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Yangınların Ardı Kesilmiyor
HAYDARİYE VE YENİKÖY’DE
300 DÖNÜMLÜK
ORMAN ALANI YANDI

ilcemiz sınırlarında kalan 
arman alanlarındaki ycngın- 
tann biri bitmeden, biri baş 
laması arman teşkilâtını da 
şaşkına çevirdi.

Yaz boyunca Kurtul, Kur
şunlu, Narlı. Armutlu mıntı - 
kaiarında çıkan orman yan
gınlarından sonra gecen haf 
ta sentinde da Haydariye ve 
Yeniköy ormanlıklarında 300 
dönümlük alan yandı.

Yetkililerin verdiği bilgiye 
göre Haydariye köyünde çı
kan yangının Resim Bıyık ve 
oğlunun bahçelerindeki çalr-

İt klan temizlemek için 
tıklan ateşten çıktığını

yak- 
be-

CHP’de Kayıt Yenilemeleri
15 Eylül’e Kadar Uzatıldı

lirttîler. Rüzgârın etkisiyle or
manlık alana sıçrayan yan
gının çok kısa zamanda ge- 
nişliyerek büyüdüğü ertesi 
gün sabah saat 021 de kont 
rol altına alınarak söndürül 
dü. Orman yangının söndü
rülmesinde Haydariye köyü 
halkı. Gemlik ve Bursa’dan 
gelen askeri birlikler, orman 
söndürme örgütü ve koruma 
muhafızları çalıştılar. Sön - 
dürme ekipleri Haydariye Kö 
yünde çalışırlarken bu sıra-

da Yeniköy sınırları içinde 
Kadir Tosun adlı köylünün 
attığı sigara izmariti yeni bir 
yangının başlamasına neden 
oldu.

Haydariye köyünden, Ye- 
niköye gönderilen bir ekip 
yeni başlayan orman yangı
nını kontrol altına aldı ve 
kısa zamanda söndürdü. Ye- 
niköy'de 8 dönümlük çam 
ormanının yandığı açıklandı.

ATEŞ YAKMAYINIZ..
Üç ay içinde sekiz orman 

yangınının meydana geldiği 
ilçemizde her gün tedbirsiz
lik yüzünden bir yeni yangı
nın çıkabileceğini söyleyen 
ilgililer ormanlık bölgelerde 
kesinlikle ateş yakılmaması- 
nı, ormanlık bölgelere yakın 
olan alanlarda yakılacak a- 
teşe çok dikkat etmek ge - 
rektiğini bildirerek şunları 
söylediler:

«Hayriye köyünde ve Ye- 
niköy’de çıkan yangın tama
men dikkatsizlik ve ihmalci
liğin sonucudur. Bunun için 
bilhassa ormanlık bölgeler
de oturan köylülerimizin ve 
bu alanlardan geçen yurt
taşlarımızın çok dikkatli ol
maları gerekmektedir.»

Öte yandan orman yan
gınlarıyla ilgili olarak soruş
turma başladığı öğrenildi.

Kapaklı Köyü Deresi 
İstinak Duvarları 
İhale Edildi

İlçemizin en büyük yerle
şim yerlerinden biri olan Ka
paklı Köyünün, köy içinden 
geçmekte olan derenin isti
nat duvarları 490 bin liraya 
ihale edildi.

Köylüye büyük zararlar ve
ren Kapaklı köyü deresinin 
kış gelmeden tamamlanaca
ğı, bir taraftan da maklna - 
larla temizleme çalışmaları
nın sürdürüldüğü, istinat du
varlarının örülmeğe başlan
dığı açıklandı. CHP il genel 
meclisi üyesi Mustafa Özalp, 
duvarların 1,5 m. genişliğin
de, 340 m. uzunluğunda ola
cağını söyledi.
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Mutlu
Bayramlar
Dileriz

Eski CHP İl Başkanı
Akkılıc
Partiden
İhraç /

Disiplin 
Kuruluna 
Verildi
Eski CHP 

maz Akkılıç 
tüzüğünün 81

İl Başkanı Yıl- 
hakkında parti 
i maddesindeki

suçları işlediği iddiasıyla so 
ruşturma açıldı.

Akkılıç'a, Bursa Birinci No 
terliği kanalıyla İl 
Kurulunca yazılan yazıda, 
hakkındaki yakınmalar nede
niyle Niyazi Özkaya, Osman 
Arıkan, Şaban Aydın, İsmail 
Hakkı Sayoğlu ve İbrahim 
Kaya’dan oluşan soruşturma 
kurulu oluşturulduğu ve 24 
Ağustos günü savunmasının 
yapılacağı bildirilmiştir.

Siyasi kulislerde CHP'nin 
sağ kanadı tarafından hazır
lanan bir provakasyon olarak 
nitelenen soruşturma büyük 
yankılara neden oldu. Akkı- 
lıç'ın bu soruşturmaya yanıt

D. S. 5 te

CHP Genel Sekreterliğin - 
den yapılan açıklamada, bir 
süredir devam etmekte olan 
eski üyelerin kayıt yenileme 
işlemlerinin 15 Eylül tarihine 
kadar uzatıldığı belirtildi.

30 Kasım 1976 tarihinde 
yapılan son kurultaya kadar 
CHP'ye kayıtlı olan üyelerin, 
yeni tüzük gereği kayıtlarını 
yenileme zorunluluğu getiril
mişti. Tüzük hükümlerinin ye 
rine getirilmesi için bir süre 
önce başlatılan yazımlar so
nuçlanmış ve değerlendirme 
ler bilgisayarlarda yapılmış, 
il ve ilçe örgütlerine gönde
rilerek askıya çıkarılmıştı. Bu 

. arada kayıtlarını yenilemiyen 
partililerin yeni düzenlemeye 
göre kayıtlarını yenilemek

için 30 Ağustos tarihine ka
dar süre tanınmıştı.

CHP Genel Sekreterliğin
den il ve ilçe örgütlerine ya
pılan son açıklamada, daha 
geniş partili kitlesine kayıt 
yenileme işlemlerini etkin şe
kilde duyurulması istendi ve 
kayıt sürelerinin 15 Eylül ta
rihine kadar uzatıldığı bildi
rildi.

HERGÜN KAYIT 
YAPILIYOR
30 Kasım 1976 tarihine ka

dar ilçe ve köy örgütlerinde 
kayıtlı olan partililerin üç fo
toğraf ve kimlik belgeleriyle 
parti binasında kayıtlarının 
hergün yenilendiği CHP ilçe 
başkanlığınca açıklandı.

İşkenceler Sürdürülüyor.

Karakolda Dövülen Gene “ 10 Günde /

Orhangazi Caddesinde 
gençler arasında çıkan 
kavgadan sonra karakola 
götürülen iki genç dö
vüldüğünü iddia ederek 
sevk, edildiği Hükümet 
Doktorundan "10 günde 
iyileşir, iki gün işine ma
ni olun’’ diye rapor aldı.

Orhangazi Caddesin
de uzun süreden beri 
hegomonya kuran "Ülkü
cü* Gençler ile "Devrim
ci" Gençler arasında çı
kan kavgadan sonra Os
man adındaki ülkücü genç 
dövüldüğünü iddia ederek 
yakınmada bulundu, bu-

nun üzerine olay yerine 
giden görevli polisler Er
dinç Kutlu, İsmail Kaplan 
ve kahveci Çelil İşe en 
adındaki gençleri karakolu 
götürdüler.

Karakolda kavgada 
bulunmadıkları halde kav
gadaymış gibi gösterilmek 
istendiklerini söyleyen Er
dinç Kutlu ve İsmail Kap
tan. olayla yakından-uzak- 
tan ilgilerinin olmadığını, 
görevli polislere bildirdik
lerini, buna karşı Musta
fa adındaki polis memuru 
tarafından çök ağır küfür- 

D. S. 5 te

Solcuların Oturduğu Kahvehane Dinamitlenil
Yazısı Sayfa 5 te

Silahlı Kuvvetler Gününün 56. Yılı Törenlerle Kutlandı

7t

26 Ağustos günü AtatürkTürk Silahlı Kuvvetlerinin

76
76

76
C. KÖRFEZ kuruluşunun 56, yıldönümü Anıtı önünde düzenlenen tö-

İlçemizde törenlerle kutlandı, rene Kaymakam, Belediye

Başkanı, Askeri Hara Ku 
mandanı ve subaylar katıldı 

(Foto : Snııvor AKSOY
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Gazi Mustafa Kemal’in 13 Mayıs 1919 
da Anadolu'ya ayak basması, yönetime 

karşı bir ihtilâlin başlangıcıydı. O tarihten 
9 Eylül 1922 gününe dek sürdürdüğü kav
gada, emperyalist ülkelere karşı bağımsız
lık kavgasıydı. Yüz yıllarca yönetimlerin, 
dış güçlerin kanını emdiği Türk Ulusu, Bi
rinci Dünya Savaşı sonucu salgına uğra
mış; büyük uluslarca arkalanan Yunanis
tan, yurdumuza yerleşmiş, Anadoluyu yurt 
edinmişti. Merkez şehir, İstanbul'daki yö
netim, bunlara seyirci kalmış; hiç bir ey
leme de girmemişti. Sarayca yönetilen 
halk, Saray'ın tanımadığı, dertleriyle uğ
raşmadığı Saray'a yabancıydı. O halk ki; 
yıllarca emperyalist düşünceyle ülkeden, 
ülkeye koşturulmuş, Anayurttan, binlerce 
kilometre uzak ülkelerde kanını akıtmış, ca
nını vermişti. Niçin? Özyurdunu kurtarmak 
İçin mi? Oralardaki Türk çoğunluğunu kur
tarmak için mi? Sınırlarını genişleterek, dün
yaya kafa tutmak için mİ? Tek neden, alı
nan topraklarda yaşayan halkları sömür
mek, güçlü olabilmek için demek yerinde 
olur. Sonraları geri tepen silah, alınan yer
lerin bir, bir elden çıkmasına neden oldu. 
Birinci Dünya Savaşında, yeteneksiz bazı 
subaylar da, binlerce canın cephelerde yi
tirilmesine karşın, Sarayca ödüllendirildi
ler.

Çanakkale Savaşlarında ölenler, ku
manda yeteneği bulunmayan kişilerin yü- 
zündendir. Kumanda zincirinin başında bir 
Alman subayının bulunduğunu söylemek, 
görmek yerinde olur. Çanakkale Boğazını, 
düşman geçememiş, dünyanın en güçlü 
donanması Boğaz sularına gömülmüşse ne
den? Bunun yanıtı, Mustafa Kemal’in ku
mandayı ele alması, üstün kumanda yete
neği, savaş bilgisiyle de donanmış olma
sıdır. Mustafa Kemal halk çocuğudur. Zor
luklar, yoksulluk içinde yaşamış; önceleri 

halktan gelen insanlarla, Arap, Afrika cep
helerinde çakmak çalmış kişidir. İçinde bu
lunduğu orduyu oluşturan insanları iyi ta
nır, onlann özverilerine güvenir. Emrinde 
bulunduğu birlikleri oluşturanlann acılan, 
dertleri, O'nun da, ortak derdidir. Böylece,- 
üstün belleğiyle, iyi hesap adamı olması, 
savaştan yakından tanıması sonucu, Ça
nakkale’de, Ordumuzun yengisini hazırla - 
mistir. Bu savaşta bağlaşık olduğumuz Al
manya’nın yenilgisi, ordumuzu da aynı çiz
giye getirmiş; silâhlar teslim edilmiş; em
peryalistler de yurdumuza girmişlerdir. Hal
kı tanımayun, halktan kopuk, Saray yöne
timi her şeye olur demiş, büyük ulusu düş
man çizmesi altında bırakmıştır. İşte Mus
tafa Kemal, kendini düşünen yönetime, yur
dumuzu paylaşan sömürgen uluslara karşı 
«Anadolu ihtilâlini» başlatmıştı. Bu «İhtilâ
lin» parolası «Ya İstiklâl, ya Ölüm» olmuş; 
«İstiklâl» le sonuçlanmıştı. Böylece, Musta
fa Kemal tüm dünya’ya, Türk Ulusunun ye
nilmezliğini ispatlamış oluyordu. Türklerin, 
dünya ulusları içinde barışçı, sömürgen dü
şünlerin ötesinde, dostluk içinde yaşama 
istekleri de yer alıyordu, bu yenginin özün
de :

30 Ağustos 1922 sabahı başlatılan «Bü
yük Taarruz» yukarıda sıraladığımız neden
lerden, yurdumuzun kurtuluşunun son sava
şı olmasından önemlidir. «Ya istiklâl, ya 
ölüm» parolasıyla başlatılan savaş, ölüm
le de bitebilirdi. Özgür yaşamaya susamış; 
bu susamışlığının nedenlerini gerçekleri 
söyleyerek Türk Ulusuna güvenirliğini be
lirten Mustafa Kemal, yanılmamıştı. «Yıl
larca çekilen musibetlerden sonra» uzun 
yıllar içinde yaşattığı utkuya kavuşmuştu. 
Son «Taarruz» emperyalizme, karşı diren
me, Asya’da, Afrika’da sömürülen ulusla
ra ne yapılabileceğini simgeleyen son a- 

tıfımdu’. Bîzler, çeklen acılan özünde ta- ■ 
sıyan bu bcyramlan dehe içten, içeriğn ■ 
bilerek kutlamanı~z gerekmez nü? Kurtutes g 
Savaşım-zkı b:r yüzytf savaşlar içinde bin
lerce ccn yitirmiş ütesim çocuk .ar, alarcM, 
Ulusa! Bayrarrlcnmzın özüne iyi. bSnçSce 
varmamız gerekir. Şunu beleğiniizden o- 
karmayalım. Bazı kesimlerce se .ilmeyen 
Mustafa Kemal, ulusumuzun kurtuluşu için, 
bir «Mucizeydi.»

Mustafa Kemali, Kurtuluş Savaşır-». 
Cumhuriyeti, bu dönemde ycpılan devrim
ler!, yabancı ülkelerce sömürülmeye pay
dos denildiğini, endüstrinin gelişmesini, za
manına gere Türk Ordusunun mocem sSah- 
laria donatıldığını küçük görenler olabilir. 
Bize, bugünkü sosyal yaşamı baz iri ad . ğ r- ■ 
dan Mustafa Kemal’e saldıranlar; Onu si'- a 
mek için kendini bir kurtarıcı görenler de • 
bulunur. Bu gibilerin içinde 30 Ağustos 197S < 
gününe kadar «İhtilâl» beklentüeride bulu- § 
nur. Bugün içine itildiğimiz durumdan daha 
iyi «İhtilâl» mi clur? Dün, sömürüye, saidın- 
ya, karşı, bağımsızlık uğruna verilen savaş
ların, koşuliannı bugün yaşamıyor muyuz? 
Dünün düşman Avrupcsı, bugün, sözde dost 
elini uzatıyor bize. Alt üst elen ekonomi
miz, yitirilme noktasına gelen ulusal bağla
rımız, yüce ulusu çıkartan doğrultusunda 
başka bir yönelim modelinde görmeyi iste
yen kişiler, bu karmaşadan bîrşeyler umu
yorlar.

Şu unutulmamalı. Çengel atıldığı söy
lenen, siyasi kuruluşlardan bazılarını des
tekledikleri safsatasını yayanlar; ordumu
zun, nasıl birlik içinde olduğunu görmeli
ler. Bugün, karanlık günlerden geçiyoruz. 
Bunları hazırlayanlar kimseyi saptıramazlar. 
Genel Kurmay Başkanı, Kenan Evrenin 30 
Ağustos bildirisi, ters gidenlere bir uyan 
değil mi? Serüvene sürüktenemez bu ulus.

MÖIBE 
Öıöemir KonfeksiyM

BAY - BAYAN ÇOCUK 
GİYSİLERİ İLE 

SAYIN GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİRDİĞİNİ 

MÜJDELER

Adres : C-sr-s- s Mar. Pszsr Cad. CEMCİK

Kiralık

Gürçay Işhanında Kiralık 

Daireler, Bürolar ve 

Dükkânlar.

Müracaat :
Av. Fehmi Karacan
«g : 1441 Gemlik

Kiralık
12 Tonluk 
Zeytin Deposu 
Kiralıktır.

Müracaat : Tlf : 1268

SAMİ TARAN

BUTİK
SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN

Liı—
GÖSTERMİŞ OLDUĞU İLGİYE 

TEŞEKKÜR EDER
BAYRAMLARINI CANDAN KUTLAR

KAYHAN MAH. 2 NOLU CAD, NO. 19 TLF. : 2423 GEMLİK
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MERKEZ : 
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31 

TLF : 1496 - 21 94 — GEMLİK 
TLF : 370 - ORHANGAZİ
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ERKULLAR İNŞAAT
İBRAHİM VE KEMAL ERKUL

Sayın Dost, Akraba, Müşteri ve 
Tüm Hemşehrilerimizin
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ERKULLAR 
KOLL. ŞTİ.

lam^ai ^fae-lvc.

Erkullar Koli. Şti.
Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Marley ve Fayans Tic.
İSTİKLÂL CAD. NO. 31
TLF : 1496 - 21 94 - GEMLİK

î

Erenoğlu Müessesesı
I SAYIN GEMLİK Lİ DOST VE

MÜŞTERİLERİNİN
ŞEKER BAYRAMINI KUTLAR.

ERENOĞLU MÜESSESESİ 
Î Temizlenmiş günlük piliç satışı ile 

emrinizdedir.
Çarşı Meydanı No. 1 2 GEMLİK ı

hıen .K!»tJfcuıiMui!ı&ac3^ag;3raC3»gg3teagssgagggga3gatisRacteatsgat3s^ata»^t» rtBOi

| KARDEŞLER İNŞAAT ve TİCARET
i KOLL ŞTL

«EKİ TURAN - SEYFULLAH OZAN - OSMAN ÇİL

I Sayın Gemlik’lîlerin Bayramlarını kutlar,
| Gösterilen ilgiye Teşekkürü Borç Bilir.

I
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B a 1 o ğ 1 u
Meşrubat Dağıtım Ticareti

RÜŞTÜ BALOĞLU VE OĞULLARI

Bayramınızı Kutlar, 
İşlerinizde Başarılar Diler.

GEMLİK

Tlf: 1138 GEMLİK

BAYRAMINIZI KUTLAR.

MUTLULUKLAR DİLERİM.

TM : 1281
Imnlyot Karşıcı No. 24

Türkmen Elektrik
MUSTAFA TÜRKMEN

& M $ M M £ M * M M M M M M $ M & M *

M ---- -----
| Güneyson
| Ticoret
W
X ŞEKER BAYRAMINIZI KUTLAR.

İŞLERİNİZDE BAŞARILAR DİLER.
M
$ Tlf : 21 32
$ Alemdar Cad. No. 8 GEMLİK

M;___________ :________________

Diş Hekimi |
Ümit Lostar |

Sayın Hemşehrilerimin |

Mübarek Şeker Bayramlarını Kutlar, J
Sağlıklı Günler, İşlerinde Başarılar '

Dilerim. f
Denıirsubaşı Mah. Fırın Sok. No. 3/2 GEMLİK f

saımE i&=ax te^85Si^c2ss^az»3srtosat ss«s ss^EMdM

CHP Gemlik 
ilçe Yönetim Kurulu

SAYIN GEMLİKLİLERİN 
BAYRAMLARINI KUTLAR. 
ESENLİKLER DİLER.

( Not : Bayramın 2. günü saat 14 te I
| Partide Bayramlaşma yapılacaktır. J 

gası^ııııia^ı mu ulji m,ımnı.ıı di.ıiıHrR

Güler İnşaat Ort.
Mustafa ve Abdullah Güler

I
| BAYRAMINIZI KUTLAR, 

ESENLİKLER DİLER. J
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Halk Eğitim Merkezi Müdürü A. Aksoy Hakkında Soruşturma Açıldı

S AĞUSTOS 19TS CUMARTBSİ

Komandolar Hasımlığa Kampında 
Olay çıkardılar

Gençlik ve Spor Eckcn- 
Uığının Hoscnağa Kamp do 
.koman deL-r olay çfkaret -vt ila- 
■variara «rürkeş - Tanrı ü -ö 
Korusun», «‘ sir Törkleri Kurt r- 
mo Ordusu» yozdılcr.

23 Temmuz pozcr günü 
ckşom kampm 1. devresinin 
bitiminde düzenlenen eğlen 
ce programına davet edilen 
Gemlik Halk Eğitimi Merke 
zi Müdürlüğü folklörcüleri î- 
le birlikte kampa gelen ko
mandolar, eğlencenin bitimin 
den sonra «Yaşasın ülkücü 
Gençler», «Tann Türkü Ko
rusun», «Esir Türklerî Kur
taracağız» şeklînde slogan
lar atmışlar ve kamp duvar

Göc ve İzmitli Ailesi Arasındaki Kan Davası Yeniden Başladı R /
ARMUTLUDA BİR Kl|l
♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

OLDURULDU
DAHA

Yıllardır iki aile arasın
da bitmek bilmiyen kan da
vası yeniden alevlendi ve 
«İzmît» tilerden İbrahim So
ran, «Göç» lerden Hüseyin 
Pamuk’u yaylım ateşine tu
tarak öldürdü.

Göç ve İzmitli aileleri a- 
rastnda dört yıl önce baş
layan kan davasıda kır bek 
çişi Selim Biçer’in kendisi
ni kurşun yağmuruna tutan 
Ahmet Üçler’i kayvehanede 
öldürmesi Hüseyin Pamuk’u 
yaralamasıyla başlamıştır.

Temelde kuyu anlaşmaz 
lığıyla olarak başlayan cina 
yetferde Selim Biçer’in kur

Türkiye ve ABD İlişkileri
Son günlerde dış politikadaki gelişmeler yine dik 

korlerin ABD ne çevrilmesine neden oldu. 1974 yılında 
Türk Silahlı Kuvvetlerince Kıbrıs'a yapılan çıkartmanın 
ardından Türkiye'ye konan silah ambargosu, ordumu
zun belini bükmüş, bozulan araçların yerine yenileri
nin kon a m a masıyla elimiz kolumuz bağlı kalmış du
rumdadır,

Türkiye, ABD ile müttefik bir ülkedir. Öylesine bir 
müttefik ülkedirki ekonomisi, silahlı kuvvetlerinin A dan 
Z ye tüm danatımı bu ülkeye bağlıdır. Daha da öte
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gözetesi ile duvarlar üzeri 
ne aynı sloganları yazarak 
olay çıkarmışlardır.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Olaylardan sonra kampta 

görevli >10 lider öğretmen 
aralarında kamp .yöneticile
ri olduğu halde 'bir toplantı 
yaparak durumu kaymakam 
hk makamına bildirmişlerdir.

Lider öğretmenler yeniden 
toplanarak durumu bu kez 
Bursa Valiliğine ve Milli Eği
tim Müdürlüğüne bildirmiş
lerdir. -10 Lider öğretmenin 
Valiliğe yazdığı rdilekçede 
şöyle deniyor:

«Kampın 1. dönemi sonun
da 23 Temmuz 1978 pazar 

şunlanması, ardından Ah 
met Üçler’in öldürülmesini 
Mehmet İzmit'in kurşunluna 
rak öldürülmesi izlemiş ve i- 
ki aile arasında kandavası 
alevlenmişti. Bir süre sonra 
«Göçslerden Mehmet Sarı' 
nın elleri bağlı olarak karlı 
bîr tepede bulunmasının so 
rumlusu «İzmit» lilerden Hü
seyin İzmit olduğu söylenti
leri çıkması üzerine söylenti 
ieri çıkaranın Mehmet Sarı' 
nın ağabeyi Ahmet Sarı oldu 
ğunu iddia ederek Armutlu 
çarşısında öldürmüştür.

CİNAYETLER BİTMİYOR
Ahmet Sarı'nın öldürülme 

akşamı .gece eğlencesi dü
zenlenmiştir. Eğlenceye

•kamp .idaresinin davetlisi o- 
larak Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi, başlarında .müdür
leri Ahmet . AKSOY ile 50-60 
kişilik kalabalık bir topluluk 
-katılmışlardır. Bunlardan bir 
grup hak oyunları ve halk 
türküleri sergilerken diğer 
grubun ne amaçla .geldikle
ri ve davranışları kamptaki 
lider arkadaşlar ve öğrenci
ler arasında kuşku-ile .karşı
lanmıştır.

Gece eğlencesi bitimin
de i bir grup kamp arabasıy 
la Gemlike gönderilmiş, di
ğer gruba araba bulunması 

sinin ^yankısı bitmeden Hü
seyin Pamuk, ile Abdullah 
İzmit ve Ali İzmit Armutlu çar 
şısında silahlı düello eder
ler. Bir süre sonra Ahmet 
İzmit, Yaşar Kocataş'ı vu
rarak öldürür.

Cinayetler bitti sanılırken 
köprü başında Hayrettin Tü 
mer'in öldürülmesi «kan da 
vasim yeniden alevlendirir. 
Ahmet İzmit, Bucak halkı
nın gözleri önünde Nuret
tin Göc’ü öldürür. Bu ara 
silah seslerine -koşan Abdul 
lah İzmit, Göçlerin kurşun 
farıyla yaralanır ve ölür. Eşi 
Aysel İzmit ise çatışmada 
yaralanır.

Geçen yıl zeytin toplama 
dan gelen Pakize İzmit ile 
31 yaşındaki oğlu Haşan İz
mit, «Göç» lerin kurşunları 
na hedef olarak öldü. Bu ça 
tışmada İbrahim Göç ağır 
yaralandı. Salı günü aile a-
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Bunu

ALİ BEY
Eski YSE il Müdürü Ali 

Gündüz, CHP yönetimce göre
vinden alınınca koyu bir CHP li 
olduğunu iddia ediyordu.

Sayın Gilndiiz, yeni göre
vine nedense bir türlü gitmezken 
geçenlerde yapılan AP ilce kon
gresinde görüldü.

Şimdi soruyoruz.
Sayın 'Ali Gündüz, AP 

kongresine gidecek kadar koyu 
AP II ne zaman oldunuz?

Duydunuz mu? 

için uğraşılırken bekleyenler 
yalnız kalmalarından da ya
rarlanarak kampın duvar ga 
zetesi ve duvarlar üzerine 
«Türkeş-Tann Türk’ü -Koru
sun», «Ü.G.D. Yaşasın Ül
kücü gençler», «Esir Türkle 
ri -kurtarma ordusu» gibi slo 
ganlar yazmışlardır...»

Makamınıza bağlı Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlüğü- 
günün hâlâ çağdışı bir si
yasi parti ve akımın propa
ganda aracı olarak kullanıl
masını protesto ederken ü- 
züntülerimizi bildiririz.»

Konuyla ilgili bilgilerini 
aldığımız ilçe Kaymakamı E- 
mir Hüseyin Köseoğlu, böy
le bir şikayetin mevcut ol
duğunu ve soruşturmaya 
emniyet ve idare olarak baş 
■andığını söyledi. Öte yan
dan yine bilgilerine başvur 
duğumuz kamp müdürü 
olayın büyütülecek bir yanı 
olmadığını söyledi.

CHP İl Genel Meclis 
Üyesi Özalp

Gemlikve Köylerinin 
Orköy Programına 
Alınması İçin /
Bakanlığa Başvurdu

CHP il Genel Meclisi ü- 
yesi Mustafa Özalp, Gemlik 
ve Köylerinin Okköy 1979 
proğramına alınması için 
başvurdu.

Bugüne kadar Gemlik ve 
Köylerini Orköy proğramına 
aldırmak için hiçbir il Ge
nel Meclis üyesinin çalışma 
dığını söyleyen Mustafa Ö- 
zalp, «ilçemiz köylerinin e- 
konomik durumu diğer ilçe 
köylerinden daha geridir di 
yerek şöyle konuştu. «Dev 
letin köylüye yönelik birçok 
çalışması olduğu halde köy 
lümüze öncü olacak kişile
rin olmamasından bu imkân 
larda bugüne kadar Gemlik 
ve Köyleri yararlanamamış
tır. Ne yazık ki bugüne ka-

Yerel Yönetim Bakanlığı, Belediyelere Yaptığı Yardımı 
Doğu ve Güneydoğu Belediyelerinden Başlattı

ANKARA (BASIN-YAYIN) 
Yerel Yönetim Bakanlığı, Be 
tediyelere yaptığı yardımı 
Doğu ve Güneydoğu bele
diyelerinden başlatmıştır. 
Yerel Yönetim Bakanlığı Müş

İFERİBOT İLK | 
İSEFERİNİ YAPTI i

rc 
4â i

Bir süre önce ilçemize de 
4Jgelmeğe başlayan fakat sa 
götlerinin uygun olmaması 
^{nedeniyle ilgi görmiyen Fe- 

ribot, yeni düzenlemesiyle
4J ilk seferini yaptı.
4i Çarşamba günü saat 18 
4İİ00 de İstanbul Sirkeci is- 
<%İ
4i
%

İskele 10 Metre Büyütülürse

1979 da Feribot Kumla I
Seterlerine Başlıyor S

4i

İlçemize başlayan Feri
bot seferleri gelecek yıl Kü
çük Kumla’da da başlaya
cağı ilgililerce açıklandı.

Küçük Kumla’nın gelişen 
bir turizm potansiyeline sa
hip olması nedeniyle önü
müzdeki yıl 5 Haziran tari
finden itibaren feribot se
ferlerine başlanabileceğini 
belirten ilgililer iskelenin 10 
Imetre büyütülmesi gerekti

”• ^P <? ”• w, w. 1

dar hiçbir İl Genel Mecli
si üyesi köylüye en büyük 
hizmeti götüren ORKÖY hız 
metlerinden yararlandırma
yı düşünmemiştir. Orman Ba 
kanlığına yaptığı yazılı baş
vuru ile Gemlik ve Köyleri
nin 1978 ORKÖY programına 
alınmasını sağlayacağım.» de 
di.

Özalp, Orköy'ün köylüye 

teşan Erhan Koroesmen. 
belediyelere Malîye Bakanlı 
ğı kanalıyla 500 milyon lira 
yardım yapılacağını söyle
miştir,

Karaesmen bazı belediye 

kelesinden hareket eden Fejiij
ribot Mudanya'ya uğradık- M 
tan sonra saat 22.30 da GemW 
lik'e geldi. Perşembe «abo-fe 
hı 05.30 da hareket eden M 
feribot eskisinden daha çoksil 
ilgi gördü. ■

>

ğini söylediler. ■
İlgililer Küçük Kumla is-? 

kelesinin 10 m. uzotılmasıyi 
la ilgili ödeneğin bulunomo-* 
dığı taktirde Denizyolları İşs 
(etmelerine ait dubalardan I 
yaralanılobıleceklerini belirt- 1 
tiler.

Küçük Kumla’ya çalışa
cak Feribotun 8-10 aracı 
alabilecek kapasitede ola
cağını açıkladılar.

fendi ve kooperatifler art 
lığıyla yordımtarda bulund 
ğunu belirtti yapılacak yo 
dımlan şöyle sıraladı. Sc 
ğuk Hava Deposu, bıçkı 
tetyesi, besicilik, meyvocı 
ala balık projesi, tavukça 
lak, aracılık, orman ûrûı 
lerinni pazarianmosı ve 
derlendirilme vb.

lere yardım yapılmadığı y< 
tundaki eleştirileri yanıtla 
mış ve «Hükümetin doğu t 
güneydoğu’ya öncelik vem 
politikasından hareket ede
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GEMLİK KÖRFEZ S AĞUSTOS 1978

HAFTADAN 
HAFTAYA

“Cansıkıntısı....”
«Pol-Der kapatıldı...»
Pol-Der'ln kapatılması üzerine Danıştay İstem üze

rine yürütmeyi durdurdu...»
«Komandolar dün Cumhuriyet Gazetesi okuyan bir 

kişiyi vapurda dövdüler...»
Sokakta öldürüldü...»

. ...................  Evinde öldürüldü...»
«....................Okulda öldürüldü...»
e.................. Arabada öldürüldü...»
«Türkeş barış çağırışı yaptı, bu hükümet gitmeli

dir dedi...»
«Türk-iş-Hükümet görüşmeleri bitti, toplumsal an

laşma İmzalandı...»
«Çalışma Bakanı, bu anlaşma İşçilerin yönetime 

katılmaları demektir dedi...»
«Halil Tunç Cumhurbaşkanı tarafından İkinci kez 

Senato üyeliğine getirildi...»
«Çeşitli sendika başkanlan toplumsal anlaşmaya 

karşı çıktı...»
«Disk yürütme ve yönetim kurulları ve bölge tem

silcileri Ören de toplandı...»
«Ambargo Senato'da koşullu kaldınldı...»
«Ambargo Temsilciler Mecllsl’nde de koşullu ve 

fakat değişik koşullarla kaldınldı...»
«Başbakan Ecevit, şimdi bir komisyon kurulması 

gerekmektedir dedi...»
«Süleyman Demlrel, ambargo koşullu kalkmıştır 

demek, ambargo kalkmamış demektir dedi...»
«Ambargonun kalkma koşullan arasında Carter’in 

Türkiye hakkında olumlu görüşler taşıması ve bunu 
kongreye bildirmesi koşulu da var...»

«Yunanistan'da Amerika'ya tepki büyüyor..»
«Cumhuriyetçi Güven Partisi adına yapılan açık

lamada, Yunanistan tepki gösterdiğine göre ambargo
nun kalkmış olması boşandır denildi...»

«Amerikan Senatosunda yapılan konuşmalarda, Tür 
kiye yeterince cezalandırılmıştır dendi...»

«Sıcaklar başladı,..»
«Yağışlar başladı...»
«Soğuklar başladı,..»
«Yine sıcaklar başlayacak...»
«...........da yapılan çatışmada beş kişi öldürüldü,

olayın siyasi yönü olup, olmadığı araştırılıyor...»
Yukarıda yazılanlar son ayların gazete başlıkları.. 

Hepsi bir araya getirilince, yorumu gerektirmeyecek 
bazı sonuçlar çıkıyor ortaya...

Bu sonuçlardan da alınması gereken dersler he
men kendini belli ediveriyor.. Kısacası, olaylara ve olay 
lann geldiği noktaya bakmak, ama sağlıklı bakmak ye 
terlidir diyor ve susuyoruz...

Türkiye ve ABD İlişkileri
Kadri GÜLER

«Hür Dünya», «Kapitalist Bloku» ile NATO ittifakını o- 
luşturarak bağlarımız sıkı fıkı bir duruma getirilmiştir.

Dünyada kapitalizm hızla gelişirken, emperyalist 
niteliğe bürünmüş, sömürü ağını «mazlum» ulusların 
üstüne atmış, sömürülen halklar Kapitalizmden kurtul
manın yollarını sosyalizmde bulmuşlardır. Kapitalizme 
karşı sosyalizmin ortaya çıkmasıyla bloklaşmalarda 
başlamış, kapitalist ABD, Ingiltere, Fransa, Almanya 
kapltalistleşmemiş ama bu modeli benimsemiş maz
lum uluslarıda yanına alarak sosyalist bloka karşı NA
TO adıyla silahtı bir birlik oluşturmuştur. Bu blokun 
jandarmalığını da ABD üslenmiştir.

Türkiye nereden bakılırsa bakılsın kapitalist blo
kun İçindedir NATO’suyla, Sento’suyla ekonomikslyle 
mâliyesiyle ve ordusuyla 30 yıldır kapitalizmin baş tem 
•İlcisi ABD ye bağımlıdır.

Türkiye'yi bu duruma sokanlar «Türkiye'yi Küçük 
Amerika yapacağız» diyenleri İle biz DP nln devamıyız 
diyenlerdir. Ve ne acıdır kİ müttefikimiz, büyük dostu
muz ABD, bizi en hassas zamanlarda devamlı terk et
miştir. Kim İçin terk etmiştir? Çıkarları için. Ama Tür
kiye’nin dış politikasında uzun yıllar ABD ye karşı «dost 
luk» bitmemiştir. ABD dün de dostumuzdu bugünde... 
Yalnız Ecevit hükümeti, dış politikada yıllardır uygu
lanan bu yanlış tutumu değiştirmek İçin adımlar atmış 
tır.

Ecevit hükümetinin, dış politikasının en önemli ya 
nı tek taraflı bir bağımlılığıu sakıncalı olması çizgi* 
sinde blrleşlyor. Bunun İçin batıdaki kapitalist topluluk 
tarta İyi İlişkiler sürdürülürken, kuzey komşumuz Sov
yetlerle de ekonomik ve iyi komşuluk İlişkileri arttırı
lıyor. Bir yandan da bağlantısız ülkelere İlk kez ger
çekçi bir yaklaşımla yanaşıklığı görülüyor.

Dış politikada tek yönlü bağlantının hataları geç
te olsa artık anlaşılmaktadır. Türkiye kendi öz kay
naklarına dönmenin ve ulusal varlıklarını en İyi İşlet
menin gereğini çok İyi kavramıştır. Son olaylar birde 
şunu göstermlştlrkl, Türkiye bir süre daha dış politi
kada yalnızlığa mahkumdur.

_____ ______ _ ____________________________ Sayfa 2

ALMANYA’DA FAŞİZM
ÇEVİREN

KANLI CUMARTESİ 
HAYDUTLAR BİRBİRİNİ YİYOR

S.A.*tarın bir hükümet darbesine hazırlandıktan ve 
bu amaçla hem Berlin, hem de Münih'de bazı birlikle
rini alarma geçirdikleri gerekçesiyle 29 Haziran'ı 30 Ha- 
ziran'a bağlayan gece Himmler’in SS'leri ve Goering'in 
şahsına bağlı özel polis birliklerine cderbe»yî bastırma
ları İçin emir verildi. Oysa âlâmı haberi kuyruklu bir 
yalandı. Berlin'deki hücum taburlannı alarma geçirdi
ği söylenen Berlin S.A. önderi Kari Emst (Reichstog 
yangınını çıkaranın ta kendisi) 30 Haziran Cumartesi 
günü yeni evlendiği kansıyla uzunca bir tatile çıkma
ya hazırlanıyordu. Roehm ve arkadaştan ise o sabahın 
erken saatlerinde, Hitler «darbe» yi bastırmak için çıl
gınlar gibi ordan oraya koşturup dört bir yana emirler 
yağdırırken, Münih yakınlarında bir göl kıyısında her- 
şeyden habersiz uyuyorlardı.

Hitler'in bizzat yönettiği harekât iki gün sürdü. Baş
ta Roehm olmak üzere yüzlerce S.A. elebaşı ülkenin 
dört bir yanında kıstırıldıkları yerde, ya da toparlanıp 
getirildikleri hapisane avlularında SS birliklerince kur
şuna dizilerek öldürüldüler. Bunların içinde birçoğu Na
zi hareketinin en eski ve başta gelen eli kanlı fedaile
riydi.

Roehm, göl kıyısındaki otelde bizzat Hitler tara
fından tutuplanıp Münih'e yollandı. Orada kendisine bir 
tabanca verildi. Kendini öldürmeyi reddedince iki SS 
subayı tarafından ağzını açık birşey söylemesine mey
dan verilmeden tabanca kurşunlarıyla gebertildi. Eski 
Nazi fedailerinden sabıkalı katil ve homoseksüel Ed- 
mund Haines de aynı otelde koynunda yatan delikan
lıyla birlikte apar topar yatağından kaldırılıp hemen 
otelin kapısı önünde öldürüldü. Balayı seyahatine çık
maya hazırlanan Kari Ernst, otomobilinin yolu kesilerek 
yakalandı, gerisin geri Berlin’e gönderilerek orda kur
şuna dizildi.

O iki gün içinde Nazi haydutları birbirlerini yedi
ler. Daha doğrusu, parababalarının ve Ordunun bas
tırmasıyla ilk harekete geçen çete -Hitler ve çevresi- 
anî ve amansız bir baskın vererek rakiplerini temizledi.

Bu arada birtakım eski hesaplar da görüldü. Hitler- 
in, Goerging’in ve Himmler’in kişisel düşmanlan ve bir
çok Nazi aleyhdarı siyaset düşmanları ve birçok Na
zi aleyhdarı siyaset adamı temizlendi. Papen.den önce-

Satılık Arsalar

Gemlik, Derboyunda .minibüs dura
ğına 750 m. uzaklıkta

120 - 140 m2 lik bitişik 4 parsel
Ödemede kolaylık yapılır.

Müracaat : Gemlik Körfez Basımevi tlf. 1797

Satılık Bahçe
Orhangazi Cad. Zaytin Kooperatifi 

yanında parsellemeye uygun 
2670 m2 lik Bahçe satılktır.

Müracaat : Feridun ÖZBEK 
tlf. 1243 Gemlik

Kiralık

Gürçay Işhanında Kiralık Daireler 
Bürolar ve Dükkânlar.

Müracaat : Av. Fehmi Karacan
® : 1441 Gemlik

Sınırlı Sorumlu
Gemlik Azot Mensupları Tüketim Kooperatifi 

Başkanlığından
Kurulmuş olan kooperatifimizin olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem 

gereğince 25 Ağustos 1979 Cumartesi günü saat 13.oo te fabrika yemekhanesinde 
yapılacaktır ortaklarımızın teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu
Gündem:

1- Açılış — 2- Başkanlık divanı seçimi — 3- Yönetim kurulu ve denetleme ku
rulu raporlarının okunması — 4- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası — 5- Ye
ni yönetim kurulu ve denetim kurulunun seçimi — 6- Dilek ve temenniler — 7- Kapanış

; HALİM TOĞAN

ki «sinsi* Başbakan Schleicher; Nazi Partisinin ileri ge
lenlerinden, Goering'in —hattâ bir ara Hitler'in— rakibi 
Gregor Strasser; 17 Haziran çıkışında Papen.e yardım 
cı olan özel sekreteri ve Katolik Partisinden birkaç ya
kın dostu; Münih Birahane Darbesi günlerinde Htber'e 
oyun oynayan eski Bavyera Başbakanı Gustav von Kahr 
öldürülenler arasındaydı. Papen'e birşey olmadı. Kaça
rak paçayı kurtardı. Sonra yine Hitler’in adamı oldu ve 
birkaç ay geçmeden Vîyana’ya elçi atandı!

O hafta içinde öldürülenlerin sayısı, arada hesabı 
görülenlerle birlikte bini geçiyordu.

KAATİLLERE ŞÜKRAN ARZI
1 Temmuz Pazar günü katliam tamamlanmıştı. Bir 

gece önce uçakla Münih’den Berlin’e gelen Hitler hiç 
birşey olmamış gibi Başbakanlık binasının bahçesinde 
bir çay daveti verdi, konuk ağırladı. Ertesi gün Cum
hurbaşkanı Hindenburg Alman milletine bir mesaj ya
yınladı. Burda «ihaneti tomurcuk halindeyken boğan ve 
Alman halkını büyük bir tehlikeden kurtaran karartı ve 
cesur müdahalesinden ötürü» Hitler’e teşekkür ediyor, 
«büyük ihaneti enerjik ve başarılı tedbirleriyle* bastır
dığı için Goering'i kutluyordu! Çarşamba günü Savun
ma Bakanı General Blomberg kabine adına Başbakana 
teşekkür etti, yapılanların «devletin korunması için» zo 
runlu ve «meşru bir tedbir olduğunu söyledi. Aynı za
manda Orduya yayınladığı bir günlük emirde Yüksek 
Kumandanlığın olaylardan memnunluk duyduğunu. Or
dunun bundan böyle «yeni SA. örgütüyle dostça iliş
kiler» kuracağını bildirdi.

Ordu gerçekten memnundu bütün bu olanlardan. 
Oysa geleceğinin teminatını çok pahalıya satın almış
tı! S.A. nın yerini atan SS’ler 26 Temmuzda doğrudan 
doğruya Hitler’in şahsına bağlı bağımsız bir örgüt hâ
line getirildiler. Ve eski tavukçu, baygın bakışlı eşikay 
Himmler’in önderliğin de çok geçmeden S.A.'lardan da 
baskın çıktılar. Ordu da dahil olmak üzere bütün Alman 
milletinin başına püsküllü belâ kesildiler.

ADOLF HİTLER BAŞBUĞ
Nazi Partisi içinde kanlı temizlik hareketinin başa

rıyla sonuçlanmasından bir ay sonra, Hitler'in onca he
yecanla beklediği gün geldi çattı Birinci Dünya Sava
şından Alman Orduları Başkumandanı ve Alman Cum
huriyetinin Cumhurbaşkanı ve General Hindenburg 2 
Ağustos sabahı öldü. Seksenyedi yaşındaydı ve eniko-

Sayın Gemlik Halkına
GEMLİK MANAVI

Taze Sebze ve Meyvalarıyla
Gece Gündüz Emrinizdedir

Evlere Servis Yapılır 
Bir Telefon Kafidir

TLF : 1856
BELEDİYE KAHVEHANESİ KARSISI GIMLİK

Yerel Yönetim Bakanlığı,
rek yardıma bu yörelerden 
başladık. Bu arada İstanbul 
Ankara, İzmir, Bursa Adana 
Gaziantep,. Eskişehir, Sam
sun, Kayseri gibi büyük il
lerde de yardım yapmadık. 
Bu nedenle hükümetin yal
nızca CHP'li belediyelere yar 
dım yolundaki eleştirileri a- 
sılsızdır» demiştir.

Yapılan harcamaların ca 
ri harcamalarda kullanıla
mayacağını da söyleyen Ka 
raesmen, «Borçlanma yardı
mı dediğimiz bu yardım be

lediyelerin küçük yatının a- 
çıklarını kapatmak için yap
tık. Vergi düzenlemeleri için 
belediyelere yardım içeren 
hükümler meclislerden geçin 
ceye kadar bu yardım süre
cektir» demiştir.

ARMUTLU’DA
KAN DAVASI
rasındaki kan davasının son 
halkası yine bir cinayetle so 
nuçlandı ve kasabanın genel
helâsına giren Hüseyin Pa
muk, İzmirlilerden İbrahim 
Soran tarafından yaylım a- 
teşine tutularak öldürüldü.

Bursa trafik bürosun! 
kayıtlı kamyonumuzun 16 
AZ 771 Nolu arka pllka- 
mızı düşürdük. Yenisini a- 
laoağımızdan eskisi hü
kümsüzdür.

Kaya Ticaret 
Keli. Şti.
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MÜM
Hasanağa’ya Doğru

IS POR... SPOR... SPOR...
Sümerspor Yeni Sezonu Törenle Açtı

Refik HIZAL

Her elanda geri bıraktırılmışlığımızı 
daho çok geriye götürmek İçin yüz yıllar 
boyu çaba harcıyanlar olmuştur. Her yeni
liğin, Heri atıhmlann karşısına bağnaz dü
şünce dikilmiş, çıkarlarının, sömürdüğü 
toplumun elden gitmemesi yolunda savaşmış 
başarıya da ulaşmıştır. Zaman zaman u- 
lusun başına geçen ileri görüşlü, yenilikçi 
yönetimi tek elinde tutanlar da, kışkırtılan; 
geri düşünceyi rehber edinmiş kişilerce 
yerlerinden edilmiş, öldürülmüşlerdir. Çı
karcı tekelci tabaka, keyfince, vatandaşla
rım tutsak ederek, ezerek yaşamını sür
dürmüştün Bugün durum değişti mi? Ül
kenin yönetimini keyfince ellerinde tutmak 

isteyenler yok mu? Birlik vo birliğimizi bozmak i- 
çın uğraşanlar yo yandaşlarına yoşil ışık yok mu?

Dünkü yönetim 1950-1960 arası yöne
timin «devam» olduğunu ara ara yineler. 
O zaman Süleyman Demire'in hükümetleri. 
Demokrat Parti'nin kalıtımını içlerinde ya
şamış, ulusallığın u-su bulunmayan yolu 
izlemişlerdir. Çevrelerinde, kendilerine des 
tek olacak beslemeleri bulunmayı akılcı 
(!) bîr yol olarak görmüşlerdir. İlkokuldan, 
orta öğretimin son aşamasına değin be
yin yıkama girişimlerinde bulunulmuş; yaz 
dınlan, ısmarlama ders kitapla ayla bilime 
ters düşülürken, saltanatlarını koruyacak 
tara da bilinçlenme kapılarını kapamışlar; 
o saf Anadolu çocuklarım Kaf Dağı, ma
sallarıyla uyutmasını en uygun yol bilmiş 
terdir. Bugünün genç Türkiye’si açmazlar 
içinde değil, dünya uluslannın yaklaşım
larında, güvence verecek bir Türkiye ol
malıydı. Ulus adına atılan her iteri, yapıcı 
adımın kösteklenmesi bizleri az daha geri 
ye itiyor, hükümetin «icraattan» dondurul
mak isteniyor çirkin muhalefetçe.

Hükümetin başanlannı görmeyerek, hal 
kı hükümetin karşısına çıkarmak, sözüm 
ona destekçilerine, militanlarına «Bu gün
kü dolaşık işleri ben çözerim» dercesine 
taht kavgası yanında kışkırtıcılık yapmak, 
Süleyman’ın hanesine yazılacak ölçüsü ol 
mayan puandır. «Zaman-ı Hükümetlerinde 
arkası sıvaztananlar bir gün gelecek baş
larına belâ olacaktır demeye dilimiz de 
varmıyor. Komando denilen bu gençler er 
geç gerçeği görecekler, aldatıldıklarını an 
(ayacaklardır. Acımasızsalar, göz kırpma
dan vatandaş soydaşlarını öldürüyorsalar 
yönlendirişleri bunu gerektiriyor. Onların 
karşısındaki gençler, öğretmenler, bilim a-

damlarının «Gâvur, komünist» olduklarına, 
vatan haini olduklarına Inandınlmışlardır.
Yetişmeleri, 
rinde belirli 
n okurlar, 
rultulannda

gerçekleri görmeleri için elle- 
klşllerln yazdığı gerici yayınla- 
«Hasanağa» lan, kendi doğ* 
yönlendirecektir onlan daha

da «Tann Türkü Korusun» tümcesini de 
ağızlarından hiç düşürmezler. Çağdaş kül 
türe, bilimselliğe, uygar düşünceye kapa
lı olunacak «Tann'mn» yarattığı İnsanı öl
dürecek, hergün emek azalımına yardım 
edilecek; sonra «Tann Türkü korusun» 
yurdu savunmak İçin silâh yok s Ekonomik 
durum yıllarca kangrenleştirilmiş, kapı ka 
pı para dilenirken tanrı bizi nasıl koruya
cak? Hangi kuvvetle «Esir Türklerl Kur
tarma Ordusu» Dış ülkelerdeki Türklerl 
kurtaracak, içerde parçalama amaçlanmış, 
hazine yağma edilmiş, üç yıldır süren am
bargo askıda bırakılmış, gelde sınırların
dışına çık oralardaki 
sine bağlı bu genç 
uyutulmuşluklannın 
«Titreyip kendilerine

Türklerl kurtar. MHP 
soydaşlarımız kendi 

bilincine varmalılar; 
dönmelidirler» Huzur

sağlama girişimi içinde olan hükümete yar 
dımcı olmalılar. «Milliyetçi» ilk budur. Yok 
sa 23 Temmuz gecesi olay yaratmak için
duvarlara yazı yazmak 
çilmeli kamp yerlerinde 
huzuru bozmaktan.

23 Temmuz gecesi

değil. Artık vazge- 
kl disipline edilmiş

Hasanağa Gençlik
Kampında eğlence gecesi düzenlenmiş, 
çağnlı olarak da, Gemlik Halk Eğitim Mer
kezi görevlileri de bulunmuş. Halk Eğitim 
Merkez Müdürünün 50-60 kişilik gurupla 
katılması, bu gurubun bazılarının duvarla
ra, duvar gazetesi üstüne, bazılarını yu- 
kanda sıraladığımız sloganlan yazmalan 
kampın, ulusal bilinç İçinde olan öğret
menlerince tepkiyle karşılanmıştır. Olay, 
Bursa Valiliğine, Milli Eğitim Md. ne ya- 
zıyle bu öğretmenlerce duyurulmuştur. Gem 
İlk kaymakamlığının, Bursa Vali, Milli Eği
tim Md. nün bu konuya eğileceklerinden 
kuşkumuz yok. Olay çirkindir, ölen yılanın 
son kuyruk sallamasıdır bu, buna benzer 
olaylar. Hasanağa Kampını yöneten Md. 
ün tavrı ne olmuştur, olay karşısında?

Lider öğretmenleri, gösterdikleri tepki 
den, girişimlerinden ötürü içten kutlarken; 
yurdumuzun, ulusumuzun geri götürülmesi 
dönemi de aşmış olacağımızı, ergeç ka
ranlığın yırtılacağı inancında olduğumuzu 
belirtiriz.

Kim Ne Ödedi
Adı Soyadı Ödediği V,

Yusuf Tosun 8-355—

Ziya Ozcan 105—-
Osman Gönder 9.265—

H. Sami Ermete 540—
Halil Köksai 5415.—

Yüksel Bozkurt 5.030—

Mehmet Pekmez 3.465.—

Burhan Yılmaz 20.185—

Mehmet Soydan 16.480.—
Ahmet Özün 8.530.—
Şimşek Al Öç Zar. Bey el..
Vali Ergin Yazıcı 37.297,—
İsmet Unay 4480,—
Ali Kadri Kaya 20.755/—

İlham! Bozkurt 4.710,—
Haşan Mirasyedi 2.515/—
Abdülrtfî Özbayoğlu 23.395,—
Camahttln Kahraman 1.140/—
Orhan Kazancı . 7.655/—
Ö. Haşan Yi^lttskin 9 825,—
Fikri Altınbaş Bey. Ver»
Hayrettin Ozdem 7.655,—
Metin Öztürk 3.665,—

Adı Soyadı Ödediği V.

Mehmet Pare İ.SWr—
Nevin Çetin Bey. Var.
H. Basri Avcı 31.330,—
Şenol Eken 39.950/—
Sefahattin Şimşek 16.360/—
Haşan Kaya 3.715,—
Mustafa Yalabık 1.150,—
Ahmet Kalın 7.340/—

Erkân M utman 15.101,—
Ziya İnan 11.065/—

Mehmet Kaya 3.715,—

Celal Göç 54.835,—

YOcel Fiili 56.655/—

Mümtaz Tutar 1.805,—

Bahattln Yavuz 1.700—

CelSI Gön 20410,—

Ali Bur 1.605,—

Abdullah Arılan 1.710,—

Eşref Güre 1.710,—

HOteyln Tiryaki 3.920/-
İbrahim Sevim Bey Var.

Hüseyin Kökçü 4.730,—

Haşan Fidan 1.035/—

Adı Soyadı Ödediği V.

Hayrullah Karakaçan 4.750,—
Kimli Demir 8.740/-
Şöhret Yazıcı 3.847^-
Mehmet Altınay 5.940^-
Nimet Onur 12.200,—
Mehmet Gürsoy 1.165,—
AH Öz 1.915/—
Abdullah Atlun iMtr-
Adem Arı B55,—
Mehmet Mızrak 1.715,—
İbrahim Bayraktar 16.175/-
Ümmügülsün Alemdar 171.197,—

Hüseyin Zengin Zarar. Bay. et

Fatma Semiz Bey. Var.

Narmln Türe Bey. Var.
Ali Karadağ , 4.440,—
Hikmet Yatçın 2.805,—
Ertuğrul Ülkü 20.875,—
Özkan Kahraman 3.625,—

Niyazi Şahin Vergisiz

Hüseyin Güler 4.460,—

AH Rıza Uysal 3.405,—

Süreyya Keşmirl Mat Bay.

Gemlik Körfez’e

Abone Olunuz.

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ
Gemlik Nüfua Kütüğünde «Eşkorli» olan seyidim. 

Gemlik Asllyo Hukuk Hakimliğinin 12. 7. 1978 tarih vo 
1978/501 esas, 1978/379 karar sayın ile «EŞGELLİ» ola
rak değiştirilmiştir. Duyurulur.

Emine EŞGELLİ

İlçemiz takımlarından Sü 
merspor yeni futbol sezo
nunu geçtiğimiz pazar gü
nü stadyumda törenle açtı. 
Yapılan törende konuşan 
Kulüp Başkanı Muharrem 
ATASOY” takımımız bu yıl 
do şampiyonluk için oy 
nayacaktır" dedi. ATA
SOY konuşmasını futbol
culara başarılar dileyerek 
bitirdi.

Daha sonra Sümer-

spor’lu futbolcular antre
nörleri nezaretinde ilk id
manlarını yaptılar.

Sümerspor antrenörü 
Mustafa MARGILIÇ, yeni 
sezon hakkındaki görüş
lerini şöyle açıkladı : Bü
tün alacaklarımızı seferber 
ederek birlik ve beraber
lik içinde şampiyon ol
mak için çalışacağız

Gecede Sunğipek fab

rikasında yönetin ve fut
bolcular birlikte yemek ye j 
diler.

Sümerspofun bu se
zon kadrosuna dahil etti- j 
ği yeni futbolcular şunlar. İ

Borusan Güven spor
dan, Turgut. Mustafa, Er
doğan, İsmail, Hüseyin ve 
Haluk Ankara Mamak’tan ı 
Macit, Gemlikspordan İs
mail ve Enver.

Gemlikspor Kulübü Güreş Dalında üu 
Faaliyet Gösterecek

İlçemiz gayri federe 
kulüplerinden Gemlikspor 
federe olabilmek için spor 
faliyetlerlni artırmaya baş
ladı. Bu konuda gazete

mize açıklama yapan kulüp 
Başkanı Handan IŞIK, ilk 
etap olarak önümüzdeki 
sezon güreş takımı kura
caklarını söyledi.

Gemlikspor K u lübû 
Başkanı Handan Işık, gü
reş dalında faaliyet göster
mek istiyen gençlerin ku
lübe başvurmalarını istedi.

Gayrimenkulun Açıkartırma ilânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. : 978/10 Izalei' Şuyu Satış
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Şuyu-un izalesinin temini bakımından Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 10, 10. 

1977 tarih ve 977/120 esas, 977/285 karar sayılı ilâmı ile satılmasına karar verilen 

Gemlik Tapu Sicilinin 15. 2. 1977 tarih ve pafta : 13, Ada : 349, sahife : 1086, parsel 
8 de kayıtlı Gemlik Orhaniye Mahallesi Mermerağıl mevkiinde kâin 6524 metrekare mik- 
ve bilirkişi tarafından 200.000.— lira kıymet takdir olunan zeytinlik açık artırma suretiy
le satışa çıkarılmıştır

SATIŞ ŞARTLARI

I —। Satış 12/9/1978 Sah günü saat 11.00 den 11.30 a kadar Gemlik tere Dai- 
reeiade açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu en satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiylo 22/9/1978 Cuma günü aynı yerde vo aynı saatlerde da ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım vo satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edoeeklorin tahmin edilen kıymetin % 10 u niıbetinde poy akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri llsımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
İtliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
modelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üccrindcki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gSa 
içinde dairemize bildirmeleri llsımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit al
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale atasındaki farktan ve % W 
faisdon alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
S — Şartname, ilân tarihinden itibaren het kesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak iatiyenlerin 978/10 Izalei’şuyu Satış sayılı dosya numa> 
reciyle memurluğumu» başvurmaları ilin olunur.

(îe. tf. K. 126 )

(x) llgililar tiHrina irtifak hakkı sahipleri da dahildir. İcra Memuru
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SORUMLU MÜDÜR 
Av. A*. Canglı Gifrıl 

vathbi 
HÜSEYİN - KADRİ GÜLER

*&

KÖRFEZ

1 GEMLİKTİLER - SOSYAL SİGORTALILARI

<AR$I VE ŞEHİR MERKEZİNE YAKMUK j

Yoğurt ve Piliçlerini

Edebilirsiniz

MODERN AVRUPAİ MİMAR — EN HAVADAR 
MEVKİ VE MANZARA

®QS®raSK«SsS®S»«®E«EStlİ

MÜRACAAT i
KÜÇÜK ÇİFTLİK ENGÜRÜCÜK KÖYÜ

MEZUNİYETİ : DEVLET MÜHENDİSLİK 
MİMARLIK AKADEMİSİ HOLZMİNDEN 

ALMANYAV.

BU GÜNE KADAR YÜZLERCE AİLEYİ KONUT S 
SAHİBİ YAFAN, KALİTELİ İNŞAATLARI İLE MÛŞ- ■ 
TERİLERİNİ DAİMA MEMNUN BIRAKAN, SATILAN § 
DAİRELERE EMSALLERİNE NAZARAN 4-5 SENEDE ■ 
10 MİSLİ DEĞER KAZANDIRAN FİRMAM ŞİMDİ S 
YİNE LÜKS DAİRELERİ ŞEHİT MEHMETÇİK SOKAĞI B 
SONUNDA KULAKTAŞ1NDA SİZLER İÇİN TEMEL- S 

DEN EHVEN FİYATLARLA ŞATIŞA ÇIKARDI.

KARDEŞLER İNŞAAT ve TİCARET 
KOLL. ŞTİ

ZEKİ TURAN — SEYFULLAH OZAN — OSMAN ÇİL

SAÎHIK DAİRELER ve
DÜKKANLAR

ZİRAAT BANKASI ARKASINDA 6 DÜKKAN 9 DAİRE
ÖDEMEDE'KOLAYLIK SAFLANIR

M ÜRACAAT î ILICA CAD. NO. 5'B
TLF : 1564 -1268 -1078

AKTIK KİRA DÜŞÜNMEYECEKSİNİZ!

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
YABANCI ÜLKELERDE OTURAN İŞÇİLER, İŞÇİ EMEKLİLERİ, 

BAĞ-KUR ÜYELERİ, YARDIMLAŞMA SANDIKLARI MENSUPLARI, 
ORDU EMEKLİLERİ, FERDİ KREDİYE HAK KAZANANLAR VE KANUNİ 
SOSYAL SİGORTA KREDİSİ DEĞERİNDEKİ MEBLAĞI ÖDEYEBİLECEK 

TÜM VATANDAŞLARIMIZA 30 AY VADE İLE

LÜXS DAİRE VE DÜKKÂN VERİYOR
* GEMLİK. ORHANGAZİ CAD. 200 MT. DE LÜX$ DAİRE VE PASAJ İÇİNDE DÜKKÂNLAR 

* ORHANGAZİ. CUMHURİYET ALANI YENİ HÜKÜMET BİNASI KARSISI VE 
PTT KARSISINDA LÜXS DAİRE VE DÜKKÂNLAR 

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN..!

Ayrıntılı Bilgi İçin
MÜRACAAT : TLF : 1496 - 2194
ERKULLAR İNŞ. ORT.
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31 GEMLİK

GEMLİK

g HERKES İNŞAAT YAPAR AMA I 
İNŞAAT MİMARİN iŞi <

Rifi

il
B 4İNEKSİZ. SİVRİSİNEKSİZ — GÜRÜLTÜ VE 
^TRAFİKTEN UZAK ÜÇ KÖSELİ ARSA-BOLIS*

4$
AS 
AS

Tavuk ve Süt .Hayvanı Bakıcı 
Aitefer Aranıyor

Küçük çiftlik Gunl.uk Yumurta

Gemlik Bakkallarından Temin

i

I

IŞIKLI MERDİVEN - NET 75 İLE 38 
M2 LİK DÖRT ODALI DAİRELER ’ 

TAKSİTLE EHVEN FİATLAR
150 BİN PEŞİNLE T3AŞLIYAN VE j 
2 SENE ÖDEME tMKANI OLAN .

DAİRELER
300 - 350 - 400 - 450 BİN TL.LIK I 

FİATLARLA SATIŞA SUNULMUŞTUR^
4 

MÜHENDİS — MİMAR — MÜTEAHHİT! 
SAMİ ÇEKİÇEL - Tlf : 2099 GEMLİK I

1 Nolu Cd. 2. Seç Apt. Kat 6 Daire 18 ,

Gunl.uk


DURMAYALIM DÜŞERİZ

gemLik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASI GAZETE

YIL : 6 SAYI : 203 FİATI 1OO KURUŞ 12 AĞUSTOS 10T8 CUMA.RTBSİ

CHP YÖNETİM KURULU YARDIM KAMPANYASI AÇTI

YILIN EN BÜYÜK FELAKETi(’)
7 KONUT TAMAMEN KUL ODLU

Perşembe günü Osmanr 
ye Mahallesinde çıkan yan
gında 7 ev tamamen yandı, 
otuza yakın- kişi sokakta 
kaldı.

Son yılların en büyük yan 
gtnı olarak nitelenen Osma
niye Mah. yangınının evle
rinin önlerinde bulunan ku
rumuş otlardan çıkmış ola
cağı büyük bir olasılık ola
rak gösteriliyor.

Perşembe günü saat 11. 
00 sıralarında birden başla 
yan yangın büyük bîr hızla 
etrafa yayıldı ve gecekondu 
biçimi tek katlı konutları sar
dı. İtfaiyenin olay yerine ye
tişmesine kadar dört ev yan 
dı. Her evin yakınında bu
lunan ot yığınlarının alev 
alması yangının çok çabuk 
genişlemesine neden oldu.

İtfaiye Amiri Mehmet Sal, 
Osmaniye mahallesinin bü
tün yallarının tıkanık olması 
nedeniyle yangın yerine gi
dişte zorluklarla karşılaşıldı
ğını bildirdi ve suntan söy- 
led :

«Eğer yangına yakın yer
de dere olmasaydı .s ot yı
ğınları nedeniyle durum bir 
faciaya dönüşebilirdi. O za
man yanan evlerin sayısı 
daha da çok olurdu.»

HERKES İŞTEYDİ
Osmaniye mahallesi de- 

reboyu sokağında çıkan yan
gında yaşamını gündelik 
çalışmayla kazanan hem
şehrilerimiz oturmaktaydı. 
Evlerinde yaşlılardan baş
ka tümünün emeği ile geçin
mek için çevredeki turşuha- 
nelerde ve tarlalarda çalış
malarından dolayı yangının 
nelerde ve tarlalarda çalı-

seleri olmadığı belirtildi.
İlgililerin yangın sonunda 

yaptıkları açıklamada 7 ko

nutun tamamen, iki tanesi
nin eşyalarıyla birlikte yan
dığı belirtildi. Konutları

yanan şahıslar Veysel Kü
çük, Aslan Yiğit, İsmail Yi
ğit, Yiğit Ali Haşan Ballı, Id-

ris Yavuz (kiracı), Aödulloh 
Bayraktar (kiracı).

D. S. 3 te

Kurtul
Ormanlarında
Yangın
Çıktı
t

Kurtul Köyü Delibey mev
kiinde perşembe günü çıkan 
yangında 170 hektar orman 
alanı yandı.

Saat 12 sıralarında büyük 
bîr olasılıkla orman adma 
nedeniyle çıkan yangın De
libey mevkiinden, Dedeba- 
yır mevkiinde büyüyerek 
Karapınar ağaçlarının geniş 
çapta yanmasına neden ol
du.

D. S, 3 te İlçemizde yılın en büyük felaketi olan yangında 7 konut yandı, işten gelen kadınlar fenalık geçirdiler.

Haydariye Köyü Kalkınma Kooperatifi 
OR-KÖY Hizmetlerinden Yararlanma 
Kararı Aldı Hedef Traktör...

Hoydoriye Köyü Kalkınma 
Kooperatifi yönetim kurulu 
hafta M>nde yaptığı toplantı 
do OR-KÖY hizmetlerinden 
/orarfcnma karon alarak bu 
nu gerçekleştirme çehşrna- 
lonna başladı,

1971 y-hrıda kurulan Hoy- 
dori’/e Köyü Kalkınma Koo- 
peratifi daha önceki yıllar- 
do Aiabalrk projesi gerçekle- 
Srmek a-n çalışmalar yop-

fökot öz kaynağının ye- 

ters.z olması nedeniyle ba
şarı sağlayamamıştı.

Çarşamba günü . • > Koo 
perotîf yöneticileri, ortaklar 
ve OR-KÖY Bursa yetkilileri 
Haydar iye Köyünde ortakla
şa yaptıkları sohbet toplan
tısında düşüncebirlığine var 
diler

Haydariye Köyü Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Kadri 
Güler, konuyla ilgili olarak

D. S, 3 ta

Suni Ipek'te 
Devrimci İsçilere 
Baskıların 
Arttırıldığı 
İddia Edildi

Gemlik İşçi Kültür Daya
nışma Derneğince yapılan 
açıklamada Suni İpek fabri
kasındaki devrimci İşçiler Çi
zerinde baskıların arttırıldı
ğını iddia edildi

Yapılan açıklamada. MC 
döneminden kalma bazı ki
şilerin şimdi ilerici göründü
ğünü ve çevrelerindeki de
mokrat kişilere karşı oyun
lar düzenlemekle meşgul ol
duklarını belirterek «Yakın 
zaman önce Suni İpek Fab
rikasına ilerici olduğu be
lirtilen bir müdür atanmış
tır, Bu müdürün atanması
na gerici çevreler büyük tep

D S. 3 te

Borusan'dan
78 İşçi 
Çıkarıldı

Yazısı S, 3 te

Geleneksel Küçük Kumlu Güzeli Seçildi
Her yıl yapılan

önce

gelenek- 
Güzelliko sel Küçükkumla

® karar verildiği halde havala- 
o rın yağışlı gitmesi nedeniy- 
o le pazar günü gecesi Yalı A- 
o ile Gazinosunda yapılan gü 
Szelllk yarışmasına 9 güzel

o Yapılmasına daha

® katıldı.
Belediye Başkanı Yüksel

©O©©©©©9©©©9©©©©© ı©©©'©©©©©©©©©©©©©©©©©©©»©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©»©©©©©©©*©*©

Dereceye giren güzollor görülüyor

ikinci 
tezahü 

oldu.

Mlhrlcan tyiişler’in 
seçilmesi, jürlyo karşı 
rat yapılmasına neden

o o o o o o o o o 

g yarışması geçen hafta pa- 
g zar günü Yalı Aile Gazino- 
o sunda yapıldı ve birinciliğe 
o Işınsu Gürsu, ikinciliğe Mih- 
® rican İyiişler, üçüncülüğe i- 
8 se Serap Yurdakul seçildi
ler.

o o o o o o o o o o o o o 0 « o o o o o o o o o o o 
o o o

Yıldırım'm jüri başkanlığını 
yaptığı yarışmanın ilk ele
mesinden sonra altı güzel a 
rasından birinci, ikinci ve ü- 
çüncü seçildi. Çok kalabalık 
bir izleyici topluluğunun bu
lunduğu yarışmada birinci
lik sonucuna itirazlar oldu 
Bol tezahüratlı geçen \ c r ş- 
ma sırasında birinci seç/.sn 
Işınsu Gürsu ile ikinci M İl
tican İyiişlerin yerlerinin de 
ğiştirilmesi istendi, fakat jü
ri buna uymadı.

Yarın akşam Yalı Aile Ga 
zinosu dans yarışması yapı
lacağı açıklandı.
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HAFTADAN
HAFTAYA

Ataş Rafinerisi tüm ünitelerinde üretimi durdur*
muştur. 
gelmek 
maktan 
yabancı

Artık Ataş’ın millileştirilmesi konusu gündeme 
üzeredir. Aslında bu konu salt ekonomik ol- 
öte, siyasal bir.konudur. Hatta Türkiye'deki 
sermayenin konumu ve gelişimi incelenirse

salt siyasal bir konudur demek abartma olmaz.
Türkiye kendi topraklarında çıkan petrolü üzerin

de, yabancılara imtiyaz tammış ve bu konuyu düzen
leyen yasayı parlamentosundan çıkartmış bir ülkedir. 
Ve bu ülkenin halkı, yıllardır bir «Komünizm» umacısı
na karşı, batılılaşma adı altında Amerikan kuyrukçulu- 
ğuna şartlandırılmışım

Yaşanan olaylar «Amerikancılığın» emperyalizmin 
boyunduruğu demek olduğunu göstermeye başlamış
tır. Önceleri İsmet Paşa zamanında Kıbrıs'ta yaşanmış
tır bu.. Sonraları ambargoda yaşanmıştır ve yaşan
maktadır.. IMF'de yaşanmış ve yaşanmaktadır.. Ve de 
Ataş’da yaşanmaktadır..

İliklerine kadar sömürülmüş, tüm özkaynaklan ya
bancılar eliyle eritilmiş ve çeşitli ittifakların içinde ulu
sal savunması heder edilmiş bir ülkeyi devir almıştır 
bu hükümet. Ve bu ülkede halâ daha Amerikancılığı 
yutturmaya çalışan cepheciler ve onların artıklarının 
etkinliği pek önemsenmeyecek durumda değildir.. Hü
kümetin yapısı en nihayet sağ partiden kopmuş na
muslu insanlarla yapılan koalisyon şeklindedir.. Ve bu 
sömürüden nasibini almış yerli işbirlikçi sermaye de,
kapitalist - emperyalist 
istemeyecektir elbette»

Böylesîne bîr ülkede 
lü petrol kumpanyasının

ilişkilerden

ve ortamda 
temsilcileri

kolayca kopmak

dünyanın en güç- 
elbetteki gerekti-

ğinde, tehdit de edeceklerdir ve hatta üretimi de dur-
duracakfardır»

Bütün bu nedenlerle Ataş’ın millileştirilmesi 
nusu geniş boyutlarda bir konudur. Sait siyasal 
konudur.. Ve ilgiyle beklemek gerekir bu konudaki 
üşmeleri..

İsmet Paşa’nın söylenmiş ve fakat söylenmiş

ko- 
bir 

ge-

ol-
maktan öte bîr anlamı olmamış olan bir sözü vardır; 
«Bati ittifakı yıkılır, bir başka dünya kurulur, Türkiye- 
de bu dünyada yerini bulur» demişti paşa..

Aslında bu söz Türkiye'nin bir ittifak manzumesi 
içersinde, sağlam olmayan yerini vurgulayan bir söz
dür-

Ataşla, üsler arasında bağlantı vardır.. Ataş'la 
askeri ittifaklar ve kuruluşlar arasında bağlantı vardır.. 
Bunlar bîr bütünün parçalandır.. Bu bütünlük içinde ele 
alınamazlarsa beklenen şeyler değil, beklenmeyen şey
ler dur.. Bakalım neler olacaktır.. Bekleyeceğiz ve gö
receğiz»

YAPRAK EMLAK
Tlf : 1271 - Ev : 2300 
istiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

S A
DAİRE -

zeytinlik -
A R

dükkan — ev
BÜRO — ARAZİ VE
SALAR

(Jmurbey Belediye Başkanlığından

İfân
20.3.1678 Tarih ve 7/15133 .Sayılı Bakanlar Ku 

rufu Kararına dayanılarak 1 Temmuz 1978 tarihinden 
İtibaren Elektrik tarifemize 11 Kuruş Yakıt fiyat farkı 
zammının ekleneceği abonelerimiz* duyurulur

DÜZELTME t 1, sayfamızdaki manşet
teki Oldu sözcüğü «Odlu» olarak yazıl- 
rr ıştır. Düzeltir özür diteriz.

ALMANYA’DA FAŞİZM
ÇEVİRİN : HALİM TOĞAN

nu bunamıştı, Üç saat sonra yayınlanan resmî bildiride 
Cumhurbaşkanlığı makamı ile Başbakanlığın birleştiril
diği, Adolf Hitler'in hem Devlet Başkanı, hem de Silâhlı 
Kuvvetler Başkumandanı unvanı bundan böyle «Fuhrer 
(Başbuğ) ve Alman Başbakanı» olacaktı. Silâhlı kuvvet
lerdeki bütün subaylar ve erler sözde hâlâ yürürlükte 
olan Anayasa değil, doğrudan doğruya Hitler'in şahsı
na bağlılık yemini edeceklerdi.

Hitler'in bu makama getirilişi aslında Anayasaya ve 
kanunlara aykırıydı. Çünkü karar kabine tarafından Hin 
denburg ölmeden bir gün önce alınmıştı! Ne ki böyle bir 
kanunsuzluğa ses çıkaracak kimse kalmamıştı Alman 
ya'da. «Etkin ve muteber* çevreler ülkede kanunsuzlu
ğun «kanun olmasından memnundular. Aradıkları «hu 
zur ve İ6tikrar»'ı nihayet bulmuşlardı. Ses çıkaracak 
olanların ise hemen hepsi ya öldürülmüş, ya toplama 
kamplarına tıkılmış, sindirilip susturulmuş, yurt dışına 
sürülmüş, ya da kararlı ve bilinçli yüzlerce, binlerce iş
çi sınıfı militanı gibi yer alfana geçmek zorunda bıra
kılmıştı.

19 Ağustosta Almanya’da plebisit yapıldı. Seçmen-

Yakılan kitapların yazarları arasıkio Thomas İtam, 
Stefcn Zwe»g. Erten Marta Remargue, Kari Marz. Fri- 
edrich Engeis, Aibert Eînstein ve Huğa Preus da vardı. 
Su sonuncusu Savaş sonrasında kabul edilen Weîmar 
Anayasasını hazırtayon ünlü hukuk bilginiydi. Alman ya- 
zartardcn başka yGbancıiann da kitaptan yakıldı o ge
ce: Jcck London. Emest Hemingway, Dos Passos, HG
Weîls. Mal Gorkı. S grr.und Reud, Andre Gide. Emüe

lerin yüzde 
milyon kişi 
ye rağmen 
tündeydi.

S5’i oy kullandı. Bunların yüzde 9O'ı yani 38
Hitler'in Başbuğ olmasını 

«Hayır!» diyenlerin sayısı 4
onayladı. Herşe- 
milyonun az üs-

1921 yılında Almanya'nın Bavyera 
kenti Münih'de neydüğü belirsiz küçük
lak 
ler.

rat

hâkimi ve dehşetengiz «Başbuğ»u

eyaletinin baş- 
bir partinin mut 
olan Adolf Hit-

şimdi bütün Alman milletinin «Başbuğsu olmuştu!

FAŞİST İKTİDARIN YAPTIKLARI 
BERLİN'İN GÖBEĞİNDE

YÜKSELEN ALEVLER

1933 yılı 10 Mayıs günü, yani Alman Sosyal-demok-
Partisinin Goering'in polisi tarafından basıldığı gün

geceyansına doğru binlerce öğrenci ellerinde meşale
lerle Berlin'in ana caddesinden geçip Üniversit alanın
da toplandı. Alanın ortasında büyük bir kitap yığını 
vardı. Öğrenciler meşaleleriyle kitapları tutuşturdular. A- 
levler yükselince başka kitapları da getirip ateşe at
tılar. Bütün o gece yirmi binden fazla kitap yakıldı. 
Hem de Almanya'nın Kültür Bakanı Dr. Goebbels'in gö 
zü önünde!

Tasarruf Sahiplerine Müjde
Uzun Vadeli Satılık Arsalar

Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

ödemede kolaylık yapılır

Gençali ovasında sahile 400 metre 
uzaklıkta satılık

uzun vadeli arsalar

Gemlik Sunğipck Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta parsellenmiş arsalar

Tlf : 2097

Muhtar HAŞAN
Pak İş Hani Kat 1 No. 5 Gemlik

Sayın Gemlik Halkına
GEMLİK MANAVI

Taze Sebze ve Meyvalarıyla 
Gece Gündüz Emrinizdedir

Evlere Servis Yapılır 
Bir Telefon Kafidir

TLF : 1856
BELEDİYE KAHVEHANESİ KARSISI GEMLİK

Zoia, Henri Bortx*6se. vb.
Kültür Bakanı Goebbels öğrencilere hemen orâo 

şc-yie hitap etti: «Artık Alman halkının ruhu kendi ifa
desini yeniden batabilir. Bu alevler yalnız eski bir ço- 
ğın sonunu aydınlatmıyor, aynı zamanda yeni b:r ço
ğa da ışık tutuyor.»

O geceyansı Bertin Üniversite alanında yer otan 
olay başka şehirlerde de bundan böyle sık sık tekrar
lanacaktı. Nazi barbarlığı işçi sınıfı düşmanı seanave 
çevreleri ve gerici Ordu güçleriyle ittifakını. «Alman hal 
kının ruhu* adına, tüm insanlığa ve insanlığın yarattığı 
tüm değerlere meydan okuyarak kutluyordu!

Kitap yakmalar, Nazi tek parti diktatörlüğü altında 
Almanya'da «yeni düzen» adı verilen faşizm koşuliann- 
da yaşanan hayatın bir simgesi ve habercisiydi. Nczi- 
ler iktidara lâf olsun diye, ya da salt Adolf Hitler'in ko- 
ç k ihtirasını tatmin için gelmemişlerdi. Yapacak işleri 
vardı!

YAHUDİLERE YAPILANLAR
Bunlardan biri, Almanya'da demokrasi ve özgürlü

ğü yokedip yerine Nazi Partisinin kara dıktas.nı getir
mekti. Bunu nasıl yaptıklarını gördük. Bir diğeri. Alman
ya'yı —ve ilerde bütün Avrupa'yı— bir Yahudi cehen
nemine çevirmekti. Nazi Almanya'sında daha 1933 yı- 
I n n ilk aylarından başlayarak Nazi külhanbeyleri sa
vunmasız Yahudilere kedi fareyle oynarcasına eziyet 
ederlerken, bir yandan da Hitler hükümetinin Yetki Ka
nununa dayanarak çıkardığı insan onurunu ayaklar al
tına alan ilkel kanunlar birkaç yıl içinde Almanya'yı Ya- 
hudiler için gerçekten cehenneme çevirdi.

Yahudiler Alman yurtdaşlığından çıkarıldılar. Yahu
dilerle Almanlar arasında evlenme ve her türlü kadın 
erkek ilişkisi yasaklandı. Yahudiler yanlarında Alman 
hizmetkâr çalıştıramazlardı. Devlet memuru olamazlar, 
özel sektörde huzur içinde iş tutamazlardı. Basında,

Satılık Bahçe
Orhangazi Cad. Zaytin Kooperatifi 

yanında parsellemeye uygun 

2670 m2 lik Bahçe satılıktır.

Müracaat : Feridun ÖZBEK
tlf. 1243 Gemlik

Satılık Arsalar

Gemlik, Derboyunda .minibüs dura
ğına 750 m. uzaklıkta

120 | 140 m2 lik bitişik 4 parsel 
Ödemede kolaylık yapılır.

Müracaat : Gemlik Körfez Basımevi tlf. 1797

Gürçay Işhanında Kiralık Daireler 
Bürolar ve Dükkânlar.

Müracaat : Av. Fehmi Karacan 
eş? : 1441 Gemlik

Fitre Tarifeleri
Nev'i Fiatı

Güney Giyim
1- Buğday
2- İkinci nev'i un
3- Birinci nev'i un
4* Arpa

10.00
10.00
12.50
16.50

96 Gr. altının tutan 15552 Tl.
672 Gr. GflrnOy tutan 3850 Tl.

1978 Bayram ve 
Sonbahar sezonunda 
model takını elbise 
ve gömlek çeşitlerini 

siz Gemliklilere 
iftiharla takdim eder

Tlf : 1520
Semerciler Yok. No. 15 Gemlik
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Yeni Kadrolarıyla

M
Ne Dersiniz?

f

PO R

Borusun Güvenspor Haftaya Sezonu Açıyor
Refik H1ZAL -

İnsanlan istenilen doğrultuda kullan
mak için çeşitli yöntemler olmalı. Öyle yön 
temler uygulanmalı ki, zekaya takılan ko
layca kurtulamasın; kul köle olsun. Adam 
neden hoşlanıyor, neyi seviyor, huyu su
yu nasıl iyice araştırmalı silah g-bi tep
mesin. Para, makam, araba, lüks bir daire 
Sayılanlardan, araba, daire size olmaz gi
bi görünür. Diyelim: Site yapılacak; arsa 
alıntında suyu bulandıran biri var. Düşü
nün bîr kez. Günümüzde bîr milyonun al-
tında daire satışı var mı? Arsa 
ye getirilmiş; ucuzca alınabilir 
yapılacak siteden ce milyonlar 
kazanılacak. Suyu bulandırana

kataku,li- 
durumda; 
milyonlar 
beş yüz

bin liraya bîr araba neden alınmasın? Ya
hut bir daire neden verilmesin. Arabaya 
verilen para, dairenin değeri, yapıcı kişi, 
kişilerce ödenmiş olmayacak. Ortaklara, 
alıcılara yüklenecek sessizce. Makamlara 
da, kullanılacak adem bulmak önemli. O 
zaman, hiç bir daireden işiniz geri dönmez. 
Cebinizde kart «Buyurun efendim, selâm
lan var.» Kart verilene dek ayaktasınız;
kart okunur, okunmaz buyururanlar, ne
emredersûıiz, soğuk bîr şeyler... Daha ön
ceden gîdîpde döndüğümüz masa nerdey- 
se size sunulacak. «Böyük» yerlerden kart 
almak da ucuz. Yoksa kolayca dümen dön 
mez. îş olmayınca, kart dışında bazı yön
temler aranacak. Fiyakalı bir doyum evin
de, balıklar, şişler kaçak içkiler gırla. Ka
falar olunca da pavyon, bar, gerekirse o 
biçim lüks oteller. Sonrası işler tıkırında, 
îş yapan makamlar, masalar da unutulmaz; 
eller oynar, diller oynar. Anaparası, ana
malı yerinde olanlardan tutunda, banka
dan borç alacak küçük üreticiye değin in
dirin; yöntem aynı olacaktır. Kesende yok 
sa adamını bul. Adamında yoksa başını 
taşlara çal. Bir toplumun çürümesi kokuş
ması boşuna değildir. Çürüme, kokuşma 
ne denli hızlanırsa çıkarcının deymeyin key 
fine. Şunu da belirtelim ahlâksız diyemez
siniz; en üstün ahlâk anıtıdırlar (.) Toplu
mun her katında saygı (!) görür, çevreleri 
sevgiyle (!) örülüdür.

Atasözümüz «Doğru söyleyeni dokuz 
köyden kovarlar» der. Kovarlar kuşkusuz. 
Bilinenler ortaya serilerek, İplik pazara çık 
tığında ne olur sömürenin, dalkavuk, tu
tanın durumu. Onuru incinmez, ne denli 
ahlâklı olduğu sergilenmez mi? Öyle ka
mu görevlileri görülür ki: Bir paket siga
ra, bir şişe İçkiye tavdır. Bir yerde de, işin 
değerine göre değişecektir ölçü kuşkusuz. 
Adam vergi kaçırıyor. Kaçırır ya, yerini 
yapmıştır. Zarar gösterecek, diş oyuğunu 
doldurmayacak kadar vergi ödeyecek. Tar 
lada güneş altında kış ayazında sağlık 
denetim güvencesinden uzak alın terini a- 
kıtanın sırtından semirecek adam, verece-
ği vergiden kaçıracak gelir dağılımı 
mine katkısı olmayacak. Sene vatan, 
halk haini diyemiyor insan. Yukarıda 
ledik. Toplumun her katında geçerli,

dili- 
ulus 
söy- 
sây

gın (!) kişiler yine onlar. Burada alan ka
dar, veren de suçlu değil mi? İşte bunu 
uzunca usa vurmak gerekir.

Başa gelen yönetimler, her yöne ışık 
yakan, çıkarcı, makam düşkünü İseler, 
olanları görmezlikten geliyorlarsa... Tutucu, 
her türlü ulus düşmanlarına göz yuman,
toplumu 
«güllük 
hayalcili 
netimler

parçalara bölen hükümetlerden, 
gülistan» lık bir ülke', beklemek, 
kolur. Günün birinde, böyle yö- 
Ardından da her yanıyla sarsıl

m:ş, kuşkular, bunalımlar içinde bir top
lum bırakır. Yeniden gelmek sevdası uğ
runa toplumdaki rahatsız süreli pompala
madan da edemez. Bilinir ki, gelen yö
netim yerleştikçe, ulusun güvenini kaza
nacak, yaşanılan yurdun ekonomik yapı
sının yok olma noktasına getirildiğini de 
gözlemiş olacak.

Bir toplumda ahlâk ilkeleri-körleşmiş 
se, o istenmiştir. Tutucu, ulusu çağdışıcı- 
lığa götüren hükümetlere tepkimizi anında 
yapabiliyor muyuz? Üç kağıtçıyı, vergi ka 
çıranı, yüklendiği görevi karşılıksız yapma 
yanların çevresinden uzaklaşabiliyor mu
yuz? Dahası: Özüne sözüne inandığımızı, 
yurdu «muasır medeniyet seviyesine» çı
karacaktan seçebiliyor muyuz?

Kim Ne Ödedi

İlçemiz ikinci amatör kü
me takımlarından Borusan 
Güvenspor önümüzdeki haf
ta yeni sezonu genç kadro
larıyla açacak.

Geçen yıl Sümerşpor gibi 
şampiyonluğu kıl payı ra
kiplerine kaptıran Borusan 
Güvenspor, bu yıl güçlü bir 
ekip kurarak yeniden şampi-

cüsü Fikret Boğcoğz. yap-, 
tığı açıklamada kodrolanm

dan Mehmet'i

r.OCO»

yeni transferlerle
diklerin: ve şunları
söyledi:

«Bu yıl takımımız yepye
ni bîr kadro ile sporseverie-

ver, Şcocn. Levent. Sedat 
ve İsmail'i akitk. 20 Ağustos 
pazar günü yeni sezonu sa-

AR nin de Kampanyaya Katılması Bekleniyor

CHP Felakete Uğrayanlara
Yardım Kumpanyası Açtı
Perşembe günü mey

dana gelen yangın felake
ti sonunda büyük maddi 
zarar meydâna gelmiş, yok 
sul olan felâketzedeleri 
yardım için CHP İlçe Yö 
netim Kurulu kampanya 
açmıştır.

Yönetim Kurulu üye
leri Cuma günü ça'şı es 
nafını tek uk dolaşarak 
kampanyaya katılmalarını
sağlamıştır, yardımsever
Gemliklilerin tümü güçleri

oranında açılan kampan
yayı destskliyerek ilk etap 
ta 20 bin liraya yakın bir 
para toplanmıştır.

Tanınmış sanayici it
halat ve ihracaatcı Recai 
Aslan kampanyayı des
teklediğini ve ilçede top
lanan paranın tutarı ka
dar yardımda bulunacağı 
na söz vermiştir.

Öte yandan AP İlçe 
Yönetim Kurulununda ay
nı olay için kampanya a*

çacağı öğrenilmiştir.
Gazetemiz Gemlik Kör * 

fez kampanyayı bütün gü 
cüyle destekleme karan - 
almış ve yardımlarda bu-- 
lunan Gemliklilerin adlan ' 
nı gelecek hafta yayınla--' 
mağa karar vermiştir.

Öte yandan İmar Is-*' 
kan Bakanlığınada başvu ~ 
rularak felâket zedelere ** L 
Yardım’ Fonundan'* yarar t 
landırılmaları istenmiştir.

Sunğipek'te
Devrimci İsçilere

.< ki göstermiş, fakat fabrika
daki devrimci, ve demokrat 
işçiler müdüre sahip çıkmış
ındır. Bunun üzerine gerici 
çevreler taktik değiştirmiş 
ve ilerici bilinen müdür; ile 
işletmede ve kamu oyunda 

. ona destek olan, devrimci 
ve ilerici işçiler arasına so
ğukluk sokulmasına, hatta, 

bunların birbirleriye çatış
malarını sağlamak için bir 
dizi oyunlar tertiplenmekte-

KÖRFEZ

Adı Soyadı Ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V-. Adı Soyadı ödediği V dir» deniliyor.
işçi Kültür Derneğince ya 

pılan açıklamada işçilerin 
hakkı olan iki' kap yoğurt
tan bir tanesini dışarıya çı
karmak istiyen işçilere en
gel olunduğu, son olarak da 
işletmede staj yapan Haldun 
Özalp, Ruhi Adıgüzel ve Dic 
le Derman adlarındaki . öğ
rencilerin üzerine baskı ku- 
.rularak işyerlerinden uzak
laştırıldığı bildirildi ve «As
lında oyun, stajyer öğrenci
lerinin fabrikadan uzaklaş
tırılması değil, demokrat yö 
netimin yönetim görevinden 
uzaklaştırılmak istenmesi
dir» deniliyor ve işletme mü
düründen olaylar karşısında 
uyanık olması isteniyor.
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ı Mehmet 
Kâzım Tutar 
Ruhi Sert 
A. Sami Oztîn 
Erdem Kasap' 
Demir Demîrrz 
Halil fikrat Tura 
faruk Erk at 
Süleyman Er 
Fevzi Ünal 
Tacattin Toksa bay 
Ali E<jo 
Halit Ak 
Güler Yangın 

Ali Ergün 

Ahmet Yılmaz

Harıl Gür Ma

Osman Şahin 
Hüseyin İfef

• 15,475—
4.210.—
2.000.—
6.185^- 
5.905—
4.210.----
3.665.—
2.490.—■_

630.— 
1405>ı-
4.855.—' 
9.315^r, 

12.310.—
Zarar Beyan

1.915.—

975.—z 

t< Beyan etmedi 

Bayan '/oımemiş 

Sayan yornıemî,

Mustafa Güney 
Mustafa Derince 
Z., Hamdl Uğur 
Salih Öz

1. Adnan Erdoğan 
Mtistafa Turhan 
Şuayıp Çup ( 
Hulusi Bolu 
Etem Karahan 
Kemâl Kalafat , 
Turhan Tunçkaf 
Mehmet Küçük 
Mustafa Şen 
Hicri Aydın 
Ali Avcı 
Movlüt Avcı 
Burhanettin Yılmaz 
Eşref Yılmaz 
Salih Tamer 
Nizamettin Öztotik

Beyan vermemiş 
3.165.— 

855— 
95.462 —
16.605.— 
26.950.—
22.090.— 

2.910 — 
1.275.— 

22.105.—
22.115.—
10.875.— 
4.230.—

15.180.— 
3.710.— 
3.200.— 

Beyan vormed 
12.975— 
16.215— 
5.065—

a a Haydariye Köyü
Kalkınma Koop

Borusan’dan
78 isçi Çıkarıldı

/ ! t

Bir süre önce Türk-İş’e 
bağlı Türk Metal Sendikası 
ile Gemlik^Borusan A.Ş. ara 
sında yapılan toplu sözleş-
menin, ardından bir ay 
meden 78 işçinin işine 
verildi.

Pazartesi günü 78

geç- 
son

işçi
Borusan Fabrikası Personel 
Müdürlüğüne çağrılarak ham 
madde sıkıntısı çekildiği ve 
fabrikada mevcut üç vardı-

yarim ikiye indirileceği bil
dirildi. Daha sonra 78 işçi
nin kıdem tazminatları veri
lerek işlerine son verildi.

Borusan ile Türk Metal 
Sendikası arasında yapılan 
toplu sözleşmeye göre çi
şe son alman işten önce çı
karılır» hükmü uygulanmıştır. 
İşçi çıkarma olayı çevrede 
.üzüntüyle karşılanmıştır.

İLÂN VE REKLAMCILIK İŞLERİ
yaptığı açıklamada 
söyledi:

«Ortaklarımız ve

şunları

Or-Köy

Evine Giden Şahıs , <
Silahla Yaralandı

Süleyman Aydın adındaki 
bir şahıs, gece evine gider
ken tabancayla açılan kur
şunlarla yaralanarak hasta
neye kaldırıldı.

Hafta, başında meydana 
gelen olayda, Süleyman Ay
dın, gece saat 23.00 snolc- 
rında evine gitmekte iken, 3 
kişi tarafından kurşunlana
rak yaralandı ve Bursa Dev
let Hastanesine kc.d:nldı. 
Yaralının durumunun ekici 
olduğu ve koma durumunun 
devanı ettiği bildirilirken ci
nayet suçundan Ethem An- 
kan yakalanarak cezaevine 
gönderildi.

Romanya'dan
Gübre Geldi..

Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu tarafından Romanya”-’ 
dan ithal edilen 1900 ton ya' 
pay gübre limanımızda bor, 
şaltılarak Kurumun Bursa”~f 
daki depolarına gönderildi.'

«Mehmet Gûveli» adlı şi-: 
îep ile Romanya’dan ithal e- 
dilen % 26 lık Amonyum Nıt 
rat gübrelerden sonra 200 
tonluk yeni bîr parti gübre- 
nin daha geleceği açıklandı. 
İlgililer ayrıca 25 bin ton a4 
çık sülfat gübrenin de ithaf 
edildiğini ve yakında Gem- 
Ek limanına* gelerek Azot Sa 
nayii tesislerinde paketlene?- 
ceğini bildirdiler.

Hürriyet, Borsa Hakimiyet ve Bayram Gazetelerinde
Küçük ilan, Doğum, Gün, Emlâk Satışları, Vefat 

ilanları, Kutlamalar ve Ticari Reklamlarınız için

Körfez Bakımevi tlf, I 7 97 Gendik

yöneticileriyle yaptığımız 
toplantı çok olumlu geçti. 
Ortaklarımız sermayelerini 5 
er bin liraya yükseltme ka
rarı aldı. Bunu hayata geçi
rerek yakında Or-Köy ile bir 
İlkte yeni bir proje gerçek1- 
(eştireceğiz. Çevremizde ba 
şanlı ve örnek bir koopera
tif olarak öncülük yaparak 
kırsal kesimin hareketlen
mesini sağlayacağız.»

Kurtul Köyü Ormanlarında
Yangın Çıktı

Poyrazın da etkisiyle ge
lişen yangını söndürmek i- 
çin Kurtul Köyü halkı, Bur
sa ve Gemlik Orman Koru*
ma memurları, Gemlik 
keri haraya ait 30 er 
Gemlik ilçe Jandarma 
mandanlığına bağlı erler

As- 
ile

Ku
ka-

tıldılor.
Bursa Valisi Ziya Çöker 

ve Gemlik Kaymakamı yar> 
Kurtul Köyüne giderek sön-- 
gını yerinde izlemek' *' İçlft? 
dürme çalışmalarına katık' 

tiılar.



SORUMLU MÜDÜR 
Av. M Cvnglı Gfrvl

HÜSEYİN - KADRİ GÜLER

gemUk

KÖRFEZ
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’ ? Ağustos 1Ö78 Curnert^- ---- ■ ---------------------------- r*^sı

KARDEŞLER İNŞAAT ve TİCARET 
KOLL. ŞTİ.

i

ZEKİ TURAN — SEYFULLAH OZAN — OSMAN ÇİL

i

SATILIK DAİRELER ve 
DÜKKANLAR

1 
i 
i 
i 
i
H

ZİRAAT BANKASI ARKASINDA 6 DÜKKÂN 9 DAİRE 
ÖDEMEDE KOLAYLIK SAĞLANIR.

M ÜRACAAT : ILICA CAD. NO. 5'B

TLF : 1564 -1268 -1078 GEMLİK

ARTIK KİRA DÜŞÜNMEYECEKSİNİZ! | HERKES İNŞAAT YAPAR AMA 
ib Ş A AT MİMARIN İŞİ

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
YABANCI ÜLKELERDE OTURAN İŞÇİLER, İŞÇİ EMEKLİLERİ, 

BAĞ-KUR ÜYELERİ, YARDIMLAŞMA SANDIKLARI MENSUPLARI, 
ORDU EMEKLİLERİ, FERDİ KREDİYE HAK KAZANANLAR VE KANUNİ 
SOSYAL SİGORTA KREDİSİ DEĞERİNDEKİ MEBLAĞI ÖDEYEBİLECEK 

TÜM VATANDAŞLARIMIZA 30 AY VADE İLE

LÜX$ DAİRE VE DÜKKÂN VERİYOR
GEMLİK. ORHANGAZİ CAD. 200 MT. DE LÜXS DAİRE VE PASAJ İÇİNDE DÜKKÂNLAR 

* ORHANGAZİ. CUMHURİYET ALANI YENİ HÜKÜMET BİNASI KARSISI VE
PTT KARSISINDA LÜXS DAİRE VE DÜKKÂNLAR

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN..!

I GEMLİKTİLER-SOSYAL SİGORTALILAR

BU GÜNE KADAR YÜZLERCE AİLEYİ KONUT 
SAHİBİ YAPAN, KALİTELİ İNŞAATLARI İLE MÜŞ
TERİLERİNİ DAİMA MEMNUN BIRAKAN, SATILAN 
DAİRELERE EMSALLERİNE NAZARAN 4-5 SENEDE 
10 MİSLİ DEĞER KAZANDIRAN FİRMAM ŞİMDİ 
YİNE LÜKS DAİRELERİ ŞEHİT MEHMETÇİK SOKAĞI 
SONUNDA KULAKTAŞINDA SİZLER İÇİN TEMEL
DEN EHVEN FİYATLARLA ŞATIŞA ÇIKARDI.

fi ÇARŞI VE ŞEHİR MERKEZİNE YAKINLIK I 

«T SİNEKSİZ. SİVRİSİNEKSİZ — GÜRÜLTÜ YE g 
^TRAFİKTEN UZAK ÜÇ KÖSELİ ARSA-BOLISHC| 

MODERN AVRUPAİ MİMAR — EN HAVADAR |

m MEVKİ VE MANZARA

Ayrıntılı Bilgi için
MÜRACAAT ; TLF ; 1496 - 2194
ERKULLAR İNŞ. ORT.
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31 GEMLİK

*

î* Tavuk ve Süt Hayvanı Bakıcı g
m

% Aileler Aranıyor
%
« MÜRACAAT ;
*4 KÜÇÜK ÇİFTLİK ENGÜRÜCÜK KÖYÜ Î4

M *
* Küçük Çiftlik Günlük Yumurta $ 
'*■ M
% Yoğurt ve Piliçlerini $
*' *

Gemlik Bakkallarından Temin *
M r. . M
£ Edebilirsiniz *
M w

H IŞIKLI MERDİVEN - NET 75 İLE 88| 
B M2 LİK DÖRT ODALI DAİRELER | 
R TAKSİTLE EHVEN FİATLAR I 
M - ------------- Mir BASLİYAN ve 1g 150 BİN PEŞİNLE BAŞLIYAN VE ■ 
B 2 SENE ÖDEME İMKANI OLAN ?. 
S DAİRELER £

İN TL.LIK I300 - 350 - 400 - 450 B
FİATLARLA SATIŞA SUNULMUŞTUR

M MÜHENDİS - MİMAR — MÜTEAHHİT 
H SAMİ ÇEKİÇEL - Tlf : 2099 GEMLİK
B I Nolu Cd. 2. Seç Apt. Kat 6 Daire 18

MEZUNİYETİ : DEVLET MÜHENDİSLİK 
MİMARLIK AKADEMİSİ HOLZMİNDBN

ALMANYA



DURMAYALIM DÜŞERİZ

gemLik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASI GAZETE

YIL : 6 SAYI : 203 FİATI 1OO KURUŞ 12 AĞUSTOS 10T8 CUMA.RTBSİ

CHP YÖNETİM KURULU YARDIM KAMPANYASI AÇTI

YILIN EN BÜYÜK FELAKETi(’)
7 KONUT TAMAMEN KUL ODLU

Perşembe günü Osmanr 
ye Mahallesinde çıkan yan
gında 7 ev tamamen yandı, 
otuza yakın- kişi sokakta 
kaldı.

Son yılların en büyük yan 
gtnı olarak nitelenen Osma
niye Mah. yangınının evle
rinin önlerinde bulunan ku
rumuş otlardan çıkmış ola
cağı büyük bir olasılık ola
rak gösteriliyor.

Perşembe günü saat 11. 
00 sıralarında birden başla 
yan yangın büyük bîr hızla 
etrafa yayıldı ve gecekondu 
biçimi tek katlı konutları sar
dı. İtfaiyenin olay yerine ye
tişmesine kadar dört ev yan 
dı. Her evin yakınında bu
lunan ot yığınlarının alev 
alması yangının çok çabuk 
genişlemesine neden oldu.

İtfaiye Amiri Mehmet Sal, 
Osmaniye mahallesinin bü
tün yallarının tıkanık olması 
nedeniyle yangın yerine gi
dişte zorluklarla karşılaşıldı
ğını bildirdi ve suntan söy- 
led :

«Eğer yangına yakın yer
de dere olmasaydı .s ot yı
ğınları nedeniyle durum bir 
faciaya dönüşebilirdi. O za
man yanan evlerin sayısı 
daha da çok olurdu.»

HERKES İŞTEYDİ
Osmaniye mahallesi de- 

reboyu sokağında çıkan yan
gında yaşamını gündelik 
çalışmayla kazanan hem
şehrilerimiz oturmaktaydı. 
Evlerinde yaşlılardan baş
ka tümünün emeği ile geçin
mek için çevredeki turşuha- 
nelerde ve tarlalarda çalış
malarından dolayı yangının 
nelerde ve tarlalarda çalı-

seleri olmadığı belirtildi.
İlgililerin yangın sonunda 

yaptıkları açıklamada 7 ko

nutun tamamen, iki tanesi
nin eşyalarıyla birlikte yan
dığı belirtildi. Konutları

yanan şahıslar Veysel Kü
çük, Aslan Yiğit, İsmail Yi
ğit, Yiğit Ali Haşan Ballı, Id-

ris Yavuz (kiracı), Aödulloh 
Bayraktar (kiracı).

D. S. 3 te

Kurtul
Ormanlarında
Yangın
Çıktı
t

Kurtul Köyü Delibey mev
kiinde perşembe günü çıkan 
yangında 170 hektar orman 
alanı yandı.

Saat 12 sıralarında büyük 
bîr olasılıkla orman adma 
nedeniyle çıkan yangın De
libey mevkiinden, Dedeba- 
yır mevkiinde büyüyerek 
Karapınar ağaçlarının geniş 
çapta yanmasına neden ol
du.

D. S, 3 te İlçemizde yılın en büyük felaketi olan yangında 7 konut yandı, işten gelen kadınlar fenalık geçirdiler.

Haydariye Köyü Kalkınma Kooperatifi 
OR-KÖY Hizmetlerinden Yararlanma 
Kararı Aldı Hedef Traktör...

Hoydoriye Köyü Kalkınma 
Kooperatifi yönetim kurulu 
hafta M>nde yaptığı toplantı 
do OR-KÖY hizmetlerinden 
/orarfcnma karon alarak bu 
nu gerçekleştirme çehşrna- 
lonna başladı,

1971 y-hrıda kurulan Hoy- 
dori’/e Köyü Kalkınma Koo- 
peratifi daha önceki yıllar- 
do Aiabalrk projesi gerçekle- 
Srmek a-n çalışmalar yop-

fökot öz kaynağının ye- 

ters.z olması nedeniyle ba
şarı sağlayamamıştı.

Çarşamba günü . • > Koo 
perotîf yöneticileri, ortaklar 
ve OR-KÖY Bursa yetkilileri 
Haydar iye Köyünde ortakla
şa yaptıkları sohbet toplan
tısında düşüncebirlığine var 
diler

Haydariye Köyü Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Kadri 
Güler, konuyla ilgili olarak

D. S, 3 ta

Suni Ipek'te 
Devrimci İsçilere 
Baskıların 
Arttırıldığı 
İddia Edildi

Gemlik İşçi Kültür Daya
nışma Derneğince yapılan 
açıklamada Suni İpek fabri
kasındaki devrimci İşçiler Çi
zerinde baskıların arttırıldı
ğını iddia edildi

Yapılan açıklamada. MC 
döneminden kalma bazı ki
şilerin şimdi ilerici göründü
ğünü ve çevrelerindeki de
mokrat kişilere karşı oyun
lar düzenlemekle meşgul ol
duklarını belirterek «Yakın 
zaman önce Suni İpek Fab
rikasına ilerici olduğu be
lirtilen bir müdür atanmış
tır, Bu müdürün atanması
na gerici çevreler büyük tep

D S. 3 te

Borusan'dan
78 İşçi 
Çıkarıldı

Yazısı S, 3 te

Geleneksel Küçük Kumlu Güzeli Seçildi
Her yıl yapılan

önce

gelenek- 
Güzelliko sel Küçükkumla

® karar verildiği halde havala- 
o rın yağışlı gitmesi nedeniy- 
o le pazar günü gecesi Yalı A- 
o ile Gazinosunda yapılan gü 
Szelllk yarışmasına 9 güzel

o Yapılmasına daha

® katıldı.
Belediye Başkanı Yüksel

©O©©©©©9©©©9©©©©© ı©©©'©©©©©©©©©©©©©©©©©©©»©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©»©©©©©©©*©*©

Dereceye giren güzollor görülüyor

ikinci 
tezahü 

oldu.

Mlhrlcan tyiişler’in 
seçilmesi, jürlyo karşı 
rat yapılmasına neden

o o o o o o o o o 

g yarışması geçen hafta pa- 
g zar günü Yalı Aile Gazino- 
o sunda yapıldı ve birinciliğe 
o Işınsu Gürsu, ikinciliğe Mih- 
® rican İyiişler, üçüncülüğe i- 
8 se Serap Yurdakul seçildi
ler.

o o o o o o o o o o o o o 0 « o o o o o o o o o o o 
o o o

Yıldırım'm jüri başkanlığını 
yaptığı yarışmanın ilk ele
mesinden sonra altı güzel a 
rasından birinci, ikinci ve ü- 
çüncü seçildi. Çok kalabalık 
bir izleyici topluluğunun bu
lunduğu yarışmada birinci
lik sonucuna itirazlar oldu 
Bol tezahüratlı geçen \ c r ş- 
ma sırasında birinci seç/.sn 
Işınsu Gürsu ile ikinci M İl
tican İyiişlerin yerlerinin de 
ğiştirilmesi istendi, fakat jü
ri buna uymadı.

Yarın akşam Yalı Aile Ga 
zinosu dans yarışması yapı
lacağı açıklandı.
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HAFTADAN
HAFTAYA

Ataş Rafinerisi tüm ünitelerinde üretimi durdur*
muştur. 
gelmek 
maktan 
yabancı

Artık Ataş’ın millileştirilmesi konusu gündeme 
üzeredir. Aslında bu konu salt ekonomik ol- 
öte, siyasal bir.konudur. Hatta Türkiye'deki 
sermayenin konumu ve gelişimi incelenirse

salt siyasal bir konudur demek abartma olmaz.
Türkiye kendi topraklarında çıkan petrolü üzerin

de, yabancılara imtiyaz tammış ve bu konuyu düzen
leyen yasayı parlamentosundan çıkartmış bir ülkedir. 
Ve bu ülkenin halkı, yıllardır bir «Komünizm» umacısı
na karşı, batılılaşma adı altında Amerikan kuyrukçulu- 
ğuna şartlandırılmışım

Yaşanan olaylar «Amerikancılığın» emperyalizmin 
boyunduruğu demek olduğunu göstermeye başlamış
tır. Önceleri İsmet Paşa zamanında Kıbrıs'ta yaşanmış
tır bu.. Sonraları ambargoda yaşanmıştır ve yaşan
maktadır.. IMF'de yaşanmış ve yaşanmaktadır.. Ve de 
Ataş’da yaşanmaktadır..

İliklerine kadar sömürülmüş, tüm özkaynaklan ya
bancılar eliyle eritilmiş ve çeşitli ittifakların içinde ulu
sal savunması heder edilmiş bir ülkeyi devir almıştır 
bu hükümet. Ve bu ülkede halâ daha Amerikancılığı 
yutturmaya çalışan cepheciler ve onların artıklarının 
etkinliği pek önemsenmeyecek durumda değildir.. Hü
kümetin yapısı en nihayet sağ partiden kopmuş na
muslu insanlarla yapılan koalisyon şeklindedir.. Ve bu 
sömürüden nasibini almış yerli işbirlikçi sermaye de,
kapitalist - emperyalist 
istemeyecektir elbette»

Böylesîne bîr ülkede 
lü petrol kumpanyasının

ilişkilerden

ve ortamda 
temsilcileri

kolayca kopmak

dünyanın en güç- 
elbetteki gerekti-

ğinde, tehdit de edeceklerdir ve hatta üretimi de dur-
duracakfardır»

Bütün bu nedenlerle Ataş’ın millileştirilmesi 
nusu geniş boyutlarda bir konudur. Sait siyasal 
konudur.. Ve ilgiyle beklemek gerekir bu konudaki 
üşmeleri..

İsmet Paşa’nın söylenmiş ve fakat söylenmiş

ko- 
bir 

ge-

ol-
maktan öte bîr anlamı olmamış olan bir sözü vardır; 
«Bati ittifakı yıkılır, bir başka dünya kurulur, Türkiye- 
de bu dünyada yerini bulur» demişti paşa..

Aslında bu söz Türkiye'nin bir ittifak manzumesi 
içersinde, sağlam olmayan yerini vurgulayan bir söz
dür-

Ataşla, üsler arasında bağlantı vardır.. Ataş'la 
askeri ittifaklar ve kuruluşlar arasında bağlantı vardır.. 
Bunlar bîr bütünün parçalandır.. Bu bütünlük içinde ele 
alınamazlarsa beklenen şeyler değil, beklenmeyen şey
ler dur.. Bakalım neler olacaktır.. Bekleyeceğiz ve gö
receğiz»

YAPRAK EMLAK
Tlf : 1271 - Ev : 2300 
istiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

S A
DAİRE -

zeytinlik -
A R

dükkan — ev
BÜRO — ARAZİ VE
SALAR

(Jmurbey Belediye Başkanlığından

İfân
20.3.1678 Tarih ve 7/15133 .Sayılı Bakanlar Ku 

rufu Kararına dayanılarak 1 Temmuz 1978 tarihinden 
İtibaren Elektrik tarifemize 11 Kuruş Yakıt fiyat farkı 
zammının ekleneceği abonelerimiz* duyurulur

DÜZELTME t 1, sayfamızdaki manşet
teki Oldu sözcüğü «Odlu» olarak yazıl- 
rr ıştır. Düzeltir özür diteriz.

ALMANYA’DA FAŞİZM
ÇEVİRİN : HALİM TOĞAN

nu bunamıştı, Üç saat sonra yayınlanan resmî bildiride 
Cumhurbaşkanlığı makamı ile Başbakanlığın birleştiril
diği, Adolf Hitler'in hem Devlet Başkanı, hem de Silâhlı 
Kuvvetler Başkumandanı unvanı bundan böyle «Fuhrer 
(Başbuğ) ve Alman Başbakanı» olacaktı. Silâhlı kuvvet
lerdeki bütün subaylar ve erler sözde hâlâ yürürlükte 
olan Anayasa değil, doğrudan doğruya Hitler'in şahsı
na bağlılık yemini edeceklerdi.

Hitler'in bu makama getirilişi aslında Anayasaya ve 
kanunlara aykırıydı. Çünkü karar kabine tarafından Hin 
denburg ölmeden bir gün önce alınmıştı! Ne ki böyle bir 
kanunsuzluğa ses çıkaracak kimse kalmamıştı Alman 
ya'da. «Etkin ve muteber* çevreler ülkede kanunsuzlu
ğun «kanun olmasından memnundular. Aradıkları «hu 
zur ve İ6tikrar»'ı nihayet bulmuşlardı. Ses çıkaracak 
olanların ise hemen hepsi ya öldürülmüş, ya toplama 
kamplarına tıkılmış, sindirilip susturulmuş, yurt dışına 
sürülmüş, ya da kararlı ve bilinçli yüzlerce, binlerce iş
çi sınıfı militanı gibi yer alfana geçmek zorunda bıra
kılmıştı.

19 Ağustosta Almanya’da plebisit yapıldı. Seçmen-

Yakılan kitapların yazarları arasıkio Thomas İtam, 
Stefcn Zwe»g. Erten Marta Remargue, Kari Marz. Fri- 
edrich Engeis, Aibert Eînstein ve Huğa Preus da vardı. 
Su sonuncusu Savaş sonrasında kabul edilen Weîmar 
Anayasasını hazırtayon ünlü hukuk bilginiydi. Alman ya- 
zartardcn başka yGbancıiann da kitaptan yakıldı o ge
ce: Jcck London. Emest Hemingway, Dos Passos, HG
Weîls. Mal Gorkı. S grr.und Reud, Andre Gide. Emüe

lerin yüzde 
milyon kişi 
ye rağmen 
tündeydi.

S5’i oy kullandı. Bunların yüzde 9O'ı yani 38
Hitler'in Başbuğ olmasını 

«Hayır!» diyenlerin sayısı 4
onayladı. Herşe- 
milyonun az üs-

1921 yılında Almanya'nın Bavyera 
kenti Münih'de neydüğü belirsiz küçük
lak 
ler.

rat

hâkimi ve dehşetengiz «Başbuğ»u

eyaletinin baş- 
bir partinin mut 
olan Adolf Hit-

şimdi bütün Alman milletinin «Başbuğsu olmuştu!

FAŞİST İKTİDARIN YAPTIKLARI 
BERLİN'İN GÖBEĞİNDE

YÜKSELEN ALEVLER

1933 yılı 10 Mayıs günü, yani Alman Sosyal-demok-
Partisinin Goering'in polisi tarafından basıldığı gün

geceyansına doğru binlerce öğrenci ellerinde meşale
lerle Berlin'in ana caddesinden geçip Üniversit alanın
da toplandı. Alanın ortasında büyük bir kitap yığını 
vardı. Öğrenciler meşaleleriyle kitapları tutuşturdular. A- 
levler yükselince başka kitapları da getirip ateşe at
tılar. Bütün o gece yirmi binden fazla kitap yakıldı. 
Hem de Almanya'nın Kültür Bakanı Dr. Goebbels'in gö 
zü önünde!

Tasarruf Sahiplerine Müjde
Uzun Vadeli Satılık Arsalar

Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

ödemede kolaylık yapılır

Gençali ovasında sahile 400 metre 
uzaklıkta satılık

uzun vadeli arsalar

Gemlik Sunğipck Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta parsellenmiş arsalar

Tlf : 2097

Muhtar HAŞAN
Pak İş Hani Kat 1 No. 5 Gemlik

Sayın Gemlik Halkına
GEMLİK MANAVI

Taze Sebze ve Meyvalarıyla 
Gece Gündüz Emrinizdedir

Evlere Servis Yapılır 
Bir Telefon Kafidir

TLF : 1856
BELEDİYE KAHVEHANESİ KARSISI GEMLİK

Zoia, Henri Bortx*6se. vb.
Kültür Bakanı Goebbels öğrencilere hemen orâo 

şc-yie hitap etti: «Artık Alman halkının ruhu kendi ifa
desini yeniden batabilir. Bu alevler yalnız eski bir ço- 
ğın sonunu aydınlatmıyor, aynı zamanda yeni b:r ço
ğa da ışık tutuyor.»

O geceyansı Bertin Üniversite alanında yer otan 
olay başka şehirlerde de bundan böyle sık sık tekrar
lanacaktı. Nazi barbarlığı işçi sınıfı düşmanı seanave 
çevreleri ve gerici Ordu güçleriyle ittifakını. «Alman hal 
kının ruhu* adına, tüm insanlığa ve insanlığın yarattığı 
tüm değerlere meydan okuyarak kutluyordu!

Kitap yakmalar, Nazi tek parti diktatörlüğü altında 
Almanya'da «yeni düzen» adı verilen faşizm koşuliann- 
da yaşanan hayatın bir simgesi ve habercisiydi. Nczi- 
ler iktidara lâf olsun diye, ya da salt Adolf Hitler'in ko- 
ç k ihtirasını tatmin için gelmemişlerdi. Yapacak işleri 
vardı!

YAHUDİLERE YAPILANLAR
Bunlardan biri, Almanya'da demokrasi ve özgürlü

ğü yokedip yerine Nazi Partisinin kara dıktas.nı getir
mekti. Bunu nasıl yaptıklarını gördük. Bir diğeri. Alman
ya'yı —ve ilerde bütün Avrupa'yı— bir Yahudi cehen
nemine çevirmekti. Nazi Almanya'sında daha 1933 yı- 
I n n ilk aylarından başlayarak Nazi külhanbeyleri sa
vunmasız Yahudilere kedi fareyle oynarcasına eziyet 
ederlerken, bir yandan da Hitler hükümetinin Yetki Ka
nununa dayanarak çıkardığı insan onurunu ayaklar al
tına alan ilkel kanunlar birkaç yıl içinde Almanya'yı Ya- 
hudiler için gerçekten cehenneme çevirdi.

Yahudiler Alman yurtdaşlığından çıkarıldılar. Yahu
dilerle Almanlar arasında evlenme ve her türlü kadın 
erkek ilişkisi yasaklandı. Yahudiler yanlarında Alman 
hizmetkâr çalıştıramazlardı. Devlet memuru olamazlar, 
özel sektörde huzur içinde iş tutamazlardı. Basında,

Satılık Bahçe
Orhangazi Cad. Zaytin Kooperatifi 

yanında parsellemeye uygun 

2670 m2 lik Bahçe satılıktır.

Müracaat : Feridun ÖZBEK
tlf. 1243 Gemlik

Satılık Arsalar

Gemlik, Derboyunda .minibüs dura
ğına 750 m. uzaklıkta

120 | 140 m2 lik bitişik 4 parsel 
Ödemede kolaylık yapılır.

Müracaat : Gemlik Körfez Basımevi tlf. 1797

Gürçay Işhanında Kiralık Daireler 
Bürolar ve Dükkânlar.

Müracaat : Av. Fehmi Karacan 
eş? : 1441 Gemlik

Fitre Tarifeleri
Nev'i Fiatı

Güney Giyim
1- Buğday
2- İkinci nev'i un
3- Birinci nev'i un
4* Arpa

10.00
10.00
12.50
16.50

96 Gr. altının tutan 15552 Tl.
672 Gr. GflrnOy tutan 3850 Tl.

1978 Bayram ve 
Sonbahar sezonunda 
model takını elbise 
ve gömlek çeşitlerini 

siz Gemliklilere 
iftiharla takdim eder

Tlf : 1520
Semerciler Yok. No. 15 Gemlik



GEMLİK KÖRFEZ 12 AĞUSTOS 1Q78

Yeni Kadrolarıyla

M
Ne Dersiniz?

f

PO R

Borusun Güvenspor Haftaya Sezonu Açıyor
Refik H1ZAL -

İnsanlan istenilen doğrultuda kullan
mak için çeşitli yöntemler olmalı. Öyle yön 
temler uygulanmalı ki, zekaya takılan ko
layca kurtulamasın; kul köle olsun. Adam 
neden hoşlanıyor, neyi seviyor, huyu su
yu nasıl iyice araştırmalı silah g-bi tep
mesin. Para, makam, araba, lüks bir daire 
Sayılanlardan, araba, daire size olmaz gi
bi görünür. Diyelim: Site yapılacak; arsa 
alıntında suyu bulandıran biri var. Düşü
nün bîr kez. Günümüzde bîr milyonun al-
tında daire satışı var mı? Arsa 
ye getirilmiş; ucuzca alınabilir 
yapılacak siteden ce milyonlar 
kazanılacak. Suyu bulandırana

kataku,li- 
durumda; 
milyonlar 
beş yüz

bin liraya bîr araba neden alınmasın? Ya
hut bir daire neden verilmesin. Arabaya 
verilen para, dairenin değeri, yapıcı kişi, 
kişilerce ödenmiş olmayacak. Ortaklara, 
alıcılara yüklenecek sessizce. Makamlara 
da, kullanılacak adem bulmak önemli. O 
zaman, hiç bir daireden işiniz geri dönmez. 
Cebinizde kart «Buyurun efendim, selâm
lan var.» Kart verilene dek ayaktasınız;
kart okunur, okunmaz buyururanlar, ne
emredersûıiz, soğuk bîr şeyler... Daha ön
ceden gîdîpde döndüğümüz masa nerdey- 
se size sunulacak. «Böyük» yerlerden kart 
almak da ucuz. Yoksa kolayca dümen dön 
mez. îş olmayınca, kart dışında bazı yön
temler aranacak. Fiyakalı bir doyum evin
de, balıklar, şişler kaçak içkiler gırla. Ka
falar olunca da pavyon, bar, gerekirse o 
biçim lüks oteller. Sonrası işler tıkırında, 
îş yapan makamlar, masalar da unutulmaz; 
eller oynar, diller oynar. Anaparası, ana
malı yerinde olanlardan tutunda, banka
dan borç alacak küçük üreticiye değin in
dirin; yöntem aynı olacaktır. Kesende yok 
sa adamını bul. Adamında yoksa başını 
taşlara çal. Bir toplumun çürümesi kokuş
ması boşuna değildir. Çürüme, kokuşma 
ne denli hızlanırsa çıkarcının deymeyin key 
fine. Şunu da belirtelim ahlâksız diyemez
siniz; en üstün ahlâk anıtıdırlar (.) Toplu
mun her katında saygı (!) görür, çevreleri 
sevgiyle (!) örülüdür.

Atasözümüz «Doğru söyleyeni dokuz 
köyden kovarlar» der. Kovarlar kuşkusuz. 
Bilinenler ortaya serilerek, İplik pazara çık 
tığında ne olur sömürenin, dalkavuk, tu
tanın durumu. Onuru incinmez, ne denli 
ahlâklı olduğu sergilenmez mi? Öyle ka
mu görevlileri görülür ki: Bir paket siga
ra, bir şişe İçkiye tavdır. Bir yerde de, işin 
değerine göre değişecektir ölçü kuşkusuz. 
Adam vergi kaçırıyor. Kaçırır ya, yerini 
yapmıştır. Zarar gösterecek, diş oyuğunu 
doldurmayacak kadar vergi ödeyecek. Tar 
lada güneş altında kış ayazında sağlık 
denetim güvencesinden uzak alın terini a- 
kıtanın sırtından semirecek adam, verece-
ği vergiden kaçıracak gelir dağılımı 
mine katkısı olmayacak. Sene vatan, 
halk haini diyemiyor insan. Yukarıda 
ledik. Toplumun her katında geçerli,

dili- 
ulus 
söy- 
sây

gın (!) kişiler yine onlar. Burada alan ka
dar, veren de suçlu değil mi? İşte bunu 
uzunca usa vurmak gerekir.

Başa gelen yönetimler, her yöne ışık 
yakan, çıkarcı, makam düşkünü İseler, 
olanları görmezlikten geliyorlarsa... Tutucu, 
her türlü ulus düşmanlarına göz yuman,
toplumu 
«güllük 
hayalcili 
netimler

parçalara bölen hükümetlerden, 
gülistan» lık bir ülke', beklemek, 
kolur. Günün birinde, böyle yö- 
Ardından da her yanıyla sarsıl

m:ş, kuşkular, bunalımlar içinde bir top
lum bırakır. Yeniden gelmek sevdası uğ
runa toplumdaki rahatsız süreli pompala
madan da edemez. Bilinir ki, gelen yö
netim yerleştikçe, ulusun güvenini kaza
nacak, yaşanılan yurdun ekonomik yapı
sının yok olma noktasına getirildiğini de 
gözlemiş olacak.

Bir toplumda ahlâk ilkeleri-körleşmiş 
se, o istenmiştir. Tutucu, ulusu çağdışıcı- 
lığa götüren hükümetlere tepkimizi anında 
yapabiliyor muyuz? Üç kağıtçıyı, vergi ka 
çıranı, yüklendiği görevi karşılıksız yapma 
yanların çevresinden uzaklaşabiliyor mu
yuz? Dahası: Özüne sözüne inandığımızı, 
yurdu «muasır medeniyet seviyesine» çı
karacaktan seçebiliyor muyuz?

Kim Ne Ödedi

İlçemiz ikinci amatör kü
me takımlarından Borusan 
Güvenspor önümüzdeki haf
ta yeni sezonu genç kadro
larıyla açacak.

Geçen yıl Sümerşpor gibi 
şampiyonluğu kıl payı ra
kiplerine kaptıran Borusan 
Güvenspor, bu yıl güçlü bir 
ekip kurarak yeniden şampi-

cüsü Fikret Boğcoğz. yap-, 
tığı açıklamada kodrolanm

dan Mehmet'i

r.OCO»

yeni transferlerle
diklerin: ve şunları
söyledi:

«Bu yıl takımımız yepye
ni bîr kadro ile sporseverie-

ver, Şcocn. Levent. Sedat 
ve İsmail'i akitk. 20 Ağustos 
pazar günü yeni sezonu sa-

AR nin de Kampanyaya Katılması Bekleniyor

CHP Felakete Uğrayanlara
Yardım Kumpanyası Açtı
Perşembe günü mey

dana gelen yangın felake
ti sonunda büyük maddi 
zarar meydâna gelmiş, yok 
sul olan felâketzedeleri 
yardım için CHP İlçe Yö 
netim Kurulu kampanya 
açmıştır.

Yönetim Kurulu üye
leri Cuma günü ça'şı es 
nafını tek uk dolaşarak 
kampanyaya katılmalarını
sağlamıştır, yardımsever
Gemliklilerin tümü güçleri

oranında açılan kampan
yayı destskliyerek ilk etap 
ta 20 bin liraya yakın bir 
para toplanmıştır.

Tanınmış sanayici it
halat ve ihracaatcı Recai 
Aslan kampanyayı des
teklediğini ve ilçede top
lanan paranın tutarı ka
dar yardımda bulunacağı 
na söz vermiştir.

Öte yandan AP İlçe 
Yönetim Kurulununda ay
nı olay için kampanya a*

çacağı öğrenilmiştir.
Gazetemiz Gemlik Kör * 

fez kampanyayı bütün gü 
cüyle destekleme karan - 
almış ve yardımlarda bu-- 
lunan Gemliklilerin adlan ' 
nı gelecek hafta yayınla--' 
mağa karar vermiştir.

Öte yandan İmar Is-*' 
kan Bakanlığınada başvu ~ 
rularak felâket zedelere ** L 
Yardım’ Fonundan'* yarar t 
landırılmaları istenmiştir.

Sunğipek'te
Devrimci İsçilere

.< ki göstermiş, fakat fabrika
daki devrimci, ve demokrat 
işçiler müdüre sahip çıkmış
ındır. Bunun üzerine gerici 
çevreler taktik değiştirmiş 
ve ilerici bilinen müdür; ile 
işletmede ve kamu oyunda 

. ona destek olan, devrimci 
ve ilerici işçiler arasına so
ğukluk sokulmasına, hatta, 

bunların birbirleriye çatış
malarını sağlamak için bir 
dizi oyunlar tertiplenmekte-

KÖRFEZ

Adı Soyadı Ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V-. Adı Soyadı ödediği V dir» deniliyor.
işçi Kültür Derneğince ya 

pılan açıklamada işçilerin 
hakkı olan iki' kap yoğurt
tan bir tanesini dışarıya çı
karmak istiyen işçilere en
gel olunduğu, son olarak da 
işletmede staj yapan Haldun 
Özalp, Ruhi Adıgüzel ve Dic 
le Derman adlarındaki . öğ
rencilerin üzerine baskı ku- 
.rularak işyerlerinden uzak
laştırıldığı bildirildi ve «As
lında oyun, stajyer öğrenci
lerinin fabrikadan uzaklaş
tırılması değil, demokrat yö 
netimin yönetim görevinden 
uzaklaştırılmak istenmesi
dir» deniliyor ve işletme mü
düründen olaylar karşısında 
uyanık olması isteniyor.
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ı Mehmet 
Kâzım Tutar 
Ruhi Sert 
A. Sami Oztîn 
Erdem Kasap' 
Demir Demîrrz 
Halil fikrat Tura 
faruk Erk at 
Süleyman Er 
Fevzi Ünal 
Tacattin Toksa bay 
Ali E<jo 
Halit Ak 
Güler Yangın 

Ali Ergün 

Ahmet Yılmaz

Harıl Gür Ma

Osman Şahin 
Hüseyin İfef

• 15,475—
4.210.—
2.000.—
6.185^- 
5.905—
4.210.----
3.665.—
2.490.—■_

630.— 
1405>ı-
4.855.—' 
9.315^r, 

12.310.—
Zarar Beyan

1.915.—

975.—z 

t< Beyan etmedi 

Bayan '/oımemiş 

Sayan yornıemî,

Mustafa Güney 
Mustafa Derince 
Z., Hamdl Uğur 
Salih Öz

1. Adnan Erdoğan 
Mtistafa Turhan 
Şuayıp Çup ( 
Hulusi Bolu 
Etem Karahan 
Kemâl Kalafat , 
Turhan Tunçkaf 
Mehmet Küçük 
Mustafa Şen 
Hicri Aydın 
Ali Avcı 
Movlüt Avcı 
Burhanettin Yılmaz 
Eşref Yılmaz 
Salih Tamer 
Nizamettin Öztotik

Beyan vermemiş 
3.165.— 

855— 
95.462 —
16.605.— 
26.950.—
22.090.— 

2.910 — 
1.275.— 

22.105.—
22.115.—
10.875.— 
4.230.—

15.180.— 
3.710.— 
3.200.— 

Beyan vormed 
12.975— 
16.215— 
5.065—

a a Haydariye Köyü
Kalkınma Koop

Borusan’dan
78 isçi Çıkarıldı

/ ! t

Bir süre önce Türk-İş’e 
bağlı Türk Metal Sendikası 
ile Gemlik^Borusan A.Ş. ara 
sında yapılan toplu sözleş-
menin, ardından bir ay 
meden 78 işçinin işine 
verildi.

Pazartesi günü 78

geç- 
son

işçi
Borusan Fabrikası Personel 
Müdürlüğüne çağrılarak ham 
madde sıkıntısı çekildiği ve 
fabrikada mevcut üç vardı-

yarim ikiye indirileceği bil
dirildi. Daha sonra 78 işçi
nin kıdem tazminatları veri
lerek işlerine son verildi.

Borusan ile Türk Metal 
Sendikası arasında yapılan 
toplu sözleşmeye göre çi
şe son alman işten önce çı
karılır» hükmü uygulanmıştır. 
İşçi çıkarma olayı çevrede 
.üzüntüyle karşılanmıştır.

İLÂN VE REKLAMCILIK İŞLERİ
yaptığı açıklamada 
söyledi:

«Ortaklarımız ve

şunları

Or-Köy

Evine Giden Şahıs , <
Silahla Yaralandı

Süleyman Aydın adındaki 
bir şahıs, gece evine gider
ken tabancayla açılan kur
şunlarla yaralanarak hasta
neye kaldırıldı.

Hafta, başında meydana 
gelen olayda, Süleyman Ay
dın, gece saat 23.00 snolc- 
rında evine gitmekte iken, 3 
kişi tarafından kurşunlana
rak yaralandı ve Bursa Dev
let Hastanesine kc.d:nldı. 
Yaralının durumunun ekici 
olduğu ve koma durumunun 
devanı ettiği bildirilirken ci
nayet suçundan Ethem An- 
kan yakalanarak cezaevine 
gönderildi.

Romanya'dan
Gübre Geldi..

Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu tarafından Romanya”-’ 
dan ithal edilen 1900 ton ya' 
pay gübre limanımızda bor, 
şaltılarak Kurumun Bursa”~f 
daki depolarına gönderildi.'

«Mehmet Gûveli» adlı şi-: 
îep ile Romanya’dan ithal e- 
dilen % 26 lık Amonyum Nıt 
rat gübrelerden sonra 200 
tonluk yeni bîr parti gübre- 
nin daha geleceği açıklandı. 
İlgililer ayrıca 25 bin ton a4 
çık sülfat gübrenin de ithaf 
edildiğini ve yakında Gem- 
Ek limanına* gelerek Azot Sa 
nayii tesislerinde paketlene?- 
ceğini bildirdiler.

Hürriyet, Borsa Hakimiyet ve Bayram Gazetelerinde
Küçük ilan, Doğum, Gün, Emlâk Satışları, Vefat 

ilanları, Kutlamalar ve Ticari Reklamlarınız için

Körfez Bakımevi tlf, I 7 97 Gendik

yöneticileriyle yaptığımız 
toplantı çok olumlu geçti. 
Ortaklarımız sermayelerini 5 
er bin liraya yükseltme ka
rarı aldı. Bunu hayata geçi
rerek yakında Or-Köy ile bir 
İlkte yeni bir proje gerçek1- 
(eştireceğiz. Çevremizde ba 
şanlı ve örnek bir koopera
tif olarak öncülük yaparak 
kırsal kesimin hareketlen
mesini sağlayacağız.»

Kurtul Köyü Ormanlarında
Yangın Çıktı

Poyrazın da etkisiyle ge
lişen yangını söndürmek i- 
çin Kurtul Köyü halkı, Bur
sa ve Gemlik Orman Koru*
ma memurları, Gemlik 
keri haraya ait 30 er 
Gemlik ilçe Jandarma 
mandanlığına bağlı erler

As- 
ile

Ku
ka-

tıldılor.
Bursa Valisi Ziya Çöker 

ve Gemlik Kaymakamı yar> 
Kurtul Köyüne giderek sön-- 
gını yerinde izlemek' *' İçlft? 
dürme çalışmalarına katık' 

tiılar.
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HÜSEYİN - KADRİ GÜLER
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KÖRFEZ
KMLİK

’ ? Ağustos 1Ö78 Curnert^- ---- ■ ---------------------------- r*^sı

KARDEŞLER İNŞAAT ve TİCARET 
KOLL. ŞTİ.

i

ZEKİ TURAN — SEYFULLAH OZAN — OSMAN ÇİL

i

SATILIK DAİRELER ve 
DÜKKANLAR

1 
i 
i 
i 
i
H

ZİRAAT BANKASI ARKASINDA 6 DÜKKÂN 9 DAİRE 
ÖDEMEDE KOLAYLIK SAĞLANIR.

M ÜRACAAT : ILICA CAD. NO. 5'B

TLF : 1564 -1268 -1078 GEMLİK

ARTIK KİRA DÜŞÜNMEYECEKSİNİZ! | HERKES İNŞAAT YAPAR AMA 
ib Ş A AT MİMARIN İŞİ

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
YABANCI ÜLKELERDE OTURAN İŞÇİLER, İŞÇİ EMEKLİLERİ, 

BAĞ-KUR ÜYELERİ, YARDIMLAŞMA SANDIKLARI MENSUPLARI, 
ORDU EMEKLİLERİ, FERDİ KREDİYE HAK KAZANANLAR VE KANUNİ 
SOSYAL SİGORTA KREDİSİ DEĞERİNDEKİ MEBLAĞI ÖDEYEBİLECEK 

TÜM VATANDAŞLARIMIZA 30 AY VADE İLE

LÜX$ DAİRE VE DÜKKÂN VERİYOR
GEMLİK. ORHANGAZİ CAD. 200 MT. DE LÜXS DAİRE VE PASAJ İÇİNDE DÜKKÂNLAR 

* ORHANGAZİ. CUMHURİYET ALANI YENİ HÜKÜMET BİNASI KARSISI VE
PTT KARSISINDA LÜXS DAİRE VE DÜKKÂNLAR

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN..!

I GEMLİKTİLER-SOSYAL SİGORTALILAR

BU GÜNE KADAR YÜZLERCE AİLEYİ KONUT 
SAHİBİ YAPAN, KALİTELİ İNŞAATLARI İLE MÜŞ
TERİLERİNİ DAİMA MEMNUN BIRAKAN, SATILAN 
DAİRELERE EMSALLERİNE NAZARAN 4-5 SENEDE 
10 MİSLİ DEĞER KAZANDIRAN FİRMAM ŞİMDİ 
YİNE LÜKS DAİRELERİ ŞEHİT MEHMETÇİK SOKAĞI 
SONUNDA KULAKTAŞINDA SİZLER İÇİN TEMEL
DEN EHVEN FİYATLARLA ŞATIŞA ÇIKARDI.

fi ÇARŞI VE ŞEHİR MERKEZİNE YAKINLIK I 

«T SİNEKSİZ. SİVRİSİNEKSİZ — GÜRÜLTÜ YE g 
^TRAFİKTEN UZAK ÜÇ KÖSELİ ARSA-BOLISHC| 

MODERN AVRUPAİ MİMAR — EN HAVADAR |

m MEVKİ VE MANZARA

Ayrıntılı Bilgi için
MÜRACAAT ; TLF ; 1496 - 2194
ERKULLAR İNŞ. ORT.
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31 GEMLİK

*

î* Tavuk ve Süt Hayvanı Bakıcı g
m

% Aileler Aranıyor
%
« MÜRACAAT ;
*4 KÜÇÜK ÇİFTLİK ENGÜRÜCÜK KÖYÜ Î4

M *
* Küçük Çiftlik Günlük Yumurta $ 
'*■ M
% Yoğurt ve Piliçlerini $
*' *

Gemlik Bakkallarından Temin *
M r. . M
£ Edebilirsiniz *
M w

H IŞIKLI MERDİVEN - NET 75 İLE 88| 
B M2 LİK DÖRT ODALI DAİRELER | 
R TAKSİTLE EHVEN FİATLAR I 
M - ------------- Mir BASLİYAN ve 1g 150 BİN PEŞİNLE BAŞLIYAN VE ■ 
B 2 SENE ÖDEME İMKANI OLAN ?. 
S DAİRELER £

İN TL.LIK I300 - 350 - 400 - 450 B
FİATLARLA SATIŞA SUNULMUŞTUR

M MÜHENDİS - MİMAR — MÜTEAHHİT 
H SAMİ ÇEKİÇEL - Tlf : 2099 GEMLİK
B I Nolu Cd. 2. Seç Apt. Kat 6 Daire 18

MEZUNİYETİ : DEVLET MÜHENDİSLİK 
MİMARLIK AKADEMİSİ HOLZMİNDBN

ALMANYA
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Yangınların Ardı Kesilmiyor
Kurşunlu Köyünde 270 Dekar
Ormanlık Şuhu Yandı

Eski Üyelerin Kayıtları Askıya Çıkarıldı

CHP’DE ÜYE YAZIM 
ÇALIŞMALARINA 
YENİDEN BAŞLANDI

CHP son kurultcytndo dı. 
a", non karar gereği başlat) - CHP ;,pe Yöneten *.jı
ten ve br süre önce durdu- hı Başkan Her* Dm* yi

(Gemlik KÖRFEZ) — İki 
ay içinde İtçe sınırları ic n- 
de 6 bölgede çıkan örmen 
yangınlarıyla yaklaşık ola
rak 100 Hektar örmeni;k a- 
lan yanarak kül oldu.

Çarşamba günü saat 11. 
00 sıralarında Kurşunlu Kö
yü sınırlan içinde kalan or
manlık. bölgede yazlıkçıların 
yaktıktan ateşle tutuşan ot
lar poyrazm'da etkisiyle kı
sa zamanda yayılarak 270 
dekarlık bir alanın yanma
sına neden oldu.

Bursa Orman Bölge Baş 
Müdürü Ahmet Somay'ın ver 
mış olduğu bilgiye göre ya 
nan bölgenin daha önce de 
yanmış olduğundan zararın 
fazla olmadığı belirtildi. Ma
kilik, çamlık ve yangın en
kazının yeniden yanması şek

Belediye Başkanı 
Akıt,
Mazotlu Araçların 
Asfalt Yollara 
Bırakılmamasını 
İstedi

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt, gazetemize yaptığı a- 
çıkiamada mazotlu araçla- 

■ nn yeni yapılan asfalt yol
lara bırakılmamasını istedi.

Akıtın açıklaması şöyle- 
■ dir ;

<— Çarşı meydanı ve di 
ğer yörelere yapılan yeni as
faltlar üzerine park edilen 
araçlardan damlayan ma
zotlar yolları tahrip etmek
tedir. Araçlardan yollara dam 
foyan bir bardak oranında 
mazot yaklaşık 5 metre ka
relik asfaltı bozmaktadır. Be 
tediyemizin asfalt onarım 
teşkilatı olmaması nedeniy
le araç sahiplerinin çok dik 
katli olmalarını rica ediyo
rum. Ayrıca ot arabalarına 
yüklenen demirlerin asfaltı 
çizip tahrip ettiği görülmek
tedir, Demir satıcılarının at 
arabalarına demir taşıtma
maları yalların korunması 
bakımından önemlidir.»

SUYUN
TEMİZLENMESİ İÇİN 

•OO tIN TL GEREKLİ

Belediye Başkanı Akıt, 
belediye çalışmaları hakkın 
da bilgi verirken de Nacaklı 
dan getirilen içme suyunun 
tornan zaman bulandığını, 
ek tesislerin yapılabilmesi 
için 500 bin liraya ihtiyaç

O. S,? te 

ünde görülen orman yangını 
nı söndürmek için Gemlik, 
Bursa motorlu öncü ekipleri 
Keleş, Orhaneli, İnegöl, Ke
malpaşa ve Bursa Orman 
yangın söndürme ekipleri ile 
Gemlik Askeri Hara erleri 
ve Bursa İstihkâm taburun
dan gelen erler bulundular.

Perşembe günü saat 9

Yangın Felâketzedelerine Çeşitli Kuruluşlarca
Yardımlar Sürdürülüyor

Geçen hafta Osmaniye 
Mahallesinde çıkan yangın 
sonucu evsiz kalan yedi a- 
ileye çeşitli kuruluşlarca yar 
dunlar yapılmağa başlandı.

İlk olarak CHP İlçe Yö
netim Kurulunca açılan yar

Üç Zorba Taksisine Bindiği Şoförü Bağlayarak
Bagaja Kapattı

_ .. , ile bağladılar. Daha sonra
Zorbalara bagaja tıkınan orobamn bagajl no tıktılar.

tersi şoförü "hayatımı zor kur- öldürecekler diye çok kork
terdim" dedi. tum. Bu ara ellerimi çözmek

KUMLA'DA DANS
YARIŞMASI

Geçen hafta Küçük Kum 
fa Yalı Aile Gazinosunda ya
pılan dans yarışmasını An
karalI Hülya Töre ve Niyazi 
Kuran Çifti kazandı. İkinci
liği Nurhan Ayhan, Nevzat 
Ergen çifti, üçncülüğü Şer* 
rnfn ve Kari Fıchna çifti al
dılar, 

sıralarında söndürülen Kur
şunlu Köyü Orman yangını 
konusunda köylünün ve Ka 
royollorına ait dozerlerin 
çok büyük faydasını gördük
lerini söyleyen Bursa Orman 
Baş Müdürü Somay, «Yan
gınlarda kasıttan çok ihmal 
cilik büyük zararların doğ
masına sebep olmaktadır.

dım kampanyasından son
ra Gemlik Yardımsevenler 
Derneği, Kızılay Derneğince 
de yardım yapılacağı öğre
nildi, Öte yandan Camilerde 
ve mahallelerde de yardım 
kampanyaları açılarak felâ

Bursa'dan Yalova'ya git
mek için Mustafa Ünal adın 
daki şoförün taksisine binen 
üç kişi yolda şoförü bağla
yarak bagaja tıktılar.

Orman kampı önlerinde 
tıkıldığı bagajda ellerini çö
zerek kurtulan BursalI taksi 
Şoförü Mustafa Ünal olayı 
şöyle anlattı.

«— Çarşamba gecesi sa 
at 23.00'e doğru ikisi genç 
biri orta yaşlı üç kişi yanıma 
gelerek kendilerini Yalova' 
ya götürmelerini istediler, 
anlaştık ve yola koyuiduk. 
Tofaş Otomobil Fabrikasını 
geçince arabayı durdurdu
lar. Bu sırada biri boğazı
ma bıçak dayadı ve araba
dan indirerek ellerimi bez

için bagaj içinde uğraştım, 
bir ara bağları çözüp baga
jı açarak araçların geçme
sini bekledim. Bir kamyon 
geçerken var gücümle ba
ğırdım. Kamyonun durmasın 
dan ve bagajın açılmasın
dan korkan zorbalar, Taksi 
yi bırakarak kaçtılar»

Şöför Mustafa Ünal, Em
niyete gelerek durumu an
latmış ve Gemlik Emniyet gö 
revüleri hemen zorbaların 
peşlerine düşmüşlersede İz
lerine rastlayamamışlardır.

Orman içinde ve kenarların
da oturanların yaz ayların
da ateş yakmamaları, yakılan 
ateşi çok iyi söndürmeleri 
gerekmektedir» dedi.

Daha önce Armutlu da 
iki orman yangını. Narh Kö
yünde ve Kurtul, Kurşunlu 
Köylerinde birer kez orman 
yangını meydana gelmişti 

ketten zarar görenlere yar 
dunların yapıldığı belirtildi.

CHP İlçe Yönetim Kuru 
lunca açılan kampanyanın 
önümüzdeki hafta biteceği 
açıklandı.

e** «-««a

! Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Kamplardaı
| Biri Daha Bitti
■ Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Hasanağa ve Karacaali Kcmptornda bîr devre I
t ha değişti. Kamplardan her devre 2öü’e yakın öğrencinin yararlandığı açıklandı.
t Yetiştirme Yurtlan öğrencileri ile çok az sayıda Milli Eğitim Bakanlığına boğh ol

ların öğrencilerin kaldıkları Gençlik ve Spor Bakanlığı kamplcnnda bu yıl 10 ar gîmi 
üç devre de 600’e yakın öğrenci yararlandı.

İstanbul, Küçük Yalı ve Zeytinbumu Yetiştirme Yurdu, Ankara, İsparta, Kırtdarefi, 
mir. Adana, Mersin Yetiştirme Yurdlan öğrencilerinin kaldığı kamplarda öğrenciler spe 
çalışmalar ve eğitsel çalışmalar yapmaktalar.öğrenc'Iere gözcü olarak 10 Hacetti 
Üniversitesi son sınıf öğrencisi de problemli çocuklar orasında incelemelerde bulunda

Kampla öğrenciler toplu halde görülüyor. (Foto : Gemlik KÖRFEZ)

rulon üye Kayıt işlemlerine 
yeniden başlandığı oçtkton-

Orman 
Bakanlığı 
Gemlik ve 
Köylerini 
1979 OR-KÖY 
Programına 
Aldı

CHP İl Genel Meclisi ü- 
yesi Mustafa Özalp tarafın
dan Gemlik ve Köylerinin 
OR-KÖY proğramlarına alın 
ması için Bakanlığa başvu
rusu olumlu bulundu ve 1979 
Edüt-Planlama proğramına 
alındığı bildirildi.

Orman Bakanlığı Orman- 
Köy ilişkileri Genel Müdür 
Yardımcısı İbrahim Canfes 
tarafından bilgi için Musta
fa Özalp'e gönderilen yazı
da «Genel Müdürlüğümüzce 
tanzim edilen program gere 
ğince, Gemlik İlçesine bağlı 
(24) adet Orman Köyü, 1979 
yılı Etüd-Planlama progra
mına alınmıştır.» denilmekte 

•dir.

razmtortn p<geovw fon 
ten ûzerme doldum torak C 
ne! Merkeze gönöeritecej 
ve hiç bekletilmeden «N 
îend irileceğini söyledi. C 
mili şöyle konuştu :

cPortimsze koyıttannı i 
tıracaklor ilçe binamıza 1 
lerek görevli arkadaşları 
yıttonnı yaptırabilirler. Y< 
getirilen düzenleme ile t 
tün yanlışlıklar gideril®» 
tir. Başvuru için nüfus c 
dam ve üc fotoğraf gere 
dir.»

Öte yandan 30 Ka 
1976 tarihine kadar pan 
kayıtlı olup, bir sûre d 
kayıtlarını yenilemiş olan 
ki üyelerin bilgisayar lı 
lan ilçe örgütüne gelmiş 
yönetmelik gereği parti 
nosında askıya »kanin 
tor.

Motorlu Taşıyıcıl 
Koop. Seçimlerin 
Oylar Eşit Çıktı

S.S. Gemlik Motorlu 
şıyıcılar Kooperatifinin «d 
yoncular Kahvesinde» y 

D. S. 3 I
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HAFTADAN 
HAFTAYA

“İki Gençlik»,/*
Bir gönçtik ver. Denizde, plajlarda, gazinolarda, 

<lleko'oklo«ı'o geçiriyor günlerini. Geceleri ateşler ye
lliyor bu gençlik., Danslar yapıyor ateşin etraf nda.. 
Sorunları dinlence günlerinin çabuk geçmesi.. Sorun
ları ayrılık; mevsimlik sevilerin bitmesi.. Çorumuzun 
boyuna gidiyor bu gençlik» «Aman ne kader iyi, genç
lik dediğin böyle olur» diyoruz..

Neler yapılmıyor bu gençlik İçin» Güzellik yarıl
maları mı dersiniz» Dans yarışmalarımı dersiniz» Ala
bildiğine yarıştırıyoruz aralarında bu beğendiğimiz 
gençliği» En alımlılarını vo bakımlılarını en güzel se
çiyoruz» En İyi dönüp oynayanlarını ise dene kralı.

Çok da şakacı bu gençlik» Aralarında ne esp
riler yapıyorlar, nasıl da güldürüyorlar birbir'erini bir 
görseniz).» Okuyorlar da elbette bu arada.. Kışın ko
lejlerde okuyorlar» Yazın ise, denize bakan balkon
larda» Mutlular kendi alanlarında» Denize gidiyorlar» 
Sinemaya gidiyorlar» Diskoteğe gidiyorlar» Pikniğe gi
diyorlar» Mutlular kısacası»

Denize gittikleri İçin mutlular»
Sinemaya gittikleri için mutlular»
Diskoteğe gittikleri İçin mutlular»
Pikniğe gittikleri için mutlular»
Kendi alanlarında mutlu bu gençlik»
Bir gençlik daha var» Hepimizi kızdırcn, boyalı 

basma «Anarşistler» diye manşet olan bir gençlik»
Doğudan gelmişler, Güneydoğudan gelmişler, Orta 

dan gelmişler, Güneyden gelmişler» Doldurmuşlar, Ü- 
nlverslteleri, yüksek okulları»

Hepsinin ortak yanı, nereden gelmiş olurlarsa ol
sunlar yoksul aile çocukları olmaları»

Demekler kuruyor bu gençlik. Derneklere giriyor» 
Afişler asıyor» Hatta vuruşuyor bu gençlik» Vuruyor, 
vuruluyor» Hapislere giriyor» Gerçekten büyük yan
lışlar da yapıyor bu gençlik» Biz bunları görerek, ya
pılan her yanlışı onlara yükleme kurnazlığını gösteri
yoruz.

Bu gençlik mutlu mu, değil mi, bilmiyorum!» Fa
kat bildiğim bir şey var» O da; yoksulluğun kader di
ye bilindiği yerden gelmiş bunların hepsi» Hiç bir şey 
bilmiyorsa bu gençler; nüfusunun % 30'a yakını oku
ma yazma bilmlyen bir halkın çocukları olduğunu bi
liyorlar» Köylüleri yoksul, İşçileri sömürülen bir hal
len çocuktan olduğunu biliyorlar» Kaynakları yabancı
lara peşkeş çekilmiş bir ülkenin ve halkın çocukları 
olduğunu biliyorlar.

Banlan bildikleri için de mutlu olmamalarına ola
nak yok bu gençliğin» Bu gençlik mutluluğu usta bir 
terzinin kumaş biçmesi gibi biçiyor» Bunların mutlu
luğu ellerinde, tutmuşlar avuçlarına almışlar»

Adam dediğimiz gibi yanlışları çok bu gençliğin.. 
Ve biz onların bu yanlışlarından bile yararlanmak is
tiyoruz. Kendi yanlışlarımızı bile onların yanlışlarıyla 
örtmek istiyoruz.

iki Gençlik var!» Hep düşünüyorum bu iki gençliği.
Ve çocukları da düşünüyorum, çocuklarımı da dü

şünüyorum»

Vi

Uzun vadeli Satılık Arsalar
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Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

ödemede kolaylık yapılır
%

fer

hk
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Gençali ovasında sahile 400 metre 
uzaklıkta satılık 

uzun vadeli arsalar

%

(DER) SİZ (BİR) SİZ DEMOKRASİ

Paflagon'/a, «geri 

uları yıllar yılı

olmuş-

Eni konu

ülkedeki deme-kratik

olarak ,bir türlü evlenebilme, yaşam'arır 

birleştirebilme olanağım bulamayan

bulunduğunu, genç kızların orta yaşlı kızların yaşlı miz ar

nomik-demokratik» haklarının gözetilmesi gerektiğini 

kızlara «koca-seçme» özgürlüğünün tanınmasının ka< 

nu söylemeye başlamışlar.. Onlar da homurdanmay

uyanıyor, çıkar musluklarını tıkamaya hazırlanıyor- Evde ki 

genç kızlar, orta yaşlı kızlar, yaşlı kızlar uyanıyorlar..

Ülkeyi demokratik bir biçimde sömürenler, demokrasiyi

orta yaşlı kızları.

ALMANYA’DA FAŞİZM a«
ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

radyoda çalışamazlardı. Öğretmen, tiyatrocu, sinema
cı, avukat, hattâ doktor bile olamazlardı. Alışveriş yap
maları, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları dahi yokuşa 
sürülmüştü. Lokantaların, eczanelerin vb. kapılarında 
«Yahudiler Giremez» levhalarından geçilmiyordu o dö
nem Almanya’sında. Geceleri bir otelde koicn.ıyorlardı. 
Bazı şehirlerin kapılarında «Bu şehre Yahudiler Gire
mez» yazıyordu. Yahudilere karşı her türlü insanlık an
layışına aykırı bu açık tutum, giderek İkinci Dünya Sa
vaşı içinde bütün Avrupa’da altı milyon Yahudinin SS 
gangesterler.nce kitle hâlinde ve kimi zaman «bilimsel 
yöntemler» le hunharca imha edilmelerine kadar va
racaktı!

YAHUDİ DÜŞMANLIĞININ VE NAZİ 
PROPOGANDASIN1N ARDINDAKİ GERÇEK

Nazilerin Yahudi düşmanlığı, gerçekte, onların bü 
yük sermaye çıkarlarının gücü karşısındaki çaresizlik
lerinden kaynaklanıyordu. Fiilen tekellerin iktidarının bir 
âleti olan Nazi iktidarı, Yahudilere düşmanlık güderek, 
onlara zulüm ve eziyet ederek, onları «insan» yerine 
koymayarak kendi gözünde «kişilik» kazanıyordu! Aya
ca Yahudiler ekonomik sıkıntı ve gelecek korkusu içinde 
yüzen Alman halkına tekel sömürüsünün ve tahakkümü
nün günah keçisi olarak sunulmaktaydılar. Tek parti dik 
tatorlüğünün pençesi altında tekellerce amansızca soyu 
lup sovana çevrilen kitleler bir yandan şatafatlı Nazi 
törenlerinde türlü debdebe ve «büyüklük» masallarıyla 
avutulurken öbür yandan hınçlarını Yahudilerden alma
ya çağrılıyordu!

Nitekim daha önce de gördüğümüz gibi, Nazi prog
ramında ve propagandasında büyük yer tutan demago
jik «anti-kapitalist» vacdierin hiç birisi Nazi iktidarı tara
fından yerine getirilmedi. Tam tersine, bütün siyasî ve 
ekonomik mücadele imkânları ellerinden alınan emekçi 
kitleler ve bütün diğer halk kesimleri üzerinde paraba- 
balcırının sömürüsü ve tahakkümü büsbüstün arttı.

NAZİ İKTİDARI VE TEKELLER
Bir kere, Hitler Başbakan olduktan sonra yeni hü

kümetin yaptığı ilk işlerden biri, «son yıliarda gerişilen 
bütün devletleştirme denemelerine son verileceği» ni ilân 
Çimek oldu. Nazi hükmeti âdeti hilafına bu sözünü tuttu

feri zamanında göremediği kadar destek ve yardımı st 
zümona «devletçi» ve «kapitalizm düşmeni» Naziler zc 
manında gördü. Nazi devletine biodınt ettikten boranın: 
ödedikten sonra işi işti!

İkincisi, özel teşebbüs Naziler zamanında eskiden ol
duğundan da çok devletle içiçe girdi. Nazi devleti pare- 
babalarının, sanayi ve banka kıratlarının, büyük toprak 
sahiplerinin bütün topluma karşı içinde yuvalandıktan 
en ileri, en müstahkem mevzi oldu.- Devletle bütünleşen 
tekelci sermaye olgusu, devleti toplumda herşeyin üstün 
de ve herşeye hâkim en yüze «bağımsız» güç saydığını 
iddia eden Nazi iktidarı döneminde doruğuna ulaşt. ■■ "

Bunda şaşılacak bir taraf ya da bir çelişki yoktu 
Çünkü faşistlerin devleti yüceltmeleri, tekelci sermayenin '. 
bütün toplumu tahakküm altına olma ihtiyacının bir ifa
desiydi. Bütün toplumun tepesinde cn yüce bağımsız 
güç sayılan faşist devlet, aslında, çıkartan toplum cıkaı- 
farından «bağımsız» laşan tekelci sermayenin kendi «yû- 
oe» çıkarlarını her ne bahasına olursa olsun bütün top
uma dayatma aracıydı. Faşist devletin mutlak iktidar ol- * 
nia iddics'naa, tekellerin mutlak iktidar hırsı dile geliyor
du.

Hitler'in iktidara gelir gelmez Almanya'nın «güçlü dev 
iet» siyaseti .adına giriştiği ve büyük bir gayretle sğrdü- 
ğü silahlanma kampanyası ve savaş hazırlığı dâ. doğru
dan doğruya tekelci sermayenin çıkarlarına hizmet edi
yordu. Birinci Dünya Savaşının ünlü kumandanı ve sa
vaş sonrasının hemen bütün gerici darbe teşebbüsleri
nin gönüllü kahramanı General. Ludendorff 1935’de ya
yınladığı Topyekûn Savaş odiı kitapta, bir mîlletin top- 
yekûn savaşa haz'donması için ekomisinin de topye
kûn örgütlenip seferber edilmesi gerektiğini söylemişti. 
Naziler döneminde Alman ordusunun Askerî Ekonomik 
işlerine bakan bir general sonradan. < İki dünya savaşı 
arasında Almanya’nın yapmak zorunda kaldığı gibi, ba
rış zamanında dahi bütün ekonomik güçlerini bile bile, 
sistemli bir biçimde savaş ihtiyaçlanna yöneltmiş pek az 
ölke görülmüştür.» diyecekti. Topyekûn savaşa hazırlık 
için ekonominin topyekûn örgütlenip seferber, edilmesi 
zorunluluğu, doğal olarak, özel teşebbüsün ekonomik 
Kraliyetinin «devletçe denetilmesi» ni gerektiriyordu. Ama
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Gemlik Sunğipck Fabrika»! Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

da! Devlet işletmeleri, 1929 krizi nedeniyle iflâs ettikten 
için devletleştirilen bankalar, gemi yapımı ve deniz işlet
meciliği teşebbüsleri, vb. yeniden özel sektöre devredil 
di. İşleri yolunda gitmeyen özel işletmelere devlet des
teği arttırıldı. Devlet sadece, özel sektörün el atmakta 
çıkar görmediği alanlarda, yada özel sektörü besleyen, 
ona yeni iş imkânları ve sömürü alanları açan, âcil ih
tiyaçlarını karşılayan altyapı (yol, liman, enerji, vb.) hiz
metlerinde faaliyet gösteriyordu.

Böylece özel teşebbüs. 1918 Kasım «ihanet» inden 
sonra başa geçen özel teşebbüseü Cumhuriyet hükümet

bu. deha doğru vegerçekçi bir acıdan bakıldığında, dev
letin tüm imkânlarının özel teşebbüsün, yani bir avuç 
tekelcinin ç:korlen doğrultusunda savaş için örgütlenip 
seferber edilmesinden başka bırşey deilai. Nitekim bu 
dönemde gittikçe büyüyen ya da. ilerde göreceğimiz gi
bi, zorunlu birleşmeler yoluyla daha da azmanlaşan dev 
şirketlerin yönetim kurullarında büyük sanayi ye banko 
temsîfcîleri yüksek bürotrakîar ve Ordu temsfcileriyte 
birlikte âş» görüyorlar, devletin başını çektiği silâhlan 
ma ccbcsı bu tür içli dışlı ilişkilerle yürütülüyordu.

'a

Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta parsellenmiş arsalar

Tlf t 2097

Muhtar KASAN
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Pak İf Hant Kat 1 No. 5 (/cinlik Yi

Kiralık
Gürçay Işhanında Kiralık Daireler 

Bürolar ve Dükkânlar.

Müracaat : Av. Fehmi Karacan 
: 1441 Gemlik

Gemlik Körfezi

Okuyunuz. Okutunuz

Abone Olunuz
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Bugün, tüm yıkımlara, yitimlere kar
şın doğal güzellikleri yönünden zengin o* 
lan İlçemiz, İlkçağlarda nasıldı? Şimdikin
den katkat üstün, doyum olmayan doğası 
varmış kİ, ilkçağlarda şehrin temellerini 
atanlar olmuş. Uzunca, yaşamicr-nı sür
dürmüş, İlkçağ İnsanları kurdukları bu şe
hirde. Sonradan, ordular baş nda bir kral 
gelmiş, Makedonya Kralı Filip'miş bu kral. 
Kurulmuş şehri, ccımasız yakınış, yıkmış 
Sonraları yolu buralara düşen Blthinya 
Krallarından, Prusycs tarafından yeni baş 
tan kurulmuş, adı Prura olmuş. Sonradan: 
Sunğipek Fabnkas n n olduğu y erde kuru
lan Gemilik (Tersane) ten kaynaklanarak, 
giderek Gemlik oluvermiş cdı i’çemizln. Bi 
rinci Dünya Savaşı sonucu Yunanlılarca 
«işgale» uğramışsa c’a: Kurtuluş Savaşı so 
nucu derslerini aierek ilçemizle birlikte 
yurdumuzu da terke' m'şlerdir, bu «istilâ» 
düşkünleri.

Gemlik'in çekici doğa güzelliklerinden 
başka, değerini artıran anayollar üzerinde 
bulunmasıdır. Nereye gidilecekse kolaylık
la ulaş'm aracı bulunur. Bir yanda karayo 
lu öbür yanda deniz yolu. Canınız mı sı
kıldı iki saat otuz dakikada İstanbul, çev
re iller ilçeler komşu kapısıdır bugünkü 
Gemlik'in. Körfezi çevreleyen dağların han 
gi tepesinden baksanız Körfezi görürsü
nüz. Görürsünüz amma, ayrı güzelliklerde, 
Her mevsim doğanın değişen, doyum olmaz 
güzellikleri Gemlik’te yaşanır. Gün batım- 
lannda renk cümbüşü sarar her yanımızı. 
Kırmızının, morun, mavinin, sarının kucak
laştığı körfez, seyrine doyum olmayan ak
şam saatleri yaşatır insana. Tüm renk ton 
lan içinde dev bir tablo.seyredersiniz kah
venizi yudumlarken. Sayılamayacak güzel
likleri, yok etme savaşında olan eller de yok 
değil. Deniz kıyılarının yağmalanması günü
müzde gözler önünde sürdürülmekte. Zama 
nında, cömert olan Gemlik Körfezi, dinamit
te, trolle, dibi kurutulurken, Körfezin mavi 
sularını kirletmekten de geri kalınmıyor.

Azından yirmibir, yirmi iki sene önceleri 
sokaklarında çiroz kokuları çevreye yayıl
dığında bir deniz şehrinde olduğunuzu an
lardınız. Bugün denizi görmeden anlayamaz 
siniz-.taunu. Orhan Veli «Gemlik'e doğru de-

Kim Ne ödedi
Adı Soyadı Ödediği V.

BengÖÎ ’ Erdoygun 4.090.—
Alırı» Selçuk 1.235.—
İlham Kıran 8.950,—
Z- Ferda Ulkümen 1 .047.—
Nuri Akatur 3.115.—
Dunun Ersöz 5.897.—
Zekî Cem i eloğlu 24)65.—
İbrahim Yağcı 2.165.—
Masan Yeşltdağ 3.300.—
Hüseyin Sert 32.005.—
Ali Cemal Süt Zar. Bey. Et
Semiha Barutçuoğlu . 2.875.—
Ahmet T aydemir 520/—
Fuat Kabil 8,110.—
Alt Akçelebi 727.—
Mehmet Kartlı 2.000.—
Ali Ada 13.597,—
Zeki Çevik 2.665.—
Fuat SavranoğuHirt 1.035.—
Kfcnm Oemlroledlu 1.805.—

Adı Soyadı Ödediği V.

Kadir Vurgun 7.725.—
Nurten Şendil Vergisiz
İbrahim Oztürk 4.697.—
Tilat Ayhan 615—
Halûk Ayhan 747—
Ali İhsan Ertunç 2.510.—
Huryit Kutlu 1.910.—
Refik Gürler Mat. Be. Et.
Hüseyin Acı 1.415—
Birgül Soyar 21.760—
Recep Eğe 727—
Kenan Dar|; 4.585—

Neriman Köse 610—
M. Faruk Değerli 44.385—
Bayram Oıaelan 4.855—
Cava! Torun 70855—
Osman Kaya 560—
Zafer Yıldırım 18.397—
Ahmet Güre 3.247.—
Abdullah Güre 3.247.—

Adı Soyadı Ödediği V.

Cahit Yöntem 22.230—
Ahmet Çakır Mat. Bey. Et.
Sabrl Biçer 2.650.—
Ali Ünlü 3.097—
Özkan AlyUz Vergisiz
Necdet Ergün 138—
Sevim Kalkan 3.300 —
Özgün İşlek Mat. Be. Et
Güray Canbay 134—
Mustafa Can 134—
İsmet Dündar 3.547—
Ziya Semiz 3.795.—
M. Teoman Dumlu 30.772—
Musa Koçak 4.605..—
Eyüp Korkusuz Zar. Be. Et
Ünal Özcan Zar. Bey. Et.
Eray Mert 9.572.—
Ahmet Ctdılc 165—
Savaş Cıdık 180—

Düğün, Ni.şan 
Sünnet
Davetiye]erinin z
En Güzelleri
KÖRFEZ
Basımevinde 

Yabancı Gönüllüler
Yine Geldi

Gönüllü Hizmetliler Der
neği üyesi 16 genç köy içi 
hizmetlerinde çalışmak için 
ilçemize gelerek Kafirli Köyü 
ne gittiler. 10 günlük köy 
çalışması yapacak olan 
gençler daha sonra ülkeleri 
ne dönecekler.

nizi göreceksin sakın şaşırma» dediği za
manlar nerede? Deniz, doğurgandı cömert
çe o zamanlar. Sabahları bahk satanların 
sesleriyle uyandırdı. Gemlik'te yaşayanlar 
olarak, dernekleriyle, işçi kuruluşlarıyla, o- 
k utlarıyla, memurlarıyla, amirleriyle gözler 
önünde yiten Gemlik'e sahip çıkıtsa. So
rtinle ra bir bir eğilirse. Gemlik, çevre ilçe
lere örnek atılımlar yapabilse, her alanda. 
Yap idığınt sandığımız göstermelik işlerle 
avutmasak kendimizi. ,

İlçemiz, başka kentler gibi betonlaşma 
salgınına uğradı. Geze görünmeyen tek tü
ze yapılar, mimarisi bize özgü olmaktan u- 
zakbeton yığınları, ifçemizce özgü eski ev
leri de ortadan siliyor. İlerici kuşaklar, ata
larının oturdukları evlerden örnek görmek 
isteyeceklerdir kuşkusuz. Ne bırakacağız? 
Üzerinde durulmayan ilçe mimarisiyle; ev
lerde kullanılan eski, işlemeli örtüler, çevre
ler, uçkurlar, para keseleri, yemeniler, biz 
yaştakilerin içlerinde büyüdüğü beşikler de 
yok olup gidecek. Bunların yanında çevre 
halkının yerel türküleri, masalları,' fıkrala
rı atasözü bilmece, tekerlemeleri de halk bi
limi sayfalarına geçmeden yitip gidecek Kül
tür kaynağımız olan, sayılan, atadan kalan
ları, sahip çıkılamaz mı? Gemlik’in Doğa
sıyla folkloruyla, mimarisiyle çoraklaşması 
na, bu zamana dek olduğunca gözmü yumu 
lacak. Sanmıyoruz. Buralara el atılacağı 
inancıyla sanmıyoruz.

Yukarıda değinildi, ilçemizde, elbirliği, 
gönül birliği yaparak, çalışacak kuruluşlar 
eskiye oranla çok; çalışmaları de yol yöntem 
içinde. Örneğin : Halk Eğitim, İlköğretim mü 
düdükleriyle, tüm okulların müdürleri elle
rindeki bol olanaklarıyla ilçemiz doğasının 
korunmasına, folklor araştırmalarına eğile- 
mezler mi? Tüm bunlara turizm derneğine 
de katarsak. Eski evlerden örnek mimarimi
zin hatlarını taşıyan ev bırakılmaz mı?

Doğasını koruyacak, mimarimizden ör
nek bıraktıracak folklor zenginlikleriyle ge
lecek kuşaklara bırakacak;, dinamitçilere, 
trolcülere dur diyecek, çevreye topluma dö 
nük çalışmalarda örnek yapacak elleri bek 
liyor; giderek her alanda çoraklaşan Gem
lik.

Belediye Başkanı
olduğunu, bu ödeneğin İlleı 
Bankasından alma olanağı
nın bulunmadığını belirterek 
şöyle konuştu.

«— Kış aylarında su bu
lanması çoğalabilir. Gerekli 
tesisler yapabilmemiz için 
Gemliklilerin yardımına ihti 
yacımız vardır, Bize bu yar
dımı yaparlarsa sağlıklı, te 
miz suya kavuşmuş oluruz.»

Se/« 3

Satılık Bahçe

Orhangazi Cad. Zeytin Kooperatifi 

yanında parsellemeye uygun 

2670 m2 lik Bahçe satılıktır.

Müracaat : Feridun ÖZBEK 
tlt. 1243 Gemlik

Motorlu Taşıyıcılar
Koop. Seçimlerinde

Satılık Arsalar

Gemlik, Derboyunda .minibüs dura
ğına 750 m. uzaklıkta

120 - 140 m2 lik bitişik 4 parsel
Ödemede kolaylık yapılır.

Müracaat : Gemlik Körfez Basımevi tlf. 1797

lon genel kurul kongresin
deki seçimlerde oylar M gru 
ba'do eşit olarak çıtan», 
kongre bir başka güne kal
dı.

Olgun bir havada yapı
lan kongrenin divan heyeti
ne Emir Doğru. Emin Dağ. 
San Aydın getirilmiş, yöne
tim kurulu raporlarının okun 
masından sonra yeni yeni 
seçimlere geçilmiştir.

Ahmet Kader. Kazım Sa
rı, Ali Türk Ali Sebahattin 
Şener, Mustafa Ceylan, Şe
ref Bağış ve İbrahim Sezer 
grubuyla Yusuf Aydın, Ka
zım Aslan, Mehmet Şener. 
Emin Doğ, Aslan Bıyıker. Ab 
dullah Akın, Ali Osman Sert 
aslan dan oluşan ikinci 
grup arasında yapılan secim 
lerden sonra oylar sayıldı 
ve her iki gruba da (31) er 
oy çıkınca divan başkanı 
kongreyi tek gündem mad
desiyle yapılmak üzere baş 
ka bir güne erteledi.

Güney Giyim
1978 Bayram ve Sonbahar Sezonunda 

Model takım elbise ve gömlek Çeşitlerini 
siz Gemlik'lilere iftiharla takdim Eder
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Katip Aranıyor
Otelimizde Çalışacak • •

Katip Aranmaktadır
MÜR : EMEK OTELİ GEMLİK

Yerlere Tükürmeyelim
Cadde ve Sokakları Temiz Tutalım

Ankara
Veteriner Okulu 
Askeri Haraya 
Tasındı•

Ankara Veteriner Okulu 
Genel Kurmay Başkanlığının 
emirleri üzerine Gemlik As
keri Haraya taşındı

1 Eylül günü öğrenme 
başkn-ocak olan Veteriner 
Okulu nun odı «Askeri Ve
teriner Okulu ve Araştırma 
Enstitüsü» olarak değiştiril 
di.
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SAYIN HALKIMIZA
ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
GEMLİK VE ORHANGAZİ’DE BAŞLADIĞIMIZ DÜKKÂN VE 

DAİRELERİN ALIMINDA SAYIN HALKIMIZIN GÖSTERDİĞİ İLGİ VE GÜVENE 
TEŞEKKÜR EDERİZ.

AZ MİKTARDA KALAN DÜKKAN VE DAİRE SATIŞLARIMIZIN 
DEVAM ETMEKTE OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA DUYURURUZ.

ALMAKTA ACELE EDtNİZ
A MÜRACAAT :

ERKULLAR İNÇ. ORT. 
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31 
TLF : 1496 - 2194

GEMLİK

g HERKES İNŞAAT YAPAR AMA ğ 
İNŞAAT MİMARIN İŞİ

3 GEMLİKTİLER-SOSYAL SİGORTALILAR i
BU GÜNE KADAR YÜZLERCE AİLEYİ KONUT 

S SAHİBİ YAPAN, KALİTELİ İNŞAATLARI İLE MÜŞ- 
5 TERİLERİNİ DAİMA MEMNUN BIRAKAN, SATILAN 

M DAİRELERE EMSALLERİNE NAZARAN 4-5 SENEDE 
S 10 MİSLİ DEĞER KAZANDIRAN FİRMAM ŞİMDİ 
■ YİNE LÜKS DAİRELERİ ŞEHİT MEHMETÇİK SOKAĞI 
m SONUNDA KULAKTAŞINDA SİZLER İÇİN TEMEL 
■ DEN EHVEN FİYATLARLA ŞAT İp A ÇIKARDI

S

| ÇARŞI VE ŞEHİR MERKEZİNE YAKINLIK 

a SİNEKSİZ. SİVRİSİNEKSİZ — GÜRÜLTÜ VE gg 
»TRAFİKTEN UZAK ÜÇ KÖŞELİ ARSA-BOL İŞIKâ 

B MODERN AVRUPAİ MİMAR — EN HAVADAR B
MEVKİ VE MANZARA

g IŞIKLI MERDİVEN - NET 75 İLE 88S S M2 LİK DÖRT ODALI DAİRELER & 
TAKSİTLE EHVEN FİATLAR & g 150 BİN PEŞİNLE BAŞLIYAN VE g B 2 SENE ÖDEME İMKANI OLAN M 

S DAİRELER S
g 300 - 350 - 400 - 450 BİN TL. LİK g 
S FİATLARLA SATIŞA SUNULK UÇTUR 
H &
M MÜHENDİS — MİMAR - MÜTEAHHİTB SAMİ ÇEK İÇEL - Tlf ; 2099 GEMLİK U
B I Noiu Cd. 2 Seç Apt. Kat 6 Daire 18

B MEZUNİYETİ : DEVLET MÜHENDİSLİK
2 MİMARLIK AKADEMİSİ HOLZMİNDEN g

ALMANYA M

3

Sayın Gemlik Halkına
GEMLİK MANAVI

Taze Sebze ve Meyvalarıyla
Gece Gündüz Emrinizdedir

Evlere Servis Yapılır 
Bir Telefon Kafidir

TLF t 1856
BELEDİYE KAHVEHANESİ KARŞISI GEMLİK

YAPRAK EMLÂK
Tlf •. 1271 - Ev : 2300
İstiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK 
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

ÜLKÜOĞLU İNŞAAT-TİCARET 
ERTVÛRUE VX.Kty

RİKKETTB VİNLEX. MARLEY. ONDULİNE ÇATI KAPLAMA LIVHALARI. 
OERLİKON ELEKTROTLARI BAYİLİKLERİ, HER TÜRLÜ SANAYİİ DEMİRİ, PROFİL 

SAÇ, SUNTA, KONTRALİT, SU BORUSU SATIŞLARINA DEVAM EDİYOR.
AYRICA ŞEHRİN EN GÜZEL YERİ BELEDİYE ELEKTRİK İŞLETMESİ 

KARŞISI ŞEHİT MEHMETÇİK SOKAĞINDA HER ŞARTA UYGUN 
LÜKS DAİRE SATIŞLARINA BAŞLANMIŞTIR.

Ülküoğlu İnşaat - Ticaret 
( Eski PTT Binası — GEMLİK )

KÜÇÜK CHUK Ürünleri Simdi Bakkallarda
GÜNLÜK YUMURTA, PİLİÇ VE YOĞURT

ÇİFTLİK : ENGÜRÜCÜK KÖYÜ SOĞUKSU MEVKİİ
Siparişler : Çiftlik : 1536 — Gemlik : 1856
NOT : BAKKALLAR MAMULLERİMİZİ HBR GÜN SERVİS ARABAMIZDAN 

TEMİN EDEBİLİRLER
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Tüm İktisatçılar Birliğince Hazırlanan Raporda

Orman Karakteri Kalmayan Arazilerin
Zeytinlik Hnline Dönüştürülmesi istendi

(Gemlik Körfez Araştırma
Merkezi-'

Genel Merkezi Ankara da 
olan Tüm iktisatçılar Birli
ğince bir süre önce hazır
lanan «Türkiyede Zeytincilik 
ve Sorunları* adlı raporda 
«asıl zeytin yetiştirilecek o- 
tan alanların orman smın î- 
çinde, fakat orman karakte 
ri taşımayan funda ve ma
kiliklerle kaplı bulunmakta
dır. Bu yerler orman sının 
dışına çıkarılarak zeytinlik 
alarak kullanılmalıdır» denilî 
yer.

Zeytin ve zeytinyağı tü
ketiminin yurdumuzda genel 
likle küçük üreticiler tara
fından yapıldığının bildirildi
ği raporda, zeytinin sahil böl 
gelerinin en önemli ürünü 
olduğu, zeytin dikili alanların 
801. QQO hektar (1975 yılı) 
lık bîr yer kaphyarak ülke 
ekonomisinde önemli bir yer 
tuttuğu bildirilmekte ve şu 
görüşlere yer verilmektedir.

<1955-1975 yılları arasın
da zeytinlik alanlarında % 
4.7 lik bir artış meydana gel 
miş, buna paralele olarak- 
ta üretimde bir o kadar ar
tarken öbür ürünlerde oldu- 
|u gibi zeytinlikte de üre-

Romanya 'ya 
imanımızdan 
Zeytin ihraç 
Ediliyor

Marmara Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifleri birliği ta 
rafından limanımızdan Ro
manya'ya 2 bin ton sofra
lık zeytin ihraç ediliyor.

Gemlik, Orhangazi ve İz
nik Zeytin Satış Kooperatif
lerinden limanımıza getirilen 
teneke ambalajlardaki zey
tinler «PALAS» adlı şilep ile
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Zeytin özel teneke-
••rfe Romanyayg ihraç
•efifiyor 

ticiler emeklerinin karşılığı
nı alamamakta, hayat paha 
hhğı ve maliyetlerin artma
sı karşısında ürünlerini de
ğerinin altında bir fiatla sat 
mak zorunda kalırlarken öte 
yandan da satın aldıkları 
mallara değerinin üzerinde

Küçük Kumta’da 80 kişi makilik ve fundalıkların orman 
kapsamından çıkarılması için bakanlıklara başvurdu
(Halil Uyar) — Küçük 

Kumla Kasabasında oturan 
80 kişi Başbakanlık, Orman 
Bakanlığı ve Köy İşleri Ba
kanlıklarına yazdıkları istem 
yazısında kasaba sınırların
da kalan makilik ve funda
lıkların orman kapsamından 
çıkarılmasını- istediler.

Haydariye Köyünde Elektrik 
(Direkleri Dikilmeğe Başlandı

1976 proğramına alınan 
Haydariye Köyü elektrik pro 
jesi çalışmalarına hafta için 
de başlandığı açıklandı.

Haydariye Köyü Muhtarı 
İsmail Hakkı Aslan, bir süre 
önce köye gelen TEK Mü
hendislerinin hat güzergâ
hını saptadıklarını ve şimdi 
de direklerin dikimi için çu
kurların kazımına başlandı
ğını bildirdi. Muhtar İsmail 
Hakkı Aslan konuyla ilgili 
olarak şunları söyledi : 

ABD den 24 bin fon gübre geldi

Türkiye Zirayl Donatım 
Kurumunun ABD den ihtal 
ettiği 24 bin ton amonyum 
nttrok gübre Azot Sanayi Te 
•Meri iskelesine gelerek bo 
şaitmo çalışmalarına baş-

Ithol edilen «çık güb
reler Azot Sanayi Fabrika
sı paketleme tesislerinde 
torbalanmakta ve Bursa Zl- 
rayi Donatım Kurumu depo
larına gönderilmektedir.

tekel fiatı ödemektedirler. 
Ayrıca kredi yetersizliklerin 
den dolayı tefeci baskısı al
tında ezilirken tarım ilaçla
rı ve gübre gibi mallara yük 
sek tekel fiatının üzerinde 
bir de karaborsa fiatı öde • 
mektedirler. Böylece küçük

Kasaba halkı tarafından 
bakanlıklara yazılan yazıda; 
konunun incelenmesi için 
bir uzman heyetin görevlen 
dirilmesi istendi. Ve şöyle 
denildi. «Bizler bugünkü de
ğişen ve ağırlaşan hayat 
şartlarına uyabilmek için da

«— İlgililerin belirttikleri
ne göre 1978 yılı sonların
da köyümüz elektriğe kavu
şacaktır. Bunun için bütün 
köylü var gücümüzle teknik 
heyete yardımcı oluyoruz.
Köylümüz kum, taş, çakıl 
kuyu kazımı ve heyetin yi
yeceğini sağlıyor. Köyümüz 
içinde 120 adet ağaç direk 
Küçük Kumla ile Haydariye 
arasında 50 adet beton di
rek dikilecektir.»

üretici bir aile üretim süre
ci içinde sömürülmesede, bü 
tün bir yıllık emeğinin bü
yük bir kısmını tekelci ser
mayeye, tefecilere ve toptan 
cı tüccarlara fiat ve kredi 
mekanizmaları yoluyla ak
tarılmakta, kendisinin ise

yoksulluğu atmaktadır.»
Raporun ikinci bölümün 

de üretim düşüklükleri üze
rinde durulduktan sonra 
şu görüşlere yer veriliyor.

«Zeytin dik meyilli ve 
entansif taama elverişli ol-
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ha çok kazanmak ve mev
cut arazilerimizi genişletmek 
zorundayız. Kasabamızın 
çevresi zeytinlik ve meyva 
ziraatma elverişli makilik ve 
fundalıklarla doludur. Bir 
tek orman ağacı bile olma
dığı halde bundan 20-30 yıl

İLÇEMİZE 1250 TON TAHSİS KÖMÜRÜ
AYRILDIĞI AÇIKLANDI

Sıcak günlerin ardından 
gelecek soğuklarda herkesin 
tek düşüncesi olan yakıt so 
rununu çözüme ulaştırmak 
için ilçemizde Kaymakam. 
Belediye Başkanı. ve Ticaret 
Odası Başkanından oluşan 
bir heyet çalışmalarına baş 
ladı ve bu yıl Gemlik'e 1250 
ton kömür ayrıldığı belirtil
di.

Bazı vatandaşlar bu yıl 
kömür sorunumuz nasıl çö
zülecek Belediyeye gidiyo
ruz para almıyorlar şeklin
deki yakınmaları üzerine bil 
gilerine başvurduğumuz İl
çe Kaymakamı Emir Hüse
yin Köseoğlu «Bu yıl kömür 
dağıtımının daha düzenli o- 
lacağını sanmaktayım» de
di.

FİATLAR BEKLENİYOR

Kaymakam Köseoğlu 
belediyenin vatandaştan 
para almamasının nedeninin 
ilçeye kontejan olarak ayrı
lan 1250 ton tahsis kömü
rünün Bölge Ticaret Müdür
lüğünden fiat tarifelerinin 
gelmemesi sonucu doğduğu 
nu belirterek şöyle konuştu: 

«—Belediye Başkanı Sa
yın İbrahim Akıt, Ticaret ve 
Sanayi odası Başkanı Sayın 
Tevfik Sulokbaşı ile birlikte 
yaptığımız toplantıda konu*

önce köyümüze gelen bir or 
man araştırma heyeti, adı 
geçen fundalıkları baltalık 
ormanlık olarak göstermiş
tir. Kasabamız ekonomisine 
yararı olmayan makiliklerin 
ormanlık alandan çıkarılma 
sı isteğimizdir. »

yu ele alarak görüştük. Ön
celikle şunu belirteyim 1250 
ton kömürün ilçemize yet- 
miyeceği kararına vardık ve 
500 ton luk daha bir kon
tenjanın ayrılması için is
temde bulunduk. Kömür fi
at durumunun belli olmasıy 
la Belediyemizde kömür tah
sisinden yararlanmak iste-
yenierin kayıtlarına baştana

ı

TAZE PARA
Türkiye bağlı bulunduğu ekonomik düzen içinde, ■ 

1 içine düştüğü ekonomik iflastan kurtulmak İçin, J 
1 bir süredir çaba harcıyor. il. Paylaşım Savaşı (2. Dünya f 
/ Savaşı) sonunda emperyalist ülkeler kendi aralarında J
r parasal ve mali sistemlerini görüşmek için Bretton j
. Vtfesds konferansında toplanmış (Uluslararası Para *
î Fonu) nun çalışmalarım butünlemek için DÜNYA BAN- ■ 
» KASİ’nı kurmuşlardı. <
4 Dünya Bankasının Uluslararası Finansman Kuru- J 
Ç mu, (IFC) ve Uluslararası Kalkınma Birliği (İDA) adında 1 
J iki de yan kuruluşu vardın Bu kuramların işlevi; «Geri j 
. bırakılmış ülkelerde emperyalist - kapitalist sistemi î 
> D. S. 2 da <

— 1 T' Ozgûr Ortam " 
dergisini tanıtan 
3 gazeteci bayan 
karakolda hararete 
uğradığını iddia 
ettiler

«Özgür Ortam »a® de- | 
mokratik sol görüşlü bir deı 
giyi ilçemizde tanıtarak o 
bone yapmağa gelen Yase
min Akbulut, Feride Ermut- 
lu, Gül Ermutlu adındaki uc 
bayon. çoğrıld klan korataol- 
da hakarete uğradıklarını id 
dia ettiler.

Pazartesi günü ilçemize 
gelerek «özgür Ortam» Der 
gisini tanıtan boyan gaze
teciler saat 13.30 sıralarına» ga
zetemize uğradıktan sonra 
gazinolarda dergiyi tanıt
mağa gitti Gazinoda iki 
sivil bekçi tarafından karako
la davet edildiklerini söyle-1 
yen bayanlar olayı şöyle on 
laftılar :

«— Görevlilerin davetle
rine uyarak karakola gittik. 
Bizi Başkomiserin odasına 
aldılar. Çantamızı elimizden 
alarak araştırma yaptılar.
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cak ve sıraya alınacaktır. 
Bu yıl geçen yıl olduğu gi
bi uygulama devam edecek. 
Yalnız resmi dairelerde sı
kıntıların olmaması için ih
tiyaç oranında kömürlerin 
belgeleri kendilerine verile
cek ve kömür yataklarından 
dairelerce ihtiyaçlar sağla
nacaktır.»
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Deniz Kuvvetlerinden bir parça, körfez 
sularındaydı geçtiğimiz günlerde. Görülee- 
bildiğince çağcıl (modern) silâhlarla dona
tılmışlar; istim üzerindeydiler. Ülkemize yö
nelik saldın karşısında, hava, kara kuvvet
leriyle ateş püskürtür görünümündeydiler 
saldırgan ülkeye. Bu tekneler bizim olsay
dı, dışardan karışanı bulunmasaydı ne iyi 
olurdu. Göğsümüz şimdikinden daha bir şi
şer, daha başka konuşurduk. Kullanırken bu 
teknekleri, nerelere kullanılacağını başka, 
yabana bir el yönlendirecek. Örneğin; Nato 
içinden bir ülke Yunanistan; ansızın saldır
dı. Yunanistan’ın arkasında Amerika var. 
Amerika Yunanistan'ı arkalamayacak mı? 
Bizi de gereç vermemekle korkutacak. 1974 
Kıbrıs sürtüşmelerinde olduğu gibi. Her a- 
landa emperyalizm baskısı.

Geçmişte, İngiltere krallığına güneş bat 
mayan üike deniliyordu. Bu krallığın yedi ik
limde sömürdüğü ülkeler vardı. İngiltere 
bolluk içinde sıkıntısız yaşıyordu o zaman
lar. Sömürgelerini soyup soğana çeviren 
İngiltere giderek; sömürdüğü uluslara ba
ğımsızlıklarını vermeye, o uluslarca zorlan 
di. Günümüzde sömürücülük modernleşti 
sözüm ona. Sömürgen büyük uluslar, sö
mürdükleri uiuslann yönetim işlerine karış
mıyorlar, baştaki yönetimler kafa tutmaya 
kalkmasınlar. Hükümetleri de düşürtürler, 
yönetime karşı eylemcileri de desteklet ler. 
İstedikleri dişlerine göre yönetim getirmek 

■ bu ulusların ana amacıdır. Parasal yönden 
dışardan aç.iacak kredilere elinden geldi
ğince engel olmaya, geciktirmeye çalışa- 

! çaktır sömürgenler. Bir ülkenin, ordusunun 
tüm donanımından tutunda, en küçük bi
rimlere değin dış yardım almadan zorluk 
içinde kalacağı kuşku götürmez. Bu gün 
gerçekler daha iyi anlaşılır, görülüyor. Ül
kelere melek yüzleriyle girenler, şeytan yüz 
terini ortaya koyuyorlar; o ülkeyi yada ül
keleri bağladıktan sonra. Çeşitli oyunlar, ya 
lan dolanlarla dost görünen ülkelerin amaç- 
ladıklan sömürmek istenilen ülkelerin: Eko
nomisini, savunma olanaklannı toplumsal 
düzenini bozmak, sonra da kendilerine bağ 
tomak. Endüstrisinden tarımına değin üre
timini sarsıntıya uğratmak. Öte yandan da, 
kendilerine bağlı sömürülen ülkelerin, baş
ka ülkelerle işbirliğine girmesini de iste
mezler. Türkiye olarak sıkıntıdaysak bugün. 
İstenilen, özlenen ulusçuluk gereğince iş
lemiyorsa dışarda ellerin doğru durmadığın 
demdir. Bugün Amerika’nın iki dudağı ara
sından çıkacak sözler önem taşıyor. Önü
müzdeki aşda, tarlamızdaki üründe, endüst 
ri üretiminde, tankımızın paletinde, uçağı
mızın piminde, topumuzun kamasında, eği
tim öğretim olanaklarımızda.. Amerikan par 
mağı var. Bu parmaklar otuz yıldan beri bize 
yân veriyor, bizi sağıyor sağdırıyor.

İkinci Dünya Savaşında iyi niyetli yar
dımla başlayan dostluk, 1950 1960 yılma çey 

rek dakika kaiasıya iyice pekişti (!) Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kararı dışında 
asker gönderildi Kore'ye Amerikan'ın iste
ğiyle. Kırıkkale silâh yapım fabrikası kapatıl 
dı Amerikan'ın isteğiyle. Kayseri uçak fab
rikası kapatıldı, Amerikan’ın isteğiyle. Na- 
to'ya yalvara yakara girildi; Amerikan’ın iz
niyle. Amerika'ya üs toprakları satıldı. Ora
larda Askeri donanımlar yapıldı, Türkiye’yi 
ileri karakol yapmak pahasına. Patlayacak 
savaşta ilk hedef Amerika değil, Türkiye o- 
lacaktır; denetimini yapamadığımız üsler yü 
zünden. Süleyman Devri kuruldu, Amerikan 
parmağıyla. Süleyman Devri’de aldı bizleri 
batağın en çıkılmaz yerinde bıraktı. İyi ki 
bırakmış. Yoksa durumumuzu bu denli net 
göremeyecek, nasıl çıkılmaz dar boğaza 
sokulduğumuzu anlayamıyacak. Öylesine dar 
boğazki nereye kıpırdanılsa döviz çıkıyor 
karşımıza. Döviz almâk da kolay olsa. A- 
damlar ince eleyip, sık dokuyorlar. Parayı 
verecek uluslar, yabancı bankalar deneti
mi, yönlendirmeyi ellerinde tutuyorlar. So
ralım şimdi : Parasal gücümüz, şişirildiği 
kadar var idiyse, ne oldu? Yoksa gider a- 
yak Morrison Şirketine hibe mi edildi?

Hükümet değişikliği, bize durumumu- 
muzun nice açmazlar içinde bulunduğunu 
gösterdi. Bunun yanında hükümeti oluştu
ranların doğruyu yalınca söylemelerini işitir 
olduk. Her yapılan yapılamayan girişimlerin 
nedenlerini abartısız öğreniyoruz. Tüm ola 
Haksızlıklar içinde hükümet, sorunlarını üst 
lendiği topluma hizmet götürmeyi amaçla
mıştır. Belki uzun süre, ekonomik bozukluk 
özlenilen işlerimizi yapmaktan alakoyacak 
bizi. Önemli olan ulusun parasal sorunlar 
da düzlüğe çıkarılması. Kendimizi toparla
dıkça daha az bağımlı olma olanakları da 
aranacaktır. İçerdeki anarşinin önü alın
mak üzere. Ama önü alınsa da pürüzler kala 
çaktır. Bilinen: Parçalanmış solun, sağlam 
yapı gösteren sağın da devleti ele geçirmek. 
Her pahasına olursa olsun, örgütlenmiş yön 
lendirilen sağ devleti ele geçirme konusun
da çalışmalarım sürdürecektir. -Devri Sü
leyman'da, patlama noktasına getirilen ulu
sal gerginlik. Hâzinenin dış ülkelere milyar
larca dolar borçlu oluşu, eğitimin - öğreti
min ulusçuluktan iyice saptırılması, askeri 
aşama sırasının yöneticilerin atamalarının 
ulusçu amaçlardan saparak, özel amaçlara 
yönelik olması... bizi bugünkü duruma ge
tirdi.

Karşımızda; —muhalefetin hoşuna git
meyen— güvenilir, ulusal sorunları yürekli
likle ele alan Ecevit Hükümetini sıkıntılar 
içinde de olsak desteklemek ulusal bir gö
rev haline gelmiştir. Aklımıza bu kadar sı
kıntı yetmiyor mu? Alınan her şey pahalı. 
Hükümet Başkanı Ecevit, bu sıkıntılara dar
lıkları duyurmuştu. Tüm bu çıkılmaz sorun
larıyla, MC’ciler olsaydı yönetimde nasıl 
olurdu?

MRMMMMMMgHMİBBM—MMUH1 "II

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
İLÂN 
978/588

1— Gemlik Kapaklı Köyünün Selvî mevkiinde kâin doğusu çaMA. batm 
Ahmet Dinçer, Halil Kahraman, kuzeyi Saadet Ergün, güneyi yol île çevrili

2— Yine Kapaklı Köyü Selvî mevkiinde kâin doğusu çaMA, batısı Hafit 
Kahraman, kuzeyi yol, güneyi kumsal ile çevrili

3— Kapaklı Köyü Çakaldere mevkiinde kâin doğusu Faike Çevik, batısı 
yol ve çalılık, kuzeyi yol, güneyi Yaşar Elgün ve Hafit Akın Be çavrifi

4— Gemlik Kapaklı Köyü Kemer mevkiinde kâin doğusu Mahir Ozaan 
evi ve çalılık, batısı Ali Erten varisleri ve dere, kuzeyi çalılık ve Haşan Yılmaz 
varisleri, güneyi Hüseyin Atalay. Ahmet Sert ve Afi Etyen varisleri îte çevrili 
gayrimenkullerin Gemlik Kapaklı Köyünden Haşan Rahmi Özer verjfi Avukat 
Halil Seymen tarafından senetsizden adına tapuya tescili talep ve dava edildi
ğinden iş bu gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların ilân 
tarihinden itibaren üç ay içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize müracaatı  an 
teminen ilân olunur.

Gayrimenkullerin Açık Artırma İlânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan 

Dosya No. : 978/16 İzalei'şuyu satış

Şuyu-un izalesinin temini bakımından Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 10.4.1978 
tarih ve 977/240 esas ve 978/104 karar sayılı ızalei’şuyu ilâmı ite satılmasına karar ve
rilen :

1- Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 6, ada : 217, parsel : 14 ve sahife : 116 da ka
yıtlı Gemlik Demirsubaşı Mahallesi Debboy Caddesi mevkiinde kâin 219.57 metrekare 
miktarlı üç normal, bir çekme ve bir de bodrum kattan müteşekkil olup, giriş katında 
bulunan iki daireden biri üç odalı, diğeri iki odalı ve diğer katlar ise ikişer daire olup 
üçer odalı ve müştemilâtını, teras kat ise üç odalı ve müştemilâtını ve keza bodrum kat 
ise iki odalı ve müştemilâtını ihtive eden ve bilirkişi tarafından 1.000.000.— (bir milyon) 
lira kıymet takdir edilen avlulu kârgir ev (gayrimenkul),

2- Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 24, parsel : 847 ve sahife : 1852 de kayıtlı Gem
lik Engürücük Köyü Acımık mevkiinde kâin 760 metrekare, miktarlı ve bilirkişi tarafından 
30.000.— lira kıymet takdir edilen zeytinlik (gayrimenkul) ki cem'an iki parça gayrimen
kul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Satış 2. 10. 1978 Pazartesi günü yukarıdaki sıra gereğince :
1 nolu sıradaki 14 parsel sayılı gayrimenkul saat 14.30 ilâ 15.00 arasında :
2 nolu sıradaki 847 parsel sayılı gayrimenkul saat 15.00 ilâ 15.30 arasında GEMLİK 

İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy
metin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 12. 10. 1978 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların alacağını ve satış masrafını 
geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nishetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
medetinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin \4~) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gta 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aşık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

Güney Giyim
1978 Bayram ve Sonbahar Sezonunda 

Model takım elbise ve gömlek Çeşitlerini 
siz Gemliklilere iftiharla takdim Eder

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münde ra çatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 978/16 Izalei’şuyu Satış sayılı dosya numa- 
raaıyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îc. îf. K. 126 )

İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir. icra Memuru
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Orman Karakteri Kalmayan

“Özjîür Ortam’Cz
Tonıttığırnız «özgür örtorm» 
ösr^sinî ctforafc bir in- 
cefemerien geçîrditer Doho 
8onra odrıtornızı tacfe ederek

ö'/rufTKP 
m i istediler Biz bu dovro-

fcde torzîormdaki kobofık 
ner fcfde de»gin<n politik o( 
Tssrndziridf Bîfhoeeu bir
Bşkonserin boyonforo kor 
| serî x |ek>!de suçfoyıcr

Dergisini Tanıtan
verici oldu. Daha sonra gö
revli esmer, kısa boylu bir 
polis memurunun kapıdan 
yıkarken yaptığı davranış 
ise daha tuhaf oldu. Bu gö- 
b'fçirnd& konuşması üzüntü 
revli, doğru mlnübüslere git 
memizi sert bir şekilde, ka
baca İstedi. Bir supumuz ol
madığını hatırlattığımız hal
de, kabaca Gemlik'! terk et 
memizi söyledi, Türkiye'nin

3 Gazeteci Bayan
birçok illerinde dergimizi ta
nıttık ve binlerce kişiyi abo
ne yaptık, ilk kez Gemlik'te 
böyle bir davranışla karşı
laşmamız bizde büyük ü- 
züntü yarattı, Dergimiz sıra
dan bir dergi olmuş olsaydı 
mutlaka bu davranışla kar
şılaşmazdık «Basın mensup
larına karşı Gemlik emniye
tindeki karşılaştığımız kaba 
davranışları kınarız.»

mayan toprakların değerlen 
dirilmesi bakımından en iyi 
bir ürün ise de sığ toprak
lı, taşlık ve kayalık yerlerde 
verimi düşük olmaktadır. 
Yüksek verimli bahçelerin 
kurulması için derin toprak 
lı, su depo etme yeteneği 
yüksek araziye gereksinme 
vardır. Bizdeki zeytinliklerin 
büyük kısmı ise bozuk ara
zidedir, Asıl zeylin yetiştiri
lecek alanlar orman sınırı 
İçinde fakat orman karak
teri taşımıyan funda ve ma 
klllklerle kaplı bulunmakta
dır, Orman Kanunu uygun ol

duğu halde, bu yerler orman 
sının dışına çıkarılarak zey
tinlik olarak kullanılmamak
tadır Sahil gölgelerinde da
ha 500.000 hektar bu tip ti
nizi bulunmaktadır. Bu alan 
lar kullanılabilir hale getiril 
diğinde büyük sayıda yok
sul köylü ailenin geliri arta 
bilecektir. Şu şekilde bir ön 
lem almanın ormanlara hiç 
bir zararı olmayacağı gibi 
orman kenarında veya or
man içindeki yoksul köylü
lere sağlayacağı fayda tar
tışma götürmeyecek kadar 
önemlidir.»

ROMANYA’YA 
LİMANIMIZDAN
Romanya’ya sevk edilme 
için yükleme çalışmaları s 
dürülüyor.

Romanya ile Maman 
Birlik Zeytin Satış Koope 
tifi Genel Müdürlüğü ara 
da yapılan anlaşma gen 
1978 yılında ülkemizden I 
manya’ya bu parti ile sc 
olarak zeytin ihraç edilı 
oluyor. Marmara Birlik C 
nel Müdürü Mustafa Cai 
yakında Romanya'dan gı 
cek bir heyet ile yenici 
zeytin satışı için anlaşr 
yapılacağını bildirdi.



SORUMLU MUDUR 
Av. M, Canglı Gürel 

SAHİBİ 
HÜSEYİN - KADRİ GÜLER
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SAYIN HALKIMIZA '

ERKULIAR İNŞA AT ORIAKIIĞI
GEMLİK VE ORHANGAZİ’DE BAŞLADIĞIMIZ DÜKKÂN VE '

DAİRELERİN ALIMINDA SAYIN HALKIMIZIN GÖSTERDİĞİ İLGİ VE GÜVENE t 
TEŞEKKÜR EDERİZ. |

TM rre^sr agsig ;u==âx

AZ MİKTARDA KALAN DÜKKAN VE DAİRE SATIHLARIMIZIN 
DEVAM ETMEKTE OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA DUYURURUZ. 

ALMAKTA TVCİEjLK EDİNİZ
a MÜRACAAT :

ERKULLAR İNŞ. ORT. 
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31 GEMLİK
TLF : 1496 - 2194 1

İ HERKES İNŞAAT YAPAR AMA |
İNŞAAT MİMARIN İŞİ |

1 GEMLİKTİLER-SOSYAL SİGORTALILAR
BU GÜNE KADAR YÜZLERCE AİLEYİ KONUT 

SAHÎBl YAFAN, KALİTELİ İNŞAATLARI İLE MÜŞ
TERİLERİNİ DAİMA MEMNUN BIRAKAN, SATILAN 
DAİRELERE EMSALLERİNE NAZARAN 4-5 SENEDE 
10 MİSLİ DEĞER KAZANDIRAN FİRMAM ŞİMDİ 
YİNE LÜKS DAİRELERİ ŞEHİT MEHMETÇİK SOKAĞI 
SONUNDA KULAKTAŞINDA SİZLER İÇİN TEMEL
DEN EHVEN FİYATLARLA ŞATIŞA ÇIKARDI.

Gayrimenkıılün Açık Artırma İlânı 
^Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. : 978/15 İzalei'şuyu satış

Şuyu-un izalesinin temini bakımından Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesini 10. 4. 1978 
tarih ve 978/4 esas ve 978/107 karar sayılı izalei'şuyu ilâmı ile satılmasına karar verilen 
Gemlik Tapu Sicilinin 12. 5. 1977 tarih, ve pafta : 19, sahife : 1822 ve parsel : 1708 
de kayıtlı Gemlik. Kurşunlu Köyü köy içi mevkiinde kâin 440 metrekare miktarlı Kuzeyi : 
yol ve 1711 parsel numaralı olup bir ziraat mühendisine ait Batısı : İbrahim Odunyarar, 
Necmettin Karabete- ve İsmail Dalkılıç, Güneyi : Yol; Doğusu : Yol ile çevrili ve bilirki
şi tarafından 55:000.— lira kıymet takdir edilen geyrimenkulün (behçe yeri) açık artırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır.

KAYIP
Bursa Trafik Bü- I 

rosundan aldığım I 
27909 nolu ehli- T 
yetimi kaybettim. !l 
Yenisini alacağım- I 
dan eskisi hüküm- I 
süzdür.

Halil İbrahim I 
Samancı '' I

■ ÇARŞI VE ŞEHİR MERKEZİNE YAKINLIK g 
S SİNEKSİZ. SİVRİSİNEKSİZ — GÜRÜLTÜ VE H 

BtRAFİKTEN UZAK ÜÇ KÖŞELİ ARSA-BOL IŞIKg 

■ MODERN AVRUPAİ MİMAR — EN HAVADAR W 
MEVKİ VE MANZARA S

SATIŞ ŞARTLARI

I — Satış 2/10/1978 Pazartesi günü saat 14.00 ile 14.30 arasında Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve aatış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle .alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 12/10/1978 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde da ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

IŞIKLI MERDİVEN - NET 75 İLE 88 H
M2 LİK DÖRT ODALI DAİRELER ■

TAKSİTLE EHVEN FİATLAR
150 BİN PEŞİNLE BAŞLIYAN VE M
2 SENE ÖDEME İMKANI OLAN ffî 

DAİRELER g
300 - 350 - 400 - 450 BİN TL. LİK H

FİATLARLA SATIŞA SUNULMUŞTUR 8

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del
illiye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler «atış 
medelinden ödenir.

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-)-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

MÜHENDİS - MİMAR - MÜTEAHHİT 
SAMİ ÇEKİÇEL - TJf s 2099 GEMLİK 

1 Nolu Cd. 2, Seç Apt. Kat 6 Daire 18

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin görebilmesi için dairede aşık olup 
masraf) verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

MEZUNİYETİ : DEVLET MÜHENDİSLİK
MİMARLIK AKADEMİSİ HOLZMİNDEN

ALMANYA

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak iatiyenlerin 978/15 Izalei* şuyu Satış sayılı dosya numa
rasıyla memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. îf. K. 126 )

(x) llgililof tibifint irtifak hakkı sahipleiı de dahildir. İcra Memuru

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Dairesinden aldı
ğım nüfus cüzde- 
n ı m ı kaybettim. 
Yenisini alacağım
dan eskisi hüküm
süzdür.

Sami Taran

Düğün, Nişan

Sünnet 

Davetiyelerinin

En Güzelleri 

KÖRFEZ 
Basımevinde

Görünüz
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