
gemuk
İKÖRFE
»ÜŞKRİZ

60 KURUŞ

20 Milyon Liraya Bitirilecek

UMAN YAPIMI ÇİMENTO
Ata’nın Armutlu’ya
Gelişi Kutlanacak

YOKLUĞU NEDENİYLE DURDU
İki yıldır^ yapımı 1 de

vam eden ve Şubat ayın
da bitirileceği daha önce 
açıklanmış olan Gemlik 
Umanı, çimento yokluğu 
nedeniyle yarım kalmıştır.

11 milyon liralık ikin
ci bölüm yapım çalışma
ları ERTE İnşaat Şirketi 
tarafından sürdürülen Li
manın mukaveleden üç, 
dert ay önce bitirecekleri
ni söyleyen vetkililer" pi 
yasada darlığı çekilen çi
mento nedeniyle yapıma 
ara vermek zorunda kal
dık" demişlerdir.

HER KAPIYA
BAŞVURDUK

Tamamlandığı zaman
20 milyon lira harcanmış

olacak barınağın erken biti» 
rilmesi için var ^güçleriyle 
çalıştıklarını bildiren ERTE 
inşaat yetkileri çimento 
yokluğu ile büyük sıkıntılar 

Yapımına iki yıl önce başlanan GemlikjJLimanı çimento yokluğu ^nedeniyle yarım 1 aldı 3

çektiklerini söylemişler ve 
"Bursa çimento fabrikasıy 
la yaptığımız her türlü gi» 
rişim olumsuz kaldı. Valilik 
kanalını denedik olmadı 

Ulaştırma Bakanlığını^araya 
soktuk olmadı. 400 ton çi 
mentonun yokluğu nedeniy 
le yapının erken bitmesi ge 
rekiyor" demişlerdir.

Büyük Kurtarıcı Mus
tafa Kemal Atatürk'ün Ar- 
mutlu'yu ziyaret edişinin 
42. yıldönümü pazartesi 
günü yapılacak törenlerle 
kutlanacaktır.

42 yıl önce Armutlu*- 
ya Savanora yatıyla gelen 
Atatürk'ün anısını yaşat
mak ve Armutlu'nun gü
zelliklerini tanıtmak ama
cıyla altı yıldır Ata’nın 
Armutlu’ya gelişi törenlerle 
kutlanmaktadır.

Pazartesi günü iske
le meydanında yapılacak

Ertelenen CHP Gençlik Kolu Seçimleri 
farın Yatıyor

Çoğunluk sağlanama
ması nedeniyle yapılama
yan Gemlik CHP İlçe 
Gençlik Kolu Genel Ku
rul Kongresi yarın yapıla
caktır.

olan törenlerde, Ata’nın 
büstü bir motorla iskeleye 
getirilecek ve hazırlanan 
bir masaya konduktan 
sonra günün önemini be

Yüksek öğrenim Derneğinin
Kongresi Yarın
Gemlik Yüksek Öğre

nim öğrenci derneğinin 
yıllık olağan genel kurul 
toplanası yarın TÖB-DER 
Lokalinde yapılacaktır.

Üyelerin tatil nedeniy
le dağılmış olduğundan 
çoğunluğun sağlanamadı
ğını bildiren CHP Gençlik 
Kolu Başkanı Murat Ata* 
soy ' yarın bütün arkadaş

lirten konuşmalar yapı
lacaktır. Daha sonra 
tarihi Armutlu Kapiıcalan- 
na gidilerek Ata’nın kaldı
ğı oda ziyaret edilecektir.

Toplantıda yeni yöne 
tim ve denetim kurulu se 
çilecek, gençlik sorunları 
tartışılacaktır.

ların toplantıya katılarak 
CHP’yi daha ileri boyutla
ra götürecek sorumlu 
gençler görev alacaklardır" 
demiştir.

Korucaali G.S.D. Kampını
Deniz Kızları Doldurdu

Elektrik Çarpan 
İşçiyi Lastikleri 
Kurtardı

ESNAF KEFALET’KOOPERATıFl 750;BıN
LıRAYAjHiZMET BİNASI ALDI

Karacaali Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Kampının 
4. devresi bu gece yapıla 
cak Kamp eğlenceleriyle 
sona erecektir.

Türkiyenin 19’ilinden 
189 kız öğrencinin katıldı 
ğı kampta 30 Liseden öğ’ 

| renci dinlenmekteydi.
"Öğretmen Liseleri

Dinlenme Kampı” hakkın

KaracMİi G.S.B, Kampında öğrenciler denizin tadını çıkardılar

da bilgi veren Kamp Mü
dürü Ali Mavi şunları söy 
ledi. : "Okullarında başa 
rıh olup, deniz kamplarına 
gitme olanakları bulama
yan yoksul öğrencilerden 
oluşan bu kamp devresin
de 
du. 
yısı 
15

189 kız öğrenci bulun 
Kampımız toplam sa- 
203 kişidir. Bunların 

i yönetici öğretmendir.

Sabah erken kalkan öğren 
çiler cimnastik kahvaltı ve 
çevre temizliği yapar. Da
ha sonra gruplar halinde 
iş kollarına ayrılarak iş eği 
timi görürler. Bunlar müzik 
resim, çiçek, folklördür.
Sonra ise denize girilir 
öğleden sonra dinlenme 
ve spor karşılaşmaları 
yapılır." demiştir.

İnşaatta çalışmakta o- 
lan Haşan Erdoğan adlı 
işçi, elektrik çarpması so
nucu ayağındaki lastik a- 
yakkabılar sayesinde mut
lak bir ölümden kurtul
muştur.

Pazartesi günü İstik
lâl caddesinde Çetin Gür- 
çay’a ait inşaatta asansör- 
cülük yapan Haşan Erdo
ğan'ın kullandığı yük a- 
sansürünün tel halatın 
yüksek gerilimli şehir ce
reyanına çarpmış ve asan
sörün başında bulunan 
işçi Haşan Erdoğan cere
yandan etkilenmiştir. İşçi
nin ayağında bulunan las
tik ayakkabılar sayesinde 
ölümden kurtulduğunu 
bildiren arkadaşları. Haşan 
Erooğa’nı, koma halinde 
SSK Hastahanesine kal
dırmışlardır.

Vücudun çeşitli yerle
ri elektrik ile yanan işçi 
SSK Hastahanesinde ba
kım altına altına alınmış 
komadan çıktığı öğrenil
miştir.

İlçemiz Esnaf ve S - 
natkârlan Kredi Kefalet Ko
operatifi hafta içinde yap
tığı antlaşma ile 750 bin 
liraya hizmet binası yspıi- 
mak için yer satın almıştır.

Esnaf Kefalet Koope
ratifinin bu yıl yapılan 
Genel Kurul Kongresince 

alınan karar gereği olarak 
gerçekleştirilen bu olumlu 
girişim esnaf arasında 
memnunluk yaratmıştır.

Hızm-t Finastrın ar-
oh 9^**

diğini söyleyen Kooperatif 
Başkanı Ahmet Yılmaz 
Gemlik Esnafinın şanına 

yakışır bir çalışma binası 
olmaması hepimizi üzü
yordu. ama amk ilk adım 
atıktı, şehrin merkezinde 
alman bina hepimize uğur
lu olsun" dedi.

PLASMANLAR APTACAK
1976 yılında Gemlik

Esnaf Kefalet Kooperatifi
nin 2 milyonluk plasma
nına 600 bin lira daha ek 
plasman sağlandığını söy
leyen Ahmet Yılmaz “197İ 
yılında plasman oranımd 
1976 ya göre daha çoğaj 

lacaktır. Bunun için Ge 
nel Müdürlükten söz al 
dik" deniştir.
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“Beklerim Seni Bu
Sahillerde...”

Bir şarkı vardır. "Beklerim seni bu 
sahillerde ben..* diye başlar. Ne zaman 
Gemlik'ten Kumla'ya gidecek olsam, gi
rişte bu şarkı gelir aklıma ve sevgilisine 
bu şekilde seslenen aşığın şimdi olsa 
hangi sahilde bekleyeceğini düşünür 
dururum,

Yasalarımıza göre, sahiller kamu
nun malıdırlar ve özel mülkiyete konu 
olamazlar, zaman aşımı yoluyla kaza
nılmaları da olanaksızdır. Kumla'ya her 
girişte yasaların koyduğu bu kurallar 
gelir aklıma ve ister istemez acı, acı 
gülümserim.

Gelecek kuşaklar bu yapıları gör
dükçe. kumsala çöreklenmiş bu taş yı
ğınlarına baktıkça bu sahil yamyamlı
ğını başlatmış ve yürütmüş bizleri ko
layca bağışlayacaklar mıdır acaba diye 
bir soru takılır aklıma her Kumla'ya gi
dişte.

İnanın bu konunun hiç bir şekilde 
bir sistemle ilgisi yoktur, bu konunun 
sadece ve sadece akılla ilgisi vardır. 
Dünyanın hiç bir yerinde ve hiç bir dü
zeninde, dalgaların ulaştığı yerlerde, 
kumsalın ortasında, bina yapılmaz, ya
pılmamıştır. Çünki sahilleri kapatma 
imtiyazı, sistemin adı ne olursa olsun 
hiç bir ülkede hiç bir kimseye verilme
miştir-

Türkiye’de ise Gemlik Küçük Kum
la sahilleri son 1O yıl içersinde sanki 
bir istilaya uğramıştır. Ve bu herkesin 
gözü önünde, yasalara ve yasaları iş
letmek durumunda olan kişilere rağ
men kolayca gerçekleştirilmiştir, artık 
yapılacak bir şeyde yoktur, atı alan üs* 
küdarı çoktan geçmiştir.

Bugün bir Türk vatandaşının bu sa
hillerde denize girme olanağı yoktur. 
Zira sahil istila olunduğu gibi, denizde 
bu bine sahipleri tarafından kuşatılmış 
ve işgal olunmuştur. Her site önündeki 
sahayı, kendi özel plajı olarak kullan
makta ve buradan denize girmek iste
yen ve site sakini olmayan vatandaşa 
engel çıkarılmakta denize sokulmamak- 
tadır. Hatta, bu kişi, sanki oradan deni
ze girmek istemekle kamp sakinlerine 
sarkıntılık yapmış gibi, jandarmaya ve
rilmekte, yediği bir araba dayak ta ya
nına kazanç kalmaktadır.

Böylesine bir uygulama anlaşıya bı
rakın demokrasilerde, feodal düzenler
de dahi rastlanmamıştır. İşte Türkiye’de 
uygulana 26 yıllık demokrasinin vatan
daşa Gemlik sahillerinde sunduğu he
diye budur. Denize girmek İçin gittiği 
Küçük Kumla'da jandarma dayağı.. De
mokrasinin bu anlamlı hediyesini al
mış vatandaş da sanırız pek az değildir.

lıiarccilerimia olsun, hukukçularımla olsun, 
balkın yasalara saygı göstermediğinden devamlı 
şikayet ederler. Oysa yasalara rağmen olmaması 
gereken o kadar çok şey ve o kadar gözler önün
de yapılmıştır ki Türkiye’de.

devamı sayfa 4 de

şiir köşesi

Göreceksin
Sevgilim bilirim güzele tutkunsun 

yaşamayı sevdiğin kadar
Tıpkı benim gibi
Ama o büyüleyici güzellikleri var eden 

kirli nasırlı ellerdir 
o elleri tiksinmeden öpmelisin 
sevgilim meğer yıldızları okşamak düş değilmiş 
özlem değilmiş kuş gibi uçmak 
sevgilim bak 
birileri yaşar senin bilmediğin dünyalarda 
o birileri ki 

sofranda ekmek odanda ışık 
otobüs, tren, vapur uçak 

çocuğunu sevindiren oyuncak 

damarlarında dolaşan kan 
ümit mutluluk 

var olan ne varsa herşeyin 
yani yaşamın sahibidir o birileri 

ama bak sen varlıklarından habersizsin 
gerçi bilirim güzele tutkunsun 

yaşamayı sevdiğin kadar 
bir gün mutluka

o kirli nasırlı elleri öpmeyi öğren 
yaşamak daha bir başka olacak 

göreceksin

Mustafa YAZICI

Seni içime Gömdüm
Hayattan usandığım zamanlarda
Elimi göğsüme dayıyorum
Bütün canlılığıyla orada
Gülümseyen çevreni hissediyorum
Sonra vaz geçiyorum ölüşünü özlemekten
Kalbimde sadece senin varlığını kavrayınca 
Senide öldürmek istemediğimden
Yaşamak istiyorum asırlar boyunca

Hüseyin Korkmaz

Nöbetçi
Eczaneler
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Kuyucu 8 " Pazar

Üzer 9 " Pazartesi

Merkez , 10 " Sah

Gemlik 11 ** Çarşamba

Z. Namık 12 •’ Perşembe

Erçek 13 *' Cuma

Şifa 14 " Cumartesi
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Sizleri Özlemek
Yokluğunuzda kaçıncı arayışım sizi kimbilir 
Boyunu ölçtüm Manisa sokaklarının 
Oç adım beş adım derken her adımda 
Sizleri aradım dostlar
Gemlik'e kaydı gözlerim
Bir kez daha ekin yüklü kağnı arabalarını 
Çeken çekene gidiyor çileyi
Gün sıcak, gün sabırsız, denizden uzak 
Güneş altında i üşüyen toprak çocuklarının 
Lâstik ayakkabıdan su içtiklerini 
Bingöllü Eşref ile hemşerisi Ahmet'in 
İş bulduk deyip sevinirken, gülerken 
Bir amaç uğruna işten atıldıklarım 
Neresi burası, böyle aç insanları 
Sizlerin haberdar olmadığınız Dünyadan

İmdat PELTEK - MANİSA

Günü Aşmak (1)
kurallarına açtım yelkenlerini eşitliğin
öyle bir hız verdi ki bana
Sığmadım şimdiki zamana 
hep günlerini çektim geleceğin

Günü Aşmak (2)
keserek düne bağlı urganlarını bir bir
öyle kamçılamışımki zamanı
koşturun hey benim geleceksiz çocuklarım
bir attır zaman altınızda

Ihsan Topçu’nun Yarınsız sayfaları yırtı- \ 
yorum adlı yapıtından alınmıştı.

Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.

İdare Yeri ; Gazhane Cad. Şirin Pasajı
Dizgi ve Baskı : Körfez Basmevi - Şirin Pasajı

9

GEMLİK 
İLAN VE

— GBMLİI

KÖRFEZ GAZETESİ
ABONE FİATLARI

Resmi ilânlar tek sütun cm. si 30 TL.

Mahkeme ve icra ilânları sütun cm sı 15 TL 
Özel ilânlar pazarlıkla alınır.

Abone : Yıllık 25 6 Arlık 15 Liradır.

Gemlik KÖRFEZE abone olunuz, bitmişse yenileyiniz
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Önemli 14 ağustos Kör 1 ez
BASIMEVİ

Siyasal kuruluşlar Cumhuriyet, de
mokrasinin köklü öğeleridir. Zaman za
man çokça siyasal kuruluş olduğundan 
yakınır, aza indirilmesini isteriz. Öbür 
yandanda sakıncalarını gezelemeyiz. Ya

partilerinin yaıpsına felsefesine ters düş 
müş olurlar böylece. Böyle bir tutum 
CHP nin özünde yatmaz. CHP ilçe ör 
gütü merkez genel kurulunda yapılacak 
seçimlerde gözetilmesi kaçınılmaz o'cn-

kın gelmişte iki partiye düşmüş 
netimin nasıl gittiğini yaşadık.
Bugün o günü da aşmıştır. 0 da
Muhalefetin, yapıcı • 
lerinî duymayan,

uyarıcı
hamside

bir yö- 
Durum 
başka, 
eleştiri

Sof

şöyle sıralayabiliriz.
Eğer kişiler partinin — Demokratik 
— parti olduğunu benimseyemiyor- 
solu ayrı anlamda buluyorlarsa, o

ay.
r» havadan çalarak ülkemizi yönetir du 
ramda çok. ortaklı hükümetin durum, tu 
tumunu da görüyoruz. Ülkeyi yönete
cek durumda olan partilerin, yüksek ka 
demesinden küçük kademesine değin kad 
relerin aidukça sağlam, kişisel çıkarlar
dan arınmış olmaları istenir olmuştur. 
Partilerin yönetim kurullarında olanların 
alanların kendilerini, içtenlikle ulusuna 
germiş olmalı gerekir. Bunun yanındada 
boyutlarını aşan halka varmak için de 
yetişme, düşün yönlerini genişletme açı
sından çaba göstermeleri de önde gelir 
Baş saptırılmış kafalarla halkın, parti
nin yöneticiliğinin yapılamayacağı bilin
cine varılmış olması da kaçınılmazdır. 
Bizde insanlar öz sorunlarım çözmek 
etiketleşmek için parti yönetim kurulla
rına girmek çıkar 'kapısı arama yolu
dur.

Önümüzdeki Cumartesi günü CHP 
nin ilçemiz örgütü merkez yönetim kuru 
lu seçimleri var. Gönül ister ki genel ku 
rul, hizmet verme bilincine ulaşmış adam 
lar seçebilsin. Seçilecekler, Parti çatısı 
altında olan olmayanlara gerekli hizmet 
leri yönetim kurulu olarak götürebilsin 
lar. Işıyan göz, kafalar görebilelim ya
pılacak seçimlerde. Bu her yerde oldu
ğunca ilçemizde de önemi olmalıdır kuş 
kuşuz. Yurdumuzdaki parti örgütleri o 
yerin muhalefeti o yer halkına kuruluş
larca götürülen hizmetlerin denetleyici 
leri durumundadırlar. Bazı nedenlerle 
bu hizmet yapılmazsa yönetim kurulları

partinin yönetim kurulunda işleri ne ?
Partinin felsefesini benimseyen, çı

kar peşinde olmayanlar, olmayacakların 
seçilmelerini isteriz. Söylenenlere göre, 
delege seçimlerinde çirkin yöntemler 
uygulayanların parti yönetim kurulunda 
işleri ne ola ki ? Ayrıca Başkalarının
sırtına binerek parti yönetim 
seçilmiş olmaları ; bugünde 
direnmeleri anlamsız boştur, 
görev arkadaşlarını yönetim

kuruluna 
seçilmede
Böyleleri 

kurulunda
yanlız bırakmasınıda bilirler. Sağlam, 
biribirine tutkun bir kadro isteriz. Önü 
müzdeki büyük seçimlerin tam denetim 
propagandasını yapacak oyartımını hız 
/andıracak bir Kadro istarlz, partinin 
mutlak bekçisiyim, şu kadar seneden hiz 
met veriyorum; hak benimdir görüşünde 
olanları iyice tartmak gereğini de vur
gulamak isteri z. Hele hele ikili oynayan 
lar parti içi yönetimi yönünden tehlike 
li olacakları - oldukları - kanımız olduk 
ça kuvvetlidir de.

İlçede CHP varlığını somut olarak 
gösterebilmeli. Neyle mİ? Sağlam birlbirl 
ni çelmelemeyen alınan kararları titiz
likle uygulamasa giden ; çıkarlardan 
uzak ciddi, çalışan, demokratik solu tam 
benimseyen bir yönetim kuruluyla Tüm 
güçleriyle çıkarçının, fakir halkı sömüre 
nin sömürünün çeşitli yöntemlerinin kar 
şısında olan bir yönetim kuruluyla tüm 
bu duygusallıktan uzak isteklerimizin 
nedeni CHP ulusumuzun tek güvencesi 
dir do ondan.

-H

Kim Ne Ödedi
Nuretin Kardeştuncer 78-040.— Kevser Ertürk 4572.—
Enver Çelik 90.— Ersan öksüz 3847.—
Hazım Hakikat 1065.— Ali Ünal 270.—
Halil Hakikat , 1.275 — Kemal Kaya 1860.—
Necdet Ülkü 21.325 Sinan Tuğrul 1600.—
Hüseyin Karakaş 2,155.— Teoman Ekim 10700.—
İbrahim Aydınlı 10.630 — Hüseyin Tunç 1205.—
Ahmet Kaynatma 6.430.— Hüseyin Sağnak 4315.—
Mümin Kuzey 3.510.- ■ A. Fehmi Coşkun 4210 —
Hamdı Kuzey 3.405.— Hayri Giivenç 1150.—
Mustafa Meriç 7.90.- Haşan Meme 455.—
Ahmet Muhtar On tay 4216.— Selahattin Coşkun 870.—
Süleyman Şener 1310.— Hüseyin Aksu
Nevzat Sipahi 1045.- Haşan Parlak 1655.—
Güngör Mert 5975 — Bayram Kavalcıoğlu 280.—
Hüsnü Gümüş 965.— M. Yürür Kızıl 285.—
Yılmaz Akın 800.— Alaaddin Dalgaç 125.—
Harun Öner 4440.— Kemalettin özyücel 2197.—
Rakiye Evsanes 467.— Mehmet Acarlı 2650.—

Ofset Eteket, Zeylin 
Kutusu ve Baskılar

Fatura BONO irsaliye
HER ÇEŞtT 

BASKI VE CİLT 
İŞLERİNİZDE

istiklâl Cad, Şirin Pasajı Gemlik
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Güney San j
Ticaret ve sanayi

Çelik termosifon tamiratı ve 
imalâtı Sıhhi Tesisat Malzemesi 

ile En Uygun Fiatlarla Sayın 
Gemliklilerin Hizmetindedir.

Gemlik Bolıkpazan Nah.
Alemdar Cad. He. 6 

Gemlik

GEMLıK MANAVI
TAZE MEYVE VE SEBZE ÇEÇİTLERİYLE 

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEDİR.
SEÇKİN ELEMANLARIMIZLA HER TÜRLÜ 

SEBZE VE MEYVE rHTİYAÇLARINIZI EVİNİZE 
GÖNDERİR. BİR TELEFON KAFİDİR. TEL : S56

Belediye Kahvehane Karşısı GEMLİK

Soloğlu Ticaret 
Her nevi hurda kağıt alımı 

Çimento torbası - kırpıntı kağıt - Matbu 
evrak - karton artıkları v.b. 

Hernevi madeni hurda en uygun fiatla 
alınır.

Adres : Yeni Yalova Cad. No. 14 Gemlik

ÎÜNAY

Reklâm Ajansı
TABELÂ, RESİM, IŞIKLI REKLÂM ve 

BEZ YAZI İŞLERİNİZDE EMRİNİZDEDİR

HİKMET ÜNAY
İSTİKLÂL CAD. NO. 2 TEL 719 GEMLİK

safilik Kavaklar
9 Yıllık KANADA cinsi 500 adet Kavak 

satılacaktır.

Müracaat: Körfez Basımevi Tel,: 797
Muhittin Beki K. Kumla İskelesi

Zayii
Bursa trafik bürosundan almış olduğu 

muz 16 EL 723 plakalı kamyonun arka pla 
kası zayi olmuştur. Yenisi alınacağından 
hükümsüzdür.

Borusan Gemlik
Boru Tesisleri A.Ş.

"Beklerim Seni Bu
Sahillerde,,
Halk artık uyanmakta yavaş, yavaş l.anuu bi- 

linçine varmaktadır. Büsbütün uyandığı gün, ya
salara uymayanların kimler olduğunu ortaya çıka
racaktır bu yeni bilinciyle..

Evet dir şarkı vardır, " Beklerim teni bu sa
hillerde ben./ diye başlar. Gemlik Küçük Kumla 
tabiilerinde beOlenecek bir yer ve bir şey yoktur. 
Çağımız en büyük tahil yamyamlığına bu sahiller
de tanık olmuş. Kamunun malı olması gereken 
sahiller barbarca talan olmuştur.

Pide Salonu
Kıymalı, Peynirli, Sucuklu, Pastırmalı Pide Çeşitleriyle 
Günün Her Saatinde Sayın Müşterilerinin Hizmetindedir. 
Hot: Evlere ve iş Yerlerine Servis Yapılır.
YUNÜS BEKTAŞ
istiklâl Caddesi No: 7 - GEMLİK

kayip sofilik EV
Tankerimizin 16 AD 123 nolu plakası ■*»**..

kaybolmuştur.. Müracaat Berber Semih
Yenisini alacağımızdan eskisi hüküm- , , _

süzdür. Osmaniye Mah. Nusretiye sokak No. ı
Muarrem Atasoy - Nurettin özaydın Gemlik

Beklenen sevgili tabiilerde değildir artık, bek
lenen sevgili yarınlardadır, umnda, mutluluğa ge
be yarınlarda...,.

M. Cengiz Göral
İngilizce Dersi Verilir

Bütünlemeye kalan ingizcasini ilerletmek isteyen ona lise ve yüksek okul öğrencilerine bayan İngilizce öğretmen itarahn- 
dan dert verilir. Müracat Tel. 656 ya Gemlik
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< Oaniş EKİM Başkanlığa adaylığını koymayacak
* Seçimlere iki liste katılıyor

CHP İLÇE KONGRESİ BUĞUN
ATLAS SİNEMASINDA YAPILIYOR
YORUN

Demokrasi
Havarilerine

Geçen haftaki 'Gemlik' 
Gazetesinde AP İlçe Başkan
lığınca yayınlanmış hayli il
ginç bir basın bildirisi oku
duk. Daha bildirinin başın
daki manşetini okuyanlar 
sanırız birşey anlayamadık
ları için birkaç kaz okumak 
zorunda kalmışlardır.

Eve: sayın Dillioğlu’ 31 
Temmuz günkü gazetemizde 
yayınlanan “Yeni Tezgah la
malar mı?* Yorumumuzdan 
alınmış olacak ki bu bildiri
yi yazma gereğini duymuş
tur. Duymuştur ama bizim 
açıkça değindiğimiz olaylar 
«geçilerek sanki Umurfaey- 
lilere karşı hakaret etmişiz 
havası yaratmak istemiştir. 
Asıl bu bulanık suda balık 

: avlamaktan başka bir şey 
| değildir.

Umurbey Ortaokulunda 
S-yın Müdürün yarattığı ha
vayı yine Umerbey'lilere sor
mak zahmetinde bulunursa 
çok şey kendiliğinden ortaya 
çıkacaktır. 3 bin kişilik bir 
kasabada bir kişinin yarattı
ğı bu hava her hailde bir ka
sabayı ikiye bölecek, düş
man < epheler yaratacak 
duruma kadar gatirilmeye- 

i bilirdi. Ama cephe anlayışı 
bunu ortaya koydu, olaylar 

I geliştikçe işin içinden çıkıl- 
I mayacak duruma gelindi.

Bildiride Sayın Dlllioğ- 
le 'sapık ideoloji!!' kişlier- 

I den dem vuruyor, her kl- 
I miyse "komünistlik" ila suç- 
ı İtiyor. Tabiî bunlar havada 
i uçan birer balon. Bir siyasi 
I parti Başkanı bir iddia or- 
I taya atarken tutarlı elmalı- 
I dır. Suçlayacağı kişi veya ki- 
I fileri yargıç önünde de aynı 

tutarlılıkla suçlayabilmelidir- 
I ki inandırıcı olsun. Bunların 
I hiçbiri olmadığı gibi birsürü 

de 'demokrasi" demogojlel 
ile 'demokrasi havariliği" 

I yapmanın bir anlamı yoktur.
Suçluluk kompleksinde 

olanlar bunu davranışlarıyla 
| Ortaya koymaktalar. Gem- 
I İlkte herjey açıkta dönmü

yor, kapalı kapılar arkasında 
Wçük siyasal çıkarlar va 
küçük siyasal oyunlar dön- 

| dürsnlerln oyunlarını sorgl- 
1 temek boynumuzun borcudur.

9u bGyla bilinmelidir.
GEMLİK KÖRFEZ

İlçemiz CHP Örgütü
nün yıllık olağan kongresi 
bugün saat 10.00 da At
las Sinemasında yapıla
caktır.

CHP Bursa parlamen*. 
terlerinin de katılacağı 
kongrede ; parti İlçe Baş
kanlığı, yönetim, denetim 
kurulu üyelikleri. Kadın 
Kolu Gençlik Temsilcisi ve 
üst kademe kongresine gi
decek delegelerin seçim 
leri yapılacaktır.

DANIŞ EKİM 
ADAYLIĞINI KOYMUYOR

Yıllardan beri Gemlik 
CHP ilçe Örgütü Başkan
lığını yapan Danış Ekim 
sağlık durumunun bozuk 
olması nedeniyle bu yılkı 
Genel Kurulda başkanlığa 
adaylığını koymayacağını 
söylemiştir. Danış Ekim’in 
Başkanlığa adaylığını koy
mamasını açıklaması üze
rine Emekli Öğretmen 
Mehmet Sevinç ve Av Ne-

-JET' «GrEPS'Ç
NACAKLI SUYUNUN GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Uluslar arası "Gönül
lü Hizmetler Derneği" ü- 
yesi 17 genç Haydariye 
Köyünden getirilmekte o- 
lan Nacaklı Suyu Yolunda 
karşılıksız olarak çalışmağa 
başlamışlardır.J

Fransız, Danimarka, 
Ispanyol, Hollanda, İsveç 
ve Türk gençlerinden o- 

Nayderlyodo|k/ "GönUl/U Hlımaller Kampında” İT gönç çalışıyor

zih Dimili’nin bugün ya» 
pılacak seçimlerde Baş
kanlığa oynayacakları sa
nılmaktadır.

Öte yandan yönetim 
kurul?) seçimlerinde de iki 

Bugün£ya pılacakfiolanjCHP^İ IçejKongresi Başkanfadayhğına Danış|Ekim katılmıyor- Yıllar

dır İlçe ürgüt Başkanı olan Danış Ekim’in yarine Mehmet Sevinç ve Av- Nezih Dimili aday

lığını koyuyor Fotoğrafta geçen yılki kongredejDamş Ekim görülüyor

luşan 17 kişilik "Gönül
lüler kampı" geçen hatta 
içinde Belediye ile anla
şarak su yolunun düzel
tilmesi çalışmalarına başla 
mışlardır. Haydariye İlko
kuluna yerleştirilen genç
ler arasında 11 tane kız 
bulunmakta. Belediyece 
sağlanan yiyeceklerini ken- 

grubun hazırlıkları göze 
çarpmakta eski yöneticile
re karşı muhalefet harekâ
tı sürdürülmektedir.

Bugün yapılacak ge
nel kurul kongresine Bur- 

dileri pişirip kendileri ye
mektedirler.

Sabah saat 9.00 da 
iş başı yapan 17 gönüllü 
günde 8 saat toprak ka
zıp, çukur doldurmakta ve 
bu çalışmalardan memnun 
olduklarını belirtmektedir
ler. Çoğunluğu Fransız ci
lan "Gönüllüler Kampı'nın 
yabancı gençleri Türklerin 
gelenek ve yaşantılannı 
daha yakından öğrenmek 
ve doğa güzelliklerini gö
rebilmek için kampa katıl- 
dıklatını söylemektedirler. 
Brigitte Bastard adlı Fran
sız öğrenci Türkiye için 
şöyle söylüyor "Türkiye 
bizim için çok çekici bir 
ülke. Avrupa’da katıldığı
mız kamplarda kolay işler 
yapıyoruz. Bu bizim ya
şantımızda bir değişiklik ge 
tirmiyor. Oysa Türkiye’de 
sorunlarınız çok, en basit 
modem ihtiyaçlarınız bile 

sa senatörü Sebip Kara- 
mullaoğlu, milletvekili Meh
met Emekli, Haşan Esat 
Işık katılacaktır. Kongrede 
seçimlerin çekişmeli geçe
ceği sanılmaktadır.

yok. Tüm bunlara katla
narak sîzleri daha yakın
dan tanımak olanağını el
de ettik Belki bir yokluk 
ülkesi Türkiye ama, insan- 
ları sıcak ve sargın. Hay
dariye' lilerle hemen kay
naştık. Hele çay ve kah
venizi hiç unutmacağım ’ 
demiştir.

250 METRE TOPRAK 
DÜZELTİLİYOR

Aralarında hemşire, öğ
renci. öğretmen, ptt ci, 
mobilyacı bulunan genç
lerin çalışmalarından mem
nun olduğunu söyleyen 
Şantiye Şefi Bülent Kurt- 
bay "bayanlarda erkek
ler gibi çalışmak için ça
ba gösteriyorlar. Kaytarı
cılık diye birşey söz ko
nusu elmuyor. Saat başla 
rında 5 er dakika sigara 
arasından başka dinlenme

D. S. 4 te

CHP Gençlik Kolu 
i Kongresi Yapıldı. 
Başkanlığa M. Atasoy Seçild

CHP İlçe Gençlik Ko 
] lu Genel Kurul Kongresi 

geçen pazar günü parti 
lokalinde yapıldı.

Olgun bir hava içinde 
geçen kongreye Mudanya, 
Bursa CHP Gençlik Kolu 
temsilcileriyle, Kırşehir Se
natörü Halil Özmen katıl
dı.

Kongreyi telgraf ile 
kutlayan CHP Gençlik 
Kolları Genel Başkanı Ze
ki Alçin'ın telgrafı okun- 

i du ve daha sonra söz 
! alan Bursa Gençlik Kolu 

temsilcisi Eyüp Özeray İl 

Nacaklı su yolu yapımına gönüllü olarak 
katılan Yabancı gençler gândı C saat bir ifçi gibi 
ücretsiz çahçryorlar. Bu çehfnaları zevkle yaptık
larını söyleyen Donimerlrolı Şğraaci Lrcbeth "Türk 
feri daha yakından tanıma olanağını elde ettik. 
Çek güzel eme yoksul bîr ülkeniz var dedi”

(Foto Körfez K. GÜLER)

örgütünün çalışmalarını 
eleştirerek, kıyıların yağma 
Ianması ve talan edilmesi 
ne göz yuman İl İmar 
Müdürünün görev yapma 
masına göz yumulduğunu 
çalışmaların yetersiz kaldı-

D. S. 4 te

33 Milyonluk Yapım 
Çalışmaları Başlıyo

Kaymakam Namık 
Kahvecioğlu'nun Bursa'da 
basın mensuplarına yaptığ

D. S. 4 te
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inanılmaz Yanlışlıklar
Filistin davasına kendilerini adamış 

olduklarını söyleyen iki delikan 
hnın Yeşilköy’de 1 insanın ölümü, 26 
kişinin de yaraianmasıyie sonuçlanan 
girişimleri TürKiyede günün konusu-

I dün

Tehdîş olayları zamanımızda artık 
bunu yapanların davalarına gölge düşür 
mekten başka bir işe yaramamaktadır. 
Savunmasız sivillere karşı girişilen silah 
lı saldırılar amacı ne olursa oslun bizce 
çıkmaz sokaktır, Arafat’ın başında bu
lunduğu örgüt bunu anladığı içindir kİ, 
bu tür girişimleri onaylamamakta, ke
sin ve karşı tavır almaktadır. Evrensel 
boyutlarda etkinliği ve gücü olmayan 
diğer dağınık örgütler ise. bu türlü giri
şimlerle hem kendilerini daha da yoklu 
ğa ve yalnızlığa itmekte hemde Filistin 
davasını olumsuz yönde etkilemektedir 
ier. Bağımsız bir devlet kurmanın yolu 
tedhişçilikten değil, düzenli ve disipline 
edilmiş kuvvetler yaratmadan geçmekte 
dır. Bu çağımızın tartışılmaz gerçeğidir., 

. . .rt m*

Buna rağmen yapılan bu baskınlar 
ve uçak kaçırma olayları davaya ihanet 
etmekten başka bir şey değildir. Örneğin 
Yeşilköyde yaratılan katliam, yapanların 
bağlı oldukları örgüte ve davalarına ne 
kazandırmıştır Bunun cevabı koca
man bir hiçtir... Tam aksine Filistin da
vasına olumlu açıdan bakan Türk ka
mu oyu, bu olayla olumsuz bir yönede 
etkilenmiş bulunmaktadır. Zira, Türk 
halkı savunmasız insanlara karşı girişi
len katliam hareketlerini nereden ve kim 
den gelirse gelsin kesinlikle onaylamaz 
hal böyleyken bu iş için Türkiyenin se 
çilmiş olması aklın alacağı bir şey de
ğildir. Kaldı ki, Türkiye ne bir Uganda 
ve nede herhangi bir Afrika ülkesidir 
Türkiye’de bu gibi girişimlerin başarıya 
ulaşma şansı baştan yoktur. Nitekim son 
olayın sonuçları bunu açıkça Kanıtla
maktadır.

İnsan vicdanının önaylayamıyacağı 
girişimleri kendisine eylem olarak alan 
örgütlerin, davaları ne derece haklı o- 
lursa olsun, yöntemleri yanlış olduğun
dan amaçlarına ulaşabilmek olanağı 
yoktur. Cinayet İşleyerek devlet kuruldu 
ğunu tarih kaydetmemiştir ve kaydet* 
meyecektir. Buna rağmen, ulusunun 
çocuklarını, yabancı diyarlarda intihar 
mangası olarak kullananları, her şeyden 
önce kendi ulusları ve sonra tarih affet 
meyecektir.

Bizim şaştığımız, ulusunun çocuklarını acımasız 
harcayan bu adamların, günümüzde olsun, yakın 
geçmişte olsun, başlatılmış ve başarıya ulaştırıl
mış kurtuluş savaşlarını göz göre göre örnek al
maktan ısrarla kaçınmakta olmalarıdır. Geçmişi ve 
gününü göremiyen gözler değil yarını, Önünü dahi 
göremezler. Bu körlerin gözleri ya bir gün açılacak 
veya ulusları bunları saf dışı edecektir.

M. Cengiz Göral

şiir köşesi

Süslü Bir Tasmadır
Acılar

Ne katran gecelerin sabahı
Ne acıların bir sonu var
Yıllarca sarmış kollarımız siyahı 
Ölsek ne çıkar

Yaşam iğneli fıçı gibi cılız anlayışlarda 
Çamur yağıyor yüreğime inandığım

(dudaklardan 
Yalnızlık ellerini uzatmış'göğü sağıyor 
Martı kanatlarınca doluşuyor saçlarıma 

• (karlar
Sürt sürebHdiğinse ayaklarını başıboş 
Kimsesizlerin kimsesidir sokaklar

| Bir itin ıslak tüylerinde parmaklarım 
Öksüz mutluluğuma uzanıyor göğün

■ (gözleri
Ak yürekte kara.de kel er
Hırsından ağlıyor
Yorgun bir tan atımı, b/çakhyorun

(sevileri
•. ’.Ç Gençliğim kati! diye bağırıyor-

,d.‘. Varsın hayallerimiz toz pembe tütsün 
^''Yoksul gönü! bacalarında
Sevmek eski bir şarkı oldu unuttuğum 
Boşuna- dönüyor sevda yüklü plâklar

. ı ■ . İnançları miri süt beyaz gerdanında 
Süslü bir tasmadır acılar.

• M. Gültekin MAĞARA

Canlı Ceset
Sabahları benden çıkıyordu biri dağlara 
İçini döküyordu yeşil sulara çamur gibi
Bulutların arkasına gizleniyordu gözleri 

ı Canlı bir ceset kalıyorum dağınık odamda
Ozcan ECE

I Nöbetçi | 
| Eczaneler fS 8«m Şifa 14 Ağustos 1976 Cumartesi

Ceylân 15 " Pazar

Kuyucu 16 " ” Pazartesi

d Özer 17 ” ” Salı

Merkez 18 * ** Çarşamba

Gemlik 19 ’* •’ Perşembe

Z- Namık 20 ” *’ Cuma

Erçek 21 '* " Cumartesi

BsaatBSBsnasKttSBSHssEKS

Gemlik KÖRFEZE Abone Olunuz, Bilmişse Yenileyiniz

Ağıt
yavrum otlar sarardı mezarının üstünde 
çene bol ıtırlı bir yaz havası 
bense mezar taşından mutsuzum 
gene sokaklarda ölümün heyulası 
inan yavrum böceklerden güçsüzüm 
yabancı birisi yaşıyor bende

yavrum sen ölürken
bir yerlerde bir çocuk doğdu
ve senin ümitlerinle yaşıyacak
kimbilir belki ecelide senin ecelin
ama olsun yavrum
vurulup düştüğün yerden güneş doğacak

yavum bir türküdür havalarıda ölülerin türküsü 
hep karanlık geceler söylüyor one 
Ta. -başımızın içinde gürültüsü 
düşünceye göre kah eski oluyor kah yeni 

fani ycratılmışlığa eyvallah ama 
ne olurdu hiç değilse yalnızlık olmasa

Mustafa YAZICI

Gün Yok Ki
Gün yok ki- 
İnsanlar ağlamasın 
Kalıbı yanlış basılan 
Gazete başlıklarına 
Çocuklar sürülmesin 
Dolduranı başka 
Tetik çekeni başka 
Namlu ağızlarına 
Gün yok ki. 
Ekmeğimiz, sütümüz 
Etimiz, emeğimiz 
Kana bulanmasın 
Tam sevip sevilecek 
Bu uygar çağda 
Körpecik ümitlere 
Kin bulaşmasın-

Osman NURİ

İLÂN ve ABONB

Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.
SAHİBİ HÜSEYİN GÜLBR

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İdara Yeri : Gazhane Cad. Şirin Paıcjı
Dizgi ve Baskı : Körfez Baamevl - Şirin Paıajı

TEL- : T9T — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE Fİ ATLARI

Resmi ilânlar tek sütun cm.si 36 TL
Mahkeme ve İcra İlânları sütun em si 15 TL 

Özel İlânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liredir.

kara.de
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Saptırılmak istenen
Ulusçuluk

CMS
îbuecen/erce ulusların uygarlık yan 

|Utd« yükselmeleri engellenecek, başka 
yünlere saptırılacaksu, yöntemler aranır. 
Bu yöntemlerden başhcast, düşün (fikir) 
kapılarını ulusa az aralıklı kapalı tut
mak. Düşün yönünden yetişmiş, iyiyi doğ 
ruyu gören ulusunun uygarlık düzeyinde

■ yüksel mes.ni isteyen bu
Düşün

boğulmak, öldürülmek istenir. İnsanların 
toplumun, kalkınması uğruna verdikleri 
uğraşların tüm kötü koşullarda dahada 
gûçleaeneceği akla gelmez mi sanırsınız ? 
Elbette gelir. Ama yöntem yavaş yavaş 
uygulanacak, özlenen hedefe varılacaktır. 
Arkadan da ulusçuyuz diye bağırılacaktır. 
Onlarca ulusçuluk geriye dönmek bîr ta 
kim Ç«ğ dışı düşün akimlarını gözü 'ka
palı benimsemek. Ulusu çağdaş uygar
lık düzeyine çıkarmamak. Bu yüzyılda 
her saat ileri düşünce düzeyi durmadan 
yükselen ulusçuluğu yürekten benimsemiş 
bir toplumda ne, nereyedek yapılabilir. 
Bu uslarından geçmiyormu ? Ters tepki 
leri geçmiş tarihimizde görmüyariarmı ? 
Kuşkusuz görüyorlar. Dedikya yavaş Ya
vaş sindir» sindir» bir uygulama İçinde

na, önce aydınları- öğretmenlerin çık
man gerekir. Uygulamada, bilinen bu 
güçleri de parçalamak, satınalmak işidir; 
bugünkü hükümet edenlerin. Ulusçuluğun 
önemli halkalarından biridir düşüngellşlml 
Ulusal çıkarlar doğrultusunda olan bu 
gelişimde, dağılma durumunda, Kilapev- 
leri dinamitlenecek, kitaplar toplatılacak 
geri yayınlarla beyinler yıkanacak. Çağ 
daş düşünden yoksun, ulusunun sömürül
düğünü «bağımsız kimliğini saklı tut
mak» tan yoksun bir kuşak yetiştirile
cek. Bunun adına da ulusçuluk denecek
Arkadan Anarşinin komünizmin
önüne geçeceğiz ahlakımızı düzelteceğiz 
gibi, sudan nedenler. Öyleyse bizde ne-

Düşünen, yazan kafalar içerdey
seler bugün neden? Arkalarında ajanlar 
varsa neden? Okul kitapları geriye dö
nük, çağdaş 
doldurulmak 
sınırlarımız 
amacı güden

bilimden uzak bilgilerle

topraklara

tiriliyorsa neden? Fakir 
nün çocukları imam ol 
sek düzeyde olanlarınl 
benzen okullardaysa ı

ulaşma
■ y?t*ş-
köylü •

14

kiler. üniversite 
neden? İşçimiz,

Körfez
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SÜNNET
Yas Günü Davetiyeleri

Temiz İşçilik Uygun Fiat 
Zamanında Teslim

Kemal Atatürk. gerçek ulusçuluğu 
emperyalist güçlerle savaşta aramıştır. 
Yurdumuzu paylaşan sömürgen uluslara 
karşı savaş vermiştir. Utkudan (zafer) 
sonrada ulusunun kalkınma savaşına gi
ren başarı kazanan büyük kişidir. O nun 
için ulusçuluk çağdaş bilim gerçek bir 
ülkü olmuştur. Cumhuriyetimizin 10 yıl 
nutkundaki şu sözleri ulusçuluğu ne gü
zel dile getirir. aYurdumuzu dünyanın 
en bayındır ve uygar ülkeleri düzeyine 
çıkaracağız Ulusumuzu en geniş gönenç

memurumuz öğretmenimiz ezilmek, sus
turulmak isteniyorsa peden? Devlet yö
netimi bilgisiz, uzman olmayanların c- 
lindeyse neden? İş yerlerine, sırtı ulus
çuluğa dönük, tutucu partilerin adamla
rı çoğunlukla almıyorsa neden? Bugün, 
toplum parçalara bölünmek isteniyorsa 
neden? Bu mudur, milli cephenin anla
dığı ulusçuluk? Böl, yönet. Anasını ağ
lat dize getir. Ulusun gerçek yaşamını 
duyurma uyut. Arkasından Anayasa doğ-

(refah) araç ve rahip
kılacağız Milli kültürümüzü çağdaş uy
garlık düzeyinin üstüne çıkaracağız.» 
Ayrı bir söylevinde de »Türk ulusçuluğu 
ilerleme ya gelişim yolunda ve uluslar 
artı karşılaşma ve ilişkilerde bütün çağ 
deş uluslara koşut (paralel) ve enirrla 
Bir uyumda yürümekle birlikte Türk top 
lumsal kurulunun özel alışkılarını ve baş 
lı Başına bağımsız kimliğini saklı tut-

rultusundayız, ulusçuyuz de. «Hadi 
mm sende.»

Saptırılan ulusçuluk akımı yok 
yen, yanılır bugün. Yarınların neleri

ca-

di* 
ge

mektadır »
ulusçuluğu

deyişiyle de t*rÇ* 
vurgulamıştır. Bugün

tireceği de karanlık. Böyle bir ortamda, 
ulusumuzun çağdaş doğrultuda yücel
mesini düşünen, kafaların susmaması 
gereğini vurgulamak, yine de vurgula
mak isteriz. Yazımızı yine Atatürk’e 
noktalayalım.

«Asıl uğraşmaya zorunlu olduğumuz 
şey, yüksek kültürde ve yüksek erdem
de (fazilet) dünya birinciliğini tutmak*

Ofset Eteket, leylin
Kutusu ve Baskılar

Fatura BONO irsaliye
lETElR ÇEŞİT 

I5ASKİ VE CİLT 
jŞEEKİA’İ'Zm:

İstiklâl Cad, Şirin Pasajı Gemlik

takar takar yak edilmek İsteniyor hükü-

Kim Ne Ödedi
Rıfat Aydın I1435.A H.Fehmi Güngör 580.—
Ramazan Korkmaz —— Ali Rize Birkan 2.155.—
Fevzi Can 3460.— Baki Kütahya Matrah .Ecy Etme
Selçuk Ertdr 45485 - Haşan Yüksel 2 605.—
Ibsea Kaçdemir 1405.— Aydın Ercnoğlu 17 155.—
Ahmet Çevik 750.— Barb «rot Balmumcu 33.340.—
Azı Bakan 555.— Hatice Kınay 6.597 —
Aval Belıç 5590 — Mustafa özcrgen 18.320.—
İsmail lirgün 6185.— Mehmet Nuri Kumla 9.055.—
Sadık Coşkuayürek 1287.— Latif Brken 5.450.--
Hüseyin Çağlayan 2900,— M. Halit Büyüköğüt 987.—
Cevdet Solmaz 2100.— Yusuf Büyüköğüt 1.247.—
Timur Demiri» 2350.— Naciye Tezsever 3.247.—

Kongre ilanı
28-8-1976 Cumartesi günü Saat 22.30 da Ülkü Ocakları normal kongresi belık- 

pazarındaki derneğinde yapılacağından sayın üyelerin teşriflerin rica olunur.
İDARE HEYETİ

Gündem:
1- Açılış ve yoklama
2- Divan teşkili ve saygı duruşu
3- Faliyet murakıp raporlarının okunması
4- Raporların müzakeresi ve ibraı
5- Yeni idare heyeti ve murakıpların seçimi
6- Dilekler ve kapanış

Duyuru Kayıp
Sendikamız Doğusan Azot Lojmanları Sos-

yal Tesisleri inşaatında Toplu iş Sözleşmesi 16 AU 742 Plâkalı aracımın
yapılacaktır. ruhsatını kaybetim hükümsüzdür.

275 sayılı yasa gereğince duyurulur.
İlerici Yapı İş Sendikası bidan
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Güney San 
Ticaret ve sanayi

Çelik termosifon tamiratı ve 
imalâtı Sıhhi Tesisat Malzemesi 

ile En Uygun Fiatlarla Sayın 
Gemliklilerin Hizmetindedir.

Gemlik Balıkpazan Malı. 
Alemdar Cad. No. 6

Gemlik

14 Ağustos 1976—Cumartesi

GEMLİK MANAVI
TAZE MEYVE VE SEBZE ÇEÇİTLERİYLE 

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEDİR.
SEÇKİN ELEMANLARIMIZLA HER TÜRLÜ 

SEBZE VE MEYVE İHTİYAÇLARINIZI EVİNİZE 
GÖNDERİR. BİR TELEFON KAFİDİR. TEL. t 856

Belediye Kahvehane Karşısı GEMLİK

Soloğiu Ticaret 
Her nevi hurda kağıt alımı 

Çimento torbası - kırpıntı kağıt - Matbu 
evrak - karton artıkları v.b. 

Hernevi madeni hurda en uygun fiatla 
alınır,

Adres : Yeni Yalova Cad. No. 14 Gemlik

TAÇ DEKORASYON
—• Yıkanan HALLEYFLEX Duvar Kâğıtları

— MARLEY Yer Döşemeleri

— Jaluzi perdeler

— İnşaat BOYALARI

— CEPHE KAPLAMALARI (dyo Sadotex)

— Dekor İşleri

Seri ve İtinalı olarak yapılır.

Tel. :
Balık Pazarı 2 Nölu Cad. No. 74 — Gemlik/Bursa

Şoför ve Otomobilcilerin 
Dikkatine

Mobil Akü Bayiliği ve Yetkili Servisi ile

Çağlar Oto Elektirik Hizmetinize Girmiştir

Stokumuzda her amperde akü bulunur

Siparişleriniz için Çağlar Oto Elektrik İSMET ÜNAY

CHP Gençlik 
Kolu Kongresi 
Yapıldı
ğını söyledi. Konuşmasında 
güçlü mücadele verebilmek 
için birlik olunmanın gerek 
tiğini belirten Ozeray 'se
çimden sonra gruplaşmalar 
bir kenara itilerek, tek he 
def olan faşizme karşı or* 
tak mücadele birliğinin 
güçlü bir şekilde sağlanma 
sı gereklidir' dedi.

CHP Gençlik Kolları । 
Genel Başkanı Zeki Alçinin, 
kongreye gönderdiği telgraf 
şöyledir. "Emekçi halkımı* 
zın iktidar olma mücadele 
sinin giderek güçlendiği, 
o nedenle devrimciler üze 
rina yöneltilen faşişt 
saldırı ve terörün yoğunlaş 
tığı bu önemli günlerde 
halkçı devrimci CHP li gen 
liği, büyük görev ve so
rumluluklar beklemektedir.

Devrimci kavganın 
bütünlüğünü sağlayarak 
bu kongreden deha güçlü 
çıkacağımıza inanıyorum. 
Bu inançla hepinize saygı 
far suner, başarılar dilerim

Daha sonra yapılan

Nacaklı
ye izin verilmiyor ve gün- ı 
de yaklaşık 250 metrelik ; 
su kanalı içini tesviye yap I 
maktadırlar'' demiştir.

Kamplarının 21 gün 
süreceğini bildiren Türk 
kızı Hülya Denizalp "çeşit 
li uluslardan gençler bir j 
araya gelerek birlikte çalış 
manın güzel bir örneğini j 
teşkil ediyorlar. Karşılık : 
beklemeden yapılan bu ça 
lışmalar ulusların birbirleri i 
ne yaklaşmalarına neden 
olmaktadır. Aramızdaki ya i 
bancı uyruklu arkadaşlar 
ülkemizi çok beğendiler. 
Kamp sonunda bir süre . 
daha kalacaklarını söylüyor 
laf" demiştir.

seçimlerde Murat Atasoy ! 
CHP Gemlik İlçe Gençlik 
Kolu Başkanlığına Recep 
Ergunel, Süreyya Üzmez
ler, Hulisi Çelik. Sami Esen 
türk İbrahim Kesen, Haşan ! 

Uzun, Rafet Karpeli ve Sû ! 
leymın Sabitoğlu da yö- I 
netim kuruluna seçilmiş
lerdir.

Adlî Dengesi Bozulan Küfecî 
Tahra île Arkadaşını Yaraladı

Bir süreden beri den
gesiz hareketleri görülen 
bir şahıs arkadaşını 
tahra ile ağır şekilde yara
lamıştır.

Dün saat 16 sıraların 
da Hamidiye mahallesinde 
ki küfeci dükkanında mey 
dana gelen olayda, küfeci 
ustalığı yapan Hakkı Yeşil 
duman (40) Hayri Torun 

33 Milyonluk Yapım 
Çalışmaları Başlıyor

açıklamada ilçemizde 33 
milyonluk yapım çalışmala 
rının önümüzdeki günlerde 
başlıyacağını söylemiştir.

Marmara Denizini kir 
leten sanayi kuruluşlarına 
son ihtarın yapılacağını 
bildiren Kahvecioğlu "de
nizin kirletilmesine izin ve 
rilmeyecektir. Sunğipek 
Fabrikası yetkilileriyle yap
tığımız görüşmelerde deni 
zi kirleten karbon Sülfürü 

adlı zeytin tüccarına küfe 
ci tahrası ile saldırmış kar 
nından ve başından ağır 
şekilde yaralamıştır.

Olaydan sonra kaçan 
Hakkı Yeşilduman yakala
narak cezaevine gönderil
miştir. Ağır şekilde yarala
nan Hayri Torun ise Dev
let Hastahanesine kaldırıl 
mıştır.

etkisiz kılacak tesislerin 
70 milyonluk bir proje ile 
yapımına başlanacaktır' 
demiştir.

Yakında yapımı başla 
yacacak Hükümet bisnaının 
4 milyon 800 bin TL SSK 
Hastanesi 5 milyon. Kız 
Meslek Lisesi 6 milyon 
244 TL ya içme suyu 18 
milyon liraya ihale edildiği 
ni açıklamıştır.

GÖRHELE 
PİDE SALONU 

Kıymalı, Peynirli, Sucuklu, Pastırmalı ve Yumurtalı 
Pide çeşitleriyle gönün her saatinde hizmetinizde 

YUNUS BEKTAŞ . J
İstiklâl Cad. No. 7 - GEMLİK
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CHP liçe Başkanlığına NEZİH DİMİLİ Getirildi

ÜSÎÜNOâİ “HAKSIILIKLOIN
AKIT “suyu görmek 
isteyenler nacaklıya

HESABI SORULACAKTIR” gelsin ”
Gecen pazar günü 

Aîias Sinemasında topla
nan Gemlik CHP Genel 
Kurul Kongresi olcun bir 
hava içinde yapıldı ve İl- 
çs ârgut Başkanlığına Ne 
zih Dimili getirildi.

Saat 10. ao da başla
ya; Genel Kurul, Divan 
Başkanlığına Av. Şerafet- 
M Gckalp, 2. Başkanlığa 
Armutlu Eski Belediye 
Başkanı Abdullah Gencer 

■ uzmanlıklara San Aydın 
Ali Altıntaş Haşan Erim 
51 getirilmesinden sonra, 
partinin eski başkanı 
Danış Ekim ve Genel Sek 
■eter Nezih Dimili yıllık 
çalışma raporunu okudu, 
fiaçorur aklanmasından 
sonra yapılan seçimlerde 
Nezih Dimili liçe Başkan): 
ğıra seçildi. Yönetim ku- 
’Ulu üyeliklerine ise Muşta 
a Özalp, C*4T.al Ergen, 
■telil Güneş, Ziya Sarısen 
■fasan Çetin, Ersen Elpen 
kıstafa Seyren seçilmiş
edir. Parti Denetici! iğine 
» Haldun Hızal getirilmiş 
r.

TELGRAFLAR

| CHP İlçe Kongresi 
• telgraf gönderen cenel 
taştan Bülent Ecevit 
CHP İlçe kongresinin 
ürk halkınca partimize bağ 
Man umutlar arttıracak bir 
faınlukta ve birlik içinde 
Mocağirte inanıyorum. 
Mmüzdeki seçimlerde 
HP nin tek başına iktida 
l gafeeeğî yolundaki umu [ 
•m her gün daha çok 
itiyor CHP nin yaklaşan 
Mttan Türk iyede halkın 
• demokrasinin zaferi o- 
İMrtır' dedi-

Bursa Milletvekili ve 
»ti Başkan Yardımcıla- 
*tan Haşan Esat Işık’ın 
ıkıderdiği telgrafta bo- 
mku iktidarın iç ve dış 
runtamiMzı çözecek güç- 
f olmadığına değinerek 
tük CHP nin iktidar ol
ta» bir vatan görevi ha- 
* ■» demiştir

I fakı Mi» Eğitim Be
lli Mueta'a Jetûndağ'm I 

gonKerdiği telğrafta ise « 
CHP halkla bütünleşerek 
halk iktidarını kuracak, hak
sızlıklar tn hesabını soracak
tır. Halktan emekten yana 
olan devrimci mücadeleniz
de başarılar dilerim» dedi.

UYSAL KONUŞUYOR

Kongrede ko
nuşan CHP Millet Mecli
si Grup Bşk yar. Hayrettin 
Uysal gençlik sorunları ü- 
zerinde durmuş ve ’CHP 
Gençliği demokratik solu 
daha iyi bilerek halka an
latmak zorundadır" şeklin
de konuşmuştur.

CHP ülkenin en ilerici 
ve en demokratik partisidir 
diyenUysaf, "Genç arkadaş 
lar bir takım arayışlar için- demiştir.

CHP ilçe Kongresine Bursa il ögrütü vojParlamonterlo 
CHP II Oyalar katıldı.

Almanya’dan İzine Gelen 
İşçi Ailesinin Otosunda 

892 Kaçak Eşya Ele Geçti
Kurşunlu köyünde 

devriye gezen trafik ekip
leri Almanya’da işçi ola
rak çalışan Vedat Metin 
Caner ile Sezgin Caner'in 
otosunda 892 parça çe
şitli eşya ele geçirmiştir. 
Çoğunluğu parfümeri cin
ainden eşyalara Gemlik 
Cumhuriyet Savcılığınca 
el konulmuş ve karı ko
ca hakkında gerekli so
ruşturmaya başlanmıştır.

de olabilir, bu normaldir, 
fakat bu arayış CHP yi bir 
araç haline getirmemelidir. 
CHP li gençler demokra
tik solu çok iyi bilmelidir 
ler, hatta bilimsel sol gö
rüş ile bunun tartışmasını 
yapmalıdırlar” demiştir. 
CHP nin sol sınırının halk 
çizeceğine de değinen Uy 
sal» Bizim sol sınırımız halk 
olduğunu CHP gençliği bil 
melidir. CHP ezilen sınıf
lardan yana bir partidir. 
Ezilen sınıflar derken eme 
ği ile çalışarak insanca ya 
şayamayan esnaftan işçi
den yoksul köylüden tüc
cardan bahsediyoruz, eme 
ğinin karşılığını alamayan 
insanlardan sömürülen 
insanlardan bahsediyoruz”

MZE 850 plâkalı oto
mobilden ele geçirilen eş
yalar şunlardır : 158 adet 
kozmotik, 483 adet traş 
losyonu, 99 ruj, 28 los
yon, 14 parfüm, 26 ol 
kremi, 4 Sprey, 6 şampu

an, 13 lüks sabun, 23 
çanta şemsiyesi, 8 çak
mak, 2 gecelik, 2 radyo, 
18 çift çorap, 3 korsa, 6 
gömlek.

Olgun bir hava içinde geçen CHP İlçe Örgüt Kongresinde 
il'Başkanlığına Av. Nezih Dimili seçildi. Yılların Başkanı 
Danış Ekim görevinden ayrıldı.

Yılın ilk Boğulma Olayı

□ 3 _ ’ _  QO© üs © ©

Gemlik'te 1976 yılının 
ilk boğulma olayı geçen 
hafta içinde meydana gel
miş ve Daimi Çevik (7) 

adlı İlkokul öğrencisi kü
çük çocuk boğularak öl
müştür.

Ağabeyi ile olay ge
cesi iskelede yük boşalt
makta olan şilepleri sey
reden küçük Daimi, bir a- 
ra kardeşinin yanından 
ayrılmış ve iskeleden de
nize düşmüşür.

Bir anda sular arasın
da kaybolan küçük öğ
renciyi kurtarmak için ba
zı kişiler denize atlamış
sa da tüm aramalara kar
şın bulunamamıştır. Gece 
geç saatlere dek süren 

aramalar sonuç vermemiş, 

gün ışıması beklenmiştir.

YENİDEN ARANIYOR

~~nTnT~wırr---- "rrnmrnımrırrrTMnwı»miiiii

Gemlik’in su ihriyaçı* 
nı giderecek olan Nacaklı

@©©®3S
© ©

Cumartesi sabahı ye
niden başlayan aramalara 
motorcu Erdem Gülerinde 
katılmasıyla kısa bir süre 
sonra cesedin iskele altın
da olduğu görülmüştür. 
Erdem Gülerin cesedi 

Suyu projesinin yapım ça
lışmaları devam ederken, 
gazetemize demeç veren
Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt suyu görmek isteyen 
Gemliklileri Nacaklıya da
vet etmiştir.

Belediye Başkan; Akıt'- 
ın bu konudaki demeci 
şöyledir "Bir süre önce 
Haydariye Köyünden gü- 
yel Gemliklinize'su getir
me çalışmalarına başlamış 
ve 3 kilometrelik bir arazi 
üzerinde boru döşemesi 
yapılmıştır. Haydariye Kö
yü Küçük Nacaklı Mevki
ine kadar getirilen soyu
muzun tecrübe akışını ya
rın Sayın Gemlik'lilerin hu
zurunda yapacak ve hayır
lı olması dileği ile kurban 
keseceğiz. Bir rüya olarak

bağlayarak çıkarmasından 

sonra savcılık, olay hak

kında gerekli soruşturmayı 

yaparak küçük Daimi’nin 

cesedini ailesine teslim et

miştir.

Belediye Balkanı Akıt 
suyu görmek isteyenler 

yarın Nacaklıya gelsinler" 
dedi.

kabul ett ğimiz Nacaklı su
yunu görmek isteyenler 
saat 14 te yapılacak tö
rende Nacaklı’da hazır bu
lunsunlar.

İHALE EDİLİYOR

Öte yandan Nacaklı 
suyu projesinin çabuk 
bitmesi için Gemlik Kü
çük Kumla arasındaki bo
ru döşeme hattı kanal ka
zı işinin ihaleye çıkartıla
cağını söyleyen Akıt "Na
caklı suyu için taahhütte 
bulunan hemşehrilerimiz
den bazılan sözünü tut
mayarak dernek aidatlarını 
ödememişlerdir. Paraya bü
yük ihtiyacın olduğu şu 
sırada taahhüt sahiplerinin 
ödentilerini Demek say
manına yattrmalannı isti
yoruz'’ demiştir.

İMAR DURUMUNU

BİLMEDEN ARSA

ALMAYINIZ

İmar durumu hakkın
da da açıklamada bulunan 
Beledive Başkanı "bazı ki
şilerin De'ediye İmar planı 
dışında kalan arsa ve bi
nalarını kaçak olarak sat
maktadır. Arsa vs bina a- 
lacakların, alacakları bina
nın imar durumunu öğ
renmek için mutlaka Be
lediye Fen Dairesine uğ
raması ve buna göre ha
reket etmeleri gerekli, i- 
mar dışı her türlü yapım 
mutlaka yıkılacaktır" de* 
iniştir.
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HAFTADAN
HAFTAYA

Kongreden Manzaralar
CHP Gemlik İlçe Kongresi 14.8,1976 

günü yapılmış ve yıllardır CHP nin İlçe 
Başkanlığı yapmış olan Sayın Danış 
Ekim’in adaylığını koymaması nedeniy
le, yerine başkan olarak Nezih Dimili 
dostumuz seçilmiştir.

Gerek Sayın Nezih Dimili'yi ve gerek- 
sede seçilen yönetim kurulu üyelerini 
İçten kutlar, çalışmalarında başarılı ol
malarını dileriz.

Bu yazımızda, geçen kongrede- çı
lanlar ve buna karşı düşündüklerimizi 
sözkonusu etmek zorunluluğunu duy
duğumuzdan, kısaca bunlara değine
ceğiz.

Yıllık faaliyet raporunun okunma
sından sonra. başkan adaylarından 
Mehmet Sevinç’te söz aldı. Konuşma? 
sına başlamış ve sürdürürken, itiraz ü- 
zerine ve faaliyet raporunun sadece 
delegelerin eleştirebileceği, bunun tü
zük hükmü olduğu gerekçesiyle ko
nuşması kesildi ve kürsüden indirildi. 
Bu davranış en azından çirkindi ve di
van başkanlığının yansız davranmadı
ğının kesin kanıtıydı. Zira kongre baş
kanı olan dostumuz Şerafettin Gökalp, 
Sayın Sevînç'in konuşmasına izin ver
miş, konuşma başlamlş, bu konuşma 
yönetim kurulunu eleştirir hal almaya 
başlayınca, yönetim kurulu üyelerinden 
bîri buna itiraz eylemiş, kongre başka
nı da bunu oylamış ve Sevinç böylece 
konuşturulmamıştır. İzlenen yol budur. 
Burada oylama yaptırdığını da mazeret 
olarak ileri süremez Sayın Gökalp, zira 
Sevinç’in bu şekilde konuşturulmaya- 
.cağı bunun da önceden hazırlanmış 
olduğu açıkça kendini gösteriyordu. 
Kongre başkanı olan kişi bunu seze
cek ve anlayacak tecrübe ve zekaya 
sahiptir- Bu nedenle bir oyuna geldiği 
kesinlikle söylenemez., bunun dışında 
akla gelen tek olasılık vardır ki o da ; 
Başkanın yansız dayranmamış olduğu
dur. Böyle bir tüzük hükmü varsa ve 
Sayın Sevinç konuşamazsa baştan ne
den konuştarulmuştur?.. Kaldı ki Meh
met Sevinç Başkan adayıdır, bu sıfatla 
seçimlerden önce Kendisinin konuştu- 
rulmayışı en azından seçimlere gölge 
düşürür. Söyleşine anti demokratik 
ve onun kırıcı uygulamayı bir CHP kongresinde 
görmekten ciddi bir üzüntü ve kaygı duyduk.

Dikkatimizi çeken bir nokta da, başkan seçi
len Av. Sayın Nezih Ditnili'nin iki cümlesi oldu. 
Bunlardan birinde sayın Dimili "CHP sınıf partisi 
değildir ve olmayacaktır* diyordu. Kişiler bir par
tinin ne olduğunu ve belki de ne olmadığını -Ge
reksiz de olaa- ifade etme özgürlüğüne belki sa
hiptirler, fakat kişiler bir partinin ne olup olma
yacağına karar veremezler, zira bu kişileri aşan, 
hatta örgülüde aşan ve gelecek kuşakları ilgilendi
ren bir konudur Geleceğe ve tarihin akışına ipo
tek konamaz. Bir kulüp yöneticisi, bu maçı kaza
nacağız falan diyebilir. Fakat, bir parti yöneticisi 
şu alacaktır, ama şunu olmayacaktır bizim Parti, 
diyerekeon gereksiz savlar ortaya atmaa. Kaldı ki,

D. S. 4 dr

şiir köşesi

KURBANINAM
değişmeze kurşundur yüreğimiz/el ele

he de aney - kurbanınam

sen orda alev alev/ben hurda

bir yanardağ suskunluğunda kalmışam

türkümüzü susturmak mı istediler bastırıp içimize 

bir gün dönecağım türkümüzle - aney kurbanınam

sen benim iki gözümsün - ben senin neyin 

bağışla ki yüzüm ola/geç kalmışam

İhsan TOPÇU

0!
Büyük ozana 

0 bizimdi bizim insanımızdı 
Güven sunan dost balıkçıları vardı 
0 bizim sevincimizle gülümser 
Ve bizim üzüntümüzle ağlardı

Bizim adımızdı taşıdığı ad 
0 bizim ninnimizle büyümüştü . 
Sonra Dünya küçüldü avucunda 
Adı şanı"yıldızlara ulaştı

0 nun gül rengindeydi tüm düşleri 
Bizim umutlarımızla yaşardı 
Bizim dilimizdi konuştuğu dil 
Bizim türkülerimizle coşardı

Şiirleri hep güzellik üstüne 
Bizim nüktelerdi onu güldüren 
Sevinci üzüntüsü bizdik onun 
Bizdik ona yaşamayı sevdiren

Muştala YAZICI

Nöbetçi
Eczaneler §

i
Erçek 21 Ağustos 1976 Cumartesi

â s
Şifa 22 " Pazar m

i Ceylân 23 " Pazartesi i
i i

Kuyucu 

Üzer

24

25

" Salı

** Çarşamba
1

Merkez 26 '' Perşembe si Gemlik 27 " Cuma §
i 2. Namık 29 " Cumartesi i

Başka Bit 
Sevdadır Gece 12.

Atlarımla çizdim
Yaşanmamış öykü der i göklere 
Bir leylâk altında ömür 
Bir dehce düşünü düşlerimde

Hep Yeşilin mavi ışıklı 
Durağında bekleyeyim GECE 12. 
Bir seni sarsın daralan çemberler 
Mutluluk çemberlerle daralsın 
Arasın baharları esen yellerden...

Ali BİLGİÇ

La Minör Epik Oratorya !
Vahşi bir sel gibi 
ve Tayfun gibi eserek 
at üstünde Altaylardan geldik !

Şimşek gibi çaktık Gök gibi gürledik 

kanı kanla yıkayıp 
ateşi ateşle söndürdük !

Ama sonra gün oldu ki 
yabancılaştık kendi kendimize 
kendi yurdumuza gurbet dedik *

Biz ki Viyana önlerinde at kişnetmişiz 1 
koca Çin Şeddi yapılmış korkumuzdan 1 
bizse korkuyu düşümüzde bile görmedik

Sahi ne korkusuz insanlarmışız?
ne ölümden, ne cahillikten, ne sefaletten I 
ağlanacak halimize gülmüş geçmişiz 1 

Ama doya doya da gülmedik ?
sonunda çocuklarımıza düşman kesildik 1 

.....?????....!

Mustafa YAZICI

İLÂN ve ABONİ

Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.
SAHİBİ HÜ8KYİN GÜLER

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

idare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı 
Dizgi ve Baskı z Körfaz Basmerl - Şirin Pasajı

TBL- : T»T — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

İLAN VE ABONE FİATLARI

Reemi İlânlar tek autun cm.si 30 TL.

Mahkeme ve İcra İlânları sütun «ati 15 TL 

Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

M. Cengiz Göral Gemlik KÖHFEZE Abone Olunuz, OKuyunuı Okutunuz
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 KÖRFEZ Sayfa 3

Komşunun Tavuğu Körfez
BASIMEVİ

Eloğlu acımasızdır. Komşusunun bir 
tanecik tavuğuna, ez kazancını bir iki 
dönüm tarlasını kıskanır. Fakirin çotuğu 
çocuğu o tek tavuğa az bir şey ler verebi 
lan tarlaya bakarlar. Bakarlar ki insan 
ca, tutsak olmadan, boyun bükmeden 
yeşayaiar. Dedik ya zengince eloğlu var. 
O komşuyu ne edecek, nasıl yapacakda 
tasarladığı sömürü çemberine alacak. 
İşler ağır, kuşku verilmeden başlamalı 
Önce tavuğu, sonra tarlayı ele geçirme 
ii sonrada istenilen yönde aileyi çoluk 
çocuk çalıştırmalı, emeklerini de sömü
rerek daha çak kazanç sağlamalıdır. 
Sömürü düzenini kurmuş, parasal yön
den sosyal yönden kendine bağlamıştır, 
varlıksız, kişileri eloğlu. Bu düzenden 
kurtulma, o kişilerin kazançları, bilinç 
lenme düzeylerinin artması oranında 
gerçekleşmiş olacaktır. O zaman köyle
rin^ mahallelerin ağababaları da, orta
dan kalkacaktır kanısındayız.

yukarıdaki satırların arasında, az 
gelişmiş, gelişmekte olan ulusları da ara
yabiliriz. Zengin adam, fakir adam. 
Zengin ulus, fakir ulus. Biri vatandaş
larını, öbürü yaldızlı isteklerle fakir - 
gelişmesi az ulusları sömürüyor. Ulusla
rın madenlerine, petrol yataklarına e! 
atıyor. Öbür yandan endüstri hayatına 
giriyor. Beri yandan borçlandırarak 
bağlıyor ulusları, sırası geldiğinde oyu
nuna da oynuyor ( yabancı sermaye ) 
dediğimiz kıskaç. Şöyle vurgulamak ye 
rinde olur. Yabancı uluslar yatırımcılığı

3iin günden az gelişmiş ülkelerin zararı 
na olmaktadır. Bunu şöylede açabiliriz.

Kıbrıs’a birinci müdahalemizde Sam 
Amca'nın (Amerika) takırdığı tavır acı 
bir anıdır- Benzin vermemekle başlamış 
tehdit.Başka biçimlerde sürdürülmüştür, 
ikinci müdahalemizde de gerçek (Barış 
harekatı) nı durdurabileceklerini sanmış 
larsa da girişimler sonuçsuz kalmıştır. 
Harekat planlanan hedeflere varıldığın 
da bizce durdurulmuştur. Bu kez de çark 
içerde çalışmış petrol üretimleri durdurul 
muş ; yadakısılmıştır. Bugün yurdumuzda 
çöreklenen bu yılan yuvalarının iyi niyet 
ler içinde çalıştıklarına inanımız olur mu? 
Şu son günlerde yaşadığımız benzin dar 
lığı' İzmit yöresinde petrol arıtma yer 
leri arızalanmış üretim durmuştur. Ya
bancı şirketler üretimlerini niçin azalt
mışlardır ? Dört beş gündür çekilen zor 
luk gözlerimizin önünde. Yüzlerce met
reyi bulan benzin kuyrukları. İşine git
mek için araba bekleyen çalışanlarımız . 
Birde fırsatçılar beri yanda. Bursa da 
dolmuş bulmak olanaksız. Dolmuşlar ço 
ğunlukla taksi olmuş. Onlar da ayrıca 
«Söğüş» lüyorlar. Öyleyse :

Nutuk atmak, tapulu toprağa temci 
atmak, kandırmaca oynamaktır. Gerçek 
ler açık seçik ulusa duyurulmalı. Gerçek 
durumumuz ortaya konmalıdır. Gerçekçi 
lik bekleniyor. Dertlere eğilecek, çözüm 
getirecek, yasaları tarafsızca uygulaya 
cakları bekliyoruz. Sancılı bir ulus ol
maktan sıyrılalım az da olsa.

JDİTİTA

Yaş Günü Davetiyeleri
Temiz İşçilik Uygun Fiat 

Zamanında Teslim

Kim Ne Ödedi
Zeynel Kay* 1.750 — Oktay Ertur 42.697.—
Cemal Erkul 8.355.— Şemsettin Ersöz 8.915.-
Kemal Erkul 32.665.— Necati Bağış 5.730.—
tsossil Erknl 32.455 — Hatan Uygun 690.—
İbrahim Erkul 32.350.— Mithat Şenel 1.697.—
Seiâhattin An 715.— Hakkı Ersoy 2.565.—
Vedat Çırpan 20.965.— Necdet Özkan 2.260.—
Miinür Turan 7855.— Ziya Atamer 1.110.-
Esat Akay 607-
Behsttin Akav 160.—

Ruhi Çetintopal
Mustafa Tanış 210.--

Lehi be Akay 16 —
12.290.—Haluk Altan 53.290.— İsmail Emeç

Hüseyin Mete 1.130 — Feyzullsh Öztürk 1.105.—
Cahit Şeker 4.730.— Sezen Oğuz • ...e—

Ofset Eteket, Zeytin 
Kutusu ve Baskılar

Fatura BONO irsaliye
HER ÇElŞtT 

JBASK1 VE Cİ LT 
İŞLERİNİZDE

İstiklâl Cad, Şirin Pasajı Gemlik

TAÇ DEKORASYON
— Yıkanan HALLEYFLEX Duvar Kâğıtları

— MARLEY Yer Döşemeleri
— Jaluzi perdeler

— İnşaat BOYALARI
— CEPHE KAPLAMALARI (dyo Sadotex)

— Dekor İşleri

Serî ve İtinalı olarak yapılır.
TM s

Bert Pazarı 2 Notu Cad, No. 74 — Gemlik/Buraa

Soloğlu Ticaret 
Her nevi hurda kağıt alımı 

Çimento torbası - kırpıntı kağıt - Matbu 
evrak - karton artıkları v.b. 

Hernevi madeni hurda en uygun fiatla 
alınır.

Adres : Yeni Yalova Cad. No. 14 Gemlik

Gemlik 
KÖRFEZ'e

Abone 
Olunuz



SORUMLU MÜDÜR
Av. M. Conglı Gürol 

SAHİBİ
Hİ'RKYİN güi.ih

gemCik

KÖRFEZ
ıdaro yori t Şirin pasajı Jg 

TEL,. Tin — GEMLİK

Sayfa : 4 2irAğust°sğl976—Cumartesi,

GEMLİK MANAVI
TAZE MEYVE VE SEBZE ÇEŞİTLERİYLE 

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEDİR.
SEÇKİN ELEMANLARIMIZLA HER TÜRLÜ

SEBZE VE MEYVE İHTİYAÇLARINIZI EVİNİZE 
GÖNDERİRİZ bîr telefon kafİdİk. tel t ssc

Belediye Kahvehane Karşısı GEMLİK

KONGREDEN MANZARALAR
CHP nin ae olduğunu ve ne olmadığının tartışıldığı 
yer ilçe Rıngreleri olamaz. Kurultay bunu hallet 
mij ve CHP nin demokratik sol bir parti olduğu
na tescil ve ilan eylemiştir. Hatta o kadar ki, 
CHP Genel Başkanı Sayın Ecevit tüm ısrarlara 
rağmen partisine solda bir sınır çizmemiş ve CHP 
nin soldaki sınırını halk çizecektir" demiştir. Hal 
böyleyk.n Sayın Dimili'nin böylesine kesin konuş 
ması bize cidden şaşırtıcı gelmiştir. Nitekim bu 
konuya üstü kapalı da olsa, o gün konuşan CHP 
Grup Başkanı vekili Sayın Hayrettin Uysal da de
ğinmiş ve ’'CHP nin ezilen ve sömürülen eınafla- 
rm partisi olduğunu" söylemiştir. Biz onlardan 
yanayız demiştir CHP şu olamaz bu olamaz diye 
5 6 yıl önee bağıranların yerleri bugün ortadır. 
Biz sayın Dimili’yi kesin'ikle bunlardan ayırmak 
isteriz ve bu sözün bir heyecan sonucu ve farkın
da olmaksızın söylenmiş olduğunu umut ederiz.

Sayın Dimili'nin ikinci cümlesi, afiş konusun 
da CHP Gemlik Hukuk bürosunun gençlere yar
dım etmediği şeklinde ithamına karşı cevap verir 
ken söylenmiştir. Demiştirki sayın Başkan "Ne 
işleri var gece 12 den sonra sokaklarda, o saatte

• sokaklarda uyuz köpekler dolaşır," Olmaz öyle şey 
söylenmez, söylenmemeliydi böyle şey. CHP önü
müzdeki seçimlerde iktidsr alternatifidir. örgüt 
olarak sabahlara dek çalışacaktır, gençlere ihtiyaç 
duyacaktır. Bütün bnnlar ortadayken sen kalk 
gençler» "'O saatten sonra sokaklarda uyuz köpek 

filer dolaşır ’ de, hem de kongrede bağır bunu, hemde 
başkan sdayı olarak seçime katıldığın bir konrcde 
olınas öyle şey. Yoksa sayın Dimili gençlikle başlan 
dialogu kesmeyi gerekli mi görmüştür de bu sözü 
söylemiştir ? Bunn düşünmek dahi istemeyiz. Dile* 
rizki bu da, sayın Dimili'nin o gün yenemediği beye 
canından olmuştur.

Kongre divan başkanı yansız olmadığının ikine* 
bir örneğini bu konuda vermiştir. Sayın Dimilinin 
gençlik için söylediklerini kongre huzurunda geri al 
masına ilişkin yazılı bir Önergeyi aylamaya da koy
mamış ve hasır altı ederek kongrede sözünü dahi 
etmemiştir Önergenin, Böylesine kraldan fazla kralcı 
bir tutuma sayın Gökslp’ts rastlamak istemezdik. 
Bu kendisine ve kişiliğine güvenenler için cidden 
üzîatü ve talihsizlik kağşağı olmuştur. Bit bu eleş 
tinleri yaparken kendisinin bu kadar yanlışlığa na
sıl ve neden düşmüş olduğunu h Al A daha inanın an
layamıyoruz. Fakat hataları ortaya koymayı da en 
azından dostluk gereği görmekteyiz.

Örgütün duruma (Gemlik örgütünün), parlaman 
terlerin yaptıkları konuşmalar ve başka noktalar ge
lecek haftaki yazımıza konu olanaktır, M.C G.

GÖRHELE
PİDE SALONU

Kıymalı; Peynirli, Sucuklu, Pastırmalı ve Yu
murtalı Pide çeşitleriyle günün her saatinde 
hizmetinizdedir

YUNUS BEKTAŞ
İstiklâl Cad. No. 7 - GEMLİK

Peynirde Dürülmemiş 
Ucuzluk

Edirne Teneke Peyniri 29.- TL.
Edirne Kaşar Peyniri 49.- TL.

Mesut Gıda Pazarı
Ahmet ÖZÜN
İstiklâl Cad. No. 19 Akbnnk Karşısı — GEMLİK

İlânı
Gemlik Belediye Başkanlığından

1 — Nacaklı Suyu, Gemlik Kumla arası, Boru 
Döşeme Hattı Kana] Kazı işi 2490 Sayılı 
Kanun hükümleri dahilinde kapak sarf ek
siltme sureliyle ihaleye çıkarılmıştır.

2 — Muhammen bedeli- 458515,60 lira olup, geçici 
teminatı 22091.— lira.

3 — İhale 15 Eylül 1976 Cuma günü saat 15.00 de 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 — İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarihinden 
üç gün evvel müracaatla iştirak Belgesi alma
ları gereklidir.

5 — Posta ile yapılacak müracaatlar dolayısıyle 
meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

20-8-1976 Basm

KAYIP
Kütahya trafik Şubesinden almış olduğum 

43 AD 956 nolu plakamı kaybettim.
Yenisini atacağımdan eskisi geçersizdir.

Osman GÜZEL

KONGRE DUYURUSU
Kurşunlu Köyü Tunnu ve Tanıtma Demeğinin 

1976 y*h genel kongresi **.5-8-1976 günü saat 21.oo de 
töv koniğinde yapılacaktır Çoğunluk sağlanmadığı taktir 
22 8 1976 günü yine saat 21 oo de aynı yerde çağunin 
ğa baktlmksaızıu kongrenin yapılacağını sayın üyelere da 
vurulut- Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem î
I- Açalı?
2- Divan seçimi
3. Yönetim Kurulunun ibrası
4. Yon i kuralların seçimi
5. Dilek ve istekler

Yönetim kurullarının raporunun okunması
7. Kapanış



AA

DURMAYALIM DÜŞERİZ

gemUk

CORFEZ
SAYI FİATI 50 KURUŞ 28 AĞUSTOS 1976 CUMARTESİ

Araştırmalar Boğaziçi Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Yürütülüyor

KÖRFEZİM KİRLENMESİNİ ÖNLEYİCİ
ARAŞTIRMALAR BAŞLATILDI

Umurbey Ortaokul Müdürü

Yılmaz Çavdar Yolsuzluk
Yaptığı Gerekçesiyle
Mahkemeye Veriliyor

Büyük bir hızla geliş
mekte olan Gemlik'te nü» 
füsun artması ve endüst
rileşmenin hızlanması so
nucu doğan çevre kirlen
mesinin Gemlik Körfezini 
de etkilemeye başlaması 
üzerine, bilimsel bir heyet 
ilçemize gelerek çalışma
larına başlamıştır.

Dr. Mühendis Kriston 
Curi Başkanlığında bilim
sel araştırmalara başlayan 
heyet, dün öğleden sonra 

mahkemeye verilmiştir.

pek Fab., 
Meysan, 
Yağsan ve 
lâthaneleri

bazı turşu ima- 
Kaymakamlıkça

Azot
B.P.,

Okul şiir gününde 
öğrencilerine ideolojik şiir
ler okutan Müdür, Yıl sonu

Nacaklı Su Yolunda 21 gün çalıştılar

Ortaokul ve Lisede Başarı % 55 Oldu

Ortaöğretimde Sınavlar 14 Eylül’de Başlıyor

Gemlik
KÖRFEZ

Okurlarının

kalmıştır. Geçen öğretim yı 
lı lisede basan ortalaması 
% 55 dolaylarındadır.

neminde 452 kişi doğrudan 
313 kişi tamamlama sına
vında sınıflarını geçmiş, 
683 öğrenci bütünlemeye

Yirmi bîr gündür Hay 
deriye Köyü, Nacaklı Suyu 
Kanat yolunda gönüllü ola 
rak çalışan gençler, perşern 
be günü ilçemizden ayrıl
mışlardır.

«Uluslararası Gönüllü 
Hizmetliler Derneği» üyesi i 
Türk, Fransız, Danimarka 
k, HollandalI ve İsveçli 17 
kişiden oluşan "Gönüllü 
Çalışanlar Kampı'’nın genç 
feri çalışma sürelerini dol 
durarak Haydariye’den ay- 
nknışter, ilçemize gelerek 
gazetemizi ziyaret ettikten 
aonra Belediye Başkam 
İbrahim Akif'i /edaya git
mişlerdir.

Belediyece kendilerine

Küçük Kumla önleirnden 
deniz dibi eşarjı çalışma
larına başlamıştır.

Gemlik Belediyesi ta
rafından yaptırılmakta o- 
lan kanalizasyonun artık
larını zararsız hale getir
mek için İller Bankası’nın 
görevini Boğaziçi Üniver
sitesine devrettiğini söy
leyen Doç. Dr. Kriton Cu
rt çalışmalar hakkında şu 
bilgiyi vermiştir. "Gemlik 
Körfezinin, İzmit Körfezinin 

çalışma olanağı sağlanma 
sına teşekkür eden Kamp 
yöneticisi Hülya Denizalp 

ı "Kampımıza katılan ya
bancılar Gemliklilerin konuk 
severliklerinden çok mem 
nunlar buradan unutulmaz 

anılarla ayrılıyoruz” demiştir.
Veda dolayısıyla gö

nüllü Gençlere Gemlikli!» 
adına teşekkür eden ve 
yemek veren Belediye Baş 
kanı Akıt, çalışmalardan 
memnun kaldıklarını bildir 
miş, '»yabancı gençlerin 
Gemlikten iyi izlenimlerle 
ayrılması bezleri sevindirmiş 
tir" demiştir.

Yabancı gençlerin bir 
kısmı yurt gezisine çıkarken 

sonucuna uğraşmaması i- 
çin bize verilen bu önem
li göreve başlamış bulun
maktayız Çalışmalarımızın 
amacı, kirlenmeyi önlemek
tir. Bunun için dört yol 
vardır. Tasfiye Sistemi 
kurmak, bu pahalı ve tek
nik eleman gerektirir. Tür
kiye’de bu tip eleman 
bulunmasi çok zordur. 
Foseptik kullanılması; de
vamlı bir çözüm değildir, 
birçok problemleri vardır.

Kutlargünbir kaçbir kısmıda 
İstanbul'un 
ni gezerek, 
olacaktır.

turistik yerleri 
ülkemizden ay

Ramazanlarımi

30 Ağustos Zafer Bayramı
Pazartesi Günü Kutlanacak

Ulusal kurtuluş Sava
şımızın dönüm gönü olan 
30 Ağustos Zafer bayramı 
nın 54. yılı pazartesi günü 
bütün yurtta kutlanacaktır.

26 Ağustos Silahlı 
Kuvvetler gününün 54. yılı 
İlçemizde kutlama komita 
sinin hayırladığı proğram 

Deniz dibi Deşarjı; artıkları 
eşinogratif yönden uygun 
bir deniz dibine bırakmadır. 
En uygun ve ucuz yoldur, 
yalnız deşarj noktası ö- 
nemli seçilmelidir. Ön 
tasfiye deniz dibi deşarjı, 
artıklar deniz dibine gön
derilmeden önce tasfiye 
edilir. Şimdiki çalışmaları
mız deniz deşajını sapta
mak içindir."

Körfezde sekiz nokta
da başlatılan’ araştırmalar, 
limanımızda bulunan 1300 
ton kapasiteli Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı Seyir, 
Hidrografi ve Oşinografi 
Dairesine ait "Çarşamba" 
adlı gemiden yürütülmek-

Milli Eğitim Bakanlığı 
nın almış olduğu karara 
göre bu yıl bütünleme sı
navları 14 Eylül tarihinde 
başlayacaktır.

Haziran sınavlarında 
başarı gösteremeyenlerle 
sorumluların katılacağı 
sınavlar 24 Eylül günü bi 
tecektir. Öte yandan Lise 
ve ortaokul sınavlarında kı
lık kıyafet ve okul rozeti 
dışında rozetlerin kontrol 
edileceğini bildiren ilgililer 
''çeşitli siyasi akımları sim 
geleyen rozetleri takanlar 
sınavlara alınmayacaktır” 
demişlerdir.

Gemlik Lise ve orta
okulunda 1975-76 ders dö 

gereği kutlanmıştın
Zafer Bayramı pazar

tesi günü saat 9.30 da 
kutlamaların kabulü île baş 
(ayacak, saat 10 da Ata’ 
nın anıtında saygı duru
şunda bulunulduktan son
ra tören yerinde bulunan 
okulların ve halkın bayram 

tedir. Bir grup araştı
rıcı ise rıhtım kenarında 
çalışmalarını sürdürürken, 
ilgililer araştırmanın Eylül 
ayında da devam edece
ğini belirtmişlerdir.

SANAYİ KURULUŞLARI 
MAHKEMEYE VERİLDİ

Öte yandan Gemlik 
Körfezini kirlettikleri gerek
çesizle bir süre önce ken
dilerine önlem 
için süre tanınan 

almaları
Sunği- 

Sanayii, 
Cemtaş,

lan kutlanacak, günün an 
lamını bildiren konuşma 
ve şiirlerin okunmasıyla 
son bulacaktır.

Aynı gün Gemlik 
Borusan Güven takımı 
yeni futbol sezonunu aça 
çaktır.

Öğretim yılı başından 
beri Umurbey ortaokulun
da Müdürlük görevini yü
rüten Yılmaz Çavdar 'ın 
Koruma Derneğine ait bir 
para koçanını kaybettiği 
için mahkemeye verileceği 
öğrenilmiştir.

Umurbey Ortaokulun
daki görevine başladığından 
beri huzursuzluklara neden 
olan Yılmaz Çavdar okulda 
kî öğretmen odacı ve temiz 
likçilerin her biri ile ters düş
müş okul içi ve dışı davra 
nışlarıyla kasabada okula 
karşı ilginin azalmasına 
sebep teşkil etmiştir.

hakkında tazminat d>-

Belediye Halka Ucuz Pirinç Dağıttı
Ramazan gelmesi 

nedeniyle Gemlik Bele
diyesi halka ucuz pirine 
dağıtmıştır.

İstanbul dan getirti
len 15 ton ithal analı 
pirinç 690 kuruştan Be
lediye memurlarınca 2

re 5 er kiloluk pa 

gecesinde Kıır’an, bayrak 
ve kılıç gibi mukaddes 
eşyaları satışa çıkarmış 
Jandarma eşliğinde sınav 
yapılmasına sebeb olmuş 
tu. Okulda büyük huzur 
suzluklara neden olan Yıl 
maz Çavdar hakkında soruş 
turma yapmak için geçen 
hafta Umurbey’e gelen 
Milli Eğitim Bakanlığı baş 
müfettişlerinden Mehmet 
Alptekin çalışmalarını sekiz 
günde tamamlayarak kasa 
badan ayrılmıştır.

Öte yandan 
Müstahemi Mehmet 
"Koruma Demeğine 
kullanılmış makbuzu 
ve tehdit ediyorum’' 

Okul 
Krf’r 

art 
çaldı 
diye

karakol ve savcılığa şika
yette bulunmuşsada yapı
lan soruşturma sonucu, 
delil yetersizliğinden çi

Müstahdem Mehmet 
Kıl’ın iftira edilme ne- 

kerler kaliade ııtı'mtştır. 
Piyatada 12 ile 15 lıradaa 
pirinç »atılırken Beledi 

kapıplmıştır.

en kısa zanaadı yeei 
den pirine getiriieceğrai 
açıklamıştır.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Kongreden Manzaralar (II)
Bu yazımızda Gemlik Örgütü’nün 

durumu ve parlementerlerin konuşma
ları üzerinde duracağımızı söylemiştik.

Gemlik İlçe Örgütü’nün bu güne de
ğin değişmeyen bir yönetim anlayışı 
olmuştur. Yıllardır partinin İlçe Başkan
lığını yapmış olan Sayın Danış Ekim'in 
İlginç kişiliğinin derin izleri vardır bu an
layışta. Sayın Ekim’in dışında bir kişi
nin başkan adayı olduğu görülmemiş, 
hatta düşünülmemiştir. Partinin İlçe 
Yönetim Kurulu’na da, devamlı olarak 
kasabanın tanınmış kişileri ve yaşlılar 
getirilmiştir. Gerçi son zamanlarda yö
netici kadro bir parça gençleşmiştir, 
fakat yönetim anlayışında bir değişme 
olmamıştır. Bunu yeni İlçe Başkanı a- 
çıklıkla ifade eylemiştir. Başkan seçil
dikten sonra yaptığı konuşmada, parti
yi Gemlik'te esKİ anlayışla yöneteceğini 
ve eski Başkan'ın izinden yürüyeceğini 
söylemiştir.

Her şeyden önce belirtmek isteriz ki; 
biz Sayın Danış Ekim'in kişiliğine Gem
lik’te herkes gibi saygı duyarız. Aynı 
zamanda Sayın Ekim’in CHP'ye özel
likle Bursa Bölgesinde unutulmaz hiz
metler yapmış olduğunun da bilincin
deyiz- Fakat artık CHP'de yönetim tar
zı ve anlayışı değiştirmiştir. Çoktan de
ğişen bu anlayış, eskisinden farklıdır. 
Zaman kişileri sadece yaşlandırmaz, a- 
şındırır ve eskitir de. Gemlik'te durum 

bu şeklideydi. Bunarağmen eski yönetim 
anlayışının değişmeyeceğini, yeni yöne
ticilerden duymak, cidden talihsizlik ol
muştur. Eski yöneticilere karşı, partiye 
yaptıkları hizmetlerden dolayı şükran 
borcunu belirtmek ayrı şeydir, uygula
manın tıpatıp aynı olacağını belirtmek 
ayrı şeydir. Bu güne değin, örgüt yöne
ticilerinin yönetim anlayışından doğma 
eksiklikler giderilememiştir. Zira İlçe Ör- 
gütü'nün anlayışı, bir binaya sahip ol
ma ve bu binanın belli zamanlarda a- 
çık tutulması şeklinde olagelmiştir. Bu 
ise tipik bir "bürokratik" anlayış tarzıdır. 
Bu anlayış tarzının değişmeyeceğini 
söylemek Parti tüzük ve programına 
aykırıdır- Türkiye artık, 1950 ler, 1955 ler, 
1960 lar Türkiye’si değildir. 1976 Türki
ye'sinin koşulları son derece değişik ve 
kritiktir, CHP Gemlik ilçe Örgütü, artık 
1976 yılının örgütü olmak zorundadır. 
Bu ise her şeyden önce yönetim anla
yışıyla ilgilidir. Yönetim anlayışı değiş
mediği. ölçüde; örgütün de değişmeye
ceği ortadadır- Oysaki değişmesi gere- 
koo şoytor, zamanı goldifhıdo doftştlrllmolldlrlor. CHP 
Gomllfc ÖrglitOndo ioo, zamanı galip gaçml, olmasına rağ- 
ma» doglym* mİ* çok şoy vardır. Kongreden anladığımız 
kadarıyla dog Işocogl da yoktur. D Ödünceler im İzde yanılmış 
olmayı içtınliklı isteriz,

Partamat «carlarla konuşmaları üzerinde fazla durma* 
yatağız. Zira, üaarlndo durulacak fazla bir fay söylemedl- 
lor. Yalnız CM P Millet ModM Grup Bfk Vekillerinden Sayın 
MapmeMa Uyw 4, bazı İlginç noktalara defindi. CHP'nln 
eailon ya »Omürülon aımflarm Partici olduğunu söylemesi 
banlardan biridir. Ayrıca, "CHP Türkiye’nin on İlerici ve 
demokratik partisidir" demiştir Sayın Uysal. Gençlikle 
maelak Mr dtaMş kurulmam geroktlflne da dikkat çek. 
mlçcir. Sayın Uysel’ın kanuymaoı genellikle olumludur.

D, S, 4, tS
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şiir köşesi
O Zaman

umutlar, 
benim, senin, umutların 
gülerken - gizlice ağlayan yüzlere benzer 
şurada bizim olan yerlerde
sayıları bizden az ama
dikenler var, can yakacak
dünün haracını yiyen kadısı, uleması
bugün yine baş belası
sen hey
yüzüme gülen düşman
uzaklaş, uzaklaş arlık buradan
umutlar,
hepimizin umutları
düzelten, ağartandan yana pek çok
neler olur neler
şu çarpan yüreklerle, bir bilsen 
o zaman yağardı yağmur, 
o zaman bire kırk verirdi tohum 
o zaman gülerdi tüm suskunlar.

Fuat TIRAK

Adsızlara
Onca

karanlıktan
nasıl çıkardın

kafanı
HAYRET

Koparacaklar
kafanı

aman
GAYRET

Çıktın
acele etme

SABRET
Az dur 

ve de
MAHVET

Dündar Karabiber

Yazda Kapaklı
Gemlik sahillerinde hep denize bakarsın 

Masmavi deniziyle çok canları yakarsın 

Geçerken turistlerin hep gönlüne akarsın 

Rüyalarımın köyü, benim şirin Kapaklım

Zeytin ağaçlarının rüzgarla konuştuğu

İğde ağaçlarının denizle buluştuğu

Güzel sahillerinde dalgalar koşuştuğu 

Rüyalarımın köyü, benim şirin Kapaklım

Akşamlan erkenden kahvedeki insanlar 

Geceleri rengarenk deniz üstü sandallar 

Sabah balıktan dönen Yaşar, Hakkı, Orhanlar 

Rüyalarımın köyü, benim şirin Kapaklım

Ta açıkta motorlar seyrine hiç doyulmaz 

O güzelim sahilde insan hiç de yorulmaz 

Bir defa gelen kişi yine gelir ayrılmaz 

Rüyalarımın köyü, benim şirin Kapaklım

Hortumdan sim sıcacık akan o su nereden 

Dediler ta yüksekten gelir Gaman Dereden 

Bilmem neden be sevgi yüreğime yer eden 

Rüyalarımın köyü benim şirin Kapaklım

Mavi denizin berrak bol deniz ürünlerin 

Gündüzleri güneşli sakin geçen günlerin 

Eğlenceli, köçekli, çengili, düğünlerin 

Rüyalarımın köyü benim şirin Kapaklım-

Cevdet BİÇER

Üzülmez Bölge Ocak Elektrik Şefi

agrr-c-.__

GÖRHELE
PİDE SâlONU

Kıymalı, Peynirli, Sucuklu, Pastırmalı ve Yu-i 
murtalı Pide çeşitleriyle gönün her saatinde 
hizmetinizdedir
YUNUS BEKTAŞ İstiklâl Cad. No. 7—GEMLİK

Nöbetçi
Eczaneler

Z. Namık 28 Ağustos 19'6 Cumanı

Erçek 29 " Pazar

Şifa ünJU - " Pazartesi

Ceylân 37 * Sah
Kuyucu 7 /r/i/ ** Çarşamba

Özer 2 w ' Perşembe

Merkez 3 vv ” Cuma

Gemlik 4 •» * Cumartesi

Gemlik KÖRFEZE 
Abone Olunuz
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30 Ağustos’un Eşiğinde
İLAN

Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden

M Ağustua. Kurtuluş Savaşımızın 
Maa «caiğini vurgulayan bir utkunun 
(zafer) büyük bildirisidir. Su bildirinin 
içeriğinde emperyalist güçlerin yenilgisi 
tam bağımsızlık yolunun açılması. uy> 
garca yaşam muştuları yatar.

Mustafa Kemal. bu görüşlerden yo
la çıkarak ulusuna, tam güyenlik içinde 
aya bağımsızlık, ya ölün*» diyebilmiştir. 
3u, ur yada yek alma savaşı süresince, 
aıdan sonrada Türk ulusuyla kaynaşmış, 
anan kendine inanını daha pekiştirmiş 
tık kişidir. Sir noktada, Atatürk dü
şüncesini.. 30 Ağustosla başlamış gör
kemiz doğaldır. Atatürk, uzun süre ka
fasında sakladığı uygar düşüncelerini, 
utkunun kazanılmasından sonra ortaya 
kayacak, uygulayacaktır. Ulusundan el
iği güvenle «Hürriyet ve bağımsızlık 
benim karakterimdir.» diyebilecektir. 
Cumhuriyet sonrası yapılan, <u/us olma 
uygar alman yolundaki girişimleriyle 30 
Ağustosu simge! ayacaktır. Kurtuluş Sa
vaşında dize getirdiği sömürgen güçler
den, yaşamı süresince yurdumuzu uzak 
tutacaktır. Bunun yanında dünkü düş
manla barışık, saygın siyasetle onları 
kazanacak; Türk Ulusunun dünyada üs
tünlüğünü kabul ettirecektir.

Siyasal alanda gerçekçi, Ulus'tan 
gerçekleri saklamayan, har alandaki o- 
leşuanı güzlerden kaçırmakta yarar gör
meyen Atatürk, yaşam süresince halkına 
açık olmuştur. Savaş alanlarında aynı 
yalda yürüyerek başarılar kazanmıştır. 
Gerçekleri görmeyen gözlerin, duyma
yan kulakların inançlarının sarsılacağını 
algılamıştır. Ulus çıkarları doğrultusun
dan şaşmamış, ödün da (taviz) vurmamış 
verdirmemiştir. Ekonomik yanlarda, zor
da kalındığında yabancı sermayeyi yur
da sokmak usundan geçmemiştir. Yaban
cı sarmaya, sömürü. Bunların İçin da 
savaşılmadı mı? Öyleyse ne gerek var, 
rf’J* avuç açmaya. Savaştan yorgun, 
yoksul fakat utkuyla çıkan bir ulus bun

dan sonra da kalkınma savası vermiştir. 
Yabancı ulusların işletmesinde ne varsa 
ulusallaştırılmış, İçerdeki kökü dışarda 
sömürünün kökü kazınmıştır.

Bugün, büyük utkunun 54. yılında
yız. 54 yaşında olanlarımız o gün doğ
muşlar, tam bağımsızlığın eşiğinde göz
lerini dünyaya açmışlardır. Yabancı u- 
loşların, uzun süre sömüramediğl Cum
huriyet dönemlerinde boy atmışlar, bu
gün de sömürü düzeninin nasıl işlediği
ni görmekteler. Savaş sonrası yoktan 
var olanı dünya ulusların saygınca yak
laşımlarda bulundukları bir ulus. Günü
müzde, izlenen politikalar yüzünden u- 
luslar saygınlığını yitirme durumunda 
bir ulus. Dün çağdaş bilime dayalı öğ
renim. Bugün, sistemlice çağdaşma bi
limden uzaklaşma durumuna getirilmek 
istenen bir ulus. Dün dışarıya borcu 
olmayan, bugün 3000 yılına dak ödene
meyecek borç içine sokulmuş bir ulus. 
Dahası, içerde çöreklenmiş, yabancı ser
mayenin sömürü düzenini üzüntü içinde 
izliyen bizler.

Gelin de 30 Ağustos’u yaratanların 
sızlamadığım düşünelim. Onlar, kadın, 
erkek’ çoluk, çocuk, kar-kış neden çar
pıştılar? Neden öldüler? 30 Ağustos 
yaratanlara minnetlerimizi sunar, büyük 
utkunun 54. yılını kutlarken, karamsar 
değiliz. Tüm ulus çıkarlarına ters düşen 
tablolara karşın. Yazımızı Atatürk’ün 
ordumuza son mesajıyla noktalayalım.

(Zaferleri ve geçmişi insanlık tari
hi ile başlayan, her zaman zaferle be
raber medeniyet nurlarını taşıyan kah
raman Türk ordusu!

Türk vatanının ve Türk toplumunun 
şan ve şerefini içerde ve dışarda her 
türlü tehlikelere karşı korumaktan iba
ret olan görevini her an yapmaya ha
zır ve tetikte olduğuna, benim ve büyük 
ulusumuzun tam bir inan ve güvenimiz 
vardır.

İlân
Gemlik Belediye Başkanlığından

I — Nacaklf Suyu, Gemlik Kumla «resi, Boru 
Döşeme Hattı Kanal Kazı işi 2490 Sayılı 
Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf ek
siltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

■” Muhammen bedeli 458515,60 lira olup, geçici 
teminatı 22091.-— lira.

5 — İbate 1 > Eylül 1976 Cuma günü saat 15.00 de 
Belediye Encümeni huznmnda yapılacaktır.

4 - İbateye iştirak edeceklerin, ihale tarihinden 
nç gün evvel müracaatla İştirak Belgesi alma
ları gereklidir,

* “*■ Posta ite yapılacak müracaatlar dolayısıyla 
meydana gafoeok gecikmeler dikkate alınmaz.

26-8-1976 Basın

i ESKİŞEHİR 
KANATLI UNLAR

SATIŞ YERİ
Ekmeklik 
Böreklik 
Baklavalık 
Halk tipi ve 
PAKET Unlar 
Parakanda v® Toptan 
Olarak Hizmetinizdeyiz

TOPÇUOÖLU 
Ticaret

Ahmet TOPÇU Tel, 723 ! 

Orhangazi Cad No, 21

Hesap No Adı Soyadı Adresi ifl rrfı Nevi
Un».

10-2015 Mehmet Aşkın D. Subaşı Mah. Lokanta İşL 1974 Gelir 2486
14-1838 Abdurrahman Göızen Hamidiye Mah. Bakkal 19 71 " 495
14-2315 Melek Karakaş 9* ” Nakliyeci 1970-71 622
14-1958 Ali Poyraz o 99 Nakliyeci 1972-73-74 3695
14-2353 Şaban Oğuz •• SI N akliyeci 1971 97
14-2271 Gazanfer özanadolu ’» " Nakliyeci 1972-973 545
14-2456 Hacı Kazancı Katırlı K- Alçıi Taş. Oca. 1971 250

970-73 Melek Konuk Osmaniye Mah. - 1973 Veraset 84
14-2128 Haşan Ertunç Katı-b K. Alçı taş. ocağı 1971 Gelir 2531
970-73 Emine özkaymur H. Paşa Mah. 1973$ Veraset 84

10-1670 Sel abattın Çelik H. Paşa Mah. Dozerci 1973 Gelir 160
10-2026 Galip Sarı B, pazarı Mah. Kahveci 1974 un
14-2768 Mehmet Rugan 9 • 1973 180

11-823 Süleyman Bakar Fındıcali K. Şöfor 1973 250'
14-2818 Cemalettin Subaşı Hamidiye: Mah. Bakkal 1973-974 >• 185
14-2545 Ömer Görücü *» ’’ Nakliyeci 1972-973 540

14-668 Erdoğan Duraklı < « « 1973 <r 60
14-2513 Kerim Güner < « « 1973 < 62
14-2656 Ali Akbaba « « > 1974 « 180

11-895 Abdullah Uysal « « » 1974 « 99
11-601 Davut Çakır < « eçak işçisi 1971-72 <• 30

971-237 İsmail Güler « « - • 1972 veraset 81
14-254 Burhan Döker Kayhan « Kahveci 1973 Gelir 310

10*1881 Ahmet özen a < Nakliyeci 1974 918
14-1774 Mustafa Pekmez < « Nakliyeai 969 < 470
971-243 Mukadder Günay « cc 972 Veraset 170
14-2739 Ali Çevik Osmaniye « Balıkçı 974 Gelir 27b
14-2108 Kamil Bayrak < « Peynir Tic. 970 Gelir 490
14-1454 Yılmaz Göral < « Nakliyeci 973 Gelir 525

132-2467 Hayrettin Göral Kurtul K. « Arsa 100
GA-285 Şevket Seregil Orhaniye Sinema İşi. 975 Gelir 2187
973-92 Haşan Ant İzmir Müstahsil 973 Veraset 5704

10-2047 H. Fikret özge Hamidiye mah Cam Tic. 974 Gelir 830
10-2035 Süleyman Güner « Tuhafiye S 94
10-1980 Mehmet Durman « Gemi Bozma 973 « 2859
10-1829 Lütfü Yılmaz cc Nakliyeci « 50

GO-2106 Ali Akbaba « « 975 < 180
10-1814 Faruk Minare Yağlı Boya 972-974 <r 3025

GG-2127 Ali Altın Nakliyeci 975 cr 250
GG-2259 Mithat Ertürk « « < < 250

970-331 Mahmut Enez D. Subaşı Mah. — 971 Veraset V. 187
973-292 Münüre Aşan < < — 964 cr 1090
11-885 Ali Zümbül « « — 973 Gelir 34
14-2171 Ahmet Toraman a < Kahveci 971 < 250
14-2340 Yuauf Filiz « « Kahveci 971 fC 180
11-879 Ali Rıza Yıldın aı Kayhan « İnşaat Us. 973 < 535
14-2601 Mehmet Kılıç D . Subaşı « Kahveci 972- < 700
10-1983 Çetin Kırca K ayhan « Gem Boz 973 2964
14-2470 Fatma Yalazar « « Büfe işi. 972-74 < 306
14-2306 Kemal Aşçı Osmaniye « Bakkal 971 c< 500
14-2404 Dursun Arin < 1k Bakkal 971 « 378
14-2563 Hüseyin Kayhan « » Nakliyeci 971-972 <* 220
10-1890 Palmer Paul > Konfeksiyon 672 «' 165
I0-I8I5 Bayram Bulut « « Taşaron 972-73 «•* 935
10-1859 Erol Şenocak <r ı» Haritacı 973-74 Sî 4461

1971-236 Güler Dalkılıç İskenderun — —- 971 Veraset V- 1400
11*811 H. Kenan Yetimoğlu Osmaniye Şoför 9722 Gelir 102
11-312 Mehmet Yaşar Osmaniye İnşaat Ust. 967 « 182
14-2344 Zeynel öztürk Orhaniye Maliı Trikotaj 971' «t 227
10-1472 Yılmaz Kanmaz « İnşaatçı 970-971' « 1440
14-2343 Feyzullah öztürk er Trikotaj 981 « 287
14-2360 Cerman Narima cr Köfteci « «b 730
10-1957 Hüseyin Işıldar Fıstıklı K. Emlak Kom. 974 <r 1620

Yukarıda kimlikleri yanlı mükelleflerin Dairemizce kesinleşen vergileri tabaılata 
intikal ettirilmiş olup ödeme emirleri posta ile tebliği mümkün olamamıştır. 213 
S.V.U. Kanunu 103 maddesi gereğince ilânca tebliği cihetine gidilmiştir. ilin tarihin 
den bavlıyarak bir ay içinde ilân yapan makama bizzat aaüracat atmaları vay* ta* 
hütlü mektupla veya telagrafla açık adreslerini bildirmeleri. Adreslerini bildirmeyen 
ler veya müracaatta bulunmayanların ilin tarihinden başlıyarak bir ay içinde tebliğ 
edilmiş sayılacağı ilân olunur.

Vergi Dairesi Müdürü
Basın Zihni ÎYİSON

Her çeşit baskı işlerinde ” KÖRFEZ Basımevi ” 
EMRiNiZDEDiR



KÖRFEZ
Sayfa : 4-

28 Ağustos 976—Cumarr^"

Peynirde Görülmemiş 
ucuzluk

Edirne Teneke Peyniri 29 - TL.
Edirne Kaşar Peyniri 49 - TL,

Mesut Gıda Pazarı
Ahmet ÖZTiN
İstiklâl Cad. No. 19 Akbank Karşısı — GEMLİK

,GA₺ERt SAİKTA'T

Mobilyada Öncülük Görevini Yürüfüyor
Yatak Odası, Oturma Odası Takımları 

Avizeler - Abajurlar - Aplikler - Biblo ve Tablolar 
Yeni Modellerimizi Görünüz

İstiklâl Caddesi Şirin Oteli Altı Gemlik

Eskişehir 
Yem Sanayii 

Gömük Bölgesi Satış Yeri 

Tavuk Yemleri 
Piliç Yemi 
Dana ve Besi ” 
Süt Yemi

Vadeli ve uygun Hatlarla 

Emrinizdeyiz.
Ahmet TOPÇU Tel. 723 

Orhangazi Cad No. 21

Gömlek triko
Crarat
Tişört
Kemer

îç Çamaşırlar 
Pardiiaü Kaban 

Anarat Çeşitleri 
Kumaş Elbiee

DİKİMİ

Z/kA Gonk ve Kaliteli Giyim için 'GÜNEY GİYİM' 
Semerciler Yokuşu No 11 Te! 520 GEMLİK
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Kongreden Manzaralar (II)
Bursa'nın eski ve yeni parlamenterlerinin konuşmaları 
hakkında her hangi bir yargıda bulunmak sanırız olanak
sızdır. Zira 'bu kişiler örgüte sadece bir merhaba ve ne
zaket konuşması yapmışlardır. Sadece Sayın Nail Atlı, zey
tin Kooperatifi hakkında, bir aelegenin eleştirisine verdiği 
cevapta bazı noktalara değinmiştir ve rakamlar vermiştir. 
Burada sayın Atlı’nın açık sözlülüğünü ve kendisini eleşti
ren delegeye ısrarla teşekkür etmesini takdirle karşıladık.

Evet, yapılan kongreden algıladıklarımızı iki haftadır 
bu sütunlarda dile getirmeğe çalıştık. İlerinin daha iyi o- 
lacağı hususunda umudumuzu yitirmediğimizi belirterek 
sözlerimizi noktalamak isteriz.

Konber
Mobilya Aîelyesi

Yeni işyerinde 
Gemliklilerin Hizmetine 

Başladığını Müjdeler

Menekşe Sok. PTT Aralığı No 10 
GEMLİK

Topçuoğlu Ticaret
ARPA - ÎULAP
KURU - EZME 

MISIR • BUĞDAY

ACI UN
KEPEK / BONGALİT

PANCAR KÜSPESİ

ÇİÇEK YAĞI

Uygun f tatlarla hizmeti* 

nlzdaylz.
Not ; Sarvlt Arabamız 

vardır.

TAÇ DEKORASYON
— Yıkanan HALLEYFLEX Duvar Kâğıtları

— MARLEY Yer Döşemeleri
— Jaluzi perdeler

— İnşaat BOYALARI
— CEPHE KAPLAMALARI (dyo Sadotex)

— Dekor İşleri

Seri ve İtinalı olarak yapılır.
Tel. î

Balık Pazarı 2 Nolu Cad. No. 74 — Gemlik/Bursa
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