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Hizmetinize Açıldı

iskele Meydanındaki EVİM Reslaurant Yeni Dekor ve 
Personel Değişikliği ile Artık MİLYON Restourant Oldu. 

Gemlik’iiiere Hizmet Etmekten Gurur Duyara.
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1 SAYIN GEMLİKLİLERE YENİ BİR HİZMET DAHA

BESİN TAVUKÇULUK İŞLETMESİ 
MODERN ANBALAJLI( Gemlik'te İlk Defa )

Parçalanmış Piliç ve Tavuk Satışlarına
Bayram Ertesi Başlıyacagıoı Müjdeler

# BÜTÜN * CÖ4ÜS ♦ BOTUM TAVUK
# BUT * KANAT * dttt
* YARIM TAVUK * TAŞUK «BOYUN

Kâhy aoğulları
Ceımi lûhya ve Ort. Ilf : 1712

Bayramının En içten Dileklerle Kutlar. Esenlikler Dileriz. 
HAMİDİYE MAH. GÜRÇAY PASAJI VE ÇARŞI HAMAMI YANI OLMAK ÜZERE 

■ İKİ DÜKKÂNDA DA HİZMETİNİZDEYİZ.



HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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YETKİLİ SENDİKAYI MAHKEME BELİRLEDİ

Çimluş’tu Toplu Sözleşme 
Yapma Yelkisini 
Bağımsız Maden işçileri 
Sendikası Kazandı

Hükürre: 28 Be* e-'de'-’ Oluştu

AP Azınlık Hükümeti 
Kuruldu

İlçemizde kurulu bulunan 
Çimtaş Fabrikasında toplu 
sözleşme yapma yetkisini 
yeni kurulan Bağımsız Ma
lın İşçileri Sendika kazandı.

Montaj Çalışmaları bite
rek üretime yaz- ortalarında 
başiıyan Çimtaş Çelik . I- 
malat Montaj Fabrika

sı iş yerinde toplu sözleşme 
yapmaya Disk’e bağlı Ma
den İş Sendikası ile Gem
lik'te yeni kurulan Bağımsız 
Maden İşçileri Sendikası baş 
vurdu. Bölge Çalışma Mü
dürlüğü yaptığı incelemede 
yetkili sendikayı işçinin açık 
iradesinin belirlemesine ka
rar verdi. Daha sonra ya
pılan açık irade beyanında 
har iki sendikada salt ço
ğunluğu elde edemedi. Bu 
arada Bağımsız Maden İşçi
leri Sendikası Bölge Çalışma 
Müdürlüğünün kararına Gem 
lik İş Mahkemesinde itiraz et 
ti.

İTİRAZ İNCELENİYOR

Salı günü çok sayıda Çim
taş işçisinin katıldığı mah
kemede yargıç toplu sözleş
me yapma yetkisinin Bağım 
sız Maden İşçileri Sendika
sında olduğu karannı verdi.

Mahkeme karanndan son 
ra basına yazılı açıklama 
yapan Bağımsız Maden İş
çileri Sendikası Mali Sekre
teri İsmail Güney, Çimtaş iş

Üçüncü Parti

Olarak

Libya'ya
500 Ton Daha
Elmanın
Dış Satımı
Yapılıyor

Gemlik Limanından Lib
ya'ya üçüncü parti olarak 
5öö ton elma daha gönde
riliyor.

Bursa Mortaş firması ta
rafından dışsatımları gerçek 
(eştirilen elmaların yükleme 
çalışmalarına başlandı, GE- 
EESfAL adfı İtalyan bandıra 
fı geminin yükleme çalışma
larını bitirmesinden sonra he 
•nen Libya'ya hareket edece 
ği öğrenildi. 

yerinde altı aydır süren mü
cadeleyi işçilerin kararlı tu
tumlarının kazandırdığını 
bildirerek :

<— İşçi sınıfımızın ve 
yoksul halkımızın kurtuluş 
mücadelesinde Maden İşçi
leri Sendikası en önde ve 
kararlı bir şekilde, en zor

Haydariye - Hamidiye ve Muratoba Köyleri Kalkınma Kooperatifleri 
4 4Demokratik Halk Kooperatifçiliği” Konulu Seminer Düzenliyorlar
İlçemizde kurulu bulunan 

Haydariye, Hamidiye ve Mu
ratoba Köyleri Kalkınma Ko
operatiflerince «Demokratik 
Halk Kooperatifçiliği» konu
lu seminer düzenlenmesi ka
rarlaştırıldı.

Konu ile ilgili olarak a-

Halk Eğitimi

Merkezi

Müdürlüğü

Trikotaj ve

Daktilo

Kursu

Açıyor

Halk Eğitimi Merkezi Mü 
dür Yardımcılığına yeni ata
nan Şükrü Karadeniz önü
müzdeki günlerde Müdürlü
ğün trikotaj ve daktilo kurs 
ları açılacağını söyledi.

Şükrü Karadeniz, yaptığı 
açıklamada açılacak olan 
daktilo kursu için iki ücretli 
öğretmene görev verileceği 
nl, görev almak istlyenlerln 
23 Kasım gününe değin Halk 
Eğitim Müdürlüğüne baş vur 
ması gerektiğini belirtti.

1 Mart 1980 tarihinde a- 
alacak olan trikotaj kursu 
için kayıtların da başladığını 
bHdlrsn Karadeniz, İstekli
lerin Müdüriyete başvurması 
nı İstedi.

Daktilo kursu 3 Aralık gü 
nü başlıyacak. 

koşullarda bile sürdürecek
tir. Çimtaş işçilerinin ne de
rece kararlı ve bilinçli oldu
ğu yetki saptamasının belir
lendiği mahkeme sırasında 
gözler önüne serilmiştir.» 
dedi.

İsmail Güney, Çimtaş İş
lerinde en kısa zamanda 

çıklama yapan Muratoba Kö 
yü Kalkınma Kooperatifi Baş 
kanı Mehmet Korkmaz, ilçe
mizde ilk kez Köy-Koop ü- 
yesi kooperatiflerini birlikte 
çalışma ortaya koyacakları
nı ve bu tür çalışmaların

İlkokullarda
Çocuk Diş Sağlığı 
Konusu İşleniyor

1979 yılının Dünya Çocuk 
Yılı olarak kabulü nedeniy
le yapılan çeşitli çalışmalar 
yanında Çocuk Sağlığı konu- 
suda ele alınmış ve konu 
ilkokullarda işlenmeğe baş
lamıştır.

İlköğretim Müdürü Naşit 
özdemir, bütün ilkokullarda 
«Çocuk Diş Sağlığı» konu
sunun önümüzdeki hafta i- 
şlnde İşleneceğini bildirdi. 
İlköğretim Müdürü Naşit Öz 
demir, Diş Sağlığı konusu ne 
deniyle öğrencilere göre a- 
flşler hazırlatılarak okullara 
asıldığını bildirdi.

Kazan Değiştirilirken Fusl-Oil Tutuştu

PTT YANGIN TEHLİKESİ ATLATTI
İlçemiz PTT si önemli bir 

yangın tehlikesi atlattı.
öğrenildiğine göre, PTT 

nln boş olan fuel eli kalori
fer kazanı kömür kullanır 
şekle dönüştürme çalışma
larının yapıldığı sırada mey
dana geldi. Kasan dairesin

toplu sözleşme görüşmeleri
ne başlanılacağını, ekono
mik, demokratik, ideolojik 
ve siyasi alanda Maden İş
çileri--Sendikasının işçilerle 
omuz omuza mücadele ede
ceğini söyledi.

Çimtaş işyerinde 300 iş 
çi. çalışmaktadır.

sık sık tekrarlanacağını bil
direrek şöyle konuştu .:

«— Üst birliğimiz ve üç 
kooperatifin ortaklaşa ola
rak Muratoba köyünde dü
zenlemeyi kararlaştırdığı se
minerin koperatif ortaklarına

Marmara
Birlik Kooperatifi
Seçimlerine /
Tek Liste Katıldı

Pazar günü yapılan Mar 
mara Birlik Zeytin Koopera
tifi delege seçimleri Şirin 
Sinemasında yapıldı.

İki listenin çıkması bek
lenen • kooperatif delege se
çimlerine CHP li ortakların 
katılmama karan almaları 
üzerine açık oylama ile ya
pılan delege seçimlerini AP 
li üyelerin adaylan kazandı
lar.

de çalışan işçinin yaptığı 
kaynaktan kazanın iç kısmın 
da yapışmış bulunan fuel-oil 
ler tutuştu. Alevlerin yerler
deki yakıtlanda tutuşturma 
sı ite ortalık bîrden alevlen
di. Yangına Gemlik, Suni İ- 
pek, Azot ve Asil Çelik it

14 Ekim seçimlerin
den sonra CHP ağırlıklı 
Ecevit Hükümet inin istifa 
etmesiyle, Türkiye'de ilk 
kaz bir Azınlık Hükümeti 
AP Genel Başkanı Süley
man Demirel tarafından 
kuruldu.

Geçen hafta Pazartesi 
günü yeni hükümetin Ba 
kanlar Kurulunu oluşturan 
liste Cumhurbaşkanı Fah
ri Korutürk'e Başbakan 
Süleyman Demirel tarafın
dan sunuldu. Cumhurbaş
kanının yeni Bakanlar Ku
rulu üyelerini olurlamssıy- 
Is, bir haftadan beri azın
lık AP hükümeti çalışma
larına başladı.

Program çalışmalarını 

büyük yaran olacaktır. Ko
operatifçilik eğitim çalışma
ları ile gerçek halk koope
ratifçiliğini kırsal kesim e- 
mekçilerine anlatarak gü
dümlü kooperatifçilikten kur
tulma hızlanacaktır.»

Suni Ipek’te

Temsilci

Seçimleri

Yapıldı

Suni İpek Fabrikasında 
işçi temsilci seçimleri hafta 
içinde yapıldı.

İki listenin katıldığı seçim 
lerde işçi temsilciliklerine Sa 
mi Esentürk, İsmail Kaya, 
Nevzat Özler, Yıldırım Ünal, 
Mehmet Doğan, Hüseyin Ka 
ya adlı işçiler kazandılar.

faiyeleri geldiler. Yangın çok 
kısa zamanda söndürüldü.

Gemlik PTT Müdürü Sa
lim İşçiler, kazan dairesinde 
bazı elektrik toblolannın yan 
dığını, büyük bir tehlikenin 
az bîr zarar îte atlatıldığını 
söyledi.

bir eli komisyonca cMB- 
ren AP AaaMı Hüküme
tinde eski eemekmiarm 
önemli ağırlığı «sekil eni
ği görülüyor. Hükümetin 
ilk haftaki işlerinden en 
önemlileri kendi kadroları
nı üst makamlara yerleş
tirme çsiışmelan olduğu 
ve an ti demokratik yaee- 
lar çıkarmak olduğu gtee 
çarptı.

Başbakan Süleyman Demirel
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"Atatürkçülük"

Cengiz A kay’m 
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Atatürkçülük
Cengiz AKAY

Gemlik Lisesi 5 Fen A

Bugünlerde barıları Atatürk'çülük İlkelerini bazen ge- 
Uşl güzel, cok defada ülke çıkarlarına aykırı olarak sö- 
mürmektedlr. Ve bunun İçin Atatürkçülüğün ne olduğu* 
nu. ne olabileceğini İyicene ortaya cıkanp, aydınlatmak 
gerekir.

Atatürkçülük. Bağımsızlık Savaşı İle başlatılmıştır. 
Bağımsızlık Savaşı, millet gereğine inanış ve varışın bir 
zaferi olmuştur. Atatürkçülük millete haklarını tanıma ve 
tanıtmadır. Ulus egemenliğinin bir İfadesidir, kurtuluş
tur. ulusça bağımsızlığa kavuşmadır. Atatürkçülük öz
gür düşüncedir. Anti-emperyallsttlr. lâylktir.

Atatürkçülük dinamizm-devamh hareketlilik»demektir. 
Dinamizmi dile getirdiği için hayat gerçeklerine uyarak 
gelişmedir. Bir olup bitişin hikayesi değil, tarihi geliş
meyi besliyen oluşlardır. Atatürk, hayat gerçeklerine de
ğer verdiği için katı ve statik bir doktrine bağlı kalma
mıştır. Atatürk doktrin adamı değil EYLEM adamıdır!

Atatürkçülük, diktatörlük demek değildir. Eğer Ata
türk diktatör olsaydı, derhal askeri bir diktatörlük ku
rar ve Türkiye’yi o şekilde yönetirdi. Atatürk kalbleri kı- 

I rarak değil, kazanarak yönetmek isterdi. Atatürkçülük 
BARIŞ'çtdır. «Yurtta BARIŞ, dünyada BARIŞ.» diyerek 
barışın önemini belirtirken komşulanmızla banş antlaş
masına girmişdir.

Atatürk zamanında İzlenen Türk dış politikasının i!k 
amacı, kendi geleceğini elinde tutan bir devlet kurmaktı. 
Bu başarıldıktan sonra, küçük bir devlet olması büyük 
devletlerin yayılma alanı üzerinde ve staratejik bakımın
dan önemli bölgeleri elinde bulundurması nedeniyle, Tür
kiye tarafından izlenecek Türk dış politikanın, milletler
arası ilişkilerin gelişmesine göre ayarlanması gerekmiş
tir. Kurtuluş Savaşından sonra bağımsızlığını bu yolla 
korumuştur. Atatürk zamanında, o zamanın en gülçü dev 
(ederiyle dostluk Atatürk zamanında Türkiye'nin batıya 
yönelen dış politikası kültür alanında batı ile bağlar kur
mak çabasıyla yürümüştür. Atatürk zamanında izlenen 
dış politikanın, milletlerarası ilişkileri etkileyen eleman
lar, Türkiye'nin ulus çıkarlarını en iyi şekilde bağdaştı
ran dış politika olduğunun inancındayım. Atatürkten son
ra ülkeyi yönetenler, Atatürkçülüğü yozlaştırdılar, dev- 
rimlerihi yan yolda bıraktılar. Ülkeyi tekrar emperyaliz
min kucağına attılar. Bugün Birleşmiş Milletlerde ardı
mızdan gelen tek bir ülke yoktur. «Kıbrıs Davası» nda 
kimse desteklemedi dünyada yalnız kaldık.

Bağımsızlık savaşından sonra Atatürk ekonomiye bü 
yük önem verdi. O zamanlar Türkiye’de sanayi bile yok
tu. Ekonominin gelişmesinde önce, denizyolları, kara
yolları, demiryolları gibi ulaşım olanaklarına önem verdi. 
Bunlar ekonominin kan damarıdır. Daha sonra devlet ba
rajlar, elektrik santralleri, çelik-çimento fabrikalarını ele 
aldı. Ağır sanayiye giden ilk yollan atmaya çalıştı. Ama 
bir talihsizlik, tüm ekonomik kalkınma plammzı altüst 
etti. 1929-30 yıllarında dünyada bir ekonomik buhran 
çıktı. Uluslararası ticaret daarldı. İşsizlik arttı. Fiyatlar 
geriledi. Ekonomik geleceği Liberal dünya ekonomisine 
bağlı bütün uluslarla beraber Türkiye’de ister istemez 
bunalımın içine sürüklendi.

Atatürkçülükte bir ilke daha vardır. Onu da söz et
meden geçmek olanak dışı. BİLİM : Atatürk bilime ina
nırdı. Bunu «Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir» 
sözüyle anlıyoruz. Bilime inanmak Atatürkçülük'ün en te
mel ilkesidir.

Rejimin adı ne olursa olsun, insanın özgür iradesi
ne dayanmayan bir rejimi kabul edemeyiz. Eğer bilim, 
toplumlann son aşamasında Sosyalizme geçmesi gerek
tiğini söylüyorsa bu ancak halkın özgür iradesi ve reyi 
Be olabilir ve Atatürkçülük buna engel değildir.

Bugün Atatürkçülük terk edilmiştir ve bugün terket- 
menin cezasını çekiyoruz. Ülke her yönüyle tam bir çık
mazda. Bu sıkıntı ve acıyı biz yeni nesiller çekeceğiz!

ATATÜRK’ÜN KURDUĞU BAĞIMSIZ TÜRKİYE 
YAŞAYACAKTIR!

YAPRAK EMLAK
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

Halkımızın gün geçtikçe ağız va diş «ağlığına 
önaaa vermesi va işin önemi açısından özel ağız ve 
diş aağlığı haftalarının yapılması iyi bir gelişmedir.

Yalnız eksik bilgi ve tecrübeler, di, hekimine 
gidiş samanının geciktiği için bilinmesi yarar gör
düğümüz kısımları kısaca ağız ve diş sağlığı açı
sından 3 bölümde alacağız.

1- Annenin hamilelik dönemi, 2- Doğumdan 15 
yaşına kadar olan dönem, 3- Bundan sonraki dönem.

1 — Çene kemiği teşekkülü hamileliğin ikinci 
ayında başlar, 7 aya kadar annenin beslenme, sığ
lık ve vitamin bakımından yetersizliği, doğacak 
çocukta çene kemiğinin gelişmesinin zayıf olması
na ve ilerde erkenden diş eti çene kemiği hastalıkla
rının başlamasına sebep olur. Süt dişlerinin kireç
lenmeleri hamileliğin 6-7. ayında başladığından be
bek doğduğunda, çene kemiği içinde süt dişleri to
murcuklanmaları yarıyı bulmuş olur. Bu yüzden 
hamilelik döneminde kendine göstereceği özen 
oranında çocuğun süt dişleri ve çene kemiği teşek
külü sağlıklı olacaktır. Onun için bu dönemde mut
laka vitamin takviyesi alınmalı ve di,hekimi kont
rolü altında bulunmalıdır.

2 — Doğumdan sonra dişler yönünden en ö- 
nemli etken, annenin sağlıklı olması ve çocuğun 
anne sütü ile beslenmesidir. Anne ve bebeği doktor 
kontrolü ile vitamin ve bilhassa güneş banyosu 
kürleri tatbiki hem sağlıkları hem de kuvvetli diş 

kireçlenmelerine etken olur.

Diş çürümelerinde en etken sebep dişlerin aa-

şiir köşesi
Oğlum Memed’e

Sana büyük şehirlerden bahsedeceğim; 
En büyük camiler orda kurulur 
İn küçük mezarlar orda kazılır 
En kara yazılar orda dizilir 
Yüksek minarelerde salâ verilir 
Civar hanelerde zina edilir 
Büyük şehirlerde yalan söylenir tosunum 
Halbuki küçük köylerin 
Mezarlığı bile yoktur.
Büyük şehirlere bağlanma Mohmed’lm 
öyle bir şehre yerleş ki 
Küçük fakat bizim olsun 
Sokaklarında tanımadığın yüz
Ensesine şamar atmayacağın kimse dolaşmasın 
Her ağacına elin
Her karış toprağın ayağın değsin 
Ve kuytu evlerden birinde 
Senden habersiz ölenler olmasın

Bedri Rahmi EYÜBOĞLU

KONUK YAZARLAR

Dİ* SAĞLIĞI 1
Doğan ALKAYA 

Diş Tabibi

yıf kireçlenmeleridir. Şimdiki tıp imkanları bn tip 
hastalıkları ya önlüyor yada hafif geçiştirilmesi» 
temin ediyor.

3 — 15 yaş ve sonraki dönem ağız ve diş ba
kımına çocuk ne kadar erken alıştırılıra a 
iyi olur. Di, fırçalamasını bilmek gerekir. Be iş
lemde kullanılan fırçanın sert olmaması, dar re 
kısa olması tercih sebebi olmalıdır. Dişler fırçala
nırken spiral hareketlerle ve aşağıdan yukan hare
ketle yapılan fırçalama tercih edilmelidir. Ağn 
dünyanın en çeşitli bol ve mikroplu ortamıdır. Bu
dan dolayı diş çürümesini kesinlikle önlemek im
kansızdır. Ancak azaltmak imkan dahilindedir.

Bütün bunlar ve en önemli husus çocuktan 
sonede bir kere diş hekimine gitmeye shştınlmsn- 
dır. Çocuğu di,çiye gidiyoruz diye korkutmak ke
sinlikle yanlıştır. Çünkü çocuk mutlaka dişçiye git
mek zorunda kalacaktır, Dişlerde toplu iğne ece 
kadar bir leke bile görülse derhal hekime götürüp 
tedavi edilmesi çürüğün »üt dişi sinirine ulaşms- 
sını önler,

Çok önemli bir husus 6 yaşında çıkan 6 ys| 
daimi dişinin süt dişleri ile karıştırılmasıdır. Ekse
ri ailelerin bilgisizliği çocukta daimi ilk azı dişi o* 
lan 6 yaş dişinin süt di,i ile karışlınlmsıı tedsvi- 

sini ihmal ve sonuç ağızda daimi di, kaybına se
bep olur.

15 ysşından sonraki dönemde ise yspılsesk iş 

sadece ağın ve di; bakımı ve senede bir di, heki
minin kontrolünü sağlasa sktır.

Oğlum Mustafa
Hoş geldin oğlum Mustafa 
Şaşırtmasın seni dünya 
Ağaçlar çiçek açtı, kuşları dinle 
Yeryüzü gözlerinde 
Cökyüzü gözlerinde 
Cıvıl cıvıl şenlik içinde 
Şu denize bak denize 
Denizlerde ne mi var?
Balıklar var, insanlar var 
Toprağa bak yaşıyor 
Ne mİ var bu toprakta? 
insanlar var, İnsanlar var 
Kancığı var erkeği var 
Ağası var bayi var
Yağma Hasan’ın böreği var 
Sorma oğlum mapusane orası 
Mapusanede ne mİ var?
Mapuslar var, mapus'ar var 
Makusların nesi mi var? 
Gözleri, akılları, elleri... 
— “Ye baba, ağızları dilleri?»

Cahit İRŞAT
SATILIK 

DAİRE - DÜKKAN — EV 
ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 

ARSALAR

Har bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

Tff î 1271 - Ev ı 1300
İstiklâl Cad. No. 12 - GEMLİK

Satılık Daire

Minibüs Garajı Karşısı Göl Sokakta
Belediye Garajı önünde Satılık Daire.

MOr ; Tlf : 1811

Kılıç Parfümeri — Gemlik

Butik Ünal
Mevsimlik Triko Çeşitleriyle 

Sayın Müşterilerinin Hizmetinde

Osmaniye Mah. Pazar Cad. Cemil*
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Dilekler - Duyuşlar

İşte geldi. Son seçenek, son kurtarı
cı. Türk Ulusunun sonbaharı. Bu sonba
har. ne denli mart havaları estirecek bile
meyiz- Bilmek istediklerimizi tüm açıklı
ğıyla yüreklice sunabilecek mİ? Yoksa göz 
terimizin içine baka baka bildiğini oku
mayı, dokumayı mı sürdürecek? Şunu he 
men vurgulayalım : Türk Ulusu, bir bek
teydin içinde umutluca. Sağlam, sapma- 
stz, ödünsüz, onurlu bir devlet politikası
nın sürdürülmesi de özlemler içinde. Türk 
halkının yuvarlak sözlere kamı tok. Ge
len her hükümetten doğruluk, ciddiyet is
temek de halkımızın en üstün hakkıdır. Hü 
kümetin Sayın Başkan, güdeceği yansız 
politikası, arpalklann kaldırılması, terö
rün, fiyat artışlarının üzerine yüreklice gi
dileceği konularında ne diyecektir? Yok
sa yukarda vurguladığmızca sonbaharda, 
mart havası yaratmayı mı yeğleyecektir? 
Bunlar sıralarken, hükümetin yapsını da 
gözlerden ırak tutamayız.

Demire! Hükümeti dışardan payanda
lı, azınlık hükümetidir. Bizce hükümetin a- 
zınlık olması pek o kadar önemli değil. 
Önemli olan payandaların güvenilir olma-, 
ması. S. Demirel payandaların isteklerine 
nasıl direnecektir? Basının, bu hükümeti 
örtülü MC ter olarak görmesi; koşulsuz 
destek olan iki partinin tavıriannı ne ola
cağı açısındandır. İşsizlik, döviz darboğazı, 
sömürü - iç - dış - ne denli önemliyse; 
toplum bireylerinin saptırılması da önem
in Türkiye’nin iç sorunlannı daha büyüt
mek, ulusu çokça parçalamak için yapı
lanlar gözlerimizin önünde. Bugün, ulusun 
bir kesimini geriye götürmesi sürdürenler 
hükümetin payandalarından destek görü
yorlar. Sinsice, sıkma baş olanlar, olma
yanlar; çarşaf giyenler, giymeyenler he
sabı içinde ayırımlar gözlerimizin önünde 
yapılıyor. Bu çember içinde olanlann he
men hemen hepsi de yoksul, öğrenimsiz 
insanlarımız. Toplum bireylerinin dinli - 

dinsiz gibi tutarsız suçlamalarla ne ya
pılmak istendiği ortada. Nerede kaldı La
iklik, nerede kaldı yasalardaki maddeler? 
Bir ulusun dövizi kıt olabilir. Halkı zor ge
çinir durumda da olabilir. Ama ulus, için
den bölünme durumuna getirildiğinde teh
likenin en büyüğü kapıya dayanmıştır.

Ancak, yeni, payandalı azınlık hükü
meti, anti demokratik uygulamaları mı a-

maçlamaktadır? Bu uygulamalar sonucu 
ara - kara rejimler mİ çağırmak isteyecek 
tir? Bu ara - kara rejimler içinde erken se
çimi mi amaçlayacaktır. Yoksa; S. Demirel 
partisinin kayıplar vermesine karşın, Ulu
sun çıkarlarını, parti çıkarları üstünde mi 
görecektir? Böyle görecekse, parti içinde
ki tepkilere nasıl karşı koyacağının hesa
bını da yapmış olmalıdır. Ama öyle değil 
de, darboğazlara girme pahasına hasta- 
hanelerde yaptığı gibi göz boyayıcı İndi
rimler mi getirecektir. Her halde S. Demirel 
dışardan pahalıya alınan içerde ucuza sa
tılmasıyla, arada kazıylananlar olduğunu 
bilir. Örneğin; geçmiş hükümetlerinde yap
tığı gibi, bakarsınız akaryakıtı da ucuza 
satar. Bu ucuza satışların, dolaylı yollar
dan kazıkların, yine yoksul halkın sırtına 
bindiğini bilenler, çoğalmakta. Artık, Türk 
Halkının karşısına geçerek işte ucuzluk 
kandırmacası oynanamaz. Dışarda, yüze 
alınan malın; İçerde elliye satılması hâzi
nenin erimesi, halkın sömürülmesi değil de 
nedir? Usumuza takılan soru acaba geç
mişi pekiyi olmayan hükümet ne denil ger 
çekçi olacaktır? Yoksa gerçekçilik aramak 
düşçülükten öte gidemeyecek midir?

İçerdeki kaynaşmanın durdurulması, ö- 
iümlerin önüne geçilmesi Demirel'in her gün 
söyleye geldiği konudur, içeriye dönük 
çakışmaların yanında, hükümetin, Ecevlt 
Hükümeti'nin olumlu dış. ilişkileri de sür
dürmesi, güçlendirmesi kaçınılmazdır. Tür
kiye, geçmişteki hükümetlerin olumsuz po- 
litikalan yüzünden dışarda yalnız kalmış
tır. Örneğin, uzun süre Cezayir’le kopuk 
olan ilişkilerimiz; Ecevit Hükümeti'nin olum 
lu yaklaşımları sonucu yeniden düzelmiş
tir. Cezayir’in Ankara'da bir elçisinin olma
sı bu olumlu yaklaşımın belirgin örneğidir. 
Batıyla olan ilişkiler sürerken Üçüncü Dün 
ya ülkelerini de, unutmamak gerekir Tür
kiye yalnız kaldığı sürece diş sorunlarını 
zor çözecektir. İşte Yunanistan'ın homur
tuları, çözüm bekleyen Kıbrıs sorunu.

«Dün dündü» felsefesiyle yürünerek bir 
yere varılamıyacağı açık seçik ortada. Bu 
gün, Türkiye’nin kazanılan saygınlağını yi
tirmemek; bırakılan dövizleri 70 Cente in
dirilmemek kaçınılmaz olmalıdır.

Yoksa yaratılan sonbahar uzun süre 
sıcak günler bekleme dönemine girer.

„ Kongre İlânı
Umurbey Güvenspor Futbol Kulübü Başkanlığından
Kulüp derneğimizin yıllık kongresi 8 Aralık 1979 Cumartesi günü akşamı saat 

19.30 da Umurbey kasabası Ahmet Şükrü Paşa Caddesi No. 9 daki kulüp mer
kezinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde aynı toplantı 22 Aralık 1979 Cumartesi 
günü saat 19.30 da yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya gelmeleri önemle duyurulur.

Umurbey Güvenspor Kulübü
Başkanı

Gündem: Yılmaz Danacı

1- Açılış ve divan seçimi — 2- Saygı duruşu — 3- Faaliyet raporunun e- 
kunması — 4- Denetim kurulunun raporunun okunması — 5- Faaliyet ve mura
kıp raporlarının tenkidi — 6- Yönetim kurulunun İbrası — 7- Bütçenin tetkiki, 
tenkidi ve kabulü — 8- Yeni yönetim kurulunun seçimi — 9 Denetleme kuru
lunun seçimi — 10- Haysiyet divanının seçimi — 11- Dilekler ve kapanış.

Kongreye "Çağrı
Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar Demeğinin 1979 ve 1980 yılı genci kurul top

lantısı 4. 12. 1979 Salı günü saat 14.00 de Osmaniye Mahallesi Pak iş Haninde 
Kat 2 No. 7 deki Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Demeği lokalinde yapılacaktır. Bu 
toplantıda ekseriyet sağlanamazsa ikinci toplantı aynı gündemle 23. 12. 1979 
Pazar günü saat 14.00 do Osmaniye Mahallesi Pazar Caddesindeki Ahmet So- 
miz'in düğün salonunda yapılacaktır. Sayın Esnaf ve Küçük Sanatkârlarımızın bu 
toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederim.

Yönetim Kurulu Başkanlığından
Gündem: Şükret Solmaz
1 — Açılış, kongre divanı seçimi ve saygı duruşu
2 — Yönetim kurulu faaliyet raporlarının ve kesin hesap raporu ve denetim 

kurulu raporlarının okunarak müzakeresi
3 — Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası
4 — 1979 ve 1980 yılları muhammen bütçe ve çalışma programının okuna

rak müzakeresi
6 — İdare heyeti, murakaba heyeti, haysiyet divanı heyeti ve birlik delege

lerinin asil ve delegelerinin seçimi
6 — Dilekler, temenniler ve kapanış.

SAYIN 6ENLİK’IİLER
çağlar oto

Yedek Parça ola elektrik akşamı, çelik 
civola ve olo aksesuarları ile Sayın müş
terilerimizin hizmetindeyiz.

MURAT 124-131 Anadol, Renault, Ford 
ve bil’umum olo akşamı bulunur.

Her ebatta Yeni Akü Satılır re Sipariş alınır. 

İstiklâl Cad. Akbank aralığı Peksert iş hanı altı Gemlik

® /tüdi|O 2025
GEMLİK PLÂK DEPOSU

1 Nolu Cad. No. 58 — GEMLİK

İddia etmiyoruz kİ; Gemlik’te İlk dofa bütün 
güçlüklere rağmen ton çıkan plâkları tizlere tunar, 

Tüm uğraflarımız tizler içindir.

Saygılarımızla

İsim v® Soyadı 
Tashihi

Gemlik Asliyi Hukuk Ha
kimliğine! 8. II. 1178 tarife 
19791657 atat 1979/548 karır 
«yılarıyla Mehmet Göç elin 
edim vı «yadım Hikmet Yıl- 
mszıjlı ilerek deŞipirilmlştir.

Hikmet YILMAZOÖLU

ÖZLEM ELEKTRONİK 
TAMİR SERVİSİ

Her «ov/ elektronik tlhaz, Padya, Tayp, 
Tal«vizyon, Pikap, Oto Redye ve Tayplarl 

İtina İfa onarılır ve bakımı yapılır.

Oemadyo Meh. Pazar Cad. No. 26/C Gemlik

78 KONYA 
Pide ve Lahmacun 

Salonu

Yeni telefon numarasını 
sayın müşterilerine saygıyla 

duyurur 
Siparişlerinizi bekler.

2 5 8 2

Satılık
Dükkân ve Daireler

İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY 
İLHANINDA SATILIK DÜKKÂN VE 

DAİRELER.

MÜR : TLF : 1444 -1797 «İMLİK

SATILIK 
LÜKS DAİRELER

Gazhano Caddotlnda 

120 mİ Llhs Daire 

Acele Satılıktır.

Tlf : 2005 Irçok la.



ç^emClk

KÖRFEZ
Yön»t İm Ytrl j flrln P«Mjt

Dltgl V9 Batkı Ktrfn Batıt^ri

Sayfa 4 17 Kasım 1979 Cumt^ j

SAYIN GEMLİKLİLERE YENİ BİR HİZMET DAHA
GEMLİK'TE İLK DEFA

BESİN TAVUKÇULUK İŞLETMESİ

Parçalanmış Piliç ve Tavuk Satışlarına
© a § a» a m a § ‘t? a a

S

Fabrikalara, Okullara,

# BÜTÜN PİLİÇ
* BUT 
# YARIM TAVUK
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fi
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8
•©

ve tüyerlerine H

* göğüs 
# KANAT 
# TASLIK

er An Teslim

* BÜTÜN TAVUK
CİĞER
BOYUN

Kâhyıaoğulları 
Kâhya ve OH. Uf :

GEMLİK ve CİVARI BAYİİ
1712

HAMİDİYE MAH. GÜRÇAY PASAJI VE ÇARŞI HAMAMI YANİ OLMAK ÜZERE
İKİ DÜKKÂNDA’DA HİZMETİNİZDEYİZ. |||g|

I ZAFER I

TIKAMA - YAĞLAMA SERVİSİ 
PAZARTESİ GÜNÜ GEMLİKLİLERİN

HİZMETİNE GİRMİŞTİR. İ

1 I
Dere boyu Eski BP İstasyonu G • m.bltk g

»isarafima^fisş»ıH&s^sa3ssaaasmi 
ELİF MEFRUŞAT

Evore — Dekora — Teksa Kadife Perde ve 
Tül Çeşitleri — Bornoz Banyo ve Klozet 
Takımları — Zengin Havlu Çeşitleri ile 

Gemliklilerin Hizmetine Açılmıştır.
Gazhane Cad. ömürlü Pasrahanesl Karşısı 
A(ygaz Aralığı) Gemlik

inMMSfiMifinnKHiKauKBfiniMSfiamo»

i GEMLİK I

I DİŞ KLİNİĞİ |
BEKİR ÖZTÜRE - ÖZKAN SOYLU 

MODERN DİŞ KLİNİĞİ İLK 

İLÇEMİZ HALKININ HİZMBTtNE GİRMİŞTİR. 

HAFTANIN YEDİ GÜNÜ SAAT 9.00*19.00’A KADAR

Diş Çekimi • Protez • Çocuk Dişleri ve 

Her Türlü Diş Bakımı
Belediye Karşısı — Gemlik

( Satılık

Daireler
<
ı
J Demlrsubaşı Mah.
1 Semerciler Yokuşu
। M utman Apt.
| Karşılıktı-2 Daire

I
" Acele Satılıktır.

MUracaat :
MaAtarlar .Dara^|l veya
KBrfea Baamavl

BAYRAK KÖMÜR 
TİCARETHANESİ

YAKACAK SORUNUNUZU EN İYİ 
ŞEKİLDE ÇÖZÜMLER

Soma, Linyit Kömürleri Satıştan 
Başlamıştır.

MBTİN BAYRAK
Orhangazi Caddesi Tlf : 1828 GEMLİK
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Ticaret ve Sanayi Odasının
Devre Seçimleri Yapıldı

Tevfik Solaksubaşı Tekrar 
Oda Yönetim Kurulu Bşk. Seçildi

Gemlik Ticaret ve Sana
yi Odasının yıllık devre se
çimleri yapıldı ve Sanayici 
Tevfik Solaksubaşı tekrar 
yönetim kurulu başkanlığı
na seçildi.

Pazartesi günü yapılan 
Ticaret ve Sanayi Odası Se
çimlerinde Oda Meclis Baş 
kanı. Başkan Vekili ile yö
netim kuruluna seçimler ya
pıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Salonunda yapılan seçimler 
de Oda Meclis Başkanlığı
na yeniden Ahmet Yılmaz 
seçilirken. Başkan vekilliği
ne Ömer Faruk Ahçı seçildi.

Ticaret ve Sanayi Oda
sı Yönetim Kurulu üyelikle
rine ise Tevfik Solaksubaşı, 
Ahmet Çeterez, Hikmet Yıl
dırım. Sinan Akman, Osman 
Taylan, İbrahim Aydın ve Ke 
mal Akıt seçildiler. Yeni Yö

netim Kurulu aralarında yap 
tığı ilk toplantıda Tevfik So 
laksubaşi'nı yeniden başkan 
lığa. Bşk vekilliğine Ahmet 
Çeterez’i, Muhasip üyeliğe 
Hikmet Yıldırım*), Üyeliklere 
ise Sinan Akman, İbrahim 
Aydın, Osman Çil ve Kemal 
Akıt’ı getirdi.

Oda Yönetmi Kurulu 
Başkanlığına seçilen Tev
fik Solaksubaş.

AZOT, ÇARŞI ESNAFINA 
MİLYONLARCA LİRA 
BORCUNU ÖDENİYOR

Gemlik Azot Sanayii Fab 
rikasınca işçilere dağıtılan 
kuponlarla satış yapan Çar 
şı Esnafı Azot'tan milyonlar 
ca lira parasını alamıyor.

Azot Sanayii Genel Mü
dürlüğü ile Petrol İş Sendi
kası arasında imzalanan top 
lu sözleşmede işçilere ayak
kabı ve elbiselik kumaş.'ve
rilmesi hükmü bağlanmıştı. 
Daha sonra eski sendika yö 
neticileri ile Azot Müdüri
yeti arasında yapılan bir pro 
tokol ile ayakkabı ve ku
maşların hangi esnaftan alı
nacağı kararlaştırılmıştır. Ko 
nu işçilere yeterince açıklık 
getirmeyince, birçok işçi çar 
şı esnafından kupon karşılı

ğı elbiselik kumaş almıştır.
Kupon karşılığı sattığı ku 

maşların parasını almak için 
Azot Sanayi Kuruluşuna baş 
vuran Çarşı Esnafına para
ları ödenmemiştir.

ESNAF NE DİYOR..
Azot Sanayi Yöneticileri

ni suçlayan Çarşı Esnafı, 
paralarının ödenmemesini kı 
nayarak şunları söylediler :

«■— Azot Müdüriyetinin 
paralarımızı ödememesinde
ki gerekçe bizimle bir pro
tokol yapmadıklarıdır. Bizim 
anladığımız şudur. 600 işçi
nin çalıştığı koca bir fabri 
ka işçisine kumaş dağıta
caksa bu tüm ilçe esnafına 

duyuruiur. Bir iki esnafı ka
yırır bir tutum içine girmek 
bîr devlet kuruluşuna yakış
maz. Ellerinde kuponlarla 
dükkan lan miza gelen işçiler 
ödemenin fabrikaca yapıla
cağı belirterek isteklerini be 
lifttiler ve mallan aldılar. 
Şimdi fabrika paralarımızı 
ödemiyor. Küçük esnafın mil 
yanlara varan paralarını o- 
lamamas çok kötü sonuç
lar doğurur. Azot yöneticile
ri bunu düşünmelidirler.»

Öte yandan bilgilerine 
başvurduğumuz Gemlik Pet
rol İş Sendikası Başkanı Sa 
di As’da konuyla ilgilendik- 
ierini ve baz girişimlerde bu 
lunduklarını ancak bunların 

şimdiye dek bir sonuç *er- 
medığini belirtti Sadi As 
şunları söyledi :

«— Duıden önceki dendi* 
kocı arkadaşlarımız işveren
le bir protokol hazırtonıştaf 
ve, işçilere toplu ahrlfme 
den doğan hak olan ayak
kabı ile elbiselik kumaş da
ğıtımının kupon esasına da 
yatılmasını ve Gemlik'te M 
esnaf ile Sumerbonk'ı, Bur
sa do Sümerbank, Burea Pa 
zarı iie Karamürsel Mağa
zalarını muhatob kabullen
mişlerdir. Ancak bu işçiye 
tam olarak yansıtılmadığını 
dan işçi arkadaşlarımız Gem 
lik’te çarşı esnafından ge
reksinmelerini karşılamışlar*

D. S. 2 de

İşçiler Can Güvenliği Gerekçesiyle Dışarıda Yemek Yiyorlar.

Azot’la Tır’ın Çarptığı Yemekhane Yıkıldı
PİYASA TÜCCARIN ELİNDE

1 KİLO ZEYTİN
160 LİRAYA SATILDI

ARAMALAR
SÜRDÜRÜLÜYOR

Silahla Yakalanan

Gemlik Azot Sanayii Te 
sislerinde işçilerin yemek ye 
diği barakaya Tır’ın çarp
masıyla bir bölüm yıkıldı, 
can güvenliği olmadığını id
dia eden işçiler yemekleri
ni dışarıda yediler.

Hafta içinde meydana ge 
fen olaydan sonra biriket 
barakadan yapılmış olan ye 
mekhaneye girmiyen işçiler, 
can güvenliklerinin sağlan
masına kadar dışarıda ye
mek yemeğe devam edecek 
ferini bildirdiler.

Azot Sanayi İşyeri baş- 
temsilcisi Emir Gül, yaptığı 
açıklamada, «Dar ve yetersiz 
olan yemekhane birde Tır 
yıkınca can güvenliğimiz teh 
İikeye girdi. Bu nedenle ye
mekleri dışarıda yemekteyiz» 
dedi.

Öte yandan Petrol-İş 
Sendikası Gemlik Şube Baş 
kanı Sadi As, konuyla ilgili 
olarak şu bilgileri verdi :

«—Azot işvereni fabrika 
üretime geçtiği halde yemek 

hane salonunu bitirmemiş
tir. Bu nedenle işçiler ba
rakalarda münavebeli olarak 
yemek yemektedir. Tır’ın çarp 
masıyla yemekhane oturul
maz duruma gelmiş ancak 
buna fabrikadaki inşaat mü 
hendisleri «tehlikeli değildir» 
diye rapor vermişlerdir. Biz 
sendika olarak durumu İş 
müfettişlerine bildirdik ve ye 
mekhanede inceleme yaptır
dık. İş müfettişlerinin rapo
runu bekliyoruz.»

1979 yılı zeytin rekolte
sinin çok düşük olması ne
deniyle bu. yıl üretici kara 
kara düşünürken, Umurbey, 
Muratoba köylerinde çok az 
olan ürünün 160 liraya ka
dar satıldığı öğrenildi.

Marmara Birlik Zeytin Ko 
aperatifinin zeytin taban ve 
taban hatlarına çok düşük 
fiat vermesi nedeniyle üre
ticileri ürünlerini kooperatife 
vermiyerek tüccara satma

yı yeğliyorlar.
Geçtiğimiz hafta içinde 

Umurbey'de satışlar en yük 
sek düzeyine çıktı ve bir ki
logram zeytin 160 liraya alı
cı buldu. Zeytin hatlarının 
100 liradan aşağıya düşme
diği alman bilgiler arasında.

Öte yandan bu yıl zey
tin ürünün olmaması nede
niyle önümüzdeki yıl zeytin 
hatlarının 200 liraya çıkma
sı bekleniyor.

Tutuklandı
İlçemiz Emniyet Örgütü

nün bir süreden beri devam 
ettirdiği aramalar eûrerhan 
iki kişide silah bulundu.

Polislerin hafta «c»nöe 
toplu yerlerde yaptiğı aro
malar sırasında Ahmet Ta
ran ve Mustafa Kabataş od 
Iı kişilerde silah bulundu. M 
liye'ye sevk etfîlen euchAor 
tutuktanddar.

Aeot Sanayii Fabrikacında İşçi Yemekhanesine Tır çarpınca işçiler can guvanliği 

ğerekşeûyfe dışarıda yemek yiyorlar.

Zorla Evlendirilen 
15 Günlük Gelin 
Kendini Astı

Ailesi tarafından zor
la evlendirilen .15 günlük 
gelin Zehra Can (18) ça
lıştığı işyerinde kendini 
tavana astı.

Hüseyin Can adlı bir 
genç ile ailesi tarafından 
zorla evlendirilen ve eşi
nin yanından 10 gün ön
ce kaşan Zehra Can, Gaz
hane Caddesinde Haşan 
Ateş’e ait turşuhanenin 
soyunma odalarından bi
rinde dün kendini tavana 
asmış olarak bulundu.
' Turşuhanede çalışan

D. S. 2 de

I I
I Haftaya I 
j I®? Bakış |

Kadri Güler

I “ |
Programın DüşündürdükleriI ~_  f

«Hükümetin Boş» Soym Süleyman DendreL yeni ha- ■ 
53 kû metin proğrammı pazartesi günü mecEsterde ukvyn H 
I rak * kez Türkiye’de bir azmi* hükümetini kurmuştur. 1 
" Hükümetin başarısı raman içinde değertendMecekttr. !
9 Ancak, hükümet proğramme ve de hükümetin p m tornan V 
« todckî dayanaktarma bakan* bu modeBn tmekçBere R 
U kotkısmın oknıyocağmı vmgnhıyona. I

O. Sayfa 2 de

I 1
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Programın Düşündürkleri
Kadri GÜLER

Altıncı Demirci hükümeti olarokda adlandırılabilecek 
olan bu hükümetin sunduğu proğram halkın İstemleri yö
nünden çok tekelci sermayenin ve «TÜSİAD» ın İstem
lerini yansıtmaktadır. Demirci, hükümet programını hazır
larken «Hür Teşebbüs» ün «Ruh» unun en ön plana al
mıştır. Bu AP nln sermaye sınıfının partisi olduğunun 
somut görüntüsüdür.

Kaba çizgileriyle kamu oyuna sunulan hükümet prog 
ramı, bir sürü yuvarlak sözcüklerle geçiştirilmiştir. Prog
ram. no anarşiye karşı alınacak önlemleri, ne enflasyo
nu durduracak ekonomik yöntemleri açıklamamaktadır. 
Programda açık olan, demokratik hakların ve özgürlük
lerin daha da kısılması, antidemokratik yeni yasaların çı
karılacağının sık sık yinelenmesi göze çarpmaktadır.

Kırk yapraktık küçük bir kitapçığı oluşturan Demlrel 
Hükümetinin programında işçi haklarına hiç değinllme- 
mlştir. işçilerin yönetime katılması, referandum hakkı
nın tannıması, lokavtın kaldırılması, İş güvenliğinin ko
runması gibi..

Emekçilere birşey getirmiyecek olan bu proğram ba
kın sermayeye neler söz veriyor :

«Vatandaşın teşebbüs ve çalışma alanını daraltan 
işler den devlet çekilecektir.»

«Renkli televizyon ve 2. kanal çalşmalanna başla
nacaktır.»

«Özel sektör sigara fabrikası kuracaktır.»
«Madenlerin en ileri ölçüde işletilmesi sağlanacak» 

Yasa değiştirilerek madenler özel sektöre devir edilecek.
«Servet beyannameleri iade edilecek ve mükelleften 

yeniden servet beyanı alınacaktır.»
«Özel sektör toplu konut yapımına teşvik edilecektir»
Sendika yasalarını değiştirmek istiyen, DGM’leri ye

niden kuracağını söyliyen, Fevkalade Haller Yasasını çı
karacağını ilan eden bu hükümet, özgürlükleri darala
rak. sıkıyönetimi genişletmek hevesindedir.

Sermayenin kânna kâr katması için tüm gücünü 
kullanacak olan Demirel hükümetinden dar gelirliler, sa
bit gelirliler emekçiler birşey bekliyemezler. Önümüzde
ki yıl 1 milyona yakın emekçinin toplu sözleşme yapa
cağı unutulmamalıdır. Emekçilerin, ekonomik, demokra
tik ve siyasi haklannı alabilmek için verecekleri savaşı
mın kısıtlanması için terör arttırılmaktadır. Terörün ar
dından «BALYOZ» harekatı ile demokratik kurulurlar sus
turulabilir. Bu nedenle ayaklan yere basmıyanlar dikkatli 
davranmalıdır. Demirel Hükümeti, enflasyonu emekçi kit
lelere ödemenin kılıflarını anyacaktır. Demokratik hakla- 
nn geriye dönüştürülmesi veya kısıtlanması halinde en 
etkin sesin demokratik kuruluşlardan gelmesi doğaldır.

2368
Murat Mefruşat

Dekora Etsin, Yuvanız Güzelleşsi;
Karamsar Olmayın

MURAT MEFRUŞAT 
HÜSEYİN CAHİT ATAN

Pak Otel Altı — Gemlik

Belediye Otobüs Şoförünün Dövülmesinden Sonra 

UMURBEY’DE HALK 
MİNİBÜSLERE BİNMİYOR

Düzeltme
İt. II, I979 gOn vı 327 »ayılı gat»tımhd» 

i yayınlanan Mel MfldOr/0fUee alt teyit tetıy İle- 
»»•de, fotıyre kepeh tarf İle yapılacağı, ftnlı/hk- 
la yezılmıytır,

Dağrutu (Ma/mUdUrlüğllnca «atışı yepıfen teyit 
. açık ertırme i/e «atılacaktır.) fitlindi düıaltlrlı 
I

Azot
Çarşı Esnafına
dı. Biz sendika olarak Mü
düriyete başvurduk ve alım 
işinin serbest bırakılmasını 
hatta bunu ayakkabı veya 
elbise kuponu biçiminde de
ğilde ihtiyaç kuponu şeklin 
de göçerli olmasını İstedik. 
Konu Genel Müdürlüğe ile
tildi. Yanıt bekliyoruz.

Bir süre önce Umurbey 
Belediye Otobüsünün şofö
rünün bazı kişilerce feci şe 
kilde dövülmesinden sonra 
halk minibüslere binmez oldu.

Gemlik ten 3 km. uzak
lıkta bulunan Umurbey Ka
sabasına çalışan minibüs
ler yolcularını 10 liradan, be 
tediye otobüsü ise 5 liradan 
taşırken, minibüsçülerin 5 li 
ra zam istemi Belediyece ka

KAYIKHANEYE
SELDEN KORUNMAK 
İÇİN
KANAL YAPILIYOR

Bir süre önce yağan sü
rekli yağışlarla sular altında 
kalan kayıkhaneye nihayet 
bir kanal yapılıyor.

Şeker Bayramı öncesi ya 
ğan sağanak yağışlar ile 
evleri tamamen sular altın
da kalan Kayıkhane soka
ğında bulunan bütün evler 
su altında kalmış, ev sa
hibi yoksul halkın bir kısmı 
zorunlu olarak kiraya çık
mış, bir kısmı da pencere
den uzattıktan kalaslarla i- 
kinci katta yaşamlannı sür
dürmeğe başlamıştı.

Sel sularının evleri bas
masında en büyük etken o- 
larak yapılmakta olan rıh
tım dolgusunun arasına ka
nal açılmasının olduğu be
lirlenmişti.

Belediye bundan sonra 
doğacak felâketleri önlemek 
için Kayıkhanedeki evlerin 
önüne kanal açma çalışma- 
larna başladı.

bul edilmemiş ve minibüs- 
çüler boykota başlamıştı. Mi 
nibüsleri boykota başlama
sıyla halk belediye otobüsü 
ne akın etmeğe başlamış fa 
kat bu sırada Belediye Oto 
büsü şoförü bazı kişilerce 
Gemlik'te feci şekilde dö
vülmüştü. Umurbey'liler bu 
olayı tepki olarak yaklaşık 
bir aydır minibüslere binme 
mekte ve dolmuş şeklinde 

Zorla Evlendirilen 
15 Günlük Gelin 
Kendini Tavana Astı

işçi kadınlar dön iş biti
minde giyinmek için te
sadüfen girdikleri odaların 
birinde yeni gelin Zehra 
Çan’ı tavanda asılı bul
dular.

İntihar ettiği anlaşılan 

Zehre Can. kendini as
madan önce kocası Hü
seyin Can’e hitaben mek
tup yazarak şunları söy
ledi :

«Hüseyin, ben sana 
evlendiğim gün 10 gün 
karın olurum demedim mi! 

çalışan Belediye otobüsünü 
tercih etmektedir.

Öğrenildiğine göre ,U- 
murbey halkının ısrarlı ola
rak minibüslere binmemesi 
üzerine, minibüs sahipleri 0- 
raçlarını satmağa başlamış
tır. Öte yandan Umurbey Be 
lediye Başkanı Belediyeye 
yeni bir araç almak için ka
sabada yardım kampanyası 
açmıştır.

İşte bak «özümü tuttum. 
Elveda. Tann günahlarını 
affetsin.»

İntihar eden yani ge
lin Zehra Çan'ın kocan 
Hüseyin Can, on gün ön
ce emniyete başvurarak 
eşinin kaybolduğunu, ha
yatından endişe duyduğu
nu bildirmişti.

Dûn, olay yerinde ya
pılan incelemeden sonra 
ceset ailesine tealim adil
di. Olay çevrede üzüntü 
yarattı.
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Süleyman Demirel'in azınlık hüküme- 
tinin programı, iyice incelendiğinde; özün
de topluma yararlı bir şey olmadığı görü
lecektir. Net olmayan yuvarlak sözcük, 

tümcelerle donatılan program; ağırlığını halk 
tan yara değil de, özel girişimciden, pa
ra babalarından yana koymakta. Ezilenin 
daha ezilmesine, sömürülenin daha sömürül 
meşine acık kapılar bırakmaktadır. S. De- 
miref hükümet ettiği sürece sürekli ana
malcı, cnaparacılaria kol-kola olacak; dev
letin desteği özel girişimcinin yanında ola
cak. Dahası içeriye daha çok da «yabancı 
sermaye» girecektir. Hükümet, anamalcı 
toplum düzenin yapısına dokunmamayı, de 
rinlere inmemeyi de yeğlemekte. Zengin, da
ha zengin, fakir daha fakir olacaktır. Var
sılın ekmeğine günde üç kez yağ sürülecek; 
yoksul havasını alacak.

«Vatandaşın teşebbüs, hakkına son ve
ren ve çalışma alınım daraltan işlerden dev
let çekilecektir.» Programda yer alan bu 
tümce, ilk bakışta ilginç gelebilir. «Vatan
daşın teşebbüs hakkı» gözümüze iliştiğinde 
herkesin birşeyier yapacağı akia getr. Tüm
cenin sonu, her şeyi söylüyor. «Çalışma 
alanını daraltan işlerden devlet çekilecek
tir.» Örneğin, sosyal girişimlerde mi bulu
nacak devlet, gelsin «teşebbüs hakkına» hü

yor.
Gelen hükümet, sendika, derneklere el 

atarken, doğacak tepkileri de hesaplamış 
olacaktır. Oysa sendika, dernek yasaların
da değişiklik yapılmasının yanında, yasal 
dayanağı olmayan dernekleri ele alması da
ha doğal değil midir? Emekçi kesimin ya
sal haklarının, değişiklikle kısıtlanması, ya 
da kaldırılması Türkiye’deki bunalımlı ha
vayı hangi boyutlara götürür? Dahası, sen
dikalar, demekler yasası, Anayasaya’da ay 
kırı değildir. Demirel Hükümetinin çıkara 
cağı yasa ne denli antidemokratik olacak. 
Anayasayla çelişmiyecek mi? Yoksa tüm 
dernekler, sendikalardaki hükümetçe sivri 
uç tanımına girenler DGM lerde mi alacak 
soluğu. Devlet desteği halktan alınarak sö
mürüye tesli medileceği vurgulanan bir or
tamda iyiyi beklemek safdillik olur. Ana
paraya göz kırkılırken, Anayasanın sağla
dığı özgürlüklerden de olacağımız savının 
köksüz olacağını umalım. Karanlık yönetim
lerin tek korktuğu düşüncedir. Kafalardaki 
düşünceyi silmeye de olanak olmadığına 
flöre, ne yapılır? Düşünce üreten kafalar 
yargılanır, zindanlara attırılır. Bu deneyim
ce ı geçen «Hükümetin Başı» sorunları bu 
boyutlara vardınr mi?

Hükümetin programında renklilik canlı-

ilân
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 — Belediyemiz memur ve işçilerine aşağıda cins ve 
miktarı yazılı melbusatlar şartnameleri gereğince dikürile- 
cektlr.

2 — İşin ihalesi 30 Kasım 1979 Çarşamba günü saat 
15.00 de Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

Cinsi Miktarı Muhammen Bedeli Muvakkat Bedeli

işçi elbiseleri dikişi 
Memur elbisesi

73 lakım
60 Takım

73x1500 = 109 500
60x1500 = 90.000

3270 Lira
2700 Ura

kümet programı gereği kendisinde gören 
özel girişimci. Kuşkusuz önce yakınlar, ya
renler yararlanacak. Petrol araır.alars, TPO 
nun yanında özel girişimci daha iyi karşı
lanacak. Kömürde kamulaştırmadan çayıl- 
maya doğru gidilmesi de, özel girişimcinin, 
anaparanın, nerelere el atacağınn açık ör
neğidir. Kömürler devletleştirmenin dışında 
bırakılırken, öbür madenlerimiz de el değiş
tirecek sıkıntılar yoğunlaşacaktır. Böylece 
de hükümet, göbeğinden bağlı olduğu ana
paraya, anamalcıya, toplum çıkarlarını dış
layarak teslim olacaktır. Hükümete yakm- 
larada, zenginlik kapılan ardına dek açıla
rak, 1981 seçimlerine güvenli olarak gitme- 
yide sağlamlaştırmak gerekir. Ulus çıkarla
rı, Vatandaşın soyulması sorunlarının üze
rine gidileceği söyleniyorsa da, devletin yap
ması gereken hizmetleri; iç, dış sömürüye 
peşkeş çekmek, bunun inanırlığını kaidırı-

lık oluşu, yukarıda görüşlerimizin tutarsız 
olduğunu kanıtlıyor. Her işimiz tıkırında, 
«bir elimiz yağda bir elimiz balda.» Yurtta 
yoksulluk çök aza indirilmiş olmalı ki, hü 
kümet, programına «Renkli televizyon» al
mış. Dünyada renkli televizyon kullanan ül
keler parmakla sayılır. Bunlarda geçim dü
zeyi iyi olan ülkeler. Biz emek, kafa gücü
müzü dışarı kaçırmışız; içerde milyonlarca 
insanımız işsiz, aç, sefil. Türkiye'de yaşa- 
yanlann büyük keşimi çocuklarını, bırakın 
giydirmeyi beslemekten yoksunken; renkli 
televizyon belâsını koy ortaya. Bir renkli 
televizyon uygulamasının toplum katlarında 
ne büyük parasal sorunlar yaratacağı orta
da. Bugün zar-zor evine televizyon sokan 
ailenin, renklisi çıktığında nasıl sarsılaca
ğını iyi görürken memleket ekonomisini bir 
daha dışa bağımlı kılmaya kimsenin hakkı 
olmasa gerek.

SAYIN GENLİKTİLER 
çağlar oto 

Yedek Parça oto elektrik akşamı, çelik 
civaîa ve oto aksesuarları ile Sayın müş
terilerimizin hizmetindeyiz.

MURAî 124-131 Anadol, Renault, Ford 
ve bil’umum oto akşamı bulunur.

Her ebatta Yeni Akü Satılır ve Sipariş alınır. 

İstiklâl Cad. Akbank arahğı Peksert iş hanı altı Gemlik

Menkulün Açık Artırma 
İLÂNI

Gemlik İcra Memurluğundan
Dosya No. : 978/426

Bir borçtan defayı hacizli ve aşağıda cina, mik
tar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci arttırma 12.12.1979 günü saat 11.oo - 
1145 de Gemlik İcra Dairesinde yapılacak ve o gü
nü kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmadığı takdir
de 13.12. 979 günü aynı yer ve saatte 2. atrtırma 
yapılarak en çok fiat verene satılacağı ve satış şartna
menin icra dosyasından görülebileceği, masrafı veril
diği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gön
derilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla İcra Memurluğuna başvur- 
malan ilin olunur,

İcra Memuru 
Muh. Kıy.
Lira Kr. Ad, Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nit. )

20000 00- 1 1385 notu telefonun intifa hakkı.
( lc H. K. 114/1, 114/3 )

Satılık Telefon
SIRA NUMARASI 554 OLAN 

TELEFON SATILIKTIR
Kör i W ; 17ö7
GEMLİK

YAPRAK EMLAK
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

SATILIK
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

Tlf : 1271 - Ev : 1300
İstiklâl Cad. No. 12 - GEMLİK

L^l /tüdi|o 2025
GEMLİK PLÂK DEPOSU

1 Nolu Cad. No. 58 — GEMLİK

İddia etmiyoruz kİ; Gemlik’te İlk defa bütün 
güçlUklara rağmen son çıkan plâkları sîzlere sunar, 

Tüm agraflarımı* «1x1er İçindir.

Saygılarımızla

imren Şarküteri
ŞÜKRÜ BEKÇE - HAŞAN AKIN

Bugünden İtibaren Gemlik’lilerin O
Hizmetine Açıldı

Tlf : 1 1 21
Çavdarlar Pasajı No. 7 Gemlik

Çalışır Vaziyette
Devren Satılık Bakkaliye

Mür. : 2580 Gemlik

Zayi
31 Nolu Motorin karnemi kaybettim hükümsüzdür 

Nazım Aydın

Zayi
İstanbul Trafik Müdürlüğünden almış olduğum

132975 nolu ehliyetimi kaybettim hükümsüzdür.

Yılmaz Kalkan
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SAYIN GEMLİKLİLERE YENİ BİR HİZMET DAHA J
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(İEMLÎK'TE İIZK DEFA

BESİN TAVUKÇULUK İSLETMESİ S
( MODERN AMBALAJLI
fi

fi 

fi

Parçalanmış Pille ve Tavuk Satışlarına
® & i & & m a § <h* a ® S 3

Fabrikalara, Okullara, ve İşyerlerine H e r A n Teslim

* BÜTÜN PİLİÇ 

* BUT
YARIM TAVUK

# GÖĞÜS
# KANAT

TAŞLIK

# BÜTÜN TAVUK 
î£ CİĞER
& BOYUN

Kâhyaoğulları 
Cezmi Kâhya ve Ort. Tlf : 1712 

GEMLİK ve CİVARI BAYİİfi
HAMİDİYE MAH. GÜRÇAY PASAJI VE ÇARŞI HAMAMI YANI OLMAK ÜZERE 

İKİ DÜKKÂNDA’DA HİZMETİNİZDEYİZ.

âaaBBiiBiMinı iı ın'"iın —n~r~~r
I ELİF MEFRUŞAT g

Evore — Dekora — Teksa Kadife Perde ve

Iı Tül Çeşitleri — Bornoz Banyo ve Klozet fi
J Takımları — Zengin Havlu Çeşitleri ile S- 

Gemliklilerin Hizmetine Açılmıştır.
1 MAĞAZAMIZDA ÇALIŞACAK &
l BAYAN TEZGAHTAR ARANIYOR. ||

Gazhane Cad. Ömürlü Pasrahanesl Karşısı
F- A(ygaz Aralığı) Gemlik

HBMBanrmrmrımrroırnrınrfBTîrnrırrıiTirrıiTr

1 
4

BAYRAK KÖMÜR
TİCARETHANESİ

Satılık

Daireler

| GEMLİK |

i Dİf KLİNİĞİ I
BEKİR ÖZTÜRE - ÖZKAN SOYLU

| MODERN DİŞ KLİNİĞİ İLE

İLÇEMİZ HALKININ HİZMETİNE GİRMİŞTİR.

HAFTANIN YEDİ GÜNÜ SAAT 9.00-19.00’A KADAR

Diş Çekimi - Protez - Çocuk Dişleri ve 
Her Türlü Diş Bakımı

Belediye Karşısı — Gemlik

YAKACAK SORUNUNUZU EN
ŞEKİLDE ÇÖZÜMLER

İYİ

Soma, Linyit Kömürleri Satışları 
Başlamıştın

Demlrsubaşı Mah. 
Semerciler Yokuşu 

M utman Apt. 
Karşılıklı 2 Daire 
Acele Satılıktır.

METİH BAYRAK
Orhangazi Caddesi Tlf î 1828 GEMLİK

Müracaat :
Muhtarlar Darnağl ıraya 
Kürfaa Baıımaal

I f^ı Gempef Nakliyat Ltd. $11. den !
| DUYURU I

Gece ve gündüz mahallelerde faiş fiatla gaz satan I 
| tankerlerin Gempet Petrol Ofis Bayiinde ilişkisi yoktur | 
| halkımıza duyurulur. |

Servise çıkan arabalarımızda Gempet arması I 
bulunmaktadır. |
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