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lise’de Bayram Öıımi Olaylar Meydana Geldi. Okul Bir Gün Kapatıldı
Üst Disiplin Kurulu Kararı Açıklandı

ülkü Ocakları Başkanı
1 Yıl öğrenimden UzaklaşM

Gemlik Lisesinde hay
randan önce meydana ge 
en öğrenci olayları nede
niyle okul bir gün tatil e- 
diioi.

30 Kasım günü üçün
cü ders arasında meydana 
gelen olayda, devrimci öğ 
fencilerden Hulusi Tiryaki 
ile ülkücü öğrenci Muşta 
fa Yiğirin koridorda tartış 
masına Ülkü ocakları Baş 
kam ve Lise öğrencisi İs
kender Sakarûn katılarak, 
Hulusi Tiryaki’ye kafa at
ması ve devrimci öğrenci 
nin burnunun kanaması ile 
kavga çıktığı öğrenildi.

OLAYLAR BÜYÜYOR

Kavganın çıkmasıyla 
olaya koridorda bulunan 
öbür öğrencilerde katılmış 
iddiaya göre Ülkü Ocakla
rı Başkanı İskender Saka 
Devrimci öğrencilere bıçak 
çekmiştir. Bıçağın öğrenci 
ter tarafından görül- 
•nesiyle olaylar 
büyümüş, sınıflardaki öğ
rencilerde koridorlara çık
mışlardır, Bu ara İskender 
Saka okuldan kaçmış, 
Mustafa Yiğit, öğretmenler 
tarafından idare odasına 
götürül müştür.

Ülkü Ocakları Başka
sının okula öldürücü araç 

ite gelmesi öğrenciler 
tarafından tepki ile karşı
lanmış, okul idaresinden- 
<can güvenliği» istenmiştir. 
Olayların daha da büyüme 
mesi için Okul Müdürü 
Mehmet Çalım, Kaymakam 

ia ilişki kurarak okulu bir 
gün tatil etmiştir. Emni
yet kuvvetlerince okuldan 
öğrenciler boşaltıldıktan 
sonra, devrimci öğrenciler 
den bir grup, okul yöneti 
çilerinden «can güvenlik» 
terinin sağlanmasını aksi tak 
tirde okula gelmiyecekleri 
ni bildirmişlerdir. Gerekli 
söz alındıktan sonra oku
lu terk eden devrimci öğ 
renciler, toplu halde marş 
lar söyliyerek Gemlik Ec
zanesi önüne kadar yürü
müşlerdir.

Okul arife günü nor
mal öğretime başlamış, iki 
tarafta birbirlerinden şikayet 
çi olmuşlar ve olay günü 
geç saatlere kadar mahke 
me sürmüş, 15 kadar öğ
retmenin ifadesi alınmıştır.

Bu arada Ülkü Ocak
ları Başkanı İskender Sa
ka kavgayı ayıran öğret 
menlerden Ercan Çizmeci 
ve Hüseyin İnceaal’ı «olay

Nezih Dimili
Baro Disiplin
Kuruluna
Seçildi

Dün Bursa da yapılan baro 
seçimlerinde ilçemiz Avu
katlarından Nezih Dimili 
Baro Disiplin Kurulu Üyeli 
ğine seçildi Bursa Barosı 
Başkanıhğı için yapılan se 
çimlerde Şükrü Akmansoy 
bu yıl Baro Başkanı oldu 

da taraf tuttu» diye şika
yet etmiştir.

SAKA 1 YIL ÖĞRENİMDEN 
UZAKLAŞTIRILDI

Gemlik Lisesinde bir 
ay önce devrimci öğrenpi 
lerle kavga eden ve bu a

Gemlik Lisesinde çıkan olaylar sonucu okul öğrenime bir gün kapatıldı. Devrimci öğrenciler 
yetkililerden can güvenliği istediler. Olaydan sonra kapıda bir gurup öğrenci görülmektedir.

GEMLİK KÖYLERİNDE AÇILAN BİÇKİ 
DİKİ? VE NAKIŞ KURSLARI BÜYÜK İLGİ 

GÖRMEKTE
İlçemize bağlı Umur- 

bey. Küçük Kumla, En- 
gürücük ve Kurşunlu 
Köylerinde bu yıl açılan 
Biçki Dikiş Yurtlarındaki 
kurslar, büyük ilgi gör
mekte

Kız Meslek Lisesine 
bağlı olarak çalışmalarını 
sürdüren kurslara Umur- 
bey’de 37, Engürücük'te 
33, Kurşunlu'da 22, ve 

rada iddiaya göre yanında 
taşıdığı silahın kabzasıyla 
Musa Demir adlı öğrenci 
yi yaralamadan, Okul Disip 
lin Kurulunca «Mecburi 
tastikname» ile okuldan 
uzaklaştırılan Ülkü Ocakla 
rı Başkanı İskender Saka

Küçük Kumlada 17 oimak 
üzere toplam 109 öğren
ci katılmaktadır.

Gemlik Kız Meslek 
Lisesi Müdürlüğünden e- 
dindiğimiz bilgilere göre 
Köylerde açılan Biçki Dikiş 
Yurtlarına katılan öğrenci 
sayılarının her geçen yıl 
artma gösterdiği öğre
nilmiştir.

nın cezası İl üst Disiplin 
Kuruluna sunulmuştu. 0- 
layı inceliyen İl Üst Disiplin 
Kurulu İskender Saka’nın 
cezasını az bularak «bir yıl 
Türkiyenin hiç bir lisesin de 
okuyamaz» şeklinde onayla 
mıştır.

Öğretmenler Arasında Yeni Atamalar Yapıldı
Geçen hafta yayınladığımız öğretmenler arasındaki atamalara bu hafta 

ilköğretimdeki 13 ve 14 sayılı değişiklik - çizelgeleri ile devam ediyoruz
Bahar Mengi - Haydariye Köyü İlkok. Öğretmenliğine
Yurdakul Kamacı - Cihatlı » » »
Talia Doğan - 11 Eylül İlkok. Bursa Elmasbahçe Öğretmenliğine
Gülay Aksoy - Engürücük İlkok. Depo (11 Eylül İlkok. geçici)
Güzin Bora - » » » dan M. Kemalpaşa Alacaat Kö. Öğrt. $
Jale Güney - 27 Mayıs » » » M. Kemalpaşa Alpagut Kö. Öğrt.
İlhan ve Mürüvet Köse - Haydariye Kö. den Bursa Merinos İlkok. Öğrt.
Gültekin Kuzu - Cihatlı Köyü Müdürlüğüne
Hakkı Arslan - 11 Eylül İlkokulundan Emekli
Osman Balyemez - Gürsu’dan Umurbey İlkokulu Öğretmenliğine
Fatma Acar - Yeni Mezun Armutlu Bucağı İlkokul Öğretmenliğine

Devamı Sayfa 4 te

Van Depremi için 
Öğretmenlerin 
Maaşlarından 

t

Habersiz Yapılan 
Kesinti Sönlentilere 
Yolactı /

Van Depremi nede
niyle ilkokul öğretmenleri 
maaşlarından yapılan bil
gisiz kesintiler söylentile
re ve bazı öğretmenlerin 
paralarını geri istemelerine 
yol açtı.

Geçen yıl da Kay
makamlık tarafından res
mi dairelere gönderilen 
30.9.2975 tarih ve 4281 
sayılı yazıda da "öğret
menlere maaş dağıtımı ya
pıldığı sırada isim listesi 
karşısına vereceği bağış 
yazılıp imzalanacak" den
diği halde bu işlem ya
pılmayıp, İlköğretim Mü
dürlüğünce öğretmenlerin 
dereceleri karşılığı bağış 
oranı saptanmış ve maaş
lardan kesilmişti. Bu yıl 
da öğretmenlerden kendi 
vereceği bağış dışı para 
kesilmesi, zorla kesilme 
ve. anti demokratik bir 
uygulama olarak nitelen
dirilmiş ye durum öğret
menlerce "biz yardıma 
karşı değiliz ama uygu
lamaya karşıyız" şeklinde 
söylentilere neden olmuş 
bu tür kesintilerin 
bir daha olmaması isten
miştir.

Van'a Bir Kamyon
Yardım Gönderildi

Van ve çevresinde 
meydana gelen deprem
de zarara uğrayan yurttaş 
lara yardım için ilçemizde 
de açılan kampanyadan 
toplanan yiyecek, giyecek 
maddelerini taşıyan bir 
kamyon bugün Ağrı'nın 
Diyadin ilçesine hareket 
etti.

İlçe Kaymakamlığı ta 
rafından, muhtarlarla yürü 
tül en kampanyada top 
lanan gıda ve giyim eş 
yaları Sağlık memuru Emir 
han Kurt’un eşliğinde 16 
EA 555 plakalı Faik Ak- 
adlı şahsa ait kamyon ile 
bugün Diyadin'e hareket 
edildi.

Kaymakamlıktan yapı 
lan açıklamaya göre Diya
din 'e gönderilen yardım 
kamyonunda 30 çuval gı 
yim eşyası, 4 teneke zey 
tin, 1 teneke reçel, 47 tor 
ba sabun, 9 çuval un, 
363 sandık zeytin ve 9 
torba makarna bulunmak 
tadır. Kamyon sahibinin 
yakıt dışında nakliye ücrt 
ti almıyacağı öğrenilmiştir 
Öte yandan Türkiye Emlâl 
Kredi Bankası kenalıyk 
165 bin lira para da de( 

rem komitesine gönderilmi: 
tir.

KOOPERATİF ZEYTİN ALIMLARINA BAŞLADI

Bayramın üçüncü gü
nü kampanyayı açan Mar
mara Birlik Zeytin Koope
ratifi Gemlik'te alımlara 
başladı.

Bu yıl tavan 23 TL, 
taban 12 TL. dan yapan 
Zeytin Kooperatifinin nor
mal alımlarını sürdürdüğü
nü söyleyen Koop. Müd. 
İbrahim Okay, "Atımlar 
hızla devam etmekte olup, 
bu göne kadar 750 ton 

Kooperatif ahmları hızlandırdı, Dünde ortalama 200 ton zeytin alınıyor.

zeytin üreticiden alınmış
tır. Bayram sonu top- | 
layıcı işçilerin dönüşü ile | 
kampanyada hızlanma gö I 
rülmeğe başlandı" dedi.

Zeytin üreticilerine bu 
yıl ayın 15 inden sonra I 
prim verileceğini de be- ı 
lirten İbrahim Okay "ü- 
reticiler kooperatife ver
dikleri zeytin oranına gö
re primden yararlanabile
cekler" şeklinde konuştu.

Lise
Koruma Derneği 
Seçimleri Yapıldı

Gemlik Lisesi Okul 
ve Öğrenci Koruma Der
neğinin yıllık olağan ge
nel kurul kongresi yapıla
rak yeni yönetim kurulu 
üyeleri seçildi.

Yeni yönetim kuru
luna Ziya Sarışen (Bşk.) 
Mehmet Soymen (2. Bşk.) 
İsmail Sönmez (Kasa), 
Ayhan Gündoğdu (Say
man), Şükrü Özsayın (Oye) 
liğe getirildi.

Öğretmenlikten 
istifa Eden 
Yazarımız Kadri I 
Gülere îi Disipli 
Kurulu Uyarma I 
Cezası Verdi

AP li bazı çevreler 
hazırladıkları ve yöu> 
çilerin senaryo ile Adli 
Köyü İlkokula Müd* 
iken Orhaneli Armutc 
Köyii öğretmenliğine t 
rölen lüsiim» üzerine
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Kurultay Sonrası
Geçen haftaki yazımızda da belirtti

ğimiz gibi» CHP kurultayı sonuçları üze 
rinde durmak istiyoruz bu yazımızda.

Seçimlerde, genel merkez sayın Gü- 
fneş’in kendileriyle birleşmesi üzerine ve 
çok az oy farkıyla yine iş başında kal
mıştır. Bu durum göstermiştirki, genel 
merkez, kendi yönetim anlayışı üzerin
de daha titizlikle durmak zorundadır. 
Yapılan hataların yenilenmemesi, hem 
CHP nin ve hemde kendilerininfgelece 
ği yönünden yararlı sonuçlar doğuracak 
tır. Burada bizim üzerinde durmak iste
ğimiz bir başka nokta, kurultayın bitme 
siyle birlikte seçim • geriliminin de sona 
ermesi ve CHP de kaynaşma hatta da 
ğılma bekleyenlerin, yanılmış oldukları
nın ortaya çıkmasıdır: Bu son derece o 
lumlu ve 1977 genel seçimleri yönün
den umut vericidir.

Kurultayda program taslağı onaylan
mıştır. Bu da beklenen bir gelişmedir. 
Program üzerinde teoriktartışmalara gir 
menin anlamı yoktur. CHP iktidara en 
yakın ve bu yönüyle gerçekçi olmak zo 
runda olan bir partidir. CHP nin genel 
seçimler arefesinde proğram tartışmala 
rıyla geçirecek zamanı yoktur. Proğra 
mın tutarsız olan yönleri yok mudur? Var 
dır elbette! Anlaşılmaz ve karışık yönle
ri yok mudur? Vardır elbette! Bunlar za 
man içinde kendiliğinden çözümlene- 
konulardır. Üzerlerinde seçim öncesin
de fırtınalar yaratmaya gerek yoktur.

Yeni tüzükte kurultayca onaylanmış 
tır. Hazırlanan taslak üzerinde bazı de
ğişiklikler olmuş, fakat çoğunlukla onay 
lanrnıştır. Bu da proğram taslağındaki 
gibi düşünmek gerekir. Aksayan yönler 
uygulamada kendini gösterecek ve za
man içinde çözümlenecektir.

Kurultayda en çok ve üzerine basa’ 
basa durulan nokta, 1977 yılının seçim 
yılı olması nedeniyle bu dönemde atla- 
cak her adımın hesaplı atılması gereke 
ceği ve yapılacak yanlışların ulus tara
fından hoş karşılanmayacağı gerçeğidir. 
Sayın Genel Başkan Ecevit, «1977 yılı 
CHP nin iktidar yılı olacaktır, böyle de 
olmalıdır, seçimi kazanamazsak hatayı 
kendimizde aramalıyız»şeklindeki sözle 
riyle bu gerçeği açıkça dile getirmiştir. 
Bu nokta çok önemlidir Tüm CHP ör
gütü 1977 seçimlerinin sorumluluğunu 
şimdiden omuzlanmalıdır. Akşl taktirde 
CHP sadece seçim kazanamamakla 
kalmayacak, kendisiyle birlikte Türkiye 
de çok olumsuz gelişmelere sahne ola
bilecektir.

Kurultayda bir de sürpriz olmuş
tur» Bu da sayın Genel Başkan’ın «Sos 
yalist Enternasyonele CHP nin de üye 
olması için girişimlerde bulunulmak öne 
rlsldlr. Bu öneri, Türkiye’nin bir Avrupa 
ülkesi olması, CHP nin demokratik sol 
ilkeleri benimsemesi ve dış pollkada çok 
yönlü politikadan yana olması ve bu 
kuruluşa üye partilerin özellikleri göz ö- 
nüne alınırsa son derece doğal karşı
lanmalıdır» Şaşılacak yönü bir bakım
dan olmasada, önceden sözü edilmedi- 
İçin olacak, kurultayda ortay çıkması

M. Cengiz Göral
Devamı Sayfa 4 te

şiir köşesi
El Üstünde

Soğumaktaydı damarda 
yavaş yavaş kan.

Ve analar.
Ve sevgiler

ağıt, figan
Güneşmiydi O
Yok, Yok
Güneşten büyüktü

Yerde yatan
Yaşamın son demleri

Solarken gözlerinde.
Ağıdı figanı

Durdurma zamanıdır.
Hep birlikte

El üzerine kaldırma zamanıdır.

DÜNDAR. KARABİBER

MURADİYE’nhl KADERİ
Suskun bir gecede 

Ürpertiyle uyanır insanlar

Yine deprem, yine gözyaşı 

Nedir bu çekilen Tanrım 
Dağların derinliklerinden bir sallantı 

Tüm sokaklarımı sarar Muradiye’nin 

Soğuk bir rüzgâr gibi 

Bir anda harabe olur şehir

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ 
şdtlıre kjöşlesİ

Ne Olur Kitap Yollayın
Bir kitaplık kuracağız
Ne olur kitap yollayın
Cehaleti kovacağız
Sizde bir kitap yollayın

Teşebbüsün zevki için
Okumanın zevki için 
Siz de bir kitap yollayın

Şirin bir kasabamız var 
Kalkınmaya çabamız var. 
Bende beklerim, halkım umur 
Siz de bir kitap yollayın.

EMİNE ERTAŞ
Atatürk İlkokulu 5/B 163

İLÂN ve ABONE

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

RAHİBİ HÜSEYİN GÜLER 
GENEL YAYIN MÜH. KADRİ GÜLER 
SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Patajt

I

Dizgi ve askı : 

TEL. : T»T

Körfez Basımevi • Şirin Parajt

GEMLİK 
İLAN VE

KÖRFEZ GAZETESİ

ABONE FİATLARI
Resmi İlânlar tek sütun cm.si 30 TL.

Mahkeme ve tora İlânları sütun em.»i 15 TL 
Öıel İlânlar yaşarlıkla alınır.

Abone ; Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

Var Olmak Var Yeniden
Her gün yeniden başlanır yaşamaya 
Gök mavi yer yemveşil 
Değişecek olan da ne ?
Yarının toğumlan ekilmişken toprağa 
Gözler umutların ardında 
Gün gelir yeşerir fidan olur 
Bir korkuyla beraber büyütülür 
Çaresiz onların bağrında 
insanı hayata zincirleyen kinler öfkeler 
Şenle beraber yaşayanda ne ?
Ciğerinden acılar türetilir 
Duygular kan olur damarlarında 
Çünki bir bütündür hayat 
Her şeyinle hakla beraber yaşamak 
Var olmak var yeniden.

İmdat Peltek

Çığlık çığlığa suzkundur çaresizler...
Gözlerine uyku girmeyecek
Ölüm sözü etmekten
İsyan edecekler 
Kaderlerine, yaşamlarına, 
Geride kalanlar ise. 
Acıyı tadaraktan ölecekler.

İsmet Aydın

Sevgili öğrenciler bize şiirleriniz gönderin
GEMLİK KÖRFEZ

Yoksul Dilenci
Bir adam vardı, 
Fakir ve dilenciydi 
O küçücük kutusuna, 
Binlerce para yağardı.

Kimseye bir yararı yoktu, 
Kışın karda donuyordu 
Çok, çok fakir olduğunu 
Kimse bilmiyordu.

Hayat ona çok zordu 
Üzüldü, üzüldü durdu 
Neden her bayramda 
Onunda elbisesi yoktu!

GÜLHAN KAZANCI
27 Mayıs İlkokulu 5. Sınıf Öğrencisi

Nöbetçi
Eczaneler

Şifa 11 Aralık 1976 Çemeni

Ceylân İZ er " Pazar

taytça 13 •» " Pazartesi

Özer 14 ' Sah

Merkez 15 ” Çarşamba

Gemlik 16 T» '' Perşembe

Z. Namık 17 TT ” Cuma

Erçek 19 •• ” Cumartesi
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Halka İnmek

IWCÖRİİ
Önemlî olan halka inmek. Yurt to

runların^ yerel sorunları anlatmak ona. 
Dertleşmek halkla, halkımızla. Uyutul- 
muşluğu. daha da uyutulmakta olduğunu 
anlatmak art niyetsiz, çıkar düşünme
den anlatmak. Öz olarak söylersek: E- 
ğitmek, gerçekleri sargılayarak uyandır
mak halkı daha da. Ama, bazı siyasi 
büyükler halk sözcüğüne kızarlar. Halk 
olmadığını, millet (ulus demezler) oldu
ğuna durmaksızın ağızlarından Jdüşür-
mezler. Siyasi yatırım olarak da 
tanırlar.

Birkez, halk olmadığını kimse 
sıyamaz (İnkâr). Halk vardır. Bu 
mızı (iddia) örneklemek gerekirse-.

kul-

yad- 
savı- 
Oba-

da. köyde, ilçede ilde yaşayanlara ne- 
diyelim? Buralarda yaşayanlar kuşkusuz 
halktır. Daha ötesi: Ev halkı, kahve hal
kı, taşıt halkı.. Şimdi gelin de tüm bu 
birimlerde yaşıyanlara ulus diyelim. O- 
lanaksız bu. Toplum bilime de tersir. 
Gemlik ulusu, Hamidiye mah. ulusu dene
bilir mi? Kısaca bireyler halkları, halk
larda ulusu oluşturur. Bu konuda yut
turmaca oyunları oynanamaz. Bir siya- 

I sal kuruluşumuzun adında halk sözcüğü 
vardır. Örnek: Cumhuriyet Halk Partisi 
Üstelik bu ismi de, partinin kurucusu 
ATATÜRK vermiştir. Halka inmek, hal
ka varmaktan sözediyorduk. Nerelere 
geldik?

Yukarıda da değindik. Bireyler ola
rak halkla sözleşilerimizde, art düşün
ce taşımamalıyız. Öyle kişilerimiz var. 
Art düşüncelidir halkla konuşmalarında 
Bu gibileri çevremizde her an görebili
riz. Bunlar, bulundukları toplumda ken
dilerince, saygınlık kazanmak için konu
şurlar. Yarım yamalak bildiklerini satar, 
susmasını da bilmezler Yatırım yaparlar 
MC gibi. Diyeceğimiz aldatmaca oynar
lar. Bir noktada halkla alay ederler. 
Halkın sorunlarına İnanır görünür, 1- 
nanmazlar. Bazı yerlerde de daha ezil
mesini savunurlar. Bir doğruları yoktur 
bunların. Bir yerde kişilikten, dinden, I- 
mandan satılmış olmamaktan sözederken 
öbür tarafta kapı, kapı dolaşır, siyasal 
kalıplara girerek yöneticilik dilenirler 
Bunlar halkçı, ulusçu olamazlar. Gide
rek çevrelerini yitirir, yanllz kalırlar. 
Halkla sözleşllerimizde önde gelen so
runlarına da eğilmek, ulus sorunları dö
nerince Tüm bunların üstesinden gele
bilmek için de, kendimizi yetiştirmek.

Bir noktada bizleri geçmiş olan halkı 
geçebilmek. Halka ulusumuza karşı so
rumlu sayıyorsak kendimiz, yapmak zo
rundayız bunu.

Bu konuda, birde siyasal kuruluşla
ra uzanalım. Kuşkusuz, her siyasal ku
ruluş halka gitmek durumundadır. Apa
çık, gizlisiz Bugünün, MC sinde sözünü 
ettiğimiz açıklığı görmek olanaksız. Bi
liniyor ki halktan, ulustan çok şeyler 
saklanıyor. Öyleyse halka inemiyor, hal
kın yanında olamıyorlar. Bu sorunu, İs
miyle yüklenmiş olan CHP örgütleri çö
zecek, uygulayacak. İl, İlçelerde (Hele 
hele Gemlik'te) bulunan yönetim kurul
larının ana ödevleri de budur. Halka 
gitmek, bugünkü bozuk düzeni anlatmak 
CHP nin halk İçin, ulus için sırası gel
diğinde sözetmek Yukarıda da değindik. 
Hazırlıklı olmak; yetişmiş olmak. Yok
sa, dolma tüfek gibi bir kez patlar, «A- 
man dur doldursunlar da geleyim» der
sek tutmaz.

İlçemiz, CHP Yönetim Kurulu hal
ka inmeyi, ona gitmeyi, hizmet götür
meyi nasıl yorumlar, ne düşünür bilmi
yoruz. Bugün belirgin bir şey görülmü
yor. Ama, pahalıca verilen sözüm ona 
tanışma yemekleri. Partili, partisiz halk
la bütünleşmek ona gitmekten uzak ka
lır. Nedeni: CHP nin yapısına, CHP nin 
halkla bütünleşme görüşüne ters düşer. 
Buna benzer toplantılar yapılmasın de- 
miyoauz. Yapılsın Cebinde o yemeğe 
yetişecek parası olmayan, İlçede köyler
de bulunanlar da katılabilmeliydiler. 
«Çektirelim kafaları, yapalım açık artır
ma, çok kazanırız.» Ters görüşüyle, par
tinin halksal, ulusal felsefesine varıla
maz. Şu gerçek ki: Cazlı sazlı sözüm o- 
na tanışma yemeğinin ana noktası para 
kazanlaktı. Çok kazanılacağına, az ka- 
zanılsaydı da varsıl olmayan partili de 
orada bulunabilseydi. CHP Gemlik ör
gütünün tavanı değil, tabanı ağır basa- 
bilseydi. Görünüş tavandan tabana inme, 
Bu da ne denli tuturlı bilmeyiz.

Bütünleşmeliyiz halkla, vurmalıyız 
ona Yukarıda değindiğim gibi, bunu 
aydın üstlenir. Bunu, ulusumuzun tek 
umudu CHP örgütleri söz götürmezlikle 
üstlenir. Yazımızı noktalarken: İlçemiz 
CHP örgütünün halk için, halktan yana 
girişimleri olacağı umudu içinde olduğu
muzu da belirtelim.

Kongre ilânı
YSİ — ÎŞ Sendikasının Gemlik şubesinin Genel Kurul Toplantısı ekseriyet temin 

edilemediğinden tehir kongresi 19/12/1976 Pazar günü saat 10 da Şirin Sinemasında 
yapılacağı üyelere duyurulur.

Yönetim Kurulu
Gündem ;
1 - Açılış 2 *■ Divan seçimi 3 - Raporlarının okunması vo müzakeresi 4 - İbra 

$ - Seçimler (Başkan, Sekreter, Mali Sekreter, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, 
Osur Kurulu, Genel Merkez delegeleri •sçilecoktir. 6 - Dilek ve temenniler.

7 • Kapanış,

ilköğretimde Teftiş ve Müfettişlik

Teftiş kavramı çoğunlukla yok
lama, izleme, gözetleme, inceleme, 
araştırma, kontrol, denetleme ve 
rehberlik sözcüklerinin anlamlarını 
bir arada içermekte ve bu anlam
ların her birini ayrı ayrı, yada bir
likte karşılamak üzere kullanıla 
gelmektedir.

Öğretmenlere verilen her tür
lü cezada müfettiş soruşturması 
söz konusudur. Bu soruşturmalar 
tartışma konusu olduğu gibi, eği
tim ile ilgili tüm aksaklıklarda öğ
retmenlerin suçlu görülüp cezalan
dırıldığı, soruşturmasını bitiren 
müfettişlerinde görevlerini yerine 
getirdikleri ileri sürülmekledir.

Bu yazımızda müfettişlik ku- 
rumunun bugünkü durumunu ve 
soruşturma dışındaki görevlerine 
değineceğiz.

Bugünkü biçimiyle teftiş ko
nusundaki şikayetler kısaca şu şe
kilde sıralanabilir.

1. Teftiş objektif, sağlam ve 
güven verici değildir.

2. Teftiş' programlı yapılmıyor.
3. Teftişle görevli olanlar nite

lik bakımından yeterli değil
4. Müfettişlerin eleştirileri ya

pıcı ve objektif olmıyor
5. Müfettişler rehberlik yönün

den yetersiz kalıyor.
6. Müfettişler siyasal görüşlere 

göre değerlendirme yapıyorlar. Yan
sız davranmıyorlar.

Görüldüğü gibi bu eleştiriler, 
teftişin gereksizliğine değil teftişin 
bugünkü uygulanış biçiminedir.

Ahmet Sonat
TÖB-DER Gemlik Şb. Bşk.
Atatürk İlkok. Öğretmeni

Bir çok doğarları içeren bunlar ve 
benzeri görüşler çağdaş görüş ve 
tekniklerle yürütülecek bir teftiş 
uygulamasının eğitimin demokra
tikleştirilmesi savaşımındaki önem 
ve gereğini ortaya koyar.

Öğretmenlerin tümünün aynı 
yeterlikte ve başarıda olduğu söy
lenemez. Yürürlükteki yasal dü
zenlemeler ışığında öğretmenlerin 
değerlendirilmesi başarılı, yada az 
başarılı olanlarla, başarısız olanla
rın ayrılması, başarılıların ödüllen
dirilmesi, başarısız olanlara da 
mesleki yardım ve rehberlik yapıl
ması gerekir. Müfettişlerin yaptık
ları her soruşturmada suçun salt 
öğretmene ait olmadığını bilmeleri, 
kendilerinin de eğiti m-öğretim ça
lışmalarında öğretmen kadar sorum
lu olduklarını unutmamaları gere
kir.

iyi bir teftişin; öğretmen-mü- 
fettiş işbirliğinin sağlandığı bilim
sel yollarla sorunlara çözüm aran
dığı ve öğretmenlerin iyi bir kabul 
ve destek anlayışı gördüğü ortam
da olabileceği gerçeği gözden uzak 
tutulmamalıdır.

Bunun içindir ki çağdaş tef
tişte müfettişten ileriye dönük, ya
pıcı ve eğitim öğretimin demokra
tikleşmesi yönünde geliştirici bir 
rehberlik beklenir. Amirlik yapma
sı beklenmez. Eğitim-öğretimin ge
liştirilip iyileştirilmede teftişin öne
mine inanıyoruz, yeterki gördükleri
ni değil, kendisinin neler yapabildi
ğini rapor edebilen müfettişler olsun.

KONGRE İLANI
Derneğimizin yıllık olağan Genel Kurul Kongresi 22 - 12 - 1976 Çarşamba günü 

akşamı saat 19.30 da Okul Salonunda yapılacaktır.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM : 1 - Geçici başkanlık seçimi 2 - Başkanlık divanı seçimi 3 - Say 
gı duruşu 4 - Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması 5 - Denetleme kurulu
nun raporunun okunması 6 - Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması 7 - Yeni 
yönetim ve denetim kurullarının seçimi 8 - Dilek ve temenniler 9 - Kapanış.

Gemlik Kız Meslek Lisesi Okul Koruma
Onarma ve Yaptırma Derneği Yönelim Kurulu

KONGRE İLANI
Gemlik Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Demeği 

Başkanlığından

Derneğimizin 1976 — 1977 yılı Genel Kurul toplantısı yapılacağından üyelerimi
zin bu toplantıya gelmelerini önemle rica ederiz. Toplantımız 26 12/1976 günü saat 
2 de Gemlik Çarşı Meydanı Almanlar Pasajı ikinci Kat No. 116 da yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Gümdem Şükret Solmaz

I — Açılış, kongre divan seçimi ve saygı duruşu.
2 — İdare kurulu çalışma raporu ve murakaba kurulu raporu
3 — Kesin hesap raporu
4 — Tahmini bütçe
5 — Derneğimizin bina ihtiyacının görüşülmesi
6 — Bağ-Kur konularında bilgi verilmesi
7 — Dilek ve temenniler
8 — Kapanış
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SORUMLU MÜDÜR
Av. M. Cungix Görül

6»n«l Yay. Md. Kadri Güler
SAHİBİ

HÜSBYİN GÜL1R

gemLik s

KÖRFEZ
İdare Yeri Şirin Paıajı

TIL. *. T9T - GEMLİK

M Dizgi vu Batkı Körfez Batımevl

1 1 Aralık 1976 Cumartesi

Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde 
İlan ve Reklam işleriniz için

KÖRFEZ BASIMEVİ
Savın Gemlik lilerin Hizmetinizdedir

Küçük ilan, Doğum, Gün, Emlâk Satışları, 
Vefat ilanları, Yeni Yıl Kutlamaları ve Ticari Reklamlarınız için 

KÖRFEZ BASIMEVİ TEL 797 ye BAŞVURUNUZ

Satılık Bahçe
Gemlik’in sayfiye 

köyü K. Kumla ' 

da İskele Köy 

arası7 asfalt 

üzerinde 745 m2 

meyva bahçesi 

acele satılacaktır.

Tel. 797 Gemlik

Satılık 
Zeytinlik

Gemlik K. Kumla i 
Köyü Kuştaşı mev-1 
kîinde 90’ m2 ı 
zeytinlik ve yanında 
yeni açılmış ^kiriz-d 
malık acele satıla
caktır.

Müracaat
Kaptan Emlâk Gemlik

Tei;264 K. Kumla 90 ve 
797 den Gemlik

Satılık Gemlik ve Küçük I 
Kumla’da

Daireler, İşhanları ve 
Parselli Arsalar

Kaptan Emlâk

Kurultay Sonrası Atamalar
sürpriz olmuştur. Ve bizce hoş bir 
riz olmuştur.

Köşemizin elverişliliği ölçüsünde ku 
î rultay sonuçlan bizce değerlenedirilmek 
| te ve son uçlara olumlu açıdan bakılmak 
| tadır. Bu kurultay CHP nin sağlam bir 
İ bünyesi olduğunu ve kolay, kolayda bo- 
I zukmayacağını kanıtlamıştır. Bu deği

şen Türkiye için dir umut olmuştur. 
Bu umudu CHP çok iyi değerlendirmek 
zorundadır. Aksi taktirde, çözümü C- 
HP de aramaktan vazgeçme sonucu 
ortaya çıkar ki, buda partiyi statik bir 
duruma getirir ve CHP nin tarihi mis
yonu kendiliğinden sona erer.

Biz Türkiye'nin geleceği için de, 
I CHP nin geleceği için de umutlu olan 
I fardanız. Yeterki, onarılması olanaksız 
I yanlışlıklar yapılmasın.

Osman Telçi - Orhaneli'den Adliye Köyü Öğrt 
Gönül Akbaş - Zonguldak’tan Şükriye Köyü » 
Filiz Erengüllü - Kurtul Kö. Mecidiye » 
Bazı basın organla- çıkan haber yanlış yayın- 

nnda Engürücük İlkokulu lanmıştır. Aslı Güzin Bo- 
Müdürlüğüne Güzin Bo- ra o sırada Engürücük
ra'nın atandığı şeklinde

KÛHGRE
Jt KJ JL. I

S. S. Aydınköy işçi Yapı
Kooperatifi Başkanlığından

I
Kooperatifimiz ortaklığının kuruluş genel kurul toplan 

tısı 7. ocak. 1976 cuma günü saat 14,30da Akmantar pasajı j 
124 Nolu Büroda yapılacağından
Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ortaklarımızın anılan 
günve saatte toplantıda hazır bulunmaları ilân olunur. I

KOOPERATİF BAŞKANLIĞI

GÜNDEM
I. Yoklama
2. Açılış
3. Kongre divanı seçimi
4. Faaliyet, hesap ve deneçi raporlarının okunması
5. Raporların müzakeresi
6. Raporların kabulü ve yönetim kurulu üyeleri ile De 

netçilerin ibraı.
7. Asil ve yedek yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
8. 3 asil, 2 yeduk Denetçi seçimi,
9, Kooperatifin adının değiştirilmesi hakkında karar it 
tihazı. 10. Dilekler, II, Kapanış.

GEMLİK KÖRFEZİ OKUYUNUZ
VG ABONE OLURUZ

»
» (eş durumu)
» (eş durumu) 

İlkokulunda depo tayini 
yapılmıştı. Okul Müdürü 
Abdulkadir Sözer’dir.

Öğretmenlikten İstifa eden Yazarımız Kadri Giiler’e 
il Disiplin Kurulu Uyarma Cezası Verdi

rülen gazetemiz yazarı 
Kadri Giiler, öğretmenlik 
ten istifa ettikten sonra 
«Uyarma» cezasına çarp 
tırıldı.

İller kanununun 8.

ta gerekçesiyle 657 sayılı 
memurun kanununu en 

hafif cezası olan «uyarma» 
ile cezalandırılmış ve «ye 
rın değiştirilmesi» ne

maddesi yetkisine dayatı 
larak Orhaneli Armutçuk 
Köyüne sürülen Kadri Gü
ler eski ilköğretim Müdürü 
Idris Yavuz tarafından 
«öğretmenler arasında 
bölücü faaliyette bulu 
nuyor, kardeşlerinin çı 
kardığı «Körfe »Gazetesin 
de iktidar aleyhinde ya 
sılar yazdırıyor, TÖB-DER 
rin düzenlediği yürüyüşe 
öğretmenlerin katılması 
nı sağlamak için bildiri 
lar dağıtmıştır, bir mu 
temet varken İkincisinin 
ihdası için çalışmış, di 
lekçeler bastırıp köylere 
göndermiştir...» diyerek 
şikayet edilmiş, ilk ifade 
si alındıktan sekiz 
ay sonra disiplin kurulu 
na sevk edilmemiş, bu 
arada ilköğretim Müdü 
rü Idris Yavuz emekliye 
ayrılmıştı.

8 Şubat günü alman 
ifadenin sonucu Kadri 
Güler'in öğretmenlikten 
istifa etmesinden 
iki ay sont* sonuçlandı 
»ilmiş ve Kadri Güler 
Körfez gazetesinde iktidar 
aleyhine yazılar yazmak

kadar verilmiştir.

II Disiplin Kurulünuno Knuyla 
İlgili Karar Fotokopisi 

Görülüyor.

Gazetemiz Çeçen Hafta "Bayram 
Medeniyle yayınlanmamıştır.

Sayın Okuyucularımıza duyurulur.

(jemlik Jtörfcz

GÜNEY i 
GİYİM
ALTIN YILDIZ I
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 i

GÜNEY 
GİYİM

SEMERCİLER YOKUŞU

Tel : 520 — Gemlik

Kiralık
Bürolar

GAZHANE CADDESİ

KARAKOL KARASINDA 

MOBİLYACI METİN’E 

AİT BÜROLAR

KİRALIKTIR»
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------------------------------------------------- HAFTALIK SİYASİ GAZETE
IH'RM.lYALtM hİ'^KRİZ

YU» Î <» İT» FİATI 50 KURUŞ 18 ARALIK 19T6 CUMARTESİ

NfDENlE?, AŞK ve KAN DAVASI

BİR HAFTADA ÜÇ KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ, İKİ KİŞİ
YARALANDI
wsıiıl son yılların 

en çok ctMvetımn işlen
diği bir hattny» yaşadı 
v* ile şun anvla üç ki
şi öldürüldü, iki kişi de 
ağır şekilde yaralandı.

LX CİNAYETTE katil 
AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

San günü cazar ye
rince islenen cinayette 
C«~ar Kum adlı şahıs iki 
al önce kaçırdığı yengesi 
nâr kendinden kaçması □- 
zenre ağabeyini 11 ye
mden bıçaklayarak öldür
dü.

Bir cinayet yüzünden 
3.5 yıl cezaevinde yattık
tan sonra afla dışarı çıkan 
ve Gemlik te bulunan ü- 
vey ağabeyinin yanına ge 
len Csman Kum, üç çocuk 
annesi yengesine aşık ol
muş ve yengesini kaçırarak 
br süre çeşitli Hlerde bir
likte yaşadıksan sonra 
Bursa'<a yerleşmişlerdir.

Eşinin üvey kardeşi ra 
rafından kaçın İmasından 
sonra korkusundan şikayet 
çı olmayan Sunğipek Fab 
likasından emekli Musta
fa Aydın (52) eşini boşa
ma da/as» açmış /e imam 
nikâhı ile bir başka kadın 
fc evlenmiştir. Çevresinde 
melek kadar iyi bir kişi 
eterak tanınan Mustafa Ay
dın bir ay önce evine do 
nen eşi ile çocuklarının ara 
ya girmesıy'e barışmış ve 
ölmeden bir gün önce de

Hüseyin İnce 
Özel İdare 
Memuru Oldu

Gemlik özel İdare
Memuru 
emetrfeye 
HûeeyM 
ze* İdare 
a»srd<

Eni* Coşkun'un 

ayrılması üzerine
İnce İlçe ö- 

Memuduğuluna

1971 drda Crzel L- 
dare Memurluğuna atanan 
HöMjm» İnce, askeriiğin-

D. S. 4 te 

savcılığa giderek boşanma 
□avasını geri almıştır. Eşi 
ile ayrı evlerde yasamaya 
başlayan Mustafa Aydın 
üvey kardeşi tarafından 
e Zehra’yı bana gönder, süt 
kardeşinle nasıl yaşarsın» 
diye devamlı tehdit edil
miş, bir taraftan da yenge 
sinin oğluna yazdığı mek 
toplarda «anneni al da bana 
dönün, Birlikte yaşayalım» 
demiştir. Osman Kum son 
mektubunda ise duygularını 
Şöyle dile getirmiştir <Ben 
onun saçının bir tek teli 
kadar olamam Çok çile çek 
ti. Onun bende şu gibi ha 
tıraian kaldı. Fotoğrafı ver 
mis olduğu resmi ve bir 
tutam saçı. Onları ebediye 
te kadar saklayacağım.»

Yengesinin kendine 
dönmediğini öğrenen Os
man Kum, Salı günü pa

PETROL-İŞ'e Bağlı İşçiler
Olağan Üstü Kongre İçin İmza Topluyor

Gemlik Petrol- iş Sen 
di kasına bağlı işçilerin ola 
ğanüstü kongre için imza 
panyası açtığı öğrenildi.

Sunğipek, Azot Man 
taj, BP, Mudanya Türk 
Petrol ve Petrol ofisi, Bur 
sa Aygaz Dolum ve Akü 
San Tesislerinde çalışan 
1100 İşçiyi içinde toplayan 
Petrol-lş Sendikasına bağ

KÜÇÜK ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 
DERNEĞİ KONGRESİ 
26 ARALIKTA*

YAPILACAK
İlçemizin en büyük 

derneklerden biri olan Kü 
çük Esnaf ve Sanatkârlar 
Derneğinin yıllık olağan 
genel kurul kongresi 26 
Aralık Pazar günü yapı 
lacaktır.

Tüzük gereği iki yılda 
bir yönetim kurulları seçim 
ferinin yapıldığından bu 
yılkı Genel Kurul Konğra 
sinde yeni yöneticiler M 
çilmeyecektir. 

zarda meyva satan üvey 
ağabeyinin yanına giderek 
11 yerinden bıçaklamış ve 
Hastaneye kaldırılan Mus
tafa Aydın ölmüştür. Olay 
dan sonra Bursa ya kaçan 
katilin saklandığı evi poli 
se gösteren yengesi Zehra 
Aydın’ın üzerine ağabeyi
ni öldürdüğü bıçakla saldı 
ran Osman Kum. Polislerin 
yanında yengesini de ağır 
yaralamış, yaralı Zehra Ay 
din hastahaneye kaldırıl
mıştır. Katil tutuklanmıştır.

ARMUTLUDA CİNAYET 
GÖÇ LER ve İZMÎT LÎLER

ÇATIŞTI İKİ ÖLÜ 
BİR YARALI VAR

Haftasın ikinci cinayeti 
kan davası yüzünden Ar 
mutlu’da işlendi

D. S. 4 te

lı işçiler in sendika yöne
ticilerinin işyerlerindeki so 
runlara çözüm getirilme
mesi, işyerlerinde yapılan 
toplu sözleşmelerin yeter 
siz olması, Sunğipek işve 
renin siyasi nedenlerle ve 
toplu sözleşmeyi çiğneye 
rek Nafiz Ünal adlı işçinin 
işten atılması karşısında 
etkin bir harekat gösteril

YSİ-İS SENDİKASI 
YARIN
ŞİRİN SİNEMASINDA 
KONGRE YAPIYOR

Gemlik Kız Meslek Lisesi 
Okul Koruma Onarma ve 
Yaptırma Derneğinin yıllık 
olağan genel kurul konğ 
resi Çarşamba günü saat 
10,30 da okul salonunda 
yapılacağı açıklandı.

Bu yıl yapımına yeni 
başlanan Kız Meslek Lise 
si binası hakkında da bil 
gi verilecek olan konğra 
do yeni yönetim vo dene 
tim kurulları seçilecektir.

Yengesine aşık olan Osman Kum cinayetten sonra Bursa 
da yakalandı ve tutuklandı.

memesi, imza kampanyası 
açılmasına neden gösteril
mektedir.

öğrenildiğine göre im 
za kampanyası ile ilgili gi 
rişimler tamamlanmış, tü
zük gereği gerekli sayının 
tamamlandığı ve önümüz
deki hafta şube yönetici
lerine verileceği belirtilmiş
tir.

KIZ MESLEK LİSESİ 
KORUMA DERNEĞİ 
ÇARŞAMBA GÜNÜ 

KONGRE YAPACAK

Gemlik Azot sanayii 
montaj iş yerinde çalışan 

işçilerin bağlı bulundukları 
Yol, Su, İnşaat Sendikası’ 
■ın yıllık olağan .genel ku 
rul kongreleri yarın Şirin 
Sinemasında yapılacaktır.

Azot Sanayiinde işve 
renoa yapıldığı ileri sürü 
lan partizanlıklarında dile 
getirileceği kongreye sen
dikacılar da katılacaktın

Lise Müdürü 
Mehmet Çalım 
Görevinden 
İstifa Etti

Gemlik Lisesi Müdü
rü Mehmet Çalım'ın gö
revinden istifa ettiği öğ
renildi.

5 Yıldır İlçemiz Lisesi 
Müdürlüğünü yapmakta 
olan Mehmet Çalım’ın Li
sedeki son olaylar üzerine 
istifa ettiği söylenmektedir.

HALK EĞİTİM
Merkezi
Müdürlüğü 
Balık Ağı Örme
Kursu Açıyor

İlçemiz Halk Eğitim 
Merkez Müdürlüğü «Trafik 
ve Motor» Kursundan son 
ra «Balık Ağı Örme» Kursu 
açacağı öğrenilmiştir. .

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Mustafa Fidan'ın 
verdiği bilgiye göre kursa 
katılacak adayların Müdür 
lüğe başvurmaları gerek
mektedir, Balıkçılar Derne 
ği ile ortaklaşa düzenle
necek olan kursa katılacak 
adayların yalnız bayanlar 
olacağını da açıklayan 
Mustafa Fidan «kursun 
üretime yönelik olması ve 
kurs sonucu belge alacak 
ların Balıkçılar Derneği ve 
bazı balıkçılar tarafından 
İş verilecektir.» dedi.

Orhan Koçak 
Ortaköy Eğitim 
Enstitüsü 
Müdür Yardım
cılığına Atandı

Gemlik Lisesi Din Bil 
gisi Öğretmeni Orhan Ko 
çak'ın İstanbul Ortaköy 
Eğitim Enstitüsü Müdür 
Yardımcılığına atandığı öğ 
renildi.

Orhan Koçak, geçen 
öğretim yılında Ömer Be 
diî Tardu tarafından yazı
lan ve Bakanlıkça ders 
kitabı olarak kabul edilen 
Biyoloji Kitabının 183. 
sayfasında bulunan "Ev
rim Kanıtları” tablosunun 
sınıfa asılan örneğini 
"Bunlar Lenin ve Marks'ın 
görüşü deli saçmalarıdır' 
diyerek indirmiş, tablonun 
indirilmesine Okul Yöne
ticilerinin seyirci kalması 
üzerine Lisedeki 26 öğret
men yönetimi "bilimi in
kar eden çağ dışı düşün
cenin tutsağı olmakla* 
suçlanmış ve davranışı 
kınamışlardı. Olayın çev
rede yankı yapması üze
rine Bakanlık işe el koy
muş ve Bakanlık Müfet
tişlerinden Mehmet Alp
tekin soruşturma için 
Gemlik Lisesine gelmişti.

Soruşturma üzerinden 
bir yıl geçtiği halde dos
ya sonuçlandırılmamış, Or
han Kaçak bu arada Orta 
köy Eğitim Enstitüsü Mü
dür Yardımcılığına atan
mıştır.

SON OLAYLAR
Son günlerde İlçemizde ve bütün yurt

ta gelişen olaylar kaygı vericidir. Birbirinin 
aynı olan bu olayları birbirinden soyutlaya
nlayız. Ve olaylara yüzeysel baktığımızda 
büyük bir yanılgıya düşmüş oluruz.

Gemlik Lisesinde bayram öncesi meyda 
na gelen öğrenci olaylarını bu açıdan de
ğerlendirmek zorundayız, iki yıl içinde büyük 
oyunlar dönüyor Gemlik eğitim yuvalarında 
MC nin kurulmasıyla ülkede eğ iti m faşisti eş 
tirilmesi, fanatikleştirilmesi ve temeli de 
çıkar çevrelerinin isteği doğrultusunda Oluş 
tutulması için her türlü oyuna başvuruluyor 
İşte bunun içindir tüm okullardaki Haricî ve 
örgütçü öğretmenlerin sürülmesi, bunun I* 
çindir boşalan kadrolara MHP nin militanı 
kişilerin yerleştirilmesi. MC nin içindeki •- 
zınlık geniş bir kadro oluşturması içindedir. 
Kaleleri içten feth ederek, yapıyı içten çö-

0 S 4. t»

Ülkü Ocaklarının Dağıttığı 
Bildiri Üzerine

Lise’de Polis 
Eşliğinde Ders 
Yapıldı

Gemlik Lisesinde çı
kan son öğrenci olayları 
üzerine Ülkü Ocakları im
zalı bir bildirinin ilçede 
dâğıtmasından sonra Li
sede can güvenliğinin, 
sağlanması için polis eş
liğinde ders yapıldı.

Salı günü Ülkü 0- 
cakları adıyla dağıtılan 
bildiride Gemlik Lisesin
deki öğrenci .olayları an
latılmakta-ve "okul yöne 
ficileri halâ ilaçla mikrop 
arasında tarafsızlık oiamı- 
yacağını bilemeyecek 'ka
dar meseleye ilgisizce ba
kıyorlar, bu tür hadiseleri şid 
detle protesto eder yetkili 

mercileri uyarırız denmekteydi

Bildirinin tehdit eder
cesine yazılması üzerine 
okul yönetimi herhangi 
bir olaya meydan verme
mek, ve okulda can gü
venliğini sağlamak için 
emniyetten yardım istemiş
tir. Bursa Toplum Güven
liğine bağlı bazı polisler
le, ilçemiz emniyetinden 

। görevliler Çarşamba günü 
okulun kapı, kantin ve 
koridorlarında bütün gün 
nöbet tutmuş, öğrenciler 
polisin aldığı güvenlik 
önlemleriyle derslere gir
mişlerdir.
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HAFTADAN
HAFTAYA

Tarihin Laneti Kana Susamışlar 
Üzerinedir

Türkiye 1976 yılının sonlarına gelin
diği şu günlerde, talihsiz gelişmelere 
sahne olan birülke görünümünden kur
tulamamıştır.

Cinayet şebekesi eylemlerini sürdür
mekte. kız-erkek ayrımı yapmaksızın 
hep genç fidanları sokak ortalarında de 
virmektedir. Türkiye'de her gün bîr genç 
öldürülmektedir. Artık bu cinayetlere a- 
hşma. doğal karşılama gibi korkunç bir 
noktaya gelinmek üzeredir. Hesabı bu 
kadar çok genç kanına batırılmış bu 
toplum, bu faturayı nasıi ödeyecektir?... 
Bunu düşünen yoktur ve olacağada 
benzememektedir. Türkiye’de Nazi Al
manya’sını düşleyen kafalar vardır ve 
milliyetçilik adına faşist militanlar yetiş
tirilip sokaklara cinayet işlemek için, göz 
kırpmadan sürülmektedir. Bu tehlike 
karşısında takınılan vurdumduymaz ta
vır ise gerçekten tüyler ürperticidir.

Bu köşeden devamlı olarak, olayla- 
nn taşraya, küçük il ve ilçelere yayılma 
eğilimi gösterebileceğini yazdı durduk 
Olaylar artık o noktaya da gelindiğini 
göstermektedir Geçenlerde Gemlik 
Lisesi karışmıştır. Okul öğrencisi bir 
genç bıçak çekmiş adam yaralamıştır. 
Su genç bir dernek başkamdir. Ve bu 
demek, küçük bir partinin yan kurulu
şudur ve Türkiye’de meydana gelen her 
olayın içinde mutlaka payı vardır.

Adam vurmuşlardır bunlar.. Bir, iki 
üç değil defalarca genç kanı akıtmıştır 
bunlar.. Parti heyetlerini basmışlardır 
bunlar.. Öğrenim özgürlüğünü ortadan 
kaldırmışlardır bunlar.. Ve işte Gemlik 
Lisesi'nde olay çıkaran genç böyle bir 
derneğin üyesi hatta yönetim kurulu 
başkamdir ve bu genç aynı zamanda 
olay çıkardığı lisenin öğrencisidir. Öğ
rencilerin siyasi derneklere üye olup, 
uğraş göstermesi yasaktır. Fakat lise 
yönetimi, ne bu yasaktan haberdardır, 
ne de Öğrencisinin bu durumundan. O- 
kulu bir gün tatil etmekle gerekeni yap
mıştır, Lise yönetimi. Başka ne ya
pabilir değılmi efendimi Milliyetçi bir genç 
titremif ve kendine dönmüş, bu, arada 
dönerken de bir kaç kişiyi hırpalamış, 
ne var değilmi bunda! O genç uğruna 
kapanmaya değmez m i koskoca lise ?,.. 
Değer elbette ! İşte yönetim de onu yap 
mış. Kapayıvermiş bir günlüğünb okulu.

Olaylar böyle devam eylediği taktir
de, ortada can güvenliği diye bir şey 
kaimayecaktır. Zaten kalmamıştır da. 
Cinayet şebekesinin katilleri ortalarda 
dolaşırken. Türkiye hala daha kitap ya
saklamakla, yazar yargıamakla uğraş
maktadır, Faşizm kam sevdiği kadar, ki 
taba düşmandır. Bu kitap ve yazardüş 
mazlığı insanı korkutmaktadır. Yazar 
çizerin içeriye ükıldığı, düşüncenin boy 
leşine suçladığı ikinci bir Avrupa ülkesi 
yoktur. Bu gerçekten tüyler ürpetlcl bir 
durumdur. Ve fakat gençler vurulmakta 
dır. Sokaklarda, kantinlerde, anfllerde, 
gençler vurulmaktadır» ilahlara kurban 
veren ilkel toplumlar gibi, demokrasi

M, Cengiz Göral
D. Sayfa 4 da

şiir köşesi

Ve Ler
Ve yudumlarken lokmanı 
Geçmiyorsa yutağından
Yaşarıyorsa gözlerin 
Üşüyorsan sımsıcak evinde 
Karnının doymuşluğunda doymuyorsan 
Yoz tarlalar geliyorsa
Önüne gözlerinin
Ve sen usundan çıkaramıyorsan
Ezenin ezilene ettiğini
O ria - onlara yaramıyorsan
Var' git anlat
Ezilmişliğinin acı gerçeğini 
Ve bozuk düzeni
Ve de sömürüyü.

M. S

Kara Kış Geldi
Öfkeli kara bulutlar kuşatmış göğü 
Doğan güneş te bencil,^bakışlardan farksız
Esiyor kuzeyden kara kış soğuğu
Mevsim mevsim ötelerde kaldı yaz

Bahçeleri örtmüş öldürücü bir kırağı 
Ortalığı kasıp kavuruyor bir kuru ayaz 
Başlıyor tüm bitkilerde bir ölüm çağı

O, sevgi dolu ana kucağı 
Isıtamadı bir öksüz yavruyu 
Yoktu çünkü tütecek bir ocağı

Yiğitler evi barkı terk etmişler •
Aç çıplak bırakmamak için çoluğu çocuğu
Bu kış kıyamette geçim peşine düşmüşler

Leylekler bırakıp gitmişler damları 
Ağaçlarda vahşi bir ıslık çalıyor rüzgar 
Tanrı da unutmuş yoksulları

Fırtınaya karşı kanat çırpıyor bir kuş 
Sabırsız sabırsız çırpınıyor denizler 
Her dalgada bin yalvarış yakarış

Gelişi bacaların eğri tütmesinden belli 
Adı kara kendi bembeyaz bir kış

Mustafa Yazıcı

İLÂN ve ABONE 

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

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

İdare Yeri ; Gazhane Cad, Şirin Pasajı
Dizgi ve askı : 

TBL. .* TOT

Körfez Basımevi - Şirin Paıajı 

— GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi ilânlar tek sütun cm.si 30 TL.
Mahkeme vc lora İlânları sütun em,si 15 TL 

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

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ
ŞİİR KÖŞESİ 

9 9

Sevgili öğrenciler bize şiirlerinizi gönderin
GEMLİK. KÖRFEZ

Gelincik
İnce nazik bir boyun 
Ekinler arasında soy’un 
Elbisen kan kırmızı 
Rüzgârlardan alır hız!

Sağa sola sallanırım
Ekinlerle oynaşırım
Bir gelincik uğruna 
Çiğnenir bütün tarla

Emine Ertaş

Ninem
Canım benim tatlı Ninem
Beni hi| kırmadın
Güzel ninem
Seni ne kadar severim ben

Masallar anlatsan dinlerim 
Yaşlı ninem, nazlı nineni 
Ben sensiz ne edem 
Canım benim güzel ninem!

EMİNE ERTAŞ

Borsa
Çevresi ulu dağlar
Her yanından sular çağlar 
Bu milletten kim varsa 
Sana gönül bağlar ey Bursa

Baharın bambaşka
Herkes gelir senne aşka
Türkiyemin şen yeri
Sende güler tan yeri

Emine Ertaş
Atatürk İlkokulu 5/B 163

Nöbetçi 
Eczanelert 

/
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Yurdumuzda'çok çeşitli oyanlar dü
zenlenmektedir. Nerede ağlayacak, ne
rede güleceğimizi bilemez olduk. Ka
nıksadık, aldırmaz olduk olanlara, söy
lenenlere* Oyunların, olayların, ona 
buna çamur atmaların tezgâhlanma 
yöntemi belirli amaca yönelik. Kamuo
yunda bıkkınlık yaratarak, alışkanlık 
kazandırmak. Bu oluşumdan yararlana
rak; halkın, ulusun gözünden önemli 
sorunları kaçırmak. Söz gelişimi; son 
zamanlarda sessizce yapılan zamları, 
MC anlaşmazlıklıkiarını, komisyonlarda 
bekleyen soruşturma dosyalarını... Hü
kümetin başı ne zaman sıkışsa, haiko- 
yundan kaçırmak istenilen bir sorun 
olsa, elindeki kullanacağı gereç hazır
dır. Komünizm.

Evet, komünizm sözcüğü MC nin 
başı Sayın Demire! tarafından, bilinçli 
olarak sık sık kullanır. Geleceğimizin 
tek amudu, karşılarında kuvvetli siyasal 
kuruluş CHP, bu sözcükle halkın gözün
de küçültülmek istenir. Söydediklerinin 
ne denli tuttuğuna inanmasa yine de 
sürdürür, göz boyarcasına. Amaç CHP 
nin etkinliğini azaltmak, onu halkın i- 
çinden uzaklaştırmak. Sayın Süleyman 
Demirel bu suçlamaları yaparken; han
gi komünist ülkelerle işbirliği içinde ol
duğunu neden ulusun gözünden kaçırma 
çabasındadır. Bakanlardan, partisinden 
bu komünist ülkelere gidenler yok mu 
acaba? Bugün MC olarak komünist ül
kelerle işbirliği içindedirler. Bulgaris
tan'dan elektrik alıyoruz. Rusya İle e- 
lektrik alış verişi için yapılmış, anlaş 
gereği doğu yöremizde bir baraj yapı
mına girişilmiştir. Dahası: Yeni yapılan 
demir çelik fabrikaları, kömürle çalışa
cak elekrtik santralleri da Rusya'nın 
teknik adamları, bu ülkenin ekonomik 
katkısıyla' yapılmış, yapılmaktadır. Tüm 
bunlar oladururken, komünist avından, 
komünistliğin y aşatılmayaca ğından söze- 
dilsin, demeçler verilsin. Adam gelmiş. 
Teknisyeniyle, ustasıyla, parasıyla yur
dumuzda fabrikalar, santrallar yapsın; 
kalk komünizmin tehlikesinden, yaşatıl- 
mayacağından söz et. Büyük bir gaf, 
çelişkidir bu. Böyle bir çelişkinin içinde 
komünizmden, komünist avından sözet- 
mek «Abesle iştigal? olur. Göz boyama 
kandırmaca olur. Seslenilen ulusun, ko
münizmi asla benimsemlyeceğinl de bi

lirler. Bu konuda Sayın Demirel Türk 
ulusunun hassas yanını bilerek; özellikle, 
konusu yapılan sözü, sık kullanıyor. Din 
sömürüsü yapanların yanında, bu yönde 
de bir sömürü düzeni geliştiriliyor. Hem 
«komünistleri yaşatmıyacağız» denilecek, 
hem de içli dışlı olacaksın. Bu çelişik 
gürültüler dudaklarda yalnız alaylı bir 
gülücük yaratıyor Ama bizce, en büyük 
tehlike içerdeki oyunlardır.

Evet, bugün karşı karşıya bulundu
ğumuz en büyük tehlike, parçalanmış, 

umursamaz bir ulnsu olma noktasına ge
tirilme durumunda olmamızdır. MC nin 
orta kanatlarından küçük bir partinin 
sürdürdüğü eylemlerine göz yummak. 
Eğitim enstitülerinde, üniversitelerde o- 
laylar oyunlar sürdürülüyor, bilinçlice 
öğrencili f, polisler öldürülüyor, okuma 
özgürlüğü, güvenliği yok ediliyor. Daha 
da ileri gidilerek-. Bütün yurt yüzeyinde 
İsterlerse bir anda olayları, başlatabile
cekleri açıkça söylenebiliyor; Bu ortak 
MHP, ulusun, gençliğin geleceğiyle oy
nuyor. Neden bu durumlara ses çıkar
mıyor Sayın Demirel. Neden ortak kana 
dımız MHP tehlikeli olmaya başladı di
yemiyor? Komandoları pasinler ilçesin
de CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğ- 
lu, arkadaşlarını saldırılarla yaralarken 
hükümetin başı, emliyet yetkilileri ne 
redeydiler acaba Sayın Demirel bu olay 
karşısında da sezsiz kalabiliyor.

Öbür yandan, «iç güvenlik için ye
ni yasalar gerek» önerisiyle, iç güvenli
ğin iyi olmadığı imajını da yaratarak, 
kuşkular salıyor. Bu durum MC nin za
yıflığını, ipleri kaçırdığını sergileyen bir 
örneklemedir. Peki. CHP hükümeti za
manında olaylar nasıl önlendi? Bu süre 
İçinde, ulusumuzu rahatsız edecek olay
lara neden rastlanmadı? 12 Marttan ön
ceki olayları da anımsarsak, Sayın De- 
rel’in zayıflığını örtmek, dizginleri bir 
bakıma eline almak yönünden iki seçe
nek yeterli.: Sıkıyönetim, üniversitelere 
elkoymak. Bu ortamda da, büyük seçim
lere gitmek. Bir de DGM İcr gelir 12 
Mart sonrası hava oluşturulursa, olanları 
gizlemek, durumu kurtarmak için bir so 
run kalmaz kendilerince. Yine, bir nokta 
görmezlikten geliniyor.

Uyanan, gerçekleri gören ulusumu
zun, daha karanlık günlere dayanma gü
cünün kalmadığı; patlama noktasına ge
lindiğidir.

İLÂN f
Sendikamız aşağıda ünvan ve adeseleri yazılı bulunan işyeri işvereni ile işyeri 

seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapacaktır.
275 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca ilân olunur. 

TÜRKİYE BİRLEŞİK GIDA
, SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI

Kâmil Kafoğlu ve Halefleri N, Kafoğlu Kom. Şti.
Prina Yağı ve Sabon Fab. İstiklâl Cad, No : 54 GEMLİK
Yalova Yolu Üzeri GEMLİK

. ZAYİ
Gemlik Mal Md. den almış olduğum 15/9/1971' Tarih 865228/5388 Sayılı 864 Tl 

hk makbuza zayi ettim ilan olunur. Hikmet YILDIRIM

ÖYKÜ BİR KASABA CİNAYETİ
Mustafa Yazıcı

Terzi Osman usta kasabanın küçük çiftçi ailelerinden birinin yedi çocuğunda] 
üçüncüsüydü. ikisi kız bu kalabalık olan kardeşlerin erkekleri küçük bireı 
zanaat kâr olarak kendi olur çevrelerinde koşullanıp rasgele bir k.şi olmayı yej 
tutmuşlardı.

Temelde kişilik yapılan hepsinin aynı olmakta birlikte, osmamnki yünevde di
yetlerinden bazı noktalarda ayrılırdı.

. Osman usta kasabada iş yaşamından çok, televizyonla ahılar kahvesindeki dav
ranışlarıyla tanınırdı. Boyuna göre zayıf vücudu soluk gri gözleri sîzle o vûz yapı
sıyla hiçte sevimli bir tip değildi,. Günün hemen her zamanında dükkandaki işleri 
kalfalara bırakarak ahılar kahvesine kaçamak yapıp bazen akşamlara dek prafa 
oynamak onun başlıca zevkiydi

Tutarsız kişiliği sağlam bir temel bulamadığından çoğu kez üzüntüsüyle sevinci 
arasında bir denge bulamaz kâh birine kâh öbürüne sürekli yenilirdi. Bu yüzden 
kağıt oyunlarındaki küçücük başarılar onu öylesine mutlu öderdi kî ha . ha., ha_ 
diye kahkahaları tüm kahveyi rahatsız ederdi. Amaaa, birde yenilirse o zamanda 
sözkonusunu başarısızlığa karşı gösterdiği gereksiz ve kontrolsüz tepki gerçekten 

çekilir gibi değildi. Yalnız kağıt oyunlarında mı öyle? Televizyon haberlere başla
maya görsün, o da büyük bir heyecanla haberi okuyan spikere eşlik etmeye başla 
dı. Yanında oturanları tanıyıp tanımaması onun için önemsizdi. Herkesin duvabi 
leceği yüksek sesle haberlerin içinden hoşlandıklarım çocuklar gibi el çırparak se
vinçle oynaylar ve yanındakilere onaylatmağa çalışırken, hoşuna gitmeyenleriyse en 
galiz küfürlerle yererdi. Bir kitap veya gazete okumak onun en çok nefret ettiği 
şey olması politikayı sevmediği anlamında değil aksine politika konulu tartışmalar 
onun en çok sevdiği şeylerdendi. Neyi nei çin beğendiğini hiç düşünmeden kral

dan çok kralcı örneği dört dörtlüle bir (x) partiydi aklında ahılar kahvesindeki gö 
rüleni kadarıyla onun hiç bir davranışı toplumla uyum halinde değildi. Ekonomi 
le ve sosyal bozuklukların ortaya çıkardığı huzursuz (şizofren) insan biçiminin i 
pik bir örneğiydi Böyle olmasına karşın kasabada esnaf oluşu ona kusurlu da olsa 
küçük bir arkadaş çevre bulmada yardımcı oluyordu.

Eleştiri kabul etmez kişiliği onu barsaman gülünç durumlara düşürdüğünü 
anlamaması deliye her gün bayram örneği neşe içinde bir insan olmasını sağlıyor
du ama, bu dış görünüşten öte bir anlam taşımıyordu. Zira ruhen azap içinde bir 
insandı o.

Poh pohlanmaktan çok hoşlandığını bilenler muziplik olsun diye bazen çevre
sini sararak ona övgü yağdırıp bol bol çay kahve meşrubat ve flitreli sigara içer
lerdi ondan.

Her zaman olduğu gibi bir öğlenden sonra yanında iki arkadaşıyla birlikte 
kahveye gelmişti. Bir yandan kahvedekilerin şaka yollu müstehcen sataşmalarına 
karşılık yetiştirmeye çalışırken diğer yandan da birlikte geldiği arkadaşlarıyla kağıt 
oyunununa oturmuş eğleniyorlardı. Önceleri işler iyi gittiğinden gayet neşeli bir 
kağıt oyununu sürdürürken sonradan oyunun akışı osman ustanıu zararına bir ge 
üşme gösterince eski neşe yerini bir tartışmaya bırakmıştı. Yok kendine çok yaz 
dm bana az derken, kendine çokyazıp sana az yazanın anasını avradını ...... 
Birden osman ustanın yüzüneşaaak? diye bir asker tokatı şakremıştı Bunun ü- 
zerine osman usta yanıbaşındaki sandalyeyi kaptığı gibi tokatı vuranın kafasına 
indirmişti. Sandalyeyi kafasına yiyen adam hemen oracıkta düşerek ölmüş ve düş- ' 
tüğü yer kandan kıpkırmızı olmuştu, olaydan sonra osman usta kargaşadan yarar- I 
lanarak kaçmıştı tabiî şimdi polisin işi yoksa orman usta arayıp dursun, işte size 
yaşanan binlerce örnekten sadece bir tanesi.

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- Kasabamız dahilindeki bazı sokakların par
ke kaplama işçiliği her türlü malzemesi belediye- 
mizce verilmek üzere 2490 sayılı kanun hükümleri 
dahilinde kapaiı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmış
tır.

2- İhalesi 29. Aralık. 1976 Çarşamba günü sa
at I5.oo de belediye encümeni huzurunda yapıla
caktır.

3- İhale bedeli 182.000 lira olup muvakkat te
minatı 10.350 liradır.

4- Bu işle ilgili dosya mesai saatleri dahilinde 
Belediyede görülebilir.

Gemlik 
Körfez’in 1977 

yılı aboneleri başladı.

Şahlık 
Zeytinlik

Gemlik K. Kumla 
Köyü Kuştaşı mev
kiinde 1190 m2 
zeytinlik ve yanında 
yeni açılmış kiriz- 
malık acele satıla
caktır.

Müracaat
Kaptan Emlâk Gemlik 

Tel 264 K. Kumla 90 ve 
797 den Gemlik

Satılık Gemlik vo Küçük 
Kumlamda

Daireler, ışhanlan ve 
Parselli Atsalar

Kaptan Emlâk
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SORUMLU MÜDÜR
Av. M. Cenfiı Göral

Genel Yay. Md. Kadri Güler
SAHİBİ 

llfSBYİN GÜLBR

Q,ern.üik

KÖRFEZ
j TEL. : T®T - GKMLİK.

Dizgi ve Baskı Körftz Basımevi

18 Aralık 19/6 Cumartesi

Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde 
İlan ve Reklam isleriniz için

KÖRFEZ BASIMEVİ
Savın Gemlik lilerin Hizmetinizdedir

Küçük ilan, Doğum, Gün, Emlâk Satışları, 
Vefat ilanları, Yeni Yıl Kutlamaları ve Ticari Reklamlarınız için 

KÖRFEZ BASIMEVİ TEL 797 ye BAŞVURUNUZ

Vefat ve Teşekkür
Ailemizin büyüğü 

değerli insan, babamız

MUSTAFA AYDIN’ı
Elem verici olay sonucu kaybetmiş 

bulunuyoruz.

Acı günümüzde bizleri yalnız bırak
mayan eş, dost, yakın ve arkadaşlara, 
cenazemize katılanlara teşekkürü bir 
borç biliriz.

OĞULLARI

ECE ESI
| RADYASYON KAZANLARI

Üstünlükleri
* FİATI ÇOK UYGUNDUR
* KARŞI BASINÇLIDIR
* VERİMİ % 92 DİR
~ BORUSUZ OLDUĞUNDAN KOLAY TEMİZ
LENİR*4 ATÜ İŞLETME BASINCINA GÖRE 

HESAPLANIR.

ELBA - ARA
Aliminyum Pres Döküm Radyatörleri

* FİATI ÇOK UCUZDUR
* AZ YER KAPLAR
* ISI VERİMİ YÜKSEKTİR
* HAFİFTİR ÇABUK ISITIR
* KOLAY TAŞINIR
* MONTAJ İŞÇİLİĞİ BASİTTİR
FIRIN BOYALIDIR
* MODERN GÖRÜNÜŞLÜ, ZARİF VE 

EKONOMİK RADYATÖRDÜR
* SAĞLAMDIR 30 YIL GARANTİLİDİR

YETKİLİ SATICISI ERGİN KAYAN
TESSAN

Tesisat ve Sanayii 
Malzemeleri Ticarethanesi

Son Olaylar 
kertmek yöntemleri oynanıyor ülkede. Bu 
oyunları bilen, gören ve buna karşı demok
ratik mücadele verenler var, bunun yanında 
bu mücadeleyi saptırmaya uğraşanlarda 
var.

Biz Gemlik Lisesinde sık sık gelişen o- 
laylara dar açıdan değil, yurt sorunlarının 
bir parçası olarak bakmak zorundayız. "Boz- 
kurt" gecesinden beri Lisede olaylar devam 
ediyor. Her halde bu gecenin ödüllendirme- 
olacak gece düzenleyicisi "Bozkurtçu" öğ
retmen Tuğmân Ciğanoğlu CHP li parla
menterlerinde kollamasıyla Bursa Eğitim 
Enstitüsüne atanmıştı. MC nin yönetime 
gelmesiyle, AP ve MHP işbirliği, hazırlanan 
kıyım listeleri işletildi ilçede. Ama- lisedeki 
olaylar bitmedi-. Olayları kişilere bağlamak 
istemek bilerek yapılan bir işlemdir. 
Oysa Lisede olaylar devam ediyor. On ilçesi bulunan 
Bursa İlinin bir tek Gemlik Lisesine toplum polisi ile 
baskın yapılıp öğrencilere gözdağı verildi- Neden? Çün
kü Gemlik Lisesinde KOMANDO adı verilen MHP mili
tanları türeyemiyordu da ondan. Bakın Lisede ülkücü- 
komandolara sayıları her yıl aynıdır. Bu tapu temeli beş 
kişi her yıl olay çıkartır Lisede. Okula silahla gelinir, 
bıçakla gelinir.. Amaç yine açıktır; bir yaşın, yanında, 
birkaç kuruyu da yakmak.

Ülkü Ocakları Başkanı öğrenci, bir yıl okuldan 
uzaklaştırıldı. Şimdi karşı silah işletilecek. Bu bekleni
yor. Devrimci öğrencileri okuldan başka türlü temizleme 
olanağı yok. Herşey önceden hazırlandığı gibi gelişiyor. 
Ve gelişecek. Sıra devrimci öğrencilerde, sonra öğret
menlerde. Birden değil teker, teker temizlik yeni yön
temleri.

Okuldan atılacak öğrencilere veliler sahip çıkmak, 
Okul Aile Birliği toplanıp olayların hesabını sormalı. 
Şuda unutulmamalıdır ki öğrenci atmakla, öğretmen 
kıymakla, sorunlar çözümlenmiyecektir. Baş sorun MH 
nin yıkılmasıdır. Kendi içinde tutarsız olan bu cephe 
başarısızlıklarını başta gençlik olmak üzere, bütün hal
ka ödetmeye çalışıyor. MC nin yıkılmasıyla huzursuz
luklar kendinden düzelecektir.

Tarihin Laneti
kurban yetiştirmek için yarışmaktayız,

Türkiye 1977 yılına işte böyle girmek 
tedir. Ve bu yılın sonunda genel seçim 
ler vardır. Bu seçimlerde, vurdumduy
mazlar alayına kesin bir ders verilmez* 
se, Türkiye'nin 1978 yılına nasıl gire 
ceğini kestirmek olanaksızdır. Bu ka
dar cinayete tahammül edilemez, biz 
etsek dahi, çağ buna dur diyecektir.

Ve susanlara, etkililere, yetkililere 
bir şey söylemek isteriz. O vurulan 
gençlerin çelik elleri, sîzlerin yakasını 
bırakmıyacaktır. Sorumluluktan kurtu- 
lamıyacaksınız Tarihin laneti sîzlerin 
üzerinize olacaktır.

O 20 yaşlarında, 21, 22. 23 yaş
larında aslan pençeli delikanlıların. 
Ceylan bakışlı genç kızların analarının 
babalarının ahları, yürek yangınları 
sîzleri kor edecektir. Yedi kat yerindi 
bine girsenizde sorumluluktan kurtu- 
lamıyacaksınız. Tarihin laneti sîzlerin 
üzerinize olacaktır.

Alınız bakınız insanoğlunun binler 
ce yıllık tarihine. Hep böyle olmamış
ındır ?... Hep böyle olmuştur ve böyle 
olacaktır. Sorumluluktan kurtulmanız 
olanaksızdır. Tarihin laneti sizin üze
rinizedir.

Akan her fidan kanı, yeni bir filizin 
kökünü sulamaktadır. Bunu kana su
samış olanlar göremezler, fakat biz- 
ler görmekteyiz.

Ve tarihin laneti, o kana susamış 
olanlar üzerinedir.CAZCILAR CAD. NO, 69/A TEL. 21711 BURSA

GEMLİK KÖRFEZİNİN İNCİSİ EVİNR ESTE AU RANT
Taze balık ızgara çeşitleri - Sıcak soğuk yemekler - Mezeler ve 

itinalı servis ile müşterilerine hizmet etmekten kıvanç duyar 
Rezervasyonumuz vardır

İSKELE MEYDANI - TEL 71 - GEMLİK

Armutlu Bucağında CinayetArmutlu Bucağında Cinayet
Bir süre önce kan dava

sı nedeniyle Nurettin Göç* 
u Bucak içinde pusuya 
düşürerek öldüren Ahmet 
ve Abdullah İzmitliler
den çarpışma sırasında 
yaralanan Abdullah İzmit 
li'de ölmüş, iki aile ara
sında önceside olan kan

ğır yaralı olarak Bursa Tıp 
Fakültesine kaldırılmıştır.

Olaydan sonra Jandar
ma Göç ailesinden Kadir 
Göç, Ahmet Göç, Ali Çe 
tinkaya, Ekrem Çetinka 
ya ve Cemal Tumer’i ya- 
kalatarak göz altına aldı.

Ocak 1 977 Ayında piyasa
ya arzedilecek olan Fiat 131 
Otomobillerin sıra kaydına 
başlanmıştır. Erken otomobil 
almak isteyenlerin erken sıra 
olmalarının gerekli olduğunu 
duyuru ruz.

* Üçcl Ticaret Kol. Şrt. Gemlik

davası gergin hal almıştı 
Perşembe günü zeytin dö 
niişü yolda karşılaşan Ha 
san İzmitli, Pakize İzmit 
li ve Göçlerden İbrahim 
Göç silahlara sarılmış kar 
şılıklı çatışma sonucu Ha 
san İzmitli (32) ile anne 
si Pakize İzmitli (52) öl 
miiş, İbrahim Göç ise *

Hüseyin İnce 
Özel İdare
Memuru Oldu
den önce Adliye, Hayda- 
riye ve Fevriye Köyünde 
yedek öğretmenlik yapmış 
evli ve üç çocuk babasıdır.

AP İller CHP ye Kaydoluyor
Armutlu Bucağı CHP Parti Başkanlığından 

yapılan açıklamaya göre AP den istifa eden 
partililerin CHP ye kayıt yaptırdığı belirtildi.

AP nin yurt sorunlarına bakış açısından 
ve koalisyon ortaklarına gereksiz tavizlerin ve 
rilmesiyle ulusal çıkarların zedelendiği gerekçesiyle 
Adnan Karadeniz adlı piritli Ap den istifa edip 
CHP ye geçmiştir.
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180 Fİ ATİ 50 KURUŞ 25 ARALIK 19T6 CUMARTESİ

Ziraat Odası Başkanı Nurettin Öze! “Marmara Birlik Zeytin Kooperatifi 
Üreticiyi Destekliyecegîne, Üreticiyi Hançerlemiştir” dedi 
Soğuklar Zeylin Ürününün Yanmasına Neden Oldu

Olağan Üstü 

Kongre için 

Petrol-îş*e Bağlı

Lise Yine Toplum Polisleri
Tarafından Arandı. İki Öğrencide
Bıçak ve Sustalı Çakı Bulundu 

/ t

50 Milyonun üstünde Zarar Var
GEMUK’LI ZEYTİN ÜRETİCİSİ
GÜÇ DURUMDA KALDI
Hafta başında hava 

ısısının birden düşmesi 
zeytin ürününün yanma- 
sına ve yaklaşık. 50 mil
yon liralık zarar meydana 
■getirdi.

9u yıl Gemlik ve çev
resinde rekor düzeyde o- 
an zeytin ürününün so
ğuklarla büzülmesi ile yakla
şık olarak %30 bir ağır
lık azalmasına sebeo ol
duğu İlçe Ziraat Teknis
yeni Hakkı Çakır tarafın
dan Delirtildi. Hakkı Çakır 
bu konuda şöyle konuştu 
“19 ve 20 Aralık günleri 
meydana gelen soğuklar 
zeytin ürününü buruştur
du. Bu buruşukluk yakla
şık olarak %30 arasında 
ağırlık azalmasına ve ta
nelerin küçülmesine ne
den oldu. Böy'ece soğuk
lardan önce lüks kalite 
baremine giren zeytinleri
miz, barem dışı kaldı. 
Zeytin Kooperatifi bu du
rumda zeytinlerimizi al
maz oldu. Bir kiloda üre

Yapımı Mr yıldır (Ardürdlan PTT Blnaıı ta- 
mamfanmıf, «4rv1*l«rin yakında yani binaya 
**C*ea^i Ajrrni İmiktir.

Otamatîk «anrralın montaj çalınmaları biti- 
miada, aatri santral hizmattan çıkarılarak »a 
•famacfk aantral çalınmaya kaplayacaktır.

tici 3 île 5 tîra zarar et
mekte, bir yandan da ü- 
rünün kilo basmaması ile 
zeytin işçilerinin az zeytin 
toplamasıda buna eklenirse 
bu rakkam 7-8 liraya çık
maktadır" dedi.

Öte yandan dün 
Marmara Birlik Zeytin 
Kooperatifi Genel Müdür
lüğünden yapılan açıkla
maya göre daha önce 
saptanan baremi tutmayan 
buruşuk zeytinlerin 460 i- 
le 480 tanesini 800 ku
ruştan, 480 den 500 ta-

Öğretmen Sürgününe Bir Yenisi Daha Eklendi

Veysel Saltık Çankııı’nın Orta İlçesi Elmalı Köyüne Sürüldü
Umurbey Ortaokulu 

Müdür Yardımcısı Veysel 
Saltık'ın gerekçesiz olarak 
Müdürler komisyonu ka
ran ile Çankırı'nın Orta 
İlçesi Elmalı Köyü Ortao
kulu Fen Bilgisi Öğretmen 

neye kadar olan zeytinle
rin de 60Û kuruştan alın
masına başlandı. Bunu e- 
leştiren Gemlik Ziraat 0- 
dası Başkanı Nurettin Özel 
"kooperatifin bu tutumu ü- 
reticiyi hançerlemiştir" dedi

Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Nurettin Özel 
hava koşulları sonunda 
zeytinin buruşması ve de
ğer kaybetmesinin üretici
yi çok zor durumda bırak
tığına değinerek şunları 
söyledi. «Bugün Gemlik 
vfe çevresinde Zeytin Koo- 

liğine sürüldüğü öğrenildi.
1973 yılında Çankırı- 

nın Yapraklı İlçesi Ortao
kulu Müdürlüğünden ken
di isteği ile Bursa İline 
atanan Veysel Saltık, üç 
yıldır Umurbey Ortaoku
lunda görev yapmaktaydı. 
Geçen öğretim yılı Umur- 
bey Ortaokulu Müdürlüğü 
ne atanan Yılmaz Çavdar 
in okul içinde ve kasaba 
□a başlattığı huzursuzluk
lar sonu Milli Eğitim Ba
kanlığınca Müdür Yılmaz 
Çavdar hnkkında : Koruma 
Derneğinin parasını yediği 
Ülkü Ocaklı Gençleri oku 

■la getirerek judo geceleri, 
düzenlediği, yasak olduğu 
halde bir kız öğrencisini 
lise öğrencisiyle nişanladı 
ğı, okul ödeneklerini zim 
metine geçirdiği, milli bir 
baylamda şehitler için say 
gı duruşunda bulunmadı? 
ğı, tamamlama sınavların 
da okula Jandarma getirt 
tiğî, İstiklâl Marşı'nın on 
yıl sonra değişeceğini söy 
(ediği, Belediye Başkanı 
hakkında gerçek dışı be
yanlarda bulunarak siyasi 
polemiklere neden olduğu 
İddiasıyla soruşturma ya- 

peratifinin daha önce ver
miş olduğu barem fiatları 
iş görmez durumdadır. 
Çünkü soğuklardan sonra 
az üreticinin zeytini bare
mi tutmaktadır. Bu zey
tinlerin kalitesinde bir de
ğişiklik yoktur, yalnız ta
nelerin suyunun çekilmesi 
ağırlığının düşmesine se
bep cıldu. Barem tutma
yan bu zeytinler yağlık 
olarakta kullanılmamakta, 
zorluklar daha çok artmak
tadır» İlgililer buna bir an 
önce çözüm bulmalıdırlar.

pılmıştı Yine bu olaylar 
da okul öğretmenleri de 
tanık olarak dinlenmişti. 

Soruşturmalar sonuç 
landırılmalardan Yılmaz

Çavdar Müdürlük görevin 
den istifa etmiş, daha son 
ra ise bazı AP li politika 
cıların isteği ile Orhanga-

Umurbey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Veysel Saltık, İlçemizin bilinen 
parti Başkanı ve bazı çirkin, politikacıların uğraşmaları sonucu Çankırı 
Orta İlçesi, Elmalı Köyüne sürüldü. Saltık, Umurbey’de veli ve öğrenciler 
tarafından sevilen bir öğretmendi.

Işçiler Şube

Başkanlığına 

İmza Dilekçesini /
Verdiler

Gemlik Petrol-İş Sen 
□ikasına bağlı işçilerin bir 
süre önce başlattıkları o- 
lağan üstü kongre için im 
za kampanyası sona ermiş 
ve toplanan imzalar şube 
Başkanlığına sunulmuştur.

Olağan üstü kongre 
için 400 den fazla imza 
topladıklarını söyleyen iş
çiler, "topladığımız imza 
lardan sonra şube yöneti
cileri tüzük hükümlerini 
yerine getireceklerdir. Ga 
rekli işlemler tamamlandık
tan sonra Kongreye gidile 
çektir» dediler.

zi Yeniköy Ortaokulu Mü 
düdüğüne atanmıştı. Bu 
arada aynı siyasi partili 
başkan ve politikacılar Vey 
sel Saltık'ın Gemlik ten 
sürülmesi için Valilik ve 
Bakanlık katında girişimler 
de bulunmuş ve öğretme
nin Çankırı'ya sürülmesini

Gemlik Lisesi dün 
sabah ikinci kez Bursadan 
gelen kadın ve erkek 
toplum polisleri tarafından 
arandı.

Sabahın erken saat
lerinde bir otobüs top
lum polisi ilçemiz emni
yetinden de yardım ala
rak Lise binasına çıktılar 
Bir anda dershanelere da
ğılarak bütün öğrencilerin 
üzerleri, çantaları ve ders
likle arandı. Kız öğrenci
ler için üç bayan polisin 
aramalara katılması dik
kati çekti. Aramalar so
nunda Bülent Balaban 
adlı öğrencide (17) ek
mek bıçağı, Mevlüt Kü
tahyalı adlı öğrencide ise 
sustalı çakı ele geçirildi.

Adliye’ye sevk edilen 
öğrencilerden Bülent Ba
laban bıçağı evden aldı
ğını ve biletmek için ya- 

gerçekleştirmişlerdir. Umur 
bey'de başarılı çalışmala- 
iarı nedeniyle velilerce se 
vilen öğretmen Veysel Sal 
tık’ın politik nedenlerle sü 
rülmesi tepki yaratmış, ve 
Bakanlığa olayı kınayan 
telgraflar çekilmiştir. 

n ı n d a bulundurduğunu 
söyledi. Öğrenciler savcı
lığa ifade verdikten son
ra mahkemeye verildiler.

Lise'nin birden çok 
sayıda polis tarafindan 
aranması öğrenciler ara
sında korku yarattı. Ara
ma çevrede ise merak u* 
yandırdı.

Umurbey Soğuk 
Hava Deposu 
Makina Kapsamı 
İhale Edildi

Umurbey Belediye* 
nin Yalova yolu ûi 
zerinde bina bölümleri ya 
pimi bitirilen Soğük Havı 
Depo'sunun makina kapsı 
mınında ihale edildiği öğ 
renildi.

500 ton kapasiteliSt 
ğuk Hava Deposunun İ 
milyon lirays çıkan bini 
yapımından sonra Yaşa 
Soğutma Sanayii de Ma 
kına Kapsamı, elektlrk vi 
boya dahil anahtar teslim 
işlerini üzerine almışta 
Şirket yetkililerinden bi 
heyet hafta içinde tesiı 

gerekli incelemelerdi 
bulunmuşlardır. Soğuk Hı 
va Deposunun makina ka| 
samının 1.5 milyon lirayı 
çıkacağı öğrenilmiştir.

Kız Meslek Lises 
Koruma Derneği 
Kongresi Yapıldı

Gemlik Kız Meste 
Lisesi Okul Öğrenci Koı 
ma ve Onarma Demeğini 
yıllık Genel Kurul Kongre 
okul salonunda yapıkfi.

Öğrencilerin genel dı 
rumlen hakkında öğretme 
terden bilgilerin de alındı]
Dernek yönetil 

Kuruluna Ahmet GÛLL 
(Bşk) Ali Kaya (2. Bşk 
Kadri Güler (Yazman) llhı 
Kıran (Sayman) Hatice Tl 
(Kasa) Merter Şükrü A 
tınaş. Erdoğan Çorum I 
öğretmen Kâzım Zeng 
üyeliklere seçildiler.

Kongrede yeni okul 
1978 *ubat ayında tesl 
edileceği de belirtildi.
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HAFTADAN
HAFTAYA

Yaşam Denen Olay
Milliyet Gazetesi her gün, trafik ka

zaları ile gençlik Olaylarında ölenlerin 
listesini yayınlamaktadır. Aralık ayının 
blânçosu tüyler ürperticidir. Buna göre 
bu ay içinde trafik kazalarında toplam 
279 kişi yaşamlarını yitirmiş, 375 kişi 
yaralanmıştır. Gençlik kesiminde ise 
öldürülen öğrenci sayısı, kasım ayı ile 
birlikte 18. yaralanan öğrenci sayısı ise 
32 dir.

Bu bir savaş blânçosu değildir. Ay
rıca bu rakamlara siyasi niteliği bulun
mayan cinayetlerde ölen insanların sa
yısını eklerseniz, tablo çok daha büyük 
boyutlara ulaşacaktır.

Bu neden böyle olmaktadır? Yöne- 
neticilere göre Türkiye, demokratik hu
kuk devletidir. Fakat Türkiye’nin bu ni
teliği ölümlerin önünü alamamaktadır. 
Dünya’nm hiçbir demokratik hukuk 
devletinde, iki ay içinde 18 genç öldü- 
rülmemiştir. Hatta, faşişt diktatörlerin 
hüküm sürdüğü ülkelerde bile, bu ka
dar çok insan telef olmamaktadır. Sa
vaş geçiren toplamlarda dahi, bu ka
dar insan ölmemiştir. Türkiye bu konu
da kırılması güç bir rekora doğru sü
ratle gitmekte, hatta kendi rekorlarını 
yine kendisi egale etmektedir.

İnceleyiniz Cumhuriyet tarihini, bu 
kadar çok insanın kaybolduğu bir dö
neme rastlamanız olanaksızdır. Ne A- 
tatürk zamanında, ne milli şeflik dö
nemi denilen İsmet Paşa döneminde, 
ne Demoktat Partinin iktidar devresinde 
ve ne de 1960-1970 döneminde böy- 
lesine yoğun cinayetlere, gençlerin 
tane, tane yok edilmesi olayına rast- 
lıyamazsınız. Yine bu dönemlerde, a- 
di cinayetlerin böylesine rekor düzey
de olduğu bir devreyi göremezsiniz. 
Trafik kazalarındaki artış da aynı şe
kildedir.

Türkiye ölmenin en rahat olduğu 
bir ülke haline gelmiştir. Hep bu konu 
üzerinde durmaktayız. Çünki olaylar, 
hep bu konu üzerinde durmayı zorun
lu kılacak şekilde gelişmektedir. Top
lum bunlara alıştırılmak istenmekte
dir, Bu ise ülkeyi uçurumun kenarına 
götüreceğinden, hep bu olayları yaz
makta, bu olaylara değinmekteyiz.

Bunun sonu nereye varacaktır? A- 
yak, ayak üstüne atıp ölümleri futbol 
maçı izler gibi, seyredecek miyiz? Bu 
kadar çok cellâtın kol gezdiği bir ül
kede olayların üzerine gitmeden ilgisiz 
kalmak, bizleri o cellâtlarla aynı se
viyeye getirmeyek midir? Gelecek kuşaklara bu 
utancı mı götüreceğiz? İnsanoğlunun bir kez ya- 
kaladığı ve adına yaşam denilen bu tadına do 
yum olmaz olayı, canilerin kan arzularını tatmin 
için mi harcayacağız? Bu konuda bu kadar cö
mert olma hakkını naradan ve kimden almaktayız?

Bu soruları herkes kendi kendine sormak zo
rundadır, Bunların cevapları, herkese hissesi o- 
remnda sorumluluk yükleyecektir. Artık bu ölüm 
kervanına, bu cinnette toplum olarak dur demek 
zorundayız.

Hem demokrasi vardır, hem hûkuk vardır, 
bunlarda olacaktır, korkulacak bir şey yoktur, 
felsefesi cinayetlere ortak olmakla eş anlamlı
dır, Neden, Almanya'da, Ingiltere'de Ispanya'da

M. Cengiz Göral
Devamı Sayfa 4 de
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şiir köşeşi
Ölümün Birazcası

-eşime-
Kalabalık pazarlarda dolaşıyorum

Haftada salı - cuma
yeşil biber-kırmızı şeftali-vesaire

hep taze çocuk ellerine takılır gözlerim 
ezik domateslere uzanan/pörsük patlıcanlara

sen bilmezsin kadınım/anlatamadım
çok kezayakda yıkılmışımdır kör olmadığımdan

o eller düşlerimde
sönük gözlerle özeniyorlar çocukluğa

civcivlerim içlerine dönüyor yumurtalarının

geçerken her sivrisinekleşmiş gün
beynim mürekkep mürekkep olur kadınım 

/göremezsin
gerçeklere salt bakıp da dolar dolarım 

oy derim oyy/nerden öğrenmişiz düşünmeyi (I) 
gecelerin çok uzun olduğunu anlayıp ölmeyi

yaa işte böyle kadınım/bilmelisiniz 
romanlardaki gibi değil yaşamak

her düğümde bir yol kısalır ip 
son düğüm büyük bir taştır boğazda

İhsan TOPÇU

Bir Yalnız
Rezil bir gecedir yıkılır gözbebeklerine 
Kahreden arzular deler hücrelerini 
Dudakları suskun dudakları hasret dolu 
Yalnızlık ateşi tutuşturur nasırlı ellerini

Susar deniz susar gece susar el ayak 
Sessizlik çelik gibi sarar her yanı

Gemlik
Körfez’ini977 

yılı aboneleri başladı.

Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

GENBL YAYIN MÜD. KADRİ GÜLER 
ÇORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

İd ara Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı
Dizgi ve atkı : Körfez Baaımevi - Şirin Pasajı

GEMLİK 

İLAN VE

KÖRFEZ GAZETESİ

ABONE FİATLARI
Reatni İlânlar tek autun cm.ai 30 TL.

Mahkeme ve lora Hânian sütun em.si 15 TL 
Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

Dinsin Diyoruz Acılarımız
Dinsiz diyoruz acılarımız,
Sussun özgürlük şarkısı söyliyen ağızlar 
ÖZGÜRÜZ...

Dursun artık bu savaş
Sussun top sesleri, tüfek sesleri, 
BARIŞ İÇİNDEYİZ...
Gömülsün savaş baltaları, boz tüyler
Kalsın gerilerde lanetlenmiş,
Savaş nağraları, 
Medeniyiz...

Dursun sen ben kavgası,
Versin bütün toplumlar elele, 
Hepimiz insanız...

Aranmasın parada-pulda insanlık. 
Gözü olmasın malda-mülkte kimsenin, 
İnsanlık...
Duyulmasın diyoruz ya top sesleri,
Tüfek sesleri.
Bu kıçkırık, bu gözyaşı, 
Nedenlerine boyun eğiyor düzenin, 
AĞLIYORUZ...

Mustafa ÇAM

Adam
Yarasalar kanat vururken sokaklarda 
Yalnız adam giyinir koyu karanlıkları 
Çeker kör derinliklerine yalnız adam 
Bir rüya gibi sonsuz gök yüzü 
Dalgalar anlatır yorulmadan dalgaları 
Hiç bitmeyecek öyküsünü

Levent KURTİŞ

DUYURU
Ocak 1 977 Ayında piyasa

ya arzedilecek olan Fiat 131 
Otomobillerin sıra kaydına 
başlanmıştır. Erken otomobil 
almak isteyenlerin erken sıra 
olmalarının gerekli olduğunu 
duyuru ruz.

Üçel Ticaret Kol. Şrt. Gemlik

ı
I

Nöbetçi
Eczaneler

Gemlik 15 Aralık 1976 Cumartesi

Z. Namık 26 ar " Pazar

Erçek 2J •• " Pazartesi

Şifa 23 ' Sah

Ceylân 29 T» ** Çarşamba

kuyucu 30 M , *’ Perşembe

Özer 31 M " Cuma

Merkez 1 Ocak " Cumartesi
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Baskılar, kıyımlar, ölümler, yalanlar 
sürdürülüyor MC yönetiminde. Türkiye- 
da Anayasa varmış, anayasal kuruluşlar 
varmış, kim dinliyor ? Kaç ket yazıldı 
söylendi «Anayasa çiğnenmektedir,» diye 
Kimin, kimlerin kılı kıpırdadı ? Kimler 
hizaya geldiler ? MC nin başı ulusun 
gösüne baka baka yalan söylerken, ya
pacağından da geri durmuyor. Bugün 
yurdumuzda hangi iş yerinde, hangi mes 
lak kuruluşunda güvence var Özellikle 
öğretmenlerde. Bu meslekte boşlatılan 
kıyımlar, sorumsuzca sürdürülmektedir; 
Kışın ortasında, ansızın yer değiştirme
ler, kasıtlı yürütülen, olumsuz sonuca 
bağlanan kavuşturmalar, yasal olmanın 
dışına taşmıştır. Bunlardan, bir kaçına da 
ilçemiz merkez, ve köylerinde yapılan kı
yımlarla tanık olduk.

Çevremizde çirkin kişiler, soytarılar 
9 var. Şirin görünme, post kapma için ya 
S pamıyacakları yoktur bunların, meslek- 
I daşları hakkında rapor verirler, yalan 
g yanlış. Okulda konuşulanlar gider, Arka 
E daşiar arasında konuşulanlar gider. Pis, 
I çirkef, jurnalcidir bunlar. Konuşulmaya

nı konuşulmuş, olmayanı olmuşçasına gö 
türürler. Ortamdan yakınırlar, yapılan 
haksız işlemleri beğenmez görünerek ; 
ağzınızdan çıkacak sözcükleri hazırlama 
yöutamlerl de vardır kendilerince. Diye 
cağım, içinizden bir mesiekdaşmız zarar 
görmüş kıyıma uğramışsa böyleleri yü- 
zündendir. Ağaları'da bu pek gizli, çok 
kıymetli bilgiler ışığında gerekeni yap
mak yada yaptlrmantan geri durmazlar,

MC İşbaşına geçtiğinden bu yana, 
özellikle sürdürülen öğretmen kıyımıdır, 
Öğretmeni yerinden alarak başka yere 
sürmektir. Bunun belirgin örnekleri, (yu 
karıda değindik.) ilçemizde sergilenmek- 

B tedir. Eğilmeyen, bükülmeyen yan tutma 
yan, haksızlıklara karşı direnen öğret
men, bu ilçeden gidecek Ama yandaşı, 
ajanı, kişiliği, mesleki yapısı sıfır olsu
da göçerli kişidir, baş tacıdır, işte bu 
kişilerin oyunlarıyla, belli siyasal örgüt 
lerin çabalarıyla, ilçemiz Kurtul Köyü 
İlkokulu Md Mehmet Hasdemir sürüldü 
Ç&k geçmeden, Umurbey Ortaokulu Md,

Yardımcısı Veysel Saltık'a sıra geldi O 
da sürüldü.

Kurtul Köyündeki oyunları uzun sü
re izledik. Geçtiğimiz yıllarda atanan 
öğretmenlerin hiç yoktan sürtüşmelerini 
biliyorduk. Daha ötesi, arkadaşları ara
sında huzursuzluk kaynağı olduklarını da 
işitiyorduk. Mehmet Hasdemir'i iyi tanı
rım. Kültürlü iyi öğrenci yetiştiren, mes 
lek bilgisi yerinde titiz bir öğretmendir 
KurtuPda neredeyse yirmi yıla yaklaşan 
bir zaman içinde hiç bir sürtüşmeye ne 
den olmamıştır. Bu kadar zamanda, Meh
met Hasdemir bir olaya neden almadı 
da, bu öğretmenler gelince mi ? Ne is
tedi yeni gelen meslekdaş ? Ne gibi o. 
yunlar kurguladı ? İlçede kimlerle ne yön
de ilişkileri vardı ? Burada, Mehmet 
Hasdemir başka yere sürmeye yönelik 
girişimlerde, yukarıdaki sorulara da ya
nıt aranması gerekmez miydi ? Oynanan 
oyun, siyasi havalı değil de nedir ? Öğ
retmenin onuru, mesleki şerefiyle oynan 
ması, onu gittiği yerde zanlı durama ge 
tirmek, insalcıl görüşle (!) başdaşabilir 
mi ? Nasıl rahat edebilirler, sergileyen
leri Bu oyunda rol almış hacıyatmazla
rın ne yönlü olduklarını biliyorduk. Şim 
di daha da belirginleşti. Öyle sanırız 
sırtları sevgiyle sıvazlanmıştır. Aaaferin 
almışlardır ağalarından. Gelelim Umurbey 
Ortaokulu Müdür Yardımcısı Veysel Sal- 
tık’ın sürgün işine :

Bu sürülme oyunun da siyasal bir 
koku var. Veysel'e oynanan oyunda epey 
provası yapılanlardan. Bu oyunda siyasal 
kişiler daha belirgin. Daha da ötesi, bu 
oyundan ötürü Bir siyasal örgüt içinde 
klikler bilem doğmuştur. Gelen Müfet
tişlerin okulda yaptıkları soruşturmaların 
ışığında ne olmuştur ? Meydanda ? Tüm 
bunların yanısıra kapı ardı konuşmalar ; 
gizli buluşmalar, Valilere gitmeler... Bun
lar Veysel’e hazırlanan oyunların sener- 
yosuydu. Tamamlandı; perde indi. Per
de öbür oyunlara kadar indi. 1977 yılı
na yurdumuz açısından iyi bir ortamda 
giremiyoruz. Yinede yeni yılınız kutlu 
olsun.

MEMURLAR 
ALDATILAMAZ

Erhan Tezgör 
TÜM—DER Genel Bşk.

Hızla artan fiyatlar karşısında, sabit geliriyle yaşamım 
sürdürme durumunda bulunan memurlar, Devlet Planlama 
Teşkilatı nın «Gelir Dağılım» raporuna göre, düşük g*hr grup 
ları arasında yer alıyor. Gelirini arttırma yönünde bir ileri a— 
dun olabilecek grevli toplu sözleşmeli sendikal haklardan bir 
Anayasa hükmüyle yoksun bulunuyor.

Türkiye’de mevcut sınıf ve tabaklar arasında, ekonomik 
hakları yanında politik haklarına da Anayasa sınırlaması ge
tirilmiş yegane kesim memurlardır. Egemen güçler açısından 
memurlar dört yılda bir sandık başına gidip oy knlianan ks- 
pıkullarıdır. Bu koşullar içinde, memurların sendikal haklara 
kavuşması politik haklarını alması Anayasa değişikliğine bağlı 
kalıyor.

Anayasa’da memurlara sendikal haklar yasaklanmışken, iş 
çi-memur ayrımına ilişkin bir komisyon raporuyla bazı me
murlar işçi statüsüne alınıp sendikal haklara kavuşabiliyotaa, 
bu genel olarak memurların sendikal haklar doğrultusunda 
verdikleri örgütlü mücadelelerinin bir ürünüdür. Bu mücade
ledeki temel anlayış ise, hak verilmez alınır ilkesinin çok sı
nırlı ölçüler içinde de olsa hayata geçirilmesidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu açısından duruma ba
kıldığında.

Temel özelliklerinden biri, maaşlarda artan fiyatlara göre 
ayarlama yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. Her yıl bütçe 
kanunu ile saptanacak katsayı; fiyat artışlarını dikkate almak 
zorundadır. Bu, yasanın amir hükmüdür.

Ancak uygulama, yasanın bu emredici hükmünü bir yana 
etmiştir. 1970 yılında yedi olarak saptanan katsayı, 1976 yı
lının acımasız koşullarında dokuzdur ve 1977 yılı bütçesinde 
Maliye Bakanlığı, memurlarla alay edercesine katsayının on 
olmasını önermektedir. 1970 yılından bu yana fiyatlardaki 
artış ise, istatistik veri vermeyi dahi gerektirmeyecek, her ge 
çen gün somuta yaşanan bir düzeye ulaşmış bulunuyor. 1976 
yılı başında, bir memurun eline geçen paranın 1970 yılında
ki satın alma gücüne ulaşması için katsayının 17 olması ge
rekiyordu. Buna karşın, fiyatları kontrolden aciz iktidarlar, 
emperyalizmin temsilcisi yabancı uzmanların da önerilerin* u 
yarak, memur maaşlarım donduruyorlardı.

Devlet Memurları Kanuna uyarınca maaşlar artmazken, 
memurlara sözde bazı haklar sağlayacak. Memur Yardımlaş
ma Kurumu (MEYAK) kesintileri altı yıldır sürdürüyor. Mer 
kez Bankasında, bir fonda toplanması gereken kesintiler ise, 
1971 faşist deneme döneminde çıkarılan bir kararname ile, 
dolaylı olarak işbirlikçi sermaye sınıfına aktarılıyor, Emparya 
lizm, memurun cebine kadar elini uzatabiliyor.

Günümüzde memurlar, çıkarlarının, sermaye sınıfıyla çe
liştiğini çok iyi görmektedirler.

Bu çok kısa ve öz yazı da vurguluyor ki, 657 Sayılı Yasa 
anlamını ve önemini memurlar açısından yitirmiştir. Memur 
mücadelesinin bugün ulaştığı düzey ve almak istediği haklar 
Devlet Memurları Kanununun kapsamını aşmıştır. Günümüz 
koşullarında bir aşama olarak, memurlar açısından geçici çö
züm, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklan içeren bir yıu 
etrafında, memurların statüsünü düzenleyen yeni bir yasa çı
karmaktır.

I Kongre İlânı
Şükrü Şenol İlkokulu, Okulu ve Öğrencileri Koruma Derneği Yıllık Olağan Genel 

Kurul toplantısı 16. Ocak. 1977 Pazar günü saat lO.oo da Okul Salonunda yapıla
caktır, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23. Ocak. 1977 Pazar günü ayni yer ve sa
atte mevcut üyelerle yapılacaktır.

Bütün zyelere önemle duyurulur,
GÜNDEM • Dernek İdare Heyeti

1 — Açılış
2 — Divan Başkanlığı seçimi
3 — Saygı duruşu
4 Faaliyet raporunun okunması
5 Murakıp raporunun okunması
" "* Faaliyet raporu ila murakıp raporunun ibrası
' Yeni idare heyetinin seçimi
8 — Dılaklar
9 — Kapanış

Kongre Çağrısı
TÖB—DER Gemlik Şubesi Başkanlığından

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 8. Ocak. 1977 CınaiU 
günü saat 13. oo de TÖB—DER Lokalinde yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu

1 — Açılış. Atatürk ve Devrim Şehitleri için saygı duruşu
2 — Kongre divanının oluşturulması
3 — Yönetim kurulu ve denetici raporunun okunmam
4 — Eleştiriler
5 — Yönetim kumlunun ve denetçinin aklanması
6 — Yeni yönetim ve denetim kurulların seçimi
7 - Dilekler



SORUMLU MÜDÜR.
Av. M. Cengi ı Göral

Genel Yay. Md. Kadri Güler
SAHİBİ

HÜSEYİN GÖLİH
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ECE ERK
RADYASYON KAZANLARI

Üstünlükleri
* FİATI ÇOK UYGUNDUR
* KARŞI BASINÇLIDIR
* VERİMİ % 92 DİR
* BORUSUZ OLDUĞUNDAN KOLAY TEMİz|
LENİR*4ATÜ İŞLETME BASINCINA GÖRE । 

HESAPLANMIŞTIR.

ELBA - ARA
Aliminyum Pres Döküm Radyatörleri I

* FİATI ÇOK UCUZDUR
* AZ YER KAPLAR
* ISI VERİMİ YÜKSEKTİR
* HAFİFTİR ÇABUK ISITIR
* KOLAY TAŞINIR
* MONTAJ İŞÇİLİĞİ BASİTTİR
FIRIN BOYALIDIR
* MODERN GÖRÜNÜŞLÜ, ZARİF VE 

EKONOMİK RADYATÖRDÜR
* SAĞLAMDIR 30 YIL GARANTİLİDİR

"'GEMLİK KÖRFEZİNİN İNCİSİ EVİ N|R ESTE AUR ANI

Sayın Üost ve Itlüşterilırimizin yeni yıllarını Kutları*

Taze balık ızgara çeşitleri - Sıcak soğuk yemekler - Mezeler ve 
itinalı servis ile müşterilerine hizmet etmekten kıvanç duyar 

Rezervasyonumuz vardır

İSKELE MEYDANI - TEL 71 - GEMLİK

YETKİLİ SATICISI ERGİN KAYAN
TESSAN

Tesisat ve Sanayii 
Malzemeleri Ticarethanesi

GAZCILAR CAD. NO. 69'A TEL. : 21711 BURSA

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

I- Kasabamız dahilindeki bazı sokakların par
ke kaplama işçiliği her türlü malzemesi belediye- 

j m ize e verilmek üzere 2490 sayılı kanun hükümleri 
| dahilinde kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmış- 

; tır.
2- İhalesi 29. Aralık. 1976 Çarşamba günü sa

at 15.00 de belediye encümeni huzurunda yapıla- 
I çaktır.

3- İhale bedeli 182.000 Hra olup muvakkat te
minatı 10.350 liradır.

4- Bu işle ilgili dosya mesai saatleri dahilinde 
II Belediyede görülebilir.
I:

Yaşam Denen Olay
Danimarka'da, Romanya'da, Yugoslavya'da ve 
Avrupanın hangi rejimi altında olursa olsun her
hangi bir ülkesinde bu kadar çok insan ölmemek
tedir de, Türkiye bu konuda ulaşılmaz bir rekor 
kırmak üzeredir? Bunun yanıtını aramak ve bul
mak zorundayız, ölüm yağmur gibi yağmaktadır. 
Bu sağnağın içinde benim, senin, onunu bulun
ması işten bile değildir. Bu tehlike toplumun tü
müne yöneliktir, öyleyse tehlikeye toplum ola
rak çare aramalıyız.

Valiz gönderilir gibi, gençlerin cesetleri aile
lerine gönderilmektedir. Bunun korkunçluğunu 
düşününüz, O anaların, babaların yerine koyunuz 
kendinizi Düşünebiliyor musunuz?...

Bir toplum ki, cinayetlere vurdumduymaz 
hale gelir, artık o toplumda yaşamanın anlamı 
kalmamış demektir, Türk toplumu o hale gelme
yecektir ve getirilemiyecektir. Çünkl Türk toplu* 
munde yaşamanın bir anlamı vardır ve daima 
da olacaktır,,, M. CongizGöral

TURİSTİK 
TESİSLERİ

TILBAŞI

SUNAR
KLASİK TÜRK MÜZİĞİNDE

GÜL IŞIL
BATI MÜZİĞİ

NE1LA SOYLU
VB ÖZEL SAZLARI EŞLİĞİNDE

FİKRİ DANIŞ
BEYNELMINEL ORKESTRA
İSTANBUL ASPENDOS - 5

SABAHA KADAR DANS VE 
EĞLENCE

FİSK MENÜ
SERVİS DAHİL 250 TL. DIR.
REZERVASYON : 400 - 600

ÖNEMLİ NOT : PROGRAM 
YALNIZ AİLE TOPLULUK 

LARINADIR.

Satılık
Zeytinlik

Gemlik K. Kumla 
Köyü Kuştaşı mev
kiinde 11 90 m2 
zeytinlik ve yanında 
yeni, açılmış kiriz- 
malık acele satıla
caktır.

Müracaat
Kaptan Emlâk Gemlik 

Tel 264 K. Kumla 90 ve 
797 den Gemlik

Satılık Gemlik ve Küçük 
Kumla'da

Daireler, İşhanları Ve 
Parselli Arsalar

Kaptan Emlâk

Satılık Bahçe
Gemlik’in sayfiye 

köyü K. Kumla 

da İskele Köy 

arası asfalt 

üzerinde 745 m2 
meyva bahçesi 
acele satılacaktır.

Tel. 797 Gemlik

GALERİ GÖKTAŞ
İKABANA - BUKET SEPET - ARABA SÜSLEME İŞLEK

yeni yılınızı Kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler diler,

TEL : 321 den Balıkpazarı 2 Nolu Cad 22/A
Bülent Kırtasiye Karşısı GEMLİK

îŞÖFOjbî A.L.IIN'A.CA.K
Belediye araçlarında çalışacak tecrübeli ağır vasıta ehliyetli 
şoför alınacaktır. Müracaat : Belediye

GÜNEY GİYİM
AHİN YUDU

Palto - Pardesü veParke Çeşitleri Gömlek Tiriko 
Kravat İç Çamaşırlan/Tişort Pardesü Kaban 
kemer anorak çeşitleri ve Avrupa kot bulijin 
pantolon ve kumaş elbise dikimi
Zevk Renk ve Kaliteli Giyim için

GÜNEY GİYİM
SEMERCİLER YOKUŞU Je| ; 520 - Gemlik
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