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TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİMLERİ YAPILDI o

Oda Yönelim Kurulu Başkanlığına
Yine Tevfik Solaksubaşı Seçildi

Anlaşma

Çan'da İmzalandı

Belediye 

1500 Ton

Kömür

Getirtiyor
Gemlik Ticaret ve Sena 

| yi Oda» seçimleri yapıldı ve 
| yönetim kurulu bcşkcniığ;- 
I na yeniden Tevfik Solcksu- 
I taşı seçildi-

Pazar günü Ticaret ve 
I Sanayi Odcsı Salonunda ya

Buna göre Stokçular grubu 
na : Hayrettin Çavdar, İb
rahim Işık, Haluk Alton, Rı 
fat Karsak, Ahmet Gülmez, 
Zeytin Sevkiyatcılan grubu
na : Kemal Kılıç. Esat Akay 
Necdet Koral, Osman Çil.

i ptlan secimler geçmiş yılla
ra göre sönük geçti. Tek

| istenin katıldığı seçimlerde 
| meslek gruplan arasında ilk 
| tur secimi gerçekleştirildi.

Osman Taylan.
Mehmet Ölkü Fabrikalar.
Yağhaneler ve imalâthane
ler Grubunda: Tevfik Solaksu 
başı. Alemdarlar Sabun ve

I Gamtik Ticaret ve Sanayi^Odası Meclis Toplantısından bir an

i ~~-----------------------------------------------------------------------------

Ev ve işyeri Soygunları Hızlandı
Sen günlerde ilçemizde 

arter ve işyerlerine dadanan 
hırsızlar her tarafı soyup 
savana çevirmeğe başladı
lar.

Geçen hafta içinde Emin 
Dağ*a ait bıçkıhaneye giren 
Mmliği brtinmiyen hırsızlar 
iki adet ağaç motorunu, rad 
W ve teybi çaldılar. Da- 

sonra aynı mahalledeki

Kaçak İnşaat Yapan 500 Kişi İmar Affından
Yararlanmak istiyor

İmar Yönetmeliğine uyma 
î®1 irte ruhsatsız inşaat ya

500 kfşj «Belediyeler 
"H®-Yasasında» Yapılan de 
^tfeJıkten yararlanmak iste 

beledn/e'ye başvurdu.
28 Eyföl 1578 gön ve 

sayılı Resmi Gazete- 
AJymkjnar «Belediyeler 

fe®'Yörfetmefrğ» îfe ilgili De
Tasarısı» hükümle- 

z® 9öre «Af» kapsamına 
*r‘5n /apıfarm 30 Kasım 1975 
SWnwe kadar Batodiyslars 

n'i rî işiten rn &

brömfne kadar 
“^reye 560 kişinin baş 
^**l***u 'JÇ'kîayan Beledi
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Mustafa Gün’e ait işyerin
de biradet motoru çalarak 
kaçtılar.

Perşembe gecesi ile A- 
lemdarlar Sabun Fabrikası 
yanındaki Fırın Sk. ta eve 
giren İzmitli hırsız Alî Uy
sala! sanatına başlamadan 
ev sahipleri ve komşuları 
tarafından suçüstü yakalan
dı.

Yağ San. A.Ş. Borusan Gem 
•lik Boru Tesisleri, Ce-Sa 
Çember Sanayii, Elsan El
yaf Sanayii A.Ş. Mina Yağ. 
İş Ltd. Şti. Gemlik Esnaf ve 
Kefalet Koop.

Bakkallar ve Toptancılar 
Grubunda : Hikmet Yıldırım, 
Ahmet Çeterez, B. Cahit 
Kumral, Tevfik Uğur; Meh
met Gürbüz, Aydın Erenoğ- 
lu, Araf Ayar, Tevfik Uğur.

Manifaturacılar ve Tuha 
fiyeciler Grubu : Şahin Ça
vuşlar, Hicri Aydın, Umur 
Çorum, Eşref Yılmaz, İsma
il Balaban.

Keresteciler, Hırdavatçı 
lar v.b. Grubu : Akmanlar 
Kol. Şti. Faruk Ahçı, Şefik 
Konca, Bülent Keşkinden, 
Selam! Ata, Lütfü Öner, Ni- 
yat Aytaş.

Kasaplar, Zahireciler Gru 
bu : Şaban Kamber Erenoğ 
lu, İbrahim Toplu, İsmet Ça
kıcı, Selçuk Ertür, Emin Kü- 
çükşahin.

Nakliyeciler, Akaryakıtçı- 
lar v.b. Grubu : Ahmet Yıl
maz, Ali Mutman, Metin Bay. 
rak, Mehmet Akça, Ali Ay
dın, Rafii Özbayoğlu, Faik â 
Avcı. *

Müteahhitler Grubu : Şiml 
şek Alöç, Afif Turhangil, Ayl 
dınlar Koli. Şti. Kemal Akıt,| 
Galip Arı, Kamil Sertkaya 
ggıTurşucular Grubu : Ne
cati Girgin, Eftal Başarır, 
Mehmet girgin Erdoğan borut 
çuoğlu, İlhan Kıran seçildi
ler.

Gruplar kendi aralarında 
yaptıkları seçimlerde sayıla
rını ikiye indirdiler ve Oda 
Meclisin oluşturdular. Yapı
lan ikinci tur seçimlerde O- 
da Meclisi şu kişilerden o-

luştu.
Hayrettin Çavdar, İbra

him Işık; Kemal Kılıç, Os
man Taylan, Tevfik Solaksu 
başı. Alemdar Sabun ve Yağ 
|3an. A.Ş. Hikmet Yıldırım 
Ahmet Çeterez Hicri'-Aydın Umur 
Çorum, Akmanlar Kol. Şti. 
Faruk Ahçı, İbrahim Toplu, 
İsmet Çakıcı, Ahmet Yılmaz, 
Mehmet Akça, Aydınlar Kol. 
Şti. Kemal Akıt, Erdoğan Ba

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üye
leri; Meclis başkanı ve yardımcısı görülüyor. (Foto: G. Kör.)

[Ikili Öğretim Kaldırıldı

Lise’de Normal Öğretime
Dönüldü

Öğretim yılı başında öğ
renci sayısının çokluğu ne
deniyle çift öğretim yapan 
Gemlik Lisesinde bazı öğren 
ellerin Meslek Liselerine ay
rılması üzerine normal öğre 
nime geçti.

Gemlik Lisesi Md. Edip Özer 
den aldığımız bilgilere gö
re öğretim yılı başında 610 
kişi olan öğrenci sayısından 
Meslek Liselerini kazanan 
60 öğrencinin ayrılmasıyla 
öğrenci azalması meydana geldi 
ve 9 Şube ile çift öğretim yapan 
Lisede dershane sayısı 17 şu
beye indirilerek çift öğretim 

HALK EĞİTİMİ 
MERKEZİ 
DAKTİLO-İNGİLİZCE ’tsL 

DİL VE MUHASEBE 
KURSU AÇIYOR

Gemlik Halk Eğitim Mer ]j 
kezi Müdürlüğünce Daktilo, 
İngilizce Dil ve muhasabe 
kursu açılacağı öğrenildi.

İlçe Halk Eğitim Merke
zi Müdüıü Ahmet Aksoy’un 
yaptığı açıklamada kursa ka 
tılmak İsteyen adayların 8 
Aralık gününe değin Müdür 
lüğe başvurmaları İstendi.

Pilav Plânjve Motor Sanayii
, Türkiye, 1960 yılından sonra planlı bir döneme ger
miş ve 1961 Anayasasının 129. maddesindeki «iktisadi. 
Sosyal ve Kültürel Kalkınma plâna bağlanır. Kalkınma 
bu plana göre gerçekleştirilir.» Tümcesiyle pekiştirilmiş
ti. .

Planlı dönemin başlangıcında «Bize plan değil, pi
lav gerekli» diyen AP ve «başı» dün plan üstüne boş
latmış olduğu tartışmaları bugün de değişik bi
çimde sürdürüyor. Millet Meclisinde 4. Kalkınma Pla
nını engellemek için yürütülen muhalefet ve yöntemleri 
bir gerçeği ortaya koyuyor. Kalkınma planının en önem
li özelliği Motor Sanayinin kurulmasıdır. Özel girişim
ci ve çarpık kapitalizmin savunuculannın çok İyi bll-
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rutçuoğlu, Mehmet Girgin.
Oda Meclisi daha sonra 

kendi arasında perşembe gü 
nü toplanarak Meclis Baş
kanlığına Ahmet Yılmazı, Baş 
kan Yardımcılığına ise Fa
ruk Ahçıyı getirdi.

Yönetim Kurulu için yapı 
lan seçimlerde ise Tevfik 
Solaksubaşı Ahmet Çeterez 
Hikmet Yıldırım, Akmanlar
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yapmağa başladı.
Bu haftadan başhyarak 

Lise’de öğrenciler sabah sa 
at 8.50 de derslere gir
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Bakış
Kadri Güler

Bir süredir bürokratik en 
gellerie getirilmesi geciken 
kömür sorununa olumlu bir 
çözüm bulundu ve Belediye 
mtz ile Çan Tarko Maden 
A.Ş. arasında Çarşamba gü 
nü sözleşme imzalandı.

Devlet- tahsisi olarak ön
celikle Kütahya da bulunan 
bir ocağın ilçemize ayrılma
sı Belediyece kalitesiz kö
mür gerekçesiyle kabul edil
memiş, bu arada bir dizi bü
rokratik engel ile ilçemize 
kömür tahsisi geciktirilmişti. 
Daha sonra Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile yapı 
lan irtibat sonunda Çan dan 
tahsisat alındı.

Belediye Başkatibi Halit 
Konak ve Muhasip Kadir 
Sal hafta içinde Çan'a gide
rek kömür örneklerinde ince 
lemeler yaptılar. 4500 - 5000 
kilo/kalori ısılı olan Çan kö 
mürünü belediyemize vere
cek olan Tarko Maden A.Ş. 
ve Taşıyıcılar Koop. ile an
laşmaya varılarak belediye 
adına taraflar arasında söz 
leşme imzalandı.

Belediye Başkanlığından 
yapılan aıçıklamaya göre 
ilk parti olarak üç ay îçin- 
de Gemlik'e 300 ton kömür 
getirilecek ve Atatürk ilko
kulu karşısında bulunan Be 
lediye Garajında tonu 1140 
liradan halka satılacak. Ya
pılan açıklamada gelecek o- 
lan ilk kömürlerin okullara 
ve resmi dairelere verilme
sinden sonra halka dağıtıla
cağı bunun için yapılan du
yurudan sonra belediyeden 
alınacak makbuz ile kömür
lerin satUticağı belirtildi.
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HAFTADAN
HAFTAYA

ALMANYA’DA FAŞİZM
ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

Türkiye’de yazan, oyunları ve dekoru belli bir oyun 
oynanmaktadır. 12 Mart ara rejimi sonrası oyunudur 
bu. MC dönemlerinde bu oyun, siyasal iktidardan yar
dım görerek ve kaynaklanarak oynanmaktaydı. Bugün 
ise, CHP Hükümetine karşın ve engellemelerden fazla 
etklnlenmekslzin yine oynanmaktadır.

Çağımızın az geliştirilmiş ülkelerinin tümünde oy
nanan ve oynanacak olan bu oyunun görünürdeki o- 
yunculanndan ziyade, görünmeyen oyuncuları önemli

dir. Onun için oyuncular suret değiş
tirir, senaryoda küçük değişiklikler yapılır, amma oyu
nun gerçek amacı ve görünmeyen oyuncuları hiç bir 
zaman değişmez. Be bu nedenle, her dönemde devam 
eder bu oyun.

İlerici demokrat güçleri ve onların örgütlenmeleri
ni yok etmektir, bu oyunun her dönemdeki değişmez 
amacı. Çünkü, bu oyunun senaryosunu yazanlar, bu 
güçlerin getireceği örgütlenme ve giderek emekçilere 
yayılma politikasının kendilerini yok edeceğini ve dün
yanın tüm yapısını değiştireceğini çok iyi bilirler... Bu 
nedenle de, az geliştirdikleri tüm ülkelerde ustaca oy
natırlar bu oyunu... Kendilerine göre bir demokrasi de 
yazarlar ve ihraç ederler bu demokrasileri! diğer ihraç 
metalarıyla birlikte, sömürdükleri ülkelere...

Baştan yumuşak oynamak isterler oyunu. Uyanma 
ve halkta bilinçlenme dönemi başladıkça, bilinçlendir
menin önüne geçmek için sertleştirirler oyun biçimle
rini... Topluluklara yönelik cinayetlere kadar vardırabi- 
lirier işi... Demokrat ilerici unsurlara çevirttirirler kira
lık namluları.» Hiç bir şeyle baş edemeyince, iç savaşa 
sürüklemek isterler cz geliştirdikleri ülkeyi ve arkasın
dan «Hür ve meşru düzeni korumak ve demokrasiyi kur
tarmak için» işgal ederler... Oyun böylesine acımasızdır.

Aynı oyunu Türkiye’de de oynamak isteyeceklerdir 
elbette... Ve oynamak istemektedirler... Cinayetler ül
kenin dört bir yanında acımasızca sürdürülüyorsa, bilim 
adamları, namuslu ve ilerici insanlar, demokrat unsur
lar birer birer düşürülüyorsa ve kan kurumadan kan 
akıtıiıyorsa rasiantı değildir bunlar... Karşı grupların ça
tışması da değildir. Bir oyunun ustaca tezgahlanması 
ve ustaca oynanmasıdır...

Ve ne yazıktır ki, bu oyunu en çok bilmesi ve bu 
oyuna en çok gelmemesi gerekenler de, bu oyunun bi
linçsiz figüranları olabilmişlerdir, olabilmektedirler... Bu 
oyunu bozmak isteyenler, bu oyuna farkına varmadan 
hizmet edebilmektedirler... Talihsizlik buradadır...

Aslında Türkiye’de umut verici gelişmeler vardır. 
Ve bugünkü potansiyel öylesine nitel ve nicel ağırlık
tadır ki; örgütlenme, derneklerin duvarlarında kalmak 
istememekte, bu duvarların dışına çıkarak salt siyasal 
biçime bürünmek ve bu biçimde politikleşmek eğilimi 
göstermektedir. Bu aşamada, bilinen deyimiyle söyle
mek isterim; «Toprağa basmak gerekir...»

Aksi takdirde, yapılacak her şey bu kahredisi oyu
nun amacına hizmet eder. Oyun bir gün mutlaka bozu
lur, fakat gecikir.

Pilav Plân ve Motor Sanayi
Kadri GÜLER 

dikleri bir gerçek daha vardır ki motor (otomobil) sa
nayiine egemen olmak ülke ekonomisine egemen ol
maktır. AP ve öbür «toplumcu» geçinen nasyonal sos
yalist partinin savunucuları bir avuç vurguncu ve te
kelci kapitalistin çıkarlarını savunmak için vargücüy- 
le çaba -harcıyarak Kalkınma Planının meclislerden 

«Kamu Yaran»na çıkmasını engellediler.
Dördüncü beş yıllık kalkınma planı ve daha son

raki gelecek planlar ülkenin geleceği açısından çok ö- 
nernlidir. Plana inanmış ve kalkınmasını meclislerinden 

geçirmiş toplamlardaki halkın yaşam çizgisi yüksektir. 
Ancak hazırlanan planlara bağlı kalındığı sürece bu 
geçerfidlıh Türkiye de üç beş yıllık kalkınma planı dö
nemi geçmiştir. Bu dönemlerin büyük bir çoğunluğun
da AP yönetimdeydi. Bir bölümü ise AP ağırlık hükümetler 
dönemiydi. Bu süreç içinde meclislerden geçen plan 
çarptırılmış olarak uygulandı. Bir avuç dışa bağımlı 
tekelci kapitalist, devlet tarafından korunurken, kamu 
kuruluşları (KIT’ler) bilinçli bir şekilde yozlaştırıldı ve 
devlete yük durumuna getirildi.

Şimdi, CHP ağırlıklı hükümet önemli bir kararın 
arifesinde önemli bir karar vermek durumdaydı. Bağım 
srz Bakanların tavırlarına karşın önce «Motor ve aktarma 
organları konusunda üretim yurt içinden karşılanması 

ve (kamu eliyle) gerçekleştirilmesi ilkedir» önerisi «ka
mu öncülüğüyle» şeklinde de olsa değiştirilerek, muha
lefete karşın 226 oyla kabul edilmiştir.

Ancak gerçek bir daha gözler önüne somut ola
nak çıkmıştır. Bu da tek başına yönetime gelmektir.

Bu sağlanmadıkça kamu yararı çalışmalar çeşitli 
yönlerle engellenecektir,

O sabah Bertinde Reichtog'da kürsüye çıkan Hrt- 
ler, hareketini haklı göstermek için savurduğu bîr sü
rü kuyruklu yalan arasında şunları söyledi : «Bu gece 
Polonya askerleri bizim sınırımıza ilk ateşi açmışlar
dır. Sabah saat 545'den itibaren de biz mukabeleye 
başladık. Bundan sonra bomblara bombalarla karşılık 
verilecektir.» Ve sonra şöyle konuştu : «Her Alman Er
keğinden, benim gibi, dört yıl için hazır olmasını isti
yorum... Bundan böyle ben de Alman İmparatorluğu
nun yalnızca bir neferiyim. Benim için çok kutsal olan 
çok sevdiğim bu elbiseyi yeniden giydim. Zafere ula
şıncaya kadar üstümden çıkarmayacağım, ya da so
nucu görmeden öleceğim.»

Nihayet azgın emeline nail olmuş, en az dört yıl 
süreceğini hesapladığı ikinci büyük emperyalist pay
laşım savaşına başlamıştı.

İngiltere 3 Eylül günü saat 11'de Alman'yaya sa
vaş ilân etti.

Fransa'nın savaş ilânı, aynı gün öğleden sonra 
saat 5'de oldu.

İkinci Dünya Savaşı patlamıştı!
ALMAN FAŞİZMİNİN İLK ZAFERLERİ

1 Eylül günü başlayan Polonya istilâsı ayın 17'sin- 
de sona erdi. Polonya Alman faşizminin eline geçti. Po
lonya’nın müttefikleri İngiltere ve Fransa, Almanya'ya 
savaş ilan ettikleri halde henüz davranmaya fırsat bu
lamamışlardı. Oldukça uzun bir süre daha da karada 
Alman ordularıyla doğrudan doğruya çatışmaya girme
yeceklerdi.

Hitler 9 Nisan 1940'da Danimarka’yı, Haziran ba
şında Norveç’i ele geçirdi. 10 Mayıs sabahı, tarafsız
lıklarını hiçe sayarak Hollanda ve Belçika’ya saldırdı.

Aydın Sanayi ve Ticaret
Makina İmalatı ve Torna İşleri

Kendi imalâtımız olan Zeytin Eleme Makinaları 
Sizin en yakın yârdımcınızdır.

Bilgi için : İsmail Aydınlı
Eski PTT Aralığı Tlf ; 17 48 Gemlik

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

DÜZELTME
Geçen hafta gazetemizde yayınlanan Kız Meslek Lisesi 

Yaptırma Onarma ve Koruma Derneği Kongre ilanının 3. 
mad. (Raporların müzakelesi vo Aklanması) şeklinde düzeltilir.

Hollanda 14 Moyts'ta teslim alındı. İngîlîz-Fransa yor- 
dimc: kuvvetleriyle birlikte istilâya karşı direnen Bel
çika 23 Mayısta düştü. İngiliz kuvvetleri Fransa'nın 
Belçika sınırındaki Dunkergue limanından alelacele İn
giltere'ye kaçalar. Fransız ordusu ise «yıldırım savaşı 
veren Alman zırhlı kuvvetleri karşısında tarihînin en 
ağır bozgununa uğradı. 14 Haziran'da Alman orausı. 
Paris'e girdi. Fransa'nın güney batısındaki Boröeauz 
şehrine kaçan Fransız hükümeti 16 Haziranda istife 
etti, yeni başbakan General Peo.n Aimaniara ateş-kes 
anlaşması önerdi- 21 Haziranda ateş-kesîn imzalanma- 
sryla Fransa düştü. Mussolini 18 Haziranda Fransa'ya 
ccavaş» iiân etmişti. İtalya ile de Roma’da 23 Haziran 
da bîr «ateş-kes» imazlandı.

Fransa, Hitler Almanya’sı karşısında altı hafta
dan fazla dayanamamıştı. Buncan sonra Nazi kuklası 
Petain ve çevresini saran gerici siyaset adamlarının 
kurduklar: işbirlikçi Vchy (Vişi) hükümeti Fransa’yı dört 
yıl Nazi çizmesi altında yönetti. Nazilerin Fransa’yı so
yup savana çevirmelerine, tüm madde ve insan kay
naklarını canavarca sömürmelerine yardımcı oldu. Ya
bancı müstevliye karşı yurt içinde başını işçi sınıfı tni- 
litanlannın çektiği Fransız yurtsever direnişini kırmak 
için Alman işgal makamlarıyla eşi bulunmaz «dayanış
ma» örnekleri verdi. Bu direniş karşısında gittikçe az
gınlaşan Nazi zulmünün gönüllü âleti, maşası oldu. Bu 
arada Fransa'nın Nazîlere teslim olmasını kabul et
meyen kimi demokrat unsurlar da yurtdışına kaçarak 
Londra'da General de Gaulle başkanlığında bir geçici 
Fransız Hükümeti oluşturdular ve zamanla içerdeki sos 
yalist direniş hareketiyle irtibat kurdular.

Zayi
Gemlik Tekel Müdürlüğünden al

mış olduğum bayi defterimi kaybet
tim.

Hükümsüzdür.

Ti bel Hotel 
Selçuk ERTÜR

Tasarruf Sahiplerine Müjde
Uzun Vadeli Satılık Arsalar

Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

Ödemede kolaylık yapılır.
^4 vv /V rv

Gençali ovasında sahile 400 metre 
uzaklıkta satılık uzun vadeli 

arsalar.

Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

# #
Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta ve Mezbaha Mevkiinde 

parsellenmiş arsalar.
Tlf : 2097

Muhtar HAŞAN
Pak İş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik

Gemliklilere Hizmet Etmekten 
Kıvanç Duyar

ssş İnşaatçılara : Her çeşit doğramalık inşaat malzeme
leri kereste, tuğla, kiremit

Konut ve iş yerlerine : Soma, Linyit kömürü tes
lim edilir.

f METİN BAYRAK
Orhangazi Cad. No. 27 Tlf : 1828 - Ev : 1628 GEMLİK
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Gözlem

eHs
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Ekonomik zorluklar içindeymişiz. Döviz 
yokluğundan önemli mallan dıştan atamı- 
yormuşuz. Dış satımımız sağlıklı değilmiş. 
Ülkede ezilenler» sömürülenler, hastane, 
devlet kapılarında horiananlar varmış. Ge
rekli besinler yeterince alamayan binlerce 
bebek ölüyormuş. Analar, çocuk bakımın
dan, eğitiminden yoksunmuş. Okullarda, 
varsıl olmayan çocuklar, varsılların yanın
da eziliyor, özenderî içlerinde kalıyormuş. 
Gelecekte ülkeyi yönetecekler, güçsüz, bil
gisiz yetişîyormuş. Gene Türkiye Cumhu
riyeti, sallantıdaymış. Gençler, birilerinln 
arkalamaları, birilerinln yardımlarıyla bölün 
muş. Köylü, küçük esnaf, yoksulluk acı i- 
çindeymiş, geçim zorluğundan. Birilerinln 
umurunda değil. Olamaz; bu «bozuk düze
nin» yaratılmasında büyük katkıları var, o 
binlerin. Düzenlerini iyice kurmuşlar. Cep
lerinde bol para, lüks yaşam, tasasız baş
lan. İyice irdelendiğinde, çoğunun dış ül
keler bankalarında yatar paralan. Adam, 
icerdekini ezer, suyunu çıkarır. Ezdiklerin
den, sömürdüklerinden, kazandıklarını dış
ta biriktirir, saklar. Köylü ürettiklerini sata
bilmek için «kebzımaba, aracıya kul köle. 
Para babalan ürün oluşmadan ucuza ka
patır. Bunun yanında; tarlasında ürününü, 
yek pahasına aldıklarını, çalıştırır, emeği
ni de sömürür. Bu kötücül insancılıktan ö- 
te yaratıklar; doğru yoldaki hükümetlerin 
de karş'.sındadıriar.

Yönetimin, halkı uyararak, kendi sınıf
sal bilincine varmasını istemez çıkarcı, dü
meni yerinde olanlar. Bir hükümet iyi yol
da im? Geçmişteki soygunları, yurt, ulus 
yararından öte uygulamaları açığa çıkan- 
yar mu? Namuslu kazancın karşısında ol
madığım belirtiyormu? Aracıya, «tefeciye, 
soyguncuya, toplum düzenini bozanlara 
karşı tavır alıyor mu? Bozulan eğitim düze
ltini yeniden ulusçu görüşle ele alıyor mu? 
Böyle hükümetlerin karşılarında olmaz da, 
ulussever mutlu vatandaş (!) ne yapar? Yö
netimi, en çirkin suçlamalarla karalamaya 
çalışmaz da, ne yapar? Bugünkü Ecevit Hü 
kümeti, bunlarla da savaş içinde. Bu «Ma> 
ya» çetelerini ulusal bütünlük bilincine var
dırma savaşında. Bu kafalar, ya kırılır, ya

yola gelirler. Şunuda söyleyelim. Yurt, ulus 
çıkarına çalışan yönetimleri de desteklemek 
gerekir ulusça. Dün, hükümetlerin yönetim 
bozukluğundan yakınan bizler, bu «bozuk 
düzeni» bu gün unutmuş görünüyoruz. Ger 
çekte bugün çekilen sıkıntılar, dünkü yö
netimden kalma değil mi? Kana susamış-, 
lar, adam öldürmeyi hastalık haline dönüş
türenler dünkü yönetimler değil mi? Ülke
yi boydan, boya parçalara ayıran, vatan
daşı, vatandaşa, kandaşı, kandaşa düşman 
eden o gidenler değil mi Bugünlerde, hü
kümet olm özlemi içindeler. Bu aşırı istek
leri foyalarının daha da çıkması içinde de
ğerlendirilmelidir.

Muhalefetin bir kanadı lâikliğin karşı
sında, dinci bir devlet görüşü içinde. Öbü
rü cilâlı sözlerle gerçek yüzünü gizlemeğe 
çalışan «tek başkan, hiç meclis» görüşün
de. Beriki de sözüm ona erkinci görüş i- 
çinde. Her üçünün de, hükümet dönemle
rinde gerçek yüzlerini gördük. Bir pir-i fa
ninin yol göstermesiyle ülkeyi yönetme o- 
lası mı? Karanlık yönetimler, çağdaş dü
şünceyi, çağdışı görüşle boğarlar, Bu da 
oldu. Gerçekler açığa çıktıkça, hükümet 
izlediği yolda başarı kazandıkça gerçekle
ri iyice kavrayacağız. Ulusçu görüşle, çev
remizdeki keneleri iyice tanıyarak; onlara,

Kongre İlânı
Armutlu Ortaokulu Yaptırma ve Koruma Derneği 

Başkanlığından
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 18 Aralık 1978 Pazartaai 

günü Armutlu Belediyesi Nikâh Salonunda saat 19oo da yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu 
Gündem:

1 — Açılış ve saygı duruşu
2 — Divan oluşumu
3 — Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının okunması
4 — Raporların görüşülmesi ve aklanması
5 — Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6 — Dilekler, istekler ve kapanış

İLÂN
Armutlu İlkokulu ve Öğrencilerini Koruma Der. 

Başkanlığından
Armutlu İlkokulu ve Öğrencilerini Koruma Derneğinin yıllık olağan genel ku

rul toplantısı 15. 12. 1978 Cuma günü akşamı saat 19.30 da Belediye Salonun
da yapılacaktır. Sayın üyelerimize duyurulur.

Gündem: Y. Kurulu
1 — Açılış, divan seçimi ve saygı duruşu
2 — Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması
3 — Raporların müzakeresi ve aklanması
4 — Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
5 — Dilekler ve kapanış.

kene 
bizim 
çinde 
tifler

değil, insan olma bilincini yine biz, 
karşı tavrımız verecektir. Uyanışın i- 
olan köylerimiz, kentlerimiz, koopera- 
kurarak bu asalaklara gereken der-

si veriyorlar. Vurarak, kırarak soyarak, ana 
parasını üst düzeye çıkaranlar, bir telefon-
la, 
lar 
cin

mala yer değiştirterek, para kazanan
da kendilerine gelecekler; Ulusal bilin- 
ışığında.
Babalarının paralarıyla, milyonluk ara

balarda keyif çatanlar, yarış düzenleyenler 
arabalarını atmacasına; kör değiller, kör 
edilmişler. Benzin parasının, araba parası
nın nereden geldiğinin bilinci içindeler. Et 
kuyruğunda canını veren vatandaşını görü 
yor. Bu görüş doğrultusunda «Araba Sev
dasından cayıyor. Üst kattakiler, alttakile 
ri görme yolunda. Babalarının sömürdükle
rini, ezdiklerini görme yolundalar.

Kongreye Çağrı
Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 

Derneği Başkanlığından
Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneğinin 

| , 1978 ve 1979 yılı genel kurul toplantısı 28.12.1978 
gönü saat 2 de dernek lokalinde yapılacaktır. Bu top
lantıda ekseriyet sağlanmazsa ikinci toplantımız bir 
başka güne ertelenecektir. Esnaf ve Sanatkârlarımıza 

i önemle duyurulur.
Demek lokali : Osmaniye Mahallesi Pazar Cad

desi Pak İş Hanında
Dernek Başkanı

Şükret SOLMAZ 
Gündem:

1— Başkanlık divan seçimi ve saygı duruşu
2— Yönetim Kurulu çalışma raporunun müzakeresi he

sapların tetkiki ve denetçilerin raporlarının ibrası
3— Yönetim Kurulu ve denetçilerin raporlarının ibrası 
4— Bütçe ve programının görüşülmesi ve kabulü
5— Esnaflık vasfını kaybedenlerin üyelikten düşürül

mesi

1
6— Haysiyet divanı seçimi
7— Dilek ve temenniler
S— Kapanış, 

fl

Lbe'de Normal Öğretime Dönüldü

de öğle tatili /optık-
» 13 30 do /enîden

j iyjşftycKZJktar re 15.45
gOrecekier-

PıiAhlee» /e Perşembe

günleri sekiz saat olması 
nedeniyle öğrenciler öğleden 
sonra 1640 da dershaneden 
çıkacaklardır.

Duyuru |
DOĞRU Nakliyat Anbarım |

TOPKAPI Nakliyeciler Sitesi I
7. nci Blok No. 709’a Naklettiğini |

Sayın Müşterilerine Duyurur. |

Tlf : 26 51 34 Topkapı - İST. I

İLÂN
Gemlik ilköğretim Müdürlüğünden

İlçemiz Fındıcak ve Yeniköy İlkokulları 1978 mâli yılı onarım programına a- 
lınmış olup, Fındıcak Köyü İlkokulu keşif bedeli 91.609 TL. Yeniköy İlkokulu ke
şif bedeli 91.700 TL.dır.

Adı geçen okulların onarım işi İlçe Emanet Komisyon Kararı ile açık eksilt
meye çıkarılmıştır

Belgeli taliplilerin en geç 8. 12. 1978 Cuma günü saat 16.00 ya kadar di
lekçe ile Kaymakamlık Makamına müracaatları, ihale günü şartlarını İlköğretim 
Müdürlüğünden öğrenmeleri gerekmektedir.

Kaçak
inşaat Yapan
500 Kişi
İmar Affından
ye Başkanı İbrahim Akıt, 
başvuruların kayıtlarının ya
pıldığını ve önümüzdeki haf 
ta encümende incelenece
ğini belirterek şöyle konuş
tu :

«— Tasarı hükümlerine 
göre encümenimizde görüşü 
lecek olan başvurular, daha 
sonra yerine gidilerek İnce
lenecektir. Yeşel saha, ka
mulaştırmaya uğrayacak yer 
ler, yollara girmiş inşaatlar 
bu af tasarısından yararlan 
mıyacaklardır.»

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooOOOOOOCOOOOO

2 SATILIK 8
8 . 8
g 1 974 model Murat 1 24 Gemlik 2
2 Taksi Plakalı oto sahibinden acele sa- 2
2 tılıktır.
| Tlf : 1202
| SELÂHATTİN ÇELİK
oooooocxxxxxxx>ooooooooooocxxxxxxxxxx>oooo(xxx>

Aranıyor

ELEKTRİKÇİ USTA VEYA 
ÇIRAK ARANIYOR

Müracaat : Tlf : 1291 
Türkmen Elektrik Semlik

Ticaret ve Sanayi
Odası

Koli. Şti. Aydınlar Kol. Şti. 
Kemal Akıt, Osman Taylan 
seçildiler. Yönetim Kurulu a- 
ralarında Tevfik Solaksuba- 
şı'nı yönetim kurulu başkan 
lığına, Ahmet Çeterez’i ise 
2, Başkanlığa, Hikmet Yıl- 
dırım’ı ise Muhasip üyeliğe 
getirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclisi daha sonra Odalar 
Birliği Temsilciliği seçimleri 
ni yaparak buraya da Alem 
darlar A.Ş. Tevfik Solaksu- 
başı, Akmanlar Koli. Şti,. Ke 
mal Kılıç, Aydınlar Koli. Şti 
seçtiler.

Ticaret ve Sanayi Oda
sı Meclis ve Yöneticiler üç 
yıl görev yapacaklar.

Lise’ye
Müdür
Yardımcıları
Atandı

Gemlik Lisesinde bir sü
reden beri boş bulunan Mü 
dür Yardımcılıklarına yeni 
atamalar yapıldı.

Lise Müdürü Edip Özer 
yaptığı açıklamada Müdür 
Başyardımcılığına Hüseyin 
Soyer yardımcıMdara ise 
Mehmet Kandentir üe Kenan 
Özmen'in getirildiğini bildir
di. •.

Öte yandan Biyoloji öğ
retmeni Güser Ç'ızmeci'nin 
Bursa Eğitim Enstitüsüne 
atanması ile Lise'de biyoloji 
öğretmlni kalmadı. Öğrenci 
lerin 24 saat olan haftalık 
biyoloji dersleri boş geç
mektedir.

Kayıp
Alacaklısı olduğum 8. 

2. 1979 tarihli 7500 T.L. 
tutarındaki senedimi kay
bettim. Hükümsüzdür.

İbrahim ÇELİK
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Kuru Sistem Temizleme Fabrikası
Modern Makinalanmızla Çok Yakında Sayı Gemliklilerin 

Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz
GEMLİK

j. Dizgi v» Baskı Körfaz âaeMMvj

5

2 Aralıfc 1978 CumarttiJ

Teşekkür
Ansızın oamaüan aynian savgS nötu—rz, ağMmyimia, öajieö tnaan

inMEMÎŞOGlir.^—
tana kadar bizzat gelen Askeri Hara Kumandanı Sayın KmL Alt». Orhan ön
cül'e, Askeri Erkana, Sıtma Eredîkasyon Dairesinin tüm peraonetee. akraba, 
dost ve arkadaşlarımıza, cenaze törenine katmam ayıp evimize kadar getaa. 
telgraf ve çelenk gönderenlere teşekkürü borç biliriz

MEMİŞOĞLU AjLESi adına
YASAR MEMİŞOĞLU

Sayın Gemlik lilere Müjde
MURAT MEFRUŞAT DEKORASYON

m HÜSEYİN CAHİT ATAN
R Sayın Gemliklilere İyi Hizmet Anlayışıyla Açılmıştır.
D Teksa Kadifeleri — Dekora Perdelikleri — Evore Perdelikleri

Tül Çeşitleri — Duvar Kağıtları lambrileri ve formeksleri
Tavan formeksleri — Yer Karoları — Pirinç dökümler 

Perde rayları — Perde saçakları
Ambraslar, Bastonlar ve diğer çeşitleri ile hizmetinizdedir 

Perdelikler dikilir takılır.
Duvarlar, Tavanlar ve Yerler Döşenir.

Servislerimizle Kövlere Korniş ve Perde Takdir.

ÜSTÜNLER KOLL. ŞTÎ.
SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE DEVAM ETMEKTEDİR

| ECA Mamulleri - Dağlılar Matakrilat
İ Mamulleri - Söğüt ve Çanakkale Seramikleri

I eczacıbaşı Mamulleri ile Her Çeşit 
i İNŞAAT MALZEMELERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE 

| PAZARLAMASI İHTİYAÇ MADDELERİ TAAHHÜT İŞLERİ 
| O TÜNLER KOLL. ŞTİ.
I ORHANGAZİ CAD. NO. 15 TLF : 1683 GEMLİK

1 
t

ÇATAK TUHAFİYE

Sezonluk Giyim Çeşitlerini Sunar

Kazak, Etek Buluz, Pantolon, 
İç Giysileri, Kadın ve Erkek Çorapları

ALİ (ATAK
Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok. No. 3 GEMLİK

Kayıp
İspir Nüfus Me

murluğundan a I - 
mış olduğum nü
fus kağıdımı kay
bettim.

Hükümsüzdür.

Mehmet Çatalkaş



DURMAYALIM DÜŞKRİZ

gemUık
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

YIL : e SAYI : «81 1OO KURU* 16 ARALIK 1«T8 CVMART18İ

' GEMLİK - ARMUTLU - ENGÜRÜCÜK İsken Veteriner iraslumı
>K. KUMLA - UMURBEY SAĞLIK OCAKLARI “T"^6^'81165181*11
I YAPIMINA YENİ YILDA BAŞLANACAK
M (özel) — Sağlık Bakan- 

Sığt tarafından bîr süre ön- 
İMce Gemlik’in sağlık hizmet- 
Merinin sosyalleştirilmesi ka- 
Jfran verilmesi üzerine, Bur- 

jsa Tıp Fakültesi Toplum Sağ 
lığı Kürsüsün» yürütülecek biz 

«metler için gerekli olansağ- 
tlık ocaklannın yapımına ye
ğni yılda başlanacak.

Tıp Fakültesi öğretim ü- 
ı yelerinden Prf. Rahmi Diri- 

can, yaptığı açıklamada Gem 
* hik Merkez Umurbey, Küçük 

Kumla. Armutlu ve Engürü- 
Mcük'te yapılacak sağlık ocak 

lannın 1979 yılı planına a- 
Iındığını belirterek şunları

c—Gemlik ve köylerinin 
fakültemizin Sosyalizasyon 

uygulama bölgesi olması ü- 
zerine 1978 yılının ilk ay
larında başlattığımız çalış
malar sürdürülmektedir. Ar
mutlu da yaptırılarak olan

Bir Günde 80 Ton Kömür Geldi

Belediye Kömür Tanzim Satışlarına Başladı
Belediyemiz ve Çan Tar- 

ko Madencilik A.Ş. ile ya
pılan anlaşma gereği ilçe
mize aynlan 1500 ton kö
mürün ilk partisi gelerek res 
mî dairelere ve halka dağı
tılmağa başlandı.

Belediyece bir süre ön

Sağlık Ocağı için eski Gem
lik Belediye Başkanlarından 
Reşit Sakız'ın eşi Hatice Sa 
kız beş dönümlük arazisini 
Sağlık Bakanlığına bağışla

ce Bakanlığa çekilen telg
rafla Tarko Madencilik A.Ş. 
nin anlaşma yapıldığı halde 
kömür göndermemesi eleş
tirilmiş ve Bakanlığın ilgisi 
istenmişti. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının ko
nuya eğilmesi üzerine Per

dı. 6,5 milyon lira değerinde 
olan bu araziye yaptırıla
cak olan Sağlık Ocağına «Ha 
tice Sakız Sağlık Ocağı» a- 
dı verilecektir.» 

şembe günü ilçemize 80 ton 
kömür geldi.

Belediye Başkatibi Halit 
Konak'tan aldığımız bilgiye 
göre ilçemize getirilen Kö
mürler; öncelikle Askeri Ha
ra, Jandarma Kumandanlığı, 
Hükümet Daireleri ve Verem

Daha önce Ankara'da hiz 
metini sürdürmekte iken Ge 
nel Kurmay Başkanlığı e- 
mirleriyle Gemlik Askeri Ha 
ra Merkez Kumandanlığı bün 
yesine alınan ve adı «Askeri 
Veteriner Araştırma Ensti
tüsü» olarak değiştirilen As 
keri Veteriner Yüksek Oku

Savaş Dispanserine dağıtıl
dı. Bu ara artan kömürlerin 
de halka dağıtımına başlan
dı.

Belediyece tanzim satışı 
yapılan Çan Kömürlerinin to 
nu 1140 liradan satılmak
tadır.

lu ile kumandanlık geçici ek 
tesisleri pazartesi günü tö
renle hizmete açılacak.

Pazartesi günü yapılacak 
törende restore edilen yeni 
mutfak. Gıda kontrol ve tek 
noiojisi laborutuvan. Bakte
riyoloji, patoloji, hijiyen, zm 
loji laboratuvarian ve klinik 
leri, Yedek subay pavyonu 
hizmete açılacaktır.

Askeri Veteriner Araştır
ma Enstitüsü ve Eğitim Mer 
kezi Kumandanı Vet Hekim 
Kd. Albay Orhan ÖncûL açı
lış proğramında Yd. Sb. öğ
rencilerinde katılacağı, eği
tim merkezindeki köpek timi 
takdiminin yapılacağı K.K. 
sağlık ve Vet. Dairesi Baş
kanı Tuğ. Gen. Necati Ga- 
furoğlunun Yed. Subaylara 
hitaben bir konuşma yapa
cağını belirtti.

Yağışlar ile Evlere Su Bastı

Lodos Hayatı Felce UğrattıJ o

Askeri Veteriner Okuluna 
Memur ve İşçi Alınacak

Müşküle Köyü
KÖY-DER Kongresi Yapıldı

I Akdeniz üzerinden bütün 
Türkiye'yi etkisi altına alan 
fcacs fırtınası ve yağışlar 
■çeyi alt üst etti.
I Cuma sabahı lodosla bir 
■kte başlayan yağışlar ne
deniyle Osmaniye ve Hami- 
diye mahallesinde birçok evi

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ei Sanallan Vitrin Sergisi Açtı
Gemlik Halk Eğitimi Mer 

kezi Müdürlüğüne bağlı El 
Sanatları ve Biçki Dikiş öğ
retmeni Gûlderen SivaslI ve 

/■trie MzırhmifindaN Mr flSrOnOm»

su basü. Belediye Su işleri 
ve temizlik işleri görevlileri 
ekipler halinde öncelikle ka 
panan su kanallarını açma
ğa çalıştı. Bu arada evleri 
su basan ilçeliler belediye
den yardım istediler..

öğrencilerinin üç ay sürey
le hazırladıkları çalışmalar 
sergileniyor.

İlk kez bu yıl vitrin sergisi

1979 yılında öğretime baş 
lıyacak olan Gemlik Askeri 
Veteriner Araştırma Enstitü 
sü’ne hazırlık olmak üzere 
işçi ve memur alınacağı öğ
renildi.

Öğrenildiğine, göre, sınav 
la alınacak olan memurların

açacak olan Halk Eğitim 
El Sanatları Kursu öğrenci
lerinin başarılı çalışmaları 
bugünden başhyarak onbeş 
gün süreyle Ahmet Dural 
Meydanında bulunan Erçek 
Eczanesi vitrininde sergile
necektir.

El sanatları kursunun üç 
ay önce başladığını bildiren 
kurs öğretmeni Gûlderen Si 
vaslı, öğrencilerinin kısa bir 
sürede çok başarılı çalış
malar yaptıklarını bildirerek 
şunları söyledi :

«—Kursumuza iki yıldır 
büyük bir ilgi gösterilmek
tedir/ Ancak iki yıldır kurs 
dershanemizin çok küçük ol 
ması nedeniyle az sayıda 
öğrenci almak zorunda kalı
yoruz. Bu yıl tüm aramala
rımıza karşın uygun bir kurs 
yeri bulamadık ve yine bir 
okulun dershanesinde çalış 
malarımızı sürdürmeğe ça
baladık. Kursta yapılan ça
lışmaların ancak bir bölümü 
nü sergileme olanağını bu
luyoruz.»

Başarılı çalışmaların or
taya çıkmasında büyük e- 
meklerl geçen kurs öğret
meni Gûlderen SivaslI, haf 
tada üç gün öğrencilerine 
biçki dikiş öğretiyor.

sınıfları şöyle : Daktilo, he
sap sorumlusu, mutemet, 
tarım aletleri operatörü, iki 
işçi iki hademe.

Başvuru süresinin 25 Ara 
lık tarihinde sona ereceği- 
sınavların ise 3 Ocak 1979 
günü yapılacağı açıklandı.

Ortaokul
Öğretmen - Veli 
Toplantısı 
Yapılacak

Gemlik Ortaokulu öğren
ci veli toplantısının 23 Ara
lık Cuma günü yapılacağı 
açıklandı.

Gemlik Ortaokulu Müdü 
rü Halit Çokal yaptığı açık
lamada, yapılacak toplantı
da bugüne dek öğrencilerin 
başarı ve not durumlarının 
öğretmenlerce velilere açık
lanacağını ve öğrencilerinin 
okul içi davranışlarının an
latılacağını belirtti.

Kız Meslek Lisesi 
Koruma Derneği 
Kongresi Yapıldı

Gemlik Kız Meslek Lise
si ve Öğrencilerini Koruma 
Derneğinin yıllık olağan top 
lantısında yeni yöneticiler 
seçildiler.

Yapılan seçimlerde yö
netim Kurulu Başkanlığına 
İlhan Kıran, Yardımcılığa Ah 
met Kıran, Sekreterliğe Ati 
Kaya, Muhasipliği Fatma Çe 
İlk, üyeliklere Cevdet Kah
raman, Kadrlye Dündar, Ya 
şabey Danış getirildiler.

Kırsal kesimin örgütlen
mesinde ülke çapında büyük 
hizmetleri geçen Köy-Der’in 
Müşküle Köyü (Demirışık) 
genel kurul toplantısı yapıl
dı.

Divan Başkanlığına Mar 
mara Köy-Der Genel Yöne
tim Kurulu üyesi Münir 

yaptığı kongrede, Ba 
lıkesir, Bandırma, Bursa Köy 
der’in başarı mesajları okun
du. Gemlik Haydariye Köyü 
Kalkınma Koop. adına Koop

Pakistan’dan Fuel-oil Alınacak
Fuel-oil sıkıntısının gide

rilmesi amacıyla Pakistan' 
dan fueloil alınması yoluna 
gidilecektir. Ayda 30 bin ton 
Fuel-Oil alınmasına ilişkin

SAVCI TEKELİ VE YARGIÇ ŞERİTÇİ İÇİN 
VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ.

İlçemizde uzun yıllardan 
beri Savcılık görevi yapan 
Ümit Tekeli ile Asliye Hukuk 
Yargıçlığı görevini yürüten 
Ahmet Şeritçi onuruna Li
man Lokantasında veda ye
meği düzenlendi.

Çok kalabalık bir davetli 
topluluğunun katıldığı yemek 
te ilçeliler adına bir konuş
ma yapan İnan Tamer, Sav
cı Tekeli ve Yargıç Şerit- 
çi’nin Türkiye’nin kritik bir 
döneminde en kritik illerine 
göreve atandıklannı bildire
rek şunları söyledi :

— Değerli iki adliye gö 
revlisinin böylesine hassas 
bölgelere atanması mutlaka 
düşünülerek yapılmıştır. Biz 

Bşk. Kadri Gülerim da ka
tıldığı kongrede yapılan ko
nuşmalarda köylülerin içinde 
bulunduğu üretim anlatıldı 
ve kırsal kesim emekçileri
nin kooperatifler ve demek
ler bünyesinde birleşmeleri
nin zorunluğu anlatıldı.

Yapılan seçimlerde Mer
kez delegelerine Ali Dolma- 
cı. Rıza Yavaş, Yönetim Ku 
rulu üyeliklerine Yüksel Al
per, Mehmet Çakır, Vedat 
Aydın seçildiler.

anlaşma. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı iie Pakis
tan yetkilileri arasında imza 
lanmıştır.

Gemlikliler daima kendile
rinden memnun kaldığıma. 
Sayın Şeritçi ve Tekeli'ye 
yeni görevlerinde üstün ba
sanlar dileriz.»

Daha sonra konuşan 
Cumhuriyet Savcısı Ümit Te 
keli, kendilerine karşı gös
terilen ilgi ve yakınlıktan 
dolayı tüm Gemliklilere te
şekkür etti. Ümit Tekeli Çan 
kın Baş Savcılığına, Yargıç 
Şeritçi ise Samsun'a atan
mışlardı.

Yemekte Veteriner Rıza 
Çelebi, Dr. Abdullah Özle
miz ve İcra Memuru Hullsi 
Büke şiirler okuyarak geçer 
yi süslediler.
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HAFTADAN 
HARAYA

KONUK YAZARLAR

İZLENİMLER
Yücel ESEN

SABİT BAYILDIRAN
Bursa Eğitim Enstitusun'clo verilen mücadeleyi iz

lemeyenler bilmezler. Hayatım ortaya koyarak, okulu aç- 
manın, acık tutmanın ve eğitimi gerçekleştirmenin kah 
redici mücadelesini aylardır vermektedir, bir avuç yiğit 
ödetmen.

Kelimenin tam anlamıyla yok adlime tehdidi altında 
görev yapmışlardır, görev yapmaktadırlar... Sabit Bayıl- 
dıran'da bu yiğit ve devrimci inscniardon biridir. Okulun 
müdür yardımcısıdır. Verdiği mücadelenin bilincindedir. 
Gerçek bir aydındır. Yüreklidir, Türkiye’nin ışıl, ışıl ay
dınlık geleceğine inanır ve bunun İçin verir mücadelesi
ni. Faşist odaklar elbetteki böyle bir kişiyi hedef seçe
ceklerdir ve seçmişlerdir de. Kapısına bomba bağlaya
rak, kendisini, eşini ve yavrularını yok etmek istemişler
dir.

Bugün eşiyle birlikte Bursa Tıp Fakültesi'nde yat
maktadır Sabit. Çok şükür, yaşama dönmüştür kendisi 
ve eşi... Çıkınca mücadelesine, okulu yaşatma mücade
lesine devam edeceğini söylemektediı, kendisini ziyarete- 
te gelenlere. Arkadaşlarını yalnız bırakmayacağını, ken
disinin hiç bir şekilde mücadeleden yıkılmayacağını söy
lemektedir. ,

Sabit Bayıidıran bir insan, bir öğretmen olman n öte
sinde, bir ışıktır, toplumun geleceğini belirleyen binlerce 
on binlerce ışıktan biridir. Karanlık güçler onun için seç
miştir kendisini... Çünkü «Onlar umudun düşmamdır...»

Onbinlerce bilim adamı öldürüldü, bir okadarı öldü
rülmek istendi. Faşizmin tarihten gelme iştahıdır bu; 
«Ellim adamlarını yok etme iştahı!.. «Emekten ve emek
çilerden yana cian, sermayenin ve kurulu düzenin uşa
ğı olmamış ne kadar bilim adamı, aydın varsa onları he
def seçer faşizm... Hedef seçmek zorunda olduğu için 
seçer... Ve öldürür, yok eder birer... Onları yok ettikçe, 
onların bıraktığı ışığın giderek büyüyeceğini ve kendi
sini yok edeceğini ise, düşünemez bile... Başka seçene
ği yoktur çünkü faşizmin... Faşizmin «Kan akıtmaktan» 
başka bir yöntemi ve seçeneği yoktur, görülmemiştir.

Bu nedenle hedef olmuştur, hedef seçilmiştir Sabit. 
Bursa Eğitim Enstitüsü bugün çalışabiliyorsa, eğitim ya
pabiliyorsa bunda Bayıidıran hocanın payı büyüktür. O 
faşizmin amansız düşmcnıdır. Demokrasi mücadelesinin 
ise yıldırılmaz neferidir...

Ağır yaralandığını duyduğum gün, kara gözlükleri
nin içinde fini, fini dönen zeka dolu gözleri geldi gözü
mün önüne». Konuşurken İnsanı inandıran, etkili sesini 
düşündüm. Dudaklarından eksik olmayan o sevecen te
bessümü getirdim aklıma... Ve verdiği o güçlü mücade
leyi, inanılmaz korkusuzluğunu düşündüm.

Ve kelimenin tam anlamıyla Sabit «Bir insandır» 
«Bir devrimcidir» _.

Ve faşizmin tüm uğraşına rağmen, «İnsanın, insan
lığın yak edilmesi olanaksızdır ve faşizm mutlaka yeni
lecektir...»

Öyle değil mi? Değerli hocam...

Satılık Oto
SAHİBİNDEN 1977 MODEL 

FORD TAUNUS 1/6 L 
11 BİN KİLOMETREDE

Müracaat : Ali Kılıç
Tlf : 23 84 den - 298 Gemlik

Satılık 200 Dodge 
Kamyonet

1969 MODEL ÇOK TEMİZ 

AĞAÇ KASALI 200 LÜK DODGE 

KAMYONET SATILIKTIR.

MÜR : TLF : 1797 
KÖRFEZ GAZETECİ GEMLİK

Velisi bulunduğum öğrencinin sorunuyla ilgili olarak 
Gemlik Ortaokuluna gittim. Beden eğitimi öğretmenin, 
öğrencisini eşofmanını getirmediği için tanık oldur. Suç
lu, suçundan hesap sorar gibi bir görünüm vardı otaycc. 
Çünkü öğretmenle öğrencinin durumu, dersin gerektiği 
g.yim yönünden aynıydı. Eğitim politikasına, sağlıklı iş
lerlik kazandırarak, çağdaş bir yapıya oturtabilmek için, 
jjrenci velisine düşen sorumluluklar kadar, öğretmene 
de sorumluluk düştüğü gözden uzak tutulmamalıdır. Ör
neğin, öğrenimde olan bir öğrenci öğrenim kurumanda 
eğitimlerince, yasal olmayan bir uygulamayla karşılaştı
ğında durumu velisine iletir. Buna karşın genellikie ve
lileri yakından ilgilendiren bu tür uygunsuz hcrekeCeıin 
üstüne giderek, yasal haklarını koruyamtyorlcrsa bunun 
nedeni üstünde durmak zorundayız .

Geçmiş yönetimlerin toplumda yarattığı, ruhsal bas
kının bu şekle gelmesinde etken olmuşsa, bunu aşmck 
zorundayız. «Özgürlükçü demokrasilerde eğitimin çok 
yönlü olduğu bir gerçektir. Toplumsal eğitimde, kitap, 
gazete, TV, piyes gibi araçların da etkinliği gözden uzak 
tutulmamalıdır. Örneğin; bir öğretmen kendini mesleki 
bilgilerle ne denli donatmış olursa olsun, mesleğinde da
ha da verimli olabilme yönünde kendini yenilemek zo

ALMANYA’CA FAŞİZM | 38
ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

Sonra, 20 Haziranda Nasyonal Sosyalizmin sözde 
«feylesof»u et-kafa Alfred Rosenberg, Sovyet toprakların
da yönetime el koyacak subay ve görevlilere verdiği bir 
söylevde şunları söyledi: «Rusya toprakları... Alman hal
kının beslenmesine yarıyacaktır. Bu topraklardan elde 
edilecek ürünlerle aynı zamanda Rus halkının da beslen- 

Imesi için bir neden göremiyoruz... Rusları önümüzdeki 
yıllarda büyük zorluklar beklemektedir.» Goering ise 23 
Mayıs'ta çıkardığı bir emirde Rusya'nın güney toprakla
rından elde edilen tahıl ürününün Sovyet sanayi bölge
lerinde yaşayanlara gönderilmeyeceğini, çünkü o böl
gelerde sanayinin zaten bütünüyle ortadan kaldırılaca
ğını bildirmişti. Dediğine göre oralarda yaşayan işçiler 
ve ileleri aç kalsalar da olurdu. «Güney topraklarından çı
karılan artı-ürünleri ithal ederek halkın (kuzeydeki Sov
yet halkının) açlıktan ölmesini sağlamak için girişilecek 
teşebbüsler Avrupa’nın zararına olacaktır.» O sıralarda 
hazırlanan bir gizli raporda da şöyle deniliyordu: «Bize 
gerekli olan şeyleri aldığımız zaman bunun sonucunda 
milyonlarca insanın açlıktan öleceğine şüphe yoktur.»

Yine Goering, istilâ başladıktan birkaç ay sonra, 
İtalyan Dışişleri bakanıyla şöyle konuşacaktı: «Bu yıl Rus 
ya’da açlıktan yirmi-otuz milyon insan ölecek. Böyle ol
ması belki de daha iyi, çünkü bazı milletlerin azalması 
gerek...»

SALDIRI
Bu kafayla ve bu niyetlerle, ilerisi için böylesine ay

rıntılı ve «gerçekçi» hesaplarla hazırlanan büyük saldı
rı, Baltık sahillerinden Karadenize kadar uzanan bin 
beşyüz kilometrelik bir cephe boyunca 22 Haziran 1941

Kongre İlânı

Gemlik 11 Eylül İlkokulu Okul ve Öğrencilerini Koruma Derneğinin olağan ge 
nel kurul toplantısı 10.1.1979 Çarşamba günü saat 14.00 te Okul Salonunda yapı 
lacaktır.

Tüm üyelerimizin teşrifi rica olunur.
Yönetim Kurulu

Gündem: 

1 — Açılış ve Saygı duruşu
2 — Kongre başkanı ve katiplerin seçimi
3 — Yönetim kurulu Faaliyet raporunun okunması
4 — Denetleme kurulu raporunun okunması
5 — Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarının müzakere ve aklanması
6 — Yeni yönetim ve Denetim kurullarının seçilmesi
7 — Dilek ve temenniler. Kapanış

rundadır. Kendim yemleyebilmiş öğretmen, mesleğinde 
başcniı olabildiğince toplumu da ileriye donuk, çağdaş 
kafa yopıs.na dayalı üretken duruma getirir.

Öğret'iien öğrenci velisini okula çoğırdığınâc, öğ
rencisini ncs.l ki olumlu veya olumsuz yönleriyle eleştf- 
rebilryorsa, yeri geldiğinde okul içi eğitim sorunları, do 
öğrenci velisinden de eleştiride bulunabilmesini isteye- 
bilmeli, özeleştiriyle sağlık bulabileceğin: vurgutayabil- 
meiıdv. Şu bu gerçek ki; öğrenci velileri genellikle öğ
renim kurumlar.ndoki çocuklarının eğitmenlerse vcsaf 
olmayon bir uygulamayla karşı taştığında buna karşın 
«Ben de ycscl hakkımı korumaya çalışırsorr. çocuğum 
sınıfta kcLr.» Bu düşüncenin yanlış olduğu, öğrenim ku- 
rumlcnndaki yöneticilere, öğretmenlerce öğrenci velile
rine anlatılmalıdır

Şu unutulmamalıdır. Kaba kuvvet ruhsal şartlan
malara neden olabilecek «geri zekâlılar» gibi, sözlerin 
bir şey kazandırmadığı gerçektir. Onun içindir ki sorum
luluklar sağlıklı, kullanıldığında öğretmen kendini daha 
yakın tanıma olanağı bulacaktır. Karşısında, olumlu ve
ya olumsuz yönleriyle eleştiri de buluna bilen öğrenci 
velisini bulacaktır. Öğrencisini bulacaktır.

sabahı başladı.
İngiltere başbakanı Churchill hemen ertesi günü Hit- 

ler'e karşı Sivyet-ingiliz ittifakını dünyaya ilân ederken 
yıldırım hızıyla harekete geçen Alman orduları üç kol
dan Leningrad, Moskova ve güneyde Kiev üzerine yü
rüyorlardı. Moskova yönünde ilerleyen Merkez Orduları 
Gurubu ilk üç hafta içinde Sovyet topraklarının sınırdan 
700 kilometre kadar içerilerine daldı, 16 Temmuzda Mos 
kova'ya üç yüz kilometre mesafeye vardı. Alman gene
ralleri, tıpkı Polonya ve Fransa’da olduğu gibi «bir kaç 
hafta içinde» Sovyetlerin de «işini bitirecekleri»ni sa
nıyorlardı. İşin ilginç yanı, o sıralada Amerikan genel 
kurmayı da aynt görüşteydi. Temmuz ayı içinde ABD 
basınına verdiği bir gizli raporda Sovyetler Birliğinin 
birkaç haftaya kadar çökeceğini bildirmişti.

Şimdiden zaferi avucunun içinde gören Hitler, 28 
Eylül'de Sovyetler Birliğinin en büyük ve en kalabalık iki 
şehrine neler yapacağını bildiren bir emir çıkarttı: «Baş
buğ, Leningrad'ı dünya yüzünden silmeye karar vermiş
tir. Sovyet Rusya ortadan kalktıktan sonra artık bu şeh
re gerek kalmayacaktır... Niyetimiz şudur: şehri kuşat
mak, top ateşi ve sürekli hava atanlarıyla taş üstünde 
taş bırakmamak... Şehrin teslimi için yapılacak ricalar 
kabul edilmeyecektir. Çünkü halkın yaşaması ve bes
lenmesi bizim tarafımızdan çözülemeyecek ve çözülme
sine de gerek olmayan bir sorundur. Bu ölüm-kahm sa
vaşında, bu büyük şehirde yaşayan halkın bir kısmını bi
le orada tutmakta hiç bir çıkarımız yoktur...»

3 Ekimde Alman haikına Sovyetler Birliği’nin yıkıldı-
ğ,m ilân etti (Devarm Var)

Cadde ve
Sokakları

Temiz
Tutalım

Gemlik Körfez’i 

Okuyunuz, 

Okutunuz

Abone Olunuz



KÖRFEZ 16 ARALIK 1978

Es- 
du- 
var 
ar d

tinin bilincinde 
Eğiticî-öğretici, 
men ister usta 
ğun altındadır.

küftür kalıtianyla öğünüz durumdayız, 
kî kültürümüzü, tür kalıtianyla öğünür 
ramdayız. Eski kültürürmüzü, insanın 
olduğu zamanlardaki küitürüde kulak

olmalar: kuşku götürmez, 
ister ana baba ister, öğret- 
olsun, büyük bir sorumlulu- 

Yapıian hatalar, eğitilen, öğ- 
taşiannm azalmasına neden(etilenden yapı_

alacaktır. Öğretici kılı kırk yapan, sürekl.11

BİR FIRSAT DAHA

Sınırlı Sorumlu Gemlik Öğretmenleri
Yapı Kooperatif inden

Gemlik Lisesi Öğretmenler

G Ü N D E M

2-
L Denetçilerin4- Mali raporun okunması 

<ön<tim kurulunun aklanması

nü saat 10.oo da 
rimîza duyurulur.

MÜR : ERKULLAR. İNŞAAT ORTAKLIĞI 
İSTİKLÂL CAD NO. 31
TLF : 1496 - 21 94

odasında yapılacağını sayın üyele 
Yönetim Kurulu adına

Başkan Gürhan Bektöre

Kurulu çalışma raporunun okunması 
denetim raporunun okunması 6-

7- Yeni yönetim kurulunun seçilmesi 8-- Dilekler.

Kooperatifimizin 1. olağan Genel Kurul toplantısı, 6.1. 1979 Cumartesi gü

Divan seçimi 3- Yönetim

Eğitim - Kültür

SMS
Eğitim der. kültür de geçeriz. Bu iki 

öğenin içeriğine baktığımızda önemseme
den geçemeyeceğimizi anlarız. Eğitim-kül
tür biri bîrine koşut, çoğu kez iç İçedir. 
Eğitime ana kucağında başlanır, okulda I 
sürdürülür. Eğitimin yanında okulda veri-1 
len ikinci öğe kültürdür. Eğîtim-öğretim iç-l 
içedir okulda. Ana, babaca okul çağına de
ğin verilen eğitim, okulda düzeltimlerie sür
dürülür. Hep deriz. Okul eğitim-kültür yu
vasıdır. Sunu derken karşımıza öğretici çı
kar. Okul, eğitim-kültür yuvasıdır; öğretici
nin gücü doğrultusunda, bu yargı güç ka
zanır. Şöyle söyleyelim : öğretmen, eğitim- 
kültür verileriyle donatabilmiş mî kendini? Bu 
donatmayı sürdürebiliyor mu? Güçlü kcıfc 
yetisiyle öğrencisini doyurabiliyor mu? Yok 
sa kendini yetiştirmesini bîr yük mü sayı
yor Sorunlar buralarda düğümleniyor. Öğ
reticiler, ulusların gelecekteki yöneticilerini 
bilimcilerini,. sanal adamlarını, yetiştirdikle-

öğrenme açlığı içinde olan, aldığı kültür
ün yetmediği bilinci içinde olandır. Sorum
ludur. Öğrencisine, ulusuna, uiusunun gele
ceğine. Sorumluluk İçinde öğrenen-öğreter. 
güvenilen kimsedir.

Cumhuriyetin 56. yılı içindeyiz. 56 yılda 
kültür düzeyimiz istenilenin gerisinde. Cum
huriyet öncesi yönetimlerin, eğitim dizgesi

edemeyiz. Her ulus kültürüyle öğünür, o- 
nunla yetinmez. Bilirsiniz; toplumlar sanat
sal, düşünsel alanlar da, sanatçılarının ver
dikleri ürünlerle öğünürter. Türk toplumu, 
cumhuriyet öncesi yönetimle karanlık için
de kalmıştır çoğunca. Çıkarcı, tutucu güç
ler sanatta ileri atıiımlann karşısında ol
muştur. iyi kültür yapısında olan padişah - 
far, saray kapılarını yabancı sanatçılara aç
mışlar, resimler, heykeller yaptırmışlardır. 
Başında bulunduktan toplumdaki sanatçıla
rı; uslarına getirmemişlerdir. Dince yasak 

olan İnsan resimlerinin yasak olmadığını da 
zaman İspatlamıştır. OsmanlI Devrinden biz 
lere, camiler, saraylar, köprüler, kervansa
raylar, su kemerleri kalmıştır. Bu, bunlara 
benzer yapıtlar o zamanların mimarlarınca 
yapılmıştır. Bu yapıtlar örnekleri bulunama
yan yasaksız resimlerle süslenmiştir. Kültür 
yönünden OsmanlI'dan bize bunlar, kitap 
sayfalarını süsleyen minyatürler kalmama
lıydı. O çağların Avrupasın: daha da dü
şündürecek ilgilerini çekecek yasaklı yapıt
lar da kalmalıydı. Bunları söylerken, yedi- 
yüz yıllık Osmaniı imparatorluğu kültürü
nü küçümsediğimiz gelmesin akla. Demek 
istediğimiz : Yeni yeni, batıya açılan, be
nimseyen sanat dünyamız, o zamanın sağ
lam kültürüyle yasaksızlıkla pekişseydi, ye
rimiz başka olurdu.

Yazımıza başlarken yaratıcılığın doğru 
görüşün, beğeninin, yetenek gelişmesinin 
okulda verilebileceğini aralayarak söyledik 
İlk, ortaöğretimde öğrencinin yeteneğine 
önem vermenin yanında, ona güven verme de gelir. 
Öğretici güven vermediği, ya da veremediği öğren- 
sinden ne bekleyebilir. Güvenduymayan, kor 
kan öğrenci çocukluğunun, gençliğinin getir 
diği davranışlar içinde, kendi içinde bocala- 
yacaktır, sönecektir. Kültürel etkinlikleri baş 
ta gelmelidir. Kültürel etkinlikten yoksun ku
şaklar en güzel işler çıkarsalar da, kendi
lerine güvençsizliklerinden bu iyinin, güzelin 
farkına varamayacaklardır. Kültürel eksikleri 
onlan toplum içinde etkisiz bırakacaktır. Öğ
renci tiyatro, iyi film, çevre folklorunu oluş
turan dokuları görmeli bunları eleştirebilme- 
li, eleştiriye açık olmalıdır. Horlanan, döğü- 

; len dalga geçilen öğrenci içe kapanacak, aç
ması, o na doğruları, iyileri, güzelleri anlat
mak, öğretmek güç olacaktır.

Okulda başlayan kültür etkinlikleri eve 
çevreye yayılabilmeli, çevre halkı bu etkin
liklerin içinde bulmalıdır kendini. Ulusların, 
dünyada etkinlikleri aldıkları kültür, bunun 
sonucu verdikleri yapıtlar doğrultusundadır. 
Okulun ötesinde dernekler, sendikalar, siya
sal kuruluşlar neden halkın üyelerinin görü- 

1 şünü, duyuşunu, düşünüşünü etkileyecek, 
I kültürel çalışmalar yapmasınlar. Düşün yö- 
j nünden, yan tutmaksızın, ulusça bilinç için- 
B de. Kültürel çalışmalar, ulusal kopuşmanın 
u çözümü de olamaz mı?

erlcuiiar* 
in

Erkullar İnşaat Ortaklığının Gemlik-Orhangazi 
Caddesinde Devam Etmekte Olduğu inşaattan 

Az Miktarda Kalan Daireleri Kısa bir Süre için
Aşağıdaki Fiatlarla Satmakla Kıvanç Duvar

Daire Alanı Fiatı
80 M2
8512
90 M2
95 M2

100 M2

İLÂN
Sendikamız aşağıda unvan ve adresleri yazılı olan işyerleri işvereni ile Toplu İş 

sözleşmesi yapacaktır.
275 Sayılı Yasanın 12 nci maddesi uyarınca ilan olunur.

TÜRKİYE BİRLEŞİK
Kâmil Kofoğlu Halefleri GIDA-İŞ
N. Kofoğlu Kam. Şti, 
Prina Yağı /e Sabun Fabrikası 
o) İstiklâl Cad. No, 54 Gemlik 
b) Yalova yolu üzeri Gemlik

375.000 TL
400.000 TL
425.000 TL
450.000 TL
475.000 TL

KÖRFEZ BASIMEVİ

Her Türlü Düğün Hışan, Sünnet
Davetiyeleri

Fatura, Bono, irsaliye, Makbuz, Senet
i Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit
İ Basım işleriniz için Emrinizdedir.
H 
İliş

Tlf : 17 97 
İşip .

İstiklâl Cad. Şirin Pasajı No. 45 GEMLİK
II®___ ____________________________ ________ ___



SORUMLU MUDUR 
A». M. GMfla Göral 

SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemUk

KÖRFEZ
16 Aralık 1878 CumartM
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İSI
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B 0 W E
Kuru Sistem Temizleme Fabrikası 

Modern Mavnalarımızla Çok Yakında Sayı Gemliklilerin 
Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz te

f GÜN ER CANATAR
istiklâl Cad. Gürçay Işhanı No. 42 - 43 GEMLİK

< Satılık Ev$ {
i Hamıdıye Mah. Papatya Sok. (Ziraat Bankası Aralığı) nda > 
İ Müstakil, İki Katlı Ev Acele Satılıktır.
| Mür : Hacıoğlu Muhasebe Bürosu Tlf : 16 60 Gemlik

mu-&ıaa>a«n»sımM£ŞB3a|
| aa'maas
i Gemliklilere Hizmet Etmekten
H Kıvanç Duyar
W İnşaatçılara : Her çeşit doğramalık inşaat malzemeleri kereste, tuğla, kiremit

■n Konut ve iş yerlerine : Soma, Linyit kömürü teslim edilir.

DURSUNBEY KERESTELERİ
1. NCİ SINIF : 7500 - 8000 TL.

M 2. » » : 7000 - 7500 TL. MR 3. » » : 6500 - 7000 TL. fi
fl İNŞAAT KERESTELERİ 4500 - 5000 T. LİRASI J
£ ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR. Q
M METİN BAYRAK
M Orhangazi Cad. Ne. 27 Tlf : 1828 - Ev : 1628 GEMLİK I
^^SKSBSICK@KBat»S»BESgtB»BRBKB»l

ckjoocoooooooooooooooooooooooooooococoocooo

| Tasarruf Sahiplerine Müjde

I Uzun Vadeli Satılık Arsalar
H Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu S 

üzerinde satılık parsellenmiş arsalar
g Ödemede kolaylık yapılır. BI *»* ı
İt Gençali ovasında sahile 400 metre 5 
" uzaklıkta satılık uzun vadeli B
7 arsalar.

i . *** s« Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu » 
[ üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar J

# # # |
S Osmaniye Mahallesi Dere Boyu g 

Sokakta ve Mezbaha Mevkiinde 
parsellenmiş arsalar. g

| Tlf 2097 |

i Muhtar HAŞAN |
j| Pak İş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik UF

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtKJOOOCOOOC OOOOOOOOOO

SAYIN GEMLİK LİLER

DAMLA
Parfümeri

Zengin Çeşitleri ile Çınaraltı 
Kuaförler Karşısında 

Siz Gemlik’liklerin Hizmetine 
Girmiş Bulunmaktadır.

Gemlik Körfez’e
Abone Olunuz.

DAMU
Par f iimeri’ye

UĞRAMANIZ MBNFAATİNİZEDİR.

I Tukvim
| Busfıracuklurın
I Bikkuline
1 1979 Yılı Yaklaşıyor..
| TİCARETHANELERİNE

I TAKVİM
İ BASTIRACAKLAR

I ÇEŞİTLERİMİZİ VE
| FİATLARIMIZI

I GÖRÜNÜZ.
| Körfez Basımevi I

g A. Şirin Pasajı No. 45/A GEMLİK S

İ — — :
Not: Sipariş Alımları Pazartesi 
Günü Sona Eriyor.

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



DURMAYALIM DÜŞERİZ
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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Gemlik Askeri Veteriner Enstitüsü
Törenle Hizmete Acildi

Şükret Solmaz 
açıkladı : 

Esnaf ve 
Sanatkârlar 
Modern Bir

(Gemlik Körfez) — Anka 
roda uzun yıllardır hizmetini 
sürdürmekte iken Genel Kur 
may Başkanlığının emirieriy 
le Gemlik Askeri Hara'ya ta 
şınan Askeri Veteriner Oku
lu. Askeri Veteriner Ar eştir 
ma Enstitüsü adıyla hcfta 
içinde törenle hizmete açıl
dı.

Modem icboratuvar ve 
kliniklerden oluşan Askeri 
Veteriner Araştırma Ensti
tüsünün açılış töreninden 
sonra 158. aönem Veteriner 
Hekim Yedek Subaylarnda 
eğitimi başladı.

KONUŞMALAR
K.K. Kumandanlığı Sağlık 

ve Veteriner Dairesi Başka
nı Tuğgeneral Necati Gafur 
oğlu. Bursa Garnizon Ku
mandanı Tuğgeneral Süley
man Gülcü. yüksek rütbeli 
subaylar. Bursa Veteriner Fa 
kültesi Dekanı Prof. Cemal 
Nadi Aytuğ ve yardımcıları, 
öğretim görevlileri. Gemlik 
kaymakamı, resmi ve özel 
kuruluşların temsilcilerinin 
hazır bulunduğu açılış töre
ninde bir konuşma yapan 
Enstitü Kumandanı Kıdemli 
Albay Orhan Öncül, Enstitü

K.K. Sağlık ve Veî. Dai. Bşk. Tuğgan. Gafuroğlu Enstitü kitaplığını açarken, bura
daki eserlerin göz bebeği gibi korunmasını istedi.

ZİRAİ DONATIM KURUMU
ŞUBESİ İLÇEMİZDE AÇILDI
Zirayı Donatım Kurumu 

ilçemize bir şube açarak çift 
çi ve üreticilerin hizmetine 
beşledi

Bölıkpazan Seç Apart- 
mom altında hizmete açılan 
Gemlik Zirayj Donatım Kuru 
munun açılışında bir konuş 
d» yapan Balıkesir Zirai Do 
netim Kurumu Bölge Müdü 
rü Ömer Karaman, dört yıl
dan beri ilçede kurumun şu 
besini açabilmek için yer a- 
radıldarını, kendilerine ait bir 
arsanın bulunamaması üze
rine kira ile tuttukları bir 
binada üreticilerin hizmetine 
başkJdıklorını belirterek şun 
•on söyledi ;

•—Amacımız çiftçinin ge 
tşksmmesi olan girdilerin 
çrftçilerin ayağına kadar gö 
^nnektedir. Azot Sanayinin 

i Gemkk‘> üretime geçmesi 
üzerine Gemlik öbür şubeler 

। den farklı t>r duruma girdi, 
i fafcrikcsmdo üretilen

gübreler aracılığı ile dışarı, 
ülkelerden gelen gübre ve 
öbür maddeler ülkenin dört 
bir yanına sevk işçi kurumu- 
muz tarafından organize e- 
dilecektir. Bu bakımdan 

Zirai Donatım Kurumu açılış töreninden bir görünüm

nün ülke ekonomisine ve or 
duya çok büyük yararlar 
sağlıyacağını, Bursa'da ku
rulmuş bulunan Veteriner Fa 
kültesine de bilimsel yön
den hizmet edeceğini belir
terek şöyle konuştu :

«—Geçici hizmet binala
rında şimdilik çalışmalarını 
sürdürecek olan enstitümü
zün modern binalarına baş
lanacak ve 1981 yılında bi
tirilecektir. Ancak geçicide 
olsa ortaya koyduğumuz ya 
pılarda 136 yıllık bir geçmi
şi olan okulun devamı sağ
lanacaktır. Eserin meydana

Gemlik’te şube açmak bizim 
için önemlidir.»

Beş kadro ile ilçemizde 
hizmetlerini sürdürecek olan 
Zirai Donatım Kurumu Gem-

D. S. 4 te 

getirilmesinde tüm personel 
bir fedakârlık örneği sunmuş 
I ardır. Enstitüde hizmete açı 
lacak olan kitaplık 100 yıllık 
bir geçmişe dayanmakta ve 
Türkiyenin en değerli eser
lerini içinde barındırmakta
dır.»

Daha sonra yedek subay 
adaylarına seslenen Orhan 
Öncül, Türkiye'nin 150 mil
yon nüfusu besliyecek kay
naklara sahip olduğunu, ö- 
nemli olanın bu kaynaklan 
işliyecek insan gücünü iyi bir 
şekilde değerlendirilmesi ol
duğunu söyledi. Konuşması
nı «Genç Yedek Subaylar, 
sivil hayatta da, askeri ha
yatta da sîzlere büyük gö
revler düşmektedir. Ülkemiz
deki hayvan soyunun ıslahı, 
yem ve besleme rasyonu- 
nun saptanmasında sîzlerin 
çabalarınıza ihtiyacımız var
dır. Mesleki sorunlarımız siz 
lerin çabalarıyla çözümlene 
çektir. Sîzler sivil hayatta 
da, askeri hayatta da sila
hınızı ancak vatan savunma 
sında kullanacaksınız, bu
nun dışında silahınız labo- 
ratuvar ve mikroskoplardır.» 
şeklinde bitirdi.

GENERAL GAFUROĞLU 
NUN KONUŞMASI 
Dana sonra konuşan

K.K. Sağlık Vet. Dairesi Baş 
kanı Necati Gafuroğlu, As
keri Veteriner okulunun ül
kemizdeki kuruluş tarihçesi
ni anlattı. Kadro ve hizmet 
değişikliği yapılarak Gemlik 

' Askeri Hara'sında hizmete 
açılan Enstitütü modern kli
nik ve laboratuvarlarını bu
lunduğu çevrenin ve askeri-

İl Sağlık Müdürü Dr. Nizamettin Arat 
"Sosyalizasyon Uygulama Çalışmalarına 
Ocak Ayında Başlanıyor" dedi

Bursa (Özel) İl Sağlık 
Müdürü Dr. Nizamettin Arat. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba 
kanlığının Gemlik İlçesini 1 
Ocak 1979'dan itibaren sos
yalizasyona alındığını açık
ladı ve İlçede kurulması plân 
lanan 5 Sağlık ocağının açı
lışı için çalışmalara başlan
dığını bildirdi.

Araf'ın verdiği bilgiye gö
re. Gemlik Armutlu, Engürü- 
cük, K. Kumla ve Umurbey* 
de sağlık ocakları açılacak 
buralarda 7 doktor 8 sağlık 
memuru 20 ebe 6 tıbbi sek
reter ve 6 şoför görev ala
cak.

Sosyalizasyon çalışmala
rını ilçede kurulacak olan 
Grup Başkanlığı yürütecek 
ve başkanlık görevini Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Kür
süsü Doçentlerinden Hamdı 
Aytekln yürütecek.

Grup başkanlığının tek

yenin gıda kontrollerini bu 
laboratuvarlarda yapılacağı
nı, öte yandan askeriye’ye 
hizmet edecek iyi ırk hay
vanların burada yetiştirilece 
ğîni, estitüde öğrenim gören 
subay, yedek subayların or
dunun ve sivil hayvan sağ
lığını koruyup geliştireceği
ni, harada elde edilen ürün
lerin askeri hastahane ve 
okullarda, birliklere verile
rek ülke ekonomisine katkı
da bulunacağı belirtildi.

Klinik ve labratuvarlann 
açılışından sonra Hara’da 
yetiştirilen cins köpeklerin 
gösterileri izlendi.

Enstitü Kumandanı Kıdem
li Albay Orhan Öncül

nik gereksinmelerini Bursa 
Üniversitesi Halk Sağlığı 
Kürsüsü karşılayacak, aynı 
zamanda ilçede bilimsel araş 
tırrna ve Eğitim yapacak.

Sağlık Müdürü, kurula
cak 5 Sağlık merkezinin şim 
dilik geçici binalarda çalış
malarını yürüteceğini ve ö- 
nümüzdeki yıl yeni binalar 
yapılacağını sözlerine ekledi.

Neyse,
Geçmiş• t

Olsun...
Yılmaz Akkıhç'ın
Yazısı
Bugün sayfa 2 de

Fırın
Kuracaklar

Gemlik Küçük Esnaf ve 
Sanatkârlar Demeği Başka
nı Şükret Solmaz yaptığı o- 
çıklamoda esnaf ve sanat
kârların modem bir fırın kur 
ma hazırlığında olduğunu 
söyledi.

Gazetemize bir açıklama 
yapan Şükret Solmaz, bak
kal ve bayilerin fırıncılar ile 
olan anlaşmazlığının sürme 
sinden vatandaşın zarar gör 
düğünü buna kesin bir çö
züm bulmak için küçük es
naf ve sanatkârlarla birlikte 
bir kooperatif kurularak mo
dern ekmek fabrikası aça
caklarını belirtti.

Şükret Solmaz konuyla 
ilgili olarak şunlan söyledi.

«Önümüzdeki hafta ya
pacağımız genel kurul top
lantımızda tasarımız üyele
rimize açılacaktır. Bakkal es 
nafı fırıncılardan şikayetçi
dir. Konuya ilişkin bîr çö
züm bulmak için matador 
tipi modem bir fırın kurul
ması için yetki isteminde bu 
lunacağız ve daha sonra 
kuracağımız kooperatifte fı
rını gerçekleştirereğiz. Va
tandaşı saatlerce ekmek 
kuyruklannda bekletmekten 
biz kurtaracağız. Burada 
Gemlik esnafının birliği ve 
beraberliği de kanıtlanacak
tır.

Ali Şirin’in
Katili
21 Yıl
Hüküm Giydi

Milyoner iş adamı Afi Şi
rin’in katili Mustafa Altın. 21 
yıl hapse hüküm giydi.

Ünlü iş adamı Al î Şirin’in 
öldürdükten sonra kapan 
ve uzun bir aramadan son
ra yakalanan Mustafa Altın 
mahkemede yaptığı açıkla
mada Ali Şirin’in 48bin lira
lık alacağını belgelerde tah
rifat yaparak 112 bin liraya 
çıkarması üzerine tartıştık
larını bu ara kendini yazıha
neden kovduğunu bunun ü- 
zerine tabancasını ateşledi
ğini iddia etmişti.

Bir buçuk yıdır Bursa 2. 
ağır ceza mahkemesinde de 
vom eden dava hafta içinde 
sonuçlandırılmış ve katil Mu 
stafa Altın 21 yıl hüküm giy
miştir.

Öte yandan Alî Şirin’in il
ilesi ve cocuklan verilen ce
zayı az bularak hükmün yük 
seltilmesi istemiyle yargıta- 
boşvurmuştur.
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ALMANYA'DA 
FAŞİZM 39

ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

SOVYET HALKI DİRENİYOR
Oysa S. Birllği'nin yıkılması şöyle dursun, ne Mosko 

va, ne de Lenlnbrad Almanların eline geçecekti! ilk sal
dın hızıyla başlangıçta bir hayli İlerleyen Alman orduları, 
güneyde Kiev'i zaptedip Kırım'ı ele geçirmelerine rağ
men. Rusya İçlerinde hiç akıllarına gelmeyen bükülmez 
bir direnişe tosladılar. Gerçekten de hiç beklenilmeyen 
bir direnişti bu. 1941 Kasım'ı sonuna kadar Almanların 
işgal ettikleri Sovyet topraklarında Sovyetlerin toplam 
nüfusunun yüzde 4O'ı yaşıyordu. Tüm Sovyet kömür üre
timinin yüzde 65'lni, demir üretiminin yüzde 68'ni, çeli
ğin yüzde 58'nl. allminyumun yüzde 60'nı, hububatın yüz- ı 
de 38'ni şekerin yüzde 84'ünü bu bölge sağlıyordu. Al
man saldırısı Sovyet ekonomisine daha İlk elde böyle- 
slne ağır bir darbe indirmişti.

Buna rağmen Sovyet halkı yılmadı. Hitlerin, «komü
nist boyunduruğu»ndan kurtulmak için can attığını san
dığı Sovyet halkının silâhlarını bırakıp kendisine katı
lacağına dair ötedenberi beslediği (bir ölçüde Batı «de
mokrasi» lerinde bir çoklarınca paylaşılan) umutlar da 
suya düştü. Sovyet emekçileri yıllardır onca fedakârlık ba 
hasına elde ettikleri sosyalist kazanımlar) kadar anayurt
larını da savunmak için yediden yetmişe seferber oldu
lar. Canlarını dişlerine takıp savaşarak 1941 yılı daha 
sonra ermeden Alman ordularını vardıkları ileri mevziler 
de durdurdular. 20 Ekimde Moskova'ya altmış kilometre 
yaklaşmış olan Alman zırhlı birliklerinin ana gövdesi or- 
dan bir adım ileri gidemedi. 6 Aralıkta, Alman kuvvetleri 
Sovyet karşı-taarruzu önünde geri çekilmek zorunda 
kaldılar.

Ertesi gün, 7 Aralık 1941'de Almanya.nın müttefiki 
Japonya asifik Okyanusundaki Amerikan deniz üssü 
Peari Harbour’a saldırınca Amerika Birleşik Devletleri de 
Sovyetier Birliği ve Ingiltere'nin yanında Almanya’ya sa
vaş ilan etti.

STALİNGRAD
Nazi ordulan Sovyet halkından en ağır şamarı bir 

yıl sonra Stalingrad’da yediler. Aylar süren Stalingrad 
kuşatmasından bitap düşen ve faneviyatça da yıkılan 
Alman Altıncı Ordusu, karşı-taarruza geçen Sovyet bir
liklerinin çemberi içinde kaldı ve büyük kayıplar verdik
ten sonra, Hitler’in kesin emirleri hilüfına, 2 Şubat 1943'de 
teslim bayrağını çekti.

Stalingrad'dan önce olduğu gibi Stalingrad savun
ması sırasında da Nazi'lere karşı savaşın en ağır yükünü 
Sovyet halkı tek başına taşıdı. İngiliz-Amerikan mütte- 
fi kordulan türlü sudan gerekçeler ileri sürerek Hitler Al- 
manyası'na karşı Batıda ikinci cepheyi açmayı Staling
rad'dan önce de sonra da erteleyip durdular. Böylece 
deniz ve hava muharebeleri ile kısa bir süre içinde ku
zey Afrika dışında, savaşın son bir yılına kadar Hitler’in 
tek cephede ve yalnız Sovyetlere karşı savaşmasına im
kân sağladılar. Bu yüzden Stalingrad'dan sonra Alman
ların Sovyet ordulan karşısında geri çekilmeleri olabile
ceğinden daha uzun sürdü ve daha büyük tahribata yol 
açtı. Batılı emperyalistlerin amaçları belliydi: hem ken
di kayıplannı asgariye indirmek, hem de dünyadaki ye
gâne işçi sınıfı devletini mümkün olduğu kadar zaafa uğ
ratmak!

(Devamı Var)

KONUK YAZARLAR
NEYSE, GEÇMİŞ OLSUN: i

Yılmaz AKKILİÇ

Politika ciddi uğraşıdır. Hele günümüzde, kitlelere 
«doğruları» anlatabildiğiniz, sağlıklı ve gerçekçi KşkSer 
kurabildiğiniz ölçüde politika yapabilirsiniz. Politika, bîr 
takım kişilerin kendilerine «ekmek kapısı» olarak seç
tikleri bir meslek olmaktan da çıkmıştır artık..

Çünkü politikayı* yaşıyor» kitleler, yaşryorak yapı
yor ve oluşturuyor. Siz, günümüz Türkiye’sinde, bir «ko
münizm ebediyatı» tutturur, düşünce dağarcığınızı çağ
daş ve bilimsel gerçekler yerine, böylesine ilkel safsa
talarla doldurursanız, kitleler, «bıyık altından gülerek: 
dinlemeye başlarlar sizi.. ,

Güldürü türü bir oyun izlercesine..
Birgün bakıyorsunuz, gazetelerde bir baslık «GERE

KİRSE CHP, İLE KOALİSYON YAPABİLİRİZ.» ,
Sonra ertesi günü, bir «zuhul» eseri olduğu açıklc- 

nıyor bu haberin... ,
Önce yüreğiniz «hop, hop!» atıyor, bunalıyorsunuz.. 

Sonra «Neyse, geçmiş olsun!» diyorsunuz kendi kendi
nize. Bu haberin, AP'nin genç Genel Başkanı Yardımcısı 
Ecrias Küntay’ın «Demirtaş Bucağı konuşması» ile ilgi
li olduğunu anımsayınca da, gülümsüyorsunuz şöyle bir

lik günü sanıyorsunuz ki. Sayın Küntay da son za
manların modasına kaptırmış kendisini... Akşehir Gölü 
ne yoğurt çalma modasına...

Hani ya tutarsa!..
Dikkatinizi çekmiştir... Kimi «kerameti kendinden 

menkul» politikacılılar ve «kripto uzmanı» yazarlar, ge
ce rüyalarında «vahiy» inmişçesine, gazete manşetleri
ne veya «tahsisli» sütunlarına fırlayıp «CHP-AP Koalis
yonu» üzerine ahkâm kesiyorlar. Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Grubu'nun da «Ülkeyi kurtarmak gibi yüksek 
bir amaçla» böyle bir öneri de bulunduğu söylentileri yay
gınlaştırıldı ve yazıldı da...

Sonra ne hikmetse, önce Halil Tunç, ardından da 
Kontenjan Grubu Başkanı Zeyyat Baykara yalanlamak 
gereğini duydular bu söylentileri, yazılanları...

Ya tutarsa, değil mi?..
Satmıyan bir İstanbul Gazetesinin Televizyonudaki 

«reklâm spotu»nda gülücükler dağıtan adamın dediği gi
bi : «iyisiniz yine... Hadi iyisiniz iyi...»

Bir bakıma AP’nin yöneticileri ya da «akıldâneleri», 
kendileri için, artık iktidara gelebilmenin «ham yahal» ol
duğuna, bir iyice inanmış olmalılar. Yoksa «kerameti ken
dinden menkul» politikacılarla «kripto uzmanı» yazarlar, 
akıllarına öyle estiği için «CHP-AP Koalisyonu» önerile
riyle ortaya çıkacak değiller ya...

Neyse!..-
AP'nin yöneticileri ya da «akıldâneleri», (MHP-MSP) 

payandalı hükümet modelinin ise, günümüz koşullanna 
«hiç mi hiç» uygun olmadığını, olası bulunmadığını; üs
telik AP zararına faşizan ve şeriatçı kadrolar çelikleş
tirmekten, kısacası AP’yi daha da eritmekten başka so
nuç veremiyeceğini de anlamışlar. Yaşıyarak öğrenmiş
ler bunu...

Ne kalıyor geriye?..
Akşehir Gölü'ne yoğurt çalmak..
Biz ilkin, AP’nin Bursah, Kumbaracılarının da, «Ak- 

seriîr Gölü'ne yoğurt çalma» modasm, oçöctan oçtğc 
;_yum c-ğlcdddmn.:, bilinç attnda yaşaüp geh^MkM 
bu dûşûnceterirâ ortuyc koyabileceklerini sanmştdc Son
ra De~ürtaş loplamısnın oynntılam: okuyMCuncG. «Çak 
Şükürt», yanikijğımîZi anladık da sevntfik-

fle deniş Sayın Kınrtfcoğlu?-
«Süleyman Demire! ya da hangi APTî hakkında, kim 

herhangi birşey biliyor ve ortcyc ctnyoısa, rtrıery onu 
şeref ve haysiyet ceUadı olarak ücn ediyoruz—s

İlâhî K ret! oğlui Ne çabuk da alıştınız, olaylara Mi 
Pgşc'hji gözlükleriyle bakmaya „ Hem sonra, s.z.r s 
'.edîğ'nizl bol bol yapıyorlar zaten— EURSAN“<c i'ıgîG yo- 
y.nlcn okudunuz mu gazetelersen?-

öyle ya! BURSAN'ı yönetmek başka, «soğan yürü
yüşü» düzenlemek başka.

Bîr ce kalkıp CHP*yi ve CHP'iüere cehennemise Sân 
etmişsiniz.

Doğrusu, şu soğuk kış günlerini nasıl geçireceğiz 
düşünüp duruyorduk biz de.. Döviz yok ki fuel-oîl bula
lım, kömür desen ateş pahası, odunu mobilya yapıp ih
raç ettik... Oh ne âlâ, ne âlâ!..

Hepsi bir yana da, AP’nin genç Genel Başkan Yar
dımcısı Bartas Küntay'dan, daha akıllıca lâflar etmeeM 
beklerdim. Öze! söyleşilerinde olduğu gibi— Ama o da 
«endazeyi kaçırıp» öyle şeyler sıralamış ki ard arda— 
Sanki Muhalefetin Başı'nın banta alınmış sesi. «Komü
nistler» diyor da, başka birşey demiyor.

Ne anımsarım bilir misiniz, böyle CHP’ye ve CHP 
İllere «Komünist, komünistler!» diye saldırıp dururlarken?

5 Mart 1977'de bir yürüyüş ve miting düzenlemişti 
AP İl Teşkilâtı. [Neden İl Örgütü veya Vilâyet Teşkilâtı 
değil, onu da anlamam ya...) Mehter Takımı en önde, ar
dında iri kodamanlar, onlann ardında kodamanlar ve kü
çük kodamanlar, sonra yığınla inandmlmtş-kandınlmtş 
ihtiyaç içindeki köylüler kentliler... Yırtık-pırtık giysililer-

Hele onlar, hele onlar...
CHP İl Merkezi önünde saflar halinde geçerken dur

duruluyorlar, sola (!) döndürülüyorlar, megafonlu çığırt
kanların gözetiminde, el-kol işaretleriyle çığlık çığlığa ba
ğırttırıyorlardı s

«Ko-mü-nist-ler Mos-ko-va-ya!..»
O sabah, Esanboğa'dan kalkan bir uçak, devrin Dış

işleri Bakanı Çağlayangil’i Moskova'ya götürmekteydi— 
Belki de Bulgaristan’dan sonra, Sovyetier Birliğin'den de 
«aşırı cereyan» almaya...

Her neyse!..
Ne demiş Barlas Küntay dostumuz : «Onun için AP 

CHP koalisyonu. Halk Partisi’nin bu zihniyetiyle, bu vic
dan ölçüsüyle mümkün değil, gerçekleşemez...»

Doğru söze ne denir
Ama şunu daha önce söyleseydin de, bizi tedirgin 

etmeseydin sabah sabah, olmaz mıydı sanki,.. Sözü böy- 
lesine uzatmaya ne gerek vardı canım, «CHP’nin zihni
yeti ve vicdan ölçüsüyle sizinkinin ap-ayn olduğunu» an
latabilmek için.:.
, Neyse, geçmiş olsun!

DEMOKRASİ İLE BİRLETELİM

15 Kasım 1978 Çarşamba günü

İZNİK'te Bir Genç ADAM öldürüldü

Sessizce kaldınldı Naşı Köyüne

Hiç bir merasime tabi tutulmadan

GÛNEŞ’e Gömüldü

Gelin görün yaşıyor genç ölü

Şimdi GÜNEŞ'» Gömülü

Erdoğan MUSLU

Boyalıca Köyü

Erol GENÇ

Baba anne bacı kardeş 
Demokrasi ile blrleşelim 
Irk demeden tüm vatandaş 
Hürriyetle birleşelim

Ata dede türk soyumuz 
Öz vatanda ejdadımız 
Ay yıldızlı bayrağımız 
Şerefine birleşelim 

Tarihten alalım örnek 
Türk ulusu düğün dernek 
Arzumuzdur tüm yükelmek 
Gayesi ile birleşelim

Son padişah Vahdettindi 
Çevresinin kölesiydi 
öz vatanı hibe etti 
Tüm görerek birleşelim 

Düşman sardı da vatanı 
Halk ardı kurtaranı 
özlemi ile yarını
Atatürk’le birleşelim.

Dost düşmanlar birleşelim 
Milli ordular kuruldu 
Ulusça vatan kurtarıldı 
Gel vatandaş birleşelim

Geçmiş oldu bize ANI 
Dönmeyiz asla geri 
Dökmiyelim Kardeş Kanı 
Bölünmeden Birleşelim

Uluslar aya gitmiş
Vatanını cennet etmiş 
Özgürlükte tüm kaynaşmış 
Demokraside anlaşalım

Biz kazanıp biz yiyelim
Adalet özgürlük diyelim 
Demokrasiden ayrılmayalım 
Tek bir vucut birleşelim

Yirminci asır çağındayız 
Tefeci Köle istemeyiz 
Adaleti çok severiz 
Ulusça yükselelim

Erol derki Bizki Türk’üz
Bir Kandanız hepimiz
Dört» üçü'ki Kıtamız
Çeviripte Birleşelim
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olaylar azalmıştır. Kör göz 
yıkılmasına dayançh değil- 
toplumu korku içinde tuta- 
öbür yandan yaşamın da-

Eskiye göre 
ler «eserlerinin» 
ler. Bir yandan 
bilme çabaları,

Hürriyet, Bursa Hakimiyet

Körfez Reklamcılık hizmetinizde

İSTİKLÂL CAD. A. ŞİRİN PASAJI GEMLİK
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Zengin Çeşitlerini En Taze Olarak Sunar

Dostlarınıza En Güzel HediyeYeni Yılda*

İŞYENLERİNE SERVİS YAPILIR.EVLERE VE

KADİR İNÇOKORHAN CERMAN
# KAYHAN M AH. 2 NOLU CAD. YE$İL SOK NO. 2 GEMLİK X

■

Konuşan Muhalefet

Türkiye'nin genelinde oynanan bir oyun 
var. Geçmişi unutmuş gibi görünerek, bu 
günkü zor koşullan CHP ağırlıklı hükü
metin yaratmış olduğunu yaygınlaştırmak. 
Gerçekleri gören her vatandaş, bu görüşün 
tutarsızlığım anlamakta; zor koşulların ma
yasının geçmiş MC terde tutulduğunu gör
mektedir. Bugünün muhalefeti» hükümet 
olabilme düşlerini bir yana bırakarak, yö
netime yardımcı olmayı» ulusal bütünlük 
içince görev bilmelidir. İçinde yaşanılan 
toplumsal, ekonomik zorluklarda hüküme
tin yanında olmaktan başka seçenek ara
manın doğruluğu, eğrilerin içinde erimek
tedir. Özlenen; saptırıcı, halkın duyulannı 
sömüren muhalefet değil; demeçlerinde; dav 
rcnışlcnnda, hükümetle elbirliği ederek ül
keyi uçuruma götürmeme çabasında olan 
muhalefet Sosyo ekonomik kurtuluş kav
gası içinde olunduğu apaçık ortada. Dün, 
dünya uluslarını düşündüren imrendiren bir 
Türkiye, içerdeki ters davranışlarla zor du
ruma itilemlz iyice. «Ne hükümetin başı» 
demekle, ne «Meşru-iyetini kaybetmiş hü
kümet» gibi tutarsız karalamalarda çözüm 
aranamaz. Bu köiü ortamda muhalefet yi
tikliğin, bitikliğin acısını unutabilmelidir.

1960 tara doğru muhalefette CHP kav
gasını verdi. Bu kavga, çoğunca yapıcı ni
telikteydi. Zamanın muhalefet lideri İsmet 
İnönü kavgasını partisi yönünden vermiyor
du. Ulusun mutluluğu, iç kanşıklann dışın
da kalınması doğrultusundaydı kavgası İnö
nü’nün. Tam yapıcı uyanlar zamanın hükü
metine ters geliyor, dalınan derin uykudan 
uyanıiamıyordu. Bugün ulusun, yurdun için
de bulunduğu açmazları gören, açmazlar, 
dan kurtulmak için kendini yitirircesine hü
kümet almayı yeğlemiş bîr yönetim var. U- 
lusai bilinç içinde vat oima, yok olma ça
bası içindeki bu yönetime yardımcı olan 
muhalefet yok. Muhalefet, kendine dönük 
kamuoyu oluşturmada çaba göstermekte, 
bu çabanın bir işe yaramadığını, hüküme
te yöneltilen silâhın kendilerine döneceği 
görülecektir. Sonuçta büyük yara alacaktır 
muhalefet. Uluslararası düzeyde de Tür

kçe’nin saygınlığı tam olarak gerçekleşe
cektir.

Borç, boyumuzu aşmış, para bulabil
mek için kapılar çalınmakta; Türkiye’ye

destek sağlayacak uluslar dolaşılmaktadır. 
Bu girişimlerin kınanması ne yazar muha
lefet evine? Türkiye’yi batkınlığa kimler sü
rükledi? Borç ertelemesi içinde çırpınan 
hükümet, hangi yönetimlerin tutarsızlıkları
nın acısını çekmektedir? Bugüne değin, dı
şardan alınan borçlar, siyasal çıkarlar uğ
runa çarçur edilmeseydi, durum bugünkün
den iyi olmazmıydı? Belki yeni bir hükümet 
kurulurdu. Hiç değilse borç ertelemek, pa
ra aramak için çaba gösterilmezdi. Temeli 
atılan, temelsiz fabrikalar. Yar, yaran, yi- 
ğen, giyeni kollamalar, yapılan yolsuzluk
ları görmezlikten gelmeler... Bugünleri arma 
ğan etti bize (.) Yalnız ulus kesesinin ho
vardaca harcanması yetmedi. Hem ulus 
kesesi tüketildi, «müflis» duruma getirildik; 
hem de ulusal bütünlüğümüz yara aldı. Bi- 
ribirimize düşman olur duruma getirildik! 
«Bizden olanlar, olmayanlar» sloganı bölün
memize kurşun sıktı. Çıkarlarını düşünen
ler, nelerin nasıl söyleneceğini hesaplaya
rak, ulusun, ulusal bilinicini köreltme sava
şımı içinde oldular, oluyorlar da.

ha zorlaşacağını yayarak halkta bir bitim, 
yıkım yaratmak. Gerekli eğitimi alamamış 
insan sevgisinden uzak olanların koşutun
da görünmek, hiç de iyi bir not değildir. 
Düşün özgürlüğüne, laiklik ilkesine ters dü
şen kafalar, ulusumuzun ilerlemesine, uy
gar düzeye gelmesine ters düşerler. İste
nir ki: Duygular sömürülsün, gerçekler ser
gilenmesin, emekten alınterinden sözedil- 
mesin. Ezenler iyice ezsin, soyanlar iyice 
soysunlar, ulus uyutulsun, kimse bir şey
lerin farkında olmasın, uyanmasın. Yoksul, 
varsılın kulu kölesi olsun. Gerektiğinde ba
şına bir yumruk, sesi kesilsin. Ulusumuzun, 
1960 lardan sonraki uyanışını, bilincini gör
mezlikten gelmek, ekmeklere yağ sürdür
mez. Bugün ekmeğimiz acıysa yaşamımız 
zorsa, kime kimlere borçluyuz? Evet, borç
luyuz diyorum. Böyle olmasaydı iyiyle kö
tüyü ayırma olanağımız yoktu. Bugün «Muh 
tıra» dan kaçanları daha iyi tanıyoruz.

Ne demişler: «Bir musibet, bin nasihat- 
tan iyidir.»

oqcooooocccoooccooooooooooooooooocooooooooooooüooo<x>oooocx>oooooooooo
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6. Körfez Gazeteleri İlan ve Reklam İşlerinizde I

Kutlama — Seri — Doğum — Ölüm 
Kayıp İlânları — Ticari İlânlar

**

IİSI

KÖRFEZ BASIMEVİ

Her lürliı Dugun Nişan, Sünnet
Davetiyeleri

Fatura, Bono, irsaliye, Makbuz, Senet
Kartvizit, Kartadres ve Her çeşit
Basım işleriniz için

Tlf

Emrinizdedir

Teni ir

Uygun

Fiat

Zamanında

İstiklâl Cad. Şirin Pasajı No. 15 GEMLİK
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BİR FIRSAT DAHA
û

Daire Alanı Finli8

MÜR : ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
İSTİKLÂL CAD NO. 31
TLF : 1496 - 21 94

nratn—rtrc* omsbkc:

A

Gemlik

YAPRAK EMLAK
Tlf : 1271 - Ev : 2300

Parfümeri Vezirova Mevkiinde B’ p ve Azot yoluİstiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her semtte

uzun vadeli

SATILIK

A R SALAR

Zirai
Donatım
Kurumu

Merkezindeki üreticileriİlk
tuğlaı, kiremit

SINIF ; 7500 -
7000 -

: 6500 - 7000 TL.
T. LİRASI

Mür : Tlf s 12 910 E M L I K

8000 TL.
7500 TL.

DÜKKAN — EV 
BÜRO — ARAZİ VE

B Boyu 
vkiinde

Kurum için İlçe içinde 
çüklü büyüklü depolara 
tiyaçları olduğunu, depo 
hlplerlnln kurum İle İlişki 
rablleceklerinl söyledi.

METİN BAYRAK
Orhangazi Cad. Nö. 27 Tlf s 1823 - Ev ; 1628

GÜNER CANATAR
İstiklâl Cad. Gürcay Işhanı No. 42 - 43

DAİRE -
ZEYTİNLİK -

Zengin Çeşitleri ile Çınaraltı 
Kuaförler Karşısında 

Siz Gemlik'liklerin Hizmetine 
Girmiş Bulunmaktadır.

Muhtar HAŞAN
Pak Iş Hanı Kat 1 No. 5

kü- 
Ih-

80-
ku-

llenmış arsalar 
ık yapılır.

ıhile 400 metre 
uzun vadeli

İNŞAAT KERESTELERİ 4500 - 5000 
ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR.

doğrudan doğruya gübre, ile 
kükürt, göztaşı, tarım alet
leri, traktör, su ve pancar 
motorları satacaktır. Köyler 
de İse eskiden olduğu gibi 
kooperatifler ve bayilikler 
aracılığı ile hizmetlerini sür 
dürecektir.

DEPO ARANIYOR
Gemlik Zirai Donatım 

Kurumu Şube Müdürlüğüne 
atanan Güreş Şimşek, Ga
zetemize yaptığı açıklamada

# *
Osmaniye Mahallesi Der
Sokakta ve Me zbaha Me 

parsellenmiş arsala
Tlf : 2097

Gemlik Sunğipek Fdh rikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellci imiş sa tdık arsalar

DAMLA
Par f ümeri’ye

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR.

1. NCİ
2. ı>
3. »

Gemliklilere Hizmet Etmekten 
Kıvanç Duyar

İnşaatçılara : Her çeşit doğramahk inşaat malzemeleri kereste, 

Konut ve iş yerlerine : Soma, Linyit kömürü teslim edilir.

DURSUNBEY KERESTELERİ

inşaat ortaklığı
Erkullar İnşaat Ortaklığının Gemlik-Orhangazi 
Caddesinde Devam Etmekte Olduğu İnşaattan

Az Miktarda Kalan Daireleri Kısa bir Süre İçin 
Aşağıdaki Fiatlarla Satmakla Kıvanç Duvar

00 Mî 375.000 TL
85 Mî 490.000 TL
90 Mî 4Î5.000 II
95 Mî 450.000 TL

100 Mî 475.000 IL

GEMLİK

SAYIN GEMLİKTİLER

» 
»

gemCIk
*• Batkı K-örfar B*«tm**/

Yönatlm Yari ; Şirin Patajı 
TBL. : ITVr - OEMJLİK

KÖRFEZ

Q££

3

Kuru Sistem Temizleme Fabrikası
Modern Makinelerimizle Çok Yakında Sayı Gemliklilerin ) 

Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz !■
GEM L I K

Satılık Ev
Hamidiye Mah. Papatya Sok. (Ziraat Bankası Aralığı) oda 

Müstakil, İki Katlı Ev Acele Satılıktır..
Mür : Hacıoâlu Muhasebe Bürosu Tlf : 1 6 60

Tasarruf Sahipleri ne Müjde
Uzun Vadeli Satıl' ık Arsalar

üzerinde satılık parse 
Ödemede kolayl

* * -

Gençali ovasında sn 
uzaklıkta satılık 

arsala

Gemlik

Çırak ve Usta Aranıyor

Elektrikçi Usta veya Çıtaft
Aranıyor
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

YIL : 6 «AYI : 2S3 1OO KURUŞ 80 ARALIK 1«T® CUMARTK0İ

K. MARAŞ OLAYLARINA TEPKİLER SÜRÜYOR

Asil ç.elik’le 2500 işçi 
Olayları Kınamak için işi Bıraktı

Kanlı Kahraman Maraş 
olayları bütün ülkede nefret 
ie kınanmağa devam ediyor.

Geçen hafta Kahraman 
Maraş'ta öldürülen iki TÖB- 
DER'li öğretmenin cenaze 
töreninin yapılmasını engelli- 
yen ve «Koministlere Ölüm» 
«Müslüman Türkiye» bağrış 
lan ile güvenlik kuvvetleri ile 
cenazeye katılan halka sal
dıran grupların çıkardığı o- 
laylarda başlıyan katliamlar 
da iki yüze yakın alevi yurt
taş. CHP'li ve solcu olduğu 
bilinen kişiler öldürülmüştü.

Yüzleri maskeli, ellerinde 
Amerikan yapısı otomatik 
silahlarla kendi soyundan 
gelenlere karşı girişilen bu 
kanlı katliyamlar üzerine bir 
haftadır ülkenin her tarafın
da protesto gösterileri, kına
ma demeçleri ve çalışmayı 
bırakmak eylemleri düzen 
lendi.

LİSE ÖĞRENCİLERİ
Kahraman Maraş katlıya 

mı ilçemizde ilk kez Gemlik
Lisesi öğrencileri okul bah 
çeslnde düzenledikleri ko
nuşmayla kınadılar ve fa
şizme karşı sonuna kadar 
savaşma andı içtiler. Öğren 
çiler daha sonra üçüncü ve 
dördüncü derslere girmiye- 
rek olayları protesto ettiler.

ASİL ÇELİK
İŞÇİLERİNİN TEPKİSİ
Kahraman Maraş olayla 

nnı kınamak amacıyla Asil 
Celik'te çalışan Yol Su İn
şaat Sendikasına bağlı 2500 
işçi üç saat işi bıraktılar.

Çarşamba günü saat 15. 
de işyerindeki sendika önün 
de toplanan Asil Çelik Fab
rikası İnşaat işçileri adına 
bir konuşma yapan Sendi
kacı Mehmet Yaşar, Kahra
man Maraş'ta ki «Soy Kırı
mı» nı bir avuç faşistin or
taya koymadığını, asıl suç
luların perde arkasındaki e- 
gemen güçler olduğunu be
lirterek şunları söyledi :

—« Kahraman Maraş'ta 
atanlar burada da olabilir. 
Bu olaylardan sonra bizene

5» Okurlarımızın ■*l‘ 
#

jL Yeni Yılını

■ „ #Kutlar, 

| Tüm insanlığa 
jjf ®ar’L Dostluk ve

M e #Esenlik

E Getirmesini Dileriz
? ■

G. Körfez dfc 

diyemeyiz. Faşizmin genel 
metodu terör yaratmak sin
dirmek ve yok etmektir. Ya 
pılacak iş faşizme karşı 
zülme ve baskıya karşı bo
yun eymemek, faşizmin nalet 
lemek kınamak ve sonuna 
kadar mücadele etmektir.

Kahraman Maraş olayları'Asil Çellk'tejçalışan 2500 işçi tarafından kınandı, İşçiler “ Faşistlerden K. Ma-
raş'olaylarının hesabını soracağız " diye ant içtiler. Foto : G. Körfez

DUVARLARA SLOGAN YAZAN
BİR GRUP POLİS İLE 
SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRİŞTİ

Kahraman Maraş olayla
rını kınayan yazıları yazan 
bir grup sol fraksiyonlardan 
birine mensup kişiler ile il
çe emniyet mensupları ara
sında silahlı çatışma mey
dana geldi.

Perşembe günü saat 03. 
30 sıralarında Hamidiye Ma

Ekmekler Yeniden Normale Döndü...

Ofis Konusunda Anlaşmazlık
Hâlâ Çözümlenmedi

Bir süre önce Toprak Mah 
sulleri Ofisi Genel Müdür
lüğü emirleriyle İlçemize ay
rılan tahsis ununun Balıke
sir'den, İstanbul ofisine dö
nüştürülmesi ile ortaya çı
kan aksaklıklar daha gide
rilememiştir.

Balıkesir Ofis Müdürlüğü
me, Genel Müdürlükten ge - 
len tel emri He ilçemizden 
un almak için Balıkesir’e gi
den mutemet® durum açık
lanmış ve İstanbul Ofisine 
gidileceği bildirilmiştir. Istan 
bul Ofis Müdürlüğü bu uy
gulamada yanlışlık olduğu - 
nu ve «bir gram bile un ve- 
remlyeceklerinl» bildirmesi 

Bugün burada faşizmin na- 
letlemek için, Kahraman Ma 
raşta ki olayları kınamak i- 
çin toplandık.»

Sendikacı Mehmet Yaşar 
ın konuşmasından sonra iş
çiler Faşizme karşı mücade 
le andı içtiler ve arabalarına 

hallesi Karşak Deresi çev
resinde duvarlara yazı ya
zan bir grup, devriye gez
mekte olan polis ekibiyle 
karşılaştılar. Polisleri gö
rünce kaçmağa başlıyanlar 
ile polis arasında başlıyan 
silahlı çatışmadan sonra ey 
lemciler kaçmayı başardılar.

üzerine, Gemlik bir süre 
tahsis unu alamamıştı. Bu - 
nun üzerine Belediye Baş - 
kanı İbrahim Akıt, geçici o- 
larak 500 gr. piyasa unundan 
yapılan ekmeğin 5 liradan 
satılmasına karar vermişti.

Yeniden 690 gram ekme
ğin 5 liradan satılacağını a- 
çıklayan ilçemiz Kaymakamı 
Emir Hüseyin Köseoğlu, «tah 
sis unu için hangi ofisten 
un alınacağı 10 Ocak tari
hine kadar belli olacaktır. 
Biz ilçemiz için bir defaya 
mahsus Balıkesir ofisinden 
un alarak ekmeklerin eskisi 
gibi satılmasını sağladık» 
dedi.

binerek iş yerini terk ettiler.
TÖB-DER’İN
AÇIKLAMASI
Öte yandan Töb-Der Gem 

lik Şube Başkanı Salih Tü 
rer basına yaptığı yazılı açık 
lamada gerici ittifak döne
minde kurumlaştırılan fa

Bu ara Gürük binası dolay
larında polis üzerine bomba 
atıldı, fakat patlamadı.

İlgililerden öğrenildiğine 
göre eylemcilerin yüzleri ço
rap ile örtülü olduğu bildi
rildi. Atılan bombayı incele 
mek için Bursa siyasi şube 
sinden uzmanlar getirildi.

Lise Okul Aile
Birliği Toplantısı
Ve öğretmen-Veli
Toplantısı
Yapılıyor

Gemlik Lisesi Okul Aile 
Birliğinin yıllık olağan top
lantısı ve öğretmen - veli,, 
öğrenci durumları toplantı
sının yapılacağı öğrenildi.

Gemlik Lisesi Müdürü E - 
dip Özer, toplantının 7 Ocak 
1979 Pazar günü saat 10.00 
13.00 arasında okulda yapı 
lacağını, öğrenci velilerinin 
öğrencilerin okul içi davra
nış ve not durumlarını öğ-

D. S. 2 de 

şizmin, Kahraman Maraş'ta 
halka ve devrimcîlere karşı 
soy kınmı eylemlerine yönel
diğini, bu tür eylemlerin ve
rilen mücadelede kimseyi ür 
kütmiyeceğini, hatta müca
deleyi arttıracağını bildirerek 
soy kırımı nefretle kınandı.

Haydariye Köyü
Işığa Kavuştu

Elektrik hattı çekim ve 
direk dikim çalışmaları beş 
aydır devam eden Haydari
ye Köyü hafta başında ışığa 
kavuştu.

Cumhuriyetin kurulduğun 
dan 55 yıl geçtiği halde dev 
letin elini en az uzattığı köy 
ferden biri olan Haydariye- 
ye elektrik bağlanması köy
de bayram havası yarattı.

Haydariye köyü muhtarı
D. S. 2 de

Kahraman Maraş ve Faşizm
Önce Malatya Bânğ simdi de Kahraman •ka^as’te 

Devletine karşı işyar çıkartıldı.
Osmanlı İmparatorluğu w Cumhuriyetin Hk ydlarmda çıkartı

lan Amavur, Patronu Halil, Celali İşyardan 31 Mart İsyanı Mene 
men İsyanı, Şeyh Sait İsyanlarında halkı ayaklandırmak için levha

ndan propagandanın başını dini duygular oluşturmaktaydı Her se
ferinde de <fin istismarcılığı ile başlatılan bu ■^Manmalar’de yur- 
itrra. binlerce masum insanın kam at itilmiştir

Devamı S. 2 de

Hesap sorulmalıdır.

Ruhsatsız Yapılar 
Yıktırılacak

Belediye Bşk. Akıt
Kaçak inşaat 
Yapanların Ruhsat 
Almasını istedi

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt, yaptığı açıklamada ruh 
sat almadan yaptınlan ka
çak yapıların yıktırılacağım 
söyledi.

Gazetemize açıklama ya
pan Belediye Başkanı Akıt, 
imar affından sonra koçak 
olarak yapılarını sürdüren
lere seslenerek şunları söy
ledi:

«— Yeni uygulamadan son 
ra belediyemiz fen eleman
ları mahalle, mahalle geze
rek kaçak yapılan tesbtt et
miştir. Ruhsatsız olarak ya
pılan bütün yapılar yıkılo - 
çaktır. Bunun için halkımızı 
uyarıyor ve ruhsat almaya 
çağırıyoruz. Bu uygulama
mız önce Osmaniye mahal
lesinden başlanacak, daha 
sonra öbür mahallelerde de 
vam edecektir.»



GEMLİK KÖRFEZ 30 ARALIK 1978 Sayfa

özür t Yazarımız Cengiz Göral ge« 
zl de olması nedeniyle yazısını yayıntıya 
mıyoruz. özür dileriz.

Kahraman Maraş ve Faşizm
Kadri GÜLER

San yıllarda Türklya'da başlatılan caphalaşma hareketi İla ka
derde, kıvançta ve tasada ortak olan halk kutuplara ayrıldı- Bunun 
acı sonuçlarını 1978 yılı İçinde çok panly olarak görmekteyiz. Em- 
paryalizimin ıdmürü ağını rahat sürdürebilmesi İçin tüm mazlum 
uluslara karşı uyguladığı metodu «BOL-YÖNET»tir. Türkiye, 1950 

terden başlıyan Amerikan emperyalizmi (Alman, Ingiliz Fransız vb.) 
ile bağımsız!iğini yitirmiş 1960, 1970 lorde ekonomide vo askeri 
bitmek Üzere ama dışa bağımlı Türkiye ekemlsl daha da rayına ? 
alanda bu dışa bağımlılığın krizleri çekilmeğe başlanmıştı. 1978 yılı 
oturmadı, kolay kolayda oturamaz.

Ekonomideki bu krizler doğal olarak emekçi kesimlerin sırtı
na yüklenmektedir. İşsizlik gün geçtikçe artmakta, enflasyon tırman
makta, halk hergÜn daha da yoksullaşmaktadır. Maalesef bu gerçek 
ortadadır. CHP ağırlıklı hükümet dışa bağımlı olan bu ekonomiye 
normal işlerliğini kazandırabilmek İçin olağanüstü çaba harcarken, 
kredi musluklarını elinde bulunduran IMF ler çok, uluslu tekeller 
denetimini daha da arttırmak İstiyor.

Türkiye’deki emperyalizmin silahlı bekçileri Faşistler tertip ve 
haylnlîklerine devam ediyor. Kahraman Maraş'ı kana bulayan gözü 
dönmüş caniler «Komünistlere ölüm» «Müslüman Türkiye» bağrış- 
malartyla başlattıkları ayaklanmada alevi ve solcu bilinen 200'e ya

kın emekçi halkı katlettiler, yalnız babaları, anneleri, ağabeyleri de
ğil, bebeleri ve neneleri de...

Türkiye'de sıkı yönetimle bir yönetim istiyen ve aylardan beri 
yandaşlarını direnmeye çağıran MHP Gene! Başkanı Alpaslan Türkeş 
Kahraman Maraş olaylarının baş sorumlusudur, ülkeye açık Faşizm 
getirmek ve emekçi halkın sırtından vurgun düzenini devam ettirmek 
isüyenler, binlerce halkı planlı olarak sokaklara dökerek halkı halka 
kırdırmalardır.

Kahraman Maraş olaylarını çıkaranlar ülkücülerdir, milliyetçi
lerdir. Yıllardır, silahlanan ve CIA tarafından eğitilen bu faşist yu
vaların üzerine gereği gibi bidem iyen hükümet, sıkıyönetim ile MHP' 
nin AP'nin istemlerini yerine getirmiştir. Sermaye kesimi her za
man sıkıyönetimi İstemektedir. Sermayenin siyasal ve mitarlst kesimi 
CHP ağırlıklı hükümete son olaylardan sonra istediğini yaptırmıştır.

Halk ve emek düşmanı faşizm, iktidar olmak için her çareye 
başvuruyor. Faşizme karşı tüm emekçi kesimler uyanık olmalı vih 

birleşmelidir. Hükümet mutlaka kararlı bir şekilde faşist yuvaların 
üzerine gitmeli ve MHP'nin ipliğini pazara çıkarmalıdır.

Halkımız Kahraman Maraş olaylarını yaratanların mahkum ol
masını istiyor. Bunu ortaya çıkarmak hükümetin görevidir. Yoksa 
tarih hataları af etmez...

Sayın okurlarımın Yeni
Yılım kutlarım.

ALMANYA’DA FAŞİZM «>
ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

1817 Sovyet Devrimi ertesinde Rusya'da karşr-dev- 
rimci beyaz orduların çıkardığı iç savaşı fırsat bilip genç 
Sovyet devletine karşı onu daha doğarken boğmak içfn 
açık askeri müdahaleye başvuranlar, H'rtl&r'in Almanya- 
yı Sovyetler Birliğine ve sosyalizme karşı «Batı'mn kale
si ve vurucu gücü yapacağını hesaplayarak ona olmadık 
tavizler verenler, bu defada Sovyet emekçilerin Nazi or
duları karşısında mümkün olduğu kadar yalnız bırakmak 
için fırsatı kaçırmıyorlardı!

Yine de Stalingrat savunması ve Nazi ordusunun Sta 
lingrad savunması ve Nazi ordusunun Stalingrad’da tes
lim alınması ikinci Dünya Savaşının dönüm noktası. Al
man faşizmi için de sonun başlangıcı oldu. Daha önce 4 
Kasım 1942'de Kuzey Afrika'daki büyük ve egüçlü Alman 
ordusu Mısır’ın El Alameyn mevkiinde İngiliz kuvvetleri 
karşısında ağır bir yenilgiye uğramış tı. Bu yenilgi sonu
cu Almanlar tası tarağı toplayıp Afrika'dan çekilmek zo
runda kalınca Akdeniz bir Nazi gölü olmaktan çıktı.Müt
tefiklerin önüne İtalya’ya ve Balkanlara saldın yolu açıl
dı. Stalingrat zaferi ardından Soyvet orduları Nazi'leri Sov 
yet topraklarından ve işgal altındaki Doğu Avrupa ülke
lerinden geri sürerek Batıya doğru ilerlerken nihayet 6

Haziran 1944'de İngiliz Amerikan kuvvetleri Fransa'nın 
batı sahilinde Normandiya’ya çıktılar. Hitler iki ateş ara

sında kaldı.
22 Ağustos Paris Almanların elinden kurtarıldı.

Uludağ Süthanesi
Yoğurt — Krema — Bal — Zeytin — Yumurta 

Toptan ve Perakende
İSMAİL - OSMAN EMEÇ

Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok. No. 31 — GEMLİK 
Tlf : İş : 11 51 - Ev : 1409

Yeni Yılınızı Kutlar,
Mutluluk ve Esenlikler Diler.

3 Eylülde Belçika'nın başkenti Brüksel'den atıldılar. 
Eylül ortasında Amerikan ordusu Almanya'nın bati sın;- 
nna dayanmıştı.

H'TLE'RİN ÖLÜMÜ.
ALMANYA TESLİM OLUYOR.

Ama H'rtler herşşeye rağmen, hem oe «nihaî zafeer» 
umuduyla sonuna kadar direnmekte kararlıydı. Ştma 

teek umudu Alman bilim adamlarının bîr sûredir hani ha
rıl üzerinde çalışmakta olduktan yeni söohiardt Gest,- 
riimeye çalışılan bu son derecee öldürücü ve yıkıcı sûab- 
lar arasında atom bombası da vardı. Bunîaria mûnccfik 
ordularını darmadağın edecek İngiltere'nin, Sovyetier Bir 
liginin altına üstüne getirecek ve sonunda savaşı kaza
ca ktı! Onun için Alman askerlerini ve svil halkı cankmnı 
dişlerine takıp direnmeye, ilerleyen müttefik ordular: çar
şısında czafer uğruna» daha çok sayılama ölmeye çağı- 
nyordu.

Söz konusu <gızli silahlar» üzerinde çaiişmaiardan 
bir ara Londra'da büyük ölümlere ve yıkıntıya yol açan 
uzun menzili V1 ve V2 güdümlü mermilerinden gayri bir 
sonuç alınamadı. 1944 sonbaharından itibareen Alman 
ordulan kendi topraklannda dört bir cephede ağır yenil
gilere uğrayıp dağıldılar, Almanya’nın mâmur şeh.ne-.ntr 
bir çoğu İngiliz—Amerikan hava akınlan sonucunda taş 
yığınına döndü, sivil halktan da Amerikan ordusu Alman
ya'nın bati sınırına daayonmıştı.

Rodop

Izgara Salonu

Sayın Dost ve

Müşterilerinin

Yeni Yılını Kutlar, 

İşlerinde Başarılar Diler.

İlan
Gemlik Belediye Başkanlığından
1- Belediyemize ait llıcaksu mevkiindeki 23.041 

m2 miktarındaki, tarla, ahır ve içinde 75 civarında 
zeytin ağacı bulunan arazi açık artırma sureti ile üç 
yıl müddetle kiralanacaktır.

2- Yıllık muhammen kira bedeli 15.000 lira olup, 
muvakkat teminatı 1125.- hradır.

3- İhalesi 3. Ocak. 1979 Çarşamba günü saat 
15.00 de belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 
Kiralama şartnamesi mesai saatleri dahilinde beledi
yede görülebilir.

İlan
Gemlik Belediye Başkanlığından
1- Belediyemiz mezbahasında birikecek gübreler 

öç yıl müddetle 5000.- lira bedelle açık artırma su
reli ile ihaleye çıkarılmıştır. Muvakkat teminatı 370.- 
liradır.

2- İhalesi 3. Ocak. 1979 Çarşamba günü saat 
15.30 da belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

İlan
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- Belediyemize ait 65 adet Kanada cinsi kavak 
ağacı şartnamesi gereğince kapalı zarf usulü ile satı 
(•çaktır.

2- ihalesi 17. Ocak, 1979 Çarşamba günü saat 
15.oo de belediye encümeni huzurunda yıpılacaktır.

3- Muhammen bedeli 65.000 lira olup, muvak
kat teminatı 4875.- Hradır,

Savcı Yardımcısı 
Olcay Öner 
Görevine Başladı /

Gemlik Savcısı Ümit Te- 
keli'nin Çankırı Baş Savcı
lık görevine atanması üze
rine, bir zamandan beri boş 
bulunan C. Savcı Yardımcı
lığı görevine Olcay Öner 
atanmış ve hafta başında 
görevine başlamıştır.

Adana Kozan'dan ilçemi 
ze atanan Olcay Öner’e ba 
şanlar dileriz.

Dünya Çocuk Yılı 
Nedeniyle 
Pul Yarışması 
Düzenlendi

1979 yılının dünya çocuk 
yılı olması nedeniyle PTT 
Genel Müdürlüğünce yarış
ma düzenlendi.

PTT İlçe Müdürü Salim 
İşçiler tarafından yapılan a- 
çıklamada yarışmaya tüm 
halkın öğrencilerin katılabi
leceği belirtildi.

Haydariye Köyü Işığa Kavuştu
İsmail Hakkı Aslan, elektri
ğin köye getirilmesinde köy
lünün beş aydır üstün bir 
çalışma göstererek yeni yı
la ışıkla girmeyi başardığını 
açıklayarak şunları söyledi:

«— Köyümüze gelen elek
trik, Azot girişindeki hattan 
Narlı hattına giden 55. di - 
rekten alınmıştır. Köyümü

ze kadar 49 beton direk di
kilmiştir. Köy içinde ise 121 
cğaç direk bulunmaktadır. 
Mahalle aralarında ise 62 
lamba ile köyümüz aydınlan 
maktadır. Elektriğin köye ge 
tirllmesinde büyük hizmet - 
leri geçen TEK ve köylüler

le öbür ilgililere teşekkür 
ederiz.»

Haydariye köyünde, köy
lüler evlerine elektrik alma
ğa başladı.

Lise Okul Aile
Birliği
reneceklerini söyledi. Lise 
Müdürü Özer, toplantıda o - 
kul aile birliğinin seçimleri - 
nin de yapılacağını ve yeni 
yöneticilerin saptanacağını 
bildirdi.

Çiçek Kasabı
ABDULLAH - AHMET GÜRE

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN 

YENİ YILLARINI KUTLAR, 
ESENLİKLER DİLER.

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.
^4. ^4, 4L

Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

# # *

Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta ve Mezbaha Mevkiinde 

parsellenmiş arsalar.
Tlf : 2097

Muhtar HAŞAN
Pak îş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik

gl Türkmen Elektrik
8 MUSTAFA - SÜLEYMAN TÜRKMEN İ
I I

H En İçten Dileklerle Yeni Yılınızı Kutlar, 1
® Başarı Dolu Günler Diler. 1

| Tlf: 1291 GEMLİK j
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Kanlı Pazarlar, t Mayıs Olayları o den-i 
li eskimedi, unutulamaz, gözardı edilemez. S 
Siyasi tarihimizde önde kandırılmış, yön-H 
lendirilmiş kana susatılmış insanlarımız ol-B 
muştur. Bu insancıklarımızın yüreklerinden,! 
çıkar uğruna insan sevgisi silinmiş, hedef- j 
ler gösterilmiştir. Gazi Mustafa Kemal ] 
Anadolu’da, Kurtuluş Savaşı’nın çekirdeği- $ 
ni oluşturduğu günlerde «İdam Fermanı» çı-Ş 
kantmış, öldürtme girişimleri sürdürülmüş- s 
tür. Genç Cumhuriyetin yıkımı, yerine din- 
sel kökenli bir yönetim öngörülerek «Mens-$ 
men Olayı* tezgâhlamış, başarısızlığın so- 1 
nucu Atatürk’e «İzmir Suikasdı» yapılmıştır. : 
Bununla yetinemeyen perde arkası insancık-

«Bu hükümetin beceriksizliği, ülkeyi bu duru
ma getirenlerin gerçek yüzünü gözler önü
ne serememeslndendlr. Ülke bir ateş çembe
rinde yanıyor, bir ekonomik batağa batmış, 
kimse bunun asıl nedenini, can alıcı yerle
rini söylemiyor, üzerinde durmuyor.

«Ülke ekonomik yönden satılmış parsel
lenmiş, birer telefonla ya da VVashington’ 
dakl otel lobilerinde Rumuna, Yahudisi’ne, 
Amerikalısına peşkeş çekilmiş, alınmış har
canmış, emperyalistlerin adamları ülkemize 
sokulmuş özkaynaklar bunların eline veril
miştir.» Bu sözlere ekleyecek bir şey ota
maz, derken şunu soralım. Bu sözlere mu
halefet neden ses çıkarmadı Bir başka ül-

lah, sonraları Atatürk’ün büstlerine, heykel
lerine saldırmışlardır. Cumhuriyetin kurulu
şundan bu yana geri, yıkıcı güçler, Türk 
Ulusu’nun uygarlaşmasına, kafa yapısına çağ 
«taşlamasına engel olma girişimlerini sür-

kenin, Fransa'nın Le Monde gazetesi’de şun 
lan sıralıyor : Tüıkiye’nin içinde bulunduğu 
ekonomik durumu düzeltmeye çalışan Ece- 
vit'in bazı dış haber alma örgütleriyle, bazı 
gizli iç örgütlerin boy hedefi haline geldiği...

SPOR... SPOR.., SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Borusan Güven 
Basketbol Takımı 
Maçlarına Başladı

Refik H1ZAL

İlçemizi Bursa 1. Basket 
bol kümesinde temsil eden 
Borusan Güven geçtiğimiz 
günlerde yaptığı üç maçtan 
ikisini kazandı birini ise kay 
betti.

Ligtekî ilk maçını Bedri, 
Muzaffer, Tayfun, Öral, Tur
gay ilk beşiyle başlayan Bo 
rusan Güven Mensucat kar

şısında şansız bir oyundan 
sonra 38-28 yenilgiye uğra
dı.

İkinci maçında Orhanga
zi Gençlerbirliği karşısına 
aynı beşle çıkan Borusan gü 
zel bir oyundan sonra sa
hadan 51-41 galip aynldı.

Üçüncü maçında rakibi 
İnegöl Demirspor sahaya

çıkmamasından dolayı Boru 
san Güven bu maçı hükmen 
kazandı.

Böylece ilk üç maçta 8 
puan toplayan Borusan ilk 
devrenin son maçını guru- 
punun güçlü takımı Demir- 
taş ile 5 Ocak 1979 Cuma 
günü yapacak.

düregelmişlerdir. Ulusumuzun üstünde, dü
şün ağalığı kurmak isteyenlerin tek amacı; 
istediklerince yönetmek ülkeyi, dost görü
nen düşmana ödünler vermek. Geçen hafta
ki, «Konuşan Muhalefet» başlıklı yazımda 
bir paragrafta sürdürelim sözlerimizi. «Bu
günün muhalefeti, hükümet olabilme düşleri
ni bîr yana bırakarak, yönetime yardımcı ol
mayı, ulusal bütünlük içinde görev bilmeli
dir. İçinde yaşanılan toplumsal, ekonomik 
zorluklarda hükümetin yanında olmaktan 
başka seçenek aramanın doğruluğu eğrilerin 
içinde erimektedir. Özlenen; saptırıcı hal
kın duyularını sömüren muhalefet değil; de- 
meçilrinde, davranışlarında hükümetle elbir
liği ederek ülkeyi uçuruma götürmeme çaba
sında otan muhalefet. Sosyo-Ekonomik Kur
tuluş Kavgası içinde olunduğu apaçık orta
da. Dün, dünya uiuslannı düşündüren im
rendiren bir Türkiye içerdeki ters davranış
larla zor duruma itilemez iyice. «Ne hükü
met başı» demekle, ne «Meşruiyetini kaybet 
miş hükümet» gibi tutarsız karalamalarda 
çözüm aranamaz. Bu kötü ortamda, muha
lefet yitikliğin, bitikliğin acısınu unutabiime- 
lidir.» Türkiye içinden geçilen karanlık tü
nelden kurtarılmalıdır. Bu kurtuluşa devletin 
tüm kuruluştan etkinlik getirmelidir. Ülke
nin daha zor günlerle karşılaşmaması için 
birleşmeli, ters eylemcilerle karşı tek gövde 
oiunabiimelidir. Demokrasiye, ulusumuzun 
güvenç içinde yaşamasını özleyenler tavırla
rını koymalıdırlar ortaya.

Hükümet beceriksiz mi? Bazılarınca 
evet. Olayların üstüne yüreklice gidilmedi
ğinden beceriksiz. CHP’li Niyazi Ünsal hü- 
hükümetin beceriksizliğini şöyle dile getiriyor:

Yine soralım. Dış haber alma örgütleriyle 
birleşen iç örgütlerin koşut çalışmasını, 
ECEVİT HÜKÜMETİ'ni devirme eylemcileri 
kimler, hangi çağdışı örgütlerce destek gö
rüyor? Bu sorumuzun ardından S. Demirel, 
MHP'li Sadi Somuncuoğlu'nun sözlerini ak
taralım : S. Demirel; «Bizim halkımız askeri 
görünce silah atmaz. Ama askeri komünistin 
önüne koyarsan, caydırıcılık vasfı kalkar. 
Türkiye’de ilkkez kahrolsun komünistler di
yen halkın üzerine ateş açıyor.» Bu sözle
rin ardında hedef göstermenin! kışkırtıcılı
ğın, bölücülüğün sahnelendiği ortada değil- 
mi. Demirel, siyasal yaşamında durmadan 
aynı temaları işlemiş, ortağı olduğu MC 
MHP’sinin koruyuluğu altında devletin ya
ra almasına göz yummuştur. MHP'li Sadi So- 
muncuoğlu’da şöyle diyor : «Ecevit'in CHP 
Genel Başkanı olmasından sonra Alevi böl
gelerdeki oylar sessizce CHP de toplanma
ya başlamıştır. Alevi yurttaşlar eski partile
rini bırakarak CHP’ye toplanmışlardır.» Bu 
sözleri somuta dönüştürmek için K. Maraş'lı 
bir yurttaşı dinleyelim : ,

«Biz de kapımıza MHP'li yazsaydık ba
şımıza bunlar gelmezdi. Suçumuz onlar gi
bi düşünmemekti. Bu çatışma değil, tek yan 
lı bir katliamdır. Çocuklarım evde kaldı ko
mutan, kurtarın onları evim yanıyor.» Kah
raman Maraş'ta karanlık güçlerce yaratılan 
bu çirkin, insanlık dışı, «katliam» kuşkusuz 
üzmektedir ulusumuzu. Olayları çıkaranlar
dan çok, perde arkası cüceleri çıkmalı or
taya; sergilenmeli suça iticiler, görmeliler 
cezalarını. Bilmeliyiz, bu kara yüreklilerin 
kimlerin olduğunu. CHP Hükümeti! Bekliyo
ruz!

İnşaat ortaklığı
Gemlik - Orhangazi Caddesinde devam etmekte 

olduğu inşaattan az miktarda kalan daire ve 
dükkânları kısa bir süre için daha ehven fiatla 
satmakta olduğunu sayın halkımıza duyurur.

MÜR : ERKULLAR İNŞ. ORT. 
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 
TLF : 1496 - 21 94 — GEMLİK

İLÂN
GEMLİK ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Demeğimizin olağan mali Genel kurulu gündemdeki konuları görüşmek için 

13. 1. 1979 Cumartesi günü saat 11.oo de 27 Mayıs İlkokul salonunda yapılacaktır.
GÜNDEM İdare Heyeti

1- Açılış ve divan seçimi 2- Saygı duruşu 3- İdare heyeti çalışma raporu, 
hesap raporu ve denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi 4- İdare heye
ti ve denetçilerin ibrası 5- 1978 yılı muhammen bütçenin görüşülmesi ve kabulü 
6- Dilek ve temenniler 7- Kapanış.

Çınar Altı Manavı
Zengin Çeşitlerini En Taze Olarak Sunar

Yeni Yılda Dostlarınıza En Güzel Hediye 
Meyvadır

EVLERE VE İŞYENLERİNE SERVİS YAPILIR.

ORHAN CERMAN - KADİR İNÇOK
KAYHAN MAH. 2 NOLU CAD. YEJİL SOK- NO. 2 GEMLİK

Kongreye (ağrı
Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkarlarımızın 1978 ve 1979 yılı genel kurul toplan

tısı 144*1979 tarihinde saat 14 de Osmaniye mahallesindeki eski vergi dairesinin ol
duğu yerde yani pazar yerindeki düğün salonunda başlıyacaktır sayın esnaf ve küçük 
sanatkarlarımıza önemle duyurulur,

GÜNDEM;
1- Divan teşkili ve saygı duruşu 2- Yönetim kurulu çalışma raporların müzakeresi 

ve hesapların tetkiki ve denetim kurulunun raporlarının okunması 3- Yönetim kurulu
nun ve denetim kurulunun İbrası 4- Bütçü ve çalışma programının görüşülmesi ve ka 
bülû 5- Esnaflık vasfını kaybeden esnafların düşürülmesi 6- Haysiyet divanı seçimi 
7- DHek ve temenniler 8- Karanış, Yönetim Kurulu Başkanlığından

Dernek Başkanı
Şükret SOLMAZ

Uzunkaya Koni. Şti.
Bilumum Makinalı Hafriyat 

Bina Viyadük Köprü Box İnşaatları 
Mıcır Taş Ocak Tesisleri 

Yahya, Alaattin, Selahattin Uzunkaya 
İstiklâl Ced. No. 39/4 —■ Gemlik 
Tlf : Yzh. : 1758 - Ev : 2361

En İyi Dileklerimizle
Yeni Yılınızı Kutlar, 

Sağlık ve Başarılar Dileriz.

Gençlik Berberi
$ÜKRÜ SARICAN

Yeni Yılınızı en içten dileklerle kutlar, 
işlerinizde başarılar diler.



SORUMLU MODOR 
Av. M. C«Mfta Cüret

SAHLBİ 
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemblk

KÖRFEZ
Yönatlm Y»rl ; flrlu Pııajı
■■l. : ırrr - gkmlİk

Dizgi v« Baakı Körfez SatMMvl

Koru Sistem Temizleme Fabrikası |
Modern Makinalarımızla Çok Yakında Sayı Gemliklilerin 

Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz
EN İÇTEN DİLEKLERLE YENİ YILINIZI KUTLAR, 

İŞLERİNİZDE BAŞARILAR DİLERİM.

CÜNER CANATAR
İstiklâl Cad. Gürçay Işhanı No. 42 - 43

a i 
ıIGEMLİK

30 Aralık 1978 Cumsrtgsi

8 MÜR : ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI

S İSTİKLÂL CAD NO. 31 İ||
S TLF : 1496 - 21 94 GEMLİK

Si Si

I Şahlık Ev |
| Hamidiye Mah. Papatya Sok. (Ziraat Bankası Aralığı) nda |
| Müstakil, İki Katlı Ev Acele Satılıktır.
| >Mür : Hacıoğlu Muhasebe Bürosu Tlf ; 16 60 Gemlik İ

Gemlik’lilere Hizmet Etmekten 
Kıvanç Duyar

İnşaatçılara : Her çaşit doğramalık inşaat malzemeleri kereste, tuğlı

Konut ve iş yerlerine ; Soma, Linyit kömürü teslim edilir.

DURSUNBEY KERESTELERİ

la, kiremit

1. NCİ SINIF : 7500 - 8000 TL.
2. > » : 7000 - 7500 TL.
3. » » : 6500 - 7000 TL.
İNŞAAT KERESTELERİ 4500 - 5000 T. LİRASI 

ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR.

Yeni Yılınızı Kutlar,
Mutluluk ve Esenlikler Dileriz.

METİM BAYRAK
Orhangazi Cad. No. 27 TK : 1828 - Ev : 1628 GEMLİK

E GEMLİK
| BELEDİYE EKMEK FABRİKASI 
h Zihni. A Rıza Danış
a Tlf : "18'30

Sayın Müşterilerinin ve Dostlarının Yeni Yıllarını Kutlar, 
Mutluluklar Dileriz.

Karadeniz
Çini Sanayii

DURSUN BECERİKLİ

MÜŞTERİLERİNİN YENİ YILINI KUTLAR. 
SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLER.

YAPRAK EMLÂK
SAİKLA BİTMEYEN HİZMET j;

I Tlf ; 1271 - Ev s 2300
8 İstiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

İ 'Yeni Yılınızı Kutlar,
2 İşlerinizde Başarılar Dileriz.

3 Her bütçeye uygun her semtte
A uzun vadeli

SATILIK 
DAİRE - DÜKKAN — EV

S ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE ; 
ARSALAR

| SAYIN GEMLİK LİLER

I DAMLA I
| Parfümeri

Zengin Çeşitleri ile Çınaraltı 9
® Kuaförler Karşısında

Siz Gemlik'liklerin Hizmetine 
Girmiş Bulunmaktadır. ®

| 1 DAMLA I I
| Parfümeri’ye

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZBDİR.
fi Yeni Yılınızı Kutlar, Mutluluklar Diler. 9

fi
llliiiiİB

İİIIİİ

HP Torna Atelyesi
H. SEZER - S. BAYRAK — D. UYAR

fi En İçten Dileklerle Yeni Yılınızı Kutlar, 
Başarı Dolu Günler Diler.

Tlf : 22 35
Hamidiye Mah. İstiklâl Cad. Köprü Sok. Garaj İçi

U (Eski Futbol Sahası) 

nınıiBiıııii^

GEMLİK
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