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"Öğretmenler üzerine,,
Mehmet Cengiz Göral

Bugün Türkiye'de son 25 yılın en 
çok haKs*zi«ğa uğramış meslek grubu 
O^refcnner»*era

Çok partili hayatla biçimsel demok
rasiye geçildikten sonra, bu baskılar bi- 
HnçU ve kasıtlı olarak başlatılmış ve sür 
durulmuştur.

Köy Enstıtulü çıkışlı genç ve dina
mik öğretmenlerin Türk köylüsünün 
soruniar.ru anlamış olarak gerçek eğiti 
ma dönük uğraşları ; köylünün olduğu 
gibi kalmasını İktidar olmasının varlık 
aabebl sayan siyasal partilerin yönetici
leri tarafından en sert uygulamalarla ön 
ienmek istenmiştir. Ve Türkiye'de öğret 
mentenn belirgin ve İnsanca direnişi 
bu şekilde başlamıştır.

Köylerde “imam - Eşraf" Odağında 
kümelenen en küçük sömürü grubu 
Öğretmeni sindirmede vurucu güç ola
rak Kullanılmış ve öğretmen yıldırılmak 
İstenmiş, sindirilmek istenmiş, bunun 
Içtn dövülmüş, sövülmüş, kıyılmış ve 
fırsatı bulunduğunda öldürülmüştür.

Türkiye bugün, en ücra köylerinde 
görev yapan öğretmenlerini öldürme 
eyvbara taşıyan belkide tek ülkedir dün- 
yada.

Bu baskı ve terör gün geçtikçe aza 
ieceğma yoğunlaşmıştır. Bugün eğitim 
ordusu yıkıma uğramış bir harabe ha
indedir. Görev anında öldürülen öğret 
menler olmuş, bakanlık bunların ısrarla' 
adi olaylar olduğunu ilân etmiştir. Kışta 
kıyamette binlercesi bulundukları yer
den başka bölgelere sürülmüştür. Ken 
dilerinin en ufak bir güvenceleri yoktur.

Ve tüm bu baskılardan sonra Türki 
ye nln bugün eğitim düzeyi ortadadır. 
SİndirHmtş* uygar cesaretten yoksun 
bsr öğretmen grubuyla eğitim yapılmak 
istenmekte ve sonra o eğitimden yarar 
lan.imaKîadv.

“Öğretmen politika yapamaz, kalka 
niyie onun iç ve dış sömürüye kayıtsız 
>ı alma■■ istervmekted ir. Kahredici baskı 
nen tak nedeni bodur. Ve bu nedeni 
kavTims onbirüorce öğretmen vardır 
Türkiye da. Bu nokta beM çevreleri ne 
don* rahatsa: etmekteyse, gerçek yurt 
severleri o den* umuteterrnakîadr.

1976 Türkiye sinde öğretmenlere Ata 
türdün şu acatenyte şenlenmek isteriz!

"Öğ*etmen ter, y en« nesi I sizi n eseri
niz otecaMr^»

ALTIN 
Hatlarında 
Devamlı 
Düşüşler

ANKARA (APM) - Al
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tın fiatlarında devamlı ’bir ■ ®
gerikyiş görülmektedir. Bu 
nun ardında yatan gerçek

bunda Güney Afrika olay 
larının yattığı görülür. -

Son haftalarda külçe 
altın 76,5 Tl. Cumhuriyet 
altını ise 555 Tl. dan işlem 
görmüştür.

Güney Afrika ülkeleri 
bilindiği gibi zengin Altın 
elmas, bakır madenlerine 
sahiptir. Son Afrika olayla 
rı nedeniyle gözler bu .ül
kelere çevrilmiş ^bulunmak 
tadır. Güney Afrikanın en 
Zengin adamlarından birisi 
muhakkak ki John Schlesin 
ger dir. Serveti Oppenhei-* 
mer den daha, fazladır. De, 
Beers Canso lidated’in altın 
ve elmas yataklarının işlet 
meşini elinde bulunduran 
Oppenbeimer'in ve Schlesin 
gerin son olaylardan sonra 
üretimlerinde düşüş görül--
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- 9içinde % 1 d.en fazla»iVİ* 
»üş k<yşlf^3)4gieKdMC-rPlaMl> 
hisselerindeki düşüşler ise 
daha fazladır. Bu 9b 20-25 . 
arasında değişmektedir.' •

Gerek Schlesinger gerek 
diğer firmaların dünyanın 
zenginin maden yatakları 
na sahip Güney Afrikadan 
ayrılmasına neden ülkedeki 
siyasal is ikraraızlıktır. Kii-k 
ba ve Sovyetler Birliğinin 
Angolada ki etkisinin bun
da büyük rol oynadığı sak

De Beers Konsolidated 
Angolanın zengin elmas ya 
taklarına hükmetmektedir.. 
Altın madenleri ise Schle-' 
singer'in inhisarı altında 
idi denebilir, Schlesinger'in

diğer

cağına mahakkak nazarı ile 
ha kılın ak ta d ır.

BÜYÜYORSUNUZ
—Ülkemin Öğretmenlerine—

Bilirim
Kalbiniz. bir verimli tarla
Başak saçlı çocukların ekin biçtiği 
Haşatlarca mutlusunuz..

Karanlık mı ülkemin
El değmemiş kırk bin köyü. 
Umutsuz mu insanları Türkiyemin ? 
Siz aydınlıksınız 
Umutlusunuz...

Ak günlere doğru
El'ele vermişsiniz, gönül gönüle
Yücelerden
Bir çığ gibi büyüyorsunuz...

SİYAMI ÖZEL

ÖZLEMIıERtN

Yeqi konuşan bebeler gibi, yadırgıyorsun
Çığlıklar boğazını yırtarken
Belki de duymuyor sağırdır kulakların
Bir boşlukladır uçuyorsun.

Karanlıklar ötesinde süt beyaz bir yarım >y
Çevren bakıyorsun herkes kendi akşamında

Olanca görkemiyle özlemler dağılıyor 
.'Tepene düşen ay’ın solgun aydınlığında

- Karanlık bir gecenin kaygan toprağındasın
Yukarıda görünmez eller uzanıyor, unutuğun başında 

İğreniyor, bulantı büyüyor, gönlünde kabarıyor
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Solgun fotoğraf gibi özlemler akşamında.
İmdat PELTEK

Durmadan esen 
Bal şeker yiyen

yeller gibisin 
dilber gibisin

Bahçede açan güller gibisin
Ne yapsam sonunda sen benimsin

Değmesin eline kimsenin eli
Söylemesin ismini kimsenin dili 
Söyleyenin bahçesinde açmasm gülü 
İnan ki sonunda sen yine benimsin

Geceleri doğan ay gibisin

Kalbimi delen yay gibisin 
iyilikle istesem getirmişin 

Kötûiükl£de plşa sen benimsin

Neden gelmezsin naz edersin
Aşığ'n çaldığı saz gibisin 

Bahardan sonra yaz gibisin 
KıŞ<nda olsa yine sen benimsin

Hüseyin MANAV

soruniar.ru
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GALERİ SANAT’IN
YEMİ MOBİLYA MODELLERİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ ?
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GENEL KURULA ÇAĞRI
S. S. Gemlik Esnaf ve Sanatkârları Kefalet 

Kooperatifi Başkanlığından
Sayın Ortaklarımla :
Kooperatifimizin 1975 Yılı 21. olağan Genel Kurul Toplantıaı 27-Mart 1976 

Cumartesi gönü saat 20.30d& Şehit Cemâl İlkokulu Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem 
gereğince yapılacağından, belirtilen yer ve saatte hazır bulunmalarınızı rica ederim'

GÜNDEM s
1. Açılış ve Divan Seçimi (Saygı Duruşu/,
2. Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Çalışma Raporlarının okunması
3. Bilânço Gelir-Gider Hesap Cedvellerinin okunması,
4. Okunan Raporların, hesap vaziyetlerinin müzakeresi ile Yönetim Kurulu ve De» 
ı netleme kurullarının ibraları,
5. 1976 Yılı Tahmini Bütçelerinin okunması, müzakeresi ve kabulü,
6. Kooperatifimize Hizmet Binasının alınması hususunun* müzakeresi Yönetim Ku* 

rulumuza yetki verilmesi,
7. Hizmet müddetleri dolan Denetim Kurulu Üyeliklerine Asil ve yedeklerinin se

çimlerinin yapılması,
8. Dilek ve Temenniler, serbest konuşma,
9. Kapanış.

Gemlik Cumhuriyet 
Savcılıgmtfan

Gemlik Ceza evinin 1976 Ma i Yılı Ekmek 
ve çiğ gıda ihtiyacı açık eksiltme i • satır» 
alınacaktır.

Ekmeğin Muhammen Bedeli 9CXJO Ltra 
Geçici teminatı 675 lira Çiğ gıdanın Muhan- 
men Bedeli 10.000 Lira Geçici temır.e’. 750 
liradır. İhale 22/3/ 1976 günü saat 9-30 da 
Cumhuriyet Savcılığında yapı I acar t. Şarfcna 
me Cumhuriyet Savcılığında her gün görü
lebilir.

KONGRE İLANI

KARAOSMANOGLU
MİMARLIK BÜROSU

BE PROJE 
m KONTROLLÜK

BE DEKARASYON
Çarşı Meydanı Akmanlar Pasajı Kat 1 No. 104 GEMLİK

İLAN
Kurtul Köyü Avcılar Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık Kongresinin 20.3.1976 Cumartesi günü akşamı saat 20.30 da 
avcılar lokalinde yıllık genel kurul kongresi yapılacağından tüm üyelerimizin teşrif
lerini önemle rica ederiz.

Ekseriyet temin edilmediğinde kongre bir hafta sonra ayni yer ve saatte yapı
lacaktır.

GÜNDEM
, Açılış, 2. Saygı Duruşu 3. Divan teşekkülü 4. Faaliyet ve hesap reporlaaının 

okunman S. Yönetim Kurulu seçimi 6, Denetim Kurulu Seçimi 7. Dilekler ve kapanış.

Gemlik Avcılar Derneği Be/kenlığinden 
Derneğimizin normal umumi heyet toplantısı 143 1976 

pazar günü akşamı saat 20 30 da dernek lokalinde ya
pılacaktır.

Ekseriyet temi» edilmediği takdirde Kongre >43.1976 
Pazar günü akşamı aynı yer ve saatte »cpı ecc/mear 
sayin üyelere duyurulur.

İdare Heyeti 
GÜNDEM

I. Saygı Duruşu
1. Yoklama ve açılış
3. Kongre Divanı seçimi
4. Faaliyet hesap ve denetleme raporlarının okunması
5. Raporların müzakeresi ve ibreı
6. İdare heyeti seçimi
7. Dilekler ve kapanış

ILICA Yolunda
SATILIK

Resmi Parselli Arsalar
MÜRACAAT : Tel 442 GEMLİK

TİCARET
HÜSAMETTİN KARAKAŞ

TEKNİK HIRDVAT VE İNŞAAT
MALZEMESİSATIŞLARIN ABAŞLAMîŞT.R

Demirsubaşı Mah. Semerciler Cad. No. 7
Tel. 417 GEMLİK

EHLİYETLİ
FERGUSON TRAKTÖR ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
MÜRACAAT : AYDINLAR KOLL. ŞRT.

TEL ; 278 GEMLİK
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OKURLARA
GEMLİK KÖRFE7

Sayın okurlarımız. Gazete- 
4m korjı bilinen çevrelerin ha
rladığı oyunu sîzlere çok 

eceden haber vermiştik. Gazete
cide cidden büyük emekleri ge
le gazetemiz sahibinin kardeşi 
fretmen Kadri Güler'in Orhane- 
e’e sürdürülmesi bir süprüz de
lidir. Çünkü bu güçler, ilerici bü 
in öğretmenlerin, memurların 
iyim listelerini daha aylar önce 
Hırlamışlar, olaylar yaratarak 
rçlu duruma sokmak için oyun- 
r düzenlemişler ve bunları kendi 
•atarında görüşerek ilk harcana
ndan saptanmışlardı. Bun 
r çoktandır İzleniyordu. Ne var 
kıyımların, sürgünlerin kişilerh. 

ışılarım değiştlrmiyeceğini bile- 
îyorlardı.

Çevrelerini saran dalkavuk 
ve <rot» lardan başka tür 

mü görmemişlerdi çünkü En 
ı büyük hatalar da burada baş- 
for zaten.

«Gemlik Körfez» o karşı gi- 
şHen kampanyalar daha bitmedi 
yıu güçler, elinden geldiğince, 
sıttı gazetesiyle adam karalama 
»edaları dalar Ama Bu 
>da do amaçlarına erişemiyecek- 
r Çünkü unuttukları tek şey 
amlik Körfez’in okurlarıdır. Za 
M bitin korku ondan İleri gel- 
dyormu!

Gemlik Körfez’e şimdi yur- 
aa dört bir yanından mektuplar 
ağıyor, çıkara kişiler, silik, kor
tken gerici yöneticiler kınanıyor, 
amanı geldiğinde birer belge o- 
ra yayınlayacağız bunları, daha 
•ora bazı kişiler hakkında uzun 
sm yazacağız, çarşaf çarşaf se 
ceğiz zavallıMarını Gün ola 
nme ota.

Şimdi bir İki okur mektubu 
isiz sayın okurlarımıza sunuyoruz 
M D. S. 2 de

KISA
Umurbey Belediye öncü 

Mi aldığı bir kararla berber 
rtsnnı yeniden ayarlamıştır.
»ayarlamaya göre saç, 300 
Al 250 saç sakal 500 

ıcuktraşı 250 kuruş olmuştur.

Gemlik Belediyesi E.S 0. 
(sünesinin ğenç tahsildarı 
•it Özgül 3.3. 1976 tarihin 
• görevinden ayrılarak ser
in çalışmağa başlamıştır.

Satışları Dört Kasap Yapacak
Kemikli Dana 30 Lira Dana Kıyma 31 Liraya Satılacak 
Kasaplar ”Nark Kalkmalıdır*' diyor

El Tanzim Satışları PazarlesIGünU
DörlKasaplaBaşlaiıIıyor

İlçemizde kasaplarla Bele 

diye arasında devam eden 

sürtüşme sonucu. Belediye 
Başkanı İbrahim Akıt « pa 
zart es i günü et tanzim satış
larının başlanacağını» açıkladı.

Gemlik Kasapları Beledi
ye Encümeninin verdiği fiat- 
larla yapılacak satışlarda za 
rar ettiklerini belirterek, kıyma 
nın 40 liradan, kuzu etinin 
45 liradan satılmasını istemiş 
ler, fakat Belediye buna 
razı olmayınca hayvan ke 
simleri durdurularak, boykot 
başlatılmıştı. 20 gündür ka
sapların sürdürdükleri boykot 
hafta içinde sonuçlanmış ku
zu ve sığır kesimleri başlatıl
mıştır.

TarihFUmurbey] 
Hamamı^Onarıldı

Çevremizdeki hamamların*^ 
en eskilerinden olan tarihi 
Umurbey hamamı 100 bin 
liraya onarılarak çevrenin en 
güzel hamamı haline getiril
miştir. D. S 4 <fe

KISA
Umurbey Ortaokulu haf 

ta içinde «en güzel şiir oku 
ma» yarışması düzenlenmiş
tir. Yapılan yarışma sonucu 
İstiklâl Marşı şiirini okuyan 
Belgin Aykut 825 puanla bi
rinci, Samsun'a Çıktı Atam 
adıl şiiri ile Özkan Ergun, 765 

puan alarak ikinci, Bülbül ad 
lı şiiri İle Hatice Balaban 762 
puan alarak üçüncü olmuştur.

Kasapların düzenli kesim 
yapmaması üzerine Bursa Et 
ve Balık Kurumu ile anlaşan 
Belediye Başkanı Akıt, günde 
iki ton kesilmiş dana eti için 
söz almış ve dört kasapla da

140 Ton Gübre Geldi

Sıkıntı Giderilemedi
Zeytin ağaçlarının gübre 

lenmesi için yeterli gübrenin 
bulunamaması ile üreticinin 
durumu güçleşmiştir.

Son olarak Gemlik Ziraat 
Odasına gelen 140 ton gübre 
do üreticiye dağıtılmış fakat 
sıkıntı tam olarak giderileme
miştir. Bu yıl her yılkinden 
daha fazla gübro talebi ile 
karşılanması ve ithalatın za
manında yapılamaması nede
niyle sıkıntı meydana gelmiş
tir.

Limanımıza Rusyadan 
Azotlu gübre getiren 
*’QANEWTbl*’ adlı şilepten 
2700 ton gübre Bursa 
Zirai Donatım Kurumu aracı
lığı ile çevro II ve ilçe üreti
cilerine dağıtılmış ama ihtiya 
ca covap vermemiştir.

Kanalizasyon Yapımı 
Üçüncü Kez İhale 
Edildi

Bir yılan hikayesine dö
nen Gemlik kanalizasyonu 
yapımı iki müteahit’in İşi bı
rakmasıyla sonuçlenamamış, 
yanm kalan döşeme işi İçin 
İller Bankası üçüncü bir Iha 
lo yapmak zorunda kalmıştır.

D. S. 4 d©

anlaşarak pazartesi günü sa
tışlara başlanacağını bildirmiş 
tir.

Ali Çini, Ali Yılmaz, 
Mevlüt Gür ve Fahri Güner 
adlı kasapların sürdüreceği et 

giderken
JCadri QüUr

ÖÖR ETMEN

Tam yedi yıldır halk çocuklarıyla iç 
içe bir çalışmadan sonra, Gemlik'ten 
uzaklaştırılıyorum. Hemde hiçbir gerek
çe gösterilmeden.

Söyleşine kokuşmuş bir ortamda 8 
bin yurtsever öğretmen sırf partizanca 
nedenlerle kar kış demeden, aile birlik
leri yıkılarak, kıyıma uğramış» 6 öğret
men yine siyasi amaçlar uğruna öldü
rülmüşken Kadri Güler’i bu bütünden 
soyutlamak zaten olanaksızdır.

Gidiyorum bir yanda binlerce dost 
yüzlerce geleceğin »şığı öğrenci, sevgili 
halkım, köylüm, işçi» esnaf kardeşlerim 
Öte yanda bildiğiniz bir avuç partili,aciz 
yönetici ve çıkarcılar .. Gidiyorum v® 
mutluyum.

Ama üzgünüm, yıl ortasında koparıl 
dığım için, emek verdiğim için halk ço
cuklarından.

Gidiyorum. Türkiye Cumhuriyetinde 
sağlam hukuk kurumlanna inanarak, 
yine gelmek üzere.

Hoşça kalın sevgili yavrularım, dost 
larım, köylüm, İşçi kardeşlerim ve tüm 
İyiler ve d© ötekiler...!

tanzim satışlarında kemikli 
dana eti 30 liraya, kıyma ise 

31 lirayla satılacaktır. Satışlarda 
bir kilodan az, üç kilodan 
fazla et vorilmiyecoği belirtil
miştir.
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OKUYUCU
SHasFy'aTO

«12 Man Sorumluları Ortaya 
Çıkarılmalıdır»

Mehmet Cengiz Göral

12 Mart Muhtırası «Reformları jAta- ] 
türkçü bir görüşle gerçekleştirilecek» !! 
bir hükümetin kurulması için verilmiştir. ! ! 
İlk iş olarak bu konuda iddialı bir hükü- ।! 
met kurulmuş, sonra sıra reformlara ; • 
gelmiştir. Ve 50. yılı aşkın Cumhuriyet ; [ 
döneminin en dramatik kısmı bu şekil- ][ 
de başlamıştır. Ülke ve sıkıyönetim kıs J 
kaçına alınmış, olağanüstü mahkeme- ! 
ler kurulmuş, uygulamadaki sertlik ina- ' 
nılmayacak ölçülere vardırılmıştır. Bu <• 
uygulamanın gerekçesi ise, «Ülkeyi a- ; 
narşiden kurtarmak» olarak açıklanmış ] 
yasa dışı eylemlerin tümü bu gerekçey J 
le savunulmuş, buna karşı çıkan ger i 
çek aydınlar «Anarşinin Kaynağı» olarak ! 
ilan edilmiş ve bu kez «Anarşiyi kayna- !! 
ğında kurutmak» gerçekcesiyle aydın o 
kıyımı başlatılmıştır. Hükümetler değiş- 
miş, Fakat uygulama değişmemiştir.

Oysaki, 12 Mart Muhtırasının veriliş 
gerekçesi ortadadır, reform edebiyatının |! 
sonuçları Ortadadır, bu dönemin baş ak i! 
türlerinin bugünkü yerleri ortadadır, fa- ı» 
kat hernedense sorumlu olarak kimse • ;' 
ortada değildir. Türkiye 21. yüzyıla alın < 
aklığıyla girmek istiyorsa 12 Mart sorum ] 
lulan ortaya çıkarılmalı, toplum ikinci | 
kez böyle bir döneme itilmemek için 3 
uyanık tutulmalıdır. Öncelikle İşkence o 
iddiaları açıklığa kavuşturulmalıdır. Tür- o 
kiye Cumhuriyeti «Demokratik Bir Hu- ® 
kuk Devleti» dir. Bu anayasa kuralının x 
ciddiyetine inanıyorsak, ya işkence iddi 2 
alannın gerçek’ dışı olduğu kanıtlanman S 
yada bu işkence sorumluları ortaya çı- S 
kanlmahdır. Türkiye’nin demokratik bir • 
hukuk devleti olduğuna dünya ulusları ® 
nı ve gelecek kuşakları inandırmak İsti- § 
yorsak bu mutlaka yapılmalı, 12 Mart § 
sorumluları elini kolunu sallaya, sallaya $ 
orta yerde dolaştırmamahdır. S

Bu konuda en büyük görev CHP. ne • 
düşmektedir. Fakat CHP. hala daha | 
anlaşılmaz ve inanılmaz bir kısır iç çe- ® 
kişmenin içerisinde zaman üstüne za- 2 
man yitirmektedir. Kuru bir teori ve sen S 
ben kay gaşiyle CHP Ecevit’e rağmen $ 
eski niteliğine dönüştürülmek istenmek S 
tedir. Bu en çok 12 Mart sorumlularının • 
işine yarayacaktır. Bunun yanında ger- • 
çek aydınların, tüm demokratik kurum t 
lann ve özellikle sendika ve Üniversite- 2

Devamı Sayfa 4- de |
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Eİ773 Gemlik Körfez Gazetesinin Yönetmenliğine

Her hafta gazetenizi büyiik bir içtenlikle okuyorum. Ortadaki naylon ba
sın temsilcileriyle yerel basının öneminin yîtirildiği günümüzde az da olsa 
Gemlik Körfez gibi salt ilân amacına yönelik olmayıp aynı zamanda amaç 
uğruna belli bir çizgide yayınını sürdüren örnekleri görmek büyük bir mutlu 
luk oluyor. Bu yüzden gazetenizin yayınlanmasına omuz veren arkadaşları ve 
yazılarını ilgiyle izlediğim arkadaşları candan kutlarım.

Serdar İNAL 
İSTANBUL

Sayın Cengiz Bey,

Mesul müdürlüğünü yaptığınız Körfez Gazetesinin müdürü olmaktan bü 
yük kıyanç duymanız gerekirki gazeteniz çok ilgi çekiçi ve güzel idi. Gerçek 
leri yansıttığı için Türk basınına ve halka' büyük katkıda bulunmuş oluyor
sunuz.

Türk basını gerçekçi özgürcü bağımsız ve özerk olması gereklidir.
Böyle bir görevi üzerinize aldığınızdan meslek arkadaşı olarak memnun 

olduğumuzu belirteyim. i
Gazetenizin yazıları gerçekçi ve kişileri okumaya yöneltmesi büyük haşan 

dır. Bir kenara atılmayıp okuyup saklanak Gazetedir. Bir Cumhuriyet 
Gazetesi kadar güzel ve ilgi| çekici diyebilirim. Bize her sayısından bir adet 
gönderirseniz memnuniyetimizi bildiririz.

ADEM ALTIN KEVİK
GÖRDES GAZETESİ

MESUL MÜDÜRÜ

şiir köşesi
DÖNERMÜDÜNYA TERSİNE

Bir turda o|sa*'l dönerini dünya tersine 

Kolay değil vurulmamak 
Oysa karga da kuş
Biz yine hayranız bülbül sesine 
Uğraşımız günbe gün yarınlarda 
Dostla dostlukla değil amaçlanmız 
çıkarsız insancıllığa vurulmuşuz 

Taa onikimizden 
ardımızda görkemli dünlerimiz 
Sanki iki bin voltta toplanmışçasına 
Gözlerimizde aydınlanmış Ati'miz 
Siz - Biz ayrıcalığı güdülmeksizin 
İnsanca sevmek
İnsanca yaşamak olmuş hedefimiz 

Canımızla başımızla koşulmuşuz ya 
Bitermi kavgalar bilermi mücadelemiz 

Menfaatçi değiliz ya ölürce^ine 
Bir tarda olsa l dönermi dünya tersine

Fikri ATE$ .

Erimişti Alevler
Her şey ateşten gelmişti
Yanarak sonsuzluktan
Kopmuştu güneşten yukarıdaki alemlerden
Kardan bir topak sanki
Sonra soğumuştu erimişti alevler 
Sonsuzluk doğurmuştu evreni yaşamayı 
Yaratmayla yok olmak gibi
Sonra insan insan olalı
Bir aşk başlamıştı
Seninle olduğu gibi
Sevgiden yaratılmıştı tüm karşıtlar
Bir gün yine sevginin aşkın
Doğduğu yere gittiğimiz zaman
Yok olursak eğer

Belki bir gün yine 
Bittiği yerde buluşuruz.

Kemal YAR 
Gemlik Lisesi
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S. S. Gemlik Su Ürünleri Satış ve Kredi Kooperatifi 
Başkanlığından

Kongre ilânı
DUYURU

Kooperatifimizin Yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 29.Mart.1976 Pazartesi gü- 
nâ Saat I4.oo de Ticaret ve Sanayi Odası toplantı Salonunda yapılacaktır. Tüm ü- 
yeeria hazır bulunmaları rica olunur.

GÜNDEM :
I ) Genel Kural Divan Seçimi ve Saygı duruyu
2 ) 1975 yılı hesap, Faaliyet ve Murakıp raporlarının müzakere ve aklanması.
3 ) 1975 Faaliyet yılı net karının Tüzüğümüzün 50. maddesi gereğince dağıtılması 

hakkında karar ihtihazı.
4 ' Birliğe balık teslim eden ortaklarımıza, birliğe teslim ettikleri Balık miktarı ile 

orantılı oiaran ristur tevzii hakkında karar ittihazı.
5 ) 1976 yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçelerinin müzakere ve onaylanması.
6 ) Teni Yönetim Kurulu seçimi. 7 ) Dilek ve Temenniler. 8 ) Kapanış.

MSP. Gemlik İlçe teşkilatının normal 2nci kongresi 
21 Mart 1976 Pazar günü saat 14.oo do Gemlik Şirin 
Sinemasında aşağıda yazılı gündem gereğince yapılacak 
tır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur. 
MSP. Gemlik İlçe Başkanlığı 

Gündem :
I- Açılış va yoklama
2- Divan hayati seçimi
3- Faaliyet raporunun okunuşu
4- Hesap raporunun okunuşu
5* Raporlar üzerinde tenkitler
6- Eski idare heyetinin ibraı
7- Yani idare heyetinin seçilmesi 
8* Siyasi konuşmalar 9- Kapanış

DUYURU
Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurulu 28.3.1976 pazar günü saat 20.00 de 

Köyümüz İlkokulu salonunda toplanacaktır. Çoğunluk sağlamadığı taktirde aynı amaç
la 31.3 1976 Çarşamba günü saat 20 00 de aynı yerde toplanılacaktır.

Gündem aşağıdaki gibidir. Sayın ortaklarımıza duyurulur.
Haydariye Kalkınma Koop. Bşk.

Rıfat APAK
GÜNDEM :

f- Aç»/-; saygı duruşu, yoklama
2- Yönetim kurulu raporunun okunması ve aklanması
3- Denetleme kurulu raporunun okunması ve aklanması
4- Yönetim kurulu ve denetleme kuruluna seçilecek yeni üyelerin seçimi
5- Ydhk çalışma programının tesbitl ve oylanması
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

Gemlik Arkadaşlar Kulüb 
Başkanlığından

Kulübümüzün normal genel kurul toplantısı 21.Mart. 
1976 pazar günü saat 20.oo de kulüp lokalinde yapıla
cağından sayın üyelerimizin katılmaları ekseriyet temin 
edilmediği takdirde yine 28.Mart.1976 pazar günü ayni 
yer ve saatte yapılacağını duyururuz.

GÜNDEM :
İdare Heyeti

1, Açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyeti seçimi
3. Faaliyet raporunun okunması
4. Denetçiler raporunun okunması
5. Raporlar hakkında konuşmalar ve idare kurulunun 

ibrası

Gemlik Tüccar Kulübü Başkanlığından
6. Yeni idare kurulu seçimi ile denetçi ve haysiyet di 

vanı seçimi
7. Dilekler 8. Kapanış.

73.1976 pazar günü kulübümüzün genel kurul toplantısı ekseriyet temin edile
mediği için 14 3.1976 pazar günü saat 20.oo de kulüp lokalinde yapılmak üzere tehir 
edilmiştir. Meşkûr günde sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

Umurbey Avcılar Kulübü Kongre 
DUYURUSU

I. Yoklama ve açılış 2. Divan heyeti seçimi 3. Saygı duruşu 4. Yönetim kurulu 
iki senelik faaliyet raporu ile denetçiler raporu okunması 5. Raporlar hakkında 
konuşma 6. İdare kuıulonnn ibrası 7. Yeni idare kurulu ile denetçi ve haysiyet 
divanı seçimi 8. Dilekler ve temenniler 9. Kapanış.

Kulübümüzün yıllık olağan Genel Kurul Kongresi 
27 Mart 1976 Cumartesi günü aaat 20.30 da Umurbey 
Avcılar Kulübü Dernek lokalinde yapılacaktır, t yeleri
mizin teşriflerini bekleriz.

GÜNDEM

SINIRI! SORUMLU
Sümerbank Viskoz Sanayii İşçileri Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından

1. Saygı duruşu 2. Yoklama ve açılış 3. Kongre di 
vanı seçimi 4. Çalışma hesap ve denetleme raporlarının 
okunması 5. Raporların tartışması ve aklanması 6. 
Yönetim kurulu seçimi 7. Dilekler ve kapanış.

KONGRE İLANI
Koopvratifi~niz ortaklığının yıllık Genel Kurul Toplantısı ekseriyet temin edilme- 

diğiden 28-3.1976 pazar günü saat 14.30 da Sunğipck toplantı salonunda yapılacağından.
Aşağıdan gündemi görüşmek üzere çıtaklarımızın anılan gün ve saat te hazır 

boinnmalan ilam olunur. Kaoperatif Başkanlığı
Koop. Başk. Baş. Vak.

İsmail Sönmez Burhan Cahit Açıkalm 
GÜNDBM :

1. Yoklama 2. Açılı; 3. Kongre Divanı Seçimi 4. Faaliyet, hesap ve denetçiler 
raporlarının okuması. 5. Raporların müzakeresi 6. Raporların kabulu ve Yöne* 
tim Karala üyeleri ile denetçilerin ibraı. 7. Kooperatife ait yol kenarındaki dük* 
kin yapılmam için proje hazırlanması 8. Ferdi işlem ve aidadlar. 9. dilekler, kapanış.

Gemlik Avcılar Derneğinden
Derneğimizin normal umumi heyet toplantısı 14.3.1976 

pazar günü saat 20 30 da dernek lokalinde ya- yapılaca
ğından üyelerin teşrifleri rica olunur.

İdare Heyeti 
GÜNDEM

I, Saygı Duruşu 2. Yoklama ve açılış 3. Kongre Dîvanı 
seçimi 4. Faaliyet hesap ve denetleme raporlarının 
okunması 5. Raporların müzakeresi ve İbraı
6. İdare heyeti seçimi 7. Dilekler ve kapanış
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GENEL KURULA ÇAĞRI
S. S. Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet 

Kooperatifi Başkanlığından
Sayın Ortaklarımız :
Kooperatifimizin 1975 Yılı 21. olağan Genel Kurul Toplantısı 27-Mart 1976 

te» günü saat 20.3Cda Şehit Cemâl İlkokulu Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem 
gereğince yapılacağından, belirtilen yer ve saatte hazır bulunmalarınızı rica ederim-

GÜNDEM s
1. Açılış ve Divan Seçimi (Saygı Duruşu/,
2. Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Çalışma Raporlarının okunma»
3. Bilanço Gelir-Gider Hesap Cedvellerinin okunması,
4. Okunan Raporların, hesap vaziyetlerinin müzakeresi ile Yönetim Kurulu ve De» 

netleme kurullarının ibraları,
5. 1976 Yılı Tahmini Bütçelerinin okunması, müzakeresi ve kabulü,
6. Kooperatifimize Hizmet Binasının alınması hususunun müzakeresi Yönetim Ku- 

rulumuza yetki verilmesi,
7. Hizmet müddetleri dolan Denetim Kurulu Üyeliklerine Asil ve yedeklerinin se

çimlerinin yapılması,
8. Dilek ve Temenniler, serbest konuşma,
9. Kapanış.

Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığından

Gemlik Ceza evinin 1976 Mali Yılı Ekmek 
ve çiğ gıda ihtiyacı açık eksiltme ile satın 
alınacaktır.

Ekmeğin Muhammen Bedeli 9000 Lira 
Geçici teminatı 675 lira Çiğ gıdanın Muham 
men Bedeli 10.000 Lira Geçici teminatı 750 
Hradır, ihale 22/3/ 1976 günü saat 9.30 da 
Cumhuriyet Savcılığında yapılacaktı. Şartna 
me Cumhuriyet Savcılığında her gün görü
lebilir. (Basın 4)

ILICA Yolunda
SATILIK

Resmi Parselli Arsalar
MÜRACAAT : Tel 442 GEMLİK

KARAOSMANOGLU
MİMARLIK BÜROSU

TİCARET
HÜSAMETTİN KARAKAŞ

TEKNİK HIRDVAT VE İNŞAT
MALZEMESİSATIŞLARINABAŞUAMIŞTIR

Demirsubaşı Mah. Semerciler Cad. No. 7
Tel. 417 GEMLİK

n PBOIE
üü KONTROLLÜK
DEK AR AS YON

12 MART SORUMLULARI ORTAYA
ÇIKARILMALIDIR

lerin bu konu üzerinde titizlikle durma
ları gerekmektedir.

Evet, 12 Mart 1971 den sonraki yasa 
dışı uygulamaların tüm sorumluları or- 
taya çıkarılmalıdır, tabii 94 yıl sonra ye
ni yüz yıla toplum olarak alın aklığıyla

Çarşı Meydanı Akmanlar Pasajı Kat 1 _No. 104 GEMLİK’®

Muharip Gaziler Cemiyeti Gemlik Şubesinden
Dernsfimizio yıllık olağan genel kurul kongresi 18.Niten 1976 fıazor günü zeytin 

hali No. 17 deki dernek binanızda yapılacaktır. Üyelerimize duyuyurus

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :

/- Aç/bf aaygı duruşu, yoklama
2- Yönetim kurulu raporunun okunması ve aklanması
3- Denetleme kurulu raporunun okunmağı ve aklanması
4~ Yönetim kurulu ve denetleme kuruluna seçilecek yeni üyelerin seçimi
i- Yıllık çalışma programının tesbitl ve oylanman
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

girmek İstiyorsak...

Umurbey Hamamı
Bir süredir yapımı devam 

eden hamamı ayda 2250 ır- 
liraya kiraya verdiğini bildiren 
Umurbey Belediye Başkanı 
Pars Dönmez «Umurbey'e ta 
rihine yakışır bir hamama ka 
vuşturduğumuzdan mutluyuz» 
demiştir.

Tarihi hamamın tarifesi 
kadın, erkek 500, çocuklar 
İse 253 kuruş olacaktır. Hama 
mm yarın açılacağı sanılmak 
tadır.

Kanalizasyon
İki yılda biti fümesi gerek 

li ölen Gemlik Kanalizasyon 
yakımı ardan üç yıl geçmesi
ne karşın müteahitler ile İller 
Bankasının anlaşamaması ne 
denîyle bitirilmemiştir. Üçüncü 
kez kanalizasyon ihalesini elan 
muteahit Telâ Aksoy önümüz 
deki günlerde döşeme çalış
malarına başlayacaktır.

Gemlik Körfeze 
Abone Olunuz
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Gemlik Esnaf ve Kefalet Kooperatifi

1 Yılda 9 Milyon Liralık 
Plasman Kullandı

İlçemiz Esnaf ve Sanat* 
kârları Kefalet Kooperatifinin 
1975 yılı içinde kullandığı 
plasman 9 milyon liraya yük 
seldi.

Esnaf ve sanatkârlar 
Kefalet Kooperatifi Yönetim 
Kurulunca yayınlanan raporda 
belirtildiğine göre 1975 yılı
içinde 775 üyenin taşıt edin 
me ve teminat mektupları 

£dahil plasmanı 9.025.956 42
Tl. ulaşarak geçen yıla göre 
1.779.648.75 Tl. Iık artış kay

Çdedîlrrt iştir.
Yine raporda belirtildiği

ne göre ; toplam 9.989.593.- 
10 TL Irk kredi kefaleti veril 
mtş 1975 çalışma yılı içinde 
ki kredi dağılımı ise şöyle ol 
muştur.
313 ortağa Özel işletme tesi 
satı olarak 2.868,000-TL 

|138 ortağa Ek kredi olarak
825.000-TL.

87 Yeni ortağa Kısa vadeli 
•tarak 683.000-TL.

Tarihi Umurbey 
Hamamı Açıldı
Çevremizdeki en eski 

hamam olan Umurbey Hama 
mı son denemeler yapıldıktan, 
sonra hizmete açılmıştır.

İçi son model modern? 
metodlaria ısıtılan Umurbey 
Hamamı için 350 bin lira 
"arcand ğ;nı bildiren Belediye 
Başkam Pars Dönmez ’Ha- 
rwnm Hatlarını kadın erkek 
500 kuruş, çocuklar için 250 
kuruş olarak îesbit ettik’' de 
mtştir.

3 ortağa Taşıt edinme I tifinin 11 ortağı kendi işteği 
olarak 165. OOO-TL. t ile 6 ortak ise ölüm nedeniy

9 Ortağa Teminat Mektu- । |e ortaklıktan ayrıldığı ve 27 
bu için 185.39U-TL. olarak aralık 1976 Cumartesi günü 
toplam 4.726.390.-TL dağml Şahit Cama| ||koku|unda o|a 
mistir. | „

x u । r* ~ I 9an toplantısının yapılacağı775 ortağı bulunan Gem 3 K a
lik Esnaf ve Kefalet Koopera | bertilmektedir.

Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor
KUM ÇALAN DÖfiT GEMİ YAKALANDI
Körfezde kum kaçakçıla

rına göz açtırmayan jandarma 
dört gemiyi suçüstü yakalandı.

Bir süreden beri Bozbu- 
run ile Koyundere mevkii ara 
şında kum korsanlığı yapan 
«Atasoy» «Mürefte» «Günal» 
«Güzelbahçe» adlı gemiler, 
balıkçıların ihbarı sonucu Ar
mutlu jandarması tarafından 

। suçüstü yakalanıp yedeklerine 
alınarak limana getirilmiştir

Jandarma ve Liman Baş 
[ kanlığının tuttukları raporlar 

ile kaçakçılar hakkında sav
cılıkça soruşturma açılmış, 
kumlara el konarak, gemiler 
mal sahiplerine yed emine ve 
rilmiştir.

j£^Kum kaçakçılığı hakkında 
। konuşan Liman Başkanı Tur- 
[ gut Yakupoğlu «Kaçak kum 

çalanların yakalanması sevin 
i dinci oluyor. İnşaatların hız- 
' (anması ile bu yola baş-

vu utmaktadır. Biz liman Baş 
kanlığı olarak mücadeleye de 
vam edilmesini ve Gemlik’e 
bir sahil konma hücumbotu 

i verilmesini istiyoruz» demiştir.

Öte yandan kıyılardan ka 
çak olarak kum çalınmasının 
balık neşlinin tükettiğini ve 
deniz dibinde açılan çukurla
rın ağları parçalandığını bildi
ren Su Ürünleri kooperatifi

Telefon Yeraltı Büzleri Döşeniyor
Park karşısına yapılmak

ta olan yeni PTT içi yeraltı 
telefon büzlerinin döşenmesi 
ne başlanmıştır

Balıkpazarı Mahallesi iki 
nolu cadede Atalürk İlkokulu 

[köşesinden döşenmeğe başlana 
cak olan büzlerin toplam 
uzunlu 3340 {metre olacak 
ve 2,5 ayda tamamlanacak

Gcngaster Taslağı Yakalandı
İlçemizin Hamidiye ma- 

| hailesinde suçüstü yakalanan 
i bir gengster taşlığı tutuklan

mıştır.
Akşam üzeri bahçe pen- 

I ceresmden girdiği evde ev 
| sahibi Işmail Sayan'a taban

Armutlu’da
Atatürk Büstü
Bilinmeyen
Kişilerce 
Parçalandı

Armutlu Bucağında Genç 
lik Kulübü önünde bulunan 
Atatürk büstünün perşembe

Başkanı Necati Erez, «kum 
kaçakçılarıyla ilgili mücadelede 
her zaman devlet kuvvetleri
ne balıkçılar olarak yardım 
yapacağız» demiştir.

tır.
Temmuz ayında bitirile

cek olan yeni PTT da kuru
lacak olan 2 bin abonmanhk 
otomatik telefon santralına 
hazırlık için sürdürülen döşe
me çalışmalarının bitiminden 
sonra hat çekiminin başlana
cağı Öğrenilmiştir.

ca çeken gangster taslağı, Ke
mal Çin’i olayı gören kom
şular ele vermiştir.

Hırsızlık maksadiyld gir
diği sanılan evde tabanca 
çeken Kemal Cin tevkif edil 
m iştir.

gecesi kırıldığı öğrenilmiştir. 
Gizlilikle yürütülen soruştur* 
ma hakkında açıklama yap- 
mayan yatkifilar BustLin na 
sil ve ne amaçla kırıldığını 
titizlikle araştırdıklarını» belirt 
mislerdir. Bu konuda üç kişi 
göz atana alınmış, sorgulan 
yapıldıktan sonra serbest bira 
kılmıştır.

İlçe Seçim Kurulu
Oluşturuluyor
Her yıl yeniden oluşan 

İlçe Seçim Kutulu üyeleri için 
bu yılda 23 Mart Çarşamba 
günü yeniden seçimler yapı
lacağı öğrenilmiştir.

İlçe Seçim Kurulu Baş
kanı Yargıç Ahmet Şeritçi baş 
kanlığında toplanacak olan 
Merkez okul öğretmenleri a- 
ralanndan 2 asil 2 yedek İl
çe Seçim Kumlu üyesi seçe
cektir

Yenişehir de 24 Yılkk

Öğretmen Kaysertye 
Sürüldü

MC nin işbaşına geldi
ğinden beri devam eden öğ
retmen kıyımının bir yenisine 
daha tanık olunmuş ve emek 
(iliğine bir yıl kalan Yenişehir 
Çocuk Kütüphanesi öğretme

D, S. 9 da
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«BİLMEM YANILIYORMU YUM»
Mehmet Cengiz Göral

Türkiye'de gazete manşetleri artık 
hergün iri pantolonlarla çıkmaktadır.

«Başkanın yeğeni kaçakçılık nedeniy 
le tutuklandı.»

«Hava Kuvvetleri Komutanı görevin4 
den çekildi, kurmay başkanı başka gö
reve atandı.»

«Deniz Hukuku konferansında orta
ya çıkan durum üzerine, Başkan-Bizi 
kimse Ege’de boğamaz-dedl.»

«Merkez Bankası Başkanı-Yapılan 
para ayarlamasıdır, devalüasyon değil- 
dedi.»

«Bilgisayar Beşiktaş'ın küme düşme 
yeceğinl söyledi.»

Evet, bunlar Türkiye’nin gündemin
deki birinci sınıf konulardır, önemlerinl- 
de elbette kimse yadsıyamaz. Fakat 
Türkiye’de hala daha olan başka şeyler 
de vardır ve kamu oyu bunlara nere
deyse alıştırılmak üzeredir.

Hala daha, gençler sokaklarda kur
şunlanmakta.

Hala daha, yasa dışı baskı ve yön
temler sürdürülmekte.

Hala daha, öğretmenler ve memur
lar görevlerinden ğerekçesiz alınmakta,

Hala daha, fiatlar alabildiğine artmak 
ta, piyasada üretim darlığı çekilmekte.

Ve hala daha, yoksulluk Anadolu'nun 
bağrında hırçın bir yürek gibi artmakta 
dır_-

Sorunları ortaya koyarken, bunların 
bir zincirin halkaları olduğu unutulma
malı, zincir kopuk halkalar şeklinde de 
ğil, birbiriyle kenetlenmiş bir bütün ola
rak ortaya konmalıdır Aksi takdirde bek 
lenen olumlu sonuçlar değil, beklenme
yen olumsuz sonuçlar doğacağı gibi, 
komuoyunun ilgisini yitirme durumuda 
kendiliğinden ortaya çıkar.

Son günlerin devinimi! ortamı bizi bu 
şekilde yazmaya yöneltti. Bilmen yanı- 
iıyormuyum ?... Yalnız, bu konuda ya
nılmak İstediğim kadar hiç birşey iste- 
mediğimide açıklıkla söylemek isterim.

[■■ ■ -......................... . . . ı

İSTANBUL MEKTUBU
Serdar İMAL

HALK ADINA HALKÇILIK

MC. kurulduğunda yapılan tüm olum p 
tuz tahminlere ve «birkaç aydan fazla 
yürümez» önyargılarına karşın iktidar , 
olma görevini sürdürüyor. Halk adına 
iktidarda olduğunu sanan MCliler ser- 
mayanın maşası durumuna geldiklerinin . 
bilincine varamazlar elbel. Bazı sorma. t 
ye çevrelerinin düne dek AP-CHP koa- 

| lisyonundan söz ederken artık MC ye 
I yakınlaşmaları bunun en büyük kanıtı.

Aylardan beri izlenen içte ve dışta 
ki kaypak politika, cephe iktidarı için 
deki karşıt görüşlerin çatışmasına mey- ı 
dan verilmek istenmemesinin doğal sonu 
cudur. MC. kendi içindeki ayrılıkları sü J 
rekli olarak geri plâna atabilmek için « 
ekonomik alanda da köklü girişimlere | 
yönelmedi. Bunun yerine sermayenin hor I 
kesiminin seve seve savaşacağı bir düş- ’ 
mana karşı mücadele ortamı hazırladı. .

Bu düşman, bilinçlenmesine göz yu- ' 
mulmayacak olan halktı. Buna karşın 
tüm yaptıkları. ya da başka bir deyimle t 
yapıyor gösterdikleri «İcraatlar» halk i- • 
çln, halk adınaydı,

Halk sözcüğünü pazardaki insan sü- ' 
rüsü olarak tanımlayan bir Erbakan’m,

toçimlede gerektiğioda hazır olduğunu 
söyleyerek halk oyundan destek cağltyg 
biteceğini sanan bir Demir ol ıa hele düş 
mantarına karşı {!) kendi vatansa ret 
gençlerini kullandıran bir Türkef*în bu I 
lunduğu MC kendi bildiğince ı 
halkı sömürecek re halkçılığı* milliyetçi 
liği ağzında sakız edip Çiğneyecektir 
Kıyılan öğretmenlerin, öldürülen gençle 
rin, sürülen memurun, defteri dürülen 
İşçinin, aylıkları etlerine verilmeden 
vergi kesildiği halde milyonluk rüşvetle < 
rln bile vergisinin alındığını bilenlerin 
mobilya yolsuzluğu yapanlara verilen 
milyonlarca vergi iadesinin kendi cep
lerinden çıkan vergiler olduğunu anlayan 
dar gelirlerin, kısacası MC niıt I 
şehidi alan halıcımızın oranı pak az de- I

' ğ i İd ir sanırız.

Halkımız milliyetçilik maskesi aftm- I 
, da döndürülen dolapları gördükçe daha I 

1 çabuk bilinçlenmektedir. M Cnin bu yop I 
t tıkları kendi serdarım hazırlamak adinedir I 
| r«rç«kte..

AÇC'yi düşürmek en önde gelen göre 
| eldir.

şiir köşe s i
ARAMIZA 
koşta o ıs:

Aramıza koşta gel

Umutlarla bezenmiş, cesaretle yılmazcasına

En korkusuz yiğitler gibi

Kanayan yaranı çare bil gel

Dökülecekse güller, kana boyanırcasına

Geçti nice seviler, gülmekler,emekler

Ezilen sîzler... Gelin ki

Pembeye dönsün geceler

Hiç geçmemi} yaşam gibi
Terkedilmek, horlanmak
Solgun baki}l« çocukları ağlatmak
Tüm kahpeliğiyle
Yıkta gel,hınçla gel

Oluk oluk hak$.r!»k

Hep ezenlerde*

Günlerce, gecelere*. orun urun 

En görkemli hukırjmla 

Aramıza sende gel

Ömrümüzün son karçaömda oisai da 

Eşitlik özgürlük uğruna 

Bir yolcuysak hepimin 

Hakça düzen aşkına

Geçsede bir çağ daha o yılmazlar 

Bağrtnca>«.

Aramıza koşta gel
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SINIRLI SORUMLU
'Gemlik.Körfezi Yapı Kooperatifi

Başkanlığından

Gemlik Asliye Hukuk 
976/22 Hakimliğinden

Kooperatifimiz'ortakhğının yıllık Genel Kurul Toplantısı ekseriyet teinin edilme* 
diğidea 28.3.1976 pazar günii saat 10.00 da Şehit cemal ilkokulu toplantı salonunda yapılaca 
ğıudan Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ortaklarımızın anılan gün ve saat te hazır 

bulunmaları ilan olunur. Kaoperatif Başkanlığı
Koop. Başk. Koop. Baş. Vek.

T. İnan Tamer Burhan Cahit Açıkalın 
aağGtNDBM :

1. Yoklama 2. Açılış 3. Kongre Divanı Seçimi 4. Faaliyet, hesap ve denetçiler 
raporlarının okunması. 5. Raporların müzakeresi 6. Raporların kabulu ve Yöne
tim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraı. 7. 7 as 7 yedek yönetim kurulu üyesi 
seçimi 8. 2 asil 2 yedek denetçi seçimi 9. dilekler 10. kapanış.

1, Gemlik Narlı köyünün köy içi memkiinde k**n 
şırken patika yol garben Haı-au Turan şiınalen Hacı 
Onbaşı eenuben Patika yol ile çevrili.

2. Gemlik Narlı köyünün köy içi mevkiinde kain 
doğusu Hacı Onbaşı, batısı yol kuzeyi Hacı Onbaşı, gfi 
neyi temsil ve Ami Özkan ile çevrili gayrimenkullerın 
senetsinden adına tapuyu tescili Gemlik Narlı köyünden 
Ali Bayraktar tarafından talep ve dava edildiğinden iş 
bu gayrimenkullar üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında 
bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde delil

leri ile birlikte hakimliğimize müracaatlarını teminen ilân 
’olunur.

Kongre Çağrısı 
__ — ■ ——w-, - »wıı—

TOB-DER Gemlik Şubesi Başkanlığından
Derneğimizin yılllk olağan Genel Kurul toplantısı 3 Nisan 1976 günü saat 14.00 

do TÖB-DER lokalinde yapılacaktır. Sayın üyelerlmizo duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu
I. Açılış ve devrim Şehitleri için saygı duruşu 2. Kongre divanının oluşturulması
3. Yönetim kurulu ve denetici raporunun okunması 4. Raporlar üzerinde eliştiriler
S. Yönetim kurulu ve denetçinin aklanması 6. Yeni yönetim ve denetçinin seçimi

7. Genel merkez temsilcisinin seçimi 8. Yeni seçilen yönetim kuruluna dilek ve öneriler.

RODOP
Izgara Salonu

Döner Piliç, Kozu Kelle Çeşitleriyle
SAYIN

GEMLİKLİLERİN

İLAN
Gemlik asliye ceza hakimliğinden

Hileli vergi suçundan meznua Gemlik Orhanıye ma
hallesi nüfusunda kayıtlı Gemlik Tıbel otelinde mukim 
Musa oğlu, Kadriye den doğma, 1928 D.lu Recep Yünü 
cügül’in suçu sabit görülmekle fiil ve hareketine uyan 
213 sayılı vergi usul kanununun 357/2 ncî fıkrası delâ
letiyle aynı kanunun 359 ve 647 sayılı kanunun 4ncü 
maddesi gereğince 1800 lira ağır para cezası ve 3 ay 
süre ile cürme vasıta kıldığı lokantacılık kısmındaki 
mesleğinin tatiline dair mahkememizden verilon 10.2.1976 
tarih ve 975/172 976/16 sayılı ilâm 12.3.1976 tarihinde 
kesinlenmiştir. ilân olunur.

Gemlik Asliye Hukuk 
972/1028 Hakimliğinden

Gemlik Narlı Köyünân kapaklı yolu mevkiinde kain 
doğusu Muhsin Zeytinliği, ve Hatice Arzık, Batısı Bo
yası Hüseyin, Kuzeyi Fundalık saha, güneyi Kapaklı yo
lu ile çevrili gayrimenkulun Halil Taşkıran vekili avu
kat Mehmet Nalbantoğlu senetden müvekkilim adına ra 
puya tescili talep ve dav* edildiğinden iş bu gayrimen
kul üzerinde mülkiyet iddiasında bulunanların ilan ta 
zihinden itibaren 3 ay içinde delilleri İle birlikte hakim 
ligimize müracaatlarını teminen. ilân olunur.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden

Hizmetindedir 
Evlere Servis Yapılır. 
TLF.: 715 GEMLİK

974/69

Gemlik Cihetli köyü büzbağlar mevkiinde kain 194 
numaralı parselin tapusunun iptali ile kendi adına tapu 
ya tescili ilyas Güner tarafından talep dava edildiğinden 
iş bu gayrimenkulun üzerinde mülkiyet iddiasında bulu 
nanlarm ilan tarihinde» itibaren 3 ay içinde delilleri ile 
birlikte hakimliğimize müracaatlarını teminen ilan olu
nur.

SATILIK
Resmi Parselli Arsalar

MÜRACAAT : DOLMUŞ YAZIHANESİ

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ
TELKİN olan Soyadımı KUTLUHAN olarak mahkuma 

karan ila değiştirdiğimi duyururum.

Mümin KUTLUHAN
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BESİCİLERE MÜJDE
ESKİŞEHİR

Yem St'fiöyi 1$. Gemlik Bayii
Kaliteli ve Ucuz Yemlerle Hizmetinizde^

Tavuk Yemi (Çuvallı) 125 Ti.
Süt Yemi (Çuvallı) 115 îi.

s>
UN> ZAHİRE]- EZMEKKEPEK

[Orhangazi Cad. 21 Gemlik

satılık
30 luk Pianya (MKA) Şahlıktır.

Müracaat: Körfez Gazetesi

ILICA Yolunda
SATILIK

Resmi Parselli Arsalar
Baiıkpazarında 

Satılık Ev ve Dükkan
MuRACAAT : Te! 442 GEMLİK

OZCAH CfirE HÜSAMETTİN KARA KAŞ â
TEKN.K HIRDAVAT VE İNŞAAT 

MALZEMESİJSAT1ŞLARINA BAŞLAMIŞTIR 
DamirsubaşıDMah. Semercile^C a d. Nc. |

Sütlü muz sütlü kahve Portakal suyu 
sabah kahvaltısı Benzeri Çeşitleri ile 
Esnafın ve Halkın hizmetine Açılmıştır.

Kayhan Mah. 2 Notu Cad.JNo. 3 GEMLİK

Tel- 417 geml k

KAYSERİYE SÜRÜLDÜ
ni Osman özel, kandi isteği 
dışında, hakkında hiç bir so
ruşturma yapılmadan, görülen 
lüzüm üzerine Kayseri iline 
atanmıştır.

Osman özdenin v entse- 
hir den «zaklastınlrnııs ilende 
ki hükümet yenlisi sryes per 
titonce geçekleetirildtğı belir 
tilmektedir.

Devren satılık
AKTAŞ

H>O<jrlR^.TME^k
ATE IıYlE SÎ

Adres : Kamyon Garajı içi — Müracaat: Tekel Md. ne

S^^^fi&El£&üSSI6SB3l EEfâLia

| GENLİK KÖRFEZ i
S Haftalık Tarafsız Siyasi jGazete
M İLJLN ve ABOKB

Resmi İlânlar tek autun can.si 30 TL.
B| Mahkeme ve İcra 11 Anlan sütun em.aı 15 TL. ö?
İSİ Özel 11 Anlar paaarlıka eltaur, Â
H Kongre İlanları 100 TL
M Abone : Yıllık 20 O Aylık 10 Liredir.
B| Ü*Ş Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.

SAHİBİ HÜMTİN GÜLFR
S flORUMLU MÜDÜR 5 CKNGİÎ. GÖR4L m

Bl idare Yeri ; Geıhone Cee. $irin Pereyi
Bl D lif i ve Belki t Körfoı Be» ımevi * Şirin feM>İ|

■J TKL. i TRT — GKMl.tK.
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İlçelKaymakamının silah araması' isteği'üzerine

GENLİK LİSESİNDE ÖĞRENCİLER
POLİS TARAFINDAN ARANDI

Son yılların en ilginç ı 
©taylarından biri perşembe I 
günü Gemlik Lisesinde mey
dana gelmiş ve ilçemiz em
niyet görevlileri Bursa Top
lum Polisi takviyesiyle 850 
öğrenciyi didik didik aramış 
fakat suç unsuru hıçbırşey/ 
bulamamıştır.

Kaymakam Namık Kah- 
vecâoğlu’nun isteği üzerine 
Bursa dan gelen 30 Toplum 

I Polisi Gemlik Polis ile bir- 
bkte saat 9.30 da lise bina
sında çıkmışlar, ikinci ders 
Mamda ani olarak bütün 
antlara dağılarak, öğlencile- 
rin üzerini aramışlardır. Bir sa- 
*» yakın süren operasyon 
sonunda öğrencilerde suç o- 
9Cak hiç birşey bulunmamış 
or Bu arada Lise Müdürü
nün okrfda bulunmaması dik | 
kart çekmiştir.

ÖĞRENCİLER KORKTUK

Ders sırasında ani olarak 
pofta 0e karşılaştıklarını bildi-

İlçe Seçim Kurulu 
Seçimleri Yapıldı

Seçim yasas gereğince j 
her ytf yeniden oluşturulan 
-iça Socm Kundura öğretmen 
ler OMeıdan aoçdecok adaylar 
çan çarşamba günü merkez 
otad öğretmenleri santhk ba
sma giderek oyiannı kutandı 
pK

Bça Seçim Kondu Başkan 
kğnda yaprtan seçim korde 74 
öğreanen oy ITulmrım ve L 
Oğuz So~?se < 42 oy, Nuri Kab- 
a>*aR 38 oy, Varol Akbal 
35 oy. Sefahattin Karataş 34

aiarafc | İçe Seçim Kurulu
Car. Sa.4 te

ren liseli öğrenciler” ne ol
duğunu anlayamadık. Polisi 
karşımızda görünce hem şa
şırdık, hem de korktuk" de
mişlerdir.

Öte yandan olay hakkın- 
dk görüşlerini aldığımız öğ
renci velileri ise: Olay çok ü- 
zücüdür, bu durumda Gem- 
Ijk’in adıda kirletilmiştir. Bu- j

Nacaklı Suyu İçin Belediye ile Haydariye
Köyü Arasında Sözleşme imzalandı

Gemlik'e Haydariye Kö
yünden getirilecek olan Na
caklı Suyu için Köylü ile 
Gemlik Belediyesi anlaşmaya 
vararak bir sözleşme imzala
mışlardır.

Sekiz maddeden oluşan 

anlaşmada ilçe Kaymakamlığı 
arabulucu olarak görev almış 
ve köy sınırları İçinde döşe
necek boruların ve tesisatın 
köyce korunması, tahribatının 
önlenmesi ve köy sınırları i- 
çinde meydana gelecek her 
türlü anzanın zamanında Be
lediyeye duyurulması Haydari 
ye Köyü manevi şahsiyeti adı 
na muhtarlık görevli kılınmıştır. 
Öte yandan Haydariye Köyü 
sınırlan içinde boru hattında 
meydana gelacek kasıtlı ha
sarlara, köye ödenecek 50 
bin hra içinden kesilecek ve 
bu konuda zararı meydana 
getirenler hakkında da yasal 
işlemin yapılacağı maddeler 
arasında yer almıştır,

Haydariye Köyü muhtar
lığının atağı üzerine her on 
yılda bir Beted«ye ile Muh- 

na neden gerek görüldüğünü 
anlayamadık, belirli bazı çev
reler gençliği zorla olaylara 
mı sürüklemek istemektedir
ler” şeklinde konuşmuşlardır.

BASINDA

Gemlik Lisesinin Polis 
tarafından aranmasına gün
lük basın önemli olarak yer

(tarlık , köye [ödenecek 'olanl 5[*n> bu orana ek iyecekler v -4 
50 bin liranın değişen^ değe-zXya.Çalacaklardır, ılûl

Belediye Bajkanjjl.î Akıt ve Haydariye Köyü Muhtarı 7J 
Murat'Aslan imza töreninde görülüyorlar

Et Hatları 3. Kez Ayarlandı
Belediye ile kasaplar ar

sında devam eden anlaşmaz
lık yeni fiat ayarlamalarıyla da 
giderilememiştir.

Tanzim satışlarıyla birlikte 
kesimlere sınırlı olarak başla
yan ilçemiz kasapları 23 
Mart 1976 günü Belediyede 
toplanarak narkın kaldırılma
sını istemişlerdir. Aynı gün 
toplanan Belediye Encümeni 

vermiştir. Bursa Hakimiyet 
Gazetesi olay hakkındaki hay
retini gizlememiş va Cuma 
günkü manşetini ” Polis Gem 
lik Lisesinde Silah Araması 
Yaptı ” şeklinde vermiştir. 
Öte yandan "Bursanın Sesi” 

gazetesi dünkü sayısında olaya 
üçüncü sütunda yer vermiştir.

et Hatlarını yeniden ayarla
mıştır. Yeni ayarlamaya göre:

Kuzu Eti 43 TL
Sığır Kıyma 38 TL
Dana Kemikli 37 TL
Koyun » . 38 TL olmuştur.

Öte yandan tanzim sa
tışlarına üç kasapta devam 
edilmekte ve dana kemikli 
30 TL dan satılmaktadır.

YAZIK
GEMLİK KÖRFEZ

Çarşamba günü Gem
lik Lisesinde, Bursa Toplum 
Polisi kuvvetleti ile tak
viyeli Gemlik emniyet gö
revlilerince öğrencilerde a- 
rama yapıldı.

Yüzlerce genç ders sı
rasında birden bire resmi 
giysili polisle karşılaşınca 
neye uğradıklarını şaşırdı
lar. Hatta bu şaşkınlıktan 
da öte korku yarattı bir
çoğunda.

Neden gerek duyulmuş
tu bu operasyona, öğren
cilere gözdağı mı verilmek 
istenmişti. Yoksa Lisede 
tehlikeli öğrenciler mi var
dı. Hayır. Aslında amaçta 
bazı başarısız kişilerin ba
şarısızlıklarını kendi üzer
lerinden öğrencilere yük
leme sevdası yatıyordu.

İyi kİ koskoca Lisede 
suç unsuru bir alet bulun
madı. Bulunsaydı asıl sorun 
sonra bavlıyacak, olaya si
yasi hava verilecek, öğren
ciler baskı altına alınacak 
ve amaçlara erişilecekti. 
Ama olmadı. Sisli havada 
av bekleyen kurtların sal
yaları aktı durdu.

öğrenildlğine göre ara 
ma yapılması için İlçe Kay 
makamlığı istekte bulunmuş 
tur. Bir Kaymakamın böyle 
bir İstekte bulunması 
İse mutlaka sağlam verile
re ve belgelere dayanarak 
almalı. Ama burada Sayın 
Kaymakamın bir koz daha 
yanıltılmış olduğu ortaya 
çıktı, işin İlginç yönü, ara 
ma günü Okul Müdürünün 
okulda bulunmamasıdır.!

Görülüyorki bazı olay 
lara daha tanık olacağız 
Gemlik'te. Yeni tezgahla 
malar, yeni oyunlar oyna
nacak yine. Kurtlar fimdi 
İlk Inlorindoler ve av bok-

Devamı Sayfa 4 do
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İŞGÜZAR >
lato/ff" Mehmet Csnglz'Görrtiy^'ğ |

fj” Gemlik Llıtll Burıa'dan galan aklplar tarafından J 
aranmıştır,

Bu "Yıldırım Harekatına l nadan gerek duyul
ma f tur, f„

Bir İhbar varta muhbir kimdir ?,,
Arama amrl kim tarafından varllmlf ve Llıe’de 

no aranmıştır 1„
' Aramışı sonunda bir toplu İğne dahi 

bulunamamıştır. Fakat aratanlarca önem 
II olan, zaten blrşey bulmak doğll ara
maktır. Üniversiteleri arayacaksın, Usule 
rl arayacaksın, ortaokulları arayacaksın । 
İlkokulları arayacaksın ve bu arada unu 
okullarımda aramayı İhmal etmeyecek-

, sin... Böyleoe huzuru getireceksin, öz
gürlük İçinde kalkınmayı gerçekleştiren 
beksin... I

• Körpe çocuklara korku vereceksin, 
dehşet ortamı yarataksın ve sonra ra» 
hat rahat uyuyacaksın,.. I

Lisenin aranması olayı üzerinde du
rulmalıdır. öğrenol velllerldo konu üze
rinde duyarlılık göstermelidirler. Olay İle 
rlol basınca, demokratik kuruluşlara, par 
lementoya ve duyurulması gerekil tüm 
yerlere İletilmelidir. Gemlik’te sanki ara 
nacak yer kalmamış gibi, bir eğitim ku 
rumunu baskın şeklinde aratanlar, bu 
Işgüzazarlığı yapanlar ortaya çıkarılma» 
lıdır.
^Ve alz Llao'nln Sayın Müdürü,? biz 

tarama sırasında nerede olduğu bilinme 
yen Sayın eğitimci, herhalde göreviniz
den çekilmelisiniz ; zira bu tutumunuz
la daha büyük görevlere laylk olduğu 
nuzu ortaya koymuş bulunuyorsunuz,.

Ve dünyada eşi görülmemiş epe] 
rasyonu gerçekleştlrenler, bu tarihi kara 
rı verenler, sîzleri kutlarız,,.! Bu millet 
gördünüz hizmet nedeniyle sîzleri unut 

^maysoııktır»,

DÜZELTME : (itçtn haftaki yatınızın, 1 parağrafın 
dakı "Pııntalor” sözcüğü yanlışlıkla Pantolanlar" oıa* 
rak yaıılmiftih Düzaltirız,

şiir köşesi
DÜ6B M

Köpüklendi katardı dalgalar var gucü/it
Dün akyarna donarken çklgalar y«ğ<id< <*<ı>t*<a
Yıkılrıııj sevgilerin ürnılıiz yaalırlŞı
Bin düğümde çarpıyor gOrya)l»H*ı İMMİora
Ağızlarda bir koku, bir »e»**;. bir haj rjiltır 

iütüya»
Anıların günden çekip yudum yudum Riyada»
Ve benek sularıyla akaryu
Yalağından bilinçli bir ytkilde ak.yarjun.pv, uy>• 
(abrdıyor diylerin ipe a tama*
Bağrından vurulmuy arlan g«bi
Boğarında bir dügümkı bunca yd çüz»«.«d.ğm
Hürriyet ilk i|inlarının kapmada* gaçaflre.
San iılarıan yaz anlıma bir daha
(örülecek bir düğüm, bir düğüm bin,düğüm
Gün ilkai}inları4vururkan iab*ha, »z

ledol pna

motlulukuruu
ARIYORUM

haberler
SuUrünleri Kooperatifi
Kongresi Yapılıyor

Gemlik Su (tünleri Kı>op***lıfi yıl* 
lık olağan genel kurul toplentıoı 27 
Mart 1976 paaartoal gün* ı.emhk T,<* 
rot vo Sanayi Odaaında yapılarak tır

Kongrede balıkçıların torunları ,l*t- j 
tıkılarak yeni yönetim kurulu üyelikler, 
İçin aaçimler yapılacak ve aynı goçm 
”DOkTOR” Raatauranı’ta Koaparahûa 
gelenekeel yemeği yanacaktır.

Lisede Veli^TopientısÇ 
Yapılıyor
Ganilik Liaaainda ll/dönemin | ilk 

vali toplantıaının yapılacağı öğranıloaiğ- 
lir.

31 Mart 197b Çarçamba gttntt naat 
H.oo de bağlayacak olan veli loplaniıeıa 
da Liıoya ait çeçilli torunlar göıütüle
cek daha sonra la* öğrencilerin bağan 
durumları dere Uğrat mantarından Uğroni 
Iceektir,

ŞEVKET SÜREYYA ÖLDÜ
t)nlü düğün adamı Şo>k«t Süreyya 

Aydemir tedavi gördüğü Ankarada avı el 
ki gün ölmüğtttr.

Yat tatillerini Vmurbey d» kıtrp 
yanarak geçiren ünlü düçünürün ölüme 
çevremiıd do ilaüntü yaratmiğtır.

Daİıni Seçmen * 
Kütü k I e ri Y ann 
İndiriliycr

K>p «• ■*l.»li* emmbtmciAtaMO^I 
bet hafiadu **e<ae k-u*ue,ut ilmene, SCf*1 
• »m K fcl üO >«.e»öa *mmkı >»«.immOnpSM
M^memmİM, turtam KmSmı e», el.» i w 
lan»Aut, »i*.»liftte Imlfv «la ll(e ****] 
İl mı mİ u Sa^ .ea bürouı> Jiu^Ltıiılipte,*

MTTB Gemhk Şubesi i

Açılıyor

M TTK •va açutanumvğa *kooaSM 
gençlik övgutlannım antta, ektye cekSŞj 
♦laaaktır
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HAH
Şoför^ve_Otomobi>ciler Derneğinden
Dere üzerinde yapılan Otobüs, Minibüs yazıhaneleri

nin bitişiğinde bulunan Kıraathane Kapalı zarf usulü 
ile kiraya verilecektir.

İsteklilerin tekliflerini 8.4.1976 Perşembe günü en 
• geç saat 17 ye kadar Dernek binasında Dernek Genel 

katibine vermeleri, ihaleye iştirak edeceklerin 1000 T.L. 
muvakkat teminat yatırmaları ve kiralanacak yerin ay
lık kirasının (3000) TL. olduğu ilan olunur.

Kongre Duyurusu

HAH
Sınırlı Sorumlu GemlikÖğretmenleri 

Jüketim.Kooperatifindenj
Kooperatifimizin olağan Genel kurul toplantısı 24. 

Nisan. 1976 Cumurtesi günü saat 10.30 da Gemlik 27 
Mayıs İlkokulu Salonunda aşağıdaki gündem gereğince 
yapılacağından ortaklarımızın teşrifleri rica olunur.

Kurucu Yönetim Kurulu
GÜNDEM

I. Açılış ve divan seçimi (Saygı duruşu)
2. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu çalışma rapor 
lanmn okunması

3. Bilanço, Gelir-gider hesap cetvellerinin okunması
4. Kurucu yönetim kurulu ve deneticilerin ibraı
5. Ana sözleşmenin okunması ve ortaklık sorunlarının 

görüşülüp karara varılması
6. Yeni yönetim kurulu ve- denetim kurulunun seçimi
7. Dilek temenniler
8. Kapanış.

Umurbey Umurspor Gençlik Kulübü Başkanlığından
Derneğimizin normal Genel Kurul Konğresi 10, 4. 1976 cumartesi günü saat 20. 

30 da Dernek Lokalinde yapılacaktır.
Ekseriyet sağlanmadığı takdirde Kongre bir hafta sonra aynı yer ve saate yapılacağı 
Sayın üyelerimize duyurulur,

GÜNDEM :
I. Saygı duruşu, yoklama ve açılış 2. Kongre Dîvanının seçimi
3. Faaliyet raporlarının okunması 4. Raporların müzakeresi ve ibraı
5. İdare Heyeti seçimi 5' Dilek ve temenniler
7. Kapanış

|~ - -------------------- -

Matbaamıza çırak olarak İlkokul Bitirmiş
12-14 Yaşları arasında çocuk alınacaktır.

MÜRACAAT : GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

ÖICAH CİFE
Sütlü muzlsütlü kahve Portakal suyu 
sabah kahvaltısı Benzeri Çeşitleri ile 
Esnafın ve Halkın hizmetine Açılmıştır.

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No. 3 GEMLİK

Kongre İlânı
Gemlik 27 Mayıs İlkokulu Okul ve öğrencilerini Ko 

ruma Derneğinin Genel Kurul toplantısı 4.Nisan.l976 
Pazar günü saat 21.00 de Okul salonunda yapılacaktır. 
Nisap olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Nisan 1976 
pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağı sayın üyelere

GÜNDEM duyurulur.
1. Açılış
2. Geçici Divan Başkanının Seçimi
3. Saygı duruşu
4. Faaliyet raporunun okunması
S. Murakıp raporunun okunması
6. İdare Heyetinin ibraı
7. Ycai İdare heyetinin seçimi
8. Dilekler ve temenniler.

İdare Heyeti

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ
Gemlik Aslîye Hukuk Hakimliğinin 

11-2-1976 tarih ve 976/21 Esas 976/18 sayılı 
kararı ile Tenlin olan soyadımı Kutluhan 
olarak düzeltilmiştir.

GENLİK KÖRFEZ
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete

İLÂN ve ABONE

Resmi İlânlar tek sütun cm.si 30 TL. 

Mahkeme ve İcra İlânları sütun cinsî 15 TL.

Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

Kongre İlanları 100 TL.

Abone Yıllık 20 6 Aylık 10 Liradır.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.
SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER 

| SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı 
Dizgi ve Baskı : Körfez Basımevi • Şirin Pasajı 

TEL. : TOT — GEMLİK.

İtçe Seçim 
Kurulu 
Seçimleri f

> yapddı
üyeliklerine getirilmişlerdir.

Öte yandan siyesi parti
lerden fazla aday gösterilme
diğinden ad çekme gereği 
duyulmamış ve CHP den Yü- 

, cel Esen, APden Avni Mal* 
gıh MSP den Haydar Gül 
CGP den Nurettin A kay par

ti gözlemciliklerine getirilmiş- 
i leıdır,



Sayfa : 4

gemUik
KÖRFEZ

m /dar* yor/ ; Şirin panjt f B
6 tel,; Tirr —• gemlİk J I

Dizgi ve Bcıkı Körfez Betırr.ert J 
f _________|
-gimatTrrrzr^z^srr* •'■trur.nJ

;©909©0©0©e< /o:»c49«9»««frcoc«4»«*»

>©©©©e©®©©©©o©©©o©o©©o©©o©©o©ooo©©®©©©©o©©©©o©©©©©©o©oo©©o©oöo©oo©©o©ö©ro©o©co©©©©c©oGo©GOGG©®5,GGG®GG<&&&&©G'G©îr&&&G©©G&&«
27 Mart 1976—Curr.a^

« Gemlik Kort ez » Yakında
Yepyeni Değişikliklerle Sayın

RODOP
Izgara Salonu 

Döner Piliç, Kozu Kelle Çeşitleriyle
Gemliklilerin 

Hizmetindedir 
Evlere Servis Yapılır. 
TLF.: 715SGEMLİK 

BESİCİLERE MÜJDE
ESKİŞEHİR 

Yem Sanayi A.$. Gemlik Bayii 
Kaliteli ve Ucuz Yemlerle Hizmetinizdedir 

Tavuk Yemi (Çuvallı) 125 Tl. 
Süt Yemi (Çuvallı) 115 Tl. 

^p©g>O©^W 
9

UN - ZAHİRE - EZME - KEPEK Orhangazi Gad. 21 GEMLİK

Okurlarına Hizmet Etmekten
Onur Duyacaktır

Devren satılık
ÂKTAŞ

©s&ıîn ©©^smMa
ATELYESİ
- Müracaat: Tekel Md. ne

Adres: Garajı içi Kamyon
»»#jhhhhhhhhhh»<*«-« « ♦ ♦

YAZIK
Uyarlar midelerini doldur* boyunca »nutmeyoceL >ord»r 
mak için. Ama ç«vr®mJsd« tik <*•*«

Gemlik Liretinin bütün eyfvlaman fbrüler. bu ©ley» 
öğrencilerine feçml| olean. yartaaUra »bylonecok tok 
Büyük bir sınav verdiler, ebı var. YAZIK ’
Belki bu sınavı yaşantılar»

99 JSSiîSse İRE- j®3 R££?SS

İLAN
Gemlik Belediyesi E.S.0 İşletmesinden

İşletmemiz tahsildarlarından Sait Öz^vM 
3.3.1976 tarihinde istifa etmiş olduğundan 
tahsildarlıkla hiçbir ilişiği kalmamıştır. Sa
yın abonelerimize önemle duyurulur.

Gemlik Körfeze Abone Olunuz
OKUYUNUZ ve OKUTUNUZ
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