
GEMLİK KÖRFEZ 2 EYLÜL 107U 5»yfe 2

HAFTADAN 
HAFTAYA

Töb-Der’i Katledenler...
öğretmenler büyük çoğunluğuyla onurlu ve yeri 

doldurulmaz bir mücadelenin örneğini vermişlerdir. 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana.. Böyle olduğu 
İçin de, gerici ve bir avuç azınlığın çıkarlarını savu
nan iktidarların yıldırımları hep öğretmenlerin üzeri
ne yağdırılmıştır, özellikle 1950 lerden sonra öğretmen 

kıyımları şaşırtıcı boyutlara ulaştırmıştır.
Tüm bunlara rağmen yılmamıştır bu ilerici ve ül

kesini seven insanlar.. Sürülmüşlerdir, kıyılmışlardır, 
hapislere atılmışlardır, hatta öldürülmüşlerdir. Fakat 
yılmamışlardır. Örgütlenme gereksinmesi duymuşlar
dır. 1961 Anayasası 12 Mart döneminden önceki şek
liyle memurların sendika kurmalanna elverişli olduğu 
için, sendikalarını kurmuşlardır. Yanılmıyorsam o za
man seksenbine yakın üyesi olan Türkiye Öğretmen
ler Sendikası (TÖS) böylece doğmuştur. TÖS’ün öğ
retmen mücadele tarihinde onurlu bir yeri vardır. Ve 
TÖS'ün o zamanın gerici yönetimlerine karşı verdiği 
uğraş unutulmayacaktır. Sonra bilindiği gibi 12 Mart 
faşist dönemi gelmiştir. Ve elbetteki doldurmuştur öğ
retmenler mapushaneleri ve kapatılmıştır TÖS.

Bilinen Anayasa değişiklikleriyle memurların sen
dika kurma haklan ellerinden alınmıştır. Bu nedenle 
örgütlerini dernek şeklinde kurmuşlardır ilerici, demok
rat öğretmenler.. Ve böylece «Tüm Öğretmenler Bir
leşme ve Dayanışma Derneği» (TÖB - DER) doğmuş
tur. Töb-Der'in doğumu da gürbüz olmuştur, gelişmesi 
de.. Çığ gibi büyümüştür örgüt.. Sadece öğretmenle
rin değil, tüm ilerici ve demokratik insanların göz be
beği olmuştur Töb-Der..

Gerici, sömürücü, bağnaz güçler Töb-Der'i yok 
etmek için ellerinden geleni ardına koymamışlardır.. 
Fakat, onlar uğraştıkça Töb-Der büyümüş yeri sağ- 
lamlaşmıştır..

Böylece geçip giderken günler, küçük bir parti
nin azınlığa dayalı bir kadrosu geçirivermiştir yöneti
mi eline Töb-Der'de.. Ne olmuştur, nasıl bir hünerle 
olmuştur pek bilinmez ama, bu gurupçuk gelivermiştir 
ansızın yönetime.. Ve bu yönetim, Töb-Der’e bu kü
çük partinin işlevini yüklemeye çalışmıştır. Töb-Der 
demokratik bir kitle örgütü gibi değil de, bir parti gibi 
yönetilmeye çalışılmıştır.. Bunun ise bir tepkisinin ola
cağı doğaldır. Ve olmuştur da. Bu her nasılsa yöne

timi eline geçirmiş gurupçu yönetime karşı mücadele 
başlamıştır Töb-Der'de.. Fakat bu yönetimdeki küçük 
azınlık, her demokratik mücadele biçimini —Biz mer
keziyetçi, disiplinli bir örgütün, bunlara izin verme
yiz— teranesiyle sindirmek, yok etmek istemiştir. Ve 
her türlü delege oyunu, dalavere, kongre numaralarıyla 
gurupçu yönetimini sürdürmeyi başarmıştır bu azınlık.

Bu yönetime karşı verilecek mücadele ise tutarlı 
ve bütünlük içinde yapılması gereğine rağmen ne ya
zık ki böyle olmamıştır. Muhalefeti sürdürenler kendi 
aralarında bölünmüşler ve bu bölünme dinmeksizin 
sürmüştür. Bu İse azınlık yönetiminin işine yaramış
tır.

Ve böylece bugünlere gelinmiştir.. İki kongre ya
pılmış, iki divan seçilmiş, iki yürütme kurulu ve iki 
başkan ortaya çıkmıştır.. Töb-Der sağ basında da ve 
ne yazık ki, aynı ölçülerde sol basında da boy hedefi 
alınmıştır.. Kongrede olanlar ve konuşulanlardan son
ra, kitlelerden büsbütün soyutlanmıştır Töb-Der.. Evet 
çok acıdır ama, gerçektir.. Töb-Der bugün halkın uma
cı gibi baktığı, yaka silktiği, kendinden saymadığı bir 
örgüt haline getirilmiştir.. Bunun adına halktan soyut
lanmak demezler de ne derler?.. Töb-Der'i yönettiğini 
sananlar, muhalefet yaptığını sananlar, hepsini top
laşan 500 kişiyi zor bulan bir azınlık, yüzbinleri sine
sinde barındıran bu kitle örgütünü halktan tecrit et
mişlerdir.. Hatta kendi öğretmen arkadaşlarından bile.. 
Bravo doğrusu, tarih bu başarılarından dolayı kendi
lerini unutulmaz (!) devrimciler (!) olarak anacaktır.. 
Egemenlerin, faşist mangaların yapamadıklarını bu 
devrimciler (!) yapmışlardır.. Töb-Der’i katletmişlerdir.. 
Otursunlar şimdi sırça köşklerinde, toplansınlar ara
larında, kitlelerden soyutlanmış Töb-Der'i papağan gibi 
ezberledikleri bîr kaç sözle idare etsinler, Bundan 
sonra kimse onlara karışmayacaktır.. Bir gurup desin 
ki, «Yetkili Yönetim benim,.»; öteki gurup ise yanıt 
versin «Hayır benim,,» diye.. Tatmin etsinler kendilerini 
ve yönettiklerini sansınlar Töb-Der'i,,

Üzgünüm, Töb-Der'in bu hale gelmesi nedeniyle.. 
Fakat umutsuz değilim. Binlerce, hatta onbinlerce öğ
retmen bu bir avuç azınlığı* dışlayacaktır, atacaktır.. 
Bölünmeleri ve bölünmeleri yaratanları yok edecektir,. 
Ve Töb-Der’e sahip çıkabilirse çıkacaktır, çıkamaz ise 
kendi öz ve halkından kopmamış örgütünü kuracaktır.. 
Bundan umutluyum.. Onun için biraz teselli buluyorum.. 

Yönetimiyle, muhalefetiyle Töb-Der'i bölenleri, yani 
Töb-Der katillerini ise devrimci kuşaklar hiç bir şekil
de bağışlamayacak ve mahkûm edeceklerdir,..

ALMANYA’DA FAŞİZM 1
ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

feri, devirmek için ibfieie dahi olsa pozoritğc girişecek- 
artık karşılarında «ihanet» le suçlayıp baş koklırabdecek- 
riye ne kalmışsa büyük bir kısmını sildi süpürdü. Ama 
»6 uepjepeıpıŞ Aoq opo «a ^nöm, op ng 'ipjrnjtö unuı»j 

leri «kokuşmuş» bir Cumhuriyet hükümeti yoktu. Kafa
larını çarptıkları iktidar «Devlet benim’ Alman mîlletinin 
iradesi benim sözümdür!» diyen Başbuğ'un iktidarıydı. 
Ve o Başbuğ para babalarıyla birlikte giriştiği «topyekûn 
savaş» hazırlığı sayesinde bütün Alman milletine «Bin 
Yıllık» gelecek vaadediyordu.

Veyl bu vaad'e inanmayanlara!
BAŞ HEDEF : İŞÇİ SINIFI

Nazi Almanya'sında baskı ve kurumlaştırılmış tehdiş 
en çok işçi sınıfı üzerinde yoğunlaştı. Çünkü toplumun 
başlıca üretici gücü işçilerdi. Topyekûn savaş hazırlığı
nın istenildiği sonucu verebilmesi, tekellerin kasalarına 
fâhiş kârların sürekli akabilmesi için herkesten çok işçi
lerin zaptürapt altına alınarak iliklerinedek sömürülme- 
leri gerekti!

Alman işçi sınıfının bu kadar sistemli bir biçimde ve 
hunharca baskı altna alınmasının bir başka nedeni de, 
onun geçmiş mücadelelerle ispatlanmış örgütü siyasî 
gücü idi. Bu gücü- kırabilmek ve bir daha belini doğrult
masını önleyebilmek için hele Sovyet Devriminîn kalıcı 
başarısından sonra Alman işçi sınıfı üzerinde faşizmin 
olağanüstü saldırganlığıyla çullanmak gerekti.

Bunun için Nazi yönetimi altında ne lâzımsa yapıldı. 
Siyasî partiler altında ne lâzımsa yapıldı. Siyasî partileri 
kapatılan, siyasî ve sendikal önderleri öldüren ya da top
lama kamplarına tıkılan Alman işçisinin sendika kurma 
toplu sözleşme ve grev yapma hakkı yoktu. Sendikaların 
yerini alan İşçi Cephesi adındaki örgüt gündelikçi ve ma
aşlı emekçilerin yanısıra işverenleri ve serbest meslek 
sahiplerini de kapsıyordu. Bu bakımdan amacı işçi sınıfı
nı korumak değil, işçileri mutlak denetim ve güdüm altın
da topyekûn savaş hazırlığına seferber etmekti. 24 Ekim 
1934 tarihli İşçi Cephesi kanunu diliyle bu amaç «bütün 
Almanlardan oluşan gerçekten sosyal ve verimli bir top

KÜÇÜK ÇİFTLİK Ürünleri Şimdi Bakkallarda
GÜNLÜK YUMURTA, PİLİÇ VE YOĞURT

^Bayramınızı ^Kutlar, ^Kutluluklar *î)j(eriz
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BAYRAMINIZI
EN İYİ DİLEKLERLE KUTLAR.
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ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE
ARSALAR

Gemliklilere Hizmet Etmekten 
Kıvanç Duyar

İnşaatçılara : Her çeşit doğramalık kereste, tuğla, 
kiremit

Konut ve iş yerlerine : Soma, Linyit kömürü

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN

BAYRAMINI KUTLAR»
İŞLERİNDE BAŞARILAR DİLER.

METİN BAYRAK
Orhangazi Can. No. 27 Tlf : 1288 GEMLİK 

lum yaratmak»! işçi Cepnes ooğruâan doğruya Nazi ' 
Pcrüsmm bir kolu ve aracı olarak görülüyordu. Kavm- I 
aa örgütte çchşacak memurların eski Nazi Sendtkoakr 
ra da S A. .e SS ârgjtiennöerı gelme kikler olması aç*, 
ço şan koşulmaktaydı.

Daha önce. 20 Ocak 1834 te İş Anayasası denilen bir ı 
«.onun daha ç r.ort-.m.rt Bu kanunda işveren «teşeboü- | 
sân önderi», işçi de onun «izleyicisi» olarak tonmkMeu 
du. Kanun, «teşebbüsle ilgili bütün konularda memurion 
ve işçileri üzerinde karar verme hakkı» nı mutlak om* 
işverene tan.marta yC; «Memurlar ve tşçüer işverene itan; 
etmekle yükümlü* idiler.

İşçi ücretleri toplu pazarlıkla değil, işverenin odoro- 
lan olan iş mutemetleri tarafından işçüere aanışıimois? I 
zın tespit ediliyordu. Nazi iktidarı döneminde bizzat Hn- 
ler'in deyişiyle «Saat başına verilen gündeliklerin yükse,- 
tilmemesi, ancak verimin arttı nlmasıyîa gelirin »jf.selı,- I 
mesi Nasyonal Sosyalist liderliğin değişmez ilkesi* «

İşçi ücretleri gerçekte son derece düşüktü Resmi Na
zi istatistiklerine göre 1932de en ağır kriz döneminde 
saat-başı işçi ücreti 20.4 sent iken 1336 oc 19,5 sente 
düşmüştü. Vasıfsız işçilerin ücreuleri saat-başı 16,1 sem- ' 
ten 13 sente inmişti. Nazi iktidarının kimi Avrupa burju- | 
va siyasetçileri ve düşünürlerinde hayranlık uyandıran Dr ■ 
«boşan* sı işsizliğin önlenmesiydi. Oysa bu sadece, bü
yük ana yol (outobahn) inşaatlarında işçilerin son dere
ce düşük ücret karşılığında, ya da milyonlarca gencin bü
yük özel çiftliklerde «Çalışma Hizmeti» adı altında boğaz 
tokluğuna çalıştınlmalan sayesinde başarılmıştı. Gerçe» 
te Alman işçilerinin millî gelirden aldıkları pay 1932'de | 
yüzde 56,9 olduğu halde 1938 refah yılında yüzde büyük ' 
kapitalistlerin kârları yüzde 400 den daha fazla artmıştı! 
Kaldı ki işçilere ödenen ücret çeşitli yollardan hemen geri 
alınıyordu. Yine bu savaş-öncesi yıllarda işçiler brüt üc- I 
retlerinin yüzde 15’i ile 35’i arasındad bir mikdan vergi, i 
sosyal sigorta primi, İşçi Cephesi aidatı ve aynco bir- 1 
takım Nazi kuruluşlarına zoraki bağış olarak vergi öde
diler.

Dikkat Büyük Fırsat
ORHANGAZİ CADDESİ ÜZERİNDE TEKEL DEPOSU 

BİTİŞİĞİNDE, ZEYTİN KOOPERATİFİNİN YENİ İNŞA 
ETTİRDİĞİ DEPOLARA GİTMEDEN RESMİ İFRAZLI, 
ÜÇ KAT İMAR DURUMLU TAMAMINA İNŞAAT MÛ- 
SADESİ OLAN AZ SAYIDAKİ ARSALARIMIZI BİR İŞ 
NEDENİYLE ACİLEN SATILIKTIR. ÖDEMEDE KOLAY
LIK YAPILDIĞI GİBİ TAPU DERHAL VERİLİR.

İSTEKLİLERİN FAZLA BİLGİ İÇİN ADRESİMİZE 
BİZZAT BAŞVURMALARI MENFAATLERİ İCABIDIR.

Adres Sabahattin Yıldırım
Zeytinhali No. 22 GEMLİK

UZUNLAR
Mobilya ve Ticaret

Koli. Şti.

SAYIN GEMLİKTİ DOST VE

MÜŞTERİLERİMİZİN

ŞEKER BAYRAMINI KUTLAR.

BAŞARILAR DİLERİZ.
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Solcu Gençlerin Oturduğu 
Kahvehaneye

Çiçek Kasabı
Abdullah ve Ahmet Güre

SAYIN DOST VE MÜFTERİLERİNİN 

JEKER BAYRAMINI KUTLAR,

Patlayıcı Madde Atıldı
Hamidiye Mahallesi 

Orhangazi Caddesinde sol 
cuların oturduğu “Gençler 
Kahvehanesi" ne kimliği 
bilinmeyen kişilerce patla* 
yac< madde atıldı olayda 
ölen yada yaralanan olma
dı

Sabaha karşı saat 05.30 
da patlama ile uyanan 
mahalleli neye uğradığını 
sasırdı. Tahrip gücü yüksek 
olan patlayıcı madde kah
vehanede bulunan bütün 
masa, dolap, sandalye ve 

duvarların yıkılmasına ne
den oldu.
Olayla İlgili olarak soruş- 
yürüten Savcı Ümit Tekeli 
patlamanın siyasi yönü o- 
labileceğlnl belirtti.
Kahvehaneyi İşleten Çelil

Işçen bir gün önce ülkü
cülerle, devrimciler arasın
da çıkan kavgadan sonra 
götürüldüğü karakolda po
lis tarafından dövülmüş ve 
göverliler hakkında savcı
lığa şikayetçi olmuştur.

Y Petrol Ofisi 
Gemlik Bayii

Gempet Nakliyat Limt, Şti.
BAYRAMINIZI KUTLAR, 
SAĞLIKLI GÜNLER DİLER.

TERME HOTEL
TURİSTİK TESİSLERİ

DOST VE MÜŞTERİLERİNİN BAYRAMLARINI 
EN İYİ DİLEKLERİYLE KUTLAR.

TLF î 2395 - 2396 - 2397
ILICA CAD. YENİ YALOVA YOLU — GEMLİK

MESUT
Gıda Pazarı 

Ahmet Öztin
Sayın Dost ve Müşterilerinin 
Bayramlarının Kutlar, 
Mutluluklar Diler.

Kayıp
Bursa trafik bürosun

dan almış olduğum 1 7402 
nolu ehliyetimi kaybettim.

Yenisini alacağımdan 
eskisi hükümsüzdür.

ADEM ÖZMEN

S.S. Gemlik Motorlu Taşıyıcılar Koop. Bşk. 
Kongre İlânı

13 Ağustos 1978 günü yapılan genel kurul kongremiz seçimlerinde oyla
rın eşit çıkması nedeniyle genel kurul toplautımız yeniden aşağıdaki gündem ge
reği ile 16 Eylül 1978 günü Şoförler Derneği Lokalinde saat 14.oo te yapılacaktır.

Üyelerimize duynrulur.
Divan Bşk.

Gündem:
1- Yönetim ve denetim kurulları seçimleri

ALTAN TİCARET 
KOLL. ŞTİ.

Bayramınızı Kutlar, 
Mutluluklar Diler.

ESEN
Kuru Temizleme Fabrikası ve

Alsay İnşaat

Dost ve Müşterilerinin 
Bayramlarını Kutlar, 
Mutluluklar Diler.

Kim Ne Ödedi
Adı Soyadı ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V.

Cahit Kaya Bey. Ver. Cahit Yorulmaz 84.980.— Ülker Tuncer 1.025.—

M. Tabir Kınay 1410.— M. Muhterem Özbayoğlu 40.672.— Recep Şen 1.365—

Melek Korkut 1.165.— Osman Bahflşoğlu 33.030— ■Recep Beyoğlu 3.697.—

Raife Kumla 3.697.— Ali Bil 2.050— Yıldırım Akıncı Bey. Ver.

Hayat Mary 432.— AH Akgül 1,130.— Selim Dündar 3.355.—

Nebahat Marş 432.— Ali Kahraman 1.975— Faruk Uzunlar 21.322.—

Laman Ok teni 4.947.— Saadet Has 1.975.— Halil Can 7.060.—

Ahmet Özkan 1.355.— Huriye Kahraman 1.797— Abdullah Avcı 28.855.—

Ali Şengül 3.510— Edibe Kuzu 417.— Erdal Yağcı 2.147.—

İbrahim Tokatlı 855.— Fehmi Öztürk 1.505.— Halil İbrahim Pak 540—

Hafi» Tezel 6.290.— Ziya Toplu 12.022.— Ayten Serbest 3.675—

Fatma Turgut 1,167.— M. Mebrure Akça 7.830 — Naciye Özel 4.875.—

Bedriye Unan 787.— S. Ümmügölaüm Ecer 5.072— Turgut Merak 5.722.—

Melek Uzan 5.415— Murat Yılmaz Mat. Be. Et Mithat İçen 1.610—

Münevver Uzunlar 417*— Cemal Şenol 25.930— Ahmet Süren 2.297.—

Sedat Ünal 1.025.— Mum Yerllkaya 925.— E. Güler Akın 11.325—

Naime Unan 7.122— Suzan GİJzlUklüoğlu 4.50C.— Necin Pckşokor 30.880—

Nem ika Unan 417— Haşan Arol 76.01U— Saadet Dostar 3.247.—

Ahr.tef Yanar 2.310— Fatma Demir.1 7.822— Mehmet Fıstık 11.085—

Nazmiye Yazıcı 25.597— Abdullah Turgut 825— Yayar Şirin 28.297—

$chweppes
Gemlik ve Havalisi 

Baş Bayii
Yener Kurt

Sayın Dost ve Müşterilerinin 
Bayramlarını Kutlar.

% w
54

Güney Giyim
'fi 54
S Ali Güney 54

5*
Bayramınızı 54

54Kutlar, 54
£ Esenlik ve 54

54
Mutluluklar 54

% 54
% Diler. 54
% 54

,54

Gemlik
Körlez’e

ABONE
OLUNUZ

gemük’t^KÖRFEZ
BASIMEVİ

BAYRAMINIZI CANDAN KUTLAR,

Gemlik’te
Sosyal Yaşam

ilçemizde Diş tabibleri sayısına bir yenisi da
ha eklendi. Genç diş tabibi Ümit Lostar 600 bin TL 
hiç masraf ederek Gemlik’ in en modern mua
yenehanesini açıyor. Lostor' ın yakında eski çif
te fırın karşısında h zmete sokacağı muayenehane 
için kendini şimdiden kutlarız.

Evin Restaurant sahiplerinden Günal Özcan 
Eyüp Korkusuz’dan dostça ayrılınca yerine İlhan 
Biçen ortaklığa girdi Evin Restaurant şimdi yeni 
düzenleme ile müşterilerine hizmet edecek.

Ramazan'ın sona ermesiyle evlenme trafiği 
yoğununlaşmağa başladı. Önümüzdeki günlerde 
Azot teknisyenlerinden Sabrı Öztürk Türkan Tor 
ile İzmir’ de, Rasim Çavdar, Nur Bakan, ile 
Kırklareli'nde evlenirken Mutafa Erenoğlu’nun 
güzel kızı Esin 7 Eylül günü Karacaali Karaca 
tesislerinde O. Nuri Erdem ile nişanlanıyor.

Aliş Butik sahibi Bengül Ercoşkun bayram 
nedeniyle 8 yoksul çocuğu giydirdi.
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30 AĞUSTOS ZAFER BARAMI 
TÖRENLERLE KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramının 56, yılı bütün yurtta ve İlçemizde tören
le kutlandı.

30 Ağustos Çarşamba günü saat 9.30 • 10.00 arasında Askeri Garnizon
da kutlamalar kabul edildikten sonra, Atatürk Anıtına gidilerek çelenk kondu 
ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Cumhuriyet alanına gelinerek top
lanmış bulunan halkın ve askeri birliklerin bayramları kutlandı. İstiklâl Marşı İte 
yapılan bayrak töreninden sonra, günün önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Bayram geçit töreniyle sona erdi.

İLÇEMİZE 1600 KİŞİLİK Ali Osman Bozkuş 
TURİST KAFİLESİ GELDİ Seçim ?efi oıdu

T ürkiyenin
en büyük 300 firması 
belli oldu

Bu yıl ilçemize ilk kez oit - 
rak 1600 kişilik toplu Lurist 
kafilesi geldi.

Pozcrteşi günü erken ec- 
ctierce İskeleye yanaşan 
«MERMOZ» adi: turist geı.r- 
sinden inen 1600 turist, tu
rizm ccentoicr.ne ct o .. e 

Karakolda Dövülen İki Genç
le karşılaştıklarını ve yum 
ruklanmağa başladığını söy 
lediler. Daha sonra karo- 
kola getirilen Çelil adın
daki kahvecinin de tahta 
sopalarla ve foblarla dö
vüldüğünü ve suçsuz yere 
bir gece nezarethaneye 
kapatıldıklarını belirttiler. 
Nezarethanede de çok a- 
ğtr hakaretlere uğradıkla
rını söyleyen gençlerden 
kahveci Çelil ertesi gün 
Başkomserin odasında jop 
la ellerine vurulmak su
retiyle dövüldüğünü iddia 
ederek Savcılığa şikayette 
bulundu. Öbür gençler ise 
savcılıkta yaptıkları başvu 
ru ile işkenceye uğradık- 
larını doktora sevk adil

lerle Izn l;’o gittiler,-
İznik'te tarihi ve turistik 

yerleri gezen turistler, öğle
den sonra ilçemize gelerek 
bir süre gezdiler, daha son
ra yine «Mermoz» adlı gemi 
îte İstanbul'a hareket ettiler.

mek istediklerini bildirme 
lerî üzerine gençler Hükü 
met Doktoru Mustafa Kar 
bay'a gönderildi. Dr. Mus 
tafa Karbay yaptığı mua 
yenede İsmail Kaptan ad» 
lı gencin çeşilti yerlerinde 
işkence izlerine taslayarak 
’sol kol üzerinde sathi 
raddi geniş kızarıklık tes- 
bit edildi, ongünde iyile
şip iki gün işine mani o- 
lur" diye rapor verdi

Üç gençte savcılıkça 
serbest bırakıldıktan sonra 
karakolda görevli Başko- 
miser ve Polis Mustafa 
hakkında davacı oldular. 
Savcılıkta olayda kusuru 
görülen görevliler hakkın 
da dava açması bekleniyor.

İlçe Soçlm Şefi Hallt Kor- 
kusuz'un görevinden istifa 
ederek Asil Çelik fabrikası 
puanıör.üğüno başlamasın - 
dan sonra, boş kalan ilçe 
seçim bürosu şefliğine mah
kemeler kalemi yazmanların 
dan Ali Osman Bozkuş atan 
dı.

Yüksel Cakmur/

Spor Bakanı Yüksel Çakmur, 
Bakanlığına ait kampların 
önümüzdeki yıl daha deği
şik bir düzenlemeye sokula
cağını, bunun için şimdiden 
çalışmaların başladığını de 
belirtti.

Gemlik 11 Eylül İlkokulu büfesi 1978-1979 ders 
yılı için açık artırma ile kiraya verilecektir.

Açık artırma 7 Eylül 1979 Perşembe günü saat 
9 da okulda yapılacaktır.

Şartlar okul müdürlüğü ve koruma derneğinden 
mesai saatleri içinde öğrenilebilir.

İlgililere duyurulur.

(APM) İstanbul Sanayi 
odasınca yayınlanan <Ciro, 
öz sermaye, blanço kân ve 
istihkâm anketi» sonucu 300 
firma Türkiye'de satışlarına 
göre en büyük firmalar ola
rak saptanmıştır

Türkiye’de en büyük ku
ruluş olarak İPRAŞ-İstanbul 
Petrol Rafinerisi gösterilmiş 
tir 1090 işçinin çalıştığı bu 
rafineri 12 milyon 040 bin 
775 liralık satış yaparak en 
başa geçmiş bulunmaktadır.

Ereğli Demir Çelik Fab
rikaları İkinci sırayı alırken 
260 milyon 639 milyon lira 
kâr göstermiştir.

İSO nun anketine göre 
önemli hususlar şöyle sıra
lanabilir.

Sermayesi en fazla olan 
mektedir. 7.536.208 milyon 
lira.

En fazla personel çalış
tıran kuruluş olarak 25.390 
kuruluş olarak SEKA görül- 
işçi ile Türkiye Şeker Fab
rikaları başta gelmektedir. 
Bunu 19.636 işçi ile MKE 
18.377 işçi ile Karabük De- 
mir-Çelik takibetmektedir.

MAN kamyon ve Otobüs 
sanayii 1076 işçi çalıştırmak 
ta olup 1977 yılında 482.207 
milyon liralık satış yapmış

-J satıştan, 3.028 milyon li
ra kâr elde etmiştir. Bu ku
ruluşun sermayesi 91216 
milyon liredir.

Zarar gösteren kuruluşlar 
daya ziyade kamu kuruluş
larıdır. Örneğin Karabük De 
mir-Çelik, MKE. Azot Sana
yii, Petrol Ofisi, Murgul Ba
kır işletmesi. Ergani Bakır 
işletmesi.

Arçelik 44.842 milyon li
ralık bir zarar göstermiştir

Kâr bakımından en baş
ta gelen kuruluşlar da şun
lardır.

Ereğli Demir Çelik, Çu
kurova San İşletme A.Ş., 
Nuh Çimento, Türk Demir 
Döküm, Mensucat Santral, 

Yılmaz Akkılıç Disiplin
vermiyeceği bekleniyor.

Soruşturma kurulu tarafın
dan eski CHP il başkanı Yıl
maz Akkılıç'a yöneltilen suç
lamalar şöyledir:

a) Tüzük kurallarına ve 
üyelikle bağdaşmayan tutum 
ve davranışlarda bulunduğu
nuz.

b) Parti doğrultusunda ve 
temel ilkelerine aykırı siya
sal çalışmalara ve eylemle
re katkıda bulunmak.

c) Gerçeğe aykırı olarak 
partide kendisine belli ğö - 
revler verilmiş gibi davran - 
mak.

d) Parti içinde ayrılık gö
zetmek ve grupçuluk yap - 
mak, ayrıcalıklar ' yapmak, 
yaratmak, partinin meşru or 
ganlarına karşı haksız ve a- 
sılsız olarak partilileri tah - 
rik etmek ve partiyi parça
lamak üzere çaba sarf et - 
mek.

e) Parti yararını zedeleyici

Rcbok. Elektro'ık Bakır Ma
mulleri, Saray Hah., Hürriyet 
Gczetec Irk A.Ş. Sânca, Der- 
By Plastik. AEG Eti.

En büyük satışı İpraş- İs 
tanbul yaparken 150. sırada 
bulunan Aöapazan Vagon 
Sanayii de 286.145 Milyon 
liralık satış yapmış bulunu
yor. 400 milyon liralık satış 
yepen müesseseler 86-105 
sıra arasında. 500 mityenur 
üzerinde satış yapan mües
seseler 69-85 sıralarca, 60C 
milyon satış yapanlar 59-SS 
sıralarda, 600 milyonun ö- 
zerinde satış yapanlar ise 
1 50 sıralarda yer almakta
dır.

yayınlar ve propagandalar 
yapmak, parti yöneticilerinin 
kişilikleri üzerinde basın yo
lu ile eleştiriler yapmak ve 
yöneticileri yıpratmak.

g) Parti dışında özel bü - 
rötarda partili ve partisiz ki
şilerle toplantıTar yaparak 
partililerin kişilikleri ile uğ - 
raşmak ve partinin il yöne
tim kurulu ve yardımcı kol
larına karşı partilileri kışkırt
ma ve bölücü, tahrik edici 
toplantılar yapmak ve bu top 
lantılara devam etmek.

Partiyi parçalamak ve par
tilileri partiden uzaklaştıncı 
propagandalar yapmak.

ğ) Yetkili kurullara karşı 
kışkırtıcı davranışlarda bu - 
lunmaktan dolayı savunma - 
nız alınacaktır. Savunmanızı 
yazılı yapabileceğiniz gibi ya 
kınmalar ile ilgili şahitlerde 
gösterebileceğinizi bilgilerini
ze rica ederiz.

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN 
BAYRAMLARINI EN İYİ DİLEKLERLE KUTLAR, 

ESENLİKLER DİLER.

BAYRAM İÇİN REZERVASYON TEL : 1071 
İSKELE MEYDANI GEMLİK
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

YIL : 6 BAYI : »08 FİAT1 1OO KÜRÜÇ 16 BYLCl 19T8 CÜMARTMİ

BUTANGAZ TÜPÜ 
PATLADI 
BİR KİŞİ ÖLDÜ
PATLAMANIN OLDUĞU GAZİNODA 
BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Zeytin Lreticisi Memnun

REKOLTENİN 25 BİN TON
OLMASI BEKLENİYOR

Dun sabah iskele meydo- 
MRdokı (Ufuk, aile gazmo- 
sunaa) patlayan bütangaz 
tüpü bir kişinin ölümüne ne
den ofdu.

■ Sabah saat S.30 da mey
dana gelen olayda gazino - 
nun ocağında calisen Saban 
Kurtiş (60) bütangaz tüpü -

Bütangaz tüpünün patis masından sonra Ufuk Aile gazinosunda büyük hasar meydana 
geldi, Savcr Ümit Tekeli ve İtfaiye Amiri Mehmet Sal olay yerinde incelemeler yaptı.

Üstte olayda ölen Şaban Kurtiş ile altta olaya neden olan aygaz tüpü görülüyor.

CHP İlçe Örgütü
Toplantısı Yapıldı

nün patlaması ile ağır şekil
de yaralandı. Patlama sonun 
da gazinoda büyük hasar 
meydana geldi. Gazinonun 
bütün camlan kırıldı, ocak 
tamamen tahrip oldu. Patla
yan bütangaz tüpü cadde - 
ye fırtadı.

Olaydan sonra ağır yaralı

TEK'in Elektrikleri Saat 14.oo-16.oo 
Arası Kesmesi Küçük Sanayiciyi 
Güç Durumda Bırakıyor

TEK taroffndon ülke ça
pında sürdürülen elektrik kı
sıntılarının ilçemizde uygu
lanan saatlerdeki değişiklik 
küçük sanayiciyi güç durum 
da bıraktı.

Daha önceleri saat 8.00 
ile 10.00 arasında uygula
nan elektrik kısıntılarının an 
taşrhnayan bir nedenle 14-16 
arasına alınması ile en ve
rimli çalışma saatlerinin o- 
turmakla geçirilmesine ne
den olduğu belirtiliyor. Kü
çük Esnaf ve Sanatkârları 
zor durumda bırakan bu uy 

halde hastaneye kaldırılan 
ocakçı Şaban Kurtiş müda
hale edilmeden yolda öldü.

Cumhuriyet savcısı Ümit 
Tekeli olay yerine gelerek 
patlamayla ilgili incelemeler
de bulundu. Olayla ilgili so
ruşturmaya savcılıkça de
vam ediliyor.

gulamanın eski durumuna 
dönüştürülmesi İlgililerden 
İstenmektedir.

İlkokullar
Pazartesi Günü 
Öğretime Açılıyor

Bursa III sınırlarında 
1078-1979 öğretim dönemi 
ilkokullarda pazartesi günü 
öğrenime başlıyor.

D, S. 3 te

Bayram sonrası başla
yan yağışların kuraktan yan 
mağa başlayan zeytin ürü
nüne yararlı olması üreti
cinin yüzünü güldürdü

Geçen yıl hava koşulla
rının bozuk gitmesi nedeniy 
le çevremizde son yılların 
en kötü rekoltesi alınmış, bir

YSE İl Müdürü
Köylerde İncelemeler Yaptı

YSE İl Müdürü Kemal 
Ekinci ilçemizin Umurbey ya 
kasında bulunan Muratoba, 
Katırlı, Hamidiye, Feyziye 
Şükriye ve Engürücük Köy
lerinde Müdürlüğüyle ilgili 
incelemeler yaptı.

YSE İl Müdürü Kemal E- 
kinci, yanında YSE Bölge 
Müdürü Atilla Okay ve İl 
Genel Meclisi üyesi Mustafa 
Özalp, Muratoba Köyüne gi 
dorek burada yarım kalmış 
olan asfalt çalışmalarını in
celediler. Yapılan tesbitten 
sonra Katırlı, Hamidiye, Şük 
iriye, Feyziye Köylerine gidil
di.. 1978 programında olan 
köy yollarının alt yapıları ta 
marnlanmadan asfalt dö
şendiğini saptadılar ve bu 
yıl program gereği alt yapı 
lar tamamlanacağı 1979 yı
lında ise asfalt dökümünün 
yapılacağı açıklandı.

Daha sonra Engürücük
Köyüne giden ilgililer, su 
sorunu konusunda incele
meler yaptılar. İl Genel Mec 
lisi üyesi Mustafa Özalp'tan 
aldığımız bilgiye göre önü
müzdeki günlerde Engürü
cük Köyünde su sondaj ma 
kınasının önümüzdeki hafta 
içinde deneme çalışmaları
nın yapılmasından sonra ilk 
kez Engürücük Köyünde ma 
kinanın hizmete gireceği öğ 
renildi.

Engürücük köyünden Ye 
niköy'e giden ilgililer yol

İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 

Akay
“İşçi Emeklileri
Arasındaki
Ayrıcalık 
Giderilmeli,,

Gemlik İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı Nurettin A 
kay basına yaptığı açıkla
mada İşçi Emeklileri İnti
bak Yasasıyla, işçi emekli 
leri arasında ayrıcalık ya-

D. S. 3 te 

çok üretici bir kilogram bi
le zeytin toplamadan sezo
nu kapatmak zorunda kal
mıştı. Bu yıl ise hava koşul
larının bugüne kadar çok iyi 
gitmesi nedeniyle rekoltenin 
rekor düzeyde olacağının 
beklendiği açıklandı.

İlçe Ziraat Teknisyenliği

güzergahındaki kaymayı in
celediler ve yeni tesbitler- 
de bulundular.

Daha sonra Narlı Köyü
ne gidilerek, Narh, Hayriye, 
Şükriye Mecidiye, Armutlu 
yolu konusunda inceleme
ler yapıldı. Mecidiye Köyün 
de yapılacak olan su depo
suna YSE araçlarından dal
dırma ve kamyon gönde
rilmesine, Kapaklı Köyünde 
yapımı devam eden dere 
istinat duvarları çalışmala
rının bir devamı olan dere 
ağzı dalga kıranı için de 
kamyon ve daldırma gönde
rilmesine karar verildi.

YSE İl Müdürü ve Bölge 
.Müdürünün yarım kalmış 
devlet hizmetlerini yerlerin
de incelemeleri ve proğra- 
mın zamanında yetiştirilme
si için gösterdikleri titizlik 
köylüler tarafında memnun 
lukla karşılandı.

Gemlik'in Düşman İşgalinden
Kurtuluşu Kutlandı /
Şirin ilçemizin düşman 

işgalinden kurtuluşunun 56, 
yılı yapılan törenlerle kut
landı.

Pazartesi sabahı saat 9 

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 56. yılı tören
lerinde Kaymakam, G. Kumandanı, Belediye Başkanı ve İlköğ
retim Md. Vekili halkın bayramını kutlarken.

nın 1978-79 zeytin üretim 
yılında yaklaşık olarak rekol 
tenin 25 bin ton olacağı ko
nusunda tahmini olduğunu 
söyliyen İlçe Ziraat Teknis
yeni A,-gün Başaran şunları 
söyledi.

•— Çevrede 1 milyon 720 
bin ağaç ile en geniş zey
tinlik alana sahip olan ilçe 
olmamız göz önüne alına
rak ve hava koşullarının bu 
güne kadar çok iyi gitmesi 
zeytin rekoltesinin rekor dü 
zeyde olmasını sağlayacak
tır. Hava koşullan bundan 
sonra da aynı şekilde gider 
se tahminimiz 25 bin tondur. 
Gemlikli zeytin üreticisi yıl
lardır beklediği rekolteye ka 
vuşmuştur.»

Son yağışların kuraklığı 
giderdiğini ve zeytinin kali
tesini yükselttiğini de söy
liyen Ziraat Teknisyeni Ay- 
gün Başaran, geçen yıl Gem 
lik ve çevresinden 2500 ton 
ürün toplandığını üreticinin 
büyük bir sabırsızlıkla hasat 
mevsimini beklediğini söyle
di.

Veteriner
Okulu İle İlgili
Eşyalar
Haraya Taşındı

Yazısı Sayfa 3 te

da başlayan törenlerde Ata 
nın anıtına çelenk konulma 
sından sonra Kaymakam, 
Belediye Başkanı ve Garni 

D. S. 3 teğ|
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Yalarımız M. Canglı Göral’ın yazıtı elimize geç* 
madiğinden yayınlıyamıyoruz. Özör dileriz. şiir köşesi

GEMLİKTE 
SOSYAL 
YAŞAM

Bir süre önce evlenen tornacı Sadullah Uçan, 
Almanya'da bulunan kayınpederinin elini öpmeğe gitti.

Eşi ile 15 gündür Almanya'da kalan Uçan çifti 
Cuma günü yurda döndü.

# # «

İzmir Fuarı önümüzdeki günlerde kapanıyor. Fu
ar trafiğine kalabalık Gemlik'lide katıldı bu yıl. Bun 
lerdardan bir kaç örnek verelim:

Azot Sanayii A. Ş. Fabrikasının Doktoru Cahit 
Yörulmaz ve Kuyumcu Ali Mutman fuardan yeni dön
düler. Bunun yanında plakçı İbrahim Aydınlı ve Evin 
Resteurent sahibi Eyüp Korkusuz ve eşi fuarın kapa
nışında bulunaçaklar.

Gözlerinden
Akın-Akın Halkımın

Bir çağlayan, akar gözlerinden 
Akın akın hlakımın..

Coşku gibidir, 
Irmak, nehir ve 
Deniz, dalga dalga..

0, korkusuz yiğit 
Ardında insanlar ve doğa 
Bölük, bölük..

Dikenli yolların yılmaz aşanı. 
Gözlerin çağrışımıdır
Yolundaki ışıklar, karanlığı yok eden..

Kalanlar, düşenleri bayraklaştırır 
Sevda, filizlenirken umutlara....

Son bulmaz uğraş;
Kazanılsa da mevziler
Ta ki güneş, günü sarıncaya kadar.,,, 

kemal YAR

"Sokak Çocuğu”

Ustu baş yırtık
Nasırlı «Berinin
Aç!<ğ’.nda,
Kendince yaşarken..

Çöker gariplik içine. 

Yalnızlığında; 
Serçe örneği

Uçuşurken, yeşillikler üzerinde 

Kendinaen habersiz yaşamında 

Gönlünce düş kurar_

Evi,
Karısı, çocukları olsun ister..

Bir yuvanın

Mutlu

Özlemiyle, yaşar 

Sokak çocuğu....

İsmet AYDIN

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ
DAVETİYELERİ

ALMANYA'DA FAŞİZM
ÇEVI REN : HALİM T OĞAN

KÜLTÜRÜN NAZİLEŞTİRİLMESİ
22 Eylül 1933'de çıkarılan bir kanun, Hitler yöneti

minde Alman kültürünün Nazileştirilmesi ilkesini şöyle 
dile getiriyordu : «Alman hükümeti yalnız fikrî ve ruhî iler
leme yollarını tayin etmekle kalmayacak, aynı zamanda 
meslek sahiplerine önderlik edecek ve onları örgütleye
cektir.» Bu, doğrudan doğruya, Nazi iktidarının görüş
lerine aykırı davrananlara yalnız serbest çalışma değil, 
yaşama hakkı dahi tanınmayacağı demekti. Nitekim Na
zi iktidrı Almanya'nın kültür hayatını başta sansür olmak 
üzere çeşitli baskı ve denetleme yöntemleriyle çok geç
meden öyle bir cendere altına soktuki en ünlü ve yete
nekli sanat ve bilim adamlarının çoğu bir iki yıl içinde 
başka üikelere göçmek zorunda kaldılar. Bunlar arasın
da yalnız Yahudiler değil, «safkan» Almanlar da vardı. 
Almanya'da yaşama hakkı tanınmayanların başında 
Einstein (Aynştayn) gibi bilim adamları, Thomas Mann 
(Tomas Man), Stefan Zweig (Stevan Zıvayg) gibi burju
va romancılar da yer alıyordu. Yurtlarını bırakıp gitme
yenlerden birkaçı satın alındı, büyük çoğunluğu sus
kunluğa mahkûm edildi. Direnmeye kalkanların sonu top 
lama kamplarında ölüm ve işkence oldu. Tabiî (Brecht 
(Breht) gibi komünist yazarlara Nazi Almanya'sında hiç 
yer yoktu.

Bu baskılar yüzünden Naziler zamanında Almanya’ 
da güzel sanatlar ve edebiyat alanında hemen hiç dik
kate değer eser verilmedi. Tiyatro ve sinema etknik ba
zı gelişmeler dışında geriledi. Mimarî yozlaştı. Musikide 
ünlü Alman dehası hiç bir sahih ürün vermedi. Bilim ala
nında ise bütün yetenekler ırk teorileri ve «Yahudilik» 
üzerine ipe sapa gelmez sözde bilimsel araştırmalar dı
şında «Nazi bilimi» adı altında savaş ve ölüm seferber
liğine adandı.

EĞİTİMİN NAZİLEŞTİRİLMESİ
Nazi iktidarı döneminde Almanya'da genel olarak 

kültürle birlikte eğitim de alabildiğine Nazileştirildi. Na- 
zilerin eğitim sorununa nasıl baktıklarını Hitler kendi
si 1937 1 Mayıs gününde şöyle dile getirmiştir : «Yeni 
Almanya, gençliğini hiç kimseye kaptırmayacaktır. Genç 
liğin eğitimini kendi üzerine alacak, ona kendi eğitimini 
verecek, onu istediği gibi yetiştirecektir.»

Nitekim Naziler iktidarını pekiştirir pekiştirmez okul
larda okutulan bütün kitapları yeni baştan yazdırdılar, 
ders programlarını değiştirdiler, kendi görüşlerini benim
semeyen bütün öğretmenleri ve öğretim üyelerini işten at 
tılar. Bütün öğretmenler Nazi ideolojisiyle teçhiz edilme
leri için Hitler'in ırk teorilerinin yoğun bir biçimde

DEVAMI VAR

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ
Basımevine Uğrayınız

GENÇLERE MÜJDE.. 
Gemlikte ilk Kez

ERKEK KUAFÖR 
SALONU

Hizmetinize Açılmıştır.
/ t

ALİ BIYIKLI
Kader Erkek Kuaför Salonu
Atlas Sineması Karşısı Gemlik

Çırak Aranıyor

MATBAAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

İLKOKULU BİTİRMİŞ ÇIRAK ARANIYOR

Mür. s Tlf : 1797 GEMLİK

Kiralık
12 TONLUK ZEYTİN DEPOSU 

KİRALIKTIR.

Müracaat : Tlf : 12 68
SAMİ TARAN

î.dhl
RESTAURANT

Yepyeni Düzenlemesiyle 
Sayın Müşterilerinin Hizmetine

Devanı Etmektedir

EYÜP KORKUSUZ - İLHAN BİÇEN

Tlf : 1071
İskele Meydanı Gemlik
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1 Zamlar Zorunluydu

CORlİSLaü

Motorlu taşıyıcılar 
koop. kongresi dugün 
2. kez yapılacak

Güncel otan zamlar bugünlerde. Ger
çekte yapılan zamlar dar gelirliyi zorda 
bırakacaktır. Yapılan zamlar türüne göre 
çeşitli işkollarına yansıyacak, buraların 
ürettikleri mcüarda gösterecektir kendini. 
Zamlar biz terin hoşuna gitmediği kadar 
hükümetin de hoşlanmadığı bir gerçektir. 
Gereksiz, gerekçesiz de zam yapılmaz. Yıl
lık dış satımlardan kazancımızın tümü pet 
role yabnhrsc zam yapılır. Dış pazarlar 
bulmuşuz; dış ülkelere mal satıyoruz. Sa
tıştan eie geceni başka bir ele, petrol ağa 
tanna yeriyoruz. Kazancımız sıfır. Şunun 
için sıfır diyorum. Dış satımdan, petrole 
yatırılan para, içteki petrol satışianndan 
kasene sağlamıyor. Petrolü dışardan yük
sek değerde alıyor; üstüne, taşıma, boşalt 
ma, işlemi giderleri konulmadan .ucuza sa 
byoruz. Dışardan cisr.cn petrol, başlıca ge 
lir kaynağımız dış sat mı (ihracat) yine ken 
dinde bırakıyor. İçerde ucuza satılan pet
rolün ara fcrkı da hazneden çıkıyor. Şöy 
ie örneklendirelim : Tarım kesiminde ça
lışan üretici, hesapladığının altında değer 
buluyor ürününe. Harcadığı emek, gübre, 
çimieme parası hesaplandığında kazancı 
kendisini beslemeyecek. O zaman kenarda 
dar günlere saklanan paradan ekleme ya
parak yaşamını sürdürüyor; olabildiğince. 
Sîzdeki yapılan da petrol konusunda ke
semizden aradaki farkı kapatmak. İçerde 
üretilen hammadde, pahalı almıyor, bizle- 
re ucuza satılıyorsa, zararı hükümet eden 
terin kendilerine mi? Elbet de bu zarar he 
pimize. zararlar, halka yansıtılmaksızın ne 
denli kapatılmaya çalışılsa hükümetlerce 
yine rüzgârı olsun dokunacaktır halka. Bu 
gün dışarıya yalnız petrol borcumuz 550 
MİLYON DOLAR'ın üstünde. Bu sayıyı do 
lana değerine vurduğumuzda milyarların 
üstünde bir rakam çıkar.

Hükümet, zorluklardan çıkılabilinmesi 
için bu zamları yapmak zorundadır. Bu
günlerde okuyoruz, televizyondan, radyo
dan işitiyoruz. İş adamları ekonomistler, ya 
zarlar, zamların geç kalındığı konusunda 
birteşiyartar. Tüm bu zorlukların içinde dış 
ta maiiarmıza pazar buimak'da önem ka
zanıyor. İngiltere, Fransa trikotaj denilen 
örgü giysilerimize boykot yapıyor; bu mal 
lanınız: almıyorlar. Başka uluslar da baş
ka üretimlerde aynı uygulama getirdikle
rinde parasal sorunumuz ne olur? Eloğlu

çökertme savaşına girmesin yoksa Bilini
yor, geçmiş hükümetler zamanında Irakla, 
Türkiye arasında petrol boru hattı döşen
di. Bu ülkeye olan petrol borcu ödenmedi
ğinden kapatıldı o zamanlar boru hattı. 
Şimdilerde bu hattın açılmasına çalışıyo
ruz. Bizde «Manzara-1 Umuml'-ye» iyi de
ğildir. Şu yönden. Öyle bir darboğaza itil
mişiz ki, öyle bir İnançla bağlanılmış ki sö 
mürgen ülkere; dün gösterilmeyen, kamu
oyundan saklanmaya çalışılan bu gerçek 
bugün tüm soyunmuşluğuyla karşımızda. 
Dışardan sallayanlarla, içerden sallayanlar 
umut içinde dileklerini yapabilmek için.

İçinden geçtiğimiz darboğazda CHP 
Hükümeti yalnız. Hükümetin dokuz aya 
yaklaşan yönetiminde, her şeyin hükümet 
çe yapıldığını, tezgâhlandığını savlayan 
muhalefet; suçlarını saklamak bu sıkıntı
ları kendilerinin getirmediğini yaygınlaştır
mak amacında. Bu, «Fevkalade utanç ve
ricidir» Muhalefetten beklenen, hükümeti 
desteklemek ulus yararına, kendi yararla
rına. CHP hükümeti gerçek tavrını ortaya 
koymuştur. Geç de olsa zamları yapmış. 
Doğu illerine el atmış. Öğrenci gençlerin, 
halka yardımım gerçekleştirmiş, çalışırken 
öğrenmelerine olanak hazırlamıştır. Gide
rek halkla bütünleşmeyi de yeğlemiştir. 
Anarşiyi, terörü hortlatan; onların, devleti 
ele geçirmelerine göz yumam muhalefet; 
bugün anarşinin durmasını istemez bir tu
tumda. Her saat, hergün olayların çıkma
sını gözlemekte, belki de arkalamakta. Öz
lediklerince, hükümeti yıkabilseler, kendi
leri çöreklense, amcaya, dayıya, halaya, 
yeğene, koruyucularına her olanağı oluş- 
turabilseler. Geçmişte olduğu gibi; ülkeyi 
«Yağma Hasan'ın böreği» yapabilseler. 
«Fevkalade ayıplı» oyunlar içinde muhale
fet.

Gerçekleri saptırmak değil, doğruyu 
anlatmak seçilecek yoludur muhalefetiri- 
başı için. Bugün karşılaştığımız güçlükler, 
muhalefetin başının bulunduğu yönetim
lerce oluşturulmuştur. Devlet sarsıntı geçir 
miş, başka devlet modeli arayanlar olmuş, 
kılı kıpırdamamıştır, muhalefetin başının. 
Önce devlet adamlığı kalıpları içinde söz 
cüklerini özenle seçsinler, sonra da ha
zırladığı bugünler için susmasını, zamların 
kanılmazlığın söyleyebilsinler.

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

İsmet Güney 7&J.— Mehmet Arıcan 1.715.— Hayrettin Akçay 1.715.—
Fîyzulfah Güney 7.200— Cemal Çam 5.380.— Arif Vural 4.835.—

Taner 2.547.— Ahmet Genç 2.255.— Mehmet Altın Bey. Ver.
Fafmat Eren 355.— İbrahim Günay 1.205.— Alaattin Uzunkaya 53.355.—
tfehmet Tuncer 760.— H. Özden Bade Bey. Ver. Ali Kaygısız 265.—
ÜAullah fentürk Bey. Ver. Sehzat İlgaz 69.960— Tacottİn Özgam 650.—

06T3VI e Mustafa Yıldız 3.690.— Abdullah Özgam 650.—
Mürver Baker? 170.— Bekir Özlen 4.105.— Kadir Aydın 920.—
MI Uzunlar 1 697 — Fevzi Bozyiğit 6.464.— Fevziye Selçuk 8.040.—
Stıine öder 1.875,— Ünal Sarışen 35,155.— Mizameitin Ozdemir Vergisiz

Uzunlar — Osman Saflık Boy. Ver. Haşan Başaran 13.080.—
Halli Toplu o.ta.— Süreyya Bayrak 6.700.— Ergin Kökçam 4.355.—
Ömer Tüpfu bAYİ.— Haşan Sezer 7.830.— Ayhan Şekeroğlu 98.955.—

T7İ.— Hüseyin Bayrak 15.005.— Sefahattin Balkılıç 26.605.—
Medde Çalikız %.m.— Saadet Kantarcı 6.815— Nazmı Özer 105.—

AJln* Ttsran Bey. Ver. Mehmet Özkan 2.365— K« Metin Altınbaş Boy. Vor.
İferaflim Ofan — KMiın Saralar Bey. Vor. Raca! Sel Boy. Vor.

Karton Bey. Ver. Ferruh Er çek 25.822.— Haşan Çalışkan Boy. Vor.
0rt»r fnsıjek 30.780.— Fevzi Ersdz 14.550— Halit Akkan 3.697.—

Gemlik Körfez’i Veteriner Okulu İle İlgili Eşyalar

Gemlik Sınırlı Sorumlu 
Motorlu Taşımacılar Koope 
ratifinin yapılan ilk kongre
si yönetim kurulu seçimle
rinde oyların iki gruba da 
eşit çıkması üzerine ikinci

kez kongre yopdması na di
van heyeti tarafından karar 
verilmişti. Bugün saat 14.00 
a'e Şoförler ve Otomobito- 
ler Derneği Lokalinde yapı
lacak olan kongrenin çok

çekişmet bekleni
yor.

Kongreye yine iki liste
nin katılacağı açıktandı.

Taşıyıcılar Kooperatifi Kongresi 2. kez bugün tekrarlanacak Birinci kongreye ka- 
tılanlar görülüyor.

Sıkıntı Giderildi
250 TON DAHA TUZ GELDİ

Okuyunuz
Okutunuz

Abone Olunuz

Ankara Askeri Veteriner 
okulunun Gemlik Askeri Ha 
ra Kumandanlığı sınırları i- 
çine taşınmasıyla ilgili ge
nel Kurmay Başkanlığı ka
rardan sonra geçen pazar 
8 tır dolusu eşyanın Hara
ya geldiği öğrenildi.

1978 - 1979 öğretim yılı - 
na Gemlik-» Askeri Hara - 
da başlayacak olan «Aske 
ri Hara ve Araştırma Ensti 
tüsü» öğrencilerinin hazırlık 
lar bitesiye dek Gemlik’e 
gelmeyecekleri öğrenildi.

Bir süredir ilçemizde sı
kıntısı çekilen kalın tuz so
runu Tekel'e de gelen 250 
ton tuz ile tamamen gide
rildi.

Geçen hafta tuz baş ba
yii Hikmet Yıldırım'a ait de
polara gelen 280 ton kalın 
tuz ihtiyaç sahiplerine dağı
tılmıştı. Bu arada Gemlik 
Tekel Müdürlüğüne İzmir Ça 
maltı Tuzlasından 250 ton 
tuzun «Amasya» adlı motor 
ile geldiği ve depolara ta
şınmağa başlandığı bildirildi. 
SIKINTI ÇEKİLMEYECEK

Gemlik Tekel Müdürü Sa 
bahattin Koruköy, geçen yıl
da tuz sıkıntısı doğacağı 
konusunda söylentilerin bu
lunduğunu fakat Tekel'e ge
tirtilen bin ton depolarda 
kaldığını bildirerek şunları 
söyledi :

«—Dairemize bu yılda bin 
ton kalın tuz gelecektir. Bu 
nun ilk partisi olan 250 ton 
luk bölümü «Amasya» moto 
ru ile gelmiş ve boşaltma 
çalışmaları başlamıştır. 250 
şer tonluk üç parti tuz da
ha gelerek zeytin üreticisi
nin sıkıntısı giderilecektir. Ge 
tirttiğimiz tuzu biz yalnız 
zeytin üretimicisine vermek 
için depoluyoruz. Kaymakam 
lıkta, Ziraat Teknisyenleri ve 
Ziraat Odası yöneticileriyle 
yaptığımız toplantıda gerek 
siz yere tuz stokçuluğunu 
önlemek için bu depolama
nın yapılmasına karar veril
di. Bugün tuz için ihtiyaç sa
hibi olan turşucuların bütün 
ihtiyaçları karşılanmıştır. Ü- 
reticinin ihtiyacı ise depola
yacağımız tuzdan karşılana 
çaktır. Ayrıca piyasa için 
tuz baş bayiine devamlı o- 
larak tuz gelmektedir. Gün
lük İhtiyaçlar için vatanda
şa gerekil olan tuz bu yol

dan karşılanacaktır. Kesin 
olarak söylüyorum bu yıl tuz 
sıkıntısı olmayacaktır. Ge
rekirse Tekel'in ihtiyacı olan 
tuzun 5 bin tona çıkartıl
ması elimizdedir.»

Öte yandan Hikmet Yıldı 
rım’a ait tuz 2. motor'un İz
mir Çamaltı Tuzlasından 280 
ton tuz getirip boşaltmağa 
başladığı da öğrenildi.

Gemlik'in Kurtuluşu
zon Kumandanı kutlamala
rı kabul etti.

İnönü alanında yapılan 
törende Belediye Başkanı 
İbrahim Akıt günün anlamı 
nı bildiren bir konuşma yap 
ti. Daha sonra Başbakan 
Bülent Ecevit'ten gelen kut 
lama telgrafı okundu. Öğ - 
rencilerin günün anlamını 
bildiren şiirler okunması ve 
milis kuvvetlerinin şehrin 
kurtarılışını sembolize edi
şiyle son buldu.

İstiklâl Caddesi
Asfaltı Nihayet Bitti

Bir yılan öyküsüne dö
nen İstiklâl caddesi asfalt 
yapım çalışmaları sonunda 
bu hafta içinde bitirildi.

İstiklâl caddesinde sür
dürülen asfaltın bitirilmesi 
ile ilçemizin Balıkpazan. İs
kele Meydanı (daha yanmj 
Ahmet Dural Meydanı, Gaz
hane caddesi ve Pazar cad
desi asfaltlanmış oldu.

İşçi Emekliden Derneği Bşk.
ratıldığını iddia etti.

Akay, işçi emeklilerinin 
yıllardır ümit ile bekledikle
ri yasanın, işçi emeklileri a- 
rasında ümitsizlik ve üzüntü 
yarattığını bildirerek şunla
rı söyledi :

«2167 sayılı intibak ya
samızda- Askeri fabrikalar 
Emeklileri ve D.D. Yollan 
Sandıklan Yönetmenliğine 
bağlı olan emekliler bugün 
sayıları 300 bini aşan işçi

emeklilerinden ayn olarak 
bir sistemle intibak ettiril
miştir. Gizlere reva görülen 
bu ayrıcalık Anayasamızın e- 
şitlik ilkesine ters düşmek
tedir. İşçi Emeklileri arasın
da yaratılan bu ayncalığın 
giderilerek, 2167 sayılı ya
sanın düzeltilmesi tüm işçi 
emeklilerinin 1186 ve 1189 
sayılı yasalara göre intibak
larının sağlanması gerekli
dir.

İlkokullar Pazartesi Günü Açılıyor
İlkokulların açılmasıyla 

birinci sınıflara yeniden ya
zılacak olan öğrencilerin ka 
yit işlemleri yönetmenlik ge 
reği bir ay daha sürdürüle

cek.
1978-79 Öğrenim yılının 

tüm öğretmen ve öğrenci
lere başarılı geçmesini dili
yoruz.

cisr.cn
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YAPRAK EMLÂK
Tlf î 1271 - Ev : 2300
İstiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK 
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

Gemliklilere Hizmet Etmekten 
Kıvanç Duyar

İnşaatçılara : Her çeşit doğramalık kereste, tuğla, 
kiremit

Konut ve iş yerlerine : Soma, Linyit kömürü

METİN BAYRAK
Orhangazi Cad. No. 27 Tlf : 1288 GEMLİK

Dikkat Bayük ftrsat
ORHANGAZİ CADDESİ ÜZERİNDE TEKEL DEPOSU 

BİTİŞİĞİNDE, ZEYTİN KOOPERATİFİNİN YENİ İNŞA 
ETTİRDİĞİ DEPOLARA GİTMEDEN RESMİ İFRAZ-, 
ÛÇ KAT İMAR DU.RUMLU TAMAMINA İNŞAAT MÛ- 
SADESİ OLAN AZ SAYIDAKİ ARSALARIMIZI BİR İŞ 
NEDENİYLE ACİLEN SATILIKTIR. ÖDEMEDE KOLAY
LIK YAPILDIĞI GİBİ TAPU DERHAL VERİLİR.

İSTEKLİLERİN FAZLA BİLGİ İÇİN ADRESİMİZE 
BİZZAT BAŞVURMALARI MENFAATLERİ İCABIDIR

Adres : Seba hattın Yıldırım 
Zeytinhalî No. 22 GEMLİK

takvim Bastıracakların 
Dikkatine

1979 Yılı Yaklaşıyor..

TİCARETHANELERİNE TAKVİM BAS* 
TÎRACAKLAR ÇEŞİTLERİMİZİ VE FIAT* 

LARIMIZI GÖRÜNÜZ.

Sipariş Ahmlarına Başlandı.

Körfez Basımevi
A Şirin Pasajı No. 45/A GEMLİK

Dikim İşi Yaptırılacaktır.
1- Müessesemiz işçilerine verilecek giyecek eş* 

yalarının dikim işi yaptırılacaktır.
2- Bcr konudaki şartnamemiz Müessesemiz Tica

ret Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı teklif

lerin en geç 20 Eylül 1978 Çarşamba günü saat 
15.00 • kadar Müessesimizde bulundurulması lazım
dır.

4- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.

Sümerbank
Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri 

Sanayi Müessesesi

MİI1 DE 
Özdemir Konfeksiyon

BAY - BAYAN ÇOCUK 
GİYSİLERİ İLE

SAYIN GEM Ll K'LİLER IN 
HİZMETİNE GİRDİĞİNİ 

MÜJDELER

Adres : Osmaniye Mah. Pazar Cad. GEMLİK

Satılık Emlâk
GEMLİK KALAFAT YERİNİN 4/1 HİSSESİ 

ACELE SATILIKTIR*

Müracaat ; Tlf t 1005 Gemlik

KÜÇÜK ÇİFTLİK Ürünleri Şimdi Bakkallarda
GÜNLÜK YUMURTA, PİLİÇ VE YOĞURT

ÇİFTLİK : ENGÜRÜCÜK KÖYÜ SOĞUKSU MEVKİİ
Siparişler : Çiftlik ; 1536 — Gemlik : 1856

NOT : BAKKALLAR MAMULLERİMİZİ HER GÜN SERVİS ARABAMIZDAN
TEMİN EDEBİLİRLER

| DSER İNŞAAT |
| HER BÜTÇEYE UYGUN
I
| DAİRE SATIŞLARINA i
i îi*
| BAŞLADIĞINI |
i ■
| MÜJDELER ı
I
| CELİN, GÖRÜN, i
İ î
I SİZ KARAR VERİN '

I ZIYA SARIŞEN
İ 0SER İN$AAT
i İSTİKLÂL CAD. NO. 29 TLF : 1488 GEMLİK

i
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