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spor spor spor spor
Umufbey Belediye Başkanlığı Kupasında
Doğan Spor 
Liderliğini Sürdürüyor

Umurbey Belediye Baş
kanlığı futbol karşılaşma 
sindi Doğan Spor üstün* 
lüğü ile geçen hafta da li- 
derli ği korudu.

Geçen hafta Yıldırım spo 
ru 6-1 yenen Doğan Sporu 
S puanla Umurspor izliyor. 
Karşılaşmalarda hiçbir ta

kımı yenemeyen Gemlik 
Spor vc Esnefspor takımla 
rı şampiyonadan umutları 
nı kesmişler, centilmenlik 
kupasını alacaklarını belirt 
inişlerdir.

Geçen haftrki karşılaş 
malarda alınan sonuçlar:

Doğan spor 6- Yıldırım spor I 
Umur Gençlik 5 Esnaf spor 1

Umurspor 4 Gemlikspor 1 
Kartalspor 1 G.ldmanyurdu 1

Bu haftaki maçlar ise: 
Umur Gençlik—Umur spor 
Gemlik spor — Esnaf spor 
Doğan spor — Kartal spor 
Yıldırım spor — G. 1<1 Yurdu

PUAN
Doğanspor 3
Umurspor 3

Yıkfırımspor 3
Kartalspor 3
G. İdmanyurdu 3
Umur Gençlik 3
Gemlikspor 3

g Esnafspor 3

DURUMU

3 — — 20 5 6
3 _ _ 11 3 6
2 1 —8 7 4
11 15 4 3
11 16 5 3
12— 12' 8 2
— — 3 2 11 —
-------  3 4 18 -

Lider Doğanspor karşılaşmalarda 20 gol atarak üstünlüğünü sürdürüyor

Umurspor luiar şampiyonluğu Doğan pora kaptırmayacağımı söyıuyoılar

DİKKAT
Yalovaya her saat başında

Minibüs Seferleri Başladı
ADRES: Sahil Dolmuş Yazıhanesi Çarşı Meydanı 

Garaj İçi GEMLİK

Körfez 
basımevi

YENİ DAVETİYE 

ÇEŞİTLERİNİ 

SUNAR

SÜNNET DÜĞÜN

NİŞAN 
DAVETİYELERİNİ 

GÖRÜNÜZ 

İSTİKLÂL CAD. 

A. ŞİRİN PASAJI 
NO. 5 - GEMLİK

Düzeltme
Geçen hafta yayınla 

nan 976/22 S.H dosya 
sayılı »çık arttırma ilânın 
daki 16/192 hisse 12.200 
TL yazısı 12.500 TL ola 
rak düzeltilir.

Gemlik Manavı
TAZE MEYVA VE SEBZE ÇEŞİTLERİYLE 

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 
OLMAKTAN GURUR DUYAR

Seçkin elemamarımıyla her türlü sebze
I ve meyva ihtiyaçlarını evinize gönderir,

Bir telefon kâfidir

i tel : 856
Belediye Kahvehanesi Karşısı GEMLİK

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden

976/234

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 27-5-976 gün 
976/234—144 sayılı kararı ile İksan Tuğrul’un Nüfustaki 
ismi Ihsan Tuğrul olarak tashih edildiği itan olunur.

Fikret
Yeni Atelyesinde

Çalışmalarına Başladı
İSTİKLÂL CADDESİ 27 MAYIS 

İLKOKULU ARALIĞI GEMLİK

oyyüBU
Aşağ>da açık adları ve görevleri yazılı bulunan birler, 

AP İlçe Başkanmm tutum ve davranışlarından dolayı parti 
•çi görevlerim izden ve partiden is ifa eniğimizi Sayın Gem 
lîk Halfana duyururuz.

AP Gençlik Kolu Bşk. Hüseyin YEN ER
AP Gençlik Kolu 2. Bşk. Ziya ÖZCAN
AP Gençlik Kolu Muhasip Üyesi M- Ali KITAY

Gazelinize abone olunuz, okuyunuz 
okutunuz ve köylere gönderiniz
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Öğretmen Kıyımı Devam Elliyor TÖB-DER Olayı Kınadı
TöR-DER ESKİ BAŞKANI 
AFYON’ A SORULDU

BELEDİYE MECLİSİNDE

MC nin öğretmenler 
terinde sürdürdükleri bas 
lar hat safhaya ulaşırken, 
semizde ikinci kıyım Lise 
atematik Öğretmeni. TÖB 
ER Başkanı Cengiz Ba- 
r'ın Afyon'a sürülmesiyle 
miden alevlenmiştir.

; İlçemizde bilinen siya 
ıkadro ve bilinen yöne- 
tiierce hazırlanan tek ta- 
fiı raporlarla gerçekleştin 
n sürgün ile Öğretmen 
îrçız Bay ar, Afyon’un

Ballık. Köyü Ortaokuluna 
atanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı 
Orta Öğretim Genel Mü» 
düdüğü nün 2626 sayılı 
kararnamesi île Afyon’a sü 
rölen Cengiz Bayar'ın sür
güne esas alman belgeler 
hakkında hiçbir açıklama 
yapılmamakta'* Müdürler 
Komisyonu Kararı" ”8C0” 
lira harcırahtı denilmektedir.

TÖB-DER KIYIMI KINADI

ADLİYE Köyü Biçki-Dikiş Sergisi Büyük İlgi Gördü
Bu vıl Adlîye, Küçük Kumla ve Umurbey Köylerinde çalışmaların sürdü

ren Gezici Köy Biçki Dikiş Kursları kapanmıştır.
Geçen pazar günü Adliye Köyünde öğretmen Safinaz Gonca’nın öğren

cileriyle birlikte bir yıl süre içinde hazırladıkları başarılı çalışmalar sergilenmiş 
ve büyük ilgi görmüştür. \

f6** Kaymakam Namık Kahvecioğlu’nun açtığı sergide 500 ün üzerinde ça- 
ısma ir ınuklara gösterilmiş ve eli iğne tutmasını bilmiyen köy kızlarının ha- j 

zırladıkları çalışmalar, izleyenler tarafından takdirle karşılanmıştır.

• 'f* Kö/ûjB'çki Dikiş Kursu öğretmeni Salinaz^Gonca Sergide çalışmaları denetlerken.

Neden 
Sürüldüm

Ctngiı “Bayar 
yazdı

YORUN
Lise Matematik öğret

meni Cengiz Bayar'da ilçe
mizde bilinen çevrelerin la* 
tefi üzerine ve hazırlanan 
tak taraflı raporla Afyon’a 
sürüldü.

öğretmenler üzerinde 
MC ta«_/'ndan (Ördürülen
baskılara Cumhuriyet tari
hinde aşina rastlanmış değil
dir. MC mantığına göre ken
dileri İçin zararlı gördükleri 
her kamu görevlisi bir başka 
yere gitmelidir ki yöresel,

Sayfada

Öğretmen Cengiz Ba
yat’ın Afyon'a sürülmesi 
üzerine basına yazılı bildiri 
veren Gemlik Töb-Der Yö 
netim Kurulu kıyımı kına 
mıştır Bildiri söyledir.

a Türkiyenin her ye - 
rinde MC Hükümetinin, 
yurtsever öğretmen, memur 
ve tüm emekçiler üzerinde 
ki baskı ve kıyım hareket
lerine bir yenisi daha ek
lenmiş ve üyemiz Lise Ma

siyasal örgütlerinin istekleri 
gerçekleşmiş olsun. Yapılan 
ise buradan alıp, bir başka 
yerde görevlendirme. Peki 
değişen no? Hiç. Devlet hâzi
nesini boşa harcamaktan 
başka birşoy'değlldlr bu. MC, 
öğretmen sürmekle davala-
rını halledecekleri sanıyorsa 
yanılıyor. Yapılan atı kam
çılamaktan öteye gitmiyor.

Cengiz Bayar’ın sürül
mesi İçin dosyanın üç ay ön
ce hazırlandığını vo Bakanlı»

Cengiz Bayar görülüyor

tematik Öğretmeni Cengiz 
Bayâr, Afyon Sandıklı-Bal 
lı Köyü Ortaokuluna sürül 
müştür.

Binlerce TÖB-DER li 
öğretmenin sürülmesi, açı
ğa alınması ve tüm öğret 
menler üzerinde her geçen 
güm; arttırılan baskılar kay 
gı vericidir.

Üyemiz hakkında hiç 
bir soruşturmaya gerek gö 
görülmeden yapılan bu an 
tidemokratik uygulamayı 
Gemlik TÖB-DER Şubesi 
olarak kınar, bu baskıların 
halkımızın çıkarları doğrul
tusundaki çalışmalarınıza 
engei olamayacağını bildi
ririz »

Optimis Kursu
Açılıyor

Gençlik ve Spor Ba
kanlığına Bağlı Gemlik Su 
Sporları Kulününde opti
mist kursları açılacağı öğ-

D. S. 4 de

Kıyımların Ardından

ğa sunulduğunu yazmıştık. 
Vo Lisede komadolarca çı
kartılan olayların kasıtlı ol
duğuna değinerek «yakında 
Gemlik Lisesinde öğretmen 
kıyımı başlarsa şaşmayalım. 
Ama kıyılanlar sağcı olma
yacak solcu olacak yine» de
miştik. Cengiz Bayar’da 
TÖB-DER Şube Başkanıydı. 
Dom ek kİ yanılmamışız.

Peki gün geldiğinde; 
"Evrim kar itleri tablolarını 
Lenln'in görüşüdür" diyen»

Gemlik Belediye Mec 
tisinin Haziran ayı toplan 
tılarına Salt günü * 
başladı.

1975 yılı çalışma ra
porunun okunarak görüşül 
mesi ve kabul edilmesin
den sonra gündemdeki 
öbür maddelere geçilmiş ve 
Aydın Erenoğlu Başkan Ve 
killiğine Kamil Sertkaya, 
Hayri Köse Encümen üye

Gemlik Sahası
Bu Hafta
Açılıyor

Yapımı bir süre önce 
tamamlanan Gemlik 

Spor Stadyumu bu hafta 
futbol karşılaşmalarına açı
lacaktır.

Birinci ve ikinci ama
tör kümede takımları bu
lunan Gemlik’in kendi sa
hasında maç yapamaması - 
liğde başarısızlıklara neden 
olmuştur. Sahanın açıması 
için iki kulüp yöneticileri
nin Beden Terbiyesi Böl
ge Müdürlüğüne yaptıkları 
devamlı istekler sonuçu 
sahanın açılması sağlan
mıştır. Yarın saat 17.00 de 
yılın ilk karşılaşması Gem
lik Güven Spor ile Oyak 
Renault arasında yapıla
caktır.
GÜVENSPOR KONGRESİ

Geçen hafta içinde 
Kulüp Lokalinde yaptıkları 
Genel Kurul kongresinde 
Boru-San ile birleşmeyi 
kabul eden Gemlik Güven 
Spor kulübü yeni Yöne
tim Kuruluna Ö. Bubara- 
lıoğlu (Bşk.) Fazıl Şentürk 
(2. Bşk ) Bülent Demirci» 
oğlu (Sekreter) Hüseyin 
Güler (Sayman) Mehmet

D. S. 4 de

den, tabloyu duvara astır
maya müdürden, okul gece
sinde "Bayrak Kılıç ve Kur’an" 
satıp, öğrencilerini ulusal bîr 
bayrama sokmayan, İstiklâl 
Marşının 10 yıl sonra tarihe 
karışacağını söyleyen yöne
ticiden, muhtarlara «Öte A- 
temden Atatürk sesleniyor, 
ilahi Nutuk» adlı lalklike 
aykırı kitabı satandan, bun
ların hesabını sormayanlar
dan, Danıştay kararlarına

D. S. 4 de 

tiklerine, Hüseyin Tutar, 
Hüseyin Yener Meclis Baş 
kanı Vekilliğine, Galip Ar(, 
Bilâl Kara Meclis Yazman

Lisede Takdirname ve
Teşekkür Alanlar
Belli Oldu

1975 1976 öğretim yı
lının sona ermesinden son
ra doğrudan sınıf geçerek 
bir üst sınıfta öğrenim gör
meye hak kazanan ve okul 
yönetimince teşekkür ve 
takdirname ile ödüllendiri
len öğrenciler belli olmuş
tur.

Lisede takdirname ve 
teşekkür alan öğrencileri 
tanıtıyoruz,

Lise Birincisi
Hülya Fırat Takdirname 

3 F
İllknur Gül Teşekkür 
Mehlikâ Uğur Takdirname 
Bahattin Çavdar Teşekkürx 
N. Nur Hasdemir *’ 
Tülay Durmuş Takdirname 
Şenay Ercan Teşekkür 
Kadriye Balaban ”

3 G 
İbrahim Çetin 
Erhan Er soy Takdirname 

15 Eylül günü öğrenime oçslon şehir İlkokulları 1975-N 

öğreti» yılını dun tonj erdirmiştir. İlkokullarda boşan göstere
meyen öğrenciler pazartesi günü bayloyaeot tamamlama kurs» 
lorıno kotılaccklardır.

Okulların kapanmasına bîr hafta kola II Eylül İlkokulu 
öğrencileri yıl sonu gecelerini yapmışlardır. Geceden bîr görüntü

hklanna getirilmiştir.
Belediye Meclisi Hazi 

ran ayı 2 toplantısını 14 
Haziran günü yapılacaktır.

Tuncay Öztürk Teşekkür 
İbrahim Şahin Teşekkür 
Bülent Samanlı

Nizamettin Aydın. Takdirname 
Gürcan Gönen Teşekkür

4 A
A. Dilara Kırpar Takdirname
Sinan Doğan
C.Şinasi Arslan
Sinan Kahraman Teşekkür 
Ülkü Demircioğlu Takdir.
Mehmet Gözüpek Teşekkür 
Şakir Yiğit
Ihsan Sei Takdirname

4 B
Ayla Çamlı kıyı Teşekkür 
Emine Berberler Takdirname 
Enver Altıçiftlik
Hatice Arslan
Berrin Başaran
Erdinç Çavdar

Saadet Tatlısözlüler Teşekkür
Levent Reisgil
Canan Örnek Takdirname

D. S. 4 de
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HAFTADAN
HAFTAYA

Bir Bahar Yazısı...
insanın bu mevsimde iç açıcı şeyler 

yazması gerekir. Bahar gelmiş, deniz en 
güzel lacivertlere bürünmüş, çiçekler, 
renkler, kokular baharı yaşıyorlar.. Do
ğa tam bir coşku içersinde, görünüşte 
her şey ne kadar güzel. Fakat, bunları 
duyabilmeniz olanak dışı, baharı yaşı- 1 
yamıyorsunuz. Çünki, bahar gibi genç
ler. çocuklar, bizim çocuklarımız yok 
ediliyorlar.

Artık cinayet şebekesi gemi azıya al 
mıştır. Önceden kararlaştırılmış, tasar
lanmış, kişileri seçilmiş cinayetler usta
ca uygulanmakta, gep genç yavrular bı 
rakın sokaklarda, sınıflarda kurşunlan 
maktadırlar. Ve katiller yakalanamamak 
tadır Artık bunun adı vurdumduymazlık 
değil, bunun adı cinayetlere oıtaklıktır.

Bu köşeden bu konuyu çok yazdık, 
yinede yazıyoruz ve yazmayı sürdürece
ğiz. Çünki cinayetler durmamaktadır, 
çünki cinayetler daha pervasızca işlen
mektedir. Bu böyle sürdükçe yazacağız, 
yazmanın bir işe yaramadığını bile, bile 
yazacağız. Türkiye'nin en acil sorunu 
budur. Cinayetler gençlik kesiminden 
toplumun diğer tabakalarına sıçrama 
eğilimi de gösterecektir. O zaman rüz
gâr ekenler, fırtına biçmeye başlayacak
lardır,

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk dev
letidir. Hukuk devletinde can güvenliği 
vardır, hukuk dev etinde fikir özgürlüğü 
vardır, hukuk devletinde demokratik ve 
yasal müc dele olanağı vardır, fakat 
hukuk devletinde cinayet işleme ser» 
bestisi yoktur.

19-20 yaşlarında gençler dershane
lerde kurşunlanmaktadır ve mevsimler
den bahardır. Nasıl yaşıyabilirsiniz, na
sıl duyabilirsiniz bu baharı?.. Gençlik 
yok edilmek istenmektedir, nasıl aklını
za getirebilirsiniz baharı, nasıl uyuyabi
lirsiniz, nasıl yiyebilirsiniz, İçebilirsiniz, 
nasıl.

Atatürk’ü görmemiş devrini yaşama
mış bir kuşaktanız. Fakat biliyoruz Ata' 
mızı, tanıyoruz. Yaptıklarından tanıyoruz 
Nutuk’tan tanıyoruz, söylediklerinden 
tanıyoruz, Cumhuriyeti gençliğe ema
net etmesinden tanıyoruz. Kısacası yü
rekten inanarak tanıyoruz Ata'mızı. Ve 
O’na sesleniyoruz. Çünki sesimizi bir 
yere duyuramadık O’na sesleniyoruz. 
Ve diyoruzkl:

—Atam senin gençliğin yok edilmek 
istenmektedir.

-Atam, senin cumhuriyetine karşı 
şeriat çığlıkları atılmaktadır.

—Atam, mlsak’ı milliye karşı, ırkçılık 
nöbetleri geçirilmektedir.

—Atam, Cumhuriyeti siz kurdunuz, 
biz koruyoruz, onun için öldürülmekte- 
yız.

Evet, bu bir bahar yazısıdır, bahar
ların yok edildiği bir bahar yazısı.

► AYIP
TR • C 984928 nolt paıaportutnu ve nüfus cilada» 

lımı kay battım. Hüküm.üadür. Fikri ATEŞ

şiir köşesi
BEKLENEN

Gene ayrılık beklenen gözyaşlarında 
Üzülmekle var işin içinde.
Lâkin azalmama!ı çoğaltmalı
En doğru biçimde yansıtmak düşünceyi. 
Gerçekletin olsanda kurbanı.
Ürkeklikle, korkaklıkla bağdaşmaz sevdiklerin 
Lâzım olan herşey yapılmalı
Ezberlemelimi diyelim artık bunu
Çaresiz kalmamalı.
Eğer seviyorsan dostum vatanını
Nasıl oynatmazsın kalemini
Gerçeklere vurgulayıp bilerek, inanarak
İstiyorsan yarını
Zaman bu ezmek ister inşam
Belki sürgün belki hasret çektirir
Elbette göze almalı bunu
Yürüyerek yinede karanlığın üstüne

İMDAT Peltek

Bedava
Kan yörüngeye girdiğinde, göçebemsiden sevgiye 
Saçlara ak düştüğünde hem cinslerle başlar övgüye- 
Kambur çıktığında semer vurulur başlanır yergiye.
Yinede eyvallah; son dakikalar neden olmasın bedava

Sıra beklemekten vatandaşın şapka eskimiş başında 

Ulûm döşeğinde; doktor kapıdan sorar hasta kaç 
(yaşında

Fakir sıra bekler, cenazesi kalksın diye; musallet 
(taşında

Görüyoruz bu çağda; ölüm neden olmasın bedava

Belediye sokakta terkoz akıtır, halk sabah erken

(kuyrukta

Zabıta kanun çıkarır, gariban istemeye gidince buyrukta 

Çok derdi varmış halk olmanfh; sallanacak gariban 

(uyrukta

Git parklarda bol bol sallan, salıncakta değilmi bedava 

Bütün dertler tak dedi, geldi kelin saçlı başına 

Ağlamakla çözülmez dendi, sen hele gir söz söyleme yaşma 

Halk deyimi unutuldu; Türkçe yazalım dendi onun taşma 

Canım si’ ne karışıyorsunuz AH! çekmek değilmi bedava

Remzi GOLER

1 Nöbetçi 1i s«•Öt» «Q|
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Karar
Yürüdüğün Zaman

Kararlı olacaksın

Sokaklar geçip
Ünlemleri yıkacaksın

Yağmurlardan ıslanmayıp 
Sel gibi akacaksın

Bulut bulut

Deniz deniz
Coşacaksın

Olmazsa
Bir sevgili gider sevdanın ardı sıra 
Gözlerinde gelecek tüten yazgılarla 

Umutlara verir kendini usulca

O da olmazsa
Döner kara düzenin çarkında

Kemal YAR

Cengiz BAYAR 
Lise Fen Bilgisi Öğretmeni

•Saygı Değer İşçi-Köylü, Esnaf ve Öğrenci kar
deşlerim.

Görevli bulunduğum Gemlik Lisesinden sürüle
rek ödüllendirildim. Gerçekten bunu sizler için yap
tığım uğraşlarımla bak ettim mi, hesabını yapmak 
zorundayım. Halkım için, balkın öğretmeni olarak 
devrimci görevimi yapabildimae mutlu olarak gide
ceğim.

MC’nin hükümet olması ile öğretmenler üzerine 
sürekli uygulanan faşist baskılar yurdumuzun bar 
yerine etkin bir şekilde yansımış, ve sömürü dü
zeninin davam etmesi için gerekçe olmadan yas» 
dışı olarak sürgünler yapılmıştır. Bir »üre öner 
gerekçesiz sürülen Kadri Güler arkadaşımız ve şim
di de ben. Kapitalizmin özünde yatan aermaya a- 
dına yönetimin devamı için zararlı gördükleri her
kes sürülür ve açığa alınır.

Gerekçesiz sürüldüm demiştim.
Ovsa egemen çevreler için gerekçe vardır. İş

çi, Köylü tüm dar gelirlilerin çocnklan ile ilgilen
mek, onlara hak aramalarını öğretmek, Egemen çer 
re maşalarının karşısında diz çöküp yalvar nak de
ğil, haklarını söke söke almayı öğretmekti rnUş ıf 
gerekçe.

Evet gidiyorum dostlarım Gidiyorum. Sevine
rek, gülerek ve görevimin bilincini bileyerek gıdı 
yorum. Yüzlerce halk çocuklarım bilinçti, karartı 
ve güvençli bir şekilde bırakarak gidivorum. Bir
ler bin, binler milyonlar olacağının güvenci ıçınd» 
gidiyorum. İyi günlerde bulcşmt.k üzere boşçaka- 
lınız.

Gemlik Asiiye Hukuk Hakimliğinden
976/209

Gemlik Umurbey Köyü Hane 354 de nüfusa w** 
kavvet ötü Hafise Gedikln annesi Zebranın nüfusdaft 
ad.nın Nadide olarak tashih edildiği ilan otunuz.

Zayi Duyurusu
1005 Sayılı Kanunla baklanmış olan Gazilik « 

Temmuz 976 ve Ekim S76 aylarına ait 3 er evK 
Gerrddt kânde kaybettim. 78 yepnda gaziyim. Solanın i 
niyet namına kahveci Heo Mehme'de bırakmasını net 
rim.

4SS5J56S 941 No.lu cüzdan sahibi 
Ata Dübeş
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GÖRÜŞ
Çaşıtlama

Yukarıya aldığımız başlığa yabancı 
değiliz. Sözcüğün taşıdığı anlama yatkın 
kişiler çaşıtlama ayiemferini rahatça ya-

spor spor spor spor
Kupada Heyecan Arttı

Umurspor Liderliğe çıktı
3 haftadır liderliğini sürdüren Doğanspor Pazar günü Kartal spor'la yaptığı 

karşılaşmada 1-1 berabere kalınca Umurspor liderliğe yükseldi.

Gemlik Spor: 2 Esnaf Spor: 1

Sîzleri rapor
derler. Hakkınızda olmadık karalama
lar yaparak. Hem de bir söylediyseniz, 
on katarak götürür, patronlarına rapor-
(arını Satmışlardır rahatça
kendiierini. Çok yakınınızdadır, bayie 
tipler. Oturduğunuz masada konuşulan
ları kulaklarını uzatarak dinlerler. Teh- 
liketi kişilerdir tek sözle. Çok kerelerde 
dost, arkadaş, düşüncenize uygun görü
nürlerse de, tanımakta güçlük çekmezsi
niz. Nedeni kafacıkları boştur. Düşün
celerini geliştirecek, insana olumlu yön
den yaklaşımlarını kafacıklarına dankla 
tacak, onlarca okunmaz damgası vuru
lan kitapları ceplerine alamazlar. Öte 
yandan patronları İzin varmaz. Rahatça 
sîzleri çevrenizden, ya da çevrenizi siz
den koparırlar. Bir tanı yaparsak. Ruh 
yapıları bozuk, dengesizdirler. Haklarını 
savunmaktan, uygar güçden yoksundur-

Toplumumuzun bölünmesinde etkin
likleri gözden uzak değildir. Güçlü top
lulukların, güçlü kişilerini gözden ırak 
tutmazlar. Bu nirengileri aldıkları emir
ler gereğince izlemeyi, vatan borcu (!) 
bilirler. Aranızdan birileri saf dışı bıra
kıldığı, görev yeri değiştirildiğinde zevk
ten kare olurlar, bu her devrin kepa
zeleri.

Bulunduğunuz dairede, okulunuzda, iş 
yerinizde konuşulanlar dumanı üstündey
ken götürülür,verdikleri onlarca çok önemli 
bilgiler, bağlı bulunduğunuz kurutuş dışı 
kuruluşlarca tutulan dosyanızda sayfa
nıza geçirilir. Zaman gelince, ((Yaramaz 
efendim. Bizden değildir. Bölgem böyle 
le istiyor. Karıştırıcıdır.» gibi İnsanlık 
sınırlarını aşan, yakışıksız suçlamalar, 
karalamalarla haklı isteğiniz, durumu
nuz elinizden alınır.. Bazı yerlere getir
mek istedikleri, getirdikleri kişileri, doğ
rultularında kullanacaklardır. Söz galimi 
Gemlik’te bu böyle. Bursa da, tüm Tür
kiye'mizde böyle olarak gelmektedir gö
rüşünde birleşmek, olanak dışı mıdır 
sizce ?

Ey çaşıtlamactlar! Satılmış insancık
lar olmaktan sıyırın kendinizi. Çatışla- 
dığınız yere, serme uğraşı verdiğiniz ki
şiler sîzlerden çok daha insancıl, çok 
daha yurtseverdirler. Bunda kuşkunuz 
olduğunu sanmıyorum. Kişiliğinize konim 
ambargoyu kaldırın. Yüzü ak adamlar 
olarak yaşamınızı sürdürün. Evet. Bu 

, kesin yargı, bir öğretidir sizlere.
Bu görüşleri şöyle noktalayalım. 

Toplumun sağlam yapısı, pislikleri dışa
rı atmak, uyumsuzlukları gidermekle pe
kişir, Çaşıtcılar, toplumda uyuşmazlık 
oluşturan odaklar olmaktan çıkarılmalı- 
dır. Nasıl mı? Onu da sîzlerin yorumu
nuza bırakırım.

Haftanın ilk karşılaşması Gemlikspor'la Esnafspor arasında oynandı. Müsabaka 
çekişmeli geçti. Birinci devresi 1-1 sonuçlanan karşılaşmanın son dakikalarında Gem- 
likspor Alattin’in ayağından bir gol kazanırken ayni zamanda turnuvada ilk galibi- 
yetini de alıyordu.

Gemlikspor: Harun, Mehmet, Recep, îdris, Ahmet, Koçaş, Erol, Alaattia, Kemal,* 
Gürcan, Musa.

Dört haftadır hiç galibiyet görmeyen Esnafspor puanlamada son durumda

UmurSpor: 8 Umurgençlik: 0

Doğanspor 1 Kartalspor I
Haftanın sen ve liderliği etkileyici karşılaşması lider Doğansporla puan cetveli

nin 4. sırasında bulanan Karsalspor arasında yapıldı.
Çekişmeli geçen maçta Doğanspor Kartalsporla I-I berabere kalınca liderliğide 

Umunıpor’a bıraktı.

Günün ikinci karşılaşması ev sahibi takımlar olan Umarsper ve Umur Gençlik 
arasında oynandı.

Haftaya averajla ikinci durumda giren Umurspor, Umur Gençlik’e fark yaparak 
müsebakayı 8-0 kazandı.

Umurspor : Sanver Hüseyin, Ali, Rıza, Recep, Çetin, Halil, Mustafa, Cemil, Fe- 
ridu, Mustafa II.

Umurgençlik: Osman, Aydın, Halit, Ahmet, Osman, Mehmet, Halil, Önder, Tuğ
rul, Hayrettin, Kadir-

Kertelapor lider Doğanıpor'la 1-1 berabere kalınca lider değişti

Umurgençlik son sıralardan kurtulamıyor

Gemlik 1. Yurdu 11 Yıldınmspor 1

Gemlik Körfez Gazetesini Okuyunuz, 
ve Okuduktan Sonra Köylere Yollayınız

Gemlik İdman Yurdu turnuvanın iddialı takımlarından "Yıldırımsporü çok açık 

bir farkla yendi 11-1 „
Gemlik İdman Y»fdu •’••• hızla başladı ve arka arkaya attığı gollerle desteyi 

6-® lehine kapattı tkioci devrede de attığı 5 gole karşılık I gol yeyince maçta bu 
j.orja Gemlik îdmea Yurdu Yıldınmspor maçı 11-1 galibiyetiyle sonuçlandı.
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Dizgi ve Batkı Körfez Batı mavi
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BAYSAN
Torna Alelyesi

Gemliklilerin Hizmetine Girmiştir 
Her türlü makina ve yedek parça imali ve 

onarimında sizlere yardımcıdır
Eski futbol Sahası Garaj içi GEMLİK

m

DÎKKAT
Yolovoya her saat başında 

Minibüs Seferleri Başladı
ADRES : Sahil Dolmuş Yazıhanesi Çarşı Meydanı

Garaj İçi GEMLİK

Dikkat Dikkat Gençlere Müjde
Şoför Olmak Istiyen Bay ve Bayanlara Müjde

i
Asrın şu çağında herkesin bir meslek sahibi olması için H 

yılların tecrübesine haiz şoförlerle ilçemizde direksiyon kursu ğ
verilecektir.

Teferruatlı bilgi için
Dolmuş Yazıhanesi Karşısı Selâhattin Çelik Tel. 202 ve

s
s

Güncelik Ticaret Tel, 527 Gemlik

Matbaamızda Çalıştırılmak Üzere İlkokulu 
Bitirmiş Çırak Alınacaktır.

Müracaat Basımevimize Tel. 797

İÇKİSİZ
Yedenler Lokantası

SAYIN GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE GİRDİ

Ucuz fiatlar itinalı servisi ile sabahları işkembe çorbası ve çeşitli çorbalar, balık çeşitleri, et ızgaralar 
sıcak yemekleri ile dost ve müşterilerine hizmet etmekten kıvanç duyar

Çarşı Camiî karşısı GEMLİK

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
976/222

Gemlik Fıstıklı Köyünün kiiçübük mevkiinde kain 
doğusu v âmil Sağnak batısı Gül Işıklar kuzeyi Mustafa 

Ünal ve Mehmet Çetin güneyi Kumsal ile çevrili gayri- 
men rulün Gemlik Fıstıklı köyünden Binnaz Turhan 

Ayşe Deizeri ve Muhsin özer vekilleri Avukat Nezih 

Dimili tarafından işbu gayrimenkul üzerinde başkaca 

mülkiyet iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 

delilleri ile birlikte 3 ay içinde hakimliğimize müraca
atların. tetuinen ilan olunur.

C.H.P İlçe Kadın Kolu Başkanlığından
KONGRE İLANI

ilçe Kadın Kolumuz Kongresi 16.6.976 Çarşamba 
günü saat 14 de İlçe Merkez binasında yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin mezkûr gün ve saatte Kong
reye teşrifleri ilan olunur.

Gemlik C.H.P. İlçe Kadın Kolu
Başkanı

İhsan Birsen Güler 
Gündem ;

I — Açılış
2 — Divan Hey'eti seçimi
3 —» Saygı Duruşu
4 — Yönetim Kurulu çalışma v<s hesap raporlarının o- 

kunması
•* — Raporlar üzerinde konuşmalar
6 —' Yönetim Kurulunun ibrası
7 — Seçimler
8 -- Dilek ve serbest konuşmalar
9 — Kapanış

Optimist Kursu Açılıyor
renilmiştir,

Kulüp yöneticilerinin 
belittiklerine göre kurslara 
742 yaş grubu arası ço
cuklar velileriyle birlikte baş 
vurdukien takdirde alına
caktır. Kayıtlar 8 Haziran 
1976 tarih ne kadar Kulüp

Lokalinde yapılacaktır,
öte yandan Halk Eği 

tim Merkezi Müdürlüğü 
merkez 27 Mayıs İlkoku
lunda erkek ve kadınlara pa 
resiz okuma yazma kursu 
açacaktır.

Takdirname ve Teşekkür 
Alan Öğrenciler

Emin Aktaş Teşekkür 
Dilek Karacan

4 C
Haydar Yiğit Teşekkür

4 D
Lâle Uysal Takdirname 
Ülgün Sefa Teşekkür 
Lâle Özel Takdirname
Can Gönen
Nevin Balçık
B Salim Kaymaz **
Ş.Leyla Senkeya ”
Hüseyin Güner

4 E
tmran Bakar Teşekkür
Eyüp Kılık
Sara Tekili Takdirname 
M.Bülent Işıker Teşeküv 
Mukaddes Bolu
Soray Erdoğan
Ayşe Aydın Takdirname 
Minnet Yılman Teşekkür 
İlhan Filiz Takdirname
Güzin Çoşkıın *

Tuncay Kalebeli Teşekkür 
M Fatih Buluçu Taktir. 
Uğur öıbay Teşekkür

Sezin Arı Takdirname 
Berrin Alca
Nejat Arı Teşekkür 
N ran Engin Takdirname 
Mehtap Kızıllan Teşekkür

5 Ed. B
Sevtap tzgi Teşekkür 
Fahri Karakaş Teşekkür
Nursen Deniz
Hanife Çorum
Orhan Babür
M.Tanju Kalfa " 
Gülzehra Yuşen " 
Haşan SSzüneri Takdir.
Hülya Dilek
Mehmet Çağlar Teşekkür
Nihal Kaptan
Nevilay Ceylan Takdir.

Abdullah Dinçeli Teşekkür 
Oya Mete Takdirname 
Ümit Aydemir Teşekkür 
Salim Eroğlu
Nezat Sağlık
Canan Vural
Nejla Aralan
Hülya Yıkılmaz ”

Devamı haftaya

Gemlik Sahası Bu Hafta Açılıyor
Baysal (Genel Kaptan) Yeni sahanın komiser
Mustata Toplu (İdare A- lik görevi halk kitaplığı 
mir) Mevlüt Avcı (üye) Memuru Mete Erdemer’e 
getirilmiş ir. verilmiştir.

Yorum

Cengizierin sürülmesi benzer, 
tarihin akışım değiştirmez

Gemlik Manavı
TAZE MEYVA VE SEBZE ÇEŞİTLERİYLE 
SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

OLMAKTAN GURUR DUYAR

Seçkin elemanlarımızla her turlu sebze 
ve meyva ihtiyaçlarını evinize gönderir,

Bîr telefon kâfidir

tel: 856 .
Belediye Kahvehanesi Karşısı GEMLİK



Makina Foprikasının Temeli Atılırken
BORU SAN GEMLİK TESİSLERİ
BUGÜN TÖRENLE AÇILIYOR

Zamlar Yan Etkisini Göstermeye Başladı.

Ekmek Gramajları Düşürüld

Yapımına 1973 yılında 
başlanan ve 1975 yılı şu
bat ayında bitirilerek mon
taj çalışmalarını tamamhyan 
Gemlik Boru San Tesisleri 
bugün saat 15.oote Tuz
la çiftliğindeki 25.420 
metrekarelik arazisinde tö
renle hizmete açılacaktır.

Orta doğunun en bü
yük boru fabrikalarından 
biri olan Gemlik Boru San 
Tesislerinin yatırım tutarı 
250 milyon TL olup, ser
mayesi 100 milyon TL. dır 
62 hakiki ortağı bulunan 
tesisler yılda 120 bin ton 
boru imal edecektir. 200 

işçinin çalışacağı fabrika
nın kapalı imalat sahası 
14 000 metrekare olup 
idari ve sosyal binalar a- 
lanı 2.820 metrekare stok 
sahası 8.600 metrekare 
dahili yolları 14.600 met
rekaredir.

MAKİNA FABRİKASI

Bugün hizmete açıla
cak olan Boru-San Tesis
leri yanında aynı şirkete 
ait 15.500.000. TL. ser
mayeli, yılda 300 ton bo
ru makinası, profil ve dil
me makinaları, çelik kon- 
truksiyon ve ağır sanayi 
için her türlü aksam ya

pacak yeni bir fabrikanın 
temelleri atılacaktır.

Basına bir açıklama 
yapan şirket yönetim ku
rulu başkanı Asım Koca- 
bıyık «biz Gemlik’e yalnız 
Boru Fabrikası kurmak il 
çin gelmedik. Beş yıla ka
dar çevredeki bütün ara-

Son günlerde üst üste 
yapılan zamların yan etki
si çeşitli ürünlere yansıma
ya başlamıştır.

Ayda 250 ton ekmek
lik buğday' a ihtiyacı olan 
Gemlik’ e. TMO dan ancak 
118 ton tahsis edilmekte
dir. 80 randıman ekmek
lik un işleyen Gemlik fı
rıncılar 132 ton ınu piyasa
dan almaktadırlar. Son zam 

Festival Komitesi Toplandı

larında yansım as 
sonucu çuvalı 226.oo T 
olan un 249.77 TL y 
yükselmiştir. Un fiatlannıi 
yükselmesini ve elektri 
hatlarının artışını göz önü 
ne alan Belediye Encüme 
ni ekmeğin gramajını 65( 
gramdan 615 grama düşü 
müştür Böylece yediğimi! 
her ekmekten birer dilim 
eksilmiş olmaktadır.

Terhisine Bir Gün Kala Şehit Olan Er

Umurüey’de Törenle Toprağa Verildi
Vatani görevini bitir

meğe bir gün kala katıldı
ğı askeri tatbikattan döner
ken kullandığı askeri araç
la kaza yaparak şehit olan 
er Türkân Aşçı, askeri tö

DPY Orta Okul ve Öğretmen 
lisesi Sınav Sonuçları 
Belli Oldu

6.4.1976 günü yapılan Devlet Parasız Yatılı Orta
okul 1. sınıf ve 6 yıllık Öğretmen Liselerinin 1. Basa
mak imtihanını kazanan öğrenciler.

Devamı Gelecek Haftaya

Adı ve Sayadı Okulu Kazandığı Okul

Metin Karataş Atatürk İlk. DPY Orta 1. ve Öğ. Ok.
Canan Topoğlu > > Öğretmen Okulu
Aylin Zengin > » » »
Ender lyison > » DPYOrtal veöğ.Ok,
N. Kırkavak Şehitcemal İlk. DPY Orta 1
Hayrettin Minare Şükrüşenol İlk. öğretmen Okulu'
Fatma Sivas 11 Eylül İlkokulu- » »
Mehmet ÇATAK « « » »
Sevgi Ateşli DPY Orta 1 ve öğ. Ok.
Karna! Aslan « < öğretmen Okulu
Hüseyin Ad 127 Mayıs < « <
Alper Koni « < * o “
Ertuğrul Şahin « « « <
Zehra Ertelen Umurbey Kas. < <
Tenindar Hasanhanoğlu Armutlu DPY Orta 1 ve öğ
Pembe Mısırlı <r öğretmen Okulu
Halide Ekinci < « «
Mehmet Uslu « it «
Taner Demar Adliye Kö. ilkokulu « «
AH Damar » « DPY. Orta 1 ve öğ. Ok,
özcan Köse « < öğretmen Okulu
Hatice Tuncer < « < <
Yüksel Uysal B. Kumla Kö. « «
Hüseyin Kaptan « « « «
Hüseyin Varol <r « « «
Halil A|p ıCihetli « « «

renle toprağa verildi.
Şehit er Türkân Aşçı 

görev yaptığı Kırklareli U- 
laştırma taburu ile Çorlu’da 
yapılmakta olan bir tatbi
kata katılmış, dönüş sıra

sında kendisinin kullandığı 
askeri cemse ile kaza ya
parak ölmüştür. Umurbey 
de herkes tarafından sevi
len şehit er Türkân Asçı'ın

Belediye Başkanı 
İbrahim Akıt 
Ankara’dan 
Döndü

Geçen hafta içinde 
Ankara’ya şehir imar pla
nının takibi için giden be
lediye başkanı İbrahim A> 

kıt temaslarını tamamlaya
rak geri dönmüştür.

Yeni imar planının 
devlet planlama teşkilatına 
verildiğini bildiren Akıt 
«yeni imar planı 15-20 
gün sonra elimizde ola
caktır» demiştir.

Yeni Mahalledeki 
Kumla yolunun değiştirilip 
değiştirilmeyeceği sorusu- 
nuda cevaplandıran Akıt 
«bu yıl aynı yolu kullana
cağız. Kayıkhanedeki dol
gu işlemi biter bitmez 
Kumla yolu değiştirilecek
tin» şeklinde konuşmuştur, 
öte yandan Nacaklı suyu 
için boru döşeme çalışma
ları önümüzdeki haftanın 
sonunda yapılacaktır. İlk 
borunun döşenmesi işlemi 
törenle Nacaklıda yapıla
cak ve buna bütün Gem
lik'tiler davet edilecektir.

ö|üm haberinin duyulmasın 
dan sonra cenazesini Ka
sabaya getirilerek göz yaş
ları arasında toprağa veril
miştir.

Gemlik Lisesinde 
Takdirname ve 
Teşekkür Alan
Öğrenciler
Nejla Aslan Takdir. 
Hülya Yıkılma® Teşek. 
Müzeyyen Aslan Takdir. 
Zühal Bulut Teşek.
Hülya Fırat Takdir.
Nejla Yabatu »
Yasemin Subaşı Teşek.
Ayşe Aralan Takdir.
Betül Barış Teşek.
Gülsen Apak »
Güzin Altınok »
Tülin Altınok Takdir.
Ayşeıı Sert Teşek.
E. Nesrin Mutlu
Hacer Koçdemir »
Ayşe Akır M
Pervin Uğur
Serpil Taylan Takdir. 
Ayşe Günal
S. Aydan Kızıltan > 
Şengül Yöntem Teşek.
Nilgün Akarca *
Vildan Us »
Nazmiye Aktaş *
Geçen hafta yalnış yayın 
nan isimleri tekrar ya 
yitiliyoruz.
Berrin Alca Teşekkür
Nejat Arı Takdir.
Nuran Engin Teşekkür
Nevin Balçık *
Hüseyin Giiner *
Emin Aktaş Tak.
Dilek Karacan 

zilerden fabrika bacaları tü- 
tecektir. Temellerini ataca
ğımız makina fabrikası bir 
taraftan yurt içinde hizmet 
görürken, bir taraftan da 
dış ülkelere ihracat yapa
caktır» demiştir.

Gemlik’ te Dört Köyü Yeni Muhtar Seçildi
Gemlik’e bağlı Katırlı, 

Kapaklı Fsvziye ve Selimi 
ye Köylerinde boşalan 
muhtarlıklar için yeniden 
seçim yapılmıştır

İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Ahmet Şeritçi’nin

20 Milyon liraya Yanılan
Balıkçı Barınağı Balıkçıların İşine ı

Gemlik koyuna 20 
milyon lira harcanarak 
yapılan balıkçı barınağı 
130 balıkçı teknesinden 
sadece 25 ini alabilmek

Hafta içinde toplanan 
Gemlik Festival Komitesi 
ön hazırlıkları saptadı.

Kaymakam N. Kah- 
vecioğlu başkanlığında 
toplanan komiteye turizm

verdiği bilgiye göre, Kafir
li Köyü muhtarlığına Hü
seyin YAVUZ, Fevziye Kö
yü Muhtarlığına Haşan Ka
ya, Selimiye Köyü Muh
tarlığına Çevri Öztürk, Ka
paklı Köyü Muhtarlığına 
Haşan Yılmsz seçilmiştir.

tedir.
Gemlik’ti Balıkçılar 

barınak yapılmadan ön
ce doğal barınaklarında 
teknelerini daha iyi mu 

derneği yetkilileri, banka 
müdürleri, okul müdürleri 
katıldılar. Toplantıda festi
vale katılacak ekiplere ve
rilmek üzere rozet yaptı
rılmasına karar verildi.

Fevziye Köyü muhtar
lık seçimlerine yapılan iti
raz üzerine yeniden topla
nan İlçe Seçim Kurulu iti
razı incelemiş ve itiraz ye
rinde bulunmayarak Haşan 
Kaya'nm muhtarlığı kesin
leşmiştir.

haza ettiklerini yapılan 
barınakların işlerine yare 
madiklerini konuşmala 
nnda belirtmişler.

■
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HAFTADAN 
HAFTAYA

CHP Bursa Örgütü
1973 seçimlerinde CHP’nin büyük 

başarısının nedenlerinden biri de İl ör
gütlerinin duyarlı ve Partinin yeni felse
fesi doğrultusunda çalışmalarıydı. Bu 
nedenle ve özellikle büyük kentlerde oy 
patlamaları oldu. Fakat Bursa, CHP'nin 
oy potansiyelinin duyulur şekilde büyü
mediği 2-3 İl’den biriydi. Bunun nedeni 
de, o zamanki İl örgütünün dışa dönük 
ve kitlelere yönelik çalışma yerine, içe 
kapalı ve kısır bir çalışmayı tercih eyle
miş olmasıydı.

Seçimlerden sonra bunun değişece
ği umut ediliyor Örgütün, partinin İyeni 
politikasını anlamış ve içine sindirmiş 
kişilerin yönetimine geçeceği, kısır ça
tışma döneminin kapanacağı, böylece 
kitlelerin CHP’ye olan eğiliminin değer
lendirileceği bekleniyordu Ne yazıktır ki 
bu böyle olmamıştır. Bugün CHP Bur
sa örgütü "eşraf tipi” yöneticilerden ve 
onların yönetim anlayışından kurtulabil
miş değildir. Konulara hâlâ, daha çevre 
dedikoduları, sen-ben çatışmaları, atıp 
tutmalar ve küçük hesaplar peşinden 
koşmalar açısından bakılmakta, Türki
ye'nin en uyanık işçi ve üretici kitlesinin 
bulunduğu yörelerden biri olan Bursa'da 
CHP ne hazindir ki mehter yürüyüşüyle 
ilerlemektedir. Durumun değişeceği ko
nusunda şimdilik bîr umut da yoktur.

Dışa dönük uğraşıda durgunluğun 
yanında, örgüt içi çalışmalarında izlenen 
usulün, parti içi demokrasi anlayışına 
aykırı düşmesi ayrıca üzerinde durulma
sı gerekli bir noktadır. Merkez İlçe Genç
lik Örgütü sudan bahanelerle feshedil
miş, dinamik ve aksiyon sahibi olmak 
isteyen gençler disiplin kuruluna veril
mişlerdir. CHP Bursa örgütünün yöneti
cileri bellidirki, kendilerini aşan ve örgü
te Bursa çevresinde devinim getirmek 
isteyen genç adamlara tahammül ede
memekte, partiyi bildikleri gibi ve "Paşa
dan kalma” usullerle yönetmeye çalış
maktadırlar. Bu ise Bursa’da CHP'nin 
aleyhine olmaktadır. Genel Merkezin ise 
kendi dertlerinden Bursa’ya ayıracak 
vakti zaten yoktur. Bu içe kapanıklık ve 
yanlış yönetim sürdükçe yeni seçimler
de, Bursa’dan değişik bir sonuç bekle
mek mucizedir.

CHP Bursa örgütünün yöneticileri 
bu işi beceremediklerini, partinin yeni 
ve gelişen politikasını kitlelere ulaştırma 
heyecanından yoksun olduklarını ken
dileri de anlamışlardır. Fakat' bunun 
fonucu çakılacaklarına, ısrarla va İnatla oldukları 
yarda durmaktadırlar. Oytakl "yöneticiler takalı’* 
CHP da tarlha karışmak üzaradir. örgüt—Halk da» 
yamşmatına ayak uyduramıyan* yönatlcllarln- CHP 
da yapacakları İlk şay, bu İşi bırakmalarıdır.' Aksi 
halda gaclkarakta olta, örgüt, bUnyasIna uy m yan 
bu kişilari taf dışı adar. Bunu CHP Butta Örgütü 
yönatlcilarlnln da anlamış olmaları» gar ahir, Zira 
bu parti halli kışilarln pattı»! dağıl Itml üzatlnda 
''Halk'ın partilidir.

koni k yazarlar j

Gemlik Şehir Bandosu
Bundan '45 yıl önce, Gemlik Körfezinin dur

gun sularına donanma gemilerimiz gelir: Amiral 
Gemisi şanlı YAVUZ'un bandosu parkta konser
ler verir, halkımıza müzik ziyafeti çekerdi.

İlçemizi çok beyenen bando şefi Hikmet Bey 
emekli olunca, Gemlik’? gelip temaslara geçer ve 
bundan 40 yıl önce ilk bando teşkilatını kurar. 
Güçlü bir kadro ile bandomuz halkın hizmetine 
girer. 1940 - 1942 yılları arasında, 19 Mayıs marş 
yarışmasında birinciliği' kazanan rahmetli hocam 
Mehmet Emin Yalgın bando şefi olarak göreve 
geldi İki yıl içinde Gemlik bandosunu gençleri 
bünyesine alıp geleceğe hazırlar duruma soktu. 
Bando adeta bir okul gibi halka hizmet görüyor
du. 1952 - 1954 yılları içinde Deniz Spor Kulübü 
müzik kolu olarak göreve girince Bando Şefliğini 
Sabahattin özanadolu kuruluşundan itibaren par
lak zekası ve müzik bilgisi ile ele aldı. Parkta 
mesire yerlerinde, köylerimizde bandomuz hizmet 
görürken, ilçemizde günlerde, düğünlerde, çeşitli 
toplantılarda caz ve bando olarak dışarıdan top
luluk getirme ihtiyacını ilçemiz halkına duyur
madan (halkın hizmetinde; elemanlarının özel gay

retleriyle) hizmetlerini fedakarca verdiler. Bugün 
müzikte dahice kabiliyetli başındaki şefi ile arka
daşları ihmalin getirdiği ızdırabı acı acı duymak- 
talar. BazJarı hayattan göç ettiler. Ruhları şad 
olsun. Koşullar altında görevden çekildiler, çalış
tıkları mahalden emekli oldukları için bandoda 
çalışamıyanlar olduğu gibi, yaşlananlar da gören
den avrılmak üzeredir. Bu arada bando elemanla- 
rina her türlü imkânı tanıyan S unğipek Fabrika
sında yönetici arkadaşlara teşekkürü borç biliriz. 
Sonuç olarak: yıllardır ihmale uğramış, o güzelim 
bando teşkilatı dağılmak, kapanmak üzeredir. Ban
do şefininde bütün arzusu, yaşlılığında bandomu
zun tam teşkilatlı olarak yeniden çal şuaya geç
mesini . beklediğini.

Sayın Belediye Meclisi encümen üyesi arka
daşlar bir araya gelerek, bando ile el ele vererek, 
bu teşkilâtı bir okul gibi çalışır duruma getirme
leri en büyük halk hizmetidir. Ortada bir eser 
verme var biz bu eseri verecek mutlu kararı bek
liyoruz.

şiir köşesi
Yaralıydı Gönüller

Bir köy vardı doğanın abidesi 
Uküz böğürtüleri boyundurlar altında 
Nasırlı elleriyle ezginliğine küser 
Halkını barındırır yeşillikler içinde. 
Doktorsu7, öğretmensiz yaşamında bilgisiz 
Oğullar yetiştirir tesadüfen yaşayan 
Çabaları vardır aç kalmama çabası 
Gencinde, yaşlısında, kadınında; kızında- 
Namus vardır kalplerinde en kutsal varlıkları. 
Saygı vardır yüzlerinde sevgi, şefkat doludur 
Doymayan bir açlık vardır Toprağ.na-Suyuna 
Medeniyetten yoksun acılı hayatıyla 
İnsanlar barındırır umutsuz ve çaresiz 
Açılıdır yaşamlar, YARALIDIR GÖNÜLLER-

Hasret
Hasretsen sevdiklerine 
Sarıl doyasıya dostuna 
Zaman bu bir gün döner tersine 
Uzak gidersin hasretlerine

İMDAT PELTEK

Değilse Tabii
Umut rüzgârlarının alabildiğine dövdüğü

Ilık tılsımlı sabahlarında

Hoş kokusuyla yosunlu sahillerini gezeceksin

İstanbul sokaklarında

Avuç avuç yem atacaksın daha da

Azâd kuşlanna
Boğuluyor sanacaksın ismim dudaklarında
Belki Je kan tüküreceksin
Olurya yine de ALLAH göstermesin
Çünkü severiz birbirimizi bilmediğimizce çok 
Nede kapris yaparsın ya sanki yakışmış gibi 
Susarız hep sonunda
Bir başka el uzanacak diye çaresizliğimize
Nede ah ederiz kader denen soysuzluğa 
Oysa kaderimiz!
Tanrı değil soysuzluğu yaratan
Kaderimizi vurgulayan soysuzluktu

FİKRİ Ateş

1 Nöbetçi
! Eczaneler
SI *
i 1 Ceylbn 12 Haziran 1976 Cumartesi

1 Kuyucu 13 >9 " Pazar

14 • • ” Pazartesi

D Merkez. 15 ’V “ Seliw Gemlik 16 t» ** ÇarşambaM Z. Namık 17 *• •’ Perşembe

i Erçek 18 *' Cuma

19 •> " Cumartesi

Fikret
Yeni Atelyesinde

Çalışmalarına Başladı
İSTİKLÂL CADDESİ 27 MAYIS 

İLKOKULU ARALIĞI GEMLİK

İlan
Gemlik bahkpaıan mahalleai hane 109 dakî Dayg» 

soyadın Gemlik asliye hukuk hakimliğinin 12/5/976 gün 
976/19-130 karar sayılı ilamı ile Saygı olarak tashih e- 
dilmiş olduğu ilan olunur.

Akif Saygı
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spor spor spor spor
YENİ FUTBOL SAHASI
EĞLENCELİ AÇILDI

Bugün. yurdumuzun açmaz bir or
tamda olduğu gazlardan uzak değildir. 
Yapılan baskıları, olayları kaygı içinde 
izliyoruz. «Yıkıcı eylemlere karşı ted
bir alamayanlar da anarşiyi yürütenler 
kadar rejimi tehlikeye düşürüyor.» Bu 
sözler bugünkü hükümetin izlediği yo
lun tehlikeli olduğunu, zayıflığını vurgu
luyor. Söyle bir durumda ulussever ay
dınların susması olanaksız. Ulussever ay
dın derken öğretmen kesimini de usu
muzdan çıkarmamak yerinde olur. Cum
huriyetin içinde öğretmenlerimizin yurt 
yararına, halk yararına uğraşlar ver
diklerini biliyoruz. Öğretmenin güçlü 
olduğunu bilenler bu gücü susturmak için 
her türlü baskıya başvurmuşlardır. Bu
günde bu baskılar kıyasıya sürdürülmek
te. İstenilen tek şey kişiliğini bulmuş, 
bilinçlenmiş öğretmeni susturmak. Öbür 
yandan öğrenciler gibi öğ.etmeni de bö
lerek karşı getirmek. Bu uygulamaların 
yurdumuz. ulusumuz çıkarlarına ne dere
ce zarar vereceği hesaba katılmamakta. 
Bir noktada satın alamadıklarını halk- 

: tan koparmak. Yurdun orasına burasına 
' SÜREREK Susturabilmek.! Bunda ne den
li başanh olunur? Sanırız pek işe yara
maz O öğretmen gittiği yarde de sus
mayacak, halkın yanında olacaktır.

önemli olan halkın içinden gelmiş 
öğretmenin halka dönük olması. Bilinen 
gerçek öğretmenin öğreticiliğinin ders
lik dışında da sürmesidir.

Bugünün yönetimi, öğretmeni kendi 
doğrultusunda bilinçlendirme çabasında. 
Hayalci, masala dayalı, akıl dışı olayla
rı olmuşçasına benimseyen, halkının dert
lerini görmezlikten gelen bir öğretmen 
tipi oluşturma çabaları sürdürülmekte. 
Adım başında da Atatürk öğretmeni gi
bi sözler edilmekte. Atatürk düşüncesine 
ters düşülmekte. Atatürk öğretmeni, mü
dürü, Atatürk resmi yanına "uluyan kurt
lar’’ resmi koymaz. Atatürk sözünü e- 
denler Atatürk’ün devrimciliğini, halkcı- 
ğını topluma, gençliğe, geri düşünceye 
yönelik sözlerini neden paylaşmazlar. 
Gözlerimizin önündeki uygulamalar ne 
Atatürk'e gerçek Atatürk öğretmenine 
saygı duyulmadığını ortaya çıkarır-

Köyden, yokluk içinden gelmiş, ulu
sun parasıyla yüce bir mesleğe yüksel
miş öğretmenim. Yurt yararına, ulus ya
rarına, halk yararına olmayan uygula
maları bir bir anlatalım. Ne satılık, ne 
kiralık insanlar olmadığımızı var gücü
müzle duyuralım. Susarsak eğer görerek 
görmeyerek içine dalınan bataklıktan, 
arkalayanlar bile çıkaramaz bizlerl.

Yapımı bir süre önce ta
mamlanan Gemlik sahası ge
çen pazar günü sazlı sözlü 
eğlencelerle açıldı.

Açılış nedeniyle Gemlik 
sahasına alınan Gemlik Gü
ven Oyak Renault maçı baş
lamadan önce açılış konuş
masını Bursa Beden Terbiye
si Müdür Yardımcısı Hüseyin 
Canova yapmıştır

G. GÜVEN 0 - O. RENAULT 5

Saha açılışı nedeniyle 
yapılan karşılaşmada Gemlik 
Güven küme birincisi Oyak 
Renault’a yenilmekten kur
tulamadı. Oyak Renault'un 
üstün oyunu ile geçen ka.- 
şılaşmada Gemlik Güven o- 
yuncuları ilk* maçık heyeca
nını üzerlerinden atamadılar.

£ Hakemler2 : Cevat Gönüllü

Burhan Oçyıldız, Dursun Ay
han.

G. Güven : Ali, Haşan, Or
han, Erdoğan, Tuncay, Hü
seyin, Ahmet, Celâl, Turgut, 
Ender, Hüseyin II

O. Renault : Esat, Musa, 
Hüseyin, Mehmet, Hayrettin, 
İbrahim, Hayrı, Niyazi, Rauf, 

fSalih, Erol

Gemlik Güven ilk karşılaşmasında Oya Renault'a 5-0 yenildi.

Kim Ne Ödedi
İsmail Şirin 16464.— A, Osman Ceylan 2110.—
Zahit Turan 2550.— İsmail Yıldırım 48550.—
Jstnan Görücü 297,— M. Recep Güler 210.—
Tasan Işık 1260 — Ali Konak 96530.—
İziz A.'soğnz 48109.— Şakır Gûner 4165.—
Tüsamettia K arak aş 4125 — Harun Ünal 16060.—
Tayyettin Yıldıran 2710- Mustafa Scydan 635.—
Vfustafa S ey m en 8075.— Mustafa Türe 2215.—
Mehmet Nalbantoğlu 19960.— Mehmet Erçek 20670—
İsmail Peker 25855,— Muhittin Üre 745.—
Jelakattin özgür 485.— Mustafa Erenoğlu 83200—
l. Basn Uysal 3450.— Ahmet Çeterez 11114,—
Ibduliah Yağcı 1510.—- Mehmet Gürbüz 2075—
Zemalettin Gürçay 61775,— Tevfik Uğur 1897.—
Maiımut Aralan 2150.— Ferit Uğur 3547.—
Tatil Topça 3410— Hüseyin Turhan 10255.—
lemsi Sevinç 325 — Enver Işıklı 2555—
flhmet Ceylan 21770— Ferudun Özbek 28630.-
Mehmet Sivas 790,— İsmail Tangüa Vergisiz
löteyman Kaya 40672,— ismet Dağ 26725,—
lecep Yüzücügil 12940,— Haşan Sertkaya 6775.—
fazım Gör Vergisiz Osman Kostak 10805—
idem Erman 9790.— Harun Akça 675.—
1 Sadık Ülkü 5555— Mahmut Küçük 11785.—
i.Eşi Öztörk 17717,— lbrah<n> Mutman 9300.—
İbdulteh Kaya 90.— I, Hakkı Sönmez 26435—
lazmıye Yazıcı 1847— M. Emin Turan 22870.—
khmet Gürle 709— Velettin Çakaı; 10419—
«lih Brçek 11184— İbrahim Karsaklı 865—
fehmet Korkan* az 2375,— İhsan Gemiç 29775.—
Irif Irak 357—' İbrahim Aydın 70615—
fecaattin Antekin 3614— Halit Selçuk 70615.—
(emotlertin Ünal 15460— Necati Aydın 72265.—
bfcmet Yıldın» 45800— Hafize Sakız 1547.—
hner Taylan 423417,— Sadullah Böke Vergisiz

Gemlik Sahasının açılışında sazlar çaldı gençler eğlendi.

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı
Gemlik İcra Memurluğundan «. T
Su borçtan dolayı haizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar sa

tışa çıkarılmıştır.
Birinci artırma 28/6/1976 günü saat 11.00—11.30 da Gemlik İstiklâl Cad. Bele

diye kamyon garajın yapılacak ve o günü kıymetlerinin %75 ine istekli bulunmadı
ğı takdirde 29/6/1976 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fîat ve
rene satılacağı ve satış şartnamenin îcrc dosyasından görülebileceği, masrafı verildi
ği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fasla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla İcra memurluğuna başvurmaları ilan 
olunur 7 / 6 / 1976

Muhammen kıymeti
Lira Krş. Adedi Cinsi Mahiyeti vs önemli nitelikleri
50000 00 1 06 KN 274 plakalı MURAT mark*

( îc. If. K. 114/1, 1X4/3) beyas renkte otomobil.
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BAYSAN
Torna Atölyesi

Gemliklilerin Hizmetine Girmiştir
Her türlü makina ve yedek parça imali ve 

kalıp işlerinizde sizlere yardımcıdır 
Eski futbol Sahası Garaj İçi GEMLİK

DÎKKAT
Yaiovoya her saat başında 

Minibüs Seferleri Başladı
ADRES : Sahil Dolmuş Yazıhanesi Çarşı Meydanı 

Garaj İçi GEMLİK

I Dikkat Dikkat Gençlere Muide
B Şoför Olmak Istiyen Bay ve Bayanlara Müjde

H Asrın şu çağında herkesin bir meslek sahibi olması için S 
® yılların tecrübesine haiz şoförlerle ilçemizde direksiyon kursu I

h verilmektedir. Saat ücreti 60 TL dır
S Teferruatlı bilgi için

Dolmuş Yazıhanesi Karşısı Selâhattin Çelik Tel. 202 ve |

Günçelik Ticaret Tel. 527 Gemlik I

kiralık işyeri
istiklâl Cad. No :11

Müracaat Veli Yazıcı

İÇKİSİZ

Yeğenler Lokantası
Sabahları işkembe ve çeşitli çorbalar Günlük balıklar, Adana, Antep, Urfa Kebaplar, 
Pideli Köfte, Et ızgaralar, nefis yemekler, zeytin yağlılar. Hatay işi basma kadayif ve 
çeşitli tatlılar YEĞENLERDE İtinalı servis, uygun Hatları ile Sayın dost ve müşterilerinin 

hizmetindedir.
Çarşı Camii karşısı GEMLİK

Gemlik Manavı
TAZE MEYVA VE SEBZE ÇEŞİTLERİYLE 
SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

OLMAKTAN GURUR DUYAR

Seçkin elemanlarımızla her türlü sebze 
ve meyva ihtiyaçlarını evinize gönderir. |

Bir telefon kâfidir

tel: 856
Belediye Kahvehanesi Karşısı GEMLİK I

İLÂN ve ABONE 

Kongre İlanları 100 TL. 

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL. 

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER 

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

İdare Yeri ; Gazhane Cad. Şirin Patajı
Dizgi ve Batkı : Körfez Batımevi - Şirin Patajı 

TEL. : TÖT — GEMLİK.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İLAN VE ABONE Fİ ATLARI

Retmi İlânlar tek tütün cm.ti 30 TL,
Mahkeme ve İcra İlânları sütun «m.ti 15 TL.

Özel ilânlar pazarlıkla alınır.
Abone *, Yıllık 25 .6 Aylık 15 Liradır.

"Dütellmt

Qtçtn hafta yayınladığımız zayi duyurusunda 
Ata Vübtf ismini Ala Vüdes olarak düzelliriz.

Körfez BASIMEVİ
Fatura BONO İrsaliye 

Kartvizit LiVElİVE Kariadres
HER Ç I'ŞİT 

B2ks ki ve cİjlt 
İŞLERİNİZDE

DÜĞÜN
SÜNNET

Yaş Günü Davetiyeleri
İstiklâl Cad, Şirin Pasajı Gemlik



QemUik

HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZET E~~]

19 HAZİRAN 19TÖ CCM-ıüTISİFİ ATİ no KURUŞSİYİ J 13<J

Çiçek Hesiî lie Mücadele 
DEVAM EDİyor

Zeytin ürünün aman
sız zararlılarından olan "çi
çek Nesli" ile mücadele 
devam etmektedir.

İlçe Ziraat Müdürlü
ğünce yapılan açıklamaya 
göre «çiçek nesli» ile mü 
cadele yapmayan üreticiler

Karakoşnil (Kara has 
talik) :n çevrede yaygın ol
duğuna değinen Ziraat 
Mühendisliği yetkilileri bu 
yıl kış soğuklarının - 0 al
tında devamlı 5 gün ka
dar kalmamasıyla zaratlı- 

ların ölmemiş olması ola
sılığının kuvvetli olduğun 
dan Supracîde, Folimat, 
Dursban 4 gibi ilaçların 
kullanılmasının yararlı o- 
cağına söylemişlerdir.

: Yapımına *373 yılında 
taslanan Gemlik Azot Sa- 
ıravı Güors KomoleKS 
Facıikas.-nn bir bölüm işi- 
m ihale ite üzerine atan 
jbnrancğ ıu Firması işleri 
ârirmecer çırakması öze
me Azar Saaavii Genel 
Müdürlüğü tarafından mah
kemeye verilmiştir.

Orta Doğunun en bü- 
pjk gübre Tesisleri olacak 
ciarr Gemlik Azat Sanayii 
âübre Kompleks Fabrika- 
amn Ateiye, ambar, mer- . 
kez labraruar garaj, bekçi 
kulübesi, yemekhane, yo- ; 
serim binası, scs'/al tesis

ler gibi bölümlerinin yapı
mını üzerine alan Azmanoğ- 
lu müteahhitlik fitmastcyn 
yapımlar» bitirmeden işi bı
rakması üzeüne Azot Sa
nayii Avukatlarından Musa

Türkmayalı mahkemeye 
başvurarak, Mesut Azman- 
oğlu’nun yaptığı inşaatlar 
hakkında tesbit istemiştir.

Önümüzdeki günlerde 
Asliye Hukuk hakimliği baş-

kanlığında kurulacak bir 
komisyon. Azot Sanayii 
tesislerine giderek, Azman- 
oğlu firmasının yaptığı in
şaatlarda iş tesbitinde bu
lunacaktır.

Kongresi Yapıldı
CHP Kadınlar Kolu'- 

nun yıllık genel kurul 
kongresi çarşamba günü 
yapılmıştır.

Beyhan Akgün'ün di
van başkanlığını yaptığı

kongrede Müjgan Siphayi 
İlçe Kadın Kolu Başkanlı- 
na getirilmiştir. Kongrede 
yapılan seçimlerde yöne
tim kurulu üyeliklerine

Hülya Dimili, İsmet Ekim, 
İclâ Ertan, Gülsen Ülgen, 
Faika Gürpınar, Müşerref 
Sabitoğlu, Ayşe Güleç, 
Emel Ertan seçilmişlerdir.

GemB lisesinde Derece Alan Öğrenciler
Gem ik L'sesi 1975-73 öğretim yılı okul birinci ikinci ve üçüncülüklerini paylaşan öğrencileri tanıtıyoruz.

8 Fen sınıfında 9,5 puanda’iki öğrenciîbuiunrnasından birincilik iki öğrenci arasında paylaşıldı.

S. Aydan Kızıllan
Fen Kolu Birincisi

Serpil Taylan^
Fen Kolu Birincisi

9,5 puan

Ayşe Gün»)
Fen Kolu İkincisi

8,1 puan

Atatan
Ko*u Ikinctei 

9A puan

9,5 puan

Şengül Yöntem
Fen Kolu Üçüncüsü

7,8 puan

Nejla Yabatu
Ed. Kolu Üçüncüsü

8,2 puan

Vildan Us
Fen Kolu Üçüncüsü

7,8 puan
>trencW Hülya Fırat puan alarak okulda en yökıek notu toplamıştır. 

®SHSse®w« kNfjra Fırat'ı okul birincisi Mçmlytlr,

bu hafta içinde mutlaka 
%10 luk DDT veya %2,5 
luk Gusathion atmalıdırlar. 
Çiçek Nesli ile mücadele
nin ürün için etkisinin bü
yük olduğunu söyleyen 
yetkililer. Temmuz ayının 
ikinci haftasından itibaren 
de Tane Zararlılarıyla (Sap 
Dibi Nesli) mücadelenin 
başlıyacağını bildirmişler
dir.

Umurbey’de 
Ev Soygunlara 
Yeniden 
Başladı

Umurbey'de ev soy
gunlarına uzun bir ara ve
ren ” Ev Fareleri " yeni
den meydana çıkmışlar ve 
bir ev daha soyunuşlardır.

Altı ay önce 18 eve 
girerek biç bir iz bırakma
dan kaçmayı başaran soy
guncular, emniyet kuvvet
lerinin kontrolleri sıklaştır
ması üzerine çalışmalarına 
bir süre ara Vermişler çar
şamba gecesi yine "icrayı 
sanaf’hrını göstermişlerdir.

Eczacı Şükrü Ekim’ln 
evine alt kattaki pencere
yi keserek giren soygun
cular, bir fotoğraf makinesi, 
yedi bin lira para, deri bir 
ceket almışlardır. Soygun
cular evden bahçeye çıkar
dıkları dikiş makinasıyla, 
fotoğraf ağrandizmar.ını du
var üzerinde bırakarak kaç 
mışlardıı.

Umurbey de soygun
ların yeniden başlaması ü 
zerine halk evlerinde ted 
birler almağa başlamış ve 
bekçi sayısının yükse'til- 
meşini istemişlerdir.

Olaya el koyan jan
darma, soygunculîn ara
mağa başlamıştır.

Gazetemiz önümüzdeki 
hafta 3. yayın yılını geri
de bırakıp 4. yayın yılına 
giriyor.

Halk Eğitim Müdürlüğünce 
Halk Dershaneleri Açılıyor
İlçemize bağlı Halk 

Eğitimi Merkez Müdürlü
ğü Merkez ve Köylerde 
okuma yazma, biçki-dikiş, 
ve yerel kurslar açmağa 
karar vetmiştir.

Halk Eğitim Müdürü 
Mustafa Fidan’ın verdiği 
bilgiye göre köy ve mer
kezde kurslara katılmak is
teyenler köylerde muhtar
lıklara, Merkezde ise Halk 
Eğitim Müdürlüğüne baş
vuracaklardır.

YAY-KUR
Öte yandan Yay-Kur'a 

devam eden öğrenciler i-

çin Halk Eğitim Müdürlü
ğüne kitapların geldiğini 
bildiren Mustafa Fidan, 
"kitaplardan yararlanmak 
isteyen gençler Müdürlü
ğümüze başvurmalıdırlar" 
demiştir.

Parasız Yatılı Or

taokul ve Öğretmen 

Lisesi sınavlarını 

kazanan İlkokul 

öğrencilerinin adla

rı 4. sayfada

Gerekil Bir âçıkiama
GEMLİK KÖRFEZ

“GEMLİK" Gazetesinin geçen haftaki sayısının 
1. sayfasında Eski AP Gençlik Kolu 2. Başkanı ve 
Muhasip üyeleri imzalı bir “Açıklama" yaynlanmış. 
Gazetemizin 29 Mayıs 976 tarihli sayısında çıkan bîr 
"Duyuru"dan Gazetemiz sorumlu tutulmak istenmiştir.

Gazetemize verilen “Duyuru” ticari amaçlarla 
yeril e getirilmiştir. Eski AP Gençlik Kolu Başkanı 
Duyurunun yapılmasını istemiş ve bu :stek “Duyuru” 
sınıkları içinde yerine getirilmiştir. KÖRFEZ bundan 

kendine bir pay çıkarmak isteseydi birinci 
sayfasının manşetini ayırabilirdi.

Duyurunun sorumlusu KÖRFEZ Gazetesi değil
dir. Körfez, duyuruda bir değişiklik yapmış olsaydı 
sorumluluğu kabul ederdi. Duyurunun gerçekdışı (ih- 
l&fı hakikat!) olmasından sorumlu tutulacak -varsa- 
AP Eski Başkamdir. Bir gazetede yayınlanan Duyu
ruların neresinin doğru neresinin yanlış olduğunu in
celemesi söz konusu olamaz, gazele idaresi Duyuru
yu yeri uygunsa koyar. Bu bir ticari kuraldır.

Ellerinde “Gemlik Körfez Gazetesi Yazı işleri 
Müdürlüğüne” başlıklı “TEKZİP" olduğu halde gelen 
sayın Baylara “Duyuru" ile Körfez’in bir ilişkisi ol
madığı söylenmiş, bu kez “mahkeme kanalıyla yol
larız” denmiştir. Yanlış davrandıkları anlayacakları 
dille anlatıldığı halde "Duyuru” ile “İlan” tn ayrı ay
rı şeyler oldukları iddia edilmiştir. Gazetemize geti
rilen Tekzip in “Duyuru” şeklîne dönüştürülüp, için
den Kö'fez’i Yaralayıcı cümlelerin çıkarılması söy- 
lendîğinde “peki” değip ayrılanlar, aynı yazının baş
lığı ı »« son paragrafını değiştirerek “GEMLİK” Ga
zetesinde. çıkarları doğrultusunda yayınlatmışlardır. 
Hemde baş sayfada geniş puntolarla.

Gençlikle ilgisi olmayan bu sayın kişilerin ve de 
akıl hocalarının “Gemlik KÖRFEZ”! karalamak için 
sürdürdükleri kampanya bitmeyecektir. Olayın ger
çek yüzünün yukarıdaki şekilde olduğunu “Körfez 
Gazetesinin AÇIKLAMAMIZI neşretmekten kaçın
mıştır,, sözünün gerçek dışı olduğunu bildiririz.
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HAFTADAN
HAFTAYA

KOMUK YAZARLAR

MC. Çıkmazı
©ajaa» &©a

Cumhurbaşkanımızın ' panislâmlzm 
pantürklzm,, konusunda söylediklerine 
azınlıkta da olsa bazı üniversite üyeleri 
karşı çıkmışlar ve bu cereyanları sa
vunur gözükmüşlerdir.

İnsanin Cumhurbaşkanından da gel
se bazı düşüncelere karşı çıkmasını 
doğal karşılarız. Fakat, burada konuyu 
bu yönde almak yalnış ve yüzeysel o- 
• ur kanısındayız Zira, panislâmlzm ol
sun, pantürklzm olsun Anayasa dışı fi
kir akınlarıdır. Tüm Anayasa dışı akım
lar gibi, bunlarada dikkat çekilmesi ve 
bunun Cumhurbaşkanınca gerekli gö
rülmesi sanırız boşuna değildir. İşte bu 
durumda, Cumhurbeşkanı’nın sözlerine 
bir kısım üniversite üyelerinden tepki 
gelmesi, konunun ciddiyetini ve Sayın 
Korütürk'ün bu konuya eğilmekle ne 
kadar haklı olduğunu ortaya koymak
tadır.

Gerçekten bu İki akımada Anayasa
mız kapalıdır. Fakat buna rağmen, Tür
kiye’de bunları savunan partiler ve ör- 
güri. rin mevcudiyeti İnkâr olunmaz bir 
gerçektir. İşte üniversitelerin bu sayın 
üyeleri, bu konuda Cumhurbaşkanı’na 
karşı çıkmakla fikirlerini söylemektende 
öte» yerlerini ve kimlerin yanında ol
duklarını ortaya koymuş bulunmakta
dırlar.

Bir ülkede çağ dışı düşünceleri sa
vunan bazı insanlar olabilir, bazı örgüt
ler bulunabilir, hatta bazı partiler de 
çalışabilir. Fakat, bir ülkede çağdışı gö
rüşleri savunan bilim adamlarının bu
lunması şaşırtıcı olmaktan öte hazindir. 
Bunlara artık bilim adamı demek, ger
çek bilim adamlarına saygısızlık olacak
tır.

Onların adını tarih ve gelecek ku
şaklar koyacaktır. Ve bu ad, torunları 
için pek onur cericl olmayacaktır.

31 Mart 197» te ucuzluk vaaolanyla yönetime 
göçen MC Hükümeti, aradan 14 ay geçmesinden 
sonra zam yapmadığı hiçbir şey bırakmadı Bugün 
halkın temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar 
artık had safhaya gelmiş, işçi, köylü, dar gelirli 
vatandaşlar ağır bir ekonomik yükün altında ezil
meğe başlamıştır.

Evet, Türkiye 1976 Haziran ayında büyük bir 
ekonomik bunalım içindedir. Devlet kasasında bîr 
kuruş bile kalmamış, hızla artan enflasyonun önü
ne geçebilmek için Maliye Bakanlığınca yayınlanan 
17 sayılı kararname ile Türk parasının değerini 
kerııma bahaneleri ile enflasyon’un hızı kesilmeğe 
çalışılmışsa da ilk tepki sanayicilerden ve tüccar
lardan gelmiştir.

Bursa Ticaret Odası Başkan.mu basına yaptı
ğı açıklamada ”böylesine yersiz tedbirler ekono

şiir köşesi
ENKAZ

"Daha gün batmadan kapanmış hep kapılar' 

Batmış tüm gemileri limanlarımın
Gözlerine vurmuş peşli demirler, ellerimi zincirlemiş.

Aha yüreğim.
Yaşamak ne ki—

Gecenin yirmi dördünde patlamış güzelliğim 
Çaresizliğimi ağıllamış tik-lak’lar. 

Kimsesizliğimi-

Aynalar ezberlemiş ahimi.

Duvarlar şahit.
Yüreğim acı mezarı 
Aha sevincim. 
Mutluluk ne ki...

Ak saçlı ihtiyar, bakir yirmi iki yaşım 
Çalmadan geçtiğim kapı mı kaldı— 
Kederler gelin olmuş bana gülümser, 
YanlıZİık denizine dökülen bir nehir alınyaz'm 

Aha kaderim, 
Umul ne ki••

Feridun AVİS 

mimizi çıkmaza sokuyor’ diyor. Son günlerde pi
yasada başlayan pars dari.ğı ardından, kredilerin 
ke ilmesini iflaslarla artmasını takip edecektir. Bir 
taraftı ekonomik çıkmazlar devam ederken Öte 
yanda da iç ve dış politikadaki başarısızlıklar de
vam etmektedir. Kıbrıs ta elde edilen kaşan ko
nmamış, Ege sorunu ortada kalmış. Komando bas
kınlarıyla ülkeye foırır getirilmek istenmiş, yurt
sever memurlar MC yanlıların hazırladıkları tek 
yönlü raporlarla Anayasaya karşın sürdürülmüştür.

Türkiye’yi önümüzdeki aylarda daha büyük 
bulanımlar beklemektedir. MC ise bu bulanımtann 
içinden çıkacak güçte değildir Ekonomik ve Sm- 
yal bu'.ammları çözemeyen MC, Yönetimde kala
bilmek için her türlü maceraya hevesli görülmek
tedir. Fa rat 1977 seçimlerinde bütün maceracılar 
halktan gerekli dersi alacaklardır.

yaşam
Dünyaya akseden sabahın ilk ışınlan 

Ta. ki gözlerinde ezginlik perdesini silene dek 

Sabrın yer almadığı umut Türkülerinde 

Müjdesi mi?

İşte— Kazma, Küreklilerin 

Tomurcuklanan yüreklerinde.

Dastluk bağlan, m en fa tin yer almadığı

Beklenen:

Haklıyla, haksızın savaştığı

Sefalet kervanlarından uzak 

Yaşam öykülerinde.

İmdat PELTEK

Körfez
BASIMEVİ
Fatura BONO irsaliye 

Kartvizit DAVETİYE Kartadres
HER ÇEŞtİT 

BAS Ki VE CİLT 
İŞLERİNİZDE

düğüm
SÜNNET

Yaş Gönü Davetiyeleri
İstiklâl Cad, Şirin Pasajı Gemlik

0 Nöbetçi İ
Eczaneler i

Şifa 10 Hezıru 197i Ouasrtesı 8
Ceylia 20 •* •• Flva &
Kuyucu , 21 - ” Pazartesi

Özer 22 n ~ zan fi
Merkez 23 M ** Çarsenka s
Gemlik 24 * •’ Pe'şemke M
Z* Namık 25 * * I
Zrçek 26 '* ” Ccmanes:

İLÂM ve ABO5B

Rcugre ila» lan 100 TL

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL 

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLIR 

SsORVMLV MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

İdare Yeri ; Gszbene Cad. Şirin Pasaj» 

Dizgi ve Baskı : Körfez Basımevi - Şirin Pasaj 

TEL. : T9T — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İLAN VE ABONE FİATLARI
Resmi Îlîular tek sütun cm. si 30 TL

Mahkeme ve Î<t* llâalan sütun «m.si 15 TL 
Özel ilânlar pararîık-a alınır

Abca* t Yıllık -5 6 Aylık 15 Liredir.
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Ligin son maçı yarın Gemlik sahasında Orhangazi ile

«İstanbul'da Süieymaniye yakınların
da bulunan Hoca Gıyasettîn Mahallesi 
imam vekili Hafız İbrahim Hulusi efen
di île adı geçen mahallede oturan por
takala Şükrü, Dinayet İşleri Dairesi 
Muhasebe kâtiplerinden Osman vs aynı 
daireye bağlı kadı okulu öğrencilerin
den Mustafa Efendilerin Meşrutiyet Ana 
yasasının dini kurallara uygun hale ge
tirilmesi için Müslüman halkı önümüzde
ki Cumartesi Süieymaniye camii bahçe
sinde toplamağa teşebbüs ettikleri öğre
nilmiştir. Adı geçen kişiler çağrılarak 
sorguya çekildiklerinde-. Şu gönlerde hır
sızlık olaylarımı» çoğalmasından dolayı 
buna bir son varmak için, dinî kurallar 
gereğince, hırsızların ellerini kesmek ve 
çaldıklarının karşılığını ödetmek, namaz 
kılmayanlara kırk değnek vurmak gibi 
dinî hükümlerin uygulanması, ayrıca Meş 
nıtiyet Anayasasının dinî kurallara uy
gun hale getirilmesi amacı ile Cumartesi 
günü bîr miting yapılmasına, Bekçi Os 
man'ın kahvesinde karar verdiklerini a- 
çıkiamışiardır

Mitingin yapılmasına İzin verilme
yeceğini bilginize sunarım. 12.Şubat,1904» 

(Cemiye-ti Muhammediyo) nin Rumeli’de 
yayılma derecesi hakkında şimd lik ye
terli bilgi elde edilememiştir. Selanik'te 
varlığı ancak iki hafta evvel işitilen bir 
derneğin şimdide Dobra'da çalışmalarının

sonuçlarını göstermesi tasa 
verici niteliktedir.

En çok birlik ve beraberliğe 
taç olduğumuz böyle bir zamanda

nıuh- 
bu i-

•imde bir dernek kurulmasının, müslüman 
olmayan yurttaşların da (İsacılar) ve 
ÇMusacılar) adları ile dernekler kurma* 
(arına yol açacağı kuşkusuzdur.

Din perdesi altında milletin birlik 
ve beraberlikle ilerlemesini temelinden 
yıkmayı amaç edinen bu gibi dernekler 
hakkında hükümetçe bir kanun tasarısı 
düzenlenmeli ve erleri subaylarına karşı 
yöneltenler askerî mahkemelerde yargı
lanmalıdır.

Gerek iç, gerekse dış siyasetimiz ba
kımından zararları açık ve erler üzerin
de derin etkiler yaparak ordumuzu peri
şanlığa ve bozguna uğratacak bir yete
neğe sahip olduğu açıkça beliren bu der
neğin, Millet Meclisi kararı ile, derhal 
kapatılması Yolları aranmalıdır 24 Mart 
l90ç»

Yukarıya aldığım yazıların sahibi, 
kardeşin kardeşe vurdurulduğu anda o- 
laya el koyan, zamanın 3. Ordu kuman
dan ve Rumeli Genel Müfettiş Vekili 
Mahmut Şevket Paşadır.

Paşa, durumun kötüye gitmekte ol* 
duğunu duyurmak için vatanseverlikle za
manın hükümetini uyurma görevini borç 
bilmiştir. Her iki yazı da Güncelliğini 
koruduğu için sütunuma aldım.

Şj

filI

Kim Ne Ödedi
Hayrettin Çavdar 
Selver Çavdar 
Necati Girgin 
Ahmet Özer 
Naciye Kafoğlu 
A itan Kafoğlu 
Mehmet Üne al 
izzet Toplu 
Osman Güzel 
Ömer Çoruh 
O-.maa Budak 
Necdet Alyiiz 
Haşan K ızıltaa 
M Ertoğrul Maya 
Osm»n içen 
M. Orhan Ssnırtaş 
Ahmet Semiz 
Hikmet Beyer 
M. Emin Dağ 
Kam iz Erman 
A. Norettia Erdoğan 
B, Cahit Kumral 
ismet Çakıcı 
Muatafa Güre 
Sadi Ertür
Emir Doğru
Salih Akaç

51325 —
8915.—

54455.— 
41455.— 

400597.— 
447927.— 
Bey. Ver.

7935.—
1615.—

14865.-
402.— 

27400.— 
100740.— 

2455,— 
5415.—

313805 —
21190— 

5275,—
26725— 
9790— 
7830ı— 
19630.— 
6150,— 
2265— 

12755,— 
18490— 
14935 —

Süer Akman 106155,—
Mustafa Korkusuz 10385.—
Bekir Ersoy 18175.-

Erol Somer 340.- •
Necati Gençoğlu 283C0—
Hayati Gençoğlu 26275.-
Hayrettin Bostancı 2455 —
Ahmet Kesen 15005,—
Şükret Solmaz 1890—
Rüştü Baloğlu 27385—
Abdi Gençay 12940.—
Vahdettin Vural 8740.—
Vasfiye Kumla 9747 —
Berkay Kumla 9405.—
Birsen Kumla 1697—
Selahattin özturk 2000 —
Saima Dalkılıç 7472.—
Ali Karayel 2505—
Burhanettin Doğru Vergisiz
Ahmet Güllü ‘ 59405.—
Faruk Ahçı 24130.—
Mustafa Fıstık 6710—
Sadi Lostar 1465—
Metin Güney 2155—
Mehmet Bora 2655.-
Selahattin Arca 5555.—

Geçen pazar günü Gem
lik sahasında Gemlik Bo
zuşan Güven ile Ivazpaşa 
arasında yapılan futbol kar
şılaşmasında Gemlik Boru- 
san Güven rakibini 2-1 yen
di.

Hüseyin, Orhan, Ali, 
Hüseyin, Tuncay, Erdoğan, 
Ahmet. Celal, Turgut, En

der. Hasan kadrosuylu sa
haya çıkan Gemlik Borusan, 
Güveo’in ilk golünü 15. da
kikada Turgut attı. 55. da
kikada Ivazpaşadan Ömer 
in golünden 10 dakika son
ra Turgut ikinci golünü 1* 
vazpaşa ağlarına yolladı. 
Maç 2-1 skorla sona erdi. 
Maçın hakemliklerini Şani

Güllü, Rahmi Kurt kava ve 
Sclahattin Atay yaptı*

Yarın Orhangazi Genç* 
lerbirlîği ile karşılaşarak O- 
lan Gemlik Borusan Güven 
Kulübü Başkanı Özcan Bu- 
harahoğlu ”maçı mutlaka 
alacağız ve gelecek yıl lige 
bambaşka bir takım olarak 
çıkacağız*’ demiştir.

İvazpaşa’yı 2*1 yenen Gemlik Borusan Güven takımı

Umurbey Belediye Başkanlığı kupasında
Umurspor’un Şampiyonluğu Kesinleşti

Yıldırım Ünal
Umurbey Belediye Baş

kanı Pars Dönmez tarafın
dan gayrı federe kulüpler 
arasında tertiplenen tlmur- 
bey Belediye Başkanlığı 
Kupa Maçlarında Umur- 
spor’un Şampiyonluğu ke
sinleşmiştir.

Sekiz haftadır devam 
edencek kupa mücadelesinde 
aynı puanla çekişen Doğan- 
spor ve Umurspcz takımla

rı 7. haftada aralarıudaki 
puan farkı Umurspor lehi
ne değişince Doğansporlu- 
lar kupadan umutlarını 
kestiler.

Umurbey sahasında ya
pılan karşılaşmalarda Es- 
nafsporu açık farkla yenen 
Umursporlular şimdiden 
şampiyonluğu kutlamağa 
başladılar. Esnafspora tam 
14 gol atan Umurspor ta
kımı yarın

şampiyonluk turunu atacak 
ve Umurbey Belediye Baş
kanı Pars Dönmez den ku
palarını alacaklardır.

Umurbey de oynanan 
kupa karşılaşmalarında 7. 
hafta sonuçları: 
Umurspor-Esnafspor 14-2 
Geml’k Dağanspor-îdman- 
yurdu 2-2
Umurgençlık.Gemlikspor 2-2 
Kartalspor-Yıldırım Spor 4-0

Umurspor yakın rakibi Doğanspot’u geride bırakarak Şampiyon oldu
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TEL.-' 797 — GEMLİK
| - ----------
g Dizgi ve Baskı Körfez Bacım eri
F
^yrmgrîgjgTT!—!i7Eur“rawwr?s m|J

İÇKİSİZ

j Yeğenler totaıi»
| Sabahları işkembe ve çeşitli çorbalar Günlük balıklar, Adana, Antep, Urfa Kebaplar, 
< Pideli Köfte, Et ızgaralar, nefis yemekler, zeytin yağlılar. Hatay işi basma kadayıf ve 
| çeşitli tatlılar YEĞENLERDE İtinalı servis, uygun fiatları ile Sayın dost ve müşterilerinin 

■ hizmetindedir,
Çarşı Camii karşısı GEMLİK

Gemlik Manavı 
TAZE MEYVA VE SEBZE ÇEŞİTLERİYLE I 

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 
OLMAKTAN GURUR DUYAR

Seçkin elemanlarımızla her türlü sebze 
ve meyva ihtiyaçlarını evinize gönderir.

Bir telefon kâfidir

tei : 856
Belediye Kahvehanesi Karşısı GEMLİK I

t I
I

13

»W Dikkat Gençlere iifc
Şoför Olmak Istiyen Bay ve Bayanlara Müjde I
Asrın şu çağında herkesin bir meslek sahibi olması için s 

yılların tecrübesine haiz şoförlerle ilçemizde direksiyon kursu B 
verilmektedir. Saat ücreti 90 TL dır H

Teferruatlı bilgi için . 1
Dolmuş Yazıhanesi Karşısı Selâhattin Çelik Tel. 202 ve |
Güncelik Ticaret Tel, 527 Gemlik ||

BAYSAN 
lono liolpsi 

^emlik’lilenn HizmsOne Girmiştir 
Her türlü makina ve yedek parça imali ve 

kalıp işlerinizde sîzlere yardımcıdır

Eski futbol Sahası Garaj İçi GEMLİK

I . ■ . . | i| kiralık işyeri
I istiklâl CaOo: 11 (I

Mümsol Veli ii t j

Körfez

OPY Ortaokulu ve Öğretme Lisesi sınav
larını Kazanan öğrencileri tanıtıyoruz
Cengiz Ozdemlr 
Mehtap Durmuş 
Şennur Güven 
Tabir Arttan 
İbrahim Çakmak 
Recep Göral 
Mehmet Akman 
Mehmet Koçak 
Arif Çiftçi 
HusametUn Sevim 
Emine Şenay 
Nedim Aydın 
Nurgül Demirel 
Ali Soydan 
Hatan Ozdemir 
Mustafa Korkmaz 
Ziynet Albeyrak

Engürücuk İlk. DPY Orta 1 öğ Ok. 
H «midiye ** öğr. Okulu

” •* öğr Okulu
Katırlı " öğr. Okulu

a <
« « DPY Orta 1 ve Oğ

« < Oğr. Okulu
Kurtul < öğe Okulu 

« « « «
« n <v «r
«e « «
e e « < '
« « « «

K Kumla < « «
» » DPY ona 1 ve öğr. Ok.

tf, Batamak sınavı 22. Haziran 1976 salı günü 
saat 8 00 de Bursa Merkez Setbaçı İlkokulunda yapı* 
tacakttç

Fikreî
Yeni Atölyesinde 

Çalışmalarına

Başladı

İSTİKLÂL CADDESİ

27 MAYIS İLKOKULU

ARALIĞI GEMLİK

Düğün Davebyeleri

Çeşitten

BASIMEVİ

folura BONO itsoliye

Yqş Günü Bavefiyeleri
HLJEIR ÇE^tT

Ki VE €11.1 
1^₺ET£Î^İZI>E

İstiklâl Cad, Şirin Pasajı Gemlik
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KÖRFEZ
DURMAYALIM DÜŞKRİK

HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZET E |

Fİ ATI no KURVŞ 80 HAZİRAN 19T6 CUMARTESİ

İstimlak için 892 bin 830 TL. ödendi

Hükümet Konağsam iskele
Meydanında Yapılması 
Kesinleşil

Okul Müdürünün çıkardığı huzursuzluklar devam ederken

Dmurbey Ortaokulunda İngilizce Sınavı 
jandarma Eşliğinde Yapıldı

Yeni İmar Planında 
Osmaniye Mahallesinde 
yapılması uygun görülen, 
fakat eski plana göre is
timlak işlemleri tamamla
narak iskele meydanında 
yapılmasına karar verilen 
Hükümet Konağı'nın, ka
mulaştırılması kesinleşerek 
mülkiyetinin hazine adına 
tescili istenmiştir,

Hüseyin Avcı, Mü ker
tem Aldoğan, Feriha Işık, 
Cavida Kavlak, Safiye Da- 
raklı adlı kişilerin mülkiye
tinde bulunan ve İmar Is
kan Bakanlığının hazırladı
ğı 2.1.1973 tarihli plana 
uygun, 8630 sayılı 
yasanın 6. maddesi gere
ği olarak, iskele meydanın
da bulunan 244 pafta 8-9 
parsel işyerleri 892 bin 
830 TL karşılığında kamu
laştırılmasına karar verilmiş 
tapu tescilinin hazine adı
na tescil işleminin gerçek
leşmesi .için 8.6.1976 ta-

Feriha Kurt
Ortaokul
Birincisi Oldu

Geçen hafta Gemlik 
Lisesinde son sınıf birin 
çilerini tanıtmış ve aldık 
lan puanları belirtmiştik.

Orta son sınıflar a 
rasıada en çok puan top 
İsyan Feriha Kurt Or 
taokul birinciliğini ka 
zanmıştır.

Haftaya Kız Mealek 
Lisesinin başarılı öğren 
eilerini tanıtacağın.

rihinde Gemlik Asljye Hu
kuk Hakimliğinde yapılan 
mahkeme sonucu 976/150 
sayılı karar ile mülkiyet 
sahiplerinin itiraz süresi i-

Hükümet Binası yapımı iskele Meydanına alınca Osmaniye Mah. halkı sevindi

Memurlara Dağıtılan 39 aylık Naaş Farkları 
Alay Konusu ütt...

Tüm memurların per
sonel yasasının yanlış uy
gulanması nedeniyle dev
letten alacaklı oldukları 39 
aylık maaş farklarının bi
rinci bölümü dağıtılmıştır. 
Büyük umutlarla 39 aylık 
maaş farklarının günlük 
yaşamlarını değiştireceğini 
uman kamu görevlilerinin 
eline gülünç denecek ka
dar az para geçmesi, alay 
ve mizah konusu olmuştur.

Gazetemiz ilçemizdeki 
ilkokul öğretmenlerine da
ğıtılan 39 aylık maaş fark
ları üzerinde bir inceleme 
yapmış ve 240 öğretmen
den 99 kişinin bu haktan 

Gemlik ilkokul öğretmenleri 39 aylık 
aıağıdakl şekilde yararlandılar,,.

23 kişi 1 -50 TL arası 3 Kişi
13 « 50-100 < 2
9 < 100-200 « o 

4L <
8 < 200-300 « 1 «
3 < 300-400 « 1 «
B « 4oo-Boo « 2 «
6 < 600-600 « 1 «
6 < 6oo*7oo « 3 (V

çinde itirazda bulunmadık
ları, kamu yararına gerçek
leşecek kamulaştırmalarda 
itirazların geçersiz olacağı 
esasından hareket edilerek 

yararlandığını görmüştür. 
İncelemede emekli olmuş, 
30 yıldan fazla çalışmış, 
veya 4. derecede kadrola
rı dondurulmuş öğretmen
lerin büyük farklar aldığı 
141 öğretmenin ise bu hak
tan hiç yararlanamadığı 
saptanmıştır.

Aşağıda sunacağımız 
çizelge ilçemizde 99 öğ
retmene dağıtılan 39 aylık 
maaş farkını göstermekte 
ve gülünçlüğü ortaya koy 
maktadır,

Gemlik,te görev yapan 
İlkokul öğretmenleri 39 ay
lık maaş farkla-ininin ikin
ci taksidir! Ey' ıl ayında

maaş farklarından

7oo-8oo TL.
9OO-1000 «

12oo-1300«
13oo* 14oo cr
14oo-15oo « 
15oo*16oo ır 
17oo 18oo « 
2ooo*8ooo rr 

adı geçen 8-9 nolu parsel
lerin hazine adına tapu 
tescili yapılması karar ve
rilmiştir.

D. S. 4 de

alacaktır. Eylül ayında da
ğıtılacak paranın tutarı 12 
bin liradır.

CHP Delege
Listeleri
Askıya
Çıkarıldı

CHP î'çe örgütü köy 
ve mahhalle delegeleri sc 
çimleri için, parti üyeleri 
ni gösteren listeler askıya 
çıkarılmışı ır.

Bir hafta askıda ka 
Ik:i îis' lere gerekli iti 
r-nti.tr yapıldıktan sonra 
luahslla Ve kövlerd t de 
loge seçimleri yapılacak 
tır. CHP İl örgütünün 
yıllık genel kurul toplan 
tısının Ağustos ayında 
yapılman beklenmekte 
dit.

Öte yandan Erol Gü 
1er ve Yücel Rsen'in CHP 
Yönetim Kurulu üyelik 
lerindsn istifa ettikleri 
öğrenilmiştir.

Umurbey ortaokul Mü
dürü Nezih Karpuzoğlu’- 
nun Bursa Milli Eğitim 

I Müdür yardımcılığına a- 
tanmasından sonra Kütah
ya Merkez Ortaokulundan 
' ülkücü komando" olduğu 
için ödüllendirilerek U- 
murbey Ortaokulu Müdür
lüğüne getirilen Yılmaz 
Çavdar’ın, okulda göreve 
başladığından beri huzur
suzluklar bitmemiş, dün 

! yapılan İngilizce sınavları 
jandarma ve müfettişler 

I gözetiminde tamamlanmış 
tır.

OLAYLAR BAŞLIYOR

Beş öğretmenli Umur 
bey Ortaokulunda öğret
menlerin tümüyle arası a- 
çık olan Müdür Yılmaz 
Çavdar, okul bitirme sı
navlarında, sınav komisyonu 
başkanı olduğu halde gö
revine yönetmenliklerde be 
lirtilen saatlerde gelmeme- | 
si sonucu, komisyonca tu- j 

I tulan raporla durum üst I 
makamlara bildirilmiş, '

Her Yıl En Birinci Olan

Hülya’ın Takdirnameleri Boyunu Aşıyor
Gemlik Lisesinin 5. 

sınıf öğrencisi Hülya Fırat 
bu yıl yine birinciliği kim
seye kaptırmadı ve takdir
namelerine bir yenisini 
daha ekledi.

Emekli Öğretmenler 
Muazzez ve Necmettin Fı
rat’ın küçük kızı olan Hül 
yanın bı yıl aldığı takdir
name ile bütün takdirna
melerinin sayısı onu bul 
muştur.

Ilkokul'dan beri bütün 
sınıflarını '"Pekiyi” ile biti 
ren Hülya Fırat, başanh ol 
masını düzenli çalışmasına 
bağlıyor ve ' her şeyin ba 
şı planlı ve düzenli çalış 
maktır. Bence asıl basan 
üniversite sınavlarında iyi 
puan alıp istenilen fa 
külteye girmektir*’ diyor. 
Tıp Fakültesine girmeği ar 
zulayan Hülya Fırat, dün 
yapılan Üniversiteler arası 
seçme sınavlarına katılmış 
ve "kendimi gelecek yıla 
şimdiden hazırlıyorum” de 
(niştin

5/Fen öğrencisi Hülys 
tatilde dinlenmenin yanın 
da 6. sınıf derslerine de 
bol zaman ayırıyor.

Türkçe sınavın da da 
aynı durum tekrarlanmış ve 
sınav kağıtlarının okunaca
ğı saatte -ders öğretmeni 
de olduğu halde- komisyo
na katılmamıştır. Komisyo
nun tuttuğu ikinci tu
tanağında ilgili üst makam
lara iletilmiştir. 
Dün yapılan İngilizce sına
vı sırasında daha önceden 
ayırtmanlığa getirilmiş o- 
lan Okul Müdür Yardımcısı 
Veysel Saltık’, yönetme
liklere uymayan, görevini 
yapmayan okul müdürünü

Festival Hazırlıkları Tamamlandı
7 8 Temmuz tarihle 

ri arasında yapılacak o 
lan geleneksel Gemlik 
Festivalinin hazırlıkları 
bitirilmiştir.

Festival çalışmaları 
hakkında bilgi veren Tu 
rizın Derneği Başkanı 
Muarıem Atasoy, Festi 
valin bu yıl geçen yıllara 
göre daha güzel geçeceği 

5/Feu öğrencili Hülya Fırat bu 
yıl Gemlik Lisesinde en yüksek 
not toplamına whıp. 9.8 not orta 
laması olan Hülya’nın takdirname 
leri boyunu aşıyor. Ganetemls Hül 
ya Fırat’ı bu yıl Okuluu Kn Birin 
cisi seçti.

şikayet etmiştir. Bu nedenle 
Saltık’ın İngilizce dersi a- 
yırtmanlığının alındığı bil
dirmiştir. Okul Müdürü ayırt 
mantığa ülküdaşı, ücretli 
ders öğretmeni Ahmet Köse' 
y i görevlendirmiştir. 
Saltık’ın sınavların baş
lamasından yarım saat son
ra yapılan bu duyurunun 
sınavlar başlamadan iletil
mesi gerektiği ve okulun 
asil öğretmenleri varken 
hiçbir gerekçe belirtmeden 
görevinin alınamayacağı, 
sınavın ciddiyetinin kay
bolduğunu D. S. 4 te

ni belirtmiştir. İki gün 
sürecek olan festivale 
yerli ekiplerden Ankara 
Hoytur Folklor Derneği 
nin; Artvin, Akçaabat, 
Gaziantep, Van, Yoagat 
ekipleri, İstanbul Şişli 
Halkevi Folklor Kolu, 
Bursa Mehter Takımı ve 
Gemlik Kılıç Kalkan E- 

dev- sayfa 4 te
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Küllürve Sonat Cinayeti

Ta ölüme muzun düşünsel yönden kal
kınması sanatın, sanatçının hür, baskı* 
sis çalışma olanaklarını hazırlamakla 
baslar. Düşün yönünden yoksun, sanatı 
tanımayan toplum o toplumu oluşturan 
kişiler kısır bir döngü içinde kalır; kav* 
rulur giderler

Yazarımız. ozanımız, müzisyenimiz, 
tiyatrocumuz yontucularımız (Heykel* 
traş' dertlerimizi anlatır, çözüm getirir, 
yerinin Türkiye’sine birer yapıt bira* 
kırlar. Gelecek bucaklara, geçmişe ışık 
tutacak belgeler verirler. Sanatçıları
mız, toplumu muzun acılarını kendilerin
de duyan yaşayan insanlarımtzdır. Ya
pıtlarında aldatmaca bayin yıkama yok* 
tur. (Satılmamışlar için söylüyorum) Ya
lansız dolamız özbeöü gerçekler, birle
rin yurdumuzun gerçekleri dile getirilir 
yapıtlarında , Horlanır mapas damlarına 
atılır; olmadık akla gelmedik acılar çek
tirilir kendilerine. Yılgınlık göstermez, 
aman dilemezler.

Bizde oldum olası güzel sanatlara, 
hele hele yontuya (Heykel) insanımızın 
bir kesiminde de olsa bir tepki yaratıl
mıştır. Yardır diyemem. İnsanımız gü
zeli güzel yapıtları sever. Çok çirkin 
görünümlerde bile güzeli bulur. Şuda 
var: Radyo, Televizyon toplamlara ses
lenen bir (Gâvar icadı)dır. Bu iki yayın 
aracında yapılan söz ve görüntüler biz- 
fere çok ters düşmekte, Pek fazla bir 
şey alınamamaktır. Sanatı ama gerçek 
sanatı anlatmak; insanımızın öz yaratı
cılığını pekiştirmek, onda bir şeycikler

uyandırmak, yoksa sanatı katletmek, ki
tap, oyun yasaklatmak

İnsanımızı hatmetmekle eş değerde
dir, Antalya batkını yazılanları kanıt
lar sanırım.

Bu yıl yapılan Antalya Festivaline 
yerli yabancı sanatçılar çağırıldı. Ya
pacakları eser konuları kendilerine bı
rakıldı. Yazılanlara göre de Antalya'nın 
her yanı güzel eserlerle bir açık sergi 
haline getirildi. Bu eserlerde yine insa
nımız, yurdumuz dile getirildi. Halk e- 
serlerl coşkuyla, övgüyle seyrederken, 
Antalya için ele geçirilmez yapıtlar ol
duğunu düşünürken, ümitleri yarıda ke
sildi. Baskın yapılmıştır. Bütün yapıt
lar boyanmış, kirletilmiş, parçalanmış 
bu da yetmiyormuş gibi bir yapıtın üs
tüde bezle kapatılmış. Hemde Festival 
açılışında. Beden Eğitimi Müdürlüğünce 
yapılmış bu iş. Nedeni kapalı Spor Sa
lonunda oluşu. Nedeni yapıtın adının 
«Analar ve Çocuklar oluşu, ötedenborl 
baskılar, baskınlar yetmizyrmuşcasına 
kültüre ve de sanata baski, baskın. Pe
ki, tüm bu çirkin eylemlerin adı FAŞİZM 
olmaz da ne olur?

Güzel sanat, ona saygı Türklüğün 
özünde yatar. Sanat tarihlerine bir göz 
gezdirmek bunu fazlasıyla kanıtlar. Her 
türlü sanat dalında ulusumuz, halkımızın 
acısını, yalnızlığını, sevincini anlatmış
tır. Sanatçının okulu ulustur, halktır, 
Sanat yapıtlarına saldırılar düzenlerken, 
ulusumuzun geçmiş sanat akımlarını da 
bilmek gerekmez mi ?

mu» ı "ıi । uıiıuıiımbb

Kim Ne Ödedi
Haşan Özler 11.925 — Mustafa Yağcı 3.710.—
Lütfü kınay 3.730.— Haşan Cengiz 1.51ü—
Mustafa Gürçay Matrah Bey. et. Sait Pir 2.410—
Necmettin öztürk 2 600.— Haşan Bekçe 1.797.—
K Ali Ünver 2.900.— Hikmet Mercan 405.—
Süleyman Sel 1.930.— A Uğur Topçuoğlu 2.455.—
Mustafa Tezel 1.660.— Umur Çorum 720.—
Selemi Akar 730.— Ekrem Gültekin 4 105- *
Kaya Kaya 47.855.— İsmail Turan 6.080.-
Kadri Çevik 2 515,-r- Salih Akovalıgil 172.360 —
Salih Ilıklı 4.125.— Mehmet Yıldız 5.555—
Yusuf Yazıcı 3.710.— Hüseyin örnek 750.—
Erdoğan Çorum 1.260.— Abdullah Selçuk' 3.250—
Halil Duran 2,615.— Haşan Sabitoğlu 5 590.—
Burhan Güvenç 1.510,— A. Mete Balcı 15 700.—
Talip Kalafat 4.565.— Ahmet Cesur ' I.7I5.-
Şemsettin kalafatlar 720.— Abdurrahman Akçalar 11.190,—
Mehmet Çevik 32.350.— Umar Ertunç 1.700—
İsmail Tatlısöalüler 3.105 — Mashar Mandıracı 3 855,—

spor spor spor spor
ümurbsy Belediye Başkanlığı Kupasında

Umurspor
Şampiyon Oldu

Yedi haftadır, Umurbcy sahasında çetin bir şekilde devam eden Umur* 
bey Belediye Başkanlığı Kupa maçları Umurspor’un şampiyonluğu ile sonuç
lanmıştır.

Beş hafta liderliği sürdüren Doğanspor, bir yenilgi alınca turnuva 
boyunea hiç yenilmeyen vc 41 gol atan Umurspor şampiyon olmuştur.

Gemlik'ten altı, Umurbey’den iki takımın katıldığı turnuvanın son haf
tasındaki karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı.

Kartalspor 17 Esnafspor I
Gemlik îd. Yurdu 8 Umur Gençlik 0
Doğanspor 7 Gemlikspor 0
Umurspor 5 Yıldırımspor 1

Son maçında 5 gol atarak şampiyonluğu rakibi Gemlik Idmanyurdun- 
dan 4 puan farkla bitiren Umurspor, Umurbeyii erin çoşkuları arasın
da şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Pars Dönmez’den aldılar. Turnu
va da centilmenlik kupası da Gemlikspor'a verildi.

Puan Cetveli
TAKIMLAR O G B M A Y P

UMURSPOR 7 7 • • 41 6 14
G. İD. YURDU 7 4 2 I 35 10 10
KARTALSPOR 7 4 2 I 33 9 10
DOĞANSPOR 7 4 2 I 31 11 10
YILDIRIMSPOR 7 3 - 4 19 22 6
GEMLİKSPOR 7 2 1 4 5 24 5
UMUR GENÇLİK 7 1 I 5 14 33 3
ESNAFSPOR 7 • - 7 8 58 •

Umurbey Belediye Bşk. Kupası Şampiyonu UMURSPOR görülüyor

SUmerspor’un Kongresi Yapıldı
Bu yıl ikinci amatör kümeye düşen Sümsrspor takımı hafta içinde yıllık 

genel kurul ‘kongresini yapmıştır.
İlgi görmeyen kongrede takımın küme düşme nedenleri üzerinde durul

muş, ekonomik zorluklarla, dış sabalarda devamlı maç yapmanın bu düşüşe

kiralık işyeri
istiklâl Cad.Nc: 11

Müracaat Veli Yazıcı

neden olduğu belirtilmiştir. Kongrede yapılan seçimlerde yönetim kurulu' ü 
yetiklerine Muharrem Atasoy, Mehti Ağrı, Mehmet Şekip Esen, Mehmet Dü- 
zenseven. Erman Sezginer, Hüseyin Sandıkçı, Halil Ünal getirilmiştir

Dün toplanan yeni yönetim kutulu aralarında iş bölümü yaparak Muhar
rem Atasoy'u Başkanlığa, Mehti Ağrı’yı 2. Bşk. M. Şekip Esen’i Genel Sek
reterliğe, M. Düzensever'i Genel Kaptanlığa, Halil Ünal’ı Saymanlığa. E» Sez* 
gin'i İdare Amirliğine, Hüseyin Sandıkçı’ya ise üyelik görevi veri’miştir.
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İÇKİSİZ
Yeğenler Lokantası

Sabahlan işkembe ve çeşitli çorbalar Günlük balıklar, Adana, Antep, Urfa Kebaplar, 
Pideli Köfte, Et ızgaralar, nefis yemekler, zeytin yağlılar. Hatay işi basma kadayif ve 
çeşitli tatlılar YEĞENLERDE İtinalı servis, uygun fiatları ile Sayın dost ve müşterilerinin 
hizmetindedir.

Çarşı Camii karşısı GEMLİK

Gemlik Manavı
TAZE MEYVA VE SEBZE ÇEŞİTLERİYL! 
SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDİ 

OLMAKTAN GURUR DUYAR

Seçkin elemanlarımızla her türlü sebzı 
ve meyva ihtiyaçlarını evinize gönderir.

Bir telefon kâfidir

tel : 856
Belediye Kahvehanesi Karşısı GEMLİK

İiiHfj

| ilân I
| Dikkat Dikkat Gençlere Müjde |

Şoför Olmak Istiyen Bay ve Bayanlara Müjde I
Asrın şu çağında herkesin bir meslek sahibi olması için fi 

yılların tecrübesine haiz şoförlerle ilçemizde direksiyon kursu i 
| verilmektedir. Saat ücreti 90 TL dır - , 0
£ Teferruatlı bilgi için fi

Dolmuş Yazıhanesi Karşısı Sefahattin Çelik Tel. 202 ve | 
fi Güncelik Ticaret Tel. 527 Gemlik |

BAYSAN

Torna Atölyesi
Gemliklilerin Hizmetine Girmiştir

Her türlü makina ve yedek parça imali ve 
kalıp işlerinizde sizlere yardımcıdır

Eski futbol Sahası Garaj İçi GEMLİK

Körfez
BASIMEVİ

fatura BOHO iısaliye
DÜĞÜN 
SİP’K'^JET

Yas Günü Davetiyeleri
MJEJR ÇEŞİT 

baskive ClE.1T

SIHAV
kolaylığın gösterileceğinden gençlerin 
kuşkusu olmasın.

İşte böylesine çağdışı anlayışla, ka
falar yetiştirilmek istenmekte ve gençle 
re yazık edilmektedir. Bu saçmalığa dur 
demek isteyen de yok gibi görülmekte
dir. Tam aksine, büyük kentlerin bol o- 
lanakh gençleri, ‘altın çocuklar’ olarak 
bu sınavın sonuçlarına göre gazetelere 
manşet alınmakta ve göz boyacılığı ya
pılmaktadır. Anadolunun toprak çocuk
ları ise, bu arada harcanıp telef olmak
tadırlar.

İşte bu sınav böylesine bir sınavdır 
ve Türkiye’deki düzenin çapkınlığının 
en güzel, en somut örneğidir.

Halka karşi verdikleri tüm sınavları 
yenik bitirenler, halk çocuklarını başka 
şekilde sınayamazlar elbette. Aksini dü
şünmek safdillik oluyor.

Düğün Davetiyeleri

Çeşitleri

ZAYİ
Bur.» trafik Şuba MUdUr- 

ILgBndan aldığım 1119U nolu a- 

|ır vasıta ehliyetimi kaybettim 

HOkOmaflıdOr.

Kasım Sarı

İstiklâl Cad, SpiHr» Pasajı Gemlik

Zayi
T.C Emekli Sandığından aldığım Gemlik Zl raat 

Bankası üşer ine kefldell 3.4 / VO. $*4.941,0 numaralı 
Temmuı Aralık 1976 tarihli Tommut Aralık 197* 
çeklerimi sayl ettim. HükümtOadür

ATA DÜDEŞ

İmar Planı
Belediye Meclisinin 

21.1. 1976 tarihli oturum
da görüşülen yeni imar 
planında Hükümet Konağı 
yerinin Osmaniye Mahal* 
leşine yapılmasının plancı 
tarafından istenmesi ve 
bakanlığına onaya bu şe
kilde gitmesi, Osmaniye 
mahallesi tarafından tep
kiyle karşılanmıştı.

Hükümet Konağının 
İskele meydanına alınma

sının kesinleşmesiyle Os
maniye Mahallesi halkının 
kuşkulan sena ermiştir.

6. Festivali
kibi ile yabancı iki eki
bin katılması beklen 
muktedir.

Festival için 2 bin 
Kg. Festival sigaratluin 
da sipariş edildiği, 8 lira 
karşılığında satışa çıka 
tılacağı öğrenilmiştir.

Umurbey
söylenmesi ü ı 
rine; jandarmadan yarı 
isteyen okul müdürü " 
yatım tehlikededir, c 
müdürü yardımcısı sınai 
tı engelliyor, acele jant 
ma gönderin" isteği i 
rine, iki jandarma eri 
murbey Ortaokuluna g 
derilmiştir. Bu arada 
rum hakkında Bursa 
Yardımcısı Bayram Öze 
konuşan müdür yardımı 
olay anında tuttuğu tı 
nektarla valiliğe baş 
muş, sınavların iptalini 
temiştir. Veysel Saltı 
okuldan ayrılmasından s 
ra saat 9 30 İngilizce 
navlarını başlatan Mû 
saat 11.30 a kadar ka| 
iki jandarma erini bel 
miş, sınavlar jandarma 
zetiminde yapılmıştır.

İngilizce sınavla! 
jandarmalar eşliğinde 
pıldığını duyan öğr 
velileri okul müdürü 
bu tutumuna büyük t 
göstererek Umurbey1 
alınması için imza tc 
mağa başlamışlardır.

Öğleden sonra 
la gelen Bakanlık M 
tişleri olaya el koymı 
ve gerekli ifadeleri ı 
lardır.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

konuk y.

Sağ basını izler
arlar

misiniz ***

Her yıl Türkiye'de bir sınav yapılmak 
tadır. Onblnlerce genç, sıcak bir yaz gü
nü önlerine konulan soru kartonları ü- l 
zerindeki kareleri doldurmak için buram 
buram ter dökmektedirler. Yeteneklerin 
olduğu kadar, hatta daha fazla şansın
da önemli rol oynadığı bir sınavdır bu. 
Ve bu sınav çağımızın" en garip, en an
lamsız sınavdır belklde.

Yoksul ve gelişmemiş kentlerin araç- I 
sız, gereçsiz ve öğretmensiz liselerinden 
gelen onblnlerce gençle, her türlü olana 
ğın İçinde saltanatla eğitim yapan zen- : 
gln kent liselerinin şanslı çocukları, bu j 
sınava ayni koşullarda girmektedirler.

Gariplik ve anlamsızlık buradan baş
lamakta, sürüp gitmektedir. Örneğin; 
tüm yüksek okul ve fakültelere yanlız 
bu sınavla girme olanağı vardır. Ve so
rular yapılacak eğitimin niteliği düşünül
meden herkes için aynıdır. İleride hukuk 
çu olmak İsteyene çarpanlara ayırma, 
doktor olmak İsteyene Güney Amerika’
nın sönmüş yanardağları, mühendis ol
mak isteyene eğrelti otunun çlçeklen- 
mesl, edebiyatçı olmak isteyene iki bi
linmeyenli denklemi, dekaratör olmak is 
teyene de amibin gövdesi sorulabilmek- 
tedlr. Bilemeyiz belki de bu İncelikler sı
navlara ayrı bir clddlyei(l) kazandırmak
tadır.

Ayrıca bir zekâ testi bölümü vardır 
ki, hangi büyük zekânın buluşuysa ger
çekten kutlamak(l) İsteriz. Gençler bu 
test sayesinde, zeki mi yoksa aptal mı 
olduklarını kolayca anlamaktadırlar. Ne 
kadar saçmalık ve aptallık varsa bu test 
de bulabilirsiniz, fakat zekânızın parlak
lığı veya sönüklüğü bu test sonucu an
laşılacaktır, Onun İçin şakaya gelir yönü 
yoktur.

Bölüm, bölüm bir sürü soruyu 3-4 
saat İçinde yanıtlamak zorundasınız. 
Geldiğiniz İlse de yabancı dil dersine İl
çe veterineri gelirmiş, edebiyata kayma 
kam girmiş, ceblr-geometrl aylarca boş 
geçmiş ne çıkar. Uzmanların tayin etti
ği süre bu kadardır.1 Hem düşünmeye 
de gerek yoktur. Yapacağınız bir kare 
doldurmaktır, dolduramadığınızı geçin, 
bildiğinizi doldurun, bilmediklerinizi de I 
ata, ata doldurun., Şans, kader, kısmeti.. 
No ol Yoksa bunlara İnanmıyor musu
nuz? Zinhar böyle düşünmeyin, mane
vi değerlere İnanmak başarının birinci 
koşuludur.

Bu arada şunu da unutmayın; gel
diğiniz Lise ve yetişme koşulları önem
li değilse de* yanınızda dört tane yumu
şak kalem ve silgi bulundurmanız zo
runludur, Eğer yumuşak kalemleriniz 
v® silginiz varsa, yumuşak bir yere İniş 
yapabilirsiniz» yoksa başarılı olmanız o- 
lanakaızdır.

Değerlendirme konusunda aklını** bitşey ge 
inesin. Trabinnapnr'un şampiyon olacağını, Anka- 
ragücü'ııUn küme diiştesğitıi bilen "Elektronik Bey* 
ninıla, emrinladedir.

Sonuçlar mı? Sonuçlan merak etmeyin, dışa* 
rı<la kİ ma* kaimiyle* kur, herke* içeri alınacaktır. 
Yay-Kur var, mektupla Üğre niın ver. gerekire* ko
talarda Onlveraltalet açılır, Bu konuda her türlü

Devamı Şayia 4 te

Günümüzde yayınlanan ilerici nitelikteki ga
zete ve dergiler o denli çok ki, ne para yetişir 
hepsini almaya, ne de ki* rp okumaya zaman ka
lır, Ama insan okuyunca, tümünü de izlemeyi ar
zuluyor Her birinin işlevleri ayrı.. Güncel olay
ların yanjsıra belli konulara daha bir yer ayırın- 
yorlar amaçladıklarınca. Kişi kimi zaman politika
nın ağırlığından ayrılıp gülmek, neşelenmek de is
tiyor doğal olarak. Güldürü dergileri bu boşluğu 
her ne denli doldursalar da, daha akılcı bir yol iz- 
liyeıek bir taşla üç kuş birden vurmak da olanak
sız değil. Nasıl mı? Ara sıra sağ basını da izleye
rek. Gerçekte o denli gerekli ki . Yararları mı? 
Birincisi, gerici düşüncelerden kaynaklanan sağ 
propagandanın nasıl yürütüldüğünü yakından gö
rebilme ve buna göre tavır takınabilme olanağını 
sizde yarattığından; İkincisi: sağ basında yer alan 
pantürkist ya da panislâmist yanlı yazıların kar
şıtlarını düşünebildinizde bir çok ilerici yayını o- 
kuma zahmetinden sizi kurtarması bakımından; ü- 
çüncüsü de: güldürüye olan açlığınızı giderdiğin
den., Yalan mı?

Bugünlerde sağ basın, ölüm yıldönümünde 
tüm sayfalarını Peyami Safa’ya açtı. Neden açma
sın ki, TRT bile kendi çapında en geniş biçimde 
andıktan sonra.. Gazeteleri açıp Pevami Safa’nın 
şiirlerine, düşüncelerine göz gezdirmek istiyorsunuz. 
Fikir kavgası diye hep Nazım Hikmet'e yönelttiği 
argo dolu şiirleri yer almakta. Nazım Hikmete ya
nıt yetiştirmekten hiç ürün verememiş mi ne, garip.

Anımsarsınız belki. Bir zamanlar ülkücü bir 
kadın Atatürk’ün ruhunu çağırmış da, bugündü 
ortam üzerine düşüncelerini sormuş. Atatürk de 
güyya anarşistler ve vatan hayinleri diye başlamış 
konuşmaya! Gazeteler yazdıydı, okumuşsunuzdur 
mutlck.. İşte milliyetçi mukaddesatçı bir gazetede

I Nöbetçi I 
| Eczaneler |

frçek 26 Haziran 1976 Cumartesi

gemlik körfez 3. Yayın Yılını Geride Bırakırken
Sayın Okurlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eder

Türkmen Kızı imzasıyla yazan biri de Peyami Sa- 
fa’nın ruhunu çağırmış olacak; 'milliyetçi olmayan 
vatanseverliği' sormuş. Peyami Safa da demişmiş- 
ki;crHerif Türk tebasmdayım diyor Türk tebasın- 
dandır. Fakat Türkçeyi maymunun şarkı söylemesi 
gibi maskara bir ahenk ve şive ile söyler, umumi 
yerlerde, eş, dost, ahbap akraba hep. hep Fransız
ca veya Ispanvolca konuşur. \ urguncu listesinde, 
kâr listesinde adı birinci gelir. Bu herif lüzum gö-r 
düğü anda, sattığı mallar arasına* tereddütsüz va
tanı da sokar. Çünki bizim anladığımız manâda va
tansever değildir. Fakat herkesin anladığı manâda 
ahlâksızdır.”

Onun için ilerici yazarlarımız yabancı dillerden 
arındırılmış bir dili yeğliyor Onun için büyükleri
mizin soy-soplarının yolsuzlukları ortaya çıkarılı
yor hep. Ve onun için gençlerimiz bile vatan top
raklarının yabancı üslere parsel parsel verilmesine 
karşı çıkıyor. Ossun be koçum, ossun.. Eğer bun
ların adı vatansevmezlikse, tüm suçlamalarının baş
lar üstünde yeri var.

Cumhurbaşkanımızın tasa bir ay önce ’pantür- 
kizm-panislâmizm’ üzerine verdiği demecini hazme- 
demiyen sağcı yazarlar bu konu üzerindeki eleşti
rilerini sürdürüyorlar. Dediklerince: Bir panislâ
mizm ve pantürkizm tehlikesiyle bir müddettir 
karşı karşıya bulunduğumuz iddiaları, dış siyaseti
mizin menfi yönde etkilenmesine sebebiyet vermiş 
Miş de miş. Sayenizde dışta saygınlığımız mı bıra
kılmıştı, diye sorasımız geliyor.

Sağcı basını izlemekle gülme gereksiniminiz de 
giderilmiş oluyor. Yanlız sizden bir rica: Bu tip 
gazeteleri salt ara sıra okuyun, iyice alışmayın sa. 
kın. Bakarsınız sağ basın tirajında oluşabilecek ar* 
tışda bizim payımız bulunmuş olur. Nemize gerek.

İLÂN ve ABONI

Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.

RAHİBİ HÜ9SYİN GÜLER

SORUMLU MÜDÜR t CKINGİZ. GÖRAt

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

TEL ! TRT — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İLAN VE ABONE FİATLAR1

Resmi İlânlar tek sütun cm.si 30 TL.

Mahkeme ve İcra İlânları süren em.si 15 TL. 
Özel ilânlar pazsrtık!* alınır.

Abone : Yıllık 35 6 Aylık 15 Liradır.
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