı .Köyi ı- 
nün yakınlarında çlepızı > 
tahrip- edildiği kesinim isi - 
nad duvarlarının dâ yapılır o 
sı düşünülmektedir. '

—------- ’---------- -------------3FT- “

CHP Kayıtla# 
Yenilemelere^;
Devam Ediygj

CHP örgütünde bir^ün > 
den beri sürdürülen jjayıi 
yenileme işlemlerine devan 
ediliyor.

CHP İlçe Yönetim Kun - 
lu Başkanlığından yapılacc k

D. S. 4 te
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Öğretmenler Denize Değil, 
Ölüme Koşuyorlar!...

Sıcaklar boyladı; boğucu, bunaltıcı, inscna yaptı
ğını. yapacağını şaşırtan sıcaklar» Denize koşuyor her
kes.. Kimisi arabalarla dairelerle kimisi kamyonlarla, 
aygazlarfa. kimisi ayaklarıyla koşuyor.. Fakat, ortak yan 
lan koşmak tümünün, denize koşmak...

Ve koşan gencecik, yiğit devrimciler de var., öğ
retmenler, öğretmenler, öğrenciler, öğrenciler.; Koşuyor
lar bu sıcaklarda birer, birer.. Yalnız onların koştuk
ları yer deniz değil, ölüm! Ölüme koşuyor, bu ıtamus- 
lu yurtsever insanlar..

Sıcak insana ne yaptığını, ne yapacağını şaşırta
cak kadar büyük.. Fakat bazı şaşkınlıkların sıcakla bi
le açıklanmasına olanak yok. Böyleşine şaşırtıcı, böy- 
lesine anlaşılmaz şaşkınhklann sorumluları Sıcak sa
vunmasına bil» sığtnamazlar, stğınamıyacaklardır.

Sıcaklarda akıyor devrimcilerin, namuslu, yurtsever 
öğretmenlerin kanları sıcak, sıcak.. Ve toplum öylesi
ne vurdumduymaz, öylesine aymaz ki, tek sorunu de
nize koşmak.. Çadır, pansiyon; otel, motel, daire ne 
olursa olsun, bir yer bulmak ve denize koşmak.. Pis
likmiş^ deniz suyu (ağımlıymış he olursa olsun,- deniz 
nasıl olursa olsun, ülkede neler olursa olsun denize 
koşmaktan önemlisi yok..

Onlar da haklılar tabii.. Denize koşanlorda hak-. 
Har.. Çalışmışlar, bunalmışlar, dinlence oritann da hak
kı- Denize girecekler elbette denize koşacaklar elbet
te.»

Öğretmenler ölüyorlar, öğrenciler ölüyorlar,- da
ha doğrusu, öldürülüyorlar.. Onlann da payına ne ya
palım. ölüm düşmüş bu sıcaklarda!.» Ölmeselerdi ve de
nize koşsatardı onlar da!» 3

Eğitim Enstitüsü* Müdür Yardımcısını kurşunluyor
lar İstanbul'da.; Kurtulmak olanağı tanımamak için, tek 
rar tekrar kurşunluyorlar.. Akıyor sıcak kanı, sıcaklar-' 
da.. Durmuyor, dinmiyor devrimci, yurtsever öğretmen 
iere karşı saldırılar»

Ve bazı şeyler yapılıyorlar sorumlularca.. Yapılan 
şeylere bakıyorsunuz, sıcağa bağlamağa çalışıyorsu
nuz»

Hanî bir söz vardır «Yağmur yağdı böyle oldu» 
derfer» «Sıcaklar geldi böyle oldu» demek geçiyor içi
nizden diyemiyorsunuz, böylesine savunmayla bağış- 
layamıyorsunuz kimseyi» Çünkü, yapılanlar 'öylesine 
şaşırtıcı, öylesine inanılmaz ki» Sıcaklar bile yaptır
maz İnsana bunları»

Ve ben en büyük saygıyı öğretmenlere duyuyorum.'. 
Her şeye, her şeye karşın .çocuklarımızın faşist işgal
den annmış, demokratik bir ortamda eğitim yapabil- 
tneferf uğraşı veren öğretmenlere duyuyorum en' bü
yük saygıyı» Onlar bugün en az destekle,-kendileri-1 
ne en ar destek olanlara da yardıma oluyorlar.

Öldürülüyorlar, birer, birer seriliyor caddelere yiğit 
bedenleri..

Saygı duyuyorum onlara» Geleceğin aydınlık Tür
kiye'sinde-hepsi birer yıldız gibi parlayacaklar» İna
nın gıpta ediyorum onlara»

Onlar denize- değil, ölüme koşuyorlar.

İLÂN /
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 

1 97&/36O
Ctavacı Abdultah Aygûl ile Davalr Hadise Aygül 

aralarındaki boşanma davasının duruşmasında davalı 
Herime Aygût'ün uzur 'aramalar»- rağmen bulunma
dığı ve adresinin meçhul bulunması dedeniyle adına 
gıyab kararı yerine kaim olmak üzere ilenen tabii— I 
gat yapılmasına karar verilmiş olmakla iş bu dava
nın 19. 7. 1978 günü saat 11.10 da yapılacak du- ' 
ruşmasmda davalının hazır bulunması veya kendisini ; 
kanuni bir vekille temsil ettirmesi için iş bu ilân ! 
gıyab kararı yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ 
olunur.

Gürçnr işhunındo 
Caddeye Bakan Kiralık Büro
Uf: 1288 GEMLİK

ALMANYA’DA F Af İZM 
ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

«Hükümeti binaları, müzeler, büyük kuruluşlar ve 
fabrikalar yakılacaktı. Kadınlarla çocuklar tedhiş kıta
larının önüne katılıp götürüleceklerdi. Reichstag yan
gını- konh bir ayaklanma ve iç savaşın başlatılması için 
işaret olacaktı... O gün bütün Almanya'yı tek tek kişile
re karşı, özel mülkiyete karşı, barışsever halkın hayatı
na karşı girişilen -tedhiş hareketleri saracak ve genel 
bir iç savaş başlamış olacaktı.»

Bildiride söz konusu «belge»lerin yayınlanacağıda 
vaadedlliyordu. Ama bu vaad hiç bir zaman yerine geti
rilmedi!.

Aynı gün, 28 Şubat'ta, Hitler Cumhurbaşkanı Hin- 
denburg'a «Halkın ve Devletin Korunması için» bir ka
rarname imzalattı. Kararnamede «koministlerin devleti 
tehdit eden şiddet hareketlerine karşı alınacak tedbir
ler» şöyle sıralanıyordu .-

«Kişi özgürlüğü, herkesin düşüncelerini serbestçe 
açıklama hakkı ve basın özgürlüğü üzerine sınırlamalar 
konulmasına; toplantı ve dernek kurma haklarının sı
nırlandırılmasına; posta, telgraf ve telefon muhabere
leri gizliliğinin kaldırılmasına; evlerin aranmasına, müsa 
derelere ve mülkiyet sınırlamalarına, aksine açıklık ol
madıkça; kanunî- sınırların da ötesinde müsaade edil
miştir.»

Alman Anayasasının kişi hak ve özgürlüklerini te
minat altına alan yedi bölümü birden bu kararname ile 
yürürlükten kaldırılmış oluyordu. Hitler, Başbakanlığa 
atanması üzerinden henüz bir ay bile geçmeden, büyük 
sanayiciler, Ordu yüksek kademesi ve tüm tutucu çev
relerle birlikte Almanya için «zorunlu» gördüğü yeni dü
zeni gerçekleştirme yolunda muazzam bir hamle yap
mıştı.

TEDHİŞ KURUMLAŞTIRILIYOR
Böylece Reichstag yangını, Nazi tedhişinin alabildi

ğine azgınlaşması ve «meşrutlaştırılması için işaret ol
du.

• Dört bine yakın kominist, sosyal-demokrat ya da 
liberal siyaset adamı ve militan tutuklandı. Bunlar arasnı 
da çok sayıda Reichstag üyesi vardı. Alman Kominist 
Partisi -lideri Thaellmann 3 Martta tutuklandı (ve 1945 
yılında öldürülünceye kadar ömrünün geri kalan kısmını 
toplama kamplarında geçirdi). Kominist basın zaten ya 
saklanmıştı; Şimdi de bütün siyasî toplantılar yasaklan
dı.-Sosyal-demokrat ve liberal gazeteler, dergiler kapa
tıldık Nazi Partisi île milliyetçi Parti dışında hiçbir parti
nin seçim kampanyasına izin verilmedi1. Bunlar olurken 
S.A.'lor ve SS'ler dört bir yanda kol geziyor, diledikleri 
evlere girip ortalığı talan ediyor, -^diledikleri kimseleri 
yakalayıp kışlalara götürerek arda onlara her türlü iş

Fıstıklı Köyü İlkokulu ve öğlencilerini Korumu Derneği Tüzüğü
Madde : 1 Derneğin adı; (Fıstıklı .Köyü İlkokulu ve öğrencilerini Ko

ruma Derneği) dir. Merkezi Fıstıklı Köyü İlkokul binasıdır.
Madde : 2 Derneğin amacı :• Fıstıklı köyü ilkokuluna devam eden öğ
rencilerine, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına göre yetişebilmeleri için 

1 gerekli yardımlarda bulunmak.
Madde : 3 Dernek, amacını gerçekleştirebilmek için aşağdeki faaliyet
lerde bulunur, a) Öğrencileregerekli maddi ve manevi yardımlarda bu
lunmak. b) Öğrencilerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili faaliyetlerde bu

lunmak^ -(Kurslar açmak, seminerler düzenlemek...gibi.) c) Ders araç 
va gereçleri sağlamak; d) Okul binasını onarmak ve yapmak, e) Geli
ri derneğe alt olmak özere müsamereler, konserler v-b. tertiplemek. 

' f)’ Yetkili resmi- - makamlara- amacı hakkında bilgi vererek' yardım
sağlamağa çalışmak. 1

DERNEK GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

• Adı* Soyadı Baba Adı Doğ. T. Yeri Mesleği Tabiyeti Adresi 
"'Ömar Akar Mustafa 1936-Gemlik Öğretmen TC: Fıstıklı köyü Ok Oğr. 
- Seyfi Şimşek "Ömer -1950 Gemlik Öğretmen TC. Fıstıklı köyü Ok. Öğr.

Hüseyin Tunç' Süleyman 1939 Gemlik Şoför TC. Fıstıklı köyü Gemlik 
A. Fehmi Coşkun Asım - 1945 Gemlik Çiftçi T.C.ı Fıstıklı köyü' Gemlik 
Süleyman Güner Vehbi 1937 Gemlik İnş. Ust. TC. Fıstıklı köyü Gemlik 

Tevfik Gündoğdu Ali 1939 Gemlik Şoför TC. Fıstıklı köyü Gemlik
Ahmet Barut Halil -194S Gemlik Manav TC. Fıstıklı köyü Gemlik
Numan Kurşun Salt 1926 Gemlik Bakkal TC. Fıstıklı köyü Gemlik

ÜYELİK
Madde 5 : Fıstıklı Köyü İlkokulunda veli olan ve dernek kurma hak

kına sahip olan herkes derneğe üye olabilir. Okulun müdür ve öğret
menleri derneğin tabi üyelidirler. Hiçbir veli derneğe üye olmaya veya 
dernekte Oya kallmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkna sahiptir. 
Dernek • üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin bîr oy hakkı vardır. 
Uyalar -oylarını kendileri kullanırlar.
Derneğe maddi va manevi yardımda bulunanlara Dernek Yönetim Ku
rulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi İle üyelik ünvanı verileiblir. 
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat verebilirler.

GENEL KURUL
Madde 6 : Genel kurul okul koruma derneğinde üye bulunan veliler
den oluşur. Genel kurul her yıl Ocak ayında Pazar günü yönetim 
kurulunun daveti üzorlne toplanır. Yönetim kurulu dernek tüzüğüne 
göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. 
Genel kurula katılacak üyeler en az on gün önce toplantının günü, ye
ri ve gündemi gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır ve 
mahalli İdare amirine bildirilir. Toplantı geri bırakıldığı takdirde ü- 
yefer ikinci toplantı tarihinden on az boş gün önceden geri bırakılma 
MbeHerlyle, toplantının günü, yeri, saati ve gündemi -gazate ile ilan 
edilerek yeniden çağrılır. Durum mahalli idare amirine yazı ile bildiri
lir. Genel kurull toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. Genel kurul 
toplantısı dernek merkezinde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde ; 7 üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru İle toplenır. İlk top

kenceyi yopryoriardL
Bütün buntardcn. güdülen amaç hem ülkede basta 

ve tedhişi yaymak, şiddetlendirmek, hem de secim so- 
nuçtanm etkilemekti. Seçimden iki gün önce 3 Martta 
Goering bir tapJantjaa hiç çekinmeden şöyle konuştu:

«Hiçbir hukukî düşünce, benim aldığım seBedtnriea 
bozamaz.» Adalet bana vız gelir. Benim görevim sadece 
yıkmak ve ortadan kaldırmaktır, başka birşey değil!» 
Eibetteki devlet kuvvetini ve polisini sonuna kadar kul
lanacağım. benim sevgili koministierim. onun için sakın 
bir yanlış hayale kapılmayın. Sîzi gırtlağınızdan yakala
yacağım ve bu. ölüm. savaşını işte şu aşağıda- duran
larla birlikte yürüteceğim Kahverengi gömleklilerle'.»

5 Mart seçimleri bu koşullar atanda yapıldı. Nazi 
Partisi oylann yüzde 44'ünû alarak pnriementoda yine 
en büyük parti oldu. Sosyal-demokratlar ikinci büyük 
partiydiler. Koministler 5 milyona yakın oyla üçüncü 
sırada geliyorlardı.

Hitler, koalisyon ortağı Milliyetçilerle birlikte Reichs 
tag'da oldukça rahat bir çoğunluk sağlayabilmişti. Fa
kat Anayasanın değiştirilebilmesi için gereken üçte iki 
çoğunluğa yine de sahip değildi. 23 Martta Reichstag'a. 
Hitler hükümetine dört yıl için olağanüstü .yetkiler tanı
yan, Alman parlamentosunu hiçliğe mahkûm ederek zor 
balığı meşrûlaştıranbir «yetki kanunu » tasarısı getirildi. 
Bu kanun hükümete her türlü kanun çıkarma yetkisi 
tanıyor, üstelik bu kanunların Anayasa'ya «ayktn ola
bileceğini de öngörüyordu.!

Tasan Sosyaî-demokratlann 8 oyuna karşı 441 oy
la kabul edildi. Bütün burjuva partiler tasarıya olumlu 
oy verdiler. İçlerinden hiç birinin bir sözcüsü çıkıp da 
«Ne yapıyoruz arkadaşlar?» demedi. Sosyal-demokrat 
temsilcilerin çoğu ve Komünist milletvekillerinin tümü 
polis tarafından daha önce göz altına alınmış olunduk
ları için oturuma ve oylamaya katılamamışlardı. Parla
mentonun toplandığı binanın içi dışı sık sık «Ya tam 
yetki, ya hiç!» diye uluyan silahlı Nazi komandolarıyla 
doldurulmuştu. Bu koşullar altında yapılan oylamadan 
az önce Hitler kürsüye çıktı, hükümetin «bu yetkileri 
çok lüzumlu tedbirlerin yürütülmesi için gerekli saydığı 
derecede»- kullanacağına söz verdi!.

Yetki Kanununun Reichstag tarafından kabulüyle 
Adolf Hitler 1918 yılı sonunda atıldığı politika hayatın
da bir yolu daha aşta Almanyanın diktatörü oldu. Hemde 
«meşru yoldan»! Ele: geçirdiği yetkileri ne gibi «çok 
lüzumlu tedbirlersin yürütülmesi için ne- «derecede» 
kullanacağı çok kısa zamanda olanca kapsamıyla or
taya çıkacaktı 1

(Devamı Var)

lantıda yetersayı sağlanamazsa- ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 
Ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve de
netleme kurulları üye tam sayın toplamının iki katından aşağı olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde :■ 8 Dernek genel 'kurul toplantısı ilanda belirtilen gün ve ma
halli mülki idare amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. Ge
nel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenecek listedeki 
adları hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlan
mışsa durum bir. tutanakla tesbit edilir. Toplantı yönetim kurulu baş
kanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı mü 
teakip -toplantıyı idare etmek üzere bir başkan; yeteri kadar başkan 
vekili, katipler, seçilir.. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına ait 
tir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. 
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna aittir. 
Madde : 9 Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan mad
deler görüşülür- Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda 
biri' tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zo
runludur. Genel kurulda kararlar, hazır bulunan üyelerin yarıdan bir 
fazlasının çoğunluğu ile alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde :10 a) Yönetim kurulu ve denetleme kurulunu seçmek. W Der 
nek tüzüğünü değiştirmek, c) Yönetim ve denetleme kurullarının ra
porlarını görüşmek ve yönetim kurullarının icraatlarını denetlemek, 
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değişti 
rerek kabul etmek.

YÖNETİM KURULU

Madde »11 Yönetim kurulu beş asil, üç yedek üyelerden Genel kurulca 
seçilir. Kendi arasında iş bölümü yapar- Okul yönetim kurulundan 
okul'-müdürü ve bir öğretmen tarafından temsil edilir- Yönetim ku
rulu şu işleri görür: a) Demeğin bütün işlerinde temsil etmek ve ge
reken hallerde kendi üyelerinden birine veya bir kaçına belli işlerde 
kendisinin temsilcisi olarak yetki vermek- b) Demeğin gayesinin veya 
amacının gerçekleşmesine yarıyan bütün işlerini yapmak. c)Deme$n 
defterlerini tutmak gibi bütün iç işlerini görmek, d) Demeğin parasını 
muhafaza etmek için bankada hesap açtırmak. Hesaptan başkan veya 
başkan yardımcısı ile veznedarın müşterek imzalan ile. para çekilebilir 
İdare kurulu bu konuda kurulun1 başka üyelerine de yetki verebilir. 
Veznedar üzerinde ancak ikiyvz lira bulundurur, e) Yönetim kurulu 
üye sayısında boşalmalar nedelnyle yedeklerinde getirilmesinden son
ra üye tam sayısının yansındanda aşağıya düşerse, genel kurul, mev
cut yönetim kurulu üyeleri veya- denetleme kurulu tarafından bir oy 
içinde toplantıya çağrılır.

DENETLEME KURULU
Madde : 12 Denetleme kurulu üç esil, -üç yedek üyeden ez elmemek ü- 
zar» Genel kurulca seçilir. Denatlem» kunda lyBnetlıtk' -kurulutıım v* 
kollarının bütün işlerini ve hesaplarını -sürekli, olarak kontrol .edeN'

D. S. 3 t»



GEMLİK KÖRFEZ 8 TEMMUZ 1078 Sayfa 3

Sıkıntılı dönemin içinde yaşıyoruz. Alı 
çıdan, satıcıya değin parasal zorluklarla 
karşı karşıya. Öte yandan arkalamalı ca
na kıyma, acımasız öldürme, kundaklama
lar sürüyor. Çocuklarını okullarda okutan
lar, eskisine oranla daha az kaygılı. Pu
suya yatan can alıcılar belli kİ, amaçlı ey
lem içindeler. Sömürülen sömürenden yaka 
sini kurtarmış değil. Hemen şunu vurgula
yalım. Düne göre, bugün gelecek günlere 
umutla bakıyoruz, kaygılarımız aza iniyor, 
olduğunca. Kuruyan devlet kasası, kapı ka 
pı dolaşarak da olsa dövize kavuşmuş, u- 
lusai bağlantılar en ince hesaplar yapıla
rak, Meriye dönük bağlayıcı koşullan içer- 
meksizin imzalanmaktadır.

Dışa dönük siyaset, her adımda, hükü
metin sağlam yapısının getirdiği güvençle 
anlaşmalar; dünya uluslarına örnek olacak, 
banşr koruyacak silâhsızlanmayı önleme ça 
basına da dönük örnek alınacak yapıda 
sürdürülmektedir. Tüm dünya uluslannı kap 
sayacak dostluk kurma girişimleri, ulusça 
onurumuzu yücelten bîr noktadadır. MC I fi
re sırt çevirmiş olan uluslar, yeni hükümet
le bağlantı kurma, her alanda karşılıklı, yar
dımlaşma yarışı içindeler. Tek yanlı, yal
nız kendisiyle ilişki kurulmasını, yurdumuz
daki çıkarlarının yara almamasını isteyen 
Amerika, bugün daha ılıman, Türkiye’ye 
başka bir açıdan yaklaşım çırpınışında: Hü
kümet, eğitim alanından, endüstri alanına ta 
nm, turizm, alına değin dışa bağımlı olmayı 
kaldırmayı amaçlamış, Türkiye'yi ATATÜRK 
Türkiye’sinin saygınlığına kavuşturmayı baş 
görev bilmektedir. Yıllardır bizi sömüren, dış 
iç siyasetimizi yönlendirmiş olan dostumuz 
(H Amerika kaygılanacaktır, kuşkusuz. Alt 
yapıdan, üst yapıya değin, dışa avuç aç
mayacak bir ulusun kalkınmasını, hangi 
sömürgen devlet ister?

Tüm bunlara karşın zorluklar olmaya
cak mı, olmuyor mu? Bu sorulana karşılık 
tartar yukanda sıraladık. Bizi düşündüren, 
her şeyi rayına oturma durumunda bulunan 
hükümeti; durmaksızın saldırgan, saptırgan, 
bayraklı demeçler patlatan muhalefet. Yıl
larca bayrak yerde bırakılmış, yıllarca ak
rabalar, dostlar, dayılar, amcalar; yeğenler 
bayrak İçin savaş vermiş, şehit olmuşla
rın kafaniannı sömürmüş de bayrak hiç ak

la gelmemiş. Bayrağı alanlarda sallayarak 
ulusça kalkınacaksak hiç durmayalım. Yeni 
doğan çocuğumuzdan ölümü bekleyen has
tamıza değin her gün elimizde bayrakla ge
zelim. Yıllarca bir kalkınma modeli oluştu 
ramamış; planlı devreye girildiğinde «plan 
mt, pilav mı?» diyerek alay etmiş muhale
fetin «başı» hangi yüzle bayrağa sahip çı
kıyor? Bayrak bir kişinin, bir partinin teke
linde değildir. Hesap başka. Meydanlarda 
din sömürüsü yapıldı, tutmadı. Sıra, tüm 
ulusun simgesi bayrağa geldi, o da tutma
dı. Hoca Nasrettin, ne iyi demiş. Göle yo
ğurt mayası çalarken soranlara; «Ya tu
tarsa?» Bugünün muhalefetini mi görmüş 
Hoca, yüzyıllar ötesinden? Bayrak ulusallaş 
maya gitmektir. Bayrak fakiri zengini kul, 
köle yapma değildir. Bayrak ulusal bütün
lüğü parçalama eylemi verme değildir. Bay
rak, yönetimi üzerine almış kişilerin, çıkar
tan dışında, ulusu kalkınma savaşımına sok 
maktır. Kurabiliyor musun, dışa bağımlı ol
mayan endüstrini? Halkını, ulusunu yaşa
tabiliyor musun az tasasız, acısız bayrak 
budur? Bayrak alanlarda oyuncak yapılan 
göstermelik değildir.

Son umut otan, Ecevit Hükümeti bu
gün, yıllar, yıllarca yalnız törenlerde*, din
lence günlerinde gönderlere çekilen «adi 
bir bez parçası» olarak görmüyor bayra
ğı; Ulusta kaynaştırıyor ulusta somutlaştın 
yor bir iyice; bugüne değin yaptığı hizmet 
terle. İçerde durmayan anarşiyi durdur- - 

mak için, hükümetle işbirliği yapan olum
lu girişimlerde destekleyen; Ulusal bütün
lüğümüzü koparma noktasına getirme ey
lemi içinde olmayan muhalefet özleminde- 
yiz. Bize göre, kötülemekle hükümeti «kö
şeler dönülemez» Bir başka açıdan baktı
ğımızda AP niri «başı» Demire), sözde yit- 
mişliğini değil, yitmemişliğini; «sağlam ka
fanın sağlam vücudda» bulunduğunu- or
taya koymak istiyor olmalı.

Bayrak mı? Ulusal Kurtuluş Kavga
mızda ölen Mehmet'tir. Bayrak mı?" Yarım 
papuç, aç karınla, ölüm korkusunda olan 
lana yanında olmadır. Çevreni zengin et, 
ulusunu unut zamanında yurdunu bu gün
kü duruma gelmesine olanak hazırla; son 
ra da bayrak nutukları at alanlarda. Tut
maz bu maya.

Kim Ne Ödedi
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Ali Ceylan 1.540.— Behiee Evrenes 2.997.— Ali Avcıoğlu 3.497.—
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Gayrimenkullerin Açık Artırma ilâm 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan 

Dosya No. 978/9 İzalei’ şüyu Satış

Şuyu-un izalesinin temini bakımından Gemlik Sulk Hukuk Mmumesnm 10.4. '978 
tarih ve 974/408 esas ve 978/105 karar say.l İzale? şuyu ilâmı ı • sanlmasına karar ve
rilen ;

1- Gemlik Tapu Sicilinin patfa : 33, ada : 119. sahile : 218 .« parsel : 5 da 
kayıtlı Gemlik Hamidiye Mahallesi A tıntaş mevkünde kâin 7872 metrekare miktarlı .e 
bilirkişi tarafından 700.000.— lira kıymet takdir edilen bahçe,

2- Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 1, ada : 271, sahrfe : 323 ve parsel : 1 da kayıt
lı Gemlik Kayhan Mahallesi 2 Nolu Cad ve Dutlu Sakak me/knrtae kâin 7647 metre
kare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 200.000.— lira kıymet takdir edilen arsa.

3- Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 7, ada : 12. sahîfe : 342. parsel : 14 de kayıttı 
Gemlik Orhaniye Mahallesi Maltepe Sokak mevkiinde kâin 37.81 metrekare mikdariı va 
bilirkişi tarafından 150.000— lira kıymet takdir edilen yan ahşap ve yan kârgir yapılı ev 
ki cem’an üç parça gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
1 - Satış 11.8.1978 Cuma günü yukarıdaki sıra gereğince :
1 nolu sıradaki 5 parsel sayılı gayrimenkul saat 16.00 ilâ 16.15 arasında,
2 nolu sıradaki 1 parsel sayılı gayrimenkul saat 16.15 ilâ 16.30 arasında.
3 nolu sıradaki 14 parsel sayılı gayrimenkul saat 16.30 ilâ 16.45 arasında GEMLİ İC

RA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
% 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok artıranın taahhüdü baki kal
mak şartiyle 21.8.1978 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıka
rılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi 
şartiyle ençok artırana ihale olunur

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u niıbetinde 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- 
lâliyc resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
■Bedelinden ödenir.

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

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. îki ihale arasındaki farktan ve % 19 
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 açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş' ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 978/9 İzalei’ şuyu Satış sayılı dosya numa- 
rasıyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. tf. K. 126 )

İlgililer tibirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir-

Fıstıklı Köyü ilkokulu ve 
Öğrencilerini Korumu Derneği

Tüzüğü
Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetleme kurulu göre
vini gereği gibi yapmaması yüzünden uğrayacağı zararlardan aynen yö
netim kurulu üyeleri gibi sorumludurlar.
Madde : 13 Genel kurulca seçimi takipeden yedi gün içinde yönetim 
kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurullfan asil ve 
yedeklerin ad ve soyadları, meslekleri, adresleri dernek merkezinin bu
lunduğu yarin en büyük mülkiye amirine bildiriliri.
Madde : 14 Derneğin başka şubesi yoktur.
Madde : 15 Derneğin gelir kaynakları şunlardır: a) Dernek üyelerinin 
en az onikl, en çok bin Ikyüz lira verecekleri aidatlar, b) Bağışlar, 
c) Müsamere, sergi, konser, piyango gibi işlerle sağlanacak gelirleri- 
d) Derneğin gayesine uygun surette sağlanacak diğer gelirler- 
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar: a) Üye kayıt defteri b) Karar 

defteri, e) Gelen giden evrak kayıt defteri, d) Gelir ve gider defteri, 
e) Bütçe kesin hesap ve blanço defteri. Demek gelirleri, dip koçanlı 
ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleriyle yapılır 
Madde : 16 Demek tüzüğünün değiştirilmesi ve feshi halerinde karar 
verebilmek İçin genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin öçte iki
sinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmene 
karar ikinci toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda üyeler sayısı ne o- 

lursa olsun fesih ve tüzük değiştirme konulerı görüşülebilir- Bu du
rumda kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. 
Madde : 17 Dernek feshedildiği takdirde malları Fıstıklı Köyü İlkoku

luna kalır.
Madde : 18 Bu ana tüzüğün hükümleri dışında kalan hususlar 1630 

sayılı dernekler kanunu hükümlerine göre yürütülür.

İcra Memuru

Nişan - Düğün 
Sünnet 

Davetiyelerinin 
En Güzellerini 

KÖRFEZ 
BASIMEVİNDE 

Dulıbilirsiniz
TFL: 1797 GEMLİK



Sayfa 4

■gemlik •

KÖRFEZ
: ırar — gbmlİk

f f rf » ■
jfw ^raw< *

8 Temmuz 1978 CumartMİ

SATILIK ARSALAR
ifrazlı, resmi Parselli, müstakil 
tapulu Uzun Vadeli — Her bütçeye 

uygun her semtte arsalar

4S4. : i?4Â- .^4Â

10 BİN PEŞİN 30 AY VADE

GENÇALİ SAHİLİNDE ARSALAR

Yaprak Emlâk
Tlf : 1 271 - Ev : 2300
istiklâl Cad. No. 1 8 - GEMLİK

BAĞ-KUR
SİGORTALILARINA

Sanayi Çarşısı arsalarımız
dan sınırlı yerlerimiz kalmıştır. 
Sîzlerin de yararlanmanız için 
kısa zamanda dizlerle,, temas 
kurunuz.

Sanatkâr yetişecek çoçuklarımıza en i- 
yi imkânı Kooperatifimiz sunuyor.

S S. Bağ Kur Sigortalıları Toplu İş Yeri Yapı Koop. 
Vergi Dairesi Yanı tlf. 1538 GEMLİK

i G.G.S.
Gemlik Giyim Soneyi

* Resmi ve Özel kuruluşlara ; her 
çeşit Elbise, Ayakkabı, Gömlek, İş El
bisesi, Deri Ceket imalâtı ve ticareti.

* İsmarlama takım elbise, pantolon 
sefari çeşitleri dikimi

Çarşı Meydanı Akmanlar Pasajı 
no ■ 114 tlf. 2035 den GEMLİK

ARTIK KİRA DÜŞÜNMEYECEKSİNİZ
ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI

GEMLİK

YABANCI ÜLKELERDE OTURAN İŞÇİLER, İŞÇİ EMEKLİLERİ, 
BAG-KUR ÜYELERİ, YARDIMLAŞMA SANDIKLARI MENSUPLARI, 

ORDU EMEKLİLERİ, FERDİ KREDİYE HAK KAZANANLAR VE KANUNİ 
SOSYAL SİGORTA KREDİSİ DEĞERİNDEKİ MEBLAĞI ÖDEYEBİLECEK 

TÜM VATANDAŞLARIMIZA

LÜX$ DÂİRE VE DÜKKÂN VERİYOR
GEMLİK ORHANGAZİ CAD. 200 MT. DE LÜKS DÂİRE VE PASAJ İÇİNDE DÜKKÂNLAR 

Orhangazi Cumhuriyet Alanı Yeni Hükümet Binası Karşısı 
PTT Karşısında Lüxs Daire ve Dükkanlar 

BU BİR FIRSATTIR KAÇIRMAYIN..!

Ayrıntılı Bilgi İçin

MÜRACAAT : TLF : 1496 - 2194
ERKULLAR İNŞ. ORT.
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31

Tasarruf Sahiplerine Müjde 
Uzun Vadeli Satılık Arsalar

i

I Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

Ödemede kolaylık yapılır

Gençali ovasında sahile 400 metre 
uzaklıkta satılık 

uzun vadeli arsalar

Gemlik Sunğipck Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta parsellenmiş arsalar

1 
i

Tlf ; 2097

Muhtar HAŞAN
Pak İş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik

Şehirler Arası
Otomatik Santral
Yakında
Hizmete Giriyor

doğacak güçlüklerin 
önceden önlenebil
mesini teminen santralımız
da gerekli düzelmenin yapı
labilmesi için bu isteğinizi 
PTT Müdürlüğümüze şimdi
den bir dilekçe ile duyur
manız gerekmektedir.»

OTOMATİK GÖRÜŞME
Adana, Adapazarı, An

kara, Antalya, Bursa, Ça
nakkale, Çorlu, Eskişehir, 
Gebze, Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, İzmit, Kayseri, Kıbrıs 
Konya, Lüleburgaz, Mersin, 
Çeşme Ilıca merkezleriyle 
doğrudan otomatik bağlantı 
kuracak olan STD şebekesi 
için görüşmeler- şöyle yapı 
(ocaktır.

Çevir sesinin gelmesin
den sonra 9 rakkamı çevi- 
rilocek, değişik çevir sesi 
duyulunca konuşulacak şoh 
rin kol numarası çevrilecek 
beklemeksizin aranan numa 
çevrilerek görüşme sağlan
mış olacaktır.

Elba İşçileri
Grevde
zünde sınıf ve kitle sendika
cılığına yöneltilmiştir. Kaybe
dilecek her mevzi, başta işçi 
sınıfımız olmak üzere tüm de 
mokrasi güçlerinin zararına 
sonuçlar doğuracaktır.» de
miştir.

11 sendika yetkilisi bildiri
nin sonunda sınıfsal birlikle
ri ve kardeşçe, dostça daya 
nışmaları ile ELBA işçilerini 
ve tüm grevcileri destekle - 
diklerini bildirmişlerdir.

CHP Kayıtları 
Yenilemeğe 
Dev.am Ediyor 

açıklamaya göre partiye 30 
Kasım 1976 tarihinden önce 
kayıtlı olan partililerin yeni 
tüzük hükümleri gereğince 
kayıtlarının yenilenmesi ge
rekmektedir. Eski üyelerin 
kayıt yenileme işlemlerini 
geciktirmeden üç fotoğraf 
ve kimlik belgesiyle ilçe 
merkezine başvurmaları is
tendi.

İLÂN
Gemlik İcra Tetkik Mercii Hakimliğinden

Gemlik İstiklâl Caddesi Görçay Işhanında taah
hüt işleri yapan Cemalettin GûrçayTn vaki konkor
dato talebi hakimliğimizse kabul edilmiş ve 3.7.1978 
tarihinden başlamak üzera 1978/22 esas 978/31 ka
rar sayılı ilâm ile I. I. K.nun 285-286 nci maddeleri 
gereğince iki aylık müddet verilmiştir.

İş bu mehle ilan tarihinden itibaren 7 gün için
de itiraz olunacağı ilân olunur.

Gençlik ve Spor Bakanı
Yüksel Cakmur İlçemize Geldi

Daha sonra söz alan İlçe Yönetim Kurulu üyesi 
Kadri Güler'de Bakanlığa bağlı ilçede bulunan iki 
gençlik kampının yıl boyunca çalışabilir duruma so
kulmasının savurganlığı önleyeceğini belirtti. Kadri Gü 
ler, ayrıca İlçede bulunan spor tesislerinin Bakanlığa 
devirlerinin yapıldığı halde burada gerekli tesis çalış
malarına başlanmadığını belirtti. İsteklerin belirtilme
sinden sonra konuşan Bakan Çakmur, şunları söyledi" 
spor tesisleriniz Bakanlığımızın bu yılkı planında yok. 
Biz Gemlik gibi merkezi bir kasabanın spor sorunla
rına yakından ilgilenmek zorundayız. Tesis sorunların
ız önümüzdeki yıl programa alınarak mutlaka gerçek
leştirilecektir.”

8. Gemlik Turizm Festivali
sarılı geçmesini dilerim. Size 
Gemlik’in sayın halkına, fes 
tivalin düzenlenmesinde e- 
meği geçenlere sağlık ve in 
sanlık dilekleriyle saygılar 
sunuram.»

Telgrafların okunmasın
dan sonra başlayan geçit 
törenine yabancı ekiplerden 
Yugoslavya, Piriştini «So- 
ta» Halk Dansları topluluğu 
katıldı. Yerli ekiplerden ise 
Ankara Hoy-Tur Derneği, 
Silifke Ekibi, Bursa Yıldız 
Folklörcüleri, Gemlik Kılıç 
Kalkan Ekibi, Gemlik Halk 
Eğitimi folklörcüleri katıldı
lar.

5-6 Temmuz günü gece
leri Atatürk İlkokulu ve 27 
Mayıs ilkokulu bahçelerinde 
gösteriler düzenlendi.

Borusan'da

Gösterilerde Yugoslavya 
ekibinin Arnavut oyunları ve 
Silifke ekibi göz doldurdu.

BROŞÜR
BASTIRILACAK
Gemlik Turizm Derneği 

Başkanı Muharrem Atasoy, 
ilçenin tanıtılması amacıyla 
yarışmalı tanıtma broşürü 
bastırılacağını açıkladı.

Atasoy, yaptığı açıklama
da şunları söyledi: «İlçemizi 
yurt içi ve yurt dışında ta
nıtmak amacıyla ilçemizin 
tarihi, ekonomik, kültürel, 
sosyal ve turizm yönünden 
incelenerek bir broşür hazır 
tatmağa karar verdik. Broşu 
rün hazırlanmasına herkes 
katılabilir. İsteyenlerin Der
neğimizden daha geniş bilgi 
almaları mümkündür.»

Toplu Sözleşme İmzalandı
de edilen hakları şöyle, sı 
raladı.

"Toplu iş sözleşme 
süresi 23 ay, bu süre i- 
çin 6120 TL zam, 23 ay
da 8 ikramiye, doğum yar 
dimi 2 bin Tl. gece zam
mı saatte 275 krş. 4 bin 
Tl. yakacak zammı, çalışma 
saati 48 den 45 e düşü

rüldü, fazla mesailer %75 
zamlı alınacak, tatil ve bay 
ram çalışmaları % 100 zam 
lı olacaktır, işçilere bir ta 
kim elbise verilecek, öğ
renim yardımları da ilke» 
kullar daki çocuk başına 
650 Tl. orta ve lise de 
1000 TL yüksek okullar 
için 1500 Tl. oldu.»
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BİR HAFTA İÇİNDE ÜÇ YÖREDE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Dikkatsizlik Milyonlarca Lira Değerindeki
Ormanların Yunmasına Neden Oldu

Hovatorn ısınmas.ylc bü 
tün yurtta orman yang ntan 
da başladı. İlçemizde b r hat 
ta içinde çıkan öç orman 
yang>nında milyonlarca hra 
değerinde orman olanı kül 
oldu.

Haftanın ilk orman yan
gını Katrlı köyü Orman sa
hasında çıktı ama gerek köy 
tünün,. gerekse orman örgü 
tünün zamanında önlem al
masıyla genişlemeden söndü 
rüldü. ,

DİKKATSİZLİK YANGINA 
-NEDEN OtüYOR...
Haftannı ikinci büyük- yan 

gınt Karacali köyü île Narlı 
köyü arasındaki meşe orman 
lannda başladı. Çarşamba 
günü saat 14.30 da başla
yan arman yangınının çıkış 
nedeni öğrenilemedi. Şiddet
li rüzgarında etkisiyle kısa 

Vali Çeker Küçük Kumla’da 
İncelemeler Yaptı

Bursa Valisi Ziya Çöker, yanında Gemlik Kayma
mı o'duğu halde Küçük Kumla Köyünde incelemeler 
yapmıştır.

Vali Ziya Çöker, Küçük Kumla'ya gelerek önce 
jandarma Kafakolunu ziyaret etmiş, daha sonra Bele

diye Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte Kasaba içine 
gidilmiş ve Çağlayan civarındaki zeytinliklere acıkmak-

D. S. 3 te

zamanda çevreye yayılan 
yangın ilçede bile heyecan 
ve korku yarattı.

Yangının başlamasıyla il 
ce jandarma birliğine bağlı 
askerler, orman koruma ekip
leri, Narlı, Karacali, Hayri
ye, Şükriye köyü halkı. Gem. 
lik Askeri -Hara birliklerine 
bağlı 35 asker ile Bursa Ko
manda taburundan 135 kişi 
lik bir ekip olay yerine git
tiler. Zaman-zaman çok bü 
yüyen yangın ertesi günü sa 
at 04 sıralarında, kontrol altı . 
na âlındı.

KAYMAKAMIN
AÇIKLAMASI..

Orman yangınları konu- . 
sunda bilgilerine başvurdu
ğumuz ilçe Kaymakamı E- 
mir Hüseyin Köseoğlu, yan
gının başlamasından itibaren 

asker ve sivil ekiplerin olay 
yerine gittiklerini, kendisinin 
de gece saat 23.00 e kadar 
çalışmaları yakından izledi
ğini bildirdi. Köseoğlu, şöy
le konuştu :

«Narlı Orman bölgesinde 
büyük bir alanı kaplayan 
yangının çıkış nedeni. kesin 
olarak bilinmemekle birlikte 
büyük bir ihtimal o alanlar 
da bulunan , çobanların veya

Azot Sanayi Tesislerine 1 Milyon 267 Bin Tl. 
Yatırım Yapılacak
(Basın-Yayin) ANKARA - 

1978 yılı içinde İlçemizde ku
rulmakta olan Azot Sanayi 
Tesislerine 1 milyon 287 bin

AP İlçe Başkanlığına 
■Ki Yeniden Seçildi
Pazar günü Atlas Sine

ması" .Salonunda yapılan ÂP. 
Kongresinde İlçe başkanlığı 
na yeniden Haşan .Dillioğlu 
seçildi.

Bu yıl çekişmeli geçen il 
çe başkanlığı seçimlerine 
parti içi muhalefetin birliğin
den oluşan yeni bir ekip Dil- 
lioğlu'na karşı .grup yaptı. 
Aydın Erenoğlu ve Haşan Dil 
liğolu grupları arasında yer 
yer tansiyonun yükseldiğinin 
öğrenildiği kongrede Haşan 
Dillioğlu 170 e karşı 70 oyla 
başkanlığı yeniden kazandı.

AP Kongresinde İlçe Yö
netim Kuruluna şu kişiler 
seçildi. Bülent Kurt (İktisat
çı), M. Fikri Semerciler (Diş 
Tabibi), Yaşar Ersöz (Avu
kat,) Afif Turhangll (Müh.) 
Şimşek Alöç (İn. Müh.) Os-

AP İl Genel Meclis 
Üyesi

Dillioğlu, Özalp'i 
Açıklamalarından
Dolayı
Açık Oturuma
Davet Etti

AP İlçe Başkanı ve 
İl Genel Meclis üyesi Ha 
san Dillioğlu, CHP İl Ge
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kömür yapan köylülerin dik
katsizliğidir. Yangınlarda ka
sıt ihtimali uzaktır. Çünkü' 
bu alanlar tarla ziraatine uy 
gun yerler değildir. Biz çev
rede çıkacak başka yangın 

darı da önlemek için salı gü
nü muhtarların başkanlığın
da toplantı yapacağım. Bu 
toplantıda köylerde yangın 
lara karşı alınacak önlemler 
saptanacak ve köylerde yan

TL. tutarında yatırım yapıl
ması bekleniyor. Bu miktarın 
dış flasman kaynaklarından 
sağlanacağı ve yaklaşık ola

man Çil (Tüccar) Yunus İl
han (Em. As. Sb.) Vahit U- 
zan (Esnâf), Osman Avcı (Çif 
çi), İbrahim Aydın (Müteah
hit). . ,

Aydın Erenoğlu’nun liste
sinde ise şu isimler bulunu 
yordu :

Avni Malgil, Mehmet Tur
gut, Seçkin Tayyar, Hakkı 
Çakır, Ahmet Acar, Abdul
lah Ahçı, Fazıl Şentürk, Nec 
det Çırpan.

Pis koku ve 
sivrisinek çevre 
sağlığını etkiliyor 
ÇARŞI DERESİ 
ÜSTÜNÜN
KAPATILMASI 
İSTENİYOR

Çarşı deresinin Tibel ile 
Evin Restaurant arasında ka 
lan kısmının açık olması ve 
bu bölüme bazı lağımların 
akıtılması nedeniyle ortaya 
çıkan pis koku ve sivrisinek 
çevre sağlığını etkilemeye 
başladı.

Turistik bir otel ile lokan 
tanın arasında kalan dere
nin üzerinin kapatılması ne 
deniyle ortaya çıkan görüntü 
ise bir turistik ilçeye yakış- 
mıyacak durumda olması bir 
çok şikayetlere neden oluyor 
Belediye ilgililerinin konuya 
bir an önce eğilmeleri önem 
le isteniyor. 

gın söndürme ekipleri kuru
lacaktır.» dedi.

ARMUTLU'DA YANGIN 
BAŞLIYOR

Kaymakam Köseoğlu bu 
açıklamaları yaptığı sırada 
Armutlu ormanlarında da ye 
ni bir yangının başladığı ha
beri geldi. Haber üzerine olay 
yerine hemen hareket eden 
Kaymakam Emir Hüseyin Kö 

rak 630 milyon liralık bölü
mü bir ay içinde yapılan 
çalışmalarla sağlandığı öğre
nildi.

Türkiye'nin petrolden son
ra ithalât ettiği mallarda ikin 
ci sırayı alan gübre ve güb
reyle ilgili ham maddeler o- 
luşturulmaktadır. Ayrıca 1978 
programında Türkiyedeki güb 
re tüketiminin 6 milyon 560 
bin ton olacağı belirtilmekte
dir. Bunun % 55 i yerli üre
tim kaynaklarından % 45 i 
ithalât yoluyla karşılanacak 
ve 1978 yılı içinde gübre itha 
li için 276 milyon dolar öde
necektir.

Azotlu gübrelerde 1 do
larlık hammadde ithalâtı ile 
3 dolarlık gübre, fosfatlı güb 
relerde 8 dolarlık hammad
de ithali ile 3 dekarlık güb 
re üretimi mümkün olacak
tır.

Azot Sanayii Genel Mü
dürlüğü bu amaçla çalışma-
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Sabırlar Taşıyor
Gözü dönmüş caniler bir «değeri» daha yok etti

ler. Robotlaşmış beyinlerin sahibi bu eller Doç. Dr. 
Bedrettin Cömert’i yaylım ateşine tuturuk öldürdüler..

CHP nin yönetime geçmesinden sonra bazı gizli 
kuruluşların güdümünde sinsice başlatılan terör olay
ları Doç. Dr. Bedrettin Comert’in öldürülmesiyle artık 

D. S. 2 de

seoğlu. Bursa dan 90 kişi
lik yeni bir Komanda birli
ğinin yangın söndürme çalış 
malarına katılmak için yola- 
çıktığını bildirdi.

Yangınlarla ilgili hasar 
tespit çalışmaları haberlerin 
dizgiye verildiği zaman için
de saptanamamış, fakat mil 
yanlarca liralık orman alanı 
nın kül olduğu ilgililerce be 
lirtilmiştir.

Yollar Halkı 
«Gına» Getirdi

Kanalizasyon çalışmaları 
nedeniyle bir yıldır ilçenin 
çeşitli yerlerinde yolların ge 
lişigüzel açılması halkı «Gı 
na» getirdi.

Bir aydan beri İstiklâl 
caddeinde süren kanalizas
yon çalışmaları nedeniyle 
yollar köstebek yuvasına dö 
nüştü. Turizm mevsiminin 
en yoğun olduğu bir dönem 
de yollardaki çalışmaların 
akıl almaz bir şekilde ya
vaş sürdürülmesi başta şö 
förler olmak üzere bütün 
halkın moralini bozmağa baş 
ladı. Yollann biran önce 

normal trafiğe açılması iste 
niyor.

BURSA MİNİBÜSLERİ 
15 LİRA OLDU

30 km. olan Bursa Gem
lik karayolu üzerinde çalı
şan minibüslerin taşıma üc
retleri 15 TL ye çıkarıldı.

Cuma günü. uygulamaya 
konulan yeni tariflerin Ulaş 
tırma Bakanlığından alındı
ğı öğrenildi.

Haftaya 
Bakış

Kadri Güler
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Yezerımız Mehmet Canglı Görel'ın yazıtı elimize 
üleşmediği İçin yayınlayamıyoruz özür dileriz. ALMANYA’DA FAŞİZM 20

ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

Haftaya Bakış Kadri Güler

Sabırlar Taşıyor
hafife alınmayacak bir nitelik kazandı, önce çok değer 
II bilim adamı Server Tanllll. ardından savcı Reha öz 
sonra İstanbul Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı öl
dürüldü ve Resim öğretmeni yaralandı. Bursa Eğitim 
Enstitüsünde göreve başlayan yeni Müdür ve Yardım 
cilan saidınya uğradı..

Tüm bunlar önceden planlanmış, amaçlı eylemler 
dir. Bu eylemlerin ön amacı da CHP hükümetini başarı 
sız göstererek yönetimden uzaklaştırmak, doğacak 
kargaşa ortamında faşizmi acık olarak ülkeye yerleş
tirmektir.

Hükümet amacı acık olan bu eylemlerin üzerine 
gereği gibi gidememektedlr. Ülkede % 42 İlk bir halk 
oyuna sahip olan CHP, tüm demokratik kuruluşlarca 
desteklenmektedir, işçi sınıfının sendikaları DİSK ve 
Türk-iş Hükümeti desteklemektedirler. Bunlara karşın 
faşist odaklar ortaya çıkanlamamakta, MHP nin .Ülkü 
Ocaklarının olaylardaki fonksiyonu görmemezlikten 
gelinmektedir.

Faşizme karşı savaşmanın bilimsel kurullan var
dır. Eğer Türkiyedeki faşist odaklann kurutulmasında 
Hükümet üzerine düşeni yapamazsa, ülke bir kargaşa 
ve İç savaş ortamına itilmiş olur. Bu kez faşizme karşı 
cephe olur. Faşizme karşı 
oluşturulacak cephede metod ve teknikler bu kez İşçi 
sınıfı biimi doğrultusunda gelişir. Temelde faşizmi dur
duracakta zaten işçi sınıfıdır.

Halk artık sabırsızlıkla eli kanlı canilerin yuvaların 
başlarına yıkılması için Hükümetinin üzerine düşeni en 
etkin biçimde yerine getirmesini bekliyor. Beceriksizce 
alınacak önlemler ve gelişi güzel söylevler dönemi ge
rilerde kaldı. Biran önce toparlanarak olayların üzeri
ne gerçek teşhis ile gidilmelidir. Çünkü CHP tabanı da 
bunu istiyor.

NAZİ DİKTATÖRLÜĞÜ 
ÇOK PARTİLİ REJİMİN SONU

önce Almanya'nın geleneksel federal yapısına son 
verildi. 23 Martta çıkarılan Yetki Kanununa dayanılarak 
31 Martta, iç işlerinde özerkliğe sahip bütün eyaletlerin 
seçimle başa gelmiş meclisleri dağıtıldı.

Bütün eyaletlerin başına birer vali atandı. Hepsi Ma
zilerden seçilmişti. Görevleri, «Almanya Başbakanının 
tespit ettiği genel siyaseti» uygulamaktı. Hitier böyiece 
bir hamlede bütün Almanya üzerinde Nazi merkezi ikti
dar ve otoritesini sağlama bağladı.

Bunun ardından siyasî partilere el atıldı.
10. Mayıs'ta Prusya polisi Goering'in emriyle Sosyal 

Demokrat Partinin merkezine, gazetelerine, mallarına el 
koydu. Sosyal-demokratlar 23 Mart günü Yetki Kanu
nu oylamasında Hitlerie meydan okumuşlardı. Oysa şim 
di, polis baskınına uğradıktan sonra bile hâlâ yeni re
jimle uzlaşabileceklerini sanıyorlardı. Bu nedenle 19 Ma- 
yıs'ta Relchstag'da Hitier hükümetinin dış siyasetine o- 
lumlu oy verdiler! Ama bu yaptıklarına pişman olmaya 
bile vakit bulamadılar. Bir ay sonra, 22 Haziranda, Nazi 
İçişleri Bakanı Frick Sosyal -demokrat Partiyi «devletin 
varlığı için muzır» olduğu gerekçesiyle kapattığı. Partinin 
önderi ve miletvekillerinin hepsi tutuklandı. Komünist 
Partisi daha önce Prusya polisinin 24 Şubat baskınıyla 
yasal faaliyetine son vermeye zorlanmıştı.

Burjuva partilerinden Halk Partisi 4 Temmuzda, Ka
tolik Merkez Partisi de 5 Temmuzda kendi kendilerini 
feshetmeyi uygun gördüler. Hitler'in kaollsyon ortağı Mil 
liyetçl Parti ise daha da önce, 21 Haziranda polis ve Na 
zi komandoları tarafından basılmış. Parti başkanı Hugen 
berg hükümetten istifa etmiş. Parti kayıplara karışmıştı.

14 Temmuzda Hitier hükümeti yeni bir kanun çıkar
dı :

«Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanya'nın 
tek siyasi partisidir. Başka herhangi bir partinin örgütü
nü sürdürmeye ya da yeni bir parti kurmaya teşebbüs 
edenler üç yıl ağır yapîs ya da, eğer suç başka kanun
lara göre daha büyük bir cezayı gerektirmlyorsa, altı ay
dan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar.»

Yetki Kanunu ile kendisine tanınan yetkileri Hitier’ 
in hiç de hafife almadığı belli oluyordu. Kanunun kabu 
lü üzerinden henüz dört ay bile geçmeden Almanya'da 
tek parti diktatörlüğü gerçekleştirilmişti.

BÜTÜN BUNLAR NASIL MÜMKÜN OLDU?

Nasıl oklu da Almanya'da Maziler bu kadar tasa bir 
zamanda ve bu kadar vkalayılıHa demokrasinin hak
kından gelebildiler?

Bunun nedeni Almanya'da demokrasi güçlerin» de
mokrasi düşmanlan karşısında içine düştükleri zaafta. 
Bu zaafı doğuran ve besleyen başlıca nedenlerden biri, 
1913 de Cumhuriyet kurulduktan sonra başa geçen Sos 
yal-demokrct hükümetlerin izlediği «Burjuvaziyle uzlaş
ma* siyasetiydi. Sosyal-demokratlar sözde işçi sınıfı ata
na hareket ettikleri halde aslında işçi sınıfından ödleri 
kopuyordu. Bu yüzden, Almanya'da yeni kurulan de
mokratik rejimin korunması ve kökleşmesi için zorunlu 
âcil tedbirleri almaktan özenle ve ısrarla kaçtılar. Üs
telik, daha önce de gördüğümüz gibi, karşı-devrimci güç 
lerin toplumda en demokratik güç oian işçi sınıfına kar 
şı giriştikleri hemen bütün gerici saldırganlarda onlarla 
birlik olmayı seçtiler. Bundan başka, demokrasi dûş- 
ı.tenliğini her fırsatta ispat eden Alman tekelci sermo- 
yesini, izlediği ekonomik ve sosyal siyasetle korudular, 
daha da güçlendirdiler. Karşı-devrimci generallerin ba
şını çektiği Orduda anti-demokratik, şoven geleneklerin 
dürmesine isteyerek göz yumdular. Daha sonraki tutucu 
hükümetlerin bu defa kendilerini de hedef alan türlü an
ti-demokratik girişimleri karşısında hemen hiç bir karar 
İt direnme göstermediler.

Sosyol-demokratlar bütün bunlan işçi sınıfının dev
rimci ve demokratik hareketinden duydukları korkudan 
ötürü — ve bahaşını hiç kale almadan — yaptılar. Bu 
olgu, başta işçi sınıfı olmak üzere Almanya'da demokra
siden yana tüm güçleri, Hitler’in karşı-devrimci güçler
den açık destek ve yardım gören saldırısına başanyla 
direnemeyecek kadar zaafa düşürdü.

Yine buna bağlı bir ikinci neden, «faşizme karşı tüm 
demokrasi güçlerinin en geniş birliğinin sağlanamama- 
sıydı.» Demokrasiyi içlerine tam sindirememekle bitikte 
faşist de olmayan liberal (özgürlükçü] orta sınıfların ve 
onları temsil eden siyasi partilerin (meselâ Katolik Mer
kez Partisi) özellikle 1917 Sovyet Devrimi ertesinde hız
la artan işçi sınıfı düşmanlığı onları demokrasiye sonuna 
kadar sahip çıkmaktan alıkoydu, önce karşı-devrimci 
amaçlarını bağıra çağıra ilân eden Naziler ülkede «si
yasî istikrar»ı sağlayacak «komünizm tehlikesi» ni berta
raf edecek «kurtarıcılar» ya da en azından bîr «tampon 
güç» olarak görmelerine neden oldu, sonra da Nazi ted 
hişi karşısında sinmelerini kolaylaştırdı.

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ 

ş Basımevine Uğrayınız

SATILIK ARSALAR
İfrazlı, resmi Parselli, müstakil 
tapulu Uzun Vadeli —Her bütçeye 

uygun her semtte arsalar

10 BİN PEŞİN 30 AY VADE

GENÇALİ SAHİLİNDE ARSALAR

Yaprak Emlâk
Tlf : 1 271 - Ev : 2300
İstiklâl Cad. No. 1 8 - GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE Fİ ATLARI

Resmi İlânlar tek sütun em.si 5B TL.
Mahkeme vs îsrs İlânları sütnn em.ıi 2S TL 

özel İlânlar yaşarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 50 6 Aylık 36 Liradır.

Kenge İlanları 200 TL.
Dış Ülkelere, Yıllık Abene 126 TL.

SAHİBİ: HÜBBYİM - KADRİ. OİLIR 
ÇORUMLU M#D#BB : CBNOÎB «ÖBAL

Idara Yari : Gaıhana Cad. Şlrla Patap
Dizgi va Barlu : Ktrfaz Basımevi • flrla Patap 
TBL. : 1TOT — »İMLİK

Gemlik Körfezi Okuyunuz, 
। Okutunuz, Abone Olunuz
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BAĞ-KUR 
SİGORTALILARINA

Sanayi Çarşısı arsalarımız
dan sınırlı yarlerimiz kalmıştır. 
Sîzlerin de yararlanmanız için 
kısa zamanda bizlerle temas 
kurunuz.

Sanatkâr yetişecek çoçuklarımıza ani
yi imkânı Kooperatifimiz sunuyor.

S.S. Bağ Kur Sigortalıları Toplu İş Yari Yapı Koop. 
Vergi Dairesi Yanı tlf. 1538 GEMLİK

Schvveppes ile serinlik

Schvveppes ile mutluluk

Schvveppes içilen zevk

SCHWEPPES SİMDİ GEMLİK'TE

Schvveppes Gemlik Baş Bayii

Yener Kurt j
Gazhane Cad. No. 32 Tlf : 1797 den — Gemlik

CADDE VB 

SOKAKLARI 
TEMİZ TUTALIM
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Devlet yönetiminde, yönetime ege
men olan güçler ileri görüş, düşünceden

şı» tarafından hoş görülmüş, bugün eylem 
lerinl acımasızca sürdüren bu militanlar AP

korka gelmişlerdir. Korkularının nedeni a-
cik. Halkın, ulusun uyanması, kendilerinin 
yönetimlerine son verilme korkusu. Yöne
timin elden gitmesi için de halkın, ulusun 
dini inançlarını sömürmüşler; topluma yak
laşımları aldatmacalarla olmuştur. Toplu
mun içine itildiği ekonomik sosyal buna
lımların çözümleri ötesinde, doğruları söy
leyememiş, uyutucu nutuklarla ulusal duy
gulan körüklemişler; bir süre yönetimde 
kalma uğruna. Ulusal duygulanmızı yitir
me noktasına getirmişler; köylerimizde ko
nuşulan öz dilimizi yadsımış; Arapça, Fars
ça kullanma, benimsetme savaşını vermiş
ler, vermekteler. Türkierin İslâmlığı benim
semeden önceki kullanılan dili de görmez
liğe gelmişler, Türk davasında olanlar! da, 
bu konuda davalarına ters düşmüşlerdir. 
BİT yandan, Atatürkçü sevdikleri pozuna bü
rünerek, öte yandan, Atatürk'ün getirdikle
rine, ilkelerine ters düşmüşlerdir. Özü, sözü 
birbirini tutmayan, yönetimde olan bu güç
ler. halkın, ulusun uyanışı karşısında ger
çek tutumlarını almalıydılar. Halkı uyandı
ran, okumuş, aydınla halkın arasını açmak; 
okullara usların benimsemeyeceği, okuduk
ça sapabileceği ders kitaplarım sokmağı 
amaçlamışlardır. Amaçlarına ulaşamadan 
yönetimden ayrılmışlar! şimdi onun acısıy
la «feryadı figan eylemede» ler. Devreye

nln «başı» nca arkalanmıştır. Böylece, ge
nele taktığımızda bir totaliter uygulamayla 
karşılaşmamız, daha doğrusu yasadıktan 
kopuk uygulamada totaliterliğe ayak atan 
yönetimi görmemek için kör olmak yeter, 
işi buraya dek getirmişken» totaliter rejim» 
in, ne olduğuna bir bakalım. Bilirsiniz, AP. 
nîn «başı» bugünlerde totaliter sözcüğünü 
çokça kullanır oldu. Totaliter rejimde, hiç
bir muhalefet şekli tanınmaz, tüm yurttaş
lar bir bütün olarak, devlet hizmetinde, em
rinde olmasını ister. Demokratik ilkelere ay 
kın olan bir yönetim şekildir. Üç ortağın hü
kümet oldukları yılları gözlerimizin önüde 
canlandırırsak, totaliter uygulamalar görü
lür mu, görülmez mi? Sorunun yantını sîz
lere bırakıyorum bir de.

Dönelim bugüne. Bugünkü hükümet, 
çatırdayan bir yönetimin kalıntılarını üst
lenmiştir. A dan Z ye bozuk plan çarkın diş
lerini onarmak pek kolay değildir sanırız. 
Türk Devleti, Demire! Hükümetlerinin başın
dan, sonuna değin sarsıntılar geçirmiştir. 
Sosyal yapının bozulması, ekonominin ba
tağa girmesi sekiz aylık Ecevit Hükümetin
de olmamıştır. Aksine, bugünkü hükümet, 
bozulan kitlesel dengenin rayına oturtulma
sı çabası içindedir. Türkiye bugün bozulan 
her çark dişlisi için savaşım veriyor. Muha
lefet bu denli «milliyetçi» de hükümete ne-

SPO1R... SPOR... SFOR...

Gemlik Kulüpleri Önümüzdeki Sezon Aynı 
Grupta Mücadele Edecekler

Refik HIZAL

Gemliği Bursa II. Ama
tör kümesinde temsil eden 
üç kulüp Sûmerspor, Boru
sun Güvenspor, Umurspor 
aynı gruba düştüler.

Tertip komitesinde bulu 
nan Borusan Güvenspor Ku 
iübü Genel Sekreteri Fikret 
Bağcağız'ın verdiği bilgiye gö 
re, önümüzdeki sezon ikinci 
amatör küme 15 Eylül 1978 
günü başlayacak.

Takımlar bu yıl üç grup 
halinde mücadele edecek
ler A grubu merkezi Mudan

ya, B grubu merkezi Bursa 
C grubu merkezi Gemlik o- 
larak saptandı..

Grubunda 1. olacak ta
kım önümüzdeki sezon 1. 
amatör kümesinde oynaya
cak. İkinciden yedincîye ka 
dar olan takımlar II. kümeyi, 
geriye kalan altı takım ise 
III. kümeyi oluşturacak, Böy 
lece önümüzdeki yi! Bursa* 
da ilk kez İli. amatör küme 
başlayacak.

Gemlik kulüplerinin bu
lunduğu C grubu şu takım

iardan oluşuyor :
Gemlik Sûmerspor 
Borusan Güvenspor 
Umurspor
Orhangazi Gençlerbiriiğî 
Orhangazi Aâaietspor 
Sölöz Gençlerblrliği 
İnegöl İdmarryurdu 
Yenişehir Esnafspor 
Başakspor 
T ütün spor
Samanlı spor
Boyalıca Gençlik 
Ertuğrulgazi
Gürsuspor

Dillioğlu Özalp’i Açıkoturuma Davet Etti
nsl Meclisi üyesi Mustafa 
Özalp'in gazetemize yap
tığı "Narlı Hayriye Köy 
yolları asfalt programına 
alındı*’ şeklindeki açıkla
ması üzerine, Özalp'i açık 
oturuma davet etti.

Dillioğlu, gazetemize 
gönderdiği yazılı açıklama 
da asfalt proğramlarının 
İl Genel Meclisince yapıl 
madiğini, asfalt programı

nı YSE 2. Bölge Müdür
lüğü tarafından hazırlana
rak Köy işleri Baknlığınca 
onaylandığım belirtti.

Haşan Dillioğlu açık
lamasında 1978 programı 
na Narlı, Hayriye, Meci
diye ve Armutlu arası yol 
(arının teklif edildiği fakat 
bu teklifin Bakanlıkça p» 
rogramdan çıkarıldığını id 
dia etti ve şunları söyledi

"Programdan çıkartılan köy 
lerin faturasını AP ye ö- 
detmek isteyen Sayın Mms 
tafa Özalp’in gerçeklere, 
mevzuata uymayan bu be 
yanatı ile herşeyi iyi bilen 
köylümüzü yanıttığını sa
nıyorsa köyü ve köylümü 
zü tanımıyor demektir. 
Biz kendisini açık oturuma 
davet ediyoruz."

soktukian insan öldürücüler, yurda, ulusu 
karanlığa götürme uğraşı içindeler.

«Zaman-ı Devletlerinde» hukuk kural
larına uyuiduğu görülmediği gibi, Anayasa 
düşmanlığı da sürmüştür. Anayasa'nın ön
gördüğü mahkemeler, demokratik kuruluş
lar, karşılarında sürekli hükümeti bulmuş
lar; verilen haklı kararlar uygulanmamış, 
İşçi grevleri, direnişler yasalsızlık görüşü 
içinde kırılmaya çalışılmıştır. Toplumcu, ger 
çek ulusçu İşçi kuruluşlarının karşısına, 
kinci, vurucu güç olarak San Sendika deni
len kuruluşlar çıkarılmıştır. Hükümetlerinin, 
hüküm sürdüğü süre içinde, iş yerlerini, dev 
let kuruluşlarını, okulları «işgal» e yönelik 
girişimler, zamanın başbakanı, AP.’nin <ba-

V.

den olumlu destek olmaz; işleri güçleri ya- 
1 pıcılık değil yıkıcılık olur? Hükümete des- 
I tek olmak «milliyetçi muhalefetin» işidir. Bu 
S nu yapmadıkları sürece «milliyetçi» likleri 
| de havada kalır. Bu muhalefetin arkaladığı 
| kişiler bugünkü yönetime isyan etmiş gö- 
■ rünümündeler. Çoğunca öldürenler yine on 
| lar. Ulusun öğünç duyacağı kişileri seçerek 
I öldürmeleri «milliyetçilik» le uyum sağla- 
I maz. Bir çıkmazın içinden sıyrılmaya çalı- 
| şan, daha doğrusu ulusumuzu, bizleri sıyır- 
| maya çalışan hükümetin yanında yer almak 
E gerçek «milliyetçilik» tir.
E Yoksa: 30 Ağustos yaklaşırken daha çok 
H hırçınlaşmanın bir anlamı var?
İ 
j| 
0

Vali Çöker, Küçük Kumla’da 
İncelemeler Yaptı
ta olan 4 km. lik yolun çalışmalarını incelemiştir. Bir 
süre Çağlayan'da dinlenen Vali Ziya Çöker, daha son
ra iskeleye inerek Belediye Binasını ziyaret etmiş. Be
lediye sorunları ile belediye bütçesinin durumunu öğ
renmiştir.

Vali Çöker, Küçük Kumladaki incelemelerinden sonla 
Karacali Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerine gitmiştir.

Azot Sanayi
Tesislerine

lorda «Hazır gübre » ithâli 
yerine gübre hammaddesi it 
haline önem verilmesi gere
ğini vurgulamış, gübre ithali 
ni ancak yerli üretimin kapa 
sitesini aşan miktarlar için 
gerçekleştirilmesi belirtilmek 
tedir.

Kim Ne ödedi
Adı Soyadı Ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V.

Nvrf Kaptan 8.390.— Necati Cangiı 920 — Yunus Peker 22.900.—
Sadettin Civan 2ey Ver. Fehmi Başak 2.100— Yahya Uslu 4.105—
Maaart Scytian 395.— Fethi Kalkan Bey. Ver. Haşan Aksoy 1.215—
Hüseyin Gûİdai 290-— Hâlan Koygun Bey. Ver. İbrahim Talan 3.947.—
Handan I,ıic 14060.— Ömer Gerboğa 395.— İsmail Bozan 19.510.—

Saha Salebi» 3.525.— Mamnun« Şenol Bey. Ver- Murat Baykal Bey. Ver.
Matin Sedat Yıldırım 4.250.— Ahmet Sava? Şenol Bay. Ver. Haşan Konca 19.140.—
M- Ali 6.605.— Servet Durmu? 3.497.— Orhan Tutucu 19.140—
»«V»" Çavdar 7.935 — E. Neriman Çelebi 2.725.— Ekrem Tozan 1.455—
Mahir Sdnmez Vergisiz Kadriye Rodoplu 1.585.— Z. Nuran Kutbay 1.675.—
Gaman Emeç 30.280.— Ahmet Çakırlı 1.350— Cahit Kaya 3.455.—
E. Baântf $6nm«t Bey Ver, Ömer Seyhan 1.460.— Mustafa Ünal Vergisiz
A^o Bsykal 23,130.— Mehmet Evirgen 3.547— M. Hikmet Karakıç 10.105—
Haliz Girgin 2-310.— G. Güler 1.665— Ihsan Ateşli 13.468.—

Fahmi Yarde 10.972.— Mustafa Semiz 15.790— Oktay Buran 4.585.—
Sabrt Yıtdmm 14 565— Ali Ünal 8.530— Osman Babür 750—

Sürem Ueusrf 1405.— Hayrettin Ünal 8.530— Kerim Okan 3.565—
İbrahim Sezer Bey, Ver, Necmettin Ünal 8.635— Hüseyin Özen 2,747.—
Mehme* GOnüy Bey. Vre. İbrahim Yılmaz 2.665.— Nuri Noca 2.200—

Oı han f m^r 5.555,— Mehmet Aygür. 3.660.— Ahmet Can 7.830.—

Tezgâhtar Aranıyor

BUTİK ALİŞ’TE
ÇALIŞACAK
GENÇ BAYAN
TEZGÂHTAR ARANIYOR

MÜRACAAT : BUTİK ALİ>

Satılık Arsa
Osmaniye Mah. Elektrik ve 

suyu bulunan çarşı ve pazara 
çok yapın 11 O ve 145 m2 lik 
iki arsa satılıktır.

Müracaat : Berber Cafer Paker
Akbank Altı ' '> ■ Gemlik

Kongre İlânı
Gemlik Yüksek Öğrenim Öğrenci Derneği Bşk.lığından

Derneğimizin olağan genel kurul kongresi 29 Temmuz 1978 Cumartesi günü 
saat 21.30 da derneğimizde yapılacak.

Sayın üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

Gündem:
1- Saygı duruşu, yoklama, açılış — 2- Kongre divanı heyeti seçimi — 3- Faa

liyet raporlarının okunması — 4- Raporların müzakeresi ve ibrası — 5- Yönetim Ku
rulu seçimi — 6- Dilek ve temenniler — 7- Kapanış.

KÖRFEZ
İLÂN VE REKLÂMCILIK İŞLERİ

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

Hanları, Kutlamalar ve Ticari Reklamlarınız için

Körlez Basımevi tlf. 17 97 Gemlik



SORUMLU MÜDÜR 
Ur. M Ctnglz Göre/ 

4AH|Bİ 
HÜSEYİN - KADRİ GÜLER

gemUk

KÖRFEZ
f Dizgi •• batkı Kor faz Kotımar i

15 Temmuz <978Cum

KARDEŞLER İNŞAAT ve TİCARET 
KOLL. ŞTİ. g

ZEKİ TURAN - SEYFULLAH OZAN — OSMAN ÇİL S

SATILIK DAİRELER ve 
DÜKKANLAR İ

ZİRAAT BANKASI ARKASINDA 6 DÜKKÂN 9 DAİRE 
ÖDEMEDE KOLAYLIK SAĞLANIR

S

MÜRACAAT : ILICA CAD. NO. 5/B
TLF : 1564 -1268 -1078 GEMLİK

H inil [TE Ol İLT IL'T ffl1T ~TI ITT1T JT"TT ITİT îTTU IİTİT ITIR TT^T ~~TTT FT TT^T?"—ItlmTir r”T

I NIIDEİ I 
î ARTIK KİRA DÜŞÜNMEYECEKSİNİZ s 
| ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI |

YABANCI ÜLKELERDE OTURAN İŞÇİLER, İŞÇİ EMEKLİLERİ, | 1 BAĞ-KUR ÜYELERİ, YARDIMLAŞMA SANDIKLARI MENSUPLARI, g
ORDU EMEKLİLERİ, FERDİ KREDİYE HAK KAZANANLAR VE KANUNİ j 
SOSYAL SİGORTA KREDİSİ DEĞERİNDEKİ MEBLAĞI ÖDEYEBİLECEK S 

| TÜM VATANDAŞLARIMIZA 30 AY VADE J

LÜX$ DAİRE VE DÜKKÂN VERİYOR |
GEMLİK ORHANGAZİ CAD. 200 MT. DE LÜX$ DAİRE VE PASAJ İÇİNDE DÜKKÂNLAR |

ORHANGAZİ CUMHURİYET ALANI YENİ HÜKÜMET BİNASI KARCISI VE §
PTT KARSISINDA LÜXS DAİRE VE DÜKKÂNLAR |

1 BU BİR FIRSATTIR KAÇIRMAYIN..! |

4 __ Ayrıntılı Bilgi İçin R
0 MÜRACAAT : TLF : 1496 - 2194 S

ERKULLAR İNŞ. ORT.
S " İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31 GEMLİK §r s

Tasarruf 'Sahiplerine Müjde
Uzun Vadeli Satılık Arsalar

Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

ödemede kolaylık yapılır

JSHBUO
Gençali ovasında sahile 400 metre 

uzaklıkta satılık 
uzun vadeli arsalar

Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta parsellenmiş arsalar .

Tlf : 2097

Muhtar HAŞAN
Pak îş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik

BUTİK BALCI
1978 YAZ MODELLERİYLE 
HİZMETİNİZDE UĞRAYIN.

GÖRÜN
Hürriyet Kartı İndirimi % 10 olarak 

uygulanır.

G. G. S.
Gemlik Giyim Sanayii

* Resmi ve Özel kuruluşlara ; her 
çeşit Elbise, Ayakkabı, Gömlek, İş El
bisesi, Deri Ceket imalâtı ve ticareti.

* Ismarlama takım elbise, pantolon 
seferi çeşitleri dikimi

Çarşı Meydanı Akmanlar Pasajı 
no : 1 14 tlf. 2035 den GEMLİK

Satılık Uzun
Vadeli Arsalar

PAK OTEL YANI BUTİK BALCI

Mehmet Balcı Gemlik



Borçlarını Ödemeyen Sigortalılar Cezalandırılacaklar.

BAĞ-KUR BORÇLARI
DÖRT TAKSİTTE 
ÖDENECEK

Boğ-Kur'a prim borçları 
olan sigortaiılann. bu borç- 
lannı ödeyebilmeleri için bir 
defaya mahsus olmak üzere 
dört taksitle ödeme karan •- 
lındk

Boğ-Kur Bölge Müdürlü
ğü yetkililerince yapılan a- 
çıklamaya göre; Bağ-Kur Ge 
nel Yönetim Kurulunca 1479 
sayılı yasa kapsamına giren 
sigortaiılann 31 Ocak 1977 
tarihine kadar kuruma o- 
lan borçlarının taksitte öden 
mesi kararlaştın İdi. İlgililer, 
taksitlendirmenin sigortalı
ya kolaylık sağltyacağını be 
lirterek şunları söylediler:

«Borçlu olan sigortalı, 
taksit taahhütnamesi doldu 
tarak 31 Temmuz 1978 tari 
hine kadar Kuruma başvur 
mak zorundadır. Bu süre i- 
çinde kuruma başvurmayan

Gazhane Caddesinin Asfaltı Başlandı

Yolların Asfaltlanmasına 
Yeniden Başlandı

Geçen yıl Kasım ayın
da başlatılan ve havaların 
uygun olmaması nedeniyle 
yanm bırakılan asfalt çatış 
malanna yeniden başlandı.

Belediye Başkanı İbra
him Akıt, konuyla ilgili şu 
açıklamayı yaptı:

«Geçen yıl müteahhite 
verilen fakat yapımı havala 

sigortalılar hakkında yasal 
işlem yapılacak ve sigorta
lılar icraya verilecektir.

Sigortalının kuruma olan 
borcu, ayda 100 liradan az 
olmamak üzere Temmuz, A- 
ğustos, Eylül, Ekim aylarında 
eşit taksitler halinde ödene 
cek ve tüm borçlar 31 Ekim 
1978 tarihine kadar kapatıl
mış olacaktır

TESCİLLER DE 
YENİLENECEK

Bağ-Kur yasası kapsamı
na girmekle birlikte bugüne 
değin Kuruma tescillerini 
yaptırmamış sigortalıların 
da bağlı bulundukları mes
lek kuruluşları aracılığıyla 
tescillerini yaptırmaları halın 
de Bağ-Kur Genel Yönetim 
Kurulunca alınan karar ge
reği taksltlendirmelerden ya 
rarlanacaklardır 

rın bozulması sebebiyle ya
nm kalan asfalt çalışmaları 
na yeniden başladık, ilk ön
ce Polis Karakolu önünden 
başlayan Gazhane caddesi
nin asfaltı tamamlanacak. 
Daha sonra yeni yapılan Hü 
kümet binasının önü asfalt
lanacaktır» dedi.

Bağ-Kur Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri taahhütnamelerin 

Müdürlükten temin edilebi - 
ceğini ve daha geniş bilgi 
almak isteyenlerin Müdürlü
ğe başvurmaları gerektiğini 
açıkladılar.

Azot Sanayi
Sınavla
İşçi Alacak
Gemlik Azot Sanayii. Mon 

taj ve İşletme Müdürlüğün
ce yapılan açıklamaya göre, 
işletmede çalıştırılmak üzere 
sınavla işçi alınacaktır.

28 ve 29 Temmuz günleri 
yapılacak olan sınavlar için 
isteklilerin Gemlik iş ve işçi 
Bulma Müdürlüğünden ala
cakları kartlarla Azot Sana
yii T.^.Ş. Gemlik Montaj ve 
İşletme Müdürlüğüne baş 
vurmaları gerekiyor.

Bağ-Kur Tonlu İş Yeri Koop. Üye Kayıtları
Aysonunda Kanatılıyor
Yalova yolu üzerinde 13. 

500 metre karelik arsa satın 
alan S.S. Gemlik Bağ-Kur 
Toplu İş Yeri Yapı Koope
ratifinin üye yazımlarının ay 
sonunda bitirileceği açıklan 
dı.

SGemlik’in
Kot Numarası 2511

Şehirlerarası 
Bağlantısız 
Otomatik
Görüşmeler
Başladı

ilçemiz PTT sinin otoma
tik santrala kavuşmasından 
sonra şimdi de şehirler arası 
görüşmelerin bağlantısız o- 
larak otomatik şebekeye bağ 
lanması sevinçie karşılandı.

PTT Müdürlüğünce bir sü
re önce abonelere gönderi
len yazılı açıklamada şehir
lerarası otomatik santralın 
kurulması sırasında gerekli 
değişikliklerin yapılabilmesi 
ve güçlüklerin önlenebilmesi 
için Müdürlüğe yazılı başvu 
rulması istenmişdi.

PTT yetkilileri, şehirlerara 
sı otomatik santralın bağ
lantı çalışmalarının tamam
landığını ve hizmete açıldı
ğını söylediler.

Şehirler arası otomatik 
santral ile konuşmak için 
avize kaldırılarak 9 (09 değil) 
numarası çevirilecek, daha 
sonra aranan şehirin kot nu 
marası çevrilecek ve ardın 
dan da aranan numara çev 
rilecektir.

İlgililer Gemlik’in Kot Nu
marasının 2511 olduğunu be
lirttiler.

güne kadar devam ettirdik. 
Artık proje çalışmalarına 
başlanacağından kayıtları 
Temmuz ayının sonuna ka
dar devam ettireceğiz. Da
ha sonra kayıt yaptıranlar

TROL YAPAN 
İMRALI CEZAEVİ 
MOTORU SUÇÜSTÜ 
YAKALANDI

Gemlik Körfezinde yasa dı 
şı trol ile balık avcılığı ya
pan İmralı Cezaevine ait bir 
motor Karacabey İlçesi Kur
şunlu sahillerinde suç üstü 
yakalandı ve balıklara el kon 
du.

Gemlikli balıkçıların de
vamlı şikâyetleri ve takiple
ri sonucu dün Karacabey 
jandarması tarafından trol 
yapan İmralı Cezaevine ait 
balıkçı motoru suçüstü ya - 
kalandığı Gemlik S.S. Su Ü- 
rünleri Kooperatifi yönetici
lerince açıklandı.

Gemlik’ti balıkçılar daha 
önce konuyla ilgili olarak

DENİZ ÜÇÜNCÜ KURBANINI ALDI 
Denize Giren 17 Yasındaki Gene 
Bir Daha Çıkamadı /
Deniz mevsiminin boşla - 

masından bugüne kadar üç 
genç boğularak öldü.

yedekte kalacaklardır. Bu
nun için iş yeri sahibi ol
mak isteyen Esnaf ve Sa- 
natkârlarımızın bir an ön
ce başvurularını yaptırma- 
ian gerekmektedir.» dedi.

Bursa Vali!iğine şikâyetçi ol
muşlardı, ilgisizlik üzerine 
bu kez de Başbakanlığa, Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğüne, 
Adalet Bakanlığına, Gıda Ta
rım ve Hayvancılık Bokanlı- 
na şikâyetlerde bulunulmuş 
ve İmralı Savcısının Marma
ra Denizinde trol ile balık ya 
kalattığı iddia edilmişti. Ay
nı konu ile ilgili olarak yine 
bir süre önce ilçemizi ziya
ret eden Milli Savunma Ba
kanı Haşan Esat Işık'a da 
balıkçıiar sorunlarını anlat
mışlar ve gerekli önlemlerin 
alınmasını istemişlerdi.

Çarşamba günü Küçük 
Kumla’da yanında teyzesi 
olduğu halde denize yüz
meğe giren 17 yaşındaki 
Can Ateş adındaki genç, 
yüzlerce kişinin gözleri ö - 
nünde boğularak öldü.

Küçük Kumla’da Şen Ran 
siyonda kalan ve çarşamba 
günü saat 12.00 sıralarında 
yanında teyzesi Latife Baş
tan olduğu halde pansiyon 
önünde denize giren Can 
Ateş, gözler arasında boğul 
du. Boğulma olayını anlatan 
gözü yaşlı teyze Latife Baş-

D. S. 3 te

Kooperatif Başkanı Ali 
Sönmez, gazetemize yaptığı 
açıklamada Gemlikli Esnaf 
ve Sanatkârların bugüne ka 
dar bir iş yeri sahibi ola
madığını kurulmuş olan Koo 
peratif aracılığı ile bu soru 
nun ortadan kalkacağını be 
lirtti ve şöyle konuştu.

«13.500 metre kare olan 
arsamız üzerine 100 adet İş 
yeri yapmayı planladık. Bu
nun için üye kayıtlarını bu

Adli Tatil
Başladı

Adli tatil bütün yurtta 
Perşembe günü başladı. Ya
salara göre 5 Eylül'e kadar 
sürecek olan Adlî tatilde a- 
cele işler nöbetçi mahkeme 
tarafından yürütülmektedir.

Gemlik’te adli tatil süre
since acele ve suçüstü mah 
kemelerine sorgu yargıcı Ok
tay Konuralp tarafından ba
kılacaktır.

Yardımseverler
Derneği
Kermesi
Dün
Kumla’da
Yapıldı

Gemlik Yardım Seven
ler Derneğinin geleneksel 
Kermesi bu yılda Küçük 
Kumla Mılton Restourant’ta 
dün yapıldı.

Her yıl 5 yoksul öğren
ciye burs veren Gemlik Yar 
dun Sevenler Demeğinin 
tek gelir kaynağının kermes 
satışları olduğunu söyleyen 
Dr. Nimet Ataoğuz, «Bu yıl 
da hazırladığımız giyim eş- 
yaları Küçük Kum
la’da kapışıldı» dedi.

Sürat Motorlarının
Tehlikeli Olduğu Belirtiliyor
Küçük Kumla’da yazlığa 

gelen bazı kişilerin kull<n- 
d ıklan sürat motoriannın teh 
likeli olmağa başladığı yazlık 
sakinleri tarafından belirtil
mekte ve ilgililerin dikkati çe

kilmektedir.
Gazetemizi ziyaret e- 

den bir grup, son günlerde 
bazı kişilerin çok dikkatsiz
ce motor kunanmalanndan

D. S. 3JM
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ALMANYA’DA FAŞİZM W
ÇEVİREN ; HALİM TOĞAN

Azot Sanayii TAŞ.
Gemlik Montaj ve İşletme 

Müdürlüğü
28 Temmuz 1978 Cumo günü E. S E. ve Lise Me

zunlan 29 Temmuz 1978 Cumartesi günü İlk ve Orta
okul mezunlan Müdürlüğümüzde Yapılacak İmtihan
la alınmak üzere aşağıda vasıfları belirtilmiş Asker
lik Yapmış (E. S. E. Mezunları Hariç) ve Kimya Fab
rikasında çalışabilecek özellikte elemanlara ihtiyaç 
vardır.

İlgililerin imtihan olmak üzere Gemlik iş ve İşçi 
Bulma Kurumundan alacakları kartla Azot Sanayii 
TAŞ. Gemlik Montaj ve İşletme Müdürlüğüne gel
meleri rica olunur.

1 — E. S. E. Mezunu (Marangoz Bölümü Hariç)
— 35 yaşını geçmemiş
— İşletmeci olarak çalışabilecek özellikte
— Mesleğinde iş tecrübesi ve bonservisi olanlar 

tercih edilecektir.
2 — E. S. E. Mezunu (Torna, Testiye, Fireze, De

mirci, Elektrik Bölümü)
— 35 yaşını geçmemiş
— Bakım, İmalât ve elektrik işlerinde çalışabile

cek özellikte
— Mesleğinde iş tecrübesi ve bonservisi olanlar 

tercih edilecektir.
3 — Teknik Ressam

— E. S. E. Mezunu
— 35 Yaşını geçmemiş
— Eı az mesleğinde 3 sene tecrübeli ve bonservisti 

olacaktır.
4 — Orta Okul - Lise Mezunu

— 30 yaşını geçmemiş
— İşletme Tecrübesi ve bonservisi olanlar tercih 

edilecektir.
5 — İlk Okul - Orta Okul

— 30 yaşını geçmemiş
— Tornacı, Tesviyeci - Firezeci, Eiektrikçi (Ehli

yetli) Oto tamir ustası. Kaynakçı (Muhtelif 
Kaynak işlerini yapacak) Bant Tamir Ustası, 
îzolacı Ustası, Kaportacı, Oto tamir Boyacı 
ustası. Tesisat Ustası

— En az 3 sene mesleğinde iş tecrübesi ve bon
servisi olacaktır

6 — İş makinalan ve Kazıyıcı Operatörü - Vinç 
Operatörü

— 30 yaşını geçmemiş
— En az ilk okul - Orta okul mezunu
— En az 3 sene mesleğinde tecrübeli ve bonser

visti olacaktır.
7 — Kaloriferci Ustası

— 30 yaşını geçmemiş
— En az ilk okul - Orta okul mezunu
— Kaloriferci işlerinde yetişmiş ve bonservisi 

olacaktır.
— Orta Okul Mezunu olanlar tercih edilecektir.

8 — Ahçı ve Ahçı yardımcısı
— 35 yaşını geçmemiş
— En az İlk okul - Orta okul mezunu
— En az 5 sene mesleğinde tecrübeli ve bonser

visi! olacaktır.
— Orta okul mezunu olanlar tercih edilecektir.

9 — Koruma Bekçisi -
— 30 yaşını geçmemiş
— En az İlk okul mezunu
— Bekçilik yapabilecek özellikte
— Mesleğinde tecrübeli ve bonservisi! olanlar 

tercih edilecektir,
10 — Torbalama ve Yükleme işçisi

— 30 yaşını geçmemiş
— En az ilk okul mezunu
— Torbalama ve Yükleme işlerini yapabilecek 

özellikte olacaktır,
AZOT SANAYİİ T.A. Ş.

GEMLİK MONTAJ VE İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ

SATILIK ARSALAR
İfrazlı, resmi Parselli, müstakil 
tapulu Uzun Vadeli — Her bütçeye 

uygun her semtte arsalar

10 BİN PEŞİN 30 AY VADE
GENÇALİ SAHİLİNDE ARSALAR

Yaprak Emlâk
Tlf î 1271 - Ev s 2300
İstiklâl Cad, No, 18 - GEMLİK

Bir üçüncü neden, «faşizm karşısında işçi su*f»n»n 
kendi birliğinin sağlanamamağıydı.» Bunun baş soruncu
ları yine Sosyal demokratlardır. Onların devrim korkusu 
ve işçi sınıfı düşmanlığından kaynaklanan sınıf uzlaşma 
cısı tutumları, faşizme karşı en etkin ve tutarlı mücadele 
yolu olan birleşik halk cephesinin (tüm demokrasi güçle
rinin birliğinin) oluşturulmasını engelledi. Çünkü herşey- 
den önce işçi sınıfının kendi kitlesel birliğini sağlama işi
ni yokuşa sürdü. Sosyal—demokratlar, sosyalistlerle bir
likte hareket etmektense faşizmin baskın çıkma
sı tehlikesini bile göze alıyorlardı. Çünkü onların gözünde 
sosyalizim, yani işçi sınıfının iktidarı, en azından faşizm 
kadar büyük bir «tehlike» idi! Bu yüzden 1932'de Cumhur 
başkanı seçiminde Hitlerie karşı Kominist Partisiyle bir
likte davranacak yerde «en demokratik» tercih olarak 
gerici toprak beylerinin temsilcisi general Hindenburg'a 
oy verdiler. Bu yüzden Hitler Başbakan olduktan, Reichs- 
tag yangını olayı patlak verip Kominist Partisi kapatıldık 
dan, hattâ ülkedeki bütün sendikalar 1933 Mayıs ayı ba 
şında Nazi polisi tarafından basılıp kapılarına kilit asıl
dıktan sonra bile, Hitler'in dış siyasetini Reichstag'aa 
onayladılar. Ve yine bu yüzden Sosyal-demokrat sen
dika liderleri, 2 Mayıs baskınına rağmen hâlâ Hitler hü
kümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ilân etmek 
ten çekinmediler!

Öte yandan. Alman işçi sınıfının birliğinin sağla 
namamasında sosyalistlerin de önemli ölçüde sorumlu
luk payı vardı. Sosyal-demokrasiyi faşizmle âdeta aynı 
ve özdeş, sayan işçi sınıfının «baş düşmanı» ilân eden 
sekter (katı, dar görüşlü) tutumlara sosyalistler arasın
da bu dönemde oldukça sık rastlanıyordu. Kimi sosya
list unsurlar işçi sınıfı partisinin tırmanan faşizmi tek 
başına geçirseler bile kısa zamanda faşist iktidarın hak
kından gelebileceğini, ve bunun hemen ardından Alman 
ya'da işçi sınıfının iktidarını gerçekleştireceğini sanıyor
lardı. Bu yünden işçi sınıfının birliğini sağlama yolunda 
Sosyal-demokratlarla zorunlu İşbirliğini zaman zaman 
yokuşa sürüyorlardı. Bu, sosyalistlerin toplumdan tecrit 
olmalarında, dolayısıyla faşizm karşısında tüm demokra
si güçlerinin bölünmesinde katkısı olan büyük bir yanıl
gıyla; Sosyal demokratlarla eyyamcı sendika önderleri 
nin ihanetine eklenince, Alman işçi sınıfına ve Alman de 
mokrasisine çok pahalıya mal oldu.

Tasarruf Sahiplerine Müjde
Uzun Vadeli Satılık Arsalar

Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

Ödemede kolaylık yapılır
I OBillİB |M

Gençali ovasında sahile 400 metre 
uzaklıkta satılık 

uzun vadeli arsalar

Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

Osmaniye Mahallesi Dere Boyu
Sokakta parsellenmiş arsalar

Tlf : 2097

Muhtar HAŞAN
Pak İş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik

il M i

BAĞ-KUR
SİGORTALILARINA

Sanayi Çarşısı arsalarımız
dan sınırlı yerlerimiz kalmıştır. 
Sîzlerin de yararlanmanız için 
kısa zamanda bizlerle temas 
kurunuz.

Sanatkâr yetişecek çoçuklarımıza an I- 
yi İmkânı Kooperatifimiz sunuyor.

S.S. Bağ-Kur Sigortalıları Toplu İş Yeri Yapı Koop, 
Vergi Dairesi Yanı Tlf : 1538 GEMLİK

NAZİ PARTİSİNDE TEMİZLİK 
VE ADOLF HİTLERTN BAŞBUĞ OLMASI 

KAHVERENGİ OOtA MCI M FP
GEMİ AZJMK ALIYOR

îş odamtonran keyfine onece* yoktu. Eletuen zil 
çalr/O'du Yutardır ne isteyip durmuşlarsa birkaç ay 
içerisinöe. sanki bir sihirli değnek oeğrruşçeame. gerçek- 
ieşrvermiştL Yairtz. işçi ve sendikalar kesiminde sağ
lanan «huzur» a karşıkk bu defa Nazı mıihaniorın m «g- 
şırulk» kırıyla enikonu başkan cerce girmişti.

Kahverengi Gömlekliler gemi azıya almışIcrÛL So
kaklarda hergün bir hır çıkıyor, kimi zaman kan gâvoeyi 
götürüyordu. Nazi saldmiannın tek hedefi sosyai.-söene 
işçi militanlar da değildi. Dilediklerini rcsrgaie tutuktay* 
hırpalıyorlar, ellerine düşenlerin birçoğundan br daha 
haber al nmıyorau. Bu arada hızlarım alamayıp kilisele
re dahi çaldıranlar oluyordu. Herkes Nazi kabodoyıian 
karşısında sinmiş. Nazi anarşisi meydanı boş bulmuştu.

Özellikle Yohudîlerin hâli perişandı. İlk birkaç oy «c»n 
de bîr kaç bin Yahudi saldırıya uğradı, birçoğu kim vurdu 
ya gitti. Aynca Yahudi düşmanlığı resmiyete bindirildi 
Hitler'in çıkardığı kanunlarla butun Yahudiler kamu gö 
reylerinden, üniversitelerden, serbest mesleklerin birço 
ğundan atıldılar. Hitler 1 Nisanda Yahudi mağazalarına 
genel boykot ilân etti.

YENİ BİR SORUN 
«SOLCU» NAZİLER

Bütün bunlar iş hayatının düzenli ve tıkınnda yürü
mesi için gerekli «huzur ve istikrar»! bozuyor, işleri ak
satıyordu. Kaldı ki, iş adamlarının huzurunu ve keyfini ka 
çıran bir sorun daha çıkmıştı şimdi ortaya.

Daha önce de gördüğümüz gibi Nazi Partisinde 
partinin adındaki «sosyalizm»! Parti programının kimi 
«anti—kapitalist» taleplerini ve Hitlerin halk önündeki 
konuşmalarında «kokmuş burjuvazi» ye ağzı köpüre 
köpüre savurduğu küfürleri ciddîye alan unsurlar var
dı. Bunlar Nazi hareketini komünizme karşı olduğu gibi 
«adsız kapitalizm» e de karşı sanıyorlardı. Zaten par
tiye yaygın kitle tabanı sağlıyan nedenlerin başında, 
halkın ağır ekonomik kriz ortamında çektiği korkunç 
sıkıntı, tekellerin çıkarlarıyla kitlelerin hayat koşullan 
arasındaki uzlaşmaz çelişki gelmekteydi.

Devamı Var

G. G. S.
Gemlik Giyim Sanayii

* Resmi ve Özel kuruluşlara ; her 
çeşit Elbise, Ayakkabı, Gömlek, İş El
bisesi, Deri Ceket imalâtı ve ticareti.

* Ismarlama takım elbise, pantolon 
sefari çeşitleri dikimi

Çarşı Meydanı Akmanlar Pasajı 
no : 114 tlf- 2035 den GEMLİK

BUTİK BALCI 
1978 YAZ MODELLERİYLE 
HİZMETİNİZDE UĞRAYIN, 

GÖRÜN
Hürriyet Kartı İndirimi % 10 olarak 

uygulanır.

Sayın Gemlik Halkına
GEMLİK MANAVI

Taze Sebze ve Meyvalanyla 
Gece Gündüz Emrinizdedir

Evlere Servis Yapılır 
Bir Telefon Kafidir

TLF : 1856
BELEDİYE KAHVEHANESİ KARŞISI GEMLİK

Kayıp
VK. OO1. 145 nolu Temmuz - Ekim 

devrelerine ait Emekli Sandığı maaş ve 
fark çeklerimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
FAHRETTİN ÜZMEZLER
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Günümüzden yüz on yıl önce. Istanbul- 
da bir gazete çıkar; Basiıet. Basiret gaze
tesi sahibi. Ali Efendi, yüg-nltk nedir bilme
yen, savaşım gücü olan; Osman!) halkına 
siyasetin çirkin yüzünü, nasıl yönetildiğini 
çekinmeden söyleyen bir kiş’dir.

Ali Efendi meslek yaşam nca «üç padi
şah dönemi geçirmiştir: Sultan Abdülaziz, 
Beşinci Murat ve İkinci Abdülhamit». Üç 
padişah döneminde, gördüklerini, yaşadık
larını bir kitapta toplamıştır. Bu. «Istanbul- 
da elli yıllık önemli olaylar adlı kitaptan bir 
alıntı sunuyorum siz'ere. Kitap: Sander 
Yaynevince 1976 da bugünkü dille yayın- 
mışfcr.

■ABDÜLHAMİT DÖNEMİ NASILDI?»
YARADILIŞINDAN kötülüğe yatkın o- 

lan Atdülhamid’i. amcasıyla kardeşinin 
tahttan indirilmesi durumları ürkütmüş ve 
Ali Suavi olayıda bu korku ve kaygıyı ar
tırmış olduğundan yurdun her yanında 
özellikle kendisi hakkında ne söylenir ve 
ne yapılırsa anlamak merakına düşmüş 
idî. İşte bu merak ve isteğin kötü sonucu
dur ki, hafiyelik, casusluk son derecelere 
kadar ortalığa yayılmış, gitgide en geçerli 
bir sanat ve hizmet olmuştur. En dolgun 
maaşlar memurinlere, sık sık rütbe ve ni
şanlar yetenek ve değerden çok hafiyelik 
edenlere, özellikle bunlardan en çok kıyı
cılık edip ev yıkanlara aynlıp verilmiş ol
duğu gibi canını koruma ve kendini savun 
ma ancak hafiyelik etmekle, her ne bi
çimde olursa olsun yıldızla ilişki kurulma
ğa bağlı bulunmuş ve son derece pinti 
ve para biriktirmeye saygılı olan padişah, 
bu casuslara bol bol paralar vermeğe baş 
lamış olduğundan, kimi rütbe ve nişan 
ve yüksek görevlere, kimi bağış ve arma
ğanlara ve kimi kendini ve canını koru
maya tamah ederek halkın pek çoğu bu 
iğrenç sanata yönelmiş ve Abdülhamid’in 
korku ve kaygısı, ahlâkı son derece de 
bozmuştur.

Uğurlu OsmanlI inkılâbından önce ve 
Abdüihamid'in saltanatının son yıllanna 
rastlayan zamanlar hafiyelik ve casusluk 
o kadar ileri gitmiş ve yayılmıştır ki, kim
se kimseden, hatta baba evlâdından, kar
deş kardeşinden, koca karısından güven 
dayamayarak sürek bir korku ve telâş için 
de kalmış ve sabahleyin evinden çıkan ki
şi .akşam evine dönebileceğine güvene- 
memekte bulunmuş idi. Mutlak ve müste 
bit hükümetin vekilleri, sadrazamları, şey-

hül-islâmları ve öteki nazırları ahlâk bo
zukluğundan paylarını alarak yurdun ve 
milletin mutluluk ve esenliğini unutup bir 
köşeye atmış, tek kişinin sevinmesine, hoş 
nut olmasına kendilerini atamış, buna 
çalışmış idiler. Padişah kendi nefsine do
kunmamak koşuluyla her türlü kötülüğe 
göz yumar ve hatta millet bireyleri hak
kın uygun görülen kıyıcılıkları milletin gü 
cünü kıracağı için cana minnet bulur ol
duğundan pek azı ayrık olarak en büyü
ğünden en küçüğüne kadar memurlar dev 
let hazînesini, millet bireylerini soyup so 
ğana çevirmek, kendi keselerini doldur
mak kötü amaç ve düşüncesine düşmüş 
idiler.»

«Sözün kısas, şu son istibbat döne
mi bu güzel 'vatanın ağaç ve meyvalarım, 
şu güzel ve gönlü ulu milletin ahlâk ve dü 
şüncelerini kurt gibi yiyip çürüttüğünden 
dolayı Osmanlı tarihinin en acıklı ve üzün 
tü verici yapraklarını oluşturacaktır.»

«ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE 
DEVLETİN UĞRADIĞI KAYIPLAR 
ABDÜLHAMİD’in otuz üç yıllık salta

nat döneminde Osmanlı Devletinin uğradı
ğı büyük belâların, felâketlerin sayılıp dö
külme olanağı yoktur.... bir toprak par
çası müslüman şehitlerinin kanı ile yoğ
rulmuş olan vatan koparılan, zaptedilen 
yerler yedi krallık ülke dört valilik topra
ğıdır:......... Romanya Krallığı, Sırbistan 
kıt’ası, Karadağ hükümeti, Bosna, Hersek 
kıt’ası, Bulgar Krallığı, Mısır Ülkesi, Tunus 
Beyliği, Kıbrıs adası, Teselya ve Yenişehir 
eyaletleri (vilayet-İl) Rusya'ya bırakılan 
Batum Ardahan ve Kars eyaleti.»

«Yukarıda yazılan memleketler ve top 
raklar ile birlikte yirmi beş milyon nüfus 
yılda en aşağı on milyon lira gelir elimiz
den gitmiştir.»

«Düşük Padişahın, Saltanatının başın 
dan beri işlediği ve yaptığı kıyımlar ve kö 
tülükler yalnızca tahttan indirilme ve öl
dürülme korkusundan doğuyor, sözde mil 
letin bireylerini öldürmek, evlerini yıkmak, 
son derece şiddet göstermek ile kendini 
Tanrının kahredici pençesinden kurtarma
ya çalışıyordu...... Abdülhamid'de, «Dünya 
yıkılmış, devletin ülkeleri toprak olmuş zi 
yan yoktur. Hatta İstanbul yıkılmış, za
rar yok, yalnız Yıldız bayındır olsun, bana 
yeter» demekte olduğunu tutumuyla, yap- 
tıklanyle her an kanıtlamış ve ilân etmiş
tir».

Kongre İlânı
S.S. Gemlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin normal senelik kongreei 12. A* 

ğustos 1978 Pazar günü saat 10oo da Gemlik Şoför ve Otomobilciler Demeği Leke
linde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
Gündem:

1- Açılış ve kongre divanı seçimi — 2- Yönetim kurulu faaliyet raporunun bilan
çosu ve kâr-zarar cetvelinin okunması ve müzakeresi — 3- Denetim kurulunun hetap- 
larla ilgili raporu — 4- Yönetim kumlunun ve denetleme kurulunun ibrası — 5- Yö
netim ve denetleme kurulunun seçimi — 6- Dilekler ve kapanış.

Gemlik Petrol Ofisi Bayii 
Gempet Limited $ti.

Fuel Oil Satışlarına Başlamıştır.
6-5 Nolu Fuel Oil ve Kalorifer Yakıtı (ipreyak) Olarak 

Siparişler Derhal Yerine Getirilir

Adres : İstiklâl Cad. Şirin Pasajı Girişi No. 42
Tlf : 1 778 — 1 283

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Gemlik

Kim Ne ödedi
Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Sürat 
Motorlarının 
Tehlikeli 
Olduğu 
Belirtiliyor

dolayı denize bile girmeğe 
çekindiklerini belirttiler.

Geçen yıl da gazetemiz sû 
rat motorları konusunda il - 
gililerin dikkatlerini çekmiş, 
fakat ilgisizliğin sonucu iki 
kişi motorların altında kala
rak ölmüşlerdi. Konuyla ilgili 
olarak gereken ilginin göste
rilmesini bekliyoruz.

Adı Soyadı Ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V.
Yayer Ocak 2.205.— Cahit Atalay 3.447.— Şefik Kahraman 900.—

Süleyman Sa^jnak 20.— Süleyman Çalışkan 5.240.— İsmail Akıt 55.072.—

Emruüah Ay 40.— Fethi Doğan 5.135.— Afİ Kayacık 6.430.—

Ahmet Ozturk 4.440.— Murutlah Oraydın 10.035.— A. Osman Varol 6.325.—
Sadettin Kıvrak 2.255.— Hüseyin Ardan 2.550.— Mehmet Şenel 16.690.—

Hüsamettin Bostancı 1.105.— Necati Ertetik 6.430.— Mehmet İpek 645.—

Gmer Gülal 45.040.— Hizamettin Akkan 7.480.— İbrahim Yıldız 21.655.—
Arff Muffo 13.990.— Hüseyin Üre 71.847.— M. Fikri Semerciler 13.080.—
Halım GOney 1.110.—- "Şaban Akaç 3.015.— Haşan Giden 3.460.—
Mesut DdrdGneü Bey. Var. Ayhan Akaç 3.297.— Kemalettin Kırkayak 1.565.—
Salih Çakmak Bey Ver, Cemal Duran 4.355.— Sadettin Kırkayak 1.460.—
*il TOzfin 5.590.— Emin Ozmen 2.600.— Muzaffer Yavaşçalar 987.—
Sabahat Korun 400.— Hüseyin Dur 820.— Cemal Erkul 52.322.—
Self Gülal 3415— Faik Bozkurt 4.480.— Erol Karsaktı 1.655—

Cüneyt Cmdoruk 4435— Şükrü Bolu 8.950.—- Seyfettin Öztörk 4.590.—
İsmail Ün«3r 12.022 — Seçkin Tayyar 16.690.— Çiğdem Kardeştuncer 5.072.—
Rtza Damer 1.550.— Mehmet Ersan 4.855.— Ahmet Rıza Yaraman 2.505.—
M- İbrahim Çelik 7.130.— Kadir Aydın 1410— Şaban Akdere Bey. Ver.
İbrahim Rafa 4405.—- Hüseyin Şanlı 16.480.— Lütfiye Attan Beyanname vermemiş

Mehmet Şimşek 3.920.— 0. Erdinç Kandemir 2.515.— Aliye Sar 1.947.—

Gemlik KÖRFEZ 

Basımevine Uğrayınız

Deniz
Üçüncü
Kurbanını da
Aldı

tan .şunları söyledi:
«Can ile birlikte pansiyon 

dan çıktık ve denize girdik. 
Ben önden gidiyordum, da
ha sonra Çan'dan 20 met
re kadar açıldım ve geri dön 
düğümde Çan’ı göremedim. 
Kıyıya çıktığını sandım. Da
ha sonra boğulduğunu an - 
ladık.»

Düğün

Sünnet

Gemlik Körfezi Okuyunuz, 
Okutunuz, Abone Olunuz

Schvveppes ile serinlik

Schvveppes île mutluluk

Schvveppes içlen zevk

$CHWEPPE$ $İMDİ GEMLİK'TE
Schvveppes Gemlik Baş BayiiYENER KURT

Gazhane Cad. No. 32 Tlf : 1797 den — Gemlik

Davetiyelerinin 
En Güzellerini

KÖRFEZ 
RASIMEVİHBE 
Bulabilirsiniz
TFLH797 GEMLİK



SORUMLU MÜDÜR 
Ar. M. Ctfifte G8r«l 

SAHİBİ 
HÜSEYİN - KADRİ GÜLER

gemUk
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KARDEŞLER İNŞAAT ve TİCARET 
KOLL. ŞTİ.

i

ZEKİ TURAN — SEYFULLAH OZAN - OSMAN ÇİL

SATILIK DAİRELER ve
DÜKKANLAR

«

i

ZİRAAT BANKASI ARKASINDA 6 DÜKKÂN 9 DAİRE 
ÖDEMEDE KOLAYLIK SAĞLANIR

X

i

MÜRACAAT: ILICA CAD. NO. 5/B

TLF : 1564 * 1268 -1078 GEMLİK

ARTIK KİRA DÜŞÜNMEYECEKSİNİZ 
ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI

YABANCI ÜLKELERDE OTURAN İŞÇİLER, İŞÇİ EMEKLİLERİ, 
BAĞ-KUR ÜYELERİ, YARDIMLAŞMA SANDIKLARI MENSUPLARI, 

ORDU EMEKLİLERİ, FERDİ KREDİYE HAK KAZANANLAR VE KANUNİ 
SOSYAL SİGORTA KREDİSİ DEĞERİNDEKİ MEBLAĞI ÖDEYEBİLECEK 

TÜM VATANDAŞLARIMIZA 30 AY VADE
LÜX$ DAİRE VE DÜKKÂN VERİYOR

GEMLİK ORHANGAZİ CAD. 200 MT. DE LÜXS DAİRE VE PASAJ İÇİNDE DÜKKÂNLAR 
ORHANGAZİ CUMHURİYET ALANI YENİ HÜKÜMET BİNASI KARSISI VE 

PTT KARSISINDA LÜXS DAİRE VE DÜKKÂNLAR 
BU BİR FIRSATTIR KAÇIRMAYIN..!

| HERKES İNŞAAT YAPAR AMA g 
İNŞAAT MİMARIN iŞi

İ GEMLİK’LİLER-SOSYAL SİGORTALILAR §

BU GÜNE KADAR YÜZLERCE AİLEYİ KONUT Z 
S SAHİBİ YAFAN, KALİTELİ İNŞAATLARI İLE MÜŞ- I 
«g TERİLERİNİ DAİMA MEMNUN BIRAKAN, SATILAN S 
O DAİRELERE EMSALLERİNE NAZARAN 4-5 SENEDE I 
m 10 MİSLİ DEĞER KAZANDIRAN FİRMAM ŞİMDİ S 
M YİNE LÜKS DAİRELERİ ŞEHİT MEHMETÇİK SOKAĞI g| 
m SONUNDA KULAKTAŞINDA SİZLER İÇİN TEMEL- S

tR

g DEN EHVEN FİYATLARLA ÇATIŞA ÇIKARDI.
î ÇARŞI VE ŞEHİR MERKEZİNE YAKINLIK |

SİNEKSİZ, SİVRİSİNEKSİZ — GÜRÜLTÜ VE g 
^TRAFİKTEN UZAK ÜÇ KÖSELİ ARSA-BOLISBCİ

Ayrıntılı Bilgi İçin
MÜRACAAT : TLF : 1496 - 2194
ERKULLAR İNŞ. ORT.
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31 GEMLİK

MODERN AVRUPAİ MİMAR — EN HAVADAR ğ 
m MEVKİ VE MANZARAH I
§ IŞIKLI MERDİVEN - NET 75 İLE S8gJŞ M2 lîk dört odali daireler ■ 

TAKSİTLE EHVEN FİATLAR
RASLIYAN VE ■1M 150 BİN PEŞİNLE BAŞL1YAN VE g

B 2 SENE ÖDEME İMKANI OLAN g
M DAİRELER

300 - 350 - 400
RELER
- 450 BİN TL.LIK |

4i % 
4J
K 4S

Tavuk ve Süt Hayvanı Bakıcı
Aileler Aranıyor

MÜRACAAT ;

'A 
54
'A 
W

KfifttC CirrUK ENCÜRÜCÜK KÖYÜ 9}
CF

Mr M
* Küçük Çiftlik Günlük Yumurta $*. ' *
$ Yoğurt ve Piliçlerini * 
m m

Gemlik Bakkallarından Temin g
m M
g Edebilirsiniz
M M

H FİATLARLA SATIŞA SUNULMUŞTUR^ 

SB MÜHENDİS ~ MİMAR - MÜTEAHHİT g 
B SAMİ ÇEKİÇEL - Tlf : 2099 GEMLİK I 
ffi| 1 Nolu Cd. 2. Seç Apt. Kat 6 Daire 18 g

H MEZUNİYETİ : DEVLET MÜHENDİSLİK 
£ MİMARLIK AKADEMİSİ HOLZMİNDEN |
B ALMANYA I
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KAYMAKAM KÖSEOĞLU YAZLIKLARI DENETLİYOR

Lağım Sularını Denize Akılan
54?
îfc Uyarılarımız Dikkate Alındı
54? <

Şilelere Uyarı Yapıldı 54?

Şoför ve Yardımcısından da Ücret 
Alınmayacak
Feribot Seferleri Yeniden

ilçemiz Kaymakamı Emir 
Hüseyin Köseoğlu, hafta i- 
çinde yaptığı denetlemeler
de denize lağım sularını akı 
tan siteleri saptayarak, ge
rekli önlemlerin alınması i- 
çîn üçer günlük süre tanıdı.

Kurşunlu, Küçük Kumla 
ve Karacaali Köyünde yazlı 
ğa gelenlerin konut olarak 
kullandıktan sitelerin alt ya 
pıtannın olmamasından, bazı 
sitelerdeki faseptik kuyula- 
nnın ise dolmasından dola
yı site sakinlerinin 'ahım su 
tannı geceleri borularla de
nize döktükleri, bîr kısmının 
da özel olarak yaptırdıktan 
borularla devamlı olarak de 
nıze akıttıktan Kaymakamlı
ğa yapılan şikayetlerden an 
(aşılmıştır.

YA2L1KLAR 
DENETLENİYOR..

Kurşunlu ve Karacaali 
Köyünden denize lahım su
yu akıtıldığı konusunda bir
çok şikayetlerin alındığını a- 
çıklayan ilçe Kaymakamı E- 
mir Hüseyin Köseoğlu çar
şamba günü yanında İlçe 
Hükümet Doktoru Mustafa 
Karbay ve Sıtma Savaş Me 
murtan olduğu halde olay 
yerlerine gelerek inceleme
lerde bulundu. Bu arada bir 
çak sitenin lahımlannı deni 
ze akıttıktan raporlar halin
de saptanarak, site yöneti
cilerine gerekli önlemlerin

Orman Yangınları

alınması için üç günlük sü
re tanındı.

Halk ve çevre sağlığını 
büyük şekilde etkiliyen bu 
tür hareketlerin mutlaka ö- 
nüne geçileceğini ve denet
lemelerin sürdürüleceğini a 
çıklayan Kaymakam Emir 
Hüseyin Köseoğlu şöyle ko 
nuştu :

«Denetlemelerimizi sür
dürürken konunun temeline

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Özalp
“Dillioğlu Gerçekleri Görmemezlikten
Geliyor" I e di

Bir süre önce gazetemi
ze köy yolları konusunda a- 
çıklamalarda bulanan CHP 
İl Genel Meclisi üyesi Mus
tâfa Özalp, «AP II Genel 
Meclis üyesi Haşan Dillioğ- 
lu, gerçekleri görmemizlik- 
ten geliyor.» dedi.

Mustafa Özalp, Haşan 
Dillıoğlu’nûh kendisini açık 
oturuma çağırması ve Ci
hattı, Hayriye-Narh Köy yol 
farının* CHP li Bakan tara
fından programdan çıkarıl
ması konusunda açıklama
sına yanıt vermiş ve şun
ları söylemiştir :

«Sayın Dillioğlu'nun ga
zetenize yapmış olduğu açık 
lama gerçek dışıdır. Eski 

de inerek yazlıklardaki başı 
boşluğuda önliyeceğiz. Bu
nun için ilk önce halk sağ
lığını etkiliyen lahım suları
nın gerçekçi önlemlerle yok 
edilmesi için kanalizasyon 
projesinin gerçekleştirilmesi
ni düşünüyoruz. Bu konüda 
yaptığım ilişkilerde site sa
kinlerinden yakınlık gördüm. 
Dün konuyla ilgili olarak 
Karacaali Köyünden gelen

YSE'İl Müdürü Ali Gündüz 
tarafından yapılan proğram 
.tarda Cihatlı, Narlı-Hayriye, 
Armutlu köy yolları proğram 
dışı bırakılmıştı. Bu basılmış 
proğramda açıkça görülmek 
tedir. Ayrıca YSE. 2. Bölge 
Müdürlüğü tarafından -son 
olarak yapılan proğramda 
adı geçen yollar yine proğ- 
rama alınmadığı tarafımdan 
tesbit edilmiştir. Bunun üze 
rine Cihatlı Köyünün 3 km. 
lik ayrıca Narlı-Hayriye Kö
yünün 14 Km. lik yolunun 
asfalt programına alınması 
konusunda bölgeye yaptı
ğım girişimler sonucu hazır 
lanan ek proğram, .bakanlık 
ta onaylanmamış durumda 

bir heyeti kabul ederek hazırla
dıkları projeyi gözden geçirdi. 
Küçük kumla Belediyesi de 
bir kanalizasyon projesi i- 
çin çalışmalarını sürdürüyor 
Bütün sahillerde bu çalışma 
ları yoğunlaştırarak soruna 
köklü önlem bulmuş olaca 
ğız. Gelecek yıl yazlıkların 
kanalizasyon sorunlarının 
çözümlenmiş olmasını is
tiyorum.» 

bulunan esas proğram ile 
birlikte onaylatılmıştır. Bu 
onay CHP Bursa milletvekil 
ferin Ankara'da uğraşısı 
sopucu gerçekleşmiştir.

Valilikten aldığım 24.7. 
1978 tarih. Daimi Komisyon 
Kalemi 33-42 sayılı yazıdan 
da anlaşılacağı gibi Cihatlı 
yolunun yapılması için bir 
teklif olmamıştır. Bu belge
lerle sabittir. 1978 proğramı 
hazırlanırken şahsımın Ci- 
hatlı Köyü hakkındaki tekli 
fi AP oylarıyla kabul edilme 
miştir. Sayın Dillioğlu demo 
goji yaparak gerçekleri ör
teceğini sanıyorsa, kendini 
aldatmış olur, köylüyü de
ğil.»

Düzenlendi
Î4> Bir süre önce ilçemize gel 
îtmeğe başlayan Feribot'un üc 

retlerinin pahalı olması ve 
zamansız gelişi, konusunda 

^yaptığımız yayın dikkate olı- 
ît narak Feribot seferlerinde ye 
îtniden düzenleme yapıldı, şo- 

för ve yardımcılarından alı - 
nan ücretler kaldırıldı.
A Denizcilik Bankası Deniz 

ît Yolları İşletmesi yetkililerin- 
54? ce feribot 2 Ağustos Çarşam 
£7 ba günü İstanbul - Sirkeci 
^iskelesinden saat 18.00 de 

hareket edecek, Çarşamba

Abone Sayısı Arttırıldı
Kumla’da Teleks Teşkilatı
Kuruldu

Bir yıl önce Gemlik PTT 
Müdürlüğünden ayrılarak 
merkez Müdürlüğüne dönüş 
türülen Küçük Kumla PTT 
sine kurutan teleks teşkila
tı kasabanın haberleşme sorun
larını büyük ölçüde hafifletti.

Günün 24 saatinde Bur
sa PTT Baş Müdürlüğüne 
bağlı olarak çalışmalarını 
sürdüren teleksin görevini 
daha önce Gemlik PTT sin 
deki aygıtlar karşılamaktay

5

gecesi Gemlik'te koiocoK
Perçeme be sobohı saat 5.30 J 
da ise Istcnbulo hareket e- 
decektir. {

Daha önce feribota girendi 
kamyon, kamyonet şoför vefl 
yardımcılarından alınan uc-j 
ret kaldırılmış, fiattarda da 
düzenleme yapılmıştır. j

Son duruma göre feribot d 
ücretleri şöyledir: Öğrenci £ 
% 10 indirimli 67.50 TL. Yol- 4 
cu 75 TL. Taksi 200 TL. Mini-J 
büs 300 TL., Kamyon 400 - j
500 - 600 TL. d 

a

dı.
ABONELER
ÇOĞALTILIYOR...
Turizm sezonunda nûftı 

su 60 bini bulan Küçük Kur 
la'da bu yıl telefon abone 
sayısınında arttırıldığını sâ 
leyen ilgililer, 1980 yılına fc 
dar Küçük Kumla’nın otom 
tik devreye soku iması no c 
lışılmakta olduğunu bildird

D. S. 3 te

Konusunda Önlem
Toplantısı Yapıldı

İlçe Kaymakamı Emir Hü
seyin Köseoğlu, geçen hafta 
içinde köy muhtarlarıyla yap 
tığı toplantıda orman yangın 
tan konusunda önlem alın
mağı ve yangın ekipleri ku
rulmasını kararlaştırdı.

İlçe Kütüphanesinde yapı - 
fan toplantıda bir süre önce 
ilçemizde erkan yangınların 
dikkatsizlik ve ihmalden doğ 
doğunu hatırlatan Kayma
kam Köseoğlu, her köyde kö
mür yekentann listesi ile ço- 
bonfcnn ödlerinin ve otlakla 
rsnrn tesbit edilmesini istedi. 
Kaymakam Köseoğlu ayrıca 
orman yangınlarına karşı u- 
yonık olunmasını, yangın du 
rumundan köylerde söndür
meğe gidecek kişilerin bulu- 
nomomes, nedeniyle kayıpla 
rin çaf? belirterek
muhtor’ardan, yasadan uy
gun oton /aştaki kişilerin sap 
tartarak yangın ekiplerinin 
kurutmasını istedi.

BELEDİYE BAŞKANI AKIT 

“Minibüs Ücretlerini Belediye 
Tesbit Etmez”

Gemlik - Bursa minibüs 
ücretlerinin 12.5 liradan 15 
TL. ya çıkartılması üzerine 
gazetemize açıklama yapan 
Belediye Başkanı İbrahim A- 
kıt «Minübüs ücretlerinin 
tespiti belediyece yapılmaz»

Belediye Başkam I. Akıt

dedi.
Yalova’dan postaya ve

rilen imzasız bir mektup ü- 
zerine açıklama yapmak ge 
reğini duyduğunu söyleyen 
Gemlik Belediye Başkanı İb 
rahim Akıt, şunları söyledi : 
«Bir vatandaş bana imzasız 
olarak mektup yazarak ten 
kit etmiş ve Bursa-Gemlik a 
rasında çalışan minübüsle- 
rin 15 liraya çıkartılmasın
da bizi suçlamıştır. Bu şa
hıs mektup yazacağına zah 
met edip belediyeye gelsey
di, işin gerçeğini daha ko
lay öğrenmiş olurdu. Bele
diyenin minübüs {tatlarını a- 
yarlama yetkisi yoktur. Bu 
tamamen Ulaştırma Bakan
lığı tarafından kararlaştırılır, 
resmi yollarla Valiliklere ve 
Kaymakamlıklara bildirilerek

D. S. 3 te

CHP İlçe Yön. Kur. Kaymakam Köseoğlu’nu Ziyaret Etti

Namık Kahvecioğlu’nun Çorum Vali Yardımcılığı görevine atanması üzerine il
çemize İstanbul Gaziosmanpaşa’dan gelen yeni Kaymakam Emir Hüseyin Köseoğlu 
CHP ilçe Yönetim Kurulu tarafından makamında ziyaret edildi.

Perşembe günü saat 11.00 de yeni Kaymakama hoş ç aidinize giden CHP 
Yönelim Kurulu üyeleri, Kaymakam ile bir süre ilçe sorunlarım görüştüler.
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“Susmak..”
Susturulmaya alışkın bir toplum olduğumuzdan 

olacak; nedense «Susmak» değerli sayılır bizde...
«Söz gümüşse, sükût altındır!.» diye de susma- 

n n ne değerli şey olduğunu anlatmak istemişlerdir- 
güya...

Altn: da. gümüşü de olanlar için belki anlamı var
dır bu atasözünün amma, bunlardan yoksun olanlara 
bu şeylerin değerleri nasıl anlatılmak istenir o da ay
rı bir konu..

Okul sıralarında başlar «Susmak» serüveni..
Sınıfta aklınıza bir şey geldi de, sormak mı İste

diniz.. Öğretmen hoşnut kalmazsa sorunuzdan tersler 
hemen «Sus!..» der. «Otur yerine!..»

Susarsanız, susturulduğunuz için...
Duruşmada sanık önemli gördüğü bir konuda sa

vunmak ister kendisini. Yargıç sinirlenebilir bu duru
ma ve bağırır «Sus be adam!..» der, «Otur yerine!..»

Susarsınız, susturulduğunuz için..
Bir toplantıda konuşuyorsunuz ve çoğunluğu ho

şuna gitmeyen şeyler söylüyorsunuz.. Yüklenirler size 
ve bağırırlar «Sus, amma da çok konuştun ha!..» ve ek 
lerier «Otur yerine!..»

Susarsınız, susturulduğunuz için..
Böyle sürer gider bu.. Ve siz hep susturulursunuz..
Bu yönetimde de, siyasette de böyledir. Egemen

lerin işine gelmeyecek biçimde konuştuğunuz zaman, 
sustururlar sîzi ve «Otur yerine!..» derler...

Susarsınız, susturulduğunuz için..
Ve böytece egemenlerin istediği olur, siz de on

ların yörüngesine girmiş olursunuz.
Ve susmayı değerlendirmek ödüllendirmek isterler.. 

Değerlendirirler, ödüllendirirlerde...
Böyiece susar insanlar, susar toplum.. Aslında sus 

mak istediği için değil, susturulduğu için susar toplum.
Susmak bir sorumluluk gereği olduğu zaman zo

runluluktur . Yalnız, her susmanın sonunda ve belli 
bîr aşamada konuşmak sorumluluğu başlar ki, bu da 
susmanın zorunlu sonucudur..

Siyaset toplumsal bir uğraştır.. Bu uğraşı özellik
le emekçilerden yana veren insanlar, susma sorumlu
luklarının bittiği noktada, konuşma sorumluluklarını duy 
maya başlamalıdırlar.. Aksi halde, siyasette egemen
lerin yörüngesine girme dönemi başlar ki, uğraş top
lumsal almaktan çıkar, anlamını yitirir..

Sürekli susan insanlar, sonunda konuşacak bir 
şey bulamazlar.
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Tasarruf Sahiplerine Müjde
Uzun Vadeli Satılık Arsalar %

Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

Ödemede kolaylık yapılır
Tİ

Gençali ovasında sahile 400 metre 
uzaklıkta satılık 

uzun vadeli arsalar

ISPİ tel tel
Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

% 
% 
%

Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta parsellenmiş arsalar

Tlf ; 2097
7

Muhtar HAŞAN
Pak İş Hanı Kat 1 No, 5

Ti

Gemlik 7
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HAFTADAN
HAFTAYA

KONUK YAZARLAR

DÜZENİMİZDEN KIYIM ÖRNEKLERİ
Yurdumuzda yoğun bir kalkınma çabası sürdürülü 

yor. Bu bir gerçek. Fakat; gidiş düzeninde teknikyön- 
temlere, olması lazım gelenlere yer ve önem verilme
mektedir.

Biz tümile bir ziraat Ülkesiyiz. Bir taraftan sanayi 
leşirken diğer taraftan topraklarımızı değerlendirme, 
ürünlerimizi artırma ve kalitelerini daha da yükseltme
ye yönelmemizi kaçınılmaz ve savsaklanamaz birer 
gerek olarak görmekteyiz. Sanayileşmeye yönelirken 
ziraat! olduğu yerde bırakmak, verimli topraklarımız ü- 
zerine fabrikalar kurmaya kalkışmak şuursuzca bir 
gidiş örneğini verir. Nitekim, Bursa; Orhangazi, Çerkez 
köy... ve benzeri kasaba ve kentlerin verimli ovaları 
sermaye çevreleri tarafından (bedelsiz ithalat) tan da 
yararlanarak fabrikalar nedeniyle parsellenmiş durumda 
dır.

Dünyamız nüfusunun azımsanmıyacak bir bölü- 
müsızlanıp kıvrılarak açlıktan biteviye ölürken, bu ve
rimli ve de çok değerli topraklarımızı fabrikalar arsa
larına dönüştürmemiz ve buna bilerek göz yummamız 
yurdumuza ve toplumumuza ihanetten başka anlam ta
şımaz.

Gemlik'te deniz kıyısına yapılan ve peyder pey 
yapımına devam edilmekte olan fabrikalar ise; kasa
banın havasını fesada uğratmaktan başka zamanla 
su ürünlerimize de belirli zararları olacağı muhakkak
tır. İzmit'teki kıyı şeridinde mevcut fabrikalar, İzmît 
koyuna tam anlamıile zehirli bir bataklık haline getir
diği insan sağlığı yanında sü ürünlerine zararlı bulun
duğu ne yazıkki bir gerçektir. Bu fabrikalar; ovalar, e- 
kili dikili, verimli kültür arazileri ve deniz kıyıları yerine 
dağ ve tepelerin eteklerine veya yararlı duruma dönüş
mesinde fayda umulmayan topraklar üzerine pekala ku 
rulabilir.

Bu görüşümüze karşı (Deniz yoluyla taşıma ve

ALMANYA’DA FAŞİZM
ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

Naziler bu çelişkiyi sık sık vurgulayarak yürüttükleri 
demagojik propoganda ile küçük burjuva kitlelerin ve or
ta sınıfların geniş kesimlerini, hatta bazı işçileri de ken
dilerinsen yana kazanmışlardı. Şimdi bunlar Nazi ikti
darından, Nazi Partisine sağladıklar! desteğin fatura- 
sini istiyorlardı. Bu yüzden Parti içinde de antik prog
ramın uygulanması zamanının geldiğini söyleyen ses • 
îer yükselmeye başlamıştı. Büyük iş yerleri devletleş- 
tirilmeli, kârlar çalışanlarla paylaşılmalı, «faiz esirliği» 
ne son verilmeliydi, vb.

Bu arada bazı keskin militanlar fiilen harekete geç 
mişler, iş yerlerini ve ticarethaneleri -basıp patronları 
haraca kesmekten büyük mağazaları kapatmaya, esnaf 
ve işveren derneklerini ele geçirmeye kadar türlü faa
liyetlere girişmişlerdi. Bütün bunları birtakım «sorum
suz unsurlar» ın zirzopluğu olarak görüp geçiştirmek 
pek mümkün değildi. Çünkü Partinin yüksek kademe
deki yöneticileri arasında bu gibi görüşleri paylaşanlar 
vardı. Bunların başını Hitler’in eski hâmisi ve Nazi Par
tisinin ilk örgütleyicilerinden S.A. önderi Roehm çeki
yordu. Bir başkası, keskin «devrimci» ve «sahici sos
yalist» Goobbels’di. Bir diğeri de, yeni Tarım Bakanı 
VValter Darre idi. Darre (Dare) bakan olur olmaz çiftçi 
borçlarında büyük ölçüde indirim yapılacağını, geriye 
kalan borçların faizinin yüzde 2'ye düşürüleceğini açık
lamıştı. Bu olay bütün iş âleminde özellikle bankacılar 
arasında büyük endişeler doğurmuştu.

Bu durumda iş adamları endişelerinde —görünüş
te— haklıydılar. Nazilerin sağı belliydi ama «sol» lan 
henüz belli olmamıştı.- Yapacaklarını söyledikleri şeyle
rin hemen hepsini çok kısa zamanda gerçekleştirmişler, 
bir çırpıda ülkenin tek ve mutlak- hâkimi kesilmişlerdir. 
Şimdi, yapacakları daha başka şeyler olduğunu söylü
yorlardı, gözlerini de henüz durumlarında hiç bir değişik 
lik olmayan büyük sanayicilere, banka krallarına, toprak 
beylerine dikmişlerdi.

Üstelik birtakım anti-tekel, hattâ anti-kapitalist slo
ganları dillerine dolayın sık sık bir «İkinci ihtilâl» den söz 
eden bu eli silâhlı kişiler Orduya da hiç iyi gözle bak
mıyorlardı. Roehm, eski «kokuşmuş» düzenin belkemiği 
Ordunun yerini Nazi Partisinin dinamik taban örgütü 
olan ve o günlerde sayıları nerdeyse iki milyonu aşan 
SA ların alması gerektiğini ikide bir ağzından kaçırıyor
du, Tutucu generaller tasfiye edilmeli, ülkede «ihtiyar bu 
naklar» hâkimiyetine son verilmeliydi. Kurulacak yeni dü 
zenin temel direğini genç ve dinamik S.A. militanlarıyla 
onların sosyal tabanı oluşturmalıydı.

Ali Mernduh Ertunga 
Emekli Yargıç 

ulaşım daha ucuz ve kolay olması nedenleri ile bu 
fabrikalara kıyılarda kurulması zorunluğu bulunduğu) 
ileri sürülebilir. Gemlikte vaktile YEŞİL BURSA ve BUN 
taş taşıma ambarlan mevcuttu. 100 200 ton kapasite
li ondan fazla motorlar İstanbul - Gemlik ve Mudan
ya arasında çeşitli yükler taşırlardı. Fakat bu gün bun 
lardan hiç bir eser kalmamış bu tür taşımaya son ve
rilmiştir. İzniğin üzümü, Bursanın şeftalisi ve diğer yer 
lerin toprak ürünleri deniz yolu yerine tercihen kam
yonlar ve genellikle TIR'larla rahatlık ve eminlik için 
de taşınmaktadır. Karayolu taşıma; yapım ve üretim 
yerlerinden depolardan yüklenip varması amaç olan 
mahalde boşaltmaktan ibarettir. Deniz yolu taşıması 
belki daha da ucuza olabilir. Ancak yorucu özentisi 
(külfeti) nedeni ile daha çok pahalıya ulaşır. Mallar; 
iskele veya limana bir araçla getirilecek, oradan ge
mi veya motorlara yüklenecek, ulaştığı yerde limana 
boşaltılacak ve buradan da başka bir araçla teslimi 
gerekli yere kadar götürülecek... Bu indirme ve bindir
me güçlüklerinden başka bir hayli zaman kaybı da he- 
daba katılınca deniz yoluyla taşımanın artık ucuzluğu 
ve yaran kalmadığı tarihe malolması gerektiği inancı
na erilir.

Kıyılar, verimli topraklar ve ovalanmtzın dışında 
yapılacak fabrikalann ürünlerile (İptidaî) maddeleri ka 
ra yollarıiie kuşkusuz ve eminlik içinde taşınacağın
dan zaman kaybına yer verilmediği gibi her hangi bir 
zorlukta söz konusu olamaz.

Bu hoyrat ve sorumsuz gidişimizle gelecek kuşak 
lara karşı şefkat ve merham yoksunu, bilinçsiz ve ye
teneksiz, naletlenmeye değer birer ecdat durumuna 
düşmemek için bu ve benzeri hayatî konulara bütün 
toplumsal gücümüzle eğilmemiz, ecdat olma insan ol
ma haysiyyet ve onurunun şaşmaz bir gereği sayma
lıyız.

HİTLER TAVRINI BELLİ EDİYOR
Oysa Hitler bu konularda hiç öyle düşünmüyordu. 

Parti içinde «ikinci ihtilâl» lâkırdıları ve parababalannı 
tedirgin eden «aşırılık» lar konusunda tutumunu 1 Tem
muzda yaptığı bir konuşmada S.A. ve SS elebaşlarına 
olanca netliği ile açıkladı. «Mevcut düzeni bozma yolun 
da girişilecek her teşebbüsü, ikinci bir ihtilâl denilen ve 
bizi sadece anarşiye götürecek olan eğilimi nasıl mer
hametsizce ele alacaksam, o kadar merhametsizce bas 
tıracağım» dedi. Bununla da kalmadı. O günlerde işveren 
kurumlarını ele geçirmeye çalışan bezi keskin Nazileri 
Partiden ihraç ederek bu derneklerde Krupp ve Thyssen' 
in yeniden duruma hâkim olmalarını sağladı. Büyük ma 
gazalara savaş açan Esnaf Savaş Birliği'ni kapattı. Ve 
hükümetten çekilen Hudenberg'in yerine Ekonomi Bakan 
lığına Dr. Kari Schmitt (Şimit) adında birini atadı Bu 
Schmitt, Almanya'nın en kodaman sigorta şirketi Allianz' 
in genel müdürüydü ve iş adamları arasında en kaşar
lanmış işçi sınıfı düşmanlarından biriydi.

Hitler’in Orduyla da arasını bozmaya hiç niyeti yok
tu. Çünkü Nazi «ihtilâl» inin anlamını ve niteliğini «solcu» 
Nazilerden çok daha doğru ve gerçekçi değerlendiriyor
du. Nitekim 23 Eylül 1933'de yaptığı bir konuşmada şöy 
le dedi: «Böyle bir günde ordumuzun oynadığı rolü özel
likle unutmamalıyız. Çünkü ihtilâl günlerimizde ordu bi
zimle birlik olmasaydı bugün burda olmayacağımızı he
pimiz biliyoruz. Bunu hiç bir zaman unutmayacağımızı, 
onlarda eski şerefli ordu geleneğinin devamını gördüğü 
müzü ve ordunun ruhunu bütün kalbimizle ve bütün gü
cümüzle destekleyeceğimizi temin ederiz.»

Daha önce, 4 Nisanda Ordunun gönlünü hoş etmek 
için Alman Savunma Kurulu adı altında özel bir büro kur 
muştu. Bu büroda görev alan yüksek rütbeli generalle
rin de katkısıyla Almanya’yı gizlice yeniden silâhlandır
ma yolunda çalışmalar yürütülecekti. Aynca 20 Temmuz
da yeni bir Ordu Kanunu çıkarıldı. Askerlerin sivil mah
kemelerde yargılanmaları yasaklandı, erlerin (1918 «iha
net» günlerinden kalma» temsilci seçme hakkı kaldırıl
dı, subaylar yeniden eski imtiyazlarına kavuşturuldu.

Hitler’in Orduyla iyi geçinme yolunda elinden geleni 
geri komamasının bir başka önemli nedeni daha vardı. 
İhtiyar bunak Cumhurbaşkanı Hindenburg’un bir ayağı 
çukurdaydı. Yakında emri hak vâki olduğundan Hitler 
onun yerine geçmeyi tasarlıyordu. Aksi halde tek parti 
diktatörlüğünün ve Naziliğin geleceği askıda kalabilirdi. 
Bunun için de herşeyden önce Ordu şeflerinin rızasını 
almak gerekiyordu.

Gemlik Körfez’e
Abone Olunuz

Gürçay iskanında Caddeye Bakan Kiralık Büro
Tlf : 1288 GEMLİK
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GEMLİK’TEN İKİ FUTBOLCU

Sevmek, insanda aranılan, önde ge 
en niteliktir. İçinde, sevmek duvusu ol- 
hayan, daha doğrusu sevme duygusu ge
lememiş bir kişi kolayca sevgiyi oluştu- 
amaz özbenliğinde. Çocukluklarında hor- 
hnan, özlemleri, gözlerinde donuk yaşlar 
>larak kalan; yiyiminde, yaşamında, gîyi- 
nince geride olcn çocuklarımız büyüdük 
erinde sevecen olabilirler mi? Bizler co- 
:uklanmıza ana kucağında, okulda şev
linin ne olduğunu verebiliyor muyuz? Bu 
iorulann ikisinde de tam yanıt olmak ola- 
laksız. Anne, baba, çocuk eğitimin ne ot
luğundan habersiz, öğretici, okulun bu ko 
luda verdiği bilgilerin üstüne birşey koy- 
nadan meslek yaşcmını tamamlar; öğren
işine, ana, babaya sevgi üstüne de söy- 
syemez diyemez mutluluğun sevgide de 
rayacağını, içinde 'sevme duyusu olma- 
an insan mutlu olabilir mi? Sanmıyorum, 
ier şeyden önce ge’en sevgidir, bu du- 
unun kemiğimize, îliğimize değin işleme
lidir. Çocuklarımıza sevmenin ne olduğu- 
iu öğretmek ana ilkemiz olmalıdır. Dün
len bagûne değin çekilenler sevgi yok- 
lunluğunun getirdikleridir. Evde, çocuk, 
tardeş sevgisinin, doğa sevgisinin tadına 
'aramamışsa, insan sevgisini, hayvan, çi
lek ağaç sevgisi geliştirmek zorlaşacak- 
ır. Büyüdüğünde, saptırılarak, acımasız, vu 
ucu. kinci, öz benliğinden kopmuş bir ki
li olacaktır. Sevmek, güzel olan her şeyi, 
nsanı-doğayı sevmek tutku olmalıdır ki
lide.

Uluslar yaşamlarını sürdürebilmek için 
lisanlarının güçlerine dayanırlar. Vatanın 
savunmasında, fabrikalarda, tarımda, in
san, gücüne gereksinim duyulur. Buralar- 
a en küçük birimden en büyüğüne değin 
nsan topluluğu vardır. Vatan savunma
sında, fabrikalarda, tarım alanlarında ve- 
im, vatan sevgisi başta gelerek birlik için 
ie alınır, kişilik topluluktan en kalaba- 
ık topluluklarda emek verenler sevgiyi iç
erine sindirme, sevme durumundadırlar. İ- 
;ini sevmek, insan sevmek, doğayı sevmek 
ropluma daha yararlı olabilme yönünde 
fendimizi yetiştirmeyi sevmek. Öyle kişiler 
rar İd ulusumu, kişileri severim der de, 
sevdiklerine bir şey vermek için okumak 
iğrenmek, bilinçli olma yolunu hiç sev
mez. İnsanlarını seveceksin gözle. Özün
le dertlerini taşımayacaksın. Kıta kıt eme 
jiyfe geçinenin yanındayım diyeceksin. Pa

ranla öğünecek yemeklerde nelerin sofran 
da bulunduğunu vurgulayarak anlatacak
sın Lüks İçinde' yaşamını sürdüreceksin 
arkasından da sosyalistim diyeceksin (!) 
Bunları neyesöyledik. Çevremizde hüma
nist olan, Anadolu Halkının çektiklerine, 
okumasız, yazmasız, aşsız, odsuz, çıplak, 

, hastalıklı eğitim olanaklarından .öğretim
den yoksun olduklarını söyleyip de ters dü 
şenleri görüyorum da ondan. Kapitalizmi 
beğenmez, sözde parayı sevmez, para ka
zanmak, zengin olmak için kişiliğinin yi
tirilmesi de olsa milyoner olmaya karar
lıdır. Bir yandan, insan sevgisi taşımak, 
öbür yandan, küçük tartışmalarda bilek 
gücüyle karşı çıkmak.

Bugün yurdumuzda, önceden yönlen
dirilmiş bomba atan, «tetik çeken» güçler 
var. Bunları sağ-sol olarak adlandırırsak. 
Her iki kanattan da insan sevgisi bekle
mek olası. Diyelim, bir taraf sürekli insan 
sevgisinden uzak, silâhın nasıl kullanılaca 
ğını, devletin .acımasız yöntemlerle nasıl 
ele geçirileceğini öğrene gelmiş; kendi so 
yu olan kişilere dinsiz, komünist gözle ba 
kan kişiler topluluğu. Son zamanlarda her 
iki tarafa nerdeyse birbirleriyle koşut yol
lardalar. Öldürülecek kişilerin saptanması 
yanında, saptanmaması da var. Gönder 
paketi, mektubu, at bombayı öldür. Ya si
garaların içine konan patlayıcılar? Sıra
dan adam öldürme. Yerleştir dudakları
na sigarayı çok kibriti yitir yaşamını. On
dan sonra da ulus severlikten, insan se- 
verlikten söz edilsin. Önce parayı, taban
cayı seven kişilerde, insan sevgisi um
mak us dışı davranış olur.' Ulusunun, bi- 
riylerinin, bölünmesiz yaşamını, mutluluğu 
nu özünde duyan kişi insan sevgisiyle do
lu olandır. Sevgi’nin, sevmenin sınırları 
çok geniş. Bu geniş sınırlar içinde ağır
lığı insan üstünde topladık oysam, az sö
zünü ettiğimiz doğa sevgisi insan sevgi
sine eşitliktedir.

Genç adam konuşuyor masada :
— Su olmasa hiçbir şey olmaz. Dün

yada iki saat su kalmadığını düşünelim. 
Susuz ağaç, çiçek orman olamaz. ,

— Evvelsi gün dağdan odun yaptım. 
Arkadaş bir giriştim 61 m. kolum gibi ağaç
lar...

Bu güzel, Gemlik akşamında hepimi
ze içten sevgiler.

BURSASPOR GENÇ TAKIMINA 
TRANSFER OLDU

Refik HIZAL

İlçemiz takımlarından Sümerspor'un genç va başanlı futbolcuları geri dört
lüde oynayan HAYDAR ile orta sahada oynayan MEHMET bu transfer ayında 
Bursaspor'a geçtiler.

Geçtiğimiz günlerde yapılan festival kupası maçlarını izlemeye galan Butsa- 
spor A takımı antrenörü Haşan BORA genç futbolculan izledikten sonra alınmalarına 
karar verdi.

Bu sezon Türkiye I. liginde oynayann profesyonel kulüplerin genç takmlan 
da aynı fikstürde mücadele edecekler. Bu durum genç takımlara verilen önemi belirtiyor.

Gazetemiz genç futbolcu arkadaşlarımıza yeni takımlannda başanlar diler.

SATILIK ARSALAR
İfrazlı, resmi Parselli, müstakil 
tapulu Uzun Vadeli —Her bütçeye 

uygun her semtte arsalar

JsLiâp AL aüs a* §.==§ 
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10 BİN PEŞİN 30 AY VADE
GENÇALİ SAHİLİNDE ARSALAR

Yaprak Emlâk
Tlf : 1 271 - Ev : 2300
İstiklâl Cad. No. 1 8 - GEMLİK

Kumla’da
Yazlık
Gazete
Çıkarıldı
t

Küçük Kumla'da geçen haf 
ta «Kumla» adında haftalık 
siyasi bir gazete yayın yaşa
mına sokuldu.

Küçük Kumla ile ilgili ha - 
berleri yayınlayan «KUMLA» 
gazetesi Eskişehirde basıl
makta olduğu öğrenildi.
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Kim Ne Ödedi

Sayın Gemlik Halkına
GEMLİK MANAVI

Taze Sebze ve Meyvalarıyla 
Gece Gündüz Emrinizdedir

Evlere Servis Yapılır 
Bir Telefon Kafidir

TLF : 1856
BELEDİYE KAHVEHANESİ KARŞISI GEMLİK

Minibüs 
Ücretlerini 
Belediye 
Tesbit 
Etmez
tarifeler hayata geçirilir. Bir 
başka yazıylada belediyele
re bilgi verilir.

Ulaştırma Bakanlığı 27. 
12.1978 tarih. Kara Ulaştır
ma Genel Müdürlüğü 
21/4753 sayılı emirleri İle 
Gemlik minübüslerinin fiat- 
lan uygulamaya konulmuş
tur.»

ADLİYE PESONELI :

Adı Soyadı ödediği V Adı Soyadı Ödediği V, Adı Soyadı Ödediği V.

Ihmet Şeritçî Yargıç 117.624.—
İsmet Akdağ Yargıç 117.624—-

O. Koruralp Yargıç 115.704
JmH Tekeıi Seveı H 7,372.—
Hetfn Oğü* S. Katip 17.466.—

Büke İe. Mem. 24,126.—

Necmettin Şanlı Zabıt 21.108-— 
Fahrettin Uygun Sav, Kat. 12.084.— 
Raif İzath Za&- Kat. 13.488.— 
Nurettin Ünvar Zab. Kat, 11.520.—
Ali O, Böikuf Zab. Kat, 12.012.— 
Serpil Samîun Zab* Kat. 11.904-—

Halit Korkusuz Seçim Şef. 11.796.-
Basri Tuman Mübaşir 11.052.—
İlyas Bozkuş 'Mübaşir 12.012.—
Şevket İlgın Odacı 11.100.—
Salih Esen Zab. Kat. 11.880.—
Kâmil İlhan Odacı 11.940—

Yiğit İc. Kat. 16.380 — Zülfü Töpaföğlu Sav. Kat. 12.012—

TİCARETLE UĞRAŞANLAR :

MstukM Okan 3.61$.— Hakkı Geçkin 8.697.— Nail Kozlu 26.155—
linay Eralp 14.1».— Mustafa Ceylan 1450— İbrahim Koça; 7.830.—
ÜBrer 4.197.— HÜMyin Pamuk 10.840.— Mohmet Akkan 3.110.—
7, Mınaffer Çil 1X57.— Onı,.ı" Pamuk 8.110.— M. Komnl Obuz 385.—
E«t Çekon 32.230.— Ayhan Güntlo^Ho 4.480— Erdoğan Özen 9.930—

4.375— SOlaymtrt Bıyık Mat, 8«. Et. Ömer Mete 5.905—
t Krratta Ataman 1.145— Sadettin Birlik 1.600— H. Fehmi Göral 8.090—
f. Tahra öatuna 14)00 — Ülkü Kumla 40.175— Ilhan Yavuz 1.440.—
W ûrkur* 6.550.— Kral Mvtman 11.855.— Haşan Kara 2.160.—

trsjy 3.160.— S^fîm 3a( 2450— Mursel Kılıç 10.210—
fcntet Çam 2,740.— Y, Cemafettfn Egamtn 2,515—• Mahmet Moto 2.255.—
Kemef 14)50— Cengfe Fmarbafı 4.320.— Yılmaz Köksal 1,405.—

8.915 — ihfahlm Kaya 1045$— Fahrettin Ünal 3.610—
Srdem 8O40^~ Patım Tofiti) 2.405— Ali Nihat Karaata 3.500—

370— irfan Çantürk 4,855^— Hahrattln Akar 7.830.—
(■■■Matı* SmmnI, 0.110-- ftmail Aydın 5,555— Bayram Bacarlkll 4.765—

1 307— Ahmat At»y 2465— Dursun Afi Bacarlkli 8.705.—

BAĞ-KUR
SİGORTALILARINA

Sanayi Çarşısı arsalarımız
dan sınırlı yerlerimiz kalmıştır. 
Sîzlerin de yararlanmanız için 
kısa zamanda dizlerle temas 
kurunuz.

Sanatkâr yetişecek çoçuklarımıza en i- 
yi imkânı Kooperatifimiz sunuyor..

S.S. Bağ-Kur Sigortalıları Toplu iş Yeri Yapı Koop. 
Vergi Dairesi Yanı Tlf : 1538 GEMLİK

Kumla'da
Teleks
Teşkilatı *
Kuruldu
ier. 200 kişilik telefon sant 
ralinin 20 ye çıkarıldığı, sant 
rol memurelerinin ise Gem 
lik ve çevre ilçelerden geçi
ci olarak takviye edildiğinin 
belirtildiği açıklamada ya
kında çevre köylerinde Kü
çük Kumla PTT Müdürlüğü 
ne bağlanacağı da bildirdi
ler.

Gemlik Körfezi Okuyunuz, 
Okutunuz, Abone Olunuz
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SAHİBİ
... ; HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemLik

KÖRFEZ 9
Dizgi ve Baskı Körfez Basımevi

KARDEŞLER İNŞAAT ve TİCARET 
KOLL. ŞTİ.

ZEKİ TURAN — SEYFULLAH OZAN — OSMAN ÇİL

SATILIK DAİRELER VC
0 İKRAMLAR

ZİRAAT BANKASI ARKASINDA 6 DÜKKÂN 9 DAİRE
ÖDEMEDE KOLAYLIK SAÖEANIR

MÜRACAAT : ILICA CAD. NO. 57B
TLF : 1564 ■ 1268 -1078 GEMLİK

İ

i 
İ |
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GEMLİK

Ayrıntılı Bilgi İçin
MÜRACAAT : TLF : 1496 - 2194
ERKULLAR İNŞ. ORT.
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31

ARTIK KIRA DÜŞÜNMEYECEKSİNİZ!

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLI^
YABANCI ÜLKELERDE OTURAN İŞÇİLER, İŞÇİ EMEKLİLERİ, 

BAĞ-KUR ÜYELERİ, YARDIMLAŞMA SANDIKLARI MENSUPLARI, 
ORDU EMEKLİLERİ, FERDİ KREDİYE HAK KAZANANLAR VE KANUNİ 
SOSYAL SİGORTA KREDİSİ DEĞERİNDEKİ MEBLAĞI ÖDEYEBİLECEK 

TÜM VATANDAŞLARIMIZA 30 AY VADE İLE

LÜX$ DAİRE VE DÜKKÂN VERİYOR
GEMLİK. ORHANGAZİ CAD. 200 MT. DE LÜXS DAİRE VE PASAJ İÇİNDE DÜKKÂNLAR 

ORHANGAZİ* CUMHURİYET ALANI YENİ HÜKÜMET BİNASI KARSISI VE 
PTT KARSISINDA LÜXS DAİRE VE DÜKKÂNLAR 

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN..!

% Tavuk ve Sut Hayvanı Bakıcı
Aileler Aranıyor £

« MÜRACAAT :4? P
« KÜÇÜK ÇİFTLİK ENGÜRÜCÜK KÖYÜ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 
M M
J Küçük Çiftlik Günlük Yumurta * 
x x
J Yoğurt ve Piliçlerini | 
x x

Gemlik Bakkallarından Temin £
X X
| Edebilirsiniz J
M X
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX

İ HERKES İNŞAAT YAPAR AMA 
İNŞAAT MİMARIN İŞİ

«re

S GEMLİR’LİLER-SOSYAL SİGORTALILAR

§ BU GÜNE KADAR YÜZLERCE AİLEYİ KONUT 
B SAHİBİ YAFAN, KALİTELİ İNŞAATLARI İLE MÜŞ- 
ra TERİLERİNİ DAİMA MEMNUN BIRAKAN, SATILAN 
0» DAİRELERE EMSALLERİNE NAZARAN 4-5 SENEDE 
ra 10 MİSLİ DEĞER KAZANDIRAN FİRMAM ŞİMDİ 
B YİNE LÜKS DAİRELERİ ŞEHİT MEHMETÇİK SOKAĞI 
ra SONUNDA KULAKTAŞINDA SÎZLER İÇİN TEMEL- 
B DEN EHVEN FİYATLARLA ŞATIŞA ÇIKARDI.

B ÇARŞI VE ŞEHİR MERKEZİNE YAKINLIK 

ra SİNEKSİZ, SİVRİSİNEKSİZ - GÜRÜLTÜ VE 
^TRAFİKTEN UZAK ÜÇ KÖSELİ ARSA-BOL IŞIK

MODERN AVRUPAİ MİMAR — EN HAVADAR
O MEVKİ VE MANZARA

O IŞIKLI MERDİVEN - NET 75 İLE 88
R M2 LİK DÖRT ODALI DAİRELER 

TAKSİTLE EHVEN FİATLAR
M 150 BİN PEŞİNLE BAŞLIYAN VE 
B 2 SENE ÖDEME İMKANI OLAN

DAİRELER
g 300 - 350 - 400 - 450 BİN TL. LİK 
g Fİ ATLARLA SATIŞA SUNULMUŞTUR 

H MÜHENDİS - MİMAR - MÜTEAHHİT 
R SAMİ ÇEKİÇEL - Tlf : 2099 GEMLİK 
N 1 Nolu Cd. 2. Seç Apt. Kat 6 Daire İS

H MEZUNİYETİ : DEVLET MÜHENDİSLİK
S MİMARLIK AKADEMİSİ HOLZMİNDEN 
H ALMANYA

1
B»MXE»{E»aKntB»WBKBSI


	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\1 Temmuz 1978\1 Temmuz 1978 Sayfa 1.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\1 Temmuz 1978\1 Temmuz 1978 Sayfa 2.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\1 Temmuz 1978\1 Temmuz 1978 Sayfa 3.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\1 Temmuz 1978\1 Temmuz 1978 Sayfa 4.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\8 Temmuz 1978\8 Temmuz 1978 Sayfa 1.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\8 Temmuz 1978\8 Temmuz 1978 Sayfa 2.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\8 Temmuz 1978\8 Temmuz 1978 Sayfa 3.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\8 Temmuz 1978\8 Temmuz 1978 Sayfa 4.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\15 Temmuz 1978\15 Temmuz 1978 Sayfa 1.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\15 Temmuz 1978\15 Temmuz 1978 Sayfa 2.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\15 Temmuz 1978\15 Temmuz 1978 Sayfa 3.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\15 Temmuz 1978\15 Temmuz 1978 Sayfa 4.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\22 Temmuz 1978\22 Temmuz 1978 Sayfa 1.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\22 Temmuz 1978\22 Temmuz 1978 Sayfa 2.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\22 Temmuz 1978\22 Temmuz 1978 Sayfa 3.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\22 Temmuz 1978\22 Temmuz 1978 Sayfa 4.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\29 Temmuz 1978\29 Temmuz 1978 Sayfa 1.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\29 Temmuz 1978\29 Temmuz 1978 Sayfa 2.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\29 Temmuz 1978\29 Temmuz 1978 Sayfa 3.JPG
	E:\1978 (15 Nisan 1978 -30 Aralık)\7. Temmuz 1978\29 Temmuz 1978\29 Temmuz 1978 Sayfa 4.JPG

