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KÜÇÜK ESNAF VE SANATKARLAR DERNEĞİ BŞK.

"Esnaflık özelliğini Kaybeden
Kişilere Kredi Veriliyor” Derken
Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Yöneticileri

6 KASIM 19T6 CUMARTESİ

İnsan sağlığım etkileyen 
Karbon Sülfür gazı nedeniyle 
emekli olanlar fazla yaşamıyor 

“Sunğipek’te 6 Saat Çalışma 
Hükmüne Uyulmuyor”

Gemlik İşçi Kültür 
Dayanışma Derneğince ga
zetemize gönderilen yazılı 
açıklamada Sunğipek te
sislerinde karbon sürfür

De’nek Başkam Ya
nar AKalan'ın yap
tığı v&zılı açıklamada Sun- 
ğtpek Fabrikasının birçok 
sanısında karbon sülfür

iddialar Gerçek Değildir,, Dedi
gazı nedeniyle emekli ©- 
lan işçilerin fazla yaşama
dan öldüğü belirtilmekte 
ve şöyle denilmektedir. 
"Sunğipek’teki işçi kardeş-

kullanılmakta olduğu ve 
bu karbon sülfürü Tenef
füs 6den işçilerin vücu
dunda kalıcı hastalıkların 
her an hayatlarını tehlike-

» 2
n

JH 
1 ıf
t fiIR
4

ı»
I* 
t

n 
f

t

s

Gemlik Küçük Esnaf 
ve Sanatkarlar Derneği 
Başkanı Şükret Solmaz 
hafta içinde yaptığı basın 
toplantısında Esnaf Kefalet 
Kooperatifinde esnaflık öze 
İlklerimi kaybeden bazı şa 
hıslara kredi verildiğini id 
dia eni.

Şükret Solmaz toplan 
uda yaptığı konuşmada 
Gemlik Esnafı kredi sıkıntı 
sı çekerken kooperatifte 
eskiden üye olmuş fakat 
sonra esnafık özelliğini kay 
betmiş şimdi çiftçilik fabri 
ka işçiliği yapan kişilere 
kredi verilmesine devam 
ettiğine değinerek, "bu 
gibi kişilerin tüzük hüküm 
(erine göre üyelikten çıka
rılması gerekirken, çıkarıl- 
mayırak verilen kredinin 
büyük bir kısmı asıl esna
fın eline geçememekte ve 
kooperatife üye olmak is
teyen yeni esnaflar 6 7 ay 
beklen ek zorunda kalmak 
çadırlar. Şimdiki yönelim 
kurulu içinde bile esnaflık 
lığı bırakmış kişiler bulun 
makta ve krediden yarar
lanmaktadırlar." şeklinde 
konuşmuştur.

Küçük Esnaf ve Sar 
natkarlar Derneği Başkanı 
konuşmasının bir bölümün 
da piyasadaki sigara darlı 
ğına değinmiş Tekel Mü
dürünün istediği kişilere 
sigara verdiğini esnaflar 
arasında ayrım yaptığını 
söylemiş "piyasada yerli 
fllitrell sigara bulunmazken 
yabancı sigarayı artık her
kes normal olarak kullanır 
duruma gelmiştir. Bafra 
sigarasının içinden birinci 
çıkmakta tekel kibritleri 
yanmamaktadır. Bunlara 
çare aranmalıdır.” demiş
tir, •

İDDİALAR GERÇEK 
DEĞİLDİR

Küçük Eanaf ve Sa
natkarlar Derneğinin İddia 
farını cevaplandıran Gem

lik Esnaf Kefalet Koopera
tifi Yönetim Kurulu üyeleri 
Nurettin Özel ve İsmail 
Tatlısözlü, "iddiaları ger
çeklikle ilgisi yoktur" d es 
mişlerdir.

Esnaf Derneği Başka
nı Şükret Solmaz'ın 1974 
yılında anasözleşmede ya 
pılean dğişiklikten habersiz

Ziraat Odası Başkanı “Zeytin Mahiyeti 13.50 TL” dedi
Zeylin Hatları Merakla Dehleniyor

İlçemiz Ziraat Odası 
Başkanı Nurettin özel bu 
yıl zeytin maliyet hatları
nın geçen yıllara göre da 
ha yüksek olduğunu taban 
fiatlarının buna göre ayar 
(anması gerektiğini söyle

CHP Bu Akşam Müzikli Yemek Düzenledi
CHP İlçe Başkanlığı, 

ve Kadın Kolu tarafından 
bu gece EVİN Reetaurant 
ta müzikli yemek düzenlen 
dİ.

olduğunu söyleyen Koope 
ratif yöneticileri "bir kişi
nin kooperatife üye olabil 
mesi için esnaf özelliğini 
taşıması gerekir. Bu özelli 
ği kaybeden kişiler koope 
ratiften çıkarılır. Buradaki 
"çıkarılır" sözü 1974 yılı 
genel kurul kongresinde 
"çıkarılabilir" olarak değiş 

di;
Muhabirimizin sorula

rını cevaplandıran Ziraat 
Odası Başkanı geçen yılla 
ra göre parasal değer ka
yıpları nedeniyle kooperatif 
zeytin atımlarını yüksek

Konuyla ilgili açıklama 
yapan CHP İlçe Başkanı 
Nezih Dimili, partililerin 
bir araya gelerek blrbirle- 
ılyle tanışmasının düşünül 

tirildi ve Merkez Birliğin- 
ce değişiklik onaylandı. 
Ayrıca Gemlik Noterinin 
1057 no ve 4462 sayılı 
onaylarıyla değişiklik ana- 
sözleşmeye eklendi. Kü
çük Esnaf ve Sanatkarlar 
Derneği Başkanının iddala 
bu bakımdan geçersizdir. 
Amaç çevrenin en güçlü 

tutması gerektiğine değin 
miş ve "odamızın yaptığı 
araştırma sonucu bu yıl 
Gemlik te zeytin ürününün 
maliyeti 13.5 TL olarak 
tesbit edilmiştir. Bu mali
yeti odamız üst kuruluşla 

düğü için yamak düzenlen 
diğini belirtmiş, 'bu tür 
yamakla 1977 yıhnda 
daha sıklaştırılacaktır.” de 
miştlr.

ve büyük plasmanını kul
lanan kooperatifimizi yıp
ratmaktır. Buna asla izin 
verilmeyecektir."

Koop. Yönericileri her 
türlü iddialara cevap yeri
nin Genel Kurul olduğu
nu hesaplamanın genel ku 
rulda yapılması gerektiğini 
belirtmişlerdir.

rina bildirdi." dedi. Zeytin 
ağacının birer yıl dinlenme 
devresi geçirme nedeniyle 
bu yıl ürünün bol olacağı 
na da değinen Nurettin 
Özel Gemlik zeytinlerinin 
%25 i yağlık olarak ayrı
lır. fakat zeytinyağı fiat po 
litikasının dünyada ve biz 
de çok düşük olması yağ
lık zeytinlerin para etme
mesine sebep oluyor. 
Bu bakımdan üretici yağ 
lık zeytinleri çürümeye 
terk ediyor. Son günlerde 
görülen hareketlenme TA
RİŞ ve Tüccarın elindeki 
yağın bir kısmını ihraç etme 
sinden doğmuştur” dedi.

D. S. 4 te

Bazı Kuruluşlar 
Kaymakamlık 
Lojmanına 
Patlayıcı Madda 
Atılmasını Kınadılar

Gecen hafta İlçe Kay- 
makamı Namık Kahveci- 
oğiu’nun kalmakta olduğu 
toptana atılan patlayıcı 
medde olan üzerine üçe» 
mirde bulunan bazı kuru*
luslaT olein kmamışltrdır.

Gemlik Ticaret ve Se
nevi Odası Yönetim Kum
lu Başkanı Tevfik Solak* 
subaşı imzalı yezide ’Kîv-

D. S. 4 ta

(erimiz yapay yünle birlik
te ölüm üretiyorlar. Üzeri
mize giydiğimiz her yünlü 
giysinin sıcaklığını vücu
dunda hissederken, felçli 
kalanların, ilk maaşını bile 
alamadan ölenlerin acısını 
hissetmelidirler. Fabrikadan 
emekli olup felçli kalanla 
nn, aklı dengesi bozulan
ların, emekliliğinin ilk altı 
ayında ölenlerin Gemlik’ 
İller tanığıdır." 

Şevket Süreyya için
Rahmetli Şevket Süreyya'nın evinin eğle tara

fından yağmalandığım geçen hafta Gemlik Körfez 
okurlar, tanırım GzOntlyle akün11lerdır.

Şevket SOreyyayı İlk ket yıllnde temmiş 
onun tatlı »ohbetini ilk k«î eeki öğretmenler Der
neğinde dinlemiştim. Babecan haliyle gayet mütevazlj 
bir tekilde dernoktoe içeri girmiş ve öğretmenlerle 
hemen kaynaşmıştı. Sanırım o zamanlar «Kadro Ma 
rekatı» adlı yapıtım hazırlıyordu. Bir bardak çayı 
bile içemedin. devamlı öğretmenlerin aorertertm ya-

fAtan teze-ie Son lwıwıl D. S. 4 te

ye soktuğu belirtilmekte
dir. "Sağlık Kuradan Ba
kımından günde ancak 8 
saat ve daha az çalışması 
gerekli işyerleri hakkındaki 
tüzüğün, 3. maddesinin 4. 
bendinde Karbon Sülfürle 
üretim yapılan yerlerin çe
lişme süresi 6 saattir" den
diği halde Sunğipek işye
rinde buns uyulmamaMa 
ve işçiler 8 saaı çalıştırıl.

O. S. 4 «e
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HAFIADAH 
I HAFTAYA

“Yüreklerimizin Yangını”
Bilmem bir yakınınız bu dönemde 

Bursa Eğitim Enstitüsu’ne yazılmak 
durumuyla karşılaştı mı? Eğer böyle 
bir şey olduysa sizden neler istedikle
rini de biliyorsunuzdur sanırım. Eğer 
olmadıysa neler istediğini biz anlatmak 
İsteriz.

Öncelikle, kaydı yapılmak istenen 
kişi hakkında bir soruşturma yapılaca
ğı söylenir. Soruşturmanın amacı yazı
lacak gencin milliyetçi (!) olup olmadı
ğını öğrenmektir. Bu araştırma olumlu 
sonuç verirse bir bağış yapmanız söz 
konusu olacaktır. Bu bağış milliyetçile- 
lerin (!) güçlenmesine yarayacağı ve 
Ülkü Ocakları tarafından kullanılacağı 
için son derece kutsaldır, ve aynı za
manda zorunludur. Bunları yaptıktan 
ve ileride milliyetçi (l).bir genç olabile
ceğinizi kanıtladıktan sonra, Enstitü’ye 
yazılır ve böylece fitreye fitreye ken
dinize dönersiniz I Yok eğer bu koşul
lara sahip değilseniz ; titreyik dönemi- 
yeceksiniz ve doğal olarak da Enstitü-, 
ye yazılamıyacaksınız demektir.

İnanın yazdıklarımızda abartma yok
tur ve yazdıklarımız bir kişiden duyup 
dinlediğimiz şeyler değildir. Artık bu 
Bursa’da bilinen bir husustur ve sade
ce — o da şimdilik — resmileşmemiştir.

Hem uzağa gitmeyede gerek yok
tur. Okul Müdürü olan Yusuf Beyzade- 
oğlu adlı kişi açılış töreninde yaptığı 
konuşmada açıkça " Okulu çok şükür 
kafa yapısı bize uygun gençlerle dol
durduk" demiştir. Hemde bunu Vali’nin 
önünde söyleyebilmiştir. Tarih öğretme
ni "Tanrı Türkü Korusun" diye sözleri
ne başlayabilmiş ve o şekilde bitirebil
in iştir.

Bursa Eğitim Enstitüsü artık bir par
tinin üssü halindedir ve bunu bilme
yende yoktur. Danıştay buradan alınan 
tüm öğretmenler hakkında “yürütme
nin dava sonuna değin durdurulması
na" karar vermiştir. Fakat bu karar uy
gulansa dahi, bu yurt sever öğretmen
lerin tekrar orada görev yapmalarına 
olanak yoktur. Zira kendilerinin can 
güvenliği göz konusu olamaz.

Bütün bunlar Türkiye’nin en geniş 
kentlerinden olan Bursa’da olmaktadır. 
Varın siz hesap edin artık; Erzurum’da 
neler olur, Ardahan’da, Elazığ'da, Kah
ramanmaraş'ta neler olur, neler olmak
tadır.

Ve Türkiye'de her gün bir genç öl
dürülmektedir. Ve bu cinayetlerin işle
niş yöntemi aynıdır. Ve bu cinayetler 
yayılma eğilimi göstermektedir. Korku
tacaklar, sindirecekler ve Türkiye'de 
herkesi tltrete, titrete kendine döndüre
ceklerdir! Amaç budur.

Yetkililer susmaktadır ilgililer sus
maktadır. Ve silahlar konuşmakta, sin
sice ateşlenmekte, ölüm gençlerin ara
sında kol gezmektedir. Emniyet görev- 
İllerinin tutumları hakkında Sayın Cum- 
hurbaşkar ı’nm televizyonda yaptığı 

uyarı, kimseyi etkilememiş görünmektedir,
Devamı Sayfa 4 te
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Sentez
Bir zamanki başsız sonsuz
Var ve yok
Gölgeler hareketsiz

Bu taş bu toprak
Hava su
Sonsuz bir boşluk

İçine sığmayan evren 
Bu fizik bu erk
Sabah akşam gece ve gün

Ve. etten kemikten bir insan 
İnanmak inanmamak 
Us, içgüdü, vicdan

Sonra taş kesilen yaşamak 
Gerekli gereksiz sorun-...
Doğru eğri ve hak

Ve, olabilirlik olanaksızlık
İyi ve kötü
Soyul bir mutluluk

Ve,’ çelişkiler sen ben
Acı tatlı
Aç ve tok karın

Azla çok küçük büyük
Cömertmi cömert bir doğa 
Yaşamak için'emek....

Saydamlaşan düşünceler 
Güzel çirkin Sevgi nefret 
Sonu olmayan tutkular, ••

Ak kara kırmızı yeşil renk renk 
Sıcak soğuk
Ve vuran milyonlarca yürek-

Muştala YAZICI

Nöbetçi
Eczaneler

Mert ez 6 Kasım 1976 Cumartesi

Gemlik 7 at " Pazar

Z. Namık 8 •• “ Pazartesi

Erçek -8 ' Sah

Şifa 10 *> ** Çarşamba

Ceylin 11 M Perşembe

Kuyucu 12 *’ Cuma

üzer 13 »> ” Cumartesi

Sayfa 2

Sel Aldı Sel Şofördü Gibi
Sen kî karamdaki bebeyle. 
Ekin ektin, çapa yaphn, ekin biçtin. 

Harman savurdun
Sıcak bir yemeğe hasret kaldın çoğunluk, 
Bir an evvel kaldırabilmek için harmanı, 
Yağmurlar çürütmeden.

Hani bir an evvel kaldırabilmek. 
Hırsıyla öylesine sarıldmki işe. 
Ekini çürütmeden. 
Kışı açlık çekmeden geçirdin belki, 

Ama- 
Karnındaki bebe 
Sel aldı sel götürdü gibi. 
Daha sana ' Anne diyemeden. 
Göçtü sonsuzluğa .

Kaderindir senin) - 
Doğurur doğurur öldürürsün .. 
Hani ölmese. 
Daha mı iyi olacak?
Gün mü görecek sanki- ■ 
Öylesine çizmişlerki kaderimizi!
Ve almışlarda içimizden yüreğimizi, 
Sanki patates koymuşlar.
Ve bizler patates gibi. 
Haşlanıp haşlanıp yeniyoruz-

Suç benîm mi diyeceksin, 
Ulü doğurmaksa kaderimiz? 
Elbet suçsuzsun, suçsuzsunuz,

$u düzen.
Şu kimin için döndüğünden, 
Habersiz olan dünya. 
Döner iken- -

Mustafa ÇAM

S I

| Kongre İlanları 100 TL.
gg Di? Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL. 2

SAHİBİ HÜSEYİN' GÜLER «
GENEL YAYIN MÜH. KADRİ GÜLER w

S: SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İdare Yeri ; Gazhane Cad. Şirin Patajt
M Dizgi ve Baskı : Körfez Basımevi * Şirin Patajt W

TEL- : T9T — GEMLİK
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ B

K İLAN VE ABONE FİATLARI |

Resmi İlânlar tek sütun cm.si 30 TL.
2 Mahkeme ve icra İlânları sütvn cm.si 15 TL j»

Özel İlânlar pazarlık a alınır, v
g Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

Gemlik KÖRFEZİ Okuyunuz Okutunuz
Abone Olunuz Ye Köylere Yollayınız
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KÖRFEZ
Hesap Verme Günüdür 

10 Kasımlar

Saya 3

MUSTAFA YAZICI

Kanlı Tahviller

Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet
Bayramı bildirile-inin bir yarinde ; «Bu 
gün Kurtuluş sa»n?ı kahramanlarını. 
Cumhuriyeti '? kuranları nasıl soyg’yla, 
■einnetie artmak ise, takınacağımız tek 
tutum da Atatürk başta o>mak üzere 
siyaset dünyasında bugünkü varlığımızı 
kendiler’ne borçtu olduklarımıza Karşı 
neckorlüğe düşmektir.» Demecin verildi 
ği günde İsparta'da Atatürk düşüncesine 
karşı çıkış Atatürk'ün çeşitli demeçle
rinden alınarak yazdırılmış şu sözler 
İsparta Valisinin emriyle Gelendost ilçe 
sinde yerinden indiriliyordu «Biz, sa
vaşımızı emperyalistlere karşı verdiğimiz 
için, kcprtalist değiliz.», «Bu ülke sırtıs 
tü yatantirın değil, çalışanların ülkesi-

tıya uğratanlar sahnedeler. Atatürk ro
zeti takmak suç oluyor'. Okullara doldû 
rulan Atatürk'e, Cumhuriyete ulus çıkar 
farına karşı olan sözüm ona milliyetçi
ler (I) egemen olmuş yurdumuzu nereye 
götürmek istedikleri belli olan çağdışı 
kafalar doluşmuş. Atatük’ün gençliği, bö 
tünmüş saptırılmış. Atatürk düşüncesi 
bizlere parçalanmayı değil" bütünleşme
yi, insanımıza yakın olmayı getirmiştir 
Buna aldıran yok. '

Atatürk içimizden biridir, içimizde 
olmalıdır. Atatürk fikirdir, bayraktır. 
Ezilen bir ulusun silkinişi, şahlanışı O’nun 
önderliğindedir. Yediyüz sene OsmanlI 
denen bir ulusa Türk olduğunu duyurmuş 
ona Türklük gururunu, Türklük onurunu

cebir ve şiddetle, topla 
tüfekle öldürülemez » Ulusumuz temsilci 
si Cumhurbaşkanımız. Kurtuluş savaşını 
kazananlara ; cumhuriyeti yaratanlara 
saygıyla değil de saygısızca davrandığı 
mızda nankörlüğe düşmüş olduğumuzu 
söylediği birgön, İsparta valisi bu deme 

■ ce ters düşmüşür. Atatürk'ü benimseme 
■ diğinı, ana saygı duymadığını yaptığı iş 
E le kanıtlamıştır. Bugün yaptığı işi Ato- 
g turk'ün getirdiği hürriyet h'vası içinde 

■ a havanın verdiği güvenceyle yapabildi- 
I ğinr unutarak «nankörlüğe» düşmüştür.

Atatürk 36 yır önce öldü. Arkasında 
dünyanın saygısını sevgisini kazanan bir 
ulus birakarak. Bugün içimizde Kurtuluş 
savaşını neden kim'ere karşı verdiğimizi 
bilmek istemeyenler var. Varsıl olmayan 
yurtdaşmın sırtından, sırtüstü yatarak 

~para-..kczanun!arımıı. var. Fikirlerin zor 
kullanarak öldürüleceğini düşünen kafa 
farımız var. Atatürk’ün öğretmenini eği 
tim düzenimi paramparça ederek sarsın

kazandırmıştır Ulusumuzu dünyanın say 
gırt uluslarından biri yapmıştır kjsa zaç 
manda.

Atatürk’ün'ölüm yldönümleri hesap 
verme günleri olmalıdır. Bundan böyle 
Atatürk'e ağıt değil, Cumhuriyeti nere- 
re getirdiğimizi ; toplumumuzu ileriyle 
dönük, çağdaş düşünceye yönelik 
onu her alanda eğitme konusunda/neler 
yapıp yapmadığımızı , sergilemeli, Onun 
güvencesi olan ulusuna gerçekleri anlat 
malıyız. O nun ölüm günleri bir Atatürk 
Bayramına dönüştürülmelidir^. . Çünkü 
Cumhuriyeti devrimlerini, kişiliğimi: kıyı 
sından köşesinden koparmağa ne kadar 
uğraşsak başaramıyoruz. Çünkü Kemalist 
ler dipdiri ayaktalar. Çünkü ona, yap
tıklarına şovenlerle birleşerek nankörlü 
ğe düşmüyoruz.

Karşında saygıyla eğilirken, kaygı
lanmanın yersiz olduğu bilinci içindeyiz; 
Yaktığın meşale söndürüleınez BÜYÜK 
ATATÜRK...

Mehmet Bey sivri sakallı çıkık elmacık kemikleri ve birbirlerine bitişik gür ka
ra ktşlanyle ilgiye değer kendi halinde sevimli bir insandı.

Gür ve kara kaşlarının altından her zaman sevgi dolu ama zekice baka* bîr 
çift göz ve altındaki kaba çizgiler ona* inandırıcı bir kişiliğe sahip olduğu izlenimi 
rii uyandırdı karşısındakinde. Genel yüz çizgileri pek öyle keskin olmamakla, biri 
çirkinliğini gizliyormuş gibi insan onda çirkin bir şey görmek istemezdi. Pek öyle 
konuşkan değildi, ama bazen sevdiği dostuyla hoşlandığı konularda dakikalarca konuş 
tuğudâ olurdu. Yani onda herşey tam bir uyum içindeydi Heyecansız ve pürüzsüz 
konuşma üstünlüğüyle, sevimli bir şaka yaparak efendim diye söze başlamak, onun 
sağlam kişiliğinin dokusundan gelen doğal bir özelliğiydi.

Küçük bir memurluğun getirdiği zorluklar, onu gereğinden birazcık çok duvgu- 
sal ve kuşkucu yapmıştı. Hemen hergün dairesinde işi bittiğinde şöyle kentin gör
kemli caddelerinde yarım saat kadar dolaşmayı özel bir alışkanlık edinmişti. Ve 
bu ouun memurluk yaşamının ayrılmaz bir parçası gibi olmuştu. Herzaman olduğu 
olduğu gibi, işi bitince gezmeğe çıkmıştı yine. Mevsim sonbahar olduğundan sabah- 
leain pardesüsünü almayı unutmamıştı ama akşamüstü hav* güzel olduğundan giyme 
sine gerek yoktu.Koluna astığı pardesüsüyle ve öteki elindeki gazetesiyle dalgın adım 
larla caddede ilerliyordu. A sonra bû anlamsız garipliğini kendiside anlamış olmalı 
ki durup dururken birşeyler anımsamağa çalışıyordu. Zira algılarının çok duyarlı ol 
duğunu iyi biliyordu. Kötü bir şey olmadan çok önce olacaklardan ona altıncı duy
gusu/ Mesaj götürüyordu Bundan .çok emindi. Çünkü herzaman öyle olmuştu. 
İçindeki, karışık duyguların nedenini araştırırken bir yandanda gelip geçenlere bakı
yordu. Paydos saati olduğundan cadde kalabalıktı az ilerde büyük cami Ve onun 
tam karşısında Palmiye pastanesi yer alıyordu. Caddenin bu en meşhur pastanesinin 
yanı başında ne için kullanılacağı bilinmeyen beş katlı büyük bir binanın inşatı bit 
fhek' üzereydi. İşte Mehmet bey sözünü ettiğimiz inşaatın önünden geçmekte iken 
Küüüüt ! diye bir şey önüne düşüvermişti. Şaşkınlığını ve heyecanını yatıştırarak 
düşen şeyin ne olduğunu anlamak için yere baktığında can çekişmekte olan bir çift 
gözle karşılaşmıştı.. Evet .düşen bir 'insandı ! Giysilerine yer yer sürülmüş siya ar
tıkları', onun inşaatta çalışan bir işçi olduğunu kanıtlıyordu. Zavallı ne olduğunu 
anlayamadan an.lam.siz birkaç kaş göz hareketi yaparak hemen ölmüştü az sonra
elinde birkaç.eski gazete ile birlikte bir polis geldi ve hemen ardından bir bekçi
polis bir 'yandan elindeki gazeteleri ölünün üstüne örtmeye çalışırken diğer yandan 
bekçiye"görevlilerin dışında kimsenin sokulmaması için tebeşirle cesedin çevresinde 
bir çember çizmesini işar* t .ediyordu. Bir anda büyük bir meraklı topluluğu cesedin 
din ‘çevresini sararak anlamsıa anlamsız hem seyrediyor, hemde rasgele herkes yanın 
dakine olayla ilgili birşeyler soruyordu. Kimi nereli ve kaç yaşında olduğunu araş
tırırken," kimide yânındakine üzüntüsüne belirtiyordu am* hemen herkeste bir anlam 
sız'ik bir yadırgamasızlık hakimdi. Mehmet Bayi kötü olay çok etkilemişti, şaşkın, 
şaşkın etkafıoa bakınarak hiçbir şey yapamamanın çaresizliği içinde kıvranıp birşsy 
ler yapmağa çalışıyordu. Bir ara daha çok dayanamayacağını anlayarak polise sokul 
du ve gazete yerine elindeyi pardesüyü uzatıp onu örtmesini rica etti. Polis gereksiz 
beyefendi gazete aynı işi görebilirken ne diye pardesüsünüzü israf ediyorsunuz diye
rek onu davranışından caydırmağa dğraşıyordu fakat o ekmek parası için düşüp ölen 
bu yurttaş için pardesüyü gözden çıkarmağa kararlıydı. Polis yapılan ışrarlar* uy* 
rak pardesüvü alıp ölünün üstüne örttü.

DEVAMI HAFTAYA

gernLik
'' j KÖRFEZ
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t Yeni Davetiye Çeşitlerini 
Sayın Müşterilerine sunar.

Evlilik - sünnet - Nişan - Gün 
ve Kutlama Davetiyeleri

^Yepyeni Çeşitleriyle
BASIMEVINDE

Galeri
Formika ve Polyester 
Kaplama Mobilyalar

Yatak Odası ve 
Oturma Odası 
Takımları

Sanat’m
MERMER BİBLO 

ÇEŞİTLERİ

Reprodüksiyon ve 
Yağlı Boya 
Tablolar

Aplik - Avize - Abajur 
Çeşitleri

İstiklâl Caddesi Şirin Oteli Altı Gemlik
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Sayfa 4 6 Kasım 1976 Cumartesi

HAN
Umurbey Belediyesi Başkanlığından
Belediyemize ait idare binası inşaatı 2490 sayılı 

kanun gereğince kapalı sarf usulü eksiltme usulü ile 
ihaleye çıkarılmıştır, ihalesi 26.11.1976 Cuma günü saat 
14.30 da Belediye encümeninde yapılacaktır. Keşif Be
deli 2.186.386.- TL. sı olup muvakkat teminatı 
79.341.58 liradır. Taliplerin teklif mektuplarını ihale saa 
tinden bîr saat evveline kadar Belediyeye vermeleri 
tasımdır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmas. ihaleye 
iştirak edeceklerin 1976 Ticaret Odası kayıt belgeleri 
ile bn iş kadar yaptıkları işlere ait vesikaları ibras et
meleri gerekir. Şartnamesi belediyede görülebilir Beledi 
ye ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğini yapmakta 
serbesttir. BASIN

"Yüreklerimizin Yangını”
Türkiye’de yerleşme olanağı arayan 

Faşizmin son çırpınışlarıdır bunlar. Ken» 
di bataklıklarında çırpına, çırpına eriyip 
gideceklerdir. Türkiye’de Faşizm kendi-: 
ne yer bulamıyacaktır. Tarihi gelişime 
aykırıdır bunun aksinin düşünülmesi. 
Fakat bu arada pırıl, pırıl gepgenç in
sanlarımızın başı yenmektedir. Buna 
yanmaktadır yüreklerimiz. Ve yürekleri
mizin bu yangım, buna sebep olanları 
bir gün kül edecektir.

M. CENGİZ GÖRaL

Şevket Süreyya için
altlayarak Cumhuriyetin ilk yıllarındaki zorlukları 
anlatıyordu. Va konuşması bittiğinde bardaktaki çay 
soğumuştu.

O karşılaşmadan sonra Şevket Süreyya'yı devam 
Iı gördüm. Kimi Umurbey minibüslerinin yanında, 
kimi Yüksek Öğrenci Derneğinde, kimi Gazinoda 
gençler arasında.. Bende devamlı ilgi uyandıran bir 
kişiliğe sahipti Şevket Süreyya. Bu bakımdan Umur 
beydeki evinde kendini ziyaret etmek istedim hep. 
Düzenli ve prensip sahibi bir kişi olması nedeniyle 
her zaman görüşme kabul etmezdi. Genellikle saat 
16.00 dan sonraları kapılarını hep dostlarına açardı. 
Hani ziyaretçisi de hiç eksik olmazdı, işte bende ki 
bu istek bir türlü gerçekleşmedi. Çünkü ani ölümü 
buna olanak bırakmadı. Fakat Gemlik’e indiğinde 
oturur konuşurduk. Sık sık Gemlik'in güzelliklerin
den söz eder, Körfezin yağmalanmasına ve fabrika
larla yok olmasına büyük üzüntü duyardı. "Doğa bu
ralara bütün güzellikleri vermiş, ama biz bunu koru 
yamıyor, çıkartırımız uğruna öldürüyoruz "derdi.

Şevket Süreyya ileri yaşına karşın devamlı çalı 
şan ölümüne dek genç kalmasını bilen bir kişiydi. 
Yoksa o yaşta bu verimli yapıtlarını verebillrmiydi. 
Kendinini son gördüğümde kısa bir süre oturup dinlendi 
Telaşından anladığıma göre evinde bazı değişiklik 
ler yapıyordu. Umurbeydeki yazlık evini kedi zevki 
ne göre onarıyor, bir taraftan da "Kızıl Mektuplar" 
adlı kitabını yazmakla uğraştığını belirtiyordu. Şimdi 
ne oldu bilemiyoruz tabii...

İşte o günden sonra göremedim o babacan kişiyi. 
Ama aradan aylar geçtiğinde evinin soyulması üzerine 
pencerelere demir parmaklık takılmasını resimlerken, sağ 
İlk haberini aldım. Sonra ani ölümünü duyduk. O gün
lerde hep yazmak İstedim. Hatta birlikte çekildiğimiz 
bir anımızı o yazı İçin kllfelendlrmlftlm. Olmadı. Geçen 
hafta Umurbey'dekl talan olmuş evini gezerken hep o 
babacan klflyl düşündüm. Evinde büyük bir kitaplığı var 
mif. Şimdi Orhangazi'de bakkallarda ve kitapçıda.. Büyük 
bir çoğunluğu da yağmalandı. O anı dolu ev hayırsız bir 
evlat tarafından acınır bir duruma getirildi. O büyük kİ 
fiye bir parça saygı gerekirdi oysa. Yakınlarından hep 
İlgi bekledik, ama al uzatan olmadı. Umurbey'e Boyar 
Kitaplığının yanında birde Şevket Süreyya kitaplığı veya 
müzesi yapılamazmıydı t Zaman yine de geç değil. Ta
bii ailesi olanlardan haberdar İse... Umurbey Belediyesi 
bir kültür kaynağı kazanmak İsterse... Kadri Güler

ÖNEMLİ DUYURU
Hürriyet Gazetesine vereceğiniz Her Çeşit 
İlan ve Reklamlarınız için Uzağa Gitmenize 

gerek: K-Zkelmla.»!
a®™ w

Küçük ilanlar, Düğün, Nişan, Doğum, Gün, 

Ölüm, ilanları, Teşekkür ve Kutlama ilanları ile herçeşit

REKLAM İŞLERİNİZDE BİZE BAŞVURUNUZ

Müracaat: Gemlik Körfez Basımevi TEL: 797
Kınama Olayı 
makam Namık Kahvecioğ- 
lu’nun ikâmetgâhına meç
hul kişiler tarafından yapı
lan menfur tecavüzü şid
detle kınar olayların te
kerrür etmemesini candan, 
dilerim" denmektedir.

İlçemiz Zitaat Odası 
Yönetim Kurulu ise yayın
ladığı bildiride ' sabotaj 
hareketini nefretle karşılar 
Oda olarak aile efradına 
ve kendisine geçmiş ol
sun deriz" demektedir. 
Gemlik’in Din Görevlileri 
Derneği Yöneticileri ise 
‘‘menfur olayı kınıyoruz" 
adlı bildirilende de elayı 
nefretle kınayıp Kayma
kam Kahvecioğluna geç
miş olsunda bulundular. 
Öte yandan 60 imzalı bir 
yazıyla Gemlik İlçesi Me
murları da sabotaj olayını 
kınayarak, Kaymakam’a 
geçmiş olsun dileğinde bu
lunmuşlardır.

6 Saat Çalışma 
Hükmüne 
Uyulmuyor

maktadır" diye devam e- 
basın bildirisinde, işyerin
de yetkili sendika olan 
Petrol-İş'in konuya gereği 
gibi eğilmediğinede değini 
liyor ve «3,5 yıldır işçiler 
için hayati bir sorun olan 
6 saat çalışma ve işyeri 
sağlığı konusunun daha 
çözüme ulaşamadı bu bi
lerek ve isteyerek yapıl
maktadır» denmektedir.

İşçi Kültür Dayanışma 
Derneğinin yaptığı yazılı 
açıklamanın son bölümün
de ise İSGÜM Heyetleri
nin fabrikaya 3 yıldır ge
lip gitmesi göstermelik o- 
larak nitelendirilerek "so
runa işçilerin haklarını al
mak için verecekleri mü
cadele ile çözüm buluna
caktır" deniliyor.

Dikkat... Dikkat...
OTO ÇELİK

Şoför kursu çalışmalarına hergün devam 
etmektedir. Kursa katılmak isteyen Bay 
ve Bayanların OTO ÇELİK’e müracaat etme 
leri menfaatleri icabıdır.

Not. : Kurs çalışma saati 90 tl. olup.
uzun turlarımızda fiat değişmez.

15 - 20 saatte tam şoför olmayı garanti 
ederiz.

Mür : TEL. : 86 Garaj içi GEMLİK

Matbaamızda Çalıştırılmak 
Üzere Çırak Aranıyor

orkide 
çiçek evi 

Her Nevi Mevsim Çiçekleri 
Buket Sepet - Çelenk ve Arajman 

Yapılır 
Gelin Arabası Süslenir

Balıkpazan 1 Nolu Cad. Askeri Gazino Kar. 

Tel : 613 den — GEMLİK

S. S. Gemlik Körfezi
Yapı Kooperatifi Başkanlığından

Koopratifimizin sahibi bulunduğu Gem
lik Orhaniye Mah. (Kumla Yolu Üzeri) 15 e- 
da 8 parsel arazi üzerindeki 230 ağaç zey
tinin 1976 yılı mahsulü 12 Kasım 1976 Cu
ma günü saat 14.30 da Kooperatifimiz mer
kezi Belediye Dükkânları No. 30 da açık ar» 
tırma suretiyle ve peşin parayla satılacaktır. 

Kooperatif satışı yapıp yapmamakta ser
besttir, Taliplilere duyurulur;

Kooperatif Başkanlığı

DEVREN SATILIK
İŞYERİ

GEMLİK’İN EN İŞLEK YERİ OLAN 
İSTİKLÂL CADDESİNDE BİR İŞYERİ 
DEVREN SATILACAKTIR.
MÜRACAAT : G. KÖRFEZ GAZETESİ

K O N JEfc JE İR
Mobilya Atölyesi 

Yeni işyerinde Sayın 
Gemliklilerin Hizmetine 

Girmiştir.
Menekşe Sok. PTT Aralığı 
No. 11 - ÇELMİK
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DVRMAYAUM DÜŞERİZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

SO KURUŞ 13 KABIM 19T6 CUMARTESİ

Bir Ayda Altı Ev Soyuldu. Hırsızlar ziynet eşyalarını tercih ediyor
SOYGUNCULAR CİRİT ATIYOR

ATA ANILDI

llçemızce bir ay için- 
a« alt» avin soyulması halk 
arasında tedirginlik yarat
mış av fareleri emniyet taş 
küaomn butun aramalarına 
karsın bulunamamıştır.

Aylar önce Umurbey- 
de 3>tı evin soyulmasından 
sonra soygunculuk Gem 
lik e sıçramış; bilinmeyen 
ev fareleri Ekim ve Kasım 
ayı içinde birçok eve gir
miş değerli sus eşyaiarıy 
la giyecekleri çalmışlardı'. 
Bazı evlerden birsey alma
yan soyguncular yalnız et 
rafı yoklamakla yetindiler. 
ALTI EVE GİRMİŞLERDİR

Ecevit Resimli Çay Takımı 35 Bin Liraya Satıldı

CHP’ nin Yemeği Büyük İlgi Gördü
Geçen hafta CHP il

çe örgütü tarafından dü
zenlenen 'Müzikli Yemek" 
büyük ilgi gördü ve ye
mekte açık artırmaya çıka 
nlan Ecevit resimli çay ta 
kimi 35 bin liraya Tahir 
Paksoy adlı şoföre satıldı.

200 davetli üzerine 
hazırlık yapılan yemeğe 
500’e yakın CHP li kanlın 
ca serviste zorluk çekilmiş 
bu arada gazinolardan sanj 
delye ve masa getirtilerek 
konuklara yer sağlanmıştır.

İl Başkanı Yılmaz Akkılıç 
*1977 «çimlerinde güçlü ola» 
cağız” dedi.

Kimlikleri bilinmeyen 
hırsızlar Gamlik’in Demir 
subaşı mahallesinde Ali 
Yalçın adlı kişinin evine 
girdiler ve işlerine yaraya
cak birşey bulamayınca 
evi talan ederek çıktılar. 
Ali Yalçın olayı emniyete 
bildirdi.

İkinci oiay Hisartepe 
Mah. İşçi Mahmut Çırak 
ın evinde meydana geldi. 
Ev fareleri inşaat işçisinin 
evinden iki gömlek ve bir 
miktar para çaldılar.

Yine Hisartepe mah. 
soygunlarına devam eden 
hırsızlar Harun Ayvazın

Bursa, İnegöl, Orhan 

gazi, İznik Karacabey, Ye 

nişehir, Orhaneli, Mudanya 

CHP örgütünden konukların 

katıldığı yemekte konuşan 

il Başkanı Yılmaz Akkılıç 

CHP’nin 1977 seçimlerin 

de birlik içinde büyük ço 

ğunlukla yönetime gelece-J 

ğine değindi ye "1977 se ' 

içimlerinin atmosferine gir- 

diğimiz bugünlerden sonraj 

her CHP li büyük fedakar} 

lıkla 1977 seçmileri için 

çalışmalı birlik beraberliği

miz ile önümüzdeki seçim 

ferde çoğunluğu sağlamalı 

yız," dedi.

İl ve llçeledn Yöneti

cileri Kadın Kolları Gençlik 

Kollarının katıldığı yemekte 

açık artırmaya çıkarılan 

Ecevit resimli çay takımı 

büyük çekişme sonucu 

yalnız 50 lira veren şoför 

Tahir Paksoy da kaldı, ör 

flüt artırmada 35 bin lira 

gelir elde etti.

Geç saatlere kadar 
süren "Müzikli Yemek" te 
CHP’lller doyasıya eğlen
di.

evine girdiler. 2600 TL 
para bir takım elbise ve 
radyolu teybini götürdü
ler.

Kasım ayının ilk soy
gunu Gemlik’in tanınmış 
iş adamlarından Mustafa 
Erenoğlu'nun gündüz evi
ne girilmesiyle başladı' ve 
Erenoğlunı n eşine ait 10 
bin lira değerindeki altın 
köstek 3 bin lira değerin
deki iki bilezik ile 1500 
lira para çalındı.

Daha sonra totoğrafçı 
Cahit Şeker'in evine giren 
soyguncular evi dağıtıp 
gittiler.

Yemekten Bir Görünüş

Ecevit resimli Çay Takımını Şoför Tahir Paksoy aldı

Başka soygunda ise 
Demirsubaşı mah. Recai 
Şimşek adlı şahısın evine 
girildi, birşey alınmadan 
çıkıldı.

Üc Küçük Tabanca
Soygunculuğundan Tutuklandı

Son günlerde artan 
hırsızlık ve soygunculuk 
faillerinden olduğu sanılan, 
yaşları 13 ile 16 arasında 
üç küçük kasa hırsızı çal
dıkları silahlarıyla yaka
landılar.

Bekir Yiğit (13), Os
man Katıres (16), Doğan

Son günlerde Gemlik 
te songunların artması 
Gemlik’lileri tedirgin eder
ken halk soygunculara kar 
şı tedbir almağa başladı.

Duru (16) adlarındaki kas 
sa hırsızlan ilçemiz emni
yet görevlilerinden polis 
Ahmet Güngör’ün uzun 
takibinden sonra yakalandı 
Kasa soyguncularının po
lise verdikleri ifadeye göre 
silahları Gemlik’in tanın
mış zeytin tüccarlarının ka

salarından çaldıkları iddia 
edildi.

Soyguncuların iddia
larına göre önce Mehmet 
Emin Turhan'ın kasasın
dan tabanca ile 90 TL. pa
ra, A. Rıza Koral’ın ka
sasından tabanca, Özgür 
Turşu yazıhanesi kasasın
dan 2 Hislon saat ve 65 
TL. para, zeytinci Süley-

D. S. 4 te

Küçük Esnaf ve Sanatkârlar 
Derneği Başkanı 

"Esnafımız Bağlı 
Bulundukları 
Dernek ve 
Kooperatiflerin 
Genel Kurullarında 
Cok Dikkatli 
Olmalıdırlar” dedi

Gemlik Küçük Esnaf 
ve Sanatkârlar Derneği 
başkanı Şükret Solmaz 
Basına yaptığı açıklamada 
"Esnafımız bağlı bulun
dukları dernek ve koope 
tariflerin genel kurulların 
da çok dikkatli olmalıdır
lar” dedi.

Şükret Solmaz bazı 
kuruluşların genel kurul
larda esnafın aleyhine ka 
rarlar aldırıldığını ve bun 
dan esnafın haberi olma
dığını söyledi Solmaz 
daha sonra şöyle konuş
tu. "Bu durumlarda esna 
fimiz çok dikkatli olmalı 
ve kendi çıkarlarını gözet 
malidir. Yoksa kelime 
oyunlarıyla esnafın hak
kına göz dikilir." dedi.

Büyük Kurtarıcı Mus
tafa Kemal Atatürk ölümü 
nün 38.nci yıldönümün
de bütün yurtta törenlerle 
kutlanmıştır.

İlçemiz merkezinde 
ve köylerinde de anma tö 
renleri düzenlenmiş ve 
ATA birkez daha anılmış
tır.

Gemlikte anma töre

Kasa hırsızlan Polis Ahmet Güngör’ün uzun takibi
yakalanıp tutuklandılar.

Şevket Süreyya'nın Evi Satıldı
Ölümünden sonra evi 

oğlu tarafından yağmala
nan ünlü yazar Şevket 
Süreyya’nın evi aile tarafın 
sattırıldı.

Ünlü yazar tarafından 
satın alınarak restore edi
len Umurbey'deki köy evin 
de çalışmalarını sürdüren 
Şevket Süreyya Aydemir’in 

"Faşizm Öğrenim Özgürlüğünü 
Engelliyor”

Eğitim Enstitülerine giriş sözlü sınav
larında sorulan soruları duymayan kalma
mıştır. İsterseniz Kırşehir Eğitim Enstitü
süne girmek için sözlü sınava katılan öğ
rencilere sorulan sorulan sıralıyahm.

1 - Dokuz ışık nedir ?
2 - Türkeş’ın hanımının ismi nedir ?
3 - İmanın şartlan nelerdir ? »
4 - Öğle namazı kaç rekattır ?
5 - Nazım Hikmet Milli Şair midir ?
6 - Komünîzim ve milliyetçilikte aileyi an

latınız ?
7 - Günlük okuduğunuz gazetelerin adla- 

nelerdir ? v. b.. » *
D S. 4 te

ni Lise bahçesinde düzen 
lenmiş saat 9.05 de saygı 
duruşundan sonra günün 
önemini belirten konuşma 
lar yapılmış, Atatürk n 
Atatürkçülük konulan iş
lenmiştir.

Aynı anda ilçemiz ilk 
okulları da ayrıca okulların 
da anma, törenleri düzenle 
yerek Atalarını artmışlardır.

ani ölümü üzerine büyül 
oğlu Orhan Aydemir babı 
sının özenle yaptırdığı evir 
eşyalarını kapı pencer 
çerçevelerini sökecek sat 
m ı ş t ı . Yağmalanmı 
üzerine satışa çıkarılan 
hafta içinde Özdemir Aca 
adlı şahıs tarafından 20( 
bin liraya satın alınmıştır.

I
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KÖRFEZ Sayfa

Yazarımız Sayın M. Cengiz Göral’- 
ın bu hafta yazısı elimize ulaşmadı
ğından yayınlayamadık. özür dileriz.

G. KÖRFEZ

KONGRE İLÂNI
YSı-İŞ Sendikası Gemlik Şube Başkanlığının 

Normal Genel Kurulu 28.11.1976 günü saat 10.00 
da Gemlik Şirin Sinemasında yapılacaktır.

Duyurulur.
YSİ-ÎŞ Gemlik Şube

Yönetim Kurulu

GÜNDEM t
1 — Açılış
2 — Divan seçimi
3 — Raporların okunması ve müzakeresi
4 — İbra
5 — Seçimler ( Başkan. Sekreter, Mali Sekreter, 

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Ku
lu, Genel Merkez Delegeleri seçilecektir.

6 — Dilek ye temenniler
7 — Kapanış

KONGRE İLÂNI
Demeğimiz Genel Kurul toplantısı 21.11.1976 

Pazar günü akşamı saat 19.00 da Köy Kahvehane
sinde yapılacağından sayın üyelerimizin teşrifleri ri
ca olunur.

Muratoba Köyü Kalkındırma 
ve Güzelleştirme Derneği

Bşk. ,
Gündem :

1 — Açılış
2 — Yoklama ve saygı
3 — Dîvan seçimi
4 — Faaliyet ve murakaba raporlarının okunması
5 — Raporların tenkidi ve ibraı
6 — Yeni idare ve murakıpların seçimi
7 — Dilekler ve papanı?

Bir tohum düşer 
toprağa 

filiz verir, 
kök salar.;.
Bir böcek,
Kanat çırpar çiçeğe... 
Güneş öylesine özgür 
öylesine korkusuz toprak

La... Majör Dramatik Oratoryo
Gün çoktan doğdu gel uyan yavrum, 
Uykulu gözlerini şilde gülümse.
Gel kara yazgıyı (!) yenelim 
Gelde sürelim geleceği önümüze.

Ümitsizlikten ümide köprü kuralım 

Bak tarlada başak yeşermektedir.
Aldanma yaşamın toz pembeliğine 
Gülle ateş (!) aynı renktedir.

Hani kör böcekler avlarını bulur ya 
Bir yaşama iç güdüsüyle!
İşte sende bulursun doğru yönü 
Her taraf karanlık olsa bile.

Gün olur çiçekler sonbaharı hıçrırır 
Çok geç olabilir o gün 
Seri taaâ.... orada ben burada
Bir ölüm suskunluğudur aramıza giren

Hürerli bir şarap gibidir geçmiş bilirim 
Ama yavrum sen geleceğe güven.

Mustafa ÇAM

Sîzler Bizden
UZAK DURUN

Evreni soluklarıyla kirletenler. 
Sîzler bizden uzak durun. 
Kardeşliğin; dostluğun. 
Kokusuna sirke diyenler, 
Alın teriyle alınmış bir ekmeğe, 
Göz dikenler, 
Sîzler bizden uzak durun. 
Utananlar toprağa, güne bakmaya, 
Utananlak sarılmaya kazmaya, çapaya, 
Sîzler bizden uzak durun.
Yemişe durmuş dalları kesenler, 
Bire bin verecek dallan... 
Sîzler bizden uzak durun.
Anaların gözyaşlarını, 
Sofraya akıtanlar, 
Kırağı düşürenler saçlara, 
Çok görenlea bir ince dumanı, 
Babalardan tüten, 
Sîzler bizden uzak durun.
Açılmış çiçeklere sol diyenler, 
Kor olacak ateşlere sön diyenler. 
Sîzler bizden uzak durun.

Mustafa ÇAM

YAjAMAK
ve
öylesine güzel 
öylesine güçlü 
el ele
omuz omuza
yaşamak...

Zülfikâr DENİZ

KAYIP
T.C. Emekli Sandığından almış olduğum 65062 

Nolu Vatani Hizmet Aylığı Bağlananlara Verilen 
özel Belgemi kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü kalmamıştır.

65062 Vesika No.lu
Mehmet İnan

KAYIP
16 ER 596 Plakalı (Murat-124) otomun plaka

sı kaybolmuştur. Yenisini alacağımdan eskisi hüküm
süzdür.

Haydar GÜL

1-Nöbetçi 
Eczaneler

Üzer 13 Kasım 1976 Cumartesi

Merkez 14 ft " Pazar

Gemlik 15 •• " Pazartesi

l. Namık 16 •» ' Sah

Erçek 17 • • ** Çarşamba

Şifa 18 '' Perşembe

Ceylân 19 m *’ Cuma

Kuyucu 20 •• ” Cumartesi

İLÂN ve ABONE 

Kongre İlanları 100 TL. 
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL. 

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER 
GENEL YAYIN MÜD. KADRİ GÜLBR 
ŞORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

idare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Parajı
Dizgi ve Batkı : Körfez Basımevi - Şirin Parajı 

TEL. : T9T — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

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

Mahkeme ve İcra İlânları sütun cm.sı 15 TL

Özel 1 laplar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

K. E. S. Derneği Olayı Kınadı
Küçük Esnaf ve Sanatkârlhr Derneği Kayma

kam’a karşı girişilen olayı kınadı. Dernekçe yapılan 
açıklamada “Kaymakam Namık Kahvecioğlu’nun e- 
vine yapılan adice saldırıyı Küçük Esnaf vc Sanatkâr
lar Derneği olarak kınamaktayız’’ dendi.

Gemlik KÖRFEZİ Okuyunuz Okulunuz
Abone Olunuz ve Köylere Yollayınız
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ULUSÇULUK ADINA MUSTAFA YAZICI

GÖRÜSÜ^.
Kanlı Tahviller

Geçen Sayıdan Devam

Ulusçuluk anlayışı kişiden hükümet 
edenlere değin değişik açılarda yorumla 
■sr. Nasıl, ne şekilde çevreye halka na
sıl verilmesi gerekiyorsa ; kişisel yada 
koltuk çıkarları doğrultusunda yorumla
nır ulusçuluk.

Ulusal çıkakları ulus katlarının ezil 
»işliğini ulus bireylerinin patronların, 
ağaların elinde tutsaklığını görmezler 
ulusçuluk tıslayanlar. Onlarca ulusçuluk 
kişisel çtkariart doğrultusundadır. Ulus
çuluk anlayışları bu çıkarların çok geri 
sinde kafir. Gerek ulustan kopmuş birey 
ler gerekse hükümet edenler ulusçu ol
dukları yutturmacalarında gerçeği söyle 
yememenin ezikliği içindedirler. Kişicikler 
esen kuvvetli rüzgarların önünde ulusçu 
lak türküsünü söyleyerek yuvarlanıp gi
derler, Her yuvarlanışta her sarsıntıda 
biraz daha palazlanır daha patronlaşır
İBF» Cip erini ulusun sırtından 
ulusçudurlar. Vergi kaçırırken

dan çalıştırırken ulusçudurlar.

şişirirken 
ulusçudur 
sağlama- 

Ulusun
yer altı, yer üstü servetlerini yabancıla
ra peşkeş çekerken ulusçudurlar kişicik

çevirirken ulusçudurlar. Yerel, yada yurt 
sorunları hiçtir onlar için ama yinede 
ulusçudurlar. Sosyal-ekonomik konuları 
tartışamazlar. Kaşa yapılanda buna ye 
terli değildir. Yurt Ulus sorunlarında 
bilinçten yoksun oldukları gibi düşün 
yönünden kuşkusuz bir hiç olanaklardır 
Ulusu saymak paralarıyla övünmek ge
rektiğinde adam dövmek yada öldürmek 
ulusçuluktur onlarca, ne suya ne de sa
buna dokunmadan ulusçuluk nutukları 
atarlar ortam bulduklarında. Yüce ulu

sumuzun bu yaratıkları, ulusçuluk adına 
ulusu boğazlayanlardır.

Öbür yandan hükümetin kanatları
nı oluşturan iki ortağın ulusçuluk anla
yışı da ylrmibirlncl yüzyıl Türklyeslne 
ters düşmekte olduğuda gözlerden kaç
mamaktadır. Her iklside sözde ulusçu 
Atatürkçüdürler Her anda Atatürk çizgi 
sine ters düşmekten geri kalmazlar. Bi
ri din doğrultusunda bir ulus, öbürü 
ırkçı, turancı doğrultuda tek • egemen 
kişinin çevresinde oluşmuş bir ulus ister 
ler. İkincilerce, tek yol göstericimiz ma 
salcı bir görüşle kurtur. O yönden kur
da inanır kurda güvenir ; yakalarında 
kurt rozeti taşımaktan gurur duyarlar. 
Hani ulusal çıkarlar, hani sıkıştıkları 
zaman sarıldıkları Atatürkçülük, Kema- 
lizme, ulusal çıkarlara, okuma-öğrenme 
özgürlüğüne ters düştükleri sürece ulus
çuluk nitelikleri sallantıda kalacaktır. 
Devlet katında önemli yerde olan kişi 
okullarda olanlara ses çıkarmaz arkalar 
sa yapılan sınavların tek tafaflı olduğu 
nu bilirde yine ses çıkarmazsa buna 
ulusçuluk diyebilirmiyiz ? Yapılan sınav 
lann yan tutarlık doğrultusunda olduğu 
saptanınca da sınavları geçersiz sayanla 
ra nutuklar çekmek ne derece ulusçuluk 
tur. Bir parti ideolojisi doğrultusunda 
olanlar çeşitli düzenlerle okula Çalınacak 
öbürleri alınmayacak. Buda ulusçuluk

Eğitim enstitüleri sınavlarında «En 
büyük kimdir» sorusuna Atatürk'ü geri 
de bırakarak Türkeş yanıtını aramak 
ulus adına ulusu boğazlamanın bir baş
ka yoludur.

öemLik
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ItASIMEVt

Yeni Davetiye Çeşitlerini 
Sayın Müşterilerine sunar.

Evlilik - sünnet - Nişan - Gün 
ve Kutlama Davetiyeleri

Yepyeni çeşitleriyle
BASIMEVINDE

Artık yapılacak tek iş oradan uzaklaşarak olayın olumsuz etkilerinden kur* 
tulmağa çalışmak ve okumağa zaman bulamadığı gazetesini okuyabileceği ve bir bar 
dak çay içebileceği bir yer gözlemeğe kalmıştı. Ertesi gün dairesine gittiğine masası 
nın üstünde gece konduların yıkılmasıyla ilgili bir emin bildiren yazıyla karşılaştı 
yazının bildirdiğine göre karar daha önce gecekondu sahiplerine duyurulmuştu ve 
kendilerine yeni bir yer sağlamaları için bir zaman süreai tanınmıştı. Şimdi yapıla
cak iş polis eşliğinde yıkım yerine gidip halkı zorla evlerden boşaltmağa kalmıştı. 
Bu işte görevli kendisi olduğuna göre sözü geçen vicdan sızlatıcı işi yerine getirecek 
olan ondan başkası değildi. Saat onda polis ve yıkıcı belediye işçileriyle birlikte yı
kım yerindeydiler. Gecekonducular durumu çoktan anlamış öfkeli ama ümitisiz göz
lerle gelenleri izliyordu. Mehmet Bey Muhtarı çağırarak ilgili emiri kendisine gösterip 
halktan direnç göstermeden, konutları mümkün olan en kısa zamanda boşalmalarını 
istiyordu. Halk sanıldığı kadar bile tepki göstermemişdi. Kadınlı erkekli çocuk her 
hes hem kötü yazgılarına küfü» ediyor, hemde acele acele konutları boşaltıyordu. 
Henüz boşaltma bitmediğinden yıkım işine geçilmemişti. Polisler ellerini biraz daha 
çabuk tutmalarını halka anlatmağa çalışıyordu. Bir ara Mehmet Bey muhtarın yanın 
da bir kadın ve iki çocukla birlikte kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. 
Muhtar evlerden birinde henüz kalkmamış bir cenazenin bulunduğunu ve yanmdaki- 
lerin ölenin ailesi olduğunu söyleyerek oturdukları evin yıkılmaması gerektiğini inan 
dırmağa çalışıyordu. Kadında ve çocuklarda köy insanındaki tüm özellikleri görmek 
mümkündü.

Anlatılması güç bir vicdan sorumluluğuyla Mehmet Bey bir heykel örneği ne söv 
(emesi gerektiğini düşümez bir durumda birkaç saniye öyle kala kalmıştı. Birsüre 
sonra soğuk kanlılığını toplamağa çalışarak kadına kocasının ne zaman öldüğünü sor 
du. Ağlamaktan gözleri şişmiş ve kızarmış olan kadın hıçkıran bir sesle, dün çalış
makta olduğu inşaattan düşerek öldüğünü ve de kendilerine bakacak başka kimseleri 
olmadığını anlattı. Mehmet Bey çok üzüldüğünü belirtmek için kocasının üstüne ört- 
len pardesünün sahibi kendisi olduğunu kadına anlattı. Bunun üzerine kadın daha 
sözün bitmesini bile beklemeden elini koynuna sokarak onbeşbin lira değerinde Dev 

let tahvilini çıkarıp Mehmet Beye uzatarak, beyim paltoki senin aha bunlarda o zaman 
senin, savcı bizim zannetmiş onbeşbin lira alınırmış bankadan bunlarla, savcı emmi 
öyle söyledi diyerek Mehmet Beye uzattı. Mehmet Bey titreyen eliyle uzatılanı geri 
çevirerek onlar sizin bacım. Hatta size genede borcumu ödemiş sayılmam çünkü ba
na beni kazandırdınız Ve tahvilleri pardesünün cebinde unuttuğunu anımsıyarak ka
dinin dürüst davranışı karşısında çok duygulanmıştı. Artık ağlıyordu çocuklara bs-
karak insanea yaşamağa hak kazanamamış bir ulusun öz evlatları diye mırıldandı 
ve gözlerini sildi. Şimdi görevden istifa dilekçesine nasıl bir gerekçe bulması gerekti 
ğini düşünmekle meşguldü.

Galeri
I-----------------—---------

Formika ve Polyester 

Kaplama Mobilyalar

Yatak Odası ve 
Oturma Odası 
Takımları

BİTTİ

Sanat’m
MERMER BİBLO

ÇEŞİTLERİ

Reprodüksiyon ve
Yağlı Boya 
Tablolar

Aplik - Avize - Abajur 
Çeşitleri

İstiklâl Caddesi Şirin Oteli Altı Gemlik



SORUMLU MÜDÜR 
Av. M. Cengiz Göral 

Genel Yay. Md. Kadri GUler 
SAHİBİ 

HÜ«BYİN OÜLSM

gemCik
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ÖNEMLİ DUYURU
Hürriyet Gazetesine vereceğiniz Her Çeşit 
İlan ve Reklamlarınız için Uzağa Gitmenize

GEREK KALMADI
m» s© m

Küçük ilanlar, Düğün, Nişan, Doğum, Gün, 
ölüm, ilanları, Teşekkür ve Kutlama ilanları ile herçeşit 

REKLAM İŞLERİNİZDE BİZE BAŞVURUNUZ

Müracaat: Gemlik Körfez Basımevi TEL: 797

GÜNEY GİYİM
nLTIH YUDU

Palto - Pardesü ve Parke Çeşitleri
Gömlek Tiriko —Kravat
İç Çamaşırları—Tişört—Pardesü—Kaban 
kemer anorak çeşitleri ve Avrupa kot 
bulijin pantolon ve kumaş elbise dikimi

Zevk Renk ve Kaliteli Giyim için

GÜNEY GİYİM
SEMERCİLER YOKUŞU

TEL : 520 Gemlik

Eskişehir
| KANATLI
| Fabrikası
ÖĞRETMENLER TÜKETİM KOOPERATİFİNDE 

GIDA PAZARLARINDA - BAKKALLARDA

DAĞITIM : Topçoğlu Ticaret
Orhangazi Cad. No. 21 tel. 723 Gemlik |

Faşizim Öğrenim Özgürlüğünü 
engelliyor

Umurbey'den bazı gençler 1 1 Ekim gü
nü yapılan Eğitim Enstitüsü giriş sınav
larındaki olayı anlatırken kendilerini "Ül
kücü" sanan gençlerin İstanbul'dan izle
nen bir devrimci gencin 1 5-20 kişi tara
fından nasıl dövüldüğünü anlatırken, "biz 
daha okula girmeden okumaktan soğuduk" 
demelerini anımsıyorum.

MC kurulduğundan beri faşist özlem
cilerin eğitim kurumlarını birer Nazi ka
rargâhı hâline getirdiğini hergün günlük 
basından izliyoruz. Yüksek okullarda öğ
renim özgürlüğü diye bir şey aramak ar
tık hatadır. Bütün yüksek okullarımız, (dev
letin de desteğiyle) beslemelerin eline tes
lim edildi. Belirli bir plan içinde yürütülen 
bu eylemler, MC var oldukça sürecek, ül
kede huzur aramak boşuna olacaktır.

Okullarda " devrimci " öğrencilere 
saldıran bu eli silahlı zorbalar, şimdide si
yası partilere saldırmağa başladı. Ça
nakkale'de CHP İl Merkezi eli silahlı, sopalı 
Faşistlerce tahrip edildi. Yarın yapılacak 
demokratik toplantılar engellenecek, konut
lara saldırılar başlayacak böyleco yaratılan 
puslu hava sonunda Faşist iktidar gerçek
leştirilecektir, Faşizm halk oyuyla hiçbir za
man yönetime gelmemiştir. Alman Naziz
mini kendilerine örnek alan bizdoki fanatik
lere artık dur demenin zamanı geldi ve 
çoktan geçti,

“ Kişinin en doğal hakkı olan öğrenimi 
engelliyenlerle öğrenci ve I i I o ri ^jnüc « do I e 
etmelidirTVoksa çocuklarını okutmak bir

Heyal" olur.

Satılık Bahçe
Gemlik’in sayfiye Köyü K. Kumla 

da İskele Köy arası asfalt üzerinde 745 
m2 meyva bahçesi acele satılacaktır.

Satılık Zeytinlik
Gemlik K. Kumla Köyü Kuştaşı Mevkiin 

de 11 90 m2 zeytinlik ve yanında yeni 
açılmış kirizmalık acele satılacaktır.

Kaptan Emlâk Tel. Gemlik 264 K. Kumla 90

Satılık Gemlik ve Küçük Kumla’da
Daireler Işhanları ve Parselli Arsalar.

Kaptan Emlak

Üç Küçük Hırsızlar

man Kaya’nın oturduğu 
Özkardeşler Apartmanında
ki dairesinden iki tabanca 
ile 800 lira para çalındı. 
Tabancaların iki tanesi ka
sa hırsızları tarafından Re
cep Kaya adlı kanalizas
yon işçisine satıldı. Kalan 
iki tabanca d a bıçkıcı 
Mehmet Gün’e ait keres

te deposunun bahçesinde 
ağaçlar arasına saklandı. 
Polis arama sonucu silah
ları saklanan yerde buldu.

Polis tarafından ifa
desi alınan kasa hırsızları 
savcılığa sevkedildi. Sor
gudan sonra tutuklana 
küçük hırsızlar cezaevine 
gönderildi.

K O N B E .R
Mobilya Atelyesi 

Yeni işyerinde Sayın 
Gemllk’lilerin Hizmetine 

Girmiştir.
MenekşeiSok. PTT Aralığı 
No. 11 - GEMLİK

Dikkat... Dikkat...
OTO ÇELİK

Şoför kursu çalışmalarına hergün devam 
etmektedir. Kursa katılmak isteyen Bay 
ve Bayanların OTO ÇELİK’e müracaat etme 
leri menfaatleri icabıdır.

Not. : Kurs çalışma saati 90 tl. olup, 
uzun turlarımızda fiat değişmez.

15 - 20 saatte tam şoför olmayı garanti 
ederiz.

Mür : TEL. : 86 Garaj içi GEMLİK

GALERİ GÖKTAŞ
ÇİÇEKEVİ

Günlük - Mevsimlik her çeşit 
çiçek - çelenk - Buket - Sepet yapımı 

ve gelin arabası süslemesi
Bahkpazarı İki Nolu Cad. Bülent Kırtasiye

Karşısı GEMLİK

orkide 
çiçek evi j 

Her Nevi Mevsim Çiçekleri 
Buket Sepet - Çelenk ve Arajman

Yapılır
Gelin Arabası Süslenir

Bahkpazarı 1 Nolu Cad. Askeri Gazino K*r< 
Tel : 613 den — GEMLİK
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Koop. Başkanı Ahmet Yılmaz “Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı 

Yanlış Beyanlarda Bulunuyor” deli romnmis i§ Adamı 
âli ŞİBİN 

Alacaklısı îorıfiiiöa
Öldürüldü

AÇIKLADI
ilçemiz Esnaf Kefalet 

Kooperatifi Başkanı Ahmet 
Yılmaz, kooperatife 3.5 
milyon lira plasman ayrıl
dığını. kooperatif aleyhin
de bazı kuruluşlarca yal- 
niş açıklamalarda bulunul
duğunu söyledi.

Basına yazılı bir açık
lına gönderen Gemlik Es
ri ■ f Kefalet Kooperatifi

Vali Karsarlıoğlu teme
le ilk betonu koydu.

hZîte ♦A«{H1U,tÜrn0t Konaö' " nın temel atma törenine kalabalık 
nelk topluluğu katıldı.

Başkanı Ahmet Yılmaz, 
yakında toplanacak olan 
Marmara Bölgesi Esnaf 
naf Kefalet Kooperatifleri 
Bölge toplantısına hazırlık 
için yapılan toplantılarda 
hazırlanan plasman prog
ramına göre : 1977 yılı 
içinde Gemlik Kooperatifi
ne 3.5 milyon lira daha 
ek kredi sağlandığı bun

1955 yılında bir yan
gın sonucu yıkılan Gemlik 
Hükümet Konağı 21 yıl 
sonra yeniden yapılmak ü- 
zere Bursa Valisi Mehmet 
Karasarlıoğlu tarafından 
temelleri atıldı.

İskele Meydanında ya
pılacak olan Hükümet Ko
nağı için düzenlenen temel 
atma töreninde konuşan 
Kaymakam Namık Kahve- 
cioğfu, yeni yapının 472 
rn2 lik bir alan üzerinde 
yükseleceğini ve ihalesinin 
4 milyon 800 bin liraya ya 
pılarak, yaklaşık 6 milyon 
liraya mal olacağını söyle 
di. Daha sonra konuşan 
Bursa'Valisi Mehmet Kara

dan böyle Gemlikli esna
fın kredi sıkıntısı çekmiye- 
ceği belirtildi.

Yapılan açılmada «844 
ortaklı Gemlik Esnaf Ke
falet Kooperatifinin bu yıl 
11 milyon lira temel kre
di, 2 milyon lira çeşitli 

kredi olarak toplam 
13 milyon TL. alınacak 
olan 3.5 milyon lira ile 

sarlıoğlu ise «Gemlik Hü
kümet Konağı ile bu yıl 
Bursa ilçelerinde üçüncü 
Hükümet binasının yapı
mına başlanacak. Hizmet 
yapabilmek için kamu bi
nalarını en güzel duruma 
getirmek zorundayız» dedi'.

Gemlik Hükümet Ko
nağı temelinin atılma
sından sonra Lise, Ortao
kul bölümünde 1974 yılın 
da yapımına başlanıp ta
mamlanan «İşlik» binasının 
açılışı yapıldı. 600 bin 
liraya malolan «İşlik» için 
Milli Eğitim Bakanlı

ğından 40 bin liralık çe
şitli aygıtların geldiği öğ
renildi.

bu toplam 17 milyona 
yaklaşacak, gelecek yıllar, 
kullanılacak kredi ise 20 
25 milyon TL. yı bulacak- 
lacaktır" deniyor.

YANLIŞ BEYANLARDA 
BULUNULUYOR

507 sayılı yasa gereği 
kurulmuş bulunan Gem
lik Küçük Esnaf ve Sa
natkârlar Derneğinin Başkanı 
Şükret Solmaz’ı eleştiren 
Ahmet Yılmaz" kooperati
fimizin üyelerini teker te
ker gezen, Solmaz koope
ratifimiz ve yöneticilerinin 
aleyhinde yanlış beyanlarda 
bulunulmaktadır. Bunun 
sebebi ise geçen yılki ge
nel kurulda alınmış olan 
karara göre koop. binası 
için ortaklardan 500 er 
liralara karışı gelme yat
maktadır. Bu parayı yöne
ticiler genel kurul kararına 
uyarak toplayacaktır."

Gemlik limanından

Romanya’ya
Zeytin ihraç
Ediliyor

Gemlik Limanından 
Romanya’ ya DROBETA- 
1850 adlı şilep ile zeytin 
ihraç ed Imeye haşlandı.

Bu koruda bilgi v< - 
ren Gemlik 72 Nolu Zey
tin Kooperatifi Müdürü İb
rahim OK ay Roman • 
ya’ ya satılan zeytinlerin 
Othang -zi Zeytin Koope
ratifinden getirilmekte ol 
duğun-ı »-e 200 ton zey
tin ihraç edileceğini scyl'd

Gemlik Limanından 
zeytin ihraçları önümüzde
ki aylarda devem edeceği 
açıklandı.

Gemlik ve çevresinin 
tanınmış iş aoamlarından 
Ali Şirin Salı günü yazı
hanesinde Gürleli Musta
fa Altın adlı alacaklısı ta
rafından üç kurşunla öl
dürüldü.

Saat 10.30 Sıraların
da Ali Şirin’e ait yazıha
neye gelen Mustafa Altın 
daha önce ödeyememiş 
olduğu borcunun erteleme
sini istemiş, teklifine "ge
rekli müsamahayı göster
dim borcunu öde" diyen 
alacaklı ile tartışmaya gi
ren katil, telefona uzan
makta olan Ali Şirin'i kal
çasından, göğsünden ve 
başından vurarak öldür
müş ve kapıda çalışmakta 
bulunan 16 EU 404 pla
kalı skoda kamyonete bi
nerek kaçmıştır.

Olay bir anda Gem
lik'te bomba tesiri yapmış, 
Ali Şirin'in öldürüldüğünü 
duyan meraklılar yazıha
nenin bulunduğu bölgeye

Kıyılardan Kum Çalan Üç Gemi Daha
YAKA »I

Körfezde kum kor? 
sanlığı yapan üç gemi jan
darma tarafından yakalandı

Armutlu yakınlarında
ki Nusretiye çiftliği önle
rinden kum çalmakta olan 
"Kaptan Hilmi", "Gültekin 
Yılmaz", "Hacı İdrisoğul- 

Armutlu yakınlarında jandarma tarafından yakalanan üç kaçakçı
Limana getirildi»

toplanmışlardır. Savcı Ü- 
mit Tekeli olay üzerine 
hemen cesedin bulunduğu 
yere gelmiş. Doktor Mus
tafa Karbay'ın otopsi yap
masından sonra gerekli 
soruşturmaya başlamıştır.

Olaydan sonra kaçan 
katil Mustafa Altın polis 
ve jandarma tarafından 
aranmışsa da bugüne dek

Belediye Başkanı AKIT

” 1977 de Gemlik’in Her Yanı Asfah
Olacak dedi.”

Belediye Baş
kanı İbrahim Akıt gazete
mize yaptığı açıklamada 
kanalizasyon yapımı 1977 
yılında bitecek ve Gem
lik’in her tarafı asfaltlana
cak dedi.

Kanalizasyon çalışma
larının hızla devam ettiği
ni de söyleyen Akıt "Yol
ların kazılması sonu açık 
bırakılması toprağın otur

lan" adlı kim gemileri ım- 
ralı Cezaevine ait 5 nolu 
motorla yapılan takip so
nucu jandarma tarafından 
suç üstü yakalanarak li
manımıza getirildi.

Kumlar gemi sahiple

yakalanamamıştır. 01 
yandan Ali Şirin'in öldi 
rülmesiyle Gemlik zeyli 
piyasasında dalgalanmak 
başlandığı zeytinciler tarl 
fından açıklanmış, variste 
piyasada dengenin bozu 
maması için şirket kur. 
rak Ali Şirin'den kalp 
mülkün işletileceğini açıl 
lamışlardır.

masını sağlama içindir. Ç< 
bozuk olan yerlere de 
vamlı çakıl döktürülmek! 
bu yönde isteği olanla 
Belediyeye başvurmalıdır 
lar’ şeklinde konuştu. As 
faltlamanın bitimiyle Gem 
lik’liler bu dertten kurtu 
Uçaklardır diyen Akı 
"Bekleme1 ten başka 
remiz yoktur" dedi. * 

rine yediemin olarak tes 
lim edildi. 16 Hszirai 
1317 tarihinde çıkanlaı 

•
'Taş , Ocaktan Nizamnai 
mesi" hükümleri gerekle» 
yapılarak gemiler sarbeş 
bırakıldı.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Bakan ın İptal Kararı ve Sonrası
Eğitim Enstitüleri emaylarını Mili Eği

tim Bakanı Sayın Ali Naili Erdem iptal 
etmek zorunda kalmıştır.

Bu karardan sonra Bakanlıkta son 
derece ilginç gelişmeler olmuştur. Öğ
retmen Okullan Genel Müdürü bu iptal 
kararını tanımadığını açıklamıştır. Bu a- 
çıklamanın, küçük bîr siyasi partinin sı- 
navlann İptalini sert dille eleştirisinden 
sonra ortaya çıkmış olması, konunun 
en ilğinç özelliğidir.

Bu parti sınavların iptal olunmasına 
neden karşı çıkmıştır ? Ve neden bu kar
şı çıkma yönünde Genel Müdür diren
miştir? Bunlar özenle ve önemle üzerin 

.de durulması gerekli konulardır.
Öğretmen Okulları Genel Müdürü o- 

lan kişi. Eğitim Enstitülerini bu küçük 
fakat yaptı klan boyundan büyük partinin 
militanlarıyla doldurmak için bu göreve 
getirilmiştir. Ve bu kişi görevinin tam an 
lamı ile bilincindedir. Bu bilinç içerisin» 
de İptal kararına karşı direnmektedir.

Burada üzerinde durulması gereken 
nokta, Bakan’ın bu direnmeye karşı son 
derece ölçülü, hatta Genel Müdürü’nde 
çekinir gibi davranmasıdır. Böyle bir şey 
bugüne değin görülmüş değildir. Genel 
Müdür icrai kararların uygulanmasında 
Bakan’ın almış olduğu kararları uygula 
makla yükümlüdür. Bu kararın yanlışlı
ğı inancı içerisindeyse yapacağı şey Ba 
kanlık kararına meydan okumak değil, 
ğörevden çekilmektedir. Bunu yapma
dığı taktirde Bakan için yapacak bir şey 
vardır, o da bu kişiyi görevden almaktır.

Bu olaydaise ikiside olmamış, Genel 
, Müdür ile Bakan arasına uzlaştırıcı un
surlar girmiştir. Düşündürücü olan nok 
tada budur.

Öğretmen Okulları Genel Müdür'üyu 
karıda söylediğimiz gibi tam bir görev 
bilinci içerisinde Türkiye’deki tüm öğret 
men yetiştiren kurumlan bu küçük par
tinin bir karagâhı haline getirmek için 
giriş sınavlarından en yüksek ölçüde 
yararlanmış ve parti militanlarını okulla
ra doldurmuştur. Böylece Türkiye’nin 
eğitim ordusunu besleyecek kaynak ele 
geçirilmiştir. Dernek-Öğrenci-ÖğretmQn 
Parti işbirliğini sağlayacak yol böylece 
açılmış geriye bu yoldan amaca yürü
mek kalmıştır. Bu bir günde ulaşılmış 
bir sonuçda değildir. Aylardır yürütülen 
hemde apaçık yürütülen bir uygulama
nın sonunda gelinmiştir bu noktaya, ve 
Sayın Bakan bu noktaya gelinceye de
ğin, bir önlem almayı bırakın, bu uygu
latmayı destekler görünmüş, hatta bu 
partinin yan kuruluşu olan bir derneğin 
Ankara’daki genel kurul toplantısına ka 
tılmış ve orada konuşmuştur. Bakanlı
ğın her kademesi bu partinin yandaşla
rıyla doldurulmuştur. Bu kişilerin atama 
kararnamelerinin altında sayın Bakan’ın 
imzası yatmaktadır.

Sınavlarda sorulan sorular yurt ölçü
sünde bir tepkiye yol açınca ve Sayın 
Cumhurbaşkanı bile konu He İlgilen
mek ve uyarılarda bulunmak gereğini 
duyunçe. Bakan bu kez sınavları iptal 
etmek zorunluğunu duymuştur. İşleri 
sınavların iptaline değin yolunda olan

gemt>ik

KÖRFEZ

şiir köşesi
HOMO TİTUS

İlk insanın serüveni
gün tepeleri aşınca 
gözlerimle karanlığı oydum 
acıkınca ot yiyerek 
açlığımla doydum

öfkemi biledim çaresizliğime 
susayınca
susuzluğu içtim yudum yudum

doymayı öğrendim ve beklemeği 

yağmur yağdı
ilk kez gördüm şimşeği 
korktum ve 
öğrendim düşünmeği 

kendimi buldum !

suya kavuşunca
eğildim içmek için 
ama, arsız bir dudak 
bana yaklaşıyordu 
sanki (!) o, beni içecek 

şaştım ve şaşırmağı öğrendim 

oysa benim dudağımmış sudaki 
aynayı buldum
bir güzel seyrettim kendimi 
buluşuma çok sevindim

sevinmeği öğrendim

yıldırım düştü ormana 
ateşi / ateşi! buldum 
vahşi havyanlar saldırdı bana 
dövüştüm

düşmanlığı öğrendim

sonra bir kadın çıktı karşıma 
sevdim ve
dostluğu öğrenip 
mutluluğa erdim

Mustafa Yazıcı

Nöbetçi
Eczaneler
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Sayfa 2

Senden Irakta
Yine yapayanhzım senden ırak gecemde 
Bir ay doğuyor pırıl pırıl 
Yavaş yavaş tepemde 
Seni düşünüyorum !
Kimbilir neredesin ?
Açsın, yuvandan uzak ne acılar içinde 
Bir yaşam sevincinin tadına doyamadan 
Demirler arasında, yağlı urgan altında 
Belki zincir kolunda suların içindesin 
Gece uzun bir türlü bitmek bilmez 
Seni düşünüyorum !
Bir yıldız daha düştü karanlıklar üstüne 
Gökte şimşek çakıyor yağmur dolu gecede 

İmdat Peltek

Garip Adam
Yoldan geçen bir garip adam 
Düşünüyor dertlerini, 
Kalbinde bir duygu. 
Gözüne yaş dolmuş belli,

Söyleyemez dertlerini
Açamaz eski defteri 
Başıma geldi bilirim 
Dertleri çokmu çok eski.

Karışmak gerekmez ama, 
Ne de olsa eski sevgi. .
Düşünüyorum bu adam, 
Garip besbelli.

27 Mayıs İlkokulu 5/B 
Ayfer ŞAHİN

Not : Geçen haftaki La Majör Dramatik Orator 
yo adlı şiir yanlışlıkla Mustafa Çam olarak yazılmış 
Mustafa Yazıcı olarak düzeltiriz.

İLÂN ve ABONE

Kongre İlanları 100 TL.
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER 
GENEL YAYIN MÜD. KADRİ GÜLER 
ŞORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

İdara Yeri : Gazhane Cad. Şirin Parajı
Dizgi ve Baskı : Körfez Basımevi - Şirin Parajt 

TBL. : T9T — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi İlânlar tek şutun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları sütun em.si 15 TL

Özel İlânlar pazarlıkla alımı.
Abone ; Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

Gemlik KÖRFEZİ Okuyunuz Okulunuz
Abone Olunuz ve Köylere Yollayınız

f Devamı Sayfa 3 de
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körfez Sayfa 3

GORÜS'^>
Giderek daha da ağırlaşıyor yaşam 

kofullar*. Yaşamak için gereksinim duya- 
tanlar alış gücümüzün çok üstünde, şu 
kot boğaza birşeycikler atmadan oluyor 
mu ? Aç insanın bedensel gücü ne ola ki 
Ayakkabıyı, dış giysilerimizi, iç giysileri 
mizi yamalı vede mamaiı bir yere kadar 
götürebiliriz. Öyle ya ! Karşıdan bakan 
m bilecek, içimizdeki giysilerin durum
larını.

Birliğimize bakmadan giyinir; iki dirhem 
bir çekirdek satar mıyız cakayı? Bakkal 
lan, kasaplara, öbür sotış yerlerine, ki
şilere harçlarmışız gırtlağa dek, umuru
muzda almaz. Ne yani, borçlarımız var 
diye yaşamaktanım döneceğiz? Yaşamak 
içti» gelmişiz yer yüzünde, bata çıka, 
eğril* doğrula, yaşayacağız. Rezil ola, 
vezir ola, Külahımızı yana eğerek ala
caklıyı görmeyerek; yaşamamızı sürdüre
ceğiz.

Umutla ekim, dikim yapmışız. Bu ü- 
rün yılında kazancımızı hesaplamışız. 
Götürülecek mala karşılık kabzımaldan 
para almışız; toprakları kirayla tutmuşuz 
Ötesi Çim parası, işçi yevmiyesi, sulama 
gübre masrafları gırtlakta.. Bir umut... 
Mal para edecek. Ma! para etmez, pa
zar bulunmaz. Bu kez do, işimiz yoksa 
develim dizlerimizi, faydası olursa. Bun 
ferin üstüne görünmeyen giderler, dok
tordu, ilâçtı, çık çıkabilirsen gün ışığına 
Bir gelecek yıla daha umut bağlamak, 
üretici olanların (küçük üretici) durum
larının düzelebileceğin! düşünmek hayal 
ellik alur, bu ortamda.

Bir kesimde varki, doğrudan eme- 
I İ'Y1» geçinir. Bugün kazanır, bugün yer 
I Çapalayecağı bir parça toprağa, başını 
I takacağı bir göz adaya hasrettir. Çolu- 
I iuau, çocuğunu birazcık olsun, insanca 
| yaşatma düşleri kurar. Gücünün hiç ek- 
I tilmiyeceğini, hasta olmayacağını düşü- 
| nur inanmasa da Acı, buruk bir yaşamın 
I içindedir, sosyal güvencesi yoktur. Yalnız

işbulduğu sürece emeğini satacak yaşa
yacaktır. Geçimini, ürettiklerine bağla
mış olanlar, yukarıda da değindiğim gibi 
emeğini, yalnızca emeğini satarak, ya
şam kavgasında olanların yarın için 
güvenceleri nedir? Buna bugün İçin ya
nıt bulmak olası değil.

İnsanımızın çoğunluğu geleceklerinden 
ümitlerini kesmiş dürümdalar. Başka şe
hirlerde, başka insanlarla konuştuğunuz 
da daha belirginleşiyor bu durum. Çev
re kirlenmesinden tutunda temel besin 
maddeleri konusunda çokça düşünceli 
varsıl olmayan, belirli geliri olan insanı 
nsız. Nerdeyse çıplak gezmeye de razı 
Ama açlık, doymamak, doyuramamak be 
lini büküyor. Anayasanın getirdiği güven 
çeler, bugün için kendinden çok uzak,
adına onu yönetenler, 
zaktafar, O sırtından 
rülendir yalnızca.

Geni; bir sömürü

bugün ona çok u- 
geçinilen, sömü-

düzeninin içinde-
yiz de İnanç sömürenler, emek sömüren 
ter, yol kesenler, hükümetin İçinde hükü
met olarak kan Içinler, okul batanlar 
kol geziyorda ses çıkaran yok. Ulusal 
gelirimizden kişi başına ne düşer, dünya 
da durumumuz nasıl ? Mertçe söyleyeni
miz yok.

Yazımın sonuna geldiğimde, TV deki 
Demirel «Şehirde ne varta, köyde de o 
olacak» nutukları atarken; ikldeblr Cena 
bi Allah sözleriyle de inanç sömürücülü
ğü yapıyordu. Ardından, her zamanki 
gibi CHP yi komünizm sözleriyle suçlaya 
rak (!) duygu «gıdıklama» yöntemini tür 
dürüyordu.

O da yaşıyordu bu tözlerini söyler
ken. Ama hırçın korkarak yaşıyordu 1977 
Ekim ayına dek'de korkarak, hırçınlaşa
rak yaşayacak...

NOT ; Dizgi yanlışlarından, tümce* 
larde anlam yitmeleri oluyor. Özür 
dilerim.

m. s.

İLÂN
Gemlik Lisesi Koruma Derneği Başkanlığından

Demeğimiz Genel Kurul toplantısı 8 Aralık 1976 günü saat 14.00 te Lisemiz 
Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.

Bütün üyelerimizin hazır bulunmaları rica olunur.
YÖNETİM KURULU

Gündem :
1 — Açılış, Saygı duruşu ve Divan seçimi — 2 — Yönetim Kurulu ve De

netici raporla rınmokunması — 3— Raporların tenkidi. Cevaplandırılması ve ibra 
edilmeleri— 4 — Yeni Yöuetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin seçimi — 5 — Ve
li istekleri, açıklamalar, sorular Cevaplar — 6 — Kapanış

GÜNEY GİYİM
ALTIN YUDU

Palto - Pardesü ve Parke Çeşitleri
Gömlek Tiriko-Kravat
İç Çamaşırları—Tişört—Pardesü—Kaban 
kemer anorak çeşitleri ve Avrupa kot 
bulijin pantolon ve kumaş elbise dikimi

Zevk Renk ve Kaliteli Giyim için

GÜNEY GİYİM
SEMERCİLER YOKUŞU

TEL : 520 Gemlik

Şahlık Bahçe
Gemlik’in sayfiye

köyü K. Kumla 

da İskele Köy

arası asfalt
üzerinde 745 m2

meyva bahçesi

acele satılacaktır.

Eskişehir
KANATLI

Fabrikası

ÖĞRETMENLER
TÜKETİM
KOOPERATİFİNDE
GIDA
PAZARLARINDA 
BAKKALLARDA
DAĞITIM :
Topçuoğlu Ticaret .
Orhangazi Cad.
No. 21 tel. 723

Gemlik

Bakanlığın iptal kararı ve sonrası

Kongre İlâm
Derneğimizin yıllık 

olağan Genel Kurul top
lantısı 1 Aralık 1976 Çar 
lamba günü saat 15 00 
de Kulüp Lokalimizde 
yapılacaktır. Üyelerimize 
saygı ile duyurulur.

ı Körfez Kulübü Yön. Kur.

Gündem :
1. Açılış, saygı duruşu 
2. Divan seçimi yoklama 
3. Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu raporla- 
nmn okunması ve aklan
ması.
4. Yeni yönetim ve dene 
ân Kurullar inin seçimi 
5, Dilekler, Kapanış.

Dikkat... Dikkat...
OTO ÇELİK

Şoför kursu çalışmalarına hergün devam 
etmektedir. Kursa katılmak isteyen Bay 
ve Bayanların OTO ÇELİK’e müracaatetme 
leri menfaatleri icabıdır.

Not.: Kurs çalışma saati 90 tl. olup, 
uzun turlarımızda fiat değişmez.

15 - 20 saatte tam şoför olmayı garanti 
ederiz.

Mür : TEL. : 86 Garaj İçi GEMLİK

Satılık
Zeytinlik

Gemlik K. Kumla 
Köyü Kuştaşı Mev
kiinde 1190 m2 
zeytinlik ve yanın
da yeni açılmış ki- 
rizmalık acele sa
tılacaktır.

Müracaat
Kaptan Emlâk Gemlik 

Tel 264 K. Kumla 90 
vc Tel. 797 deh Gemlik

Satılık Gemlik ve Kü
çük Kumla'da

Daireler İlhanları ve 
Parselli Arsalar.

bu parti ile onun yandaşı Genel Mü
dür, doğal olarak karara sert biçimde ' 
karşı çıkmışlardır. Bakan ise bu karşı ı 
çıkmadan sonra Genel Müdürü ile uz- | 
laşma yolları aramaktan başka bir j 
şey yapamamış, görevden alma cesa i 
retini gösterememiştir. Bunu biz son i 
derece doğal karşılamaktayız, zira bu ! 
güne değin ekilen rüzgarların fırtına- ! 
lan biçilmektedir Milli Eğitim Bakan
lığında.

İşin daha acı olan yanı, karara Ge 
nel Müdür ile birlikte bazı Eğitim Ens
titüsü Müdürleri de karşı çıkmışlarve 
hatta sınavları yenilemiyeceklerini ifa 
de eyleme cüretkârlığımda gösterebil 
mişlerdir. Bütün bunlar 1976 Türkiye 
sinde Milli Eğitimde gelinen acı nok
tayı sergiliyen olaylardır. Ve gelecek 
kuşaklar bunları elbetteki değerlen
dirmesini bilecektir.

Eğitim Enstitüleri sınavlarının ipta 
ünden sonra olanlar Türkiye'deki bo
zuk düzenin en somut ve belirgin ör
nekleridir. Bunu aslında kanıksamamak 
gerekir. Fakat bizi asıl düşündüren 
Türkiye hiçbir dönemde bu kadar sa
hipsiz görünümde olmamıştır. Gelecek 
1 977 seçimleri bu noktadan son de
rece önemlidir, ve her geçen gün da
ha da önem kazamaktadır.

Ve biz inanıyoruz ki, 1 977 yılının 
sonu, yeni ve umutlu bir dönemin 
başlangıcı olacaktır.

M. CENGİZ GÖRAL

Kaptan Emlâk Matbaamıza Çırak aranıyor
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SORUMLU MÜDÜR 

Av. M. Cengiz Gürol 
Genel Yay. Md. Kadri Güler

SAHİBİ

HÜSKYİN GÜL1R

gerntjk \,

körfez
20 Kasım 1976 CumartıMİ

I ACI KAYISIMI! VE TEŞEKKÜR |
Yaşar Şirin'in biricik eşi. İsmail, Fatma, Ülker, Suzan, Ben- g 

m gül, Birgül, Muallâ ve İbrahim’in babaları, Nermin; Nihal Sa- 
n mi Demirel, Muammer Atayata, Şadi Gözlüklü oğlu, Mete g 
M Coşkun, İrfan Bük’ün Kayın Pederleri, değerli varlığımız' Gem- g 
H lik’in tanınmış iş adamlarından

I ALI ŞİRİN’i | 
|| kaybetmiş bulunuyoruz. Acı günümüzde bızleri yalnız bırak- igj 
■ mıyan Eş, Dost, Akraba, Kuruluş ve arkadaşlara. Cenazeye jgj 
Rgelemeyip telefon, telgrbf ve çelenk gönderarek babamızı pay 
m laşan tüm yakınlarımıza teşekkürü, borç biliriz...

EŞİ ve ÇOCUKLARI |

BAŞSAĞLIĞI
ilçemizin tanınmış iş adamlarından

ALİ Ş I R i N ’in
Ani ölümü nedeniyle kederli bulunan ailesi. çocukları ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

GEMLİK KÖRFEZ

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik’in tanınmış iş adamlarından, bankamızın müşterisi iyi insan

ALİ Ş I R I N ’in
Üzücü ölümü nedeniyle kederli ailesine evlatlarına ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

T. C. Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik’in tasınmış iş adamlarından.

ALİ $ İRİN’in
Üzücü olay sonucu ölümüyle kederli ailesi çocukları ve yakınlarına baş sağlığı 
dileriz.

■ T. Halk Bankası
. Gemlik Şubesi

BAŞSAĞLIĞI
İlçemizin tanınmış iş adamı,

ALiŞİRİN’in
Menfur olayla ölümü nedeniyle kederli ailesi ve evlatlarına başsağlığı dileriz.

T. İş Bankası 
Gemlik Şubesi

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik’in tanınmış is adamlarındağ.

ALiŞİRİN’in
Üzücü olay sonu ölümü nedeniyle kederli ailesine, çocuklarına ve yakınlarına 
baş sağlığı dileriz.

T. C. Denizcilik Bankası
Gemlik Şubesi

Gemlik’in tanınmış iş adamlarından, bankamızın müşterisi, iyi insan olan

ALİ ŞİRİN’İN
Üzücü ölümü nedeniyle kederli ailesine, evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

Akbank
Gemlik Şubesi

BAŞSAĞLIĞI
İlçemizin tanınmış iş adamı,

ALI ŞiRiN’in
ölümü sebebiyle kederli bulunan ailesine, evlatlarına ve yakınlarına baş sağlığı 
dileriz,

T. Vakıflar Bankası
Gemlik Şubesi

İlçemiz in tanınmış iş adamı,

ALİ Ş I R I N ’ in
Ölümünden dolayı kederli olan ailesi, çocukları ve yakınlarına başsağlığ dileriz.

Göktaş Çiçekevi

BAJS AĞLIĞI
Çevremizin tanınmış iş adamlarından,

ALiŞİRİN’in
Ani ölümü nedeniyle kederli ailesine ve çocuklarıyla yakınlrama başsağlığı dileriz.

T. Emlâk Kredi Bankası 
Gemlik Şubesi

ilçemizin tanınmış iş adamı, ALÎ fjAÎRİN'ÎN ölümünden dolayı kederli olan 
ailesi, çocukları ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Mustafa - Eyüp vc Halit
KORKUSUZ

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
976/381

Gemlik Fıstıklı Köyünün Göstepe mevkiinde 
kain (Namı diğer yeli mevkiinde) şarken Hsyri 
Güleç, Salih İğneci, Garben Mustafa Dillioğlu, va
risleri, şimalen İbrahim İğneci ve ecnuben Kumsal 
ile çevrili gayrimenkulun taneli sizden tapuya tes
cili Gemlik Armutlu nahiyesinden Abdullah Çakılı 
vekili Avukat Abdullah Erdoğan tarafından talep 
ve dava edildiğinden iş bu gayrimenkul üzerinde 
başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların ilân tari
hinden itibaren 3 ay içinde delilleri ile birlikte ha
kimliğimize mürcaatlarını teminen ilan olunur.

ı Mevlit
"Değerli varlığımız, 

ı aile büyüğümüz iyi 
| insan "Hakkı AJtfH’tn 
I ö/ûmÜHÜn W. gününe 
I rastlayan JCasım 976 

günü
camiinde mevlit oku- 
iulaeaktır. Sş, dost, 
akraba, tanıdık ve din 

kardeşlerimize duyrulur
AİLESİ VE 

ÇOCUKLARI
Yatsıdan sonja
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

SkYI : ITT FÎATI 50 K URUŞ 27 KABIM 19T6 CUMARTESİ

I Zeytin Hatları Belli Oldu. Tuban 12 Tavan 23 Lira
Kampanyanın Pazartesi Günü

TÖB-DER "Sürgün Çağdışı Bir Eylemdir”

Öğretmen Kıyımları Yeniden 
Başladı

Açılması Bekleniyor
Son günlerde hsvala 

I nn soğuk ve yağışlı gitme 
i si Zeytin ürününün olgun 
i laştınlmasını geciktirmiş bu 
I nedenle Marmara Birlik 

Zeytin Kooperatifi alım 
kampanyasını daha açama 
mışur.

lerde işçi sıkıntısı çekilmek 
tedir. Bu sıkıntının devam 
etmesi ile zeytin ürününün 
toplanması gecikebilir. Bu 
nun için üreticiler şimdiden 
gerekli önlemleri almalıdır 
lar» dedi.

TAVAN 12,TABAN23 LİRA

Dün gece toplanan 
Zeytin Kooperatifi Yönetim 
Kurulu kampanya ile ilgili 
son hazırlıkları gözden ge 
çirmiş, bu ara sızan 

haberlere göre kampanya* 
nın açılmasıyla zeytin ta
ban fiatının 12, tavan fia 
tının 23 lira olacağı öğre
nilmiştir.

öte yândan Van dep
remine yardım olarak Mar

mara Birlik Zeytin Koope
ratifi 30 ton zeytini bugün 
Gemlik, Mudanya, Orhan
gazi ve Erdek Kooperatif 
ierinden kamyonlarla Van'a 
gönderecektir.

MC nin geçen yıl ilçe
mizde başlattığı kıyımına 
yenileri eklenerek, öğretmen 
ler kış kıyamet günün 
de yeniden sürgüne uğra 
dılar.

Kurtul Köyü'nün 18 
yıllık okul Müdürü Meh
met Hasdemir, «Köyde 
CHP propagandası yaptığı 
Başbakan Demirel’in resmi 
ni yırttığı, ve küfür ettiği. 
Deniz Gezmiş ve arkadaş 

ne Müdür olarak verilmiş
tir.

Öbür taraftan Müfettiş 
raporlarına dayatılarak il 

Disiplin Kurulu Karan ile 
Güvenli Köyü Müdürü Şük 
rü Karadeniz. M. Kemal 
Paşa'ntn Karaköy İlkokulu

D. S, 4 ta

Töb-Der Seminer
Düzenledi

Bu konuda görüştü- ” 
Iğümûz 72 Nolu Gemlik 
• Zeytin Kooperatifi Müdür 
4 İbrahim Okay, zeytin kam 
■ panyasının açılmak üzere 
I olduğuna değinmiş, ve bü 
I tün hazırlıkların tamamla- 
“jnarak önümüzdeki günler
di de kampanyanın açılabile 

cağini söylemiştir.
Bu yıl Gemlik Marma 

ra Birlik Kooperatifinin 5 
* milyon kilogram zeytin ela 

I cağını da söyleyen İbrahim 
Okay «önümüzdeki günlerde 

m bayramın olması nedeniyle 
zeytinin olgunlaştığı bölge

Demokratik
J Kuruluşlar Van’a 
J Yardım
| Kampanyası açtı 
| İlçemizde bulunan demok 
Iratik kuruluşlardan CHP— 
İTİP—TÖB-DER ve TÜM 
I —DER yönetim kurulları 
1 yaptıkları toplantı sonuncu 

ı> Van Depremine yardım
I kampanyası açtıklarını bil- 
| (tirdiler.

Har kuruluş kendi ör- 
Â flütü içinde kampanya için 

para ve giyecek yardımı 
. toplayarak bağlı bulunduk- 

lan kuruluşların Genel 
p Merkezi aracılığıyla yar- 
' dunlarını ulaştıracaklardır.

M Öte yandan Kayrna- 
I kemlik tarafından da Van 

ğ/t Depremine yardım kam- 
, penye» açılmış, yardım i- 
\ Çin makbuz yapmayı ilçe- 
f ■ mizdoki Körfez ve Gemlik 
i Besımevleri gönüllü ola- 

üf rek yüklenmiştir.
Köylerde de yardım 

< kampanyalarına başlandığı 
* /o depremden sonra K. 
r’ Kümle da Köy Muhtarı 

Hakkı Şeker tarafından ilk 
günde 10 bin liraya yakın 
para toplandığı öğrenil- 

J Mşdr.

Sıra Coca Colada

Sunğipek Fabrikasında Biradan Sonra Sinema ve Kağıt Oyunları da Yasaklandı
Kuruluşundan bu gü

ne kadar sosyal çalışmala 
rı bakımından Gemlik'in 
öncülüğünü yapan Sunği
pek Fabrikasında Lokal ta 
rafından çalıştırılan sinema 
nın da yasaklandığı öğre
nildi.

TÜM-DER Gemlik’te Şube Açıyor
Genel Merkezi Anka

ra’da bulunan "Tüm Me
murlar Birleşme ve Daya
nışma Derneği” Gemlik'te 
şube açma kararı almış, 
bunun için gerekli girişim
lere başlanılmıştır.

Kısa adı TÜM-DER 
olan "Tüm Memurları Bir
leştirme ve Dayanışma 
Derneği’'nin kurucu yöne
tim kurulu Müslim Han 
(Bşk), Selâhattin Çelik 
(Bşk. Yar.) Halit Korkusuz 
(Sayman), Nejat Demir 
(Kasa). Selami (İter (Say
man) dan oluşmaktadır.

Kuruluş çalışmalarının

ÖĞRETMENLER ARASINDA YENİ ATAMALAR YAPILDI
İlçemizde görevli öğ

retmenler atasında yapılan 
atamalarla bazı öğretmen 
lerin yerleri istekleri ve II 
komisyonu karan gereği do

MÇ nin kurulmasından 
sonra,' geçen yıl fabrika 
lokalinde bira satımı ve 
içimi yasaklanmış, yuvarlak 
solonda bulunan yağhbo 
ya tablolar «açık-müsteh- 
cen» gerekçesiyle perde ile 
örtülmüştü.

önümüzdeki günlerde ta
mamlanacağını söyleyen 
TÜM-DER İlçe Başkanı 
Müslim Han, derneğin 
kurulmasının memurlar a- 
rasında memnunlukla kar
şılandığını söyleyerek, "a- 
maçlanmız, üyelerimizin 
tüm ekonomik, sosyal, kül
türel ve özlük haklarının 
korunup, gerçekleştirilmesi 
onların yurt gerçeklerini 
bilen ve bu gerçekler doğ
rultusunda yurtsever, de
mokratik kişiler olarak fa
aliyet göstermelerine ve 
memurlar arası Dayanışma 
ve Birleşmeyi ve öbür

Şiştirildi.
Yeni atamalara göre or

ta öğretimde Vehbi Bayrak 
Vefa Lisesi Akşam Böl. 
Elazığ Lisesi İngilizce öğ

Her yıl Eylül, Ekim, Ka 
sim aylarında çalışan 
Fabrika sineması bugüne 
kadar açılmamıştır. Öğren
diğimize göre sinemanın 
açılmaması ve ardından 
lokalde kağıt oyunları tav 
lanın yasaklanması ile lo

demokratik kuruluşlarla 
dayanışmaya geçmeği sağ
lamaktır” dedi.

retmeni Murat Şentürk ise 
Gemlik Lisesine atanmıştır.

İlköğretimdeki atama 
lan önümüzdeki hafta ya 
vınlayacağız.

kal üyeliklerinden istifalar 
başlamıştır. Son günlerde 
Sümerbank kuruluşlarında 
başlayan huzursuzluğun 
Gemllk'e de sıçradığı fab 
rika çalışanlar tarafından 
belirtiliyor.

Tevfik Solaksubaşı Yine Yönetim Kur. Bşk. Oldu

Ticaret Odası Seçimleri Yapıldı
Gemlik Ticaret ve Sa 

nayi Odası'nın yıllık olağan 
yönetim kurulu toplantısı 
yapılarak bu yılkı Meclis 
başkanı ve yönetim kurulu 
üyelikleri için seçimler ya 
pılmıştır.

Çok çekişmeli geçen 
seçimlerde ilk tur oylama 
da Osman Taylan, Hikmet

Yıldırım, Teyfik Solaksubaşı 
Şaban Kamber. Ahmet Çe- 
terezyön. kurulu üyelikleri
ne seçilmişler fakat Berkay 
Kumla nın usul hakkındaki

1 itirazı üzerine yeniden ya
pılan seçimlerde Teyfik So 
laksubaşı (Yön. Kur, Bşk.) 
Ahmet Çeterez (Yön. Kur. 
Bşk.Y.) Hikmet Yıldırım, Si
nan Akman, İbrahim Aydın 
Yavuz Alemdar, Mehmet 
Girgin yönetim kuruluna 
seçildiler.

Meclis Başkanlığına 
ise Ahmet Yılmaz getirildi.

GEMLİK KÖRFEZ 
GAZETE ve BASIMEVİ 
SAYIN OKULARININ 
VE MÜFTERİLERİNİN

BAYRAMLARINI
KUTLAR, ESENLİKLER 

DİLER,

(arını övdüğü, 21 yaşında 
ki yeğenini köy seçmen 
kütüğüne kaydını yaptırdı
ğı» iddiası ile soruşturma 
geçirmiş ve İl Disiplin Ku 
rulu kararı ile Mudanya 
nın Eğerce Köyü öğretmen 
liğine sürülmüştür.

Öğretmen Mehmet 
Hasdemir’i AP li bilinen 
kişilerle birlikte şikayet e- 
den öğretmen O. Eren Güllü 
ise İzik'in Mecidiye Köyü

HASDEMİR ÖĞRETMEN DE SORULDU
MC nin kıyım fırtınası Gemlik'te bir kez daba es

ti. Bu kez İS yıldır aynı yerde göre» yapar ve 16 yıl
dır okulunun yöneticisi bulunan Öğretmen Mehmet Has
demir Kurtul Keyfinden Mudanya'nın EĞERCE Köyüne 
sürüldü.

Hasdemir sürgün olayının gerçek yüzü nedir? Ne
ye dayanmaktadır?

18 yıldır aynı köyde başarılı çalışma yapmış, ve 
bugüne değin or.dan fazla teşekkür almış olan Öğretmen 
Mehmet Hasdemir'ia sürgününün başını siyasi görüş 
ve tutum. MC ye hoş görünmek için yardakçılık yapan 
kişilerin şikayetleri yatmakta. Hele banlardan bazıları 
öğretmen olarsa üzülmemek elden gelmiyor, ama hemen 
ekliydim bu öğretmenler AP li milletvekillerinin kargı
şında düğme ilikleyip. CHP iktidarı döneminde devrin a- 
damı, MC döneminde de devrin adamı kişilerdir.

Bölge müfettişleri yapılan şikayet üzerine öğretmen 
Mehmet Hasdemir'e şu sorulan sorarlar ‘'Başbakan Sü
leyman Demirel'in resmini yırttığınız, ve küfür ettiğiniz, 
köyde CHP probagandası yaptığınız ve 21 yaşında bulu
nan yeğeninizi köy seçmen kütüğüne kaydedip oy kul-

©. S. 4 TE

Seminer çalışmalarına 
bir süre ara veren TÖB- 
DER şubesi ''Faşizm-Anti- 
faşit Mücadele ve TÖB- 
DER" adlı yeni bir semi
ner düzenledi.

11 Aralık günü der- 
dek lokalinde sunulacak 
olan seminer için bilgi 
veren Şb. Bşk. Ahmet So
nat şunları söyledi. "Ge
nel merkezimizin hazırla
mış olduğu altı aylık sû- 
rekli seminerleri bizde yu* 
tüteceğiz. Ve "Faşizm-An- 
tifaşist Mücadele ve TÖB- 
DER" adlı seminer bunla
rın ilki olacaktır. Bu ko
nunun ilk başa alınması
nın nedeni, son yıllarda 
ülkemizde faşizmin gös
terdiği hızlı tırmanış kar
şısında yapilacak mücade
le biçimini ortaya koymak 
ve bunda örgütümüzün 
tutumunun ne olacağını 
açığa çıkarmaktır" dedi.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Kurultay Deliyor
Önemli bazı gelişmelere gebe olarak 

CHP Kurultayı bu hafta sonu Ankara’da 
başlayacaktır.

Bu beklenen gelişmelerden bir tane 
si. bugüne değin uygulamalarıyla örgü
tün beslediği güveni sarsan merkez yö 
netiminin görevde bırakılmaması olacak 
tır kanısındayız. Gerçekten de, merkez 
yönetimi çeşitli uygulama ve davranış 
larıyla örgütün kuşkusunu devamlı üze 
rinde toplanmıştır. Kuşku çekecek uy
gulama ve davranışlar özellikle bazı il 
kongrelerinde kendini göstermiştir.

İstanbul’da böyle olmuştur.
İzmir’de böyle olmuştur.
Ankara’da böyle olmuştur.
Son gençlik kurultayında böyle ol

muştur.

Kısacası merkez yenetimi 
örgütün güvenini alarak değil, bunu yi
tirdiği için, bazı perde arkası oyunlarla 
görev başında kalmak istemektedir. Bu 
nun ise çıkar yol olamıyacağını sanırız 
kurultayda göreceklerdir.

Ayrıca, kurultayın büyük çoğunluğu 
nun yeni tüzük taslağının olumsuz ve 
demokratik davranıştan yana olmayan 
hükümlerini onaylamıyacağı da keza or 
taya çıkacaktır kanısındayız. Beklenen 
ikinci gelişme bicze budur. Örgüt kendi 
sine ne kadar geç başvurulmuş olursa 
olsun, yapılan bölge toplantılarında bu 
konudaki duyarlılığını önceden belli et
miştir. Bu duyarlılık kurultay da etkisini 
gösterecek ve sonuca ulaşacaktır.

Hazırlanan program taslağı üzerinde 
ğeniş görüşme ve tartışmaların yapılıp, 
bazı noktalarda açıklık ve cesurca dav 
ranış yöntemi getirme zorunluluğu da 
ortaya atılacak ve sanırız olumlu bir şe 
kilde karara bağlanacaktır. Kurultayda 
beklenen üçüncü büyük gelişme budur.

Tüm bunların yanında 1977 yılının 
seçim dönemi olması, bu kurultaya ay 
n bir hava kazandırmaktadır. Özellikle 
1977 nin CHP için iktidar yılı olma ola
sılığının varlığı kurultayı bu yönde bazı 
kararlar almaya itecektir. Bunun doğal 
sonucu olarakta bu yönden bazı geliş
meler kendini gösterecektir.

Kısacası bu kurultay, sadece seçim 
ferin yapılacağı bir kurultay olmayacak 
tır. Bu kurultaya bir genel sekreter seç
me kurultayı olarak bakmak son dere

ce yanlıştır. Kurultay’daelbettekl seçim de 
yapacaktır. Ve yazımızın girişinde de be 
lirttlğimiz gibi, yanlış bir seçim kesinlik 
le yapmayacak. Çeşitli oyunlar içinde 
olanlara gereken yanıtı verecektir.

Bu kurultay bugüne değin olanların 
içinde, belkide gündemi en dolu olanı
dır. Gündemdeki her maddenin en olum 
lu şekilde değerlendirileceğini umut et
mekteyiz.

Bu umut İçinde önceden fazla ko
nuşmanın gereksiz olduğu İnancıyla ku 
rultay olaylarını, kurultay sonrası değer 
fendirmek üzere beklenmeyi daha yararlı 
buluyoruz,

M. Cengiz Göral

şiir köşesi

Yanda Deprem
Kış uğulduyordu dağlarda
Ansızın ölüm tezek kokusuna karışmıştı
Tanrının öfkesi kabarmıştı Van’da 
Ne korkmağa zaman kalmıştı 
Nede acımaktan eser vardı tanrıda

Kapamıştı gökler kapılarını
Yavruların o, korkunç çığlıklarına
Almıştı ölüm akrebin kıskacına hepimizi 
ölecek kimse kalmamıştı yarına

Gölde tembel tembel dalgalar
Kendini beşik sanmıştı köyümüz
Sıtmaya tutulmuştu soğuktan dağlar

Gelinlikle düş kuruyordu bir kız
Sonra zaman olmadı kefen giymeğe 
Sağlara hediye olsun kefen payımız

ölüm buya, ölürüz nevar ?
Biz yürekli şar uşağıyız
Ne ise/başınız sağ olsun, siz sağlar....

Mustafa Yazıcı

ezilenler
Çocuk yaşta vurdular bizi, 
Ecel gelmez kabire koydular bizi. 
Linç ettiler ayağımızı kestiler, 
Ekmek bulun deyip gurbet ele saldılar, 
Ecel gelmez kabire koydular bizi. 
Gönlümüzde keder, yüzümüzde hep ter. 
Alın teriyle sattılar bizi.

Güzel nedir, iyi nedir bilmedik, 
Üzüm olan bağlara biz hiç girmedik 
Doyum olmaz dünyaya biz doymadık 
Felekte bir kambur ekledi ezdi bizi..! 
Ecel gelmez kabire koydular bizi.

Çalış dediler, çalış senin işin budur, 
Gülmekte neymiş herkes somurtur, 
Ölüm acep bir kurtuluş yol mudur? 
Ecel gelmezden kabire koydular bizi 
Alın teriyle sattılar bizi.

Mustafa ÇAM

Kocaman
O Kocaman Dünyada 
Küçücük bir yaşam 
Ve küçücük bir yaşam da 
Gülmek, eğlenmek var

Ama bunlar birşeyi 
Değiştirmez ki(!)

Dünya
Yine doğacağız
Yine öleceğiz (!)

Gülhan Kazancı
27 Mayıs İlkokulu 5 Sınıf Öğrencisi

Gazetemiz «Şiir Köşesinin» bir bölümünü 
ilkokul öğrencilerine ayırıyoruz. Sınıflarda seçi
lecek şiirlerin Gazetemiz Yazı İşlerine gönderil
mesini bekliyoruz. G. Körfez

Nöbetçi 
Eczaneler

Ceylân 27 Kasım 1976 Cumartesi

Kuyucu 28 n " Pazar

Özer 29 • 1 ” Pazartesi

Merkez 30 »t ’ Sah

Gemlik 1 Aralık ” Çarşamba

Z. Namık 2 '* Perşembe

Erçek 3 M *’ Cuma

Şifa 4 •» " Cumartesi

İLÂN ve ABONE 

Kongre İlanları 100 TL. 
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER 
GENEL YAYIN MÜD. KADRİ GÜLER 
SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

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

TEL. : T9T — GEMLİK

GEMLİK 
İLAN VE

KÖRFEZ GAZETESİ

ABONE FİATLARI

Resmi ilânlar tek sütun cm. si 30 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları sütun cm.si 15 TL

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

Gemlik KÖRFEZİ Okuyunuz Okutunuz
Abone Olunuz ve Köylere Yollayınız
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GÖRÜŞ
Doğuda; Yan ilimizde, insanımız ön 

ceden önüne yıkıma uğradı. Kış günle
rinde yaman yakaladı onları deprem. 
Üçbinin üstünde belkide beşbine yakın 
ölü verildi. Üst üste yığılmış taş evleri
nin içlerinde, çoğu da küçük yaşlarda 
olanları gömdü bir anda deprem. Analar, 
babalar yas yas içinde. Ne yapsınlar ki 
ellerinden ne gele ki ? Davarı, sığırı, evi 
çocuğu saniyelik zamanda yok olmuş. 
Yapyanlız ortada kalıverilmiş. Nedenli 
söylense, ne denli TV haberlerinden izlen 
sa. yıkıma uğramış insanlarımız kadar 
acrtıın ne olduğunu duyamayız, içinde 
çoluk, çocuk oturulan ev, bîr anda için 
debilerle yok olacak Bunu, değil yaşa
mak, düşünmek bile ürkütüyor insanı. 
Bunların yanına birde insan gücü kaybı 
mızıda koyarsak acımız daha da artacaktır.

Van'da yitirdiklerimiz bir iş, uğra; 
tutardı kuşkusuz, yetişmekte olanların da 
ilerde ekonomimize, toplumsal yaşamımı 
za katkılarını göz önüne aldığımızda. 
Dizleri epey düşündürücü olur. Bugün is 
ter kırsal yaşam, ister kentsel yaşamda 
olsun çocuklarımız, güçleri yeterince yar
dımcı olmaktalar. Büyüdüklerinde de ai 
leşine, çevresine yararı odenli büyüyücek 
tir. Şimdi, depreme uğramış insanlarımı 
zın çoğu, saydıklarımızdan yada sayama 
dıklarımızdan yoksunlar. Bunlardan da 
acısı; sevmekten, sevilmekten ayrılar ar
tık, Baba, ana, çocuk sevgisini tadamaya 
cak, çocuk özlemini de yaşam süresince 
içinde bir acı olarak saklayacak. Bunla 
rın yanında Anasını, Babasını yitiren çocuk 
lar da aynı acıları ömür sürelerince duya
caklar, Sevmek, okşamak, naz etmek 
için ana, baba arayacaklar. Bayramlar
da, üstlerine ucuz da olsa bir entari, 
ayaklarını sokacak bir ayakkabı aldırmak 
için, naz yapacak kimselerden çok ıraklar.

Çoğunca, zarara, yıkıma uğranıldı- 
ğından uzumuzu başımıza devşiririz «Ya 
raları sarmak... Acımız çok büyük » gibi 
sözler duyarız Yıkıma uğrayan yerler 
gezilir, sözler verilir, yardımlar yapılır. 
Verilen bu sözlerin, yapılan yardımların 
ne denli geçerli, yerine tam ulaşırhğı 
üstünde durmayacağım. Geçmişlerde, bun 
farın olumsuz örneklerini çokça gördük

Önem/i olan yapılar, konutlar.
Yapılar depreme dayanıklı yapılma

dığı sürece, yurdumuzun bu durumlarla 
karşı karşıya gelmesi alazıdır. Geçmişte 
bu konuda ki örnekleri sıralamakla biti 
remeyiz. Geçtiğimiz perşembe günü ak
şam haberlerinde verilen filmleri izledik 
Çoğunca, sarsıntıya dayanıklı yapılar a- 
yakta kalabilmiş. Taşdan, çamurdan bağ 
lantısız yığma yapılar yerle bir oldukla 
rını gördük. Yurdumuz deprem kuşakları 
içindedir. Bu yönden konutların, öbür 
yapıların depreme dayanır durumda ya- 
pılmalanda üzerinde önemle durulacak 
bir konudur. O güzelim apartmanların 
çoğu, depremlere nedenli dayanabilirler? 
Kullanılan gereçler, yapılan kontrollar 
da yapılan zelzele bölgesine uygunluğu
nu, adım adım izleyerek saptamak du
rumunda ilgiler, öte yandan, yapıların 
kuruldukları toprak durumuda yakından 
Hgilertdirmelidir kontrolları. Bir de, nü
fusu durmaksızın çoğalan şehirlerimizin 
biriketten, tüm teknik koşullar dışında 
oluşan evlerimizi de düşünürsek, Herki 
kötü oluşumlar, bizleri daha büyük acılara 
boğar. Belediyelerce, yapıların kontrolü 
yapılmalı «Fakirdir, bir ev yapsın gör
meyelim. » düşüncesiyle o fakirin gömü- 
tünü elimizle kazmış olmazmıyız.

İlçemizde bunların örneklerini gör- 
mek kuşkusuz olanak dışı değildir. Tüm 
kıyı kesimi, Kumlalara, karacaalilere dek 
çok katlı yapılar topluluğunu oluşturur. 
Bu yapıların, gerek oturdukları toprak 
yönünden, gerek sarsıntılara dayanıklılık 
rı yönünden üzerinde durulur bir konu
dur sanırım. Bizden uzak olsun. Şiddet 
li bir depremle karşılaştığımızda; yıkılan 
yapıların, ölen insanlarımızın sorumluluğu 
nu kimlerin sırtına yükleyeceğiz.

Evet, doğu bölgemizde bir deprem 
yıkımının acıları içindeyiz. Bu, ulusal 
acıtnızdır. Doğudaki vatandaşlarımıza da 

yapacağımız yardımlar, ulusal görevimizdir.
Acılar içinde yaşam koşullarının a- 

ğırlığında, yinede yaşamlarını sürdürme 
çabası içinde olan vatandaşlarımıza geç
miş olsun derken; dileğimiz. Kendilerinin 
insanca oturulur, depreme dayanıklı ko- 
konutlera kavuşmalarıdır.

a

İGÜNEY GİYİM
SAYIN MÜFTERİLERİNİN BAYRAMLARINI 
KUTLAR, İDLERİNDE BASARILAR DİLER

ALTIN YILDIZ
Palto - Pardesü ve Parke Çeşitleri 

Gömlek Tiriko —Kravat
Ic Çamaşırları—Tişört—Pardesü—Kaban 
kemer anorak çeşitleri ve Avrupa kot 
bulijin pantolon ve kumaş elbise dikimi

Zevk Renk ve Kaliteli Giyim için

GÜNEY GİYİM
SEMERCİLER YOKUŞU

Eskişehir
KANATLI

Fabrikası

ÖĞRETMENLER 
TÜKETİM 
KOOPERATİFİNDE 
GIDA 
PAZARLARINDA 
BAKKALLARDA

DAĞITIM :
Topçuoğlu Ticaret 
Orhangazi Cad.
No. 21 tel. 723

Gemlik

KONGRE İLANI
Gemlik Halk Eğitimi Derneği yıllık Genel Kurul toplantısı 15/11/1976 Çar

şamba günü saat 15.oo de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yapılacağı sayın 
üyelere duyurulur.

Dernek idare Heyeti

GÜNDEM:

■ 1 — Açılış, saygı duruşu — 2 — Geçici kongre başkanı seçimi — 3 — Faali
yet raporunun okunması — 4 — Murakıp raporunun okunması — 5 — idare he
yetinin ibraı — 6 — Yeni idare heyetini seçimi — 7 — Dilekler ve kapanış.

Safilik Bahçe
GemJik’in sayfiye 

köyü K. Kumla 
da İskele Köy 
arası asfalt 
özerinde 745 m 2 
rneyva bahçesi 

acele satılacaktır/!
Kaptan Emlâk

Dikkat... Dikkat...
OTO ÇELİK

Şoför kursu çalışmalarına hergün devam 
etmektedir. Kursa katılmak isteyen Bay 
ve Bayanların OTO ÇELİK’e müracaat etme 
leri menfaatleri icabıdır.

Not.: Kurs çalışma saati 90 tl. olup, 
uzun turlarımızda fiat değişmez.

15 - 20 saatte tam şoför olmayı garanti 
ederiz,

Mür > TEL, î 86 Garaj İçi GEMLİK

Şahlık
Zeytinlik

Gemlik K. Kumla 
Köyü Kuştaşı Mev
kiinde 1 1 90 m2 
zeytinlik ve yanın
da yeni açılmış ki- 
rizmalık acele sa
tılacaktır.

Müracaat
Kaptan Emlâk Gemlik 

Tel 264 K. Kumla 90 
ve Tel. 797 den Gemlik

Satılık Gemlik ve Kü
çük Kumla'da

Daireler İşhanları ve 
Parselli Arsalar.

Kaptan Emlâk

KAPTAN EMLÂK

Bayramınızı kutlar 
Esenlikler diler

—---- ----------------
HASDEMİR ÖĞRETMEN DE SÜRÜLDÜ

■anmasını sağladığınız, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını 
övdüğünüz iddia edilmektedir” Tabiî tümü gerçek dışı 
şeyler ama şikayet edenlerin biri öğretmen, ikicide ko
yu AP li olursa iş değişir ve bunun altında buram bu- 
AP kokar, bir başka tabirle adam harcayarak yerine 
kendinden olanları yerleştirme isteniyor düşüncesinin 
yattığı kanısı uyanır,

Bu tip müfettiş sonılarıyie bende karşılaşmıştım. 
Yine MC nin özel sektörde iş arayan bîr yöneticisi hak
kımda “Öğretmenler arasında bölücü faaliyette bulunu
yor, kardeşlerinin çıkardığı “Gemlik Körfez” Gazetesin
de iktidar aleyhinde yazılar yazdırıyor. TÖB-DER in 6 
Aralık I975 günü yapılacak yürüyüşü için beyanname
ler dağıtmış, öğretmenleri yürüyüşe teşvik etmiştir, bîr 
mutemet varken ikinci bir mutemedin “ihdası” için di
lekçeler bastırıp köylere göndermekte ve ikiliğe matuf 
çalışmalarda bulunmaktadır" diye gam mazi am işti. Tabii 
bundan birşey çıkmadı, daha doğrusu sekiz ayda konuyu 
disiplin kuruluna götürmediler. Buna zamanı geldiğinde 
değineceğiz. Unutuldu sanılmasın!

Evet. Öğretmen Hasdemir. I8 yıldır Kurtul’da ça
lıştı. sevildi. Kurtul'lular Mehmet Öğretmenlerinim u- 
nutmayacaklar. Unutamazlarda. Yetiştirdiği öğrencileri 
unutturmazlar. Ama yüzü kızarmadan öğretmeni siyası 
amaçlan uğruna kar kış demeden sürenler utanmalıdır
lar. Bu eylemler MC nin her gün biraz daha yokoldu- 
ğunu gösteriyor. I977 yılı bunun için çok önemlidir. 
Bugün İl Milli Eğitiminin üst kademelerinde bulunan 
kişiler ne denli iyilik meleği gcrünselerde MC nin kuk
lası olduklarını gösterdiler. Bu da unutulmayacaktır. 
Güle güle Hasdemir öğretmen, seni tatuıyantarda u- 
nutmayacaktır...

GÜNEYSAN
SAYIN DOST VE MÜFTERİLERİNİ BAYRAMLARINI KUTLAR, 

İŞLERİNDE BAŞARILAR DİLER.

BALIKPAZARI ATLAS SİNAMASI YANI — GEMLİK
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Idara Yari ; Şirin Pasnjı 
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Alton Ticaret
Koli. Şti.

SATIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN 
BAYRAMLARINI EN İYİ 

DİLEKLERİYLE KUTLAR

Evin Restaurant
DOST VE MÜŞTERİLERİNİN KURBAN 
BAYRAMLARINI KUTLAR SAĞLIKLI 

GÜNLER DİLER

Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi 
Başkanlığı

SAYIN ÜYELERİNİN VE GEMLİKLİLERİN 

KURBAN BAYRAMIN! EN İYİ DİLEKLERİYLE 

KUTLAR

İLAN
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden

C.H.P.
Gemlik İlçe Bşk.

SAYIN GEMLİK’LİLERİN 
BAYRAMLARINI EN İÇTEN 

DİLEKLERİMİZLE KUTLARIZ.

Not : Bayramlaşma Bayramın ikinci 
günü saat 14.00 ile 16.00 arasındadır.

ROİDOP 
Izgara Salonu

Bayramınızı candan katlar, sağlıklı günler diler

Gemlik Küçük Esnaf ve Sanatkârlar 
Derneği

Üyelerinin ve Qentlik’tilerin mübarek Kurban 
Bayramlarını kutlar, sağlık ve esenlikler diler

Sayın Çemlik’li Hemşehrilerimin mübarek 
Kurban Bayramlarını kutlar, sağlık ve afiyetler 
dilerim.

Bel. Baş.
İbrahim Akıt

Not : Bayramlaşma 3 Aralık günü saat 14-16 
arasında Belediyede yapılacaktır.

BAŞSAĞLIĞI
Partimizin üyesi ku

rultay delegemiz Hatan 
Çetin'in değerli babaları 
TAHSİN ÇETİN'in üzü 
cü ölümü nedeniyle ÇE
TİN ailesine başsağlığı 
diler acılarını kaylaşırız. 

CHP. İlçeY.K. Bşk.

TEŞEKKÜR
Sevgili büyüğünüz 

değerli insan TAH
SİN ÇETİN'in ani ölümü 
dolayısyla bizlerle acımı 
zı paylaşan çelenk gön
deren eş dost tanıdıklara 
teşekkür ederiz.

ÇETİN AİLESİ

Kongre İlanı
Derneğimizin yıllık olağan Genel Kurul Kong

resi 10 Aralık 1976 Cuma akşamı saat 20.00 de o- 
kulumuzda yapılacaktır. Üyelerimize saygı ile duyu 
rulnr.

Umur bey Ortaoklulu Okul ve Öğrencileri 
Koruma Derneği Yön. Kur.

Gündem :
1. Açılış, »aygı duruşu ve divan seçimi 2. Yöne

tim Kurulu ve Denetici raporlarının okunması
3, Raporların eleştirilmesi cevaplandırılması ve ak 

lantnası 4. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyele 
ri ve yöneticilerinin seçimi. 5. Veli istekleri açıkla 
malar, sorular cevaplar. 6. Kapanış.

Hesap No. Adı ve Soyadı Adresi İşi Yılı Nevi Vergi Ceza
10-1245 Selahattin Başaran H. Paşa Mah. Nakliyeci 1971 Gelir 60.—
10-1576 Mahmut Homurtu İstanbul Otelci » » 610.—
10-1976 » » » » 1969 570 —
10-1585 Lutfi Esirgen K. Kumla Gazinocu 1971 > 325.—
10-158$ * » » » Ceza 418.—
10-1586 Hüseyin Kaya » » 1970 Gelir 400.—
10-1627 Ekrem Aytsmiz Hemidiys Mah. Çini İmali 1971 » 90.—
10-1653 İsmail Dağdelen » » Taşoron 1971 660.—
10-1670 Şebabettin Çelik H, Paşa Mah. Dozer İşi. 1970 » 160.— 84.—
10-1691 Muhittin Çakır B. Paşan Fırıncı 1971 > 590.— 100.—
10-1600 Gülten Binek D. Subaşı Mah. » > » 700.—
10-1124 A. Şefik Ülger » » 1971 » 1955.—
10-1123 Sami Balamur Hamidiye Mah. Sandıkçı » » 3171.—
10-722 Mehmet Eğe İstanbul 1970 » 2112 —
10-722 » » » 1971 »
10-860 Osman Taşkın Cumhuriyet Mab. 1970 » 665.—
10-967 Şevket Serengil Varisliiri İstanbul 1971 » 2140.—
10-1597 Raife Buzluk Gemlik » » 200.—
14-2109 Abdullah Turhan » 0 » 40 —
14-1376 Hüseyin Kahraman » 0 » 285.—
14-2206 Hamit Yılmaz » 1970 » 180.—
14-1555 Mehmet Turan » 1971 > 55.—
14-1431 Faruk Minare » » > 120.—
14-524 Sadettin Kaya » » » 1988.—
14-495 Adnan Tufan » w 505.—
14-466 Kemal Beşler » » > 40.—
14-2241 Selahattin Kıvrak » > 155.—
13-701 Hüseyin Kavlak Varis)leri K. Kumla > » 137.—
13-613 Necdst Bulut

Şevket Serengil
Atlas Sınaması » 475.—

2304.—13'680 Alemdarlar KoL Şti. Yalova Yolu > »

13-966 M. Yasıeı ö. Demir Armutlu 1970 W 2981.—
13 1010 Ünal Direk İstanbul 1971 » 210.—

13-930 Nsedet Korun Hamidiye Mab. * > 319.—
13-890 İsmail Dağdelen » » > » 1959.—
13-976 Mehmet Tazısı Ort. Armutlu W > 1459.—
13-003 Kesat Sutsa Bursa

eşen vergileri
> » 21.—

Yukarıda kimlikleri yenili mükelleflerin Dairemizce keşini taht ilete intikal ettirilmiş olup önce

ödeme enirleri posta ile tebliği nüm. olmadığından 213 sayılıı V. U. Kanununun 103oü maddesi gereğince ilenen

tebliği cihetina gidilmiştir, Ilsn tarihinden bsşlıyarak bir ay içinde ilan yapan maka»e bızıat müracaat etmeleri

•/•vs tahütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri. Adresleriibi bildirmeyenle!t veya müracatta bu*

Jaenayaelarıe ilse tarihinden başlıya rak bir ay içinde tebliğ edilmiş sayılacağı Han olunur.

SÜLEYMAN BALIKÇI

Kanserin Tedavisi Vardır.
Mide Ülseri
12 Parmak Ülserive Romatizma 
Kanlı Basur Egzema İlaçları Yapılır.

DİKKAT : 
ORTAĞIM YOKTUR

Tel : 18664
Fevzi Çakmak Cad. Nalçakan Apt. Kat 3 Daire 6
Forema Yeni Apartmanlarda Bursa
Bu adreste bulunmadığım takdirde
Hisartepe Mah. Yalova Cad. İşçi Sok. No. 1 Gemlik

Benden tedavi görenler ve bütün müs- 
lüman kardeşlerimin mübarek kurban bay 
ramlarını tebrik ederim.

ZAYİ
Bursa trafik şubesinden almış olduğum 

7676 nolu ağır vasıta eğliyetimi kaybet 
tim hükümsüzdür Faik Hazer

Töb-Der Sürgün Olayı
öğretmenliğine. Cihetli Kö 
yû Müdürü Necip Ongur 
M. Kemal Paşa'nın Yeşil 

ova Köyüne sürülmüşlerdir. 
TÖB-DER’İN AÇIKLAMASI 

Son öğretmen sürgün 
leri üzerine açıklama yapan 
Gemlik TÖB DER Başkanı 
Ahmet Sonat «bir yıl için 
de Gemlik te 8 öğretmen 
sürülmüş sürgünlerin öğre 
tim yılı içinde yapılması, 

öğretmenleri güç du 
rumda bıraktığı gibi, okul

fardaki eğitim ve öğreti
minde aksamasına neden 
olmaktadır» dedi.

Açıklamasında sürgün 
lerin antidemokratik birer 
eylem olduğuna değinen 
Ahmet Sonat, şöyle konuş 
tu «Bugün yurdumuzda 
eğitim emekçileri salt dü 
şûncelerinden ötürü sürgün 
edilmekte, açığa alınmakta 
meslekten atılmakta, mah 
keme kapılarında ve ceza 
evlerinde süründürülmek* 
tedlr Bu önemlidir.
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