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Kampanya Sonunda Üreticiye 187 Milyon 200 Bin lira Ödenecek

KAMPANYADA KOOPERATİF 
5 MİLYON 800 BİN KG. ZEYTİN ALDI

HAVALARIN 

BOZUKLUĞU İLE 

KÖMÜR GELMİYOR 

30 Ton 
Tahsis

Kurcan Bayramının ikin
ci günü açtlan Marmara Bir
lik zeytin Kooperatifi. Zeytin 
atım kampanyası birkaç köy 
dışında tamamen kapandı. 
Bu süre içinde üreticiden 
187 milyon 200 bin lira de
ğerinde. 5 milyon 800 bin 
kg. zeytin alındığı açıklandı.

72 nolu Gemlik Marma 
ra Butik Taam Satış Koo
peratifi Müdürü İbrahim O- 
kay. gazetemize yaptığı a- 
c.Klcmccc Kooperatif Yö
netim kurulunun yaptığı top 
tarrtıda zeytin alım kampan 
yasını 2 Ocak tarihinde ka
pattığını. ancak ürünlerini 
tcdıyamıvan Umurbey, Kur- . 
şuniu. Gençali, Engürücük 
ve Armutlu köylerinde kam- | 
paryanın 15 Ocak tarihine I 
kadar uzatıldığını bildirerek, I 
şöyle konuştu :

•— Umurbey, Engürücük 
Kurşunlu. Gençali köylerinde

güne kadar kooperatifimiz 
ortaklarından 187 milyon 200 
bin lira değerinde zeytin al
mıştır. Bu zeytinlerin değe
ri isa 5 milyon 800 bin lira 
dır.»

Koop. Müdürü İbrahim 
Okay açıklamasında Mer
kezden 1 milyon 072 bin kg 
Umurbeyden 586 bin kg. Ar
mutlu dan 363 bin kg., Kur
şunlu Köyünden 343 bin kg. 
zeytin alındığını belirtti.

ÇEKLER VERİLİYOR

Öte yandan kooperatife 
zeytin veren ortaklara üçün 
cü kez çeklerin verilmesine 
dün başlanmıştır. Öncelikle 
Merkez ortaklanna dağıtılan 
çekier. daha sonra köylü 
üreticilere verilmeğe başlan 
mıştır. Bu arada bazı köy
lere kooperatif yetkililerince 
çek verileceği ve bu üretici
lerin paralarını Pazartesi gü 
nü alabileceği açıklandı.

.« Kooperatif yetkilileri 10ı___________

Aralık tarihine kadar zeytin 
veren üreticilerin hesapla

rının bitirildiğini ve 110 mil
yon lira tutarında çekin ke

sildiğini, 94 milyon Uranın 
ise çekildiğini bildirdiler.

Kooperatiften çeklerini alan üreticiler emeklerinin karşılığını alınca memnun görünüyorlardı

Kömürü
Dağılıldı

Belediyece Can dan getir 
tiîerek halka dağıtımı yapı
lan tahsis kömürünün kara 
kışın birden bastırması nede 
niyle gelmediği açıklandı.

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt yaptığı açıklamada bu
güne kadar 300 ton kö
mürün 1140 liradan halka 
dağıtıldığını ancak kar ya
ğışlarıyla ulaşımın kesilme
sinden dolayı kamyonların 
ocaklara gidememesi ile kö 
mûrûn ilçemize getirilemedi
ğini bildirdi.

Belediye Başkanı Akıt, 
şunları söyledi : «Yolların 
ulaşıma açılmasıyla ocaktan 
kömür sevkiyatı yeniden baş 
lıyocaktır. Kömür alamıyan 
halkımız gelecek olan 1200 
ton kömürden istediği ka
dar alabilecektir.»

zeytinin geç kararması ve . 
işçi yokluğu nedeniyle top
lama işlemleri bitirilmemiştir 
Yönetim kurulumuz bu köy 
terde alım süresini öbür köy 
tere ve merkeze göre uzat
mıştır. Ancak havaların bir
den kışlaması ile bu süre 
-zeytinler bozulmaz ise- bir 
sûre daha uzatılabilir. Bu

İKAPIKAYALARDA
İKİ KAZADA İKİ KiSİ■J

■ Kara kışın bütün yurdu te trafik kazaları da arttı.
■etkisi altına almasıyla birlik Yeni yılın ilk haftasında Gem

Kurtul Köyü Halkı Alt Geçit İstiyor

Yoldaki Kadını Ezen Ofo Kaçlı
Kurtul Köyü asfaltında 

dün saat 12.00 de meydana 
gelen koza'da Asiye Altın.

(52) adındaki kadın çiğnen
di.

Köyden Bursa asfaltının

karşısındaki komşusuna gi 
den Asiye Altın, evine dö
nerken Bursa yönüne git
mekte olan bir oto tarafın
dan çiğnendi. Asiye Altın'ı 
çiğneyen oto kazadan son
ra kaçtı.

ALT GEÇİT YAPILSIN
Kazaların alt geçit olma 

masından meydana geldiği
ni söyleyen Kurtul Köyü Muh 
tarı Hüseyin Eryavuz şöyle 
konuştu :

—«Yıllardır ilgililere kö
yümüze alt geçit yapılması 
için başvuruyoruz. Her yıl 
asfalt bir kaç can alır. Al
dıran yok. Muhtarlık olarak 
yaptığım bütün başvurular 
sonuçsuz kaldı. Asfaltta ölen

Kurtul asfaltında her yıl birkaç kip ölüyor. Köylüler insanların hesabını kim ve-
* geçit yapılmasını istiyorlar, (Foto f G. Körfez) recek ’

ÖLDÜ
lik te üç kişi kazada öldü.

Hafta içinde ısının birden 
düşmesi ve ardından don 
olayının meydana gelmesi 
üzerine ilçemizde iki trafik 
kazası meydana geldi.

TANKER VE TAKSİ 
ÇARPIŞTI

Yeni yılın ilk trafik ka
zası Perşembe günü Kapı- 
kayaiar mevkiinde meydana 
geldi.

Yalova Bursa yönüne git 
mekte olan Haşan Yıldırım 
yönetimindeki 34 CE 392 
plakalı tankere karşı yön
den gelmekte olan ve Piy. 
Yzb. İbrahim Ceyhan'ın kul
landığı 34 LT 472 Murat 
çarptı. Kaza sonucu Taksi 
şoförü Piy, Yzb. İbrahim Cey 
han kadırıldığı Askeri Has- 
tahanede öldü. Kazanın yol
ların buz tutmasından ve 
fazla hızdan meydana gel
diği saptandı.

Kara kışın getirdiği ikin
ci kaza yine Kapıkayalar 
mevkiinde meydana geldi. 
Bu kez Bursa'dan İstanbul 
yönüne gitmekte olan Alî 
Atan yönetimindeki 16 DT 
124 plakalı Murat taksi ile 
Aydın Özdemir yönetimin
deki taksi, çarpıştı. Kazada 
Ali Atan öldü. Zümriye Ka
lan, Şerife Kıvan ve Nuri
ye Atan yaralandılar.

SSK DİSPANSERİNİN İKİ GENÇ DOKTORU 
BAKANLIĞIN AÇTIĞI İHTİSAS SINAVINI 
KAZANDILAR

İlçemiz SSK Dispanserin 
de görevli genç Doktorlar
dan Bülent Ayrancı ve Cum

Dr. Bülent Ayrancı

hur Şenaras, Sağlık Sosyal 
Yardım Bakanlığınca açılan

D. S. 2 de

Dr. Cumhur Şenaras

Topuz 4 4 Fırın İşçilerine Pazar Tatili

Verilmezse Direnişe Geçeceğiz” dedi
DİSK’e bağlı Genei-İş Sendikası şube başkanı Or

han Vecdi Topuz, Gemlik'teki fırınlarda «Pazar tatili» uy
gulanmadığı ve bu süreceği takdirde fınn işçilerinin di
renişe geçeceğini söylemiştir.

Bundan bir süre ence tüm Bursa ilini kapsayan ve 
DİSK Genel-İş Sendikasına bağlı bulunan fırınlarda ya
pılan grev sonucu işçilerin pazar günü çalışmamaları 
karan alınmıştı. Ancak ilçe ve bucaklarda birçok uygu
lama eksikleri görülmüştü.

Bugün Gemlik bucağına. Belediye ve işverenlerle 
pazar tatili konusunu görüşmeye gideceklerini açıklayan 
Orhan Vecdi Topuz, Belediye Başkanı ve bazı işverenle
rin işçilere pazar tatili uygulamamaları için baskı yap
tıklarını belirtmiştir.
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HAFTADAN 
HAFTAYA ALMANYA'DA FAŞİZM

ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

Kar Yağdı..

Kar da yağdı. Yani kış tam anlamıyla geldi, fakat 
komünizm gelmedi... Eski Cumhurbaşkantarımızdan de
ğerli devlet adamı Bayar, belki de yaşamında ilk kez ya
nıldı!..

Kar yağdı, kış geldi, komünizm gelmedi ama, gelen 
başka bir şey oldu; sıkıyönetim... Ne yazıkkl, sıkıyönetim 
de onların İstediği gibi gelmedi, beklediklerini getirece
ğe benzemiyor. «Eşgüdüme» takıldı kafaları. Neler de
mediler... Sonunda Genel Kurmay Başkanlığı açıklama 
yapmak ve «Eşgüdümün» yasada geçtiğini belirtmek 
zorunda kaldı.

Şimdi ise, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan ata
malara bahaneler arıyorlar ve buluyorlar.. Öyle ya, ney
di o teski sıkıyönetimler!.. Yine neydi o eski sıkıyönetim 
mahkemeleri... Nerede Türün'ler nerede Elverdi'ler?...

Onlarsız sıkıyönetimlerin tadı mı olur ..
Nerede şimdi Erimler, Melen'ler, Ararlar, Koçaş'lar.. 

Nerede bu büyük devlet adamları?... Bunlar olmadan sı
kıyönetimlerin tadı mı olur.. Nerede o eski Martlar?.. 
Makabline şamil yasalar, balyoz yasaları, tutuklamalar, 
İşkenceler, sarayları yakanlar, vapurları batıranlar ne
rede şimdi?.. Böyle şeylerin olmadığı sıkıyönetimlerin ta
dı mı olur?..

Beyler hoşnut değiller elbette... Sıkıyönetim anaya
sal ve yasal sınırlar içinde çalışıyor, çalıştırılıyor.. Hoş
nut kalırlar mı hiç... Hem onlar bu kış sıkıyönetim bek
lemiyorlardı ki, onlar bu kış komünizm gelecek diye bek
liyorlardı... Oldu mu ya?.. Kar yağdı beklediklerine...

Türkiye son derece kritik ve önemli bir dönemden 
geçmektedir. Kahraman Maraş olayları, ülkeyi neredeyse 
bir iç harbin eşiğine getirmişti.. Bu nedenle; isimle ve 
soyutla mücadele yerine, yaşananı, somuta iyi görmek 
ve ona göre hareket etmek gerekir. Herkese, ilerici, de
mokrat herkese önemli görevler düşmektedir şu dönemde 
Bu görevlerin başında, bugün ülkede neler olduğunu ve 
neler yapılmak istendiğini iyi bilmek ve kestirmek gel
mektedir.

Türkiye bu dönemden geçmek ve aydınlığa çıkmak 
zorundadır. Aksi takdirde, toz duman olur her taraf... 
Bekledikleri de budur, bu kurtların... Yani, sevdikleri pus
lu, sisli havalardır, bekledikleri...

Özellikle gençler, ilerici devrimci gençler son dere
ce akıllı hareket etmelidirler. Bırakmalıdırlar slogan sa
vaşını, soyutta çalışmayı, anlamsız sokak eylemlerini... 
Devrimcilik bilimsellik demektir. Bilimin gösterdiği yön
de yerini almalıdır artık gençlik.. Buna onların da, ülke
nin de gereksinmesi vardır.. Böyle olursa bir kez daha 
«Kar yağar» o beylerin güvendikleri dağlara!..

HİTLER'İN ÖLÜMÜ 
ALMANYA TESLİM OLUYOR

Ama Hitler her şeye rağmen, hem de «nihaî zafer» 
umuduyla sonuna kadar direnmekte kararlıydı. Şimdi tek 
umudu Alman bilim adamlarının bîr süredir hani han! ü- 
zerine çalışmakta olduktan yeni silahlardı. Geüştirikneye 
çalışılan bu son derece öldürücü ve yıkıcı silahlar ara
sında atom bombası da vardı. Bunlarla müttefik ordula
rını darmadağan edecek, İngiltre’nin Sovyetler Birliği
nin altını üstüne getirecek ve sonunda savaşı kazanacak
tı onun için Alman askrrierini ve sivil halkı canlarını 
dişlerine takıp direnmeye, ilerleyen müttefik orduları 
karşısında «zafer uğrunda» daha çok sayılarda ölmeye 
çağırıyordu.

Söz konusu «gizli silahlar» üzerinde çalışmalardan, 
bir ara Londra'da büyük ölümlere ve yıkıntıya yol açan 
uzun menzili V1 ve V2 güdümlü mermilerinden gayri bir 
sonuç alınamadı. 1944 sonbaharından itibaren Alman or
duları kendi topraklarında dört bir cephede ağır yenilgi
lere uğrayıp dağıldılar, Almanya'nın mâmur şehirlerinin 
bir çoğu ingiliz-Amerikan hava akınları sonucunda taş 
yığınına döndü, sivil halktan yüzbinlercesi boşuna telef 
oldu. Buna rağmen Hitler Berlin’de Başbakanlık binasın
daki özel yeraltı sığınağından hâlâ «ordu» lanna çılgın 
emirler yağdırıyor, hayatta kalan her Alman bu defa 
«Vatan uğruna (!) Nazi şerefi (1) ile ölmeye» çağırıyordu. 
Asker elbisesi giydirilmiş on dört, on beş yaşında tüy
süz bebeleri Berlin’i kuşatan tankların zırhlı araçlann 
üzerine göz göre göre ölüme sürüyordu!

Neden sonra, 30 Nisan 1945 günü, Sovyet askerleri

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
İLÂN

Dosya No. : 979/6
Davacı Niyazi Tuncer Başaran vekili Avukat Meh

met Nalbatoğlu, tarafından davalılar hazine ve Fıstık
lı Köyü Muhtarlığı aleyhine ikame olunan tescil dava
sında Fıstıklı Köyü Yılanlık Mevkiinde bulunan doğusu 
ve kuzeyi Yaşar Yaşmak, batısı Armutlu’ya giden eski 
yol, güneyi taşduvar ile çevrili tahminen 1700 m2 lik 
zeytinlik tapusuz bulunduğundan ve satışı ile İstanbul 
dan Niyazi Tuncer Başaran'a zilyetliği deyredilen zey- 
iik hakkında tescil davası ikâme edildiğinden itirazı o- 
lanlar üç ay içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize 
müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.

onun go kendi conm atmaya Mevte«tea. tenten Sov
yet askerlerine »a*atanmadan bir on önce tmerikitenin 
te «1te otenoyc bakıyordu Kteteri te Almanya nm mum- 
kûn olduğu kadar büyük bir ktsrru Sovyet işgaline uğra 
masın diye Amerikctearia «ayn> banş r"r—te için ha
rekete

Bu 
manya

geçmişti.
teşebbüsler sonuçsuz kate. 7 Mayıs 1945'de AJ-
Amerikan, İngiliz, Fransız, Sovyet müttefik kuv-

ve Gerin e kayıtsız şartsız teslim oldu. İtalya 1943 0e Mus- 
solini'yi başından atıp İngiltere ve Amerika ile banş yap
mıştı. (Hitler bir Nazi gerilla ekibine 13 Eylül 1943 Oe 
Mussolîni’yi hapsedildiği yerden kaçırtmış, sonra da 
kuzey İtalya’da bir kukla faşist devletin başına geçir
mişti. İtalyan halkına yirmi yıl kan kusturan allahlık dik
tatör eskisi 26 Nisan 1945 de, dünya faşistlerin başına 
yıkılırken tam İsviçre’ye kaçacağı sırada İtalyan anti-fa- 
şist savaşçıların eline düştü. İki gün sonra kurşuna dizi
lerek idam edildi. Milano’ya getirilen cesedi bir meydan
da başaşağı asıldı.) Almanya’nın Uzak Doğudaki müt
tefiki faşist Japonya 2 Eylül 1945’de teslim bayrağını 
çekti. Ama ondan önce( ve aslında hiç gereği yokken) 
tepesinde iki atom bombası patlatıldı. Hiroşima ve Na- 
gasaki’de birkaç saat içinde yüzbinlerce insan mahvol
du. En öldürücü «gizli silâh»! ABD emperyalistleri Hitler* 
den önce bulmuşlardı!

SSK Dispanserinin
İki Genç Doktoru Bakanlığın Açtığı 
İhtisas Sınavını Kazandılar

ihtisas sınavlarını kazandı
lar.

Sağlık Sosyal Yardım Ba 
kanlığınca Pratisyen Hekim 
ler arasında her yıl açılan 
sınavlara katılan Ayrancı ve 
Şenaras’a hafta içinde ba
şarı yazıları geldi.

Konuyla ilgili görüşlerini 
aldığımız SSK Gemlik Dis-

panseri Doktoru Bülent Ay
rancı, sınavları kazandıkla
rını doğruladı ve şunları

«

,<
söyledi. «Bakanlıktan gele- ■ 
cek emirler üzerine arkada-■ 
şım Doktor Cumhur Şenaras 
Cerrahi ben ise Kadın do
ğum konularında ihtisasa 
başlıyacağız. Gemlikten ay
rılmamız bir iki ayı bulabilir.»

Kongre İlânı
Şehit Cemal ilkokulu Koruma Derneğinden

Şehit Cemal İlkokulu Koruma derneğinin yıllık olağan toplantısı 13.1.1979 
Cumartesi günü saat 14.oo de okul salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığında toplantının 20.1.1979 günü aynı yer ve saatte 
yapılacağı sayın üyelere duyurulur.

GÜNDEM
1- Açılış divan başkanı seçimi 2- Saygı duruşu 3- Faaliyet ve murakıp 

raporunun okunması 4- İdare heyetinin ibrası 5- Yeni idare heyeti seçimi 6- 
Dilekler ve kapanış.

KONGRE İLÂNI
SINIRLI SORUMLU GEMLİK ÖĞRETMENLERİ 

TÜKETİM KOOPERATİFİNDEN
Kooperatifimizin 4. olağan genel kurul toplantısı 20. 1. 1979 günü saat 11 .oo de 

aşağıdaki gündem gereğince 27 Mayıs İlkokulu salonunda yapılacaktır. Ortaklarımızın 
teşrifleri rica olunur. Yönetim Kurulu

Gündem:
1- Açılış, saygı duruşu, divan başkanı seçimi — 2- Yönetim ve denetleme ku

rullarının çalışma raporlarının okunması — 3- Bilanço, gelir-gider hesap cetvellerinin 
okunması — 4- Yönetim, denetleme kurulları raporları ile bilanço, gelir-gider hesap
larının okunması, görüşülmesi — 5- Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması — 6- Ye
ni yönetim kurulu ve denetçilerin seçimi — 7- Dilek ve temenniler — 8- Kapanış.

Not : Ekseriyet sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 3. 2. 1979 tarihinde aynı 
yer ve aynı saatte yapılacaktır.

KONGRE İLÂNI

GEMLİK YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan üstü genel kurul kongresi 17,1.1979 günü saat 18.oo 
de dernek lokalinde yapılacaktır. Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu
1- Açılış divan başkanı seçimi 2- Saygı duruşu 3- Yönetim ve denetim 

kurulları raporunun okunması 4- Yönetim ve denetim raporlarının ibrası 5- 
Yeni yönetim kurulunun seçimi 6- Dilekler ve kapanış.

Başsağlığı
İlçemizin tanınmış iş adamlarından iyi insan

Ömer Özerin
ani ölümü nedeniyle kederli ailesine başsağlığı dileriz

GÜLER TİCARET 
MUSTAFA - ABDULLAH

GÜLER

'Tr^T7Wr*n,'TFnrwnc'TTy~rrjriMîr.w<n>~ nrır bljtii ulu ıiınn ilji ıı jjwi.



aEMLİK KÖRFEZ 6 OCAK 1979

KÖRFEZ BASIMEVİ

Gözlerini kan hırs bürümüşler, tarih say* 
falannda kıyıcı, bölücü, hırslanndan ağızlan 
köpükler içinde görülüyor. Çıkarları tıkandı
ğında tüm güçleriyle yönetimlerin karşısın
da olmuşlar; askerleri, halkı kışkırtmışlar, 
ayaklanmalann oluşmasında öncelik etmiş
lerdir. Düşün adamlarının karşısında olmuş 
lar, hükümdarlara «Jurnal» etmişler, onla
ra yaşam hakkı tanımamışlardır. Halktan, 
halkın uyanışından korkmuşlar, tutucu hü
kümdarları zorlayarak «hafiyelik» adı altın
da halkı bildirmenliğe etmişler, bu karmaşa 
da rahatlarını sürdürmüşler. Çağdaş kafa- 

' ya sahip padişahlar, krallann karşısına 
Yeniçeri Ocağını, askerleri çıkarmışlar; kel- 

: leierini aldırmışlardır. Tarih sayfalan bu pis 
utanç duyulacak olaylar dizileriyle doludur. 

! Düşün adamlan, ilerici, padişahlar rahat- 
1 lannın bozulmasını istemeyen çıkarcılann 
elinde oyuncak olan devlet örgütlerini her 

I, an karşılarında bulmuşlardır. Devlet de ha 
kanlardan başkası olamazdı. Hakanların 
«asm, sürün» emirleri «halife» buyruğudur 
denilerek duraksamadan yerine getirilirdi.

Tarihîn akışı içinde, yediyüz yıl Os
manlI olan Türk Ulusu, Türkiye Cumhuriye
ti olgusuyla kendini bulmuş; yedi yüz yıl gör 
düğü düşlerden uyanmıştır. Bu uyanış, pa
halıya çıkmışsa da. Cumhuriyetin ilk on 
beş yılında dünyaya parmak ısırtan, ilerle
meler, toparlanmalar, güçlü genç Türkiye’ 
nin uluslararasındaki yeri önde gelmiş; bir 
zamanların «Hasta adamı» nı benimsemek 
zorunda kalmıştır Avrupa. Dünya Tarihinin 
sayfalarında altın harflerle yazılan Türk 
Ulusal Kurtuluş savaşı sonrası Avrupa Dün 
yasını da aynca düşündürmüştür. Parola : 
«Yurtta sulh, dünyada sulh» olmasına kar
şın, bu genç, güçlü devleti kuşkuyla izlemiş
lerdir. İkinci Dünya Savaşı'na da sokulmayan 
bu genç devletî nasıl sarsmalı, nasıl kendi
ne bağiamairydı Avrupa? Saldırıya, ekono
mik yönden geçildi. Avrupa devletleri, Ame
rika, Türkiye'yi o denli seviyolardı ki; yar
dım ellerini uzattılar; İkinci Dünya Savaşı 
sonucu. Bu dostça, içten gelen bir yardım 
değildi, olamazdı. Yardımlar geldikçe sevin- 

| dik; sevindikçe gevşedik. Emperyalizm, kan- 
| Iı ellerini, kadife eldivenler içinde uzatmıştı 
i Gerçekleri görmemiz geç oldu. Bu görüş 
g süresince elimiz ayağımız bağlandı. İşleyen 

fabrikalarımız susturuldu. Ulusal gücümüz 
zayıflatıldı, her şeyi dışardan bekleyen bir 
ulus olduk. Kendimize gelmemiz gerekliy
di. Bu nasıl olacaktı?

Bu soru 1960 27 Mayıs’ından sonra ak 
la geldi. Ordunun yönetimi, sivil yönetime 
bırakması, gelen yönetimlerin çoğunca et
kinlikten uzak oluşları gelecek saldırılara 
karşı bir ulusal savunma sisteminin, ulu
sal ekonominin oluşturulmasına geçileme- 
yişi de, ne denli çember içinde olunduğu
nu gösterir oluşturulmasına geçilemeyişi de 
nedenli çember içinde olunduğunu göste
rir kanısındayım. Osmanlı yönetiminin tu

tucu, korkak dönemlerinde olduğunca, ge
len çıkarcı, halkın uyanışından korkan hü
kümetler, düşün adamlarını yargıç karşısı
na çıkarmakta çekince görmediler. Düşün 
adamından, sanattan, sanatçıdan korkan
lar terör rüzgârlarını estirmeyi yeğlediler. 
Adam kaçırmalar, düşün adamlarının sus
turulması... Bir gün kulaklarımıza ordudan 
hükümete «muhtıra» verdiği söylendi. Umut 
yoksulun ekmeğidir örneği, umutlandık; 
şapkasını alarak sessizce giden adam gele
mezdi. Ama, öyle olamadı. Yeni bir şapkay
la tazelediği güçle sahnedeydi kaçan adam. 
Bu aralarda «hafiyelik» yine hortladı. Soy
suz bildirmenlerin devreye girmeleri suçlu
yu, suçsuzu yargıç karşısına çıkardı, tutuk
evlerine tıktırdı. Evlerindeki binlerce kitap
larını yakanlar kaçıranlar, yargıç karşısın
da onurları kırılanlar, kıyıma uğrayanlar... 
Ya tüyler ürpertici işkence evleri. İnsanlık 
dışı işkenceler, çeşitli «hakaretler» Şapka
sını bırakarak kaçan adam, hükümete, dev
lete yardımcı güçlerin yetişmesini arkaladı. 
Son düşüşüne değin kanatları altına aldı 
kurtlarını. Devleti ele geçirmelerine ses ede
medi.

Edemezdi; İyice kıskaca girmişti. «Da
vasından dönerse» yaşamı sönecekti belki. 
Okullar, hastaneler, devlet daireleri, fabri
kalar... Bir bir «fethedildi» Ne denli yasal 
olmayan eylem varsa sahnedeydi. Para sız
dırma; yol kesme, ulusun düşünen beyinle
rini yok etme, araçlara, halkın çokça olduğu 
yerleri silâhla taramalar. Sonunda yurt dü
zeyinde «katliâma» girişme hazırlıkları. Sah
ne o denli karıştı ki, sağ, sol çıkar militan
lan çoğunca birlikteymişçesine eylemlerini 
sürdürdüler. Emperyalizm tatlı gülücüklerle 
gelir ne olduğunu sonradan sergiler. Faşizm 
de aynı yöntemler içindedir. Bugünlerde fa
şizm sesi yumuşak, kadife gibi. Tatlı sesle
niyor. Birlik içinde olunmasını, bugünler
den, esenliğe çıkılması doğrultusunda ok
şamasına konuşuyor. Amaç, amaçlanılan 
hedefe varmak. Başka bir şey daha; Sıkıyö
netim ortamında suçluluğun bilinci içinde 
de. Üç kafadar ara ara bir araya geliyor, 
hükümeti devirme yollan arıyorlar. Halkımı
zın dini inançlarını kamçılıyor, o yönden 
bir şeyler umuyorla.

MC lerin başkanı, 9 Eylül 1978 de ses
lenişi şöyle «Büyük Türkiyeyi yapma sevda
sından vazgeçiremeyecekter. Reçetenin i- 
nanç ve şuur birliği... Türkiye'yi, komüniz
me, bölücülere, münafıklara ve hainlere tes 
lim etmiyeceğimizi gür bir sesle haykırıyo
ruz.» Bu haykırışta hır var, kin var, suçlu
luk var, göz boyama var. Sıkıyönetimin be
nimsenmesinden sonra, İngiliz Büyükelçi
si bu sözleri söyleyeni neden tebrik etti? 
Bu soruyu, CHP ulus vekillerinden birinin 
sözleriyle kapıyalım..

«İngiltere Büyükelçisi İçişlerine mi karı
şıyor? Gensoru önergesini İngiltere'yle bir
likte mi hazırladınız.?»

Her Türlü Düğün Nisan, Sünnet 
Davetiyeleri

Fatura, Bono, irsaliye, Makbuz, Senet 
Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit 
Basım isleriniz için Emrinizdedir.

Kongre İlânı
Gemlik Atatürk İlkokulu ve Öğrencilerini Koruma Der.

Atatürk İlkokulu öğrencilerini Koruma Derneğinin yıllık olağan kongosi 14.1.1979

Pazar günü saat 14.oo te Atatürk İlkokulu salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği taktirde 21.1,1979 Pazar günü aynı yer ve saatte 

yapılacağı sayın üyelere duyurulur.

GÜNDEM

1- Yoklama ve açış konuşması 2- Kongre divanı seçimi 3- Saygı duruşu 

4- Yönetim Kurulu raporunun okunması 5- Denetim kurulu raporunun okuması 

6- Eski yönetim kurulunun aklanması 7- Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi 

8- Dilek ve temenniler 9- Kapanış,

Temiz

İşçilik

Uygun

Fiat

Zamanında

Teslim

Tlf : 17 97
İstiklâl Cad. Şirin Pasajı No. 45 GEMLİK
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Kuru Sistem Temizleme Fabrikası i 

gg Modern Mavnalarımızla Çok Yakında Sayı Gemlik'lilerin ffi

i
I

Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz i
GEMLİK

GÜNER CANATAR
İstiklâl Cad. Gürçay İşhanı No. 42 - 43

inşaat ortaklığı$

i

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

| *• A AA AA AA AA **A AA AO». AA AA AA AA AAR»

| Sarılık Ev I
| Hamidiye Mah. Papatya Sok. (Ziraat Bankası Aralığı) nda
| Müstakil, İki Katlı Ev Acele Satılıktır.
( Mür : Hacıoğlu Muhasebe Bürosu Tlf : 1 6 60 Gemlik

Gemliklilere Hizmet Etmekten
Kıvanç Duyar

£ İnşaatçılara : Her çeşit doğramalık inşaat malzemeleri kereste, tuğla, kiremit 

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

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

S ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR.

S METİN BAYRAK
U Orhangazi Cad. No. 27 Tlf : 1828 - Ev : 1628 GEMLİK

SAYIN GEMLİKTİLER

DAMLA
Parfümeri

Zengin Çeşitleri ile Çınaraltı 
Kuaförler Karşısında

Siz Gemlik'liklerin Hizmetine 
Girmiş Bulunmaktadır.

DAMLA
Parfiimeri’ye

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR.
Yeni Yılınızı Kutlar, Mutluluklar Diler.

Gürçay 
İş Hanında

KİRALIK

DAİRELER 

DÜKKANLAR

VE

BÜROLAR

Mür :

Tlf : 14 41 GEMİ*

*^* **««* AA AA AA A^^ AA)

Tasarruf Sahiplerine Müjde fi
Uzun Vadeli Satılık Arsalar |

Vezir ova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

ödemede kolaylık yapılır.*** j
Gençali ovasında sahile 400 metre fi

uzaklıkta satılık uzun vadeli B
arsalar. fi
# # # |

Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu fjf
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar fi

* # # |
Osmaniye Mahallesi Dere Boyu W
Sokakta ve Mezbaha Mevkiinde fi

parsellenmiş arsalar. K
Tlf s 2097 fi
Muhtar HAŞAN I
Pak îş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik 9

Türkmen Elektrik Koli. Şti.
TESİSAT TAAHHÜT VE HER TÜRLÜ 

MALZEME SATICI 
TOPTAN VE PERAKENDE

Tlf : 12 91
Adres : Eski Emniyet Karşısı Nizam Pasajı Gemlik

İlan
Gemlik Belediye Başkanlığından

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

2- İhalesi 17. Ocak. 1979 Çarşamba günü saat 
15.00 de belediye encümeni huzurunda yıpılacaktır.

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

Q _
YAPRAK EMLAK

g SATIHLA BİTMEYEN HİZMET
8 Tlf : 1 271 - Ev : 2300
| İstiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

Yeni Yılınızı Kutlar,
8 İşlerinizde Başarılar Dileriz,
o
o Her bütçeye uygun her semtte
S uzun vadeli
2 SATILIK

DAİRE — DÜKKAN — EV
g ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE
2 ARSALAR

Çırak ve Usta Aranıyor

Elektrikçi Usta veya Çırak Aranıyor
Adres : Eski Emniyet Karşısı Nizam Pasajı Gemlik
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DEĞİŞTİRMELERE CUMHURİYET VE BALIKPAZARI Üye Listeleri

MAHALLELERİNDEN BAŞLANIYOR

NÜFUS CÜZDANLARININ
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAŞLANDI

Nüfus Cüzdanlarının de
ğiştirilmesiyle ilgili olarak 
çıkartılan yasa gereği bü
tün yurtta çalışmalara baş- 
lanı İdi.

Gemlik Nüfus Memurlu
ğundan aldığımız bilgilere 
göre ilçemiz de ilk olarak 
Balıkpazarı ve Cumhuriyet 
Mahallesinde oturan yurt
taşların nüfus cüzdanları 
değiştirilecektir.

İlgililer yaptıkları açıkla
mada cüzdanlarını değişti
recek olanlar, mahalle muh
tarlıklarına başvuracaklar
dır. 15 yaşından büyüklerin 
üç er adet fotoğraflı müra
caattan muhtarlıklardaki nü 
fus cüzdanı değiştirme form 
fanna işlenecek ve bura
dan alman belgeler ile Nü
fus Memurluklarına gidile
cektir. Nüfus Memurlukların 
da yapılacak incelemelerden 
sonra yeni cüzdanlar yazı
larak sahiplerine verilecek
tir.

Bağlı bulundukları nüfus 
Memurluklarının dışındaki il 
ve ilçelerde ikâmet edenle
rinde oturdukları mahalle
lerin muhtarlıklarına başvu
racaktan, muhtarlıklarda dol 
durulacak belgelerle Nüfus 
Memurluklarına gidileceği belirtil 
di. Yabancı Hulus Memurluğu

Küçük ve Büyük Sanayi Kuruluşları 
Saat 17.oo-23.oo Arası Çalışmıyacaklar

TEK Genel Müdürlüğün
den belediyelere yapılan e- 
mir üzerine bütün yurtta sa 
nayi elektriği kullanan kü
çük ve büyük sanayi kuru
luşlarının saat 12 ile 23 a- 
rasında çalışmayı durdurma 
lan istendi.

Belediye Başkanlığınca 
iş yerlerine yazı ile TEK in 
istemi duyuruldu. İlgililer son

Köylüye Ulaşım Projesiyle 
2200 Km. Yol Yapıldı

ANKARA (BASIN-YAYIN) - 
Köyişleri ve Kooperatifler 
Bakanı Ali Topuz, Kasım a- 
yı sonu İtibariyle köylüye 
ulaşım projesi (KUP) çer
çevesinde 2200 km’lik yol 
yapımını gerçekleştirildiğini, 
köylüye iş projesiyle de 
(KİP) onbln köylüye İş sağ 
(andığını açıklamıştır. Ba
kan çalışma olanağı bulan 
onbln köylünün onblrbin hek 
tar araziyi taş toplayarak te

müracat sahibinin başvur 
ması üzerine bilgilerin doğ
ruluğu için ilgili Nüfus Me
murluğuna yazı yazılacaktır.

Karaborsa Gaz Satışı Devam Ediyor

PETROL OFİS BAYİİNE 
KASABA İÇİNDE GAZ İSTASYONU 
AÇILMASI İÇİN İZİN VERİLMİYOR

Türkiye de gaz dağıtımı
nı yapan Petrol Ofisin Gemlik 
Bayiine kasaba içinde aç
mak istediği gaz istasyonu 
için izin verilmediği öğrenil
di.

Petrol Ofis Bayii GEM- 
PET şirketi ilgilileri konuyla 
ilgili olarak yaptıkları açık
lamada ilçenin içinde pera
kende gaz satışı yapabil

aylarda Türkiye de üretilen 
elektrik açığının tüketimi 
karşılamada büyük açıklar 
verdiğini, Bulgaristan ve Sov 
yetler Birliğinden alınacak 
elektrik enerjisi konusunda 
görüşmelerin sürdürüldüğü
nü belirterek» dışardan alı
nacak elektrik enerjisi ge- 
lesiye dek bütün yurtta kı
sıntıya gidilecektir» dediler.

mizlediğini ve bu proje için
de 100 köye içme suyu gö
türüldüğünü bildirmiştir.

Köyişleri ve Kooperatif
ler Bakanı (KUP) çalışma
sıyla 1979 yılında beşbin 
km’lik yol yapılmasının plan
landığını da anlatmış, 2200 
km’lik yol yapımının, Irill- 
ufaklı 600 mikina 2000 işçi
nin emekleriyle gerçekleşti
rildiğini kaydetmiştir.

İlgili Nüfus Memurluğundan 
gelen karşı yazı ile yeni 
nüfus cüzdanları sahiplerine 
verilecektir.

mek için uygun bir yerde is
tasyon açmak istediklerini, 
fakat buna bütün ilgililerin 
olumsuz cevap verdiklerini 
söylediler.

Bu engellemenin gaz sa
tışlarında karaborsayı doğur 
duğunu da söyliyen GEM- 
PET ilgilileri açıklamalarına 
şöyle devam ettiler, «Beledi
ye Başkanlığına aylar önce

KISA... KISA...

Koleksiyon
Mağazası Soyuldu

Yeni Çarşıda konfek
siyonculuk yapan Hicri Ay- 
dın’a ait mağaza bilinmi- 
yen kişilerce soyuldu.

Mağazaya havalandırma 
pencere camını kırıp giren 
soyguncular 60 bin lira de
ğerinde giyim eşyasını çal
dılar.

Umurbey PTT 
Şubesi
Yurt Dışı Telgraf 
Kabulüne Başladı

Gemlik PTT Müdür
lüğünce Umurbey PTT Şu
besinden yurt dışına tel
graf çekilebilmesi için ge
nel müdürlüğe yapılan 
başvuru olumlu karşılandı.

Gemlik PTT Müdürü 
D. S. 4 te

Gemlik Nüfus Memurlu
ğu ilgilileri karı koca duru
munda olanların birbirlerinin 
nüfus cüzdanlarını alabilece 

dilekçeyle başvurduğumuz 
halde bugüne kadar bir ce
vap alamadık. Bunun üze
rine Kaymakamlığa başvur
duk. Sorunu' anlattık, ilçe
ye dışarıdan birçok simsar 

gaz getirip 6 liraya ka
dar sattıklarını anlattık, fa
kat yine olumlu cevap ala
madık. Bizim istemimiz yal
nız bir gaz satan pompa bu

Bir Motor Kaçak Kum Yakalandı
Gemlik'ti Balıkçıların 

ihbarı üzerine Armutlu 
Nusretiye çifliği açıkların 
da bir kum motoru jandar 
malarca yakalandı.

Limana getirilen kum 
motoruna Taş Ocakları 
Nizannamesi hükümlerine 
göre uygulama yapılmasına 
karar verildi.

ilçe Kaymakamı E. 
Hüseyin Köseoğlun’un ya
kalanan motorun kumları 
aldığı aldığı yere boşalt
ması emrini verdiği ve 
kumların Özel İdare Memuru 
Hüseyin İnce’ye’’yediemin” 
teslim edildiği öğrenildi.

Balıkçıların yaptığı a- 
çıklamada. kumların deni
ze dökülmesi gerektiği 
halde İznik Deresi yanın
da bulunan bir kum şirke 
tine götürülerek boşaltıl
dığının görülmesi üzerine 
durumun Kaymakam Hü
seyin Köseoğlu'na telefon 
ile bildirildiğini belirtildi.

Olay üzerine Kayma

ğini, öbür cüzdan sahipleri
nin yeni cüzdanlannı alma
ları için bizzat kendilerinin 
başvuracaklannı açıkladılar.

lunduran bir istasyondur. 
Tehlikeli ise, ilçe içinde da
ha tehlikeli istasyonlar var
dır.»

Son günlerde ilçemizde 
gaz sıkıtısıyla başlayan ka
raborsacılığı önleyebilecek 
olumlu girişimlerin ilgili ma
kamlarca ilgisizce karşılan
ması hayret uyandırdı.

kam Köseoğlu’nun duru
mu emniyet kuvvetlerine 
bildirdiği ve emniyet kuv 
vetlerin olay yerine gide 
rek yaptıkları aramada 
kaçak kumlara el koyduğu 
öğrenildi.

Balıkçılar kumlar bo
şaltılırken Özel İdare Me 
murunun Şirkette bulun 
duğunu iddia ettiler.

Türkiyenin İlk Köy-Kent’i Taşkesti’de 
“Köy-Kent Tüketim 
Kooperatifi” Kuruldu

ANKARA (BASIN-YAYIN) 
Türkiye’nin ilk Köy-Kent’i 
Taşkesti’de memur, işçi ve 
köylülerin ortak çabalarıyla 
halkın temel gereksinimleri
ni araçsız olarak karşılamak 
için «Köy-Kent Tüketim Ko- 
iperatifi* kurulmuştur. Taş- 
kesti tüketim kooperatifin
de temel gıda maddelerinin

23 Şubat’a Kadar 
Askıya Çıkarıldı

CHP Parti 
Genel Kütüğü 
Yürürlüğe 
Girdi

1976 yılında yapılan CHP 
Kurultayında alınan karar 
gereği başlatılan üye kayıt 
yenileme çalışmaları tamam 
lanarak yürürlüğe girdi.

CHP Genel Sekreterliğin 
den örgütlere gönderilen ge 
nelgede PGK’nin 31.12.1978 
tarihinde yürürlüğe girdiği ve 
üyelikleri kesinleşen partilile 
rin listelerini örgütlere gön
derildiği belirtilerek, listelerin 
10 Ocak — 23 Şubat tarih
leri arasında partililerin göre
bilecekleri yerlerde askıya 
çıkarıldığı belirtildi

CHP Gemlik İlçe Başka
nı Nezih Dimili, kayıtlarını ye- 
niliyen partililerin listeleri 
inceliyerek gerektiğinde iti
razlarını yapabileceklerini söy 
ledi.

Tanınmış 
İş Adamı 
Ahmet Kaya 
Öldü

Gemlikli tanınmış iş ada
mı Ahmet Kaya hafta İçin
de kalmakta olduğu Bursa 
Çelik Palas Otelinde ölü bu
lundu.

Öğrenildiğine göre kalbin 
den rahatsız otan Ahmet Ka
ya, otel odasında bulundu
ğu sırada enfaktüs geçirmiş 
ve kalp yetersiliğinden öl
müştür.

Ahmet Koya, yakınlarının 
katıldığı törenle İstanbul’da 
toprağa verildi.

20 köyün halkına satışınâ 
önümüzdeki günlerde başla
nacağı bildirilmiştir.

Taşkesti Köy-Kentindeki 
9 Orman köy kalkındırma ! 
kooperatifinin Köy-Kent’te 
kurutan Ziraat Bankasında 
biriktirdikleri paranın 10 mil 
yon liraya ulaştığı, bankanın

D. S. 4 te
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HAFTADAN 
HAFTAYA

|Bitiıııuesi GerekenJ
Uç eski MC kahramanlarını Izllyorsunuzdur herhal

de televizyondan. Neler demiyorlar değil mİ?
Nasıl da yokluk edebiyatı yapabiliyorlar, İnsanın 

şaşmaması olanaksız!..
Ülkede döviz yok diyorlar..
Yatırımlar durdu diyorlar., 
ihracat sıfır noktasında diyorlar..
Fakir, fukara pahalılıktan İnliyor diyorlar..
Anarşi diyorlar, tren kazaları diyorlar..
Velhasıl, diyorlar da diyorlar..
Şunu kesinlikle anlamamız gerekir ki, ülkeyi bugün

kü duruma dtşa bağımlı. İlkel kapitalist uygulama getir
miştir. Bu uygulamanın şampiyonları İse bu beyler ve on
ların önceki beyleridir, ikinci dünya savaşı sonrasının 
yüz ve taktik değiştiren emperyalizminin kucağına ülke
yi gelinlik kız gibi çekinmeden oturtanlar da bu zihniye
tin temsilcilerinden başkaları değildirler.

Ülke açık pazar haline getirilmiştir.. Tüketime dö
nük çarpık sanayii alabildiğine pompalanmıştır. Ülkenin 
tüm zenginlikleri üzerine yabancı imtiyazlar konulmuş
tur.. Yabancı sermaye tüm hoyratlığıyla ülke ekonomisi
ni allak, bullak etmiştir..

Onurlu bir dış politika yerine «Dümen suyu politika
sı» izlenmiştir. Bağımsızlık savaşı vermiş bir ülkenin ço
cukları, bağımsızlık savaşı veren ulusların yanında de
ğillermiş gibi gösterilmiştir. Türkiye’nin dış dünyada 
saygınlığı bırakılmamıştır..

İçte devlet terörü yaratılmıştır. Anarşi ismi altında, 
kctiiam politikası yutturulmak ve sürdürülmek istenmiş
tir»

Soygun, vurgun, yağma ise eksik olmamıştır. Ye
ğenler, biraderler milyon üzerine, milyonlar vurmuşlardır.

İşte böylesine bir ortamda kurulmuştur Ecevit Hü
kümeti. Bir anda cennet bekleyenler, elbette hırçınlık 
içerisindedirler.. Aslında bir anda herşeyin değişeceğini 
sanmak veya bu imajı yaratmak yanlıştır. Sorunların ço
ğu yapısal kaynaktan doğmaktadırlar. Yapısal kaynakla
rı olan sorunlar ise, sadece hükümetlerin değişmesiyle 
çözümlenemezler.. Bunların çözüm yollarını bilim gös
terir.. Unutulmasın ki, hiçbir toplumsal olay, toplum bi
liminin kurallarının dışında cereyan etmez. Konuyu bu 
açıdan bakılmalıdır ve değerlendirmeler bu açıdan ya
pılıp, halka açıklanmahdır..

Türkiye 3 ncü bir MC uygulamasına tahammül ede- 
miyecek kadar yıpratılmış bir ülkedir. Devleti tekrar, 
kendi çıkarları yönlerinde parsellemek isteyenlerin yay
garalarına kanmamak gerektiği gibi, onlara bilmeden yar
dımcı olmamak da gerekir.

Sendikalar, devrimci sendikalara demek istiyorum 
elbette, demokratik kitle örgütlerine, gençlik örgütlerine 
ve gençlere özellikle gençlere önemli görevler düştüğü 
bir dönemden geçmekteyiz.

Elbetteki bu hükümet de eleştirilir ve eleştirilmeli- 
dir. Uygulamaları tartışma konusu yapılır ve yapılma
lıdır. Bunu yadsımak olanaksızdır. Yalnız, bu hükümet 

' nasıl bir hükümetten sonra gelmiştir ve bu hükümetten 
sonra nasıl bir hükümet gündeme gelecektir, bunu da 
çok iyi bilmek gerekir.

Demokrasiden yana tüm güçlerin birleşebileceği 
hiçbir nokta yoksa veya kalmamışsa, bundan yararla- 

| nacak olanlar hi çkuşku duyulmasın, demokrasinin kar- 
i şısında ve sömürünün yanında olan güçlerdir..

Bu bilimin kuralıdır; bu tarihsel gelişimin kuralıdır..

Düzeltme
30 Aralık 1978 günü gazetemizde yayınlanan 

Şoförler ve Otomobilciler Derneği Kongre İlânının 

5. maddesindeki 1979 yılı sözü yanlışlıkla 1978 ola

rak yazılmıştır. Düzeltir, özür dileriz.

Zayi ilânı
Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreter

liğinden firmamız azına almış olduğumuz 18. II. 
1975 tarih 09-010562 sayı İle tastlkli ithalatçı Bel
gesini zayi etmiş olduğumuzdan ve yenisini alaca
ğımızdan eskisi hükümsüzdür. II. I. 1979

Mine Yağ İş Limited Şirketi

I Her Türlü Düğün Nişan. Sünnet
| Davetiyeleri
j Fatura, Bone, irsaliye, Makbuz, Senet
I Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit

Basım işleriniz için Emrinizdedir.
Tlf : 17 97
İstiklâl Cad. ŞirinJPasajı No. 45 GEMLİK
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görüş.
Düşün Üstüne

ı

Kongre İlâm
Namık Kemal ilkokulu Okul ve Öğrencilerini Koruma Derneği genel kurul toplan* 

tısı 25. 1. 1979 Perşembe günü saat 14.30 da okul salonunda yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediği takdirde toplantı 7. 2. 1979 tarihinde aynı yer ve sa

atte yapılacaktır.
Dernek Yönetim Kurulu

Gündem:
1- Açılış — 2- Divan başkanı seçimi — 3- Saygı duruşu — 4— Yönetim kurulu 

raporunun okunması — 5- Denetim kurulu raporunun okunması — 6- idare heyetinin 
ibrası — 7- Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi — 8- Dilekler ve temenniler.

S| 
i

Çocuklanmıza düşünmeyi öğretmek ana 
baba, öğretmen olarak hepimizin, önde ge
len görevimizdir. Düşünme yöntemi verile
memiş yeteneğinin gelişmesine öncülük e- 
dilmemiş kuşaklardan ne beklenir? Çocuk
larımız büyükler arasında söze girdiğinde 
-Bugün azalmış olsa da- terslenir, «Büyük
ler konuşuyor...» gibi sözler edilir. Çoğun
ca, aile içinde, topluluklarda çocuğun dü
şüncesi önemsenmez, boğulur onun sözcük
leri. Bilerek, bilmeyerek çocuklarımızı içe 
kapanıklığa, eylemsizliğe iteriz. Böylece bey 

nin düşünme merkezleri tembelleşir, kolayı 
ister olur. Evde düşünme tembelliğine uğ
ratılmış çocuk, okul da öğretmence ele alı
nabiliyor mu? -Bu soru çok tartışma götü
rür- Evde çoraklaştırılmış beyin, okulda bu 
çoraklıktan kurtarılmalıdır. Okul, düşündük
lerini söyleyemeyen, yüreksiz öğrencinin e- 
linden tutmalı; evde kafası, kolu, kanadı, yü
reği 
kin 
şir.

işlemezliğe sokulan, çocuğa okulda et- 
olamazsa, ancak rahat bir kuşak yeti

Evde, okulda, arkadaş toplantılarında,
cocuklanmıza düşüncelerini yüreklice söyle
me yürekliğini vermeliyiz. Ana, baba, dayı, 
hala... öğretmen, yöneten, sîzler, bizler bu
nun üstünde titizlikle durmalıyız. Çocuğun 
parlak ahlakından fışkıran olumlu yapıcılığı
nı alkışlarken, ona yüreklilik kazandırırken, 
doğrularda, eğrîleride gösterebilmeliyiz. Ço
cuğa yaptığı olumlu işlerden övgüler yağdı
rırken, bilirim, söylerim, iyisini yaparım, ben 
arkadaşlarımdan üstünüm gibi olumsuzlu
ğa götürmekten de kaçınmak gerekir. Akla 
şöyle bir soru gelebilir. Tüm düşünme yeti
sini geliştiren olanakları elinde tutan, yetiş
miş aile, sayısı nedir Doğru kuşkusuz. Bu
rada ilk akla gelen yine okul oluyor.

Okullar bulunduktan çevreyle ilişki için
de olmcian, kaçınılmaz olmuştur artık. Öğ
renci, ana, babası günümüzde okula acaba- 
laria dolu gitmektedir. Okul yöneticileri, öğ
retmenler, çocuğun yetişmesinin, kafa ya
pısı kazanmasının okul, ana, baba, veli iliş
kileri içinde olacağını duyulmalıdırlar. Yu
karda da değindik. Okulların kalın duvarları 
çevreye açılmalı, ışık tutmalıdır. Türkiye’nin, 
gelecekte yönetimini ele alacak kuşaklarının 
yetiştirildiğimiz bilincinde değerlendirmeliyiz 
çocuklara, velilere yaklaşımlar. Geleceğin 
Türkiye'sinin, iyi, doğruyu, güzeli düşünecek 
beyinlerini öğretmenler yetiştiriyor. Aksini 
de... Kemal ATATÜRK «Öğretmenler, yeni ku
şak sizin eseriniz olacaktır.» derken, bura
ya dek söylediklerimizi en kısa en somut 
olarak söylemiş; eğitimin önemini vurgula
mıştır. Aynca, «Duyuncu hür, düşünü hür» 
kuşaktann da yetişmesine parmak basmış
tır. ATATÜRK. Duyunç (vicdan] düşün hür
lüğü olmıyan toplumlarda ileri atılanlar bek
lenemez. Ulustan oluşturan bireyleri baskı
lar altında tutarak nereye varılır? Bugün var
dığımız yere.

kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve ka l 
naatlerlnl söz, yazı, resim İle veya başka yol-1 
tarla tek başına veya toplu olarak açıklaya-l 
bilir ve yayabilir.

Kimse, düşünce ve kanaatlerini açıkla-l 
maya zorlanamaz.» Anayasa nın bu madde-l 
sinin geçerliliği çoğu kez rafa kaldırılmış, I 
düşün adamlarının peşine düşülmüş, yazdık-! 
lan kitaplar toplatılmıştır. 1971 yılında bul 
konuda yapılan kıyımlar, yıkımlar gözlerimi-! 
zin önünde, uslarımızdan silinmedi. Ülkemiz-! 
deki yönetimlerin toplumun her alanda kal-! 
kınması yolunda uğraş verdikleri görüleme-l 
di çoğunca. Görülemedi : Hep aydınlıktan I 
korkan, karanlığı yeğleyen yönetimler ege-l 
men olup, onlar konuştu, onlar hırpaladı, 
parçaladı toplumumuzu. Tutucular, Anaya- 
sa’nın «Düşünce hürriyetbı’ni içeren 20. mad
desine de karşılar, hemen hemen tümüne de 
Çoğunca, çağdaş boyutlu sayacağımız Ana
yasa rahatsız ediyor bağnazları. «Vicdan ve 
din hürriyeti» ni içeren 19. madde diken 
gözlerinde. Bu madde istekleri doğrultusun
da kaldırılmış olsa düğün bayram. Yolları 
«Vicdan ve dini inanç ve kanaat hürriyeti» 
nden geçecek, bunları silecekler. «Kamu dü
zenine veya genel ahlâka... kanunlara aykı-
ndir diye 
törenler» 
saptırmak 
edecekler 
özledikleri 
hktan öte

yapamadıkları (!) «dini ayin ve 
serbestleşecek, kısaca toplumu 
için, kendi kötü düşünlerine ortak 
halkı. -Etmiyorlar mı?- Böylece 
dine dayalı, düşüne kapalı uygar- 
bir yönetim. Buraya gelmişken şu-

Ulusları yöneten bağnazlar düşünen ka
falardan korkmuşlardır. Düşünenlerin, toplu 
mu etkileyeceğini, bunun sonucu toplumun 
doğrulan eğrileri göreceğinden korkmuşlar
dır. Her ne pahasına olursa olsun yönetilen 
toplumun uyanmaması, dünyadaki yerinin ne 
olduğunun, olmadığının bilincinde olmaması
nı önlemek içiş düşün yasaklanmıştır; Ana- 
yasa'ya karşın. Burada Anayasa’nın 20. mad
desine bir gö zatalım : «Herkes, düşünce ve

nu da vurgulayalım. İslâm dini hür düşüne 
kapalı değildir. Dinin çıkarcı kümelerce kul- | 
(anılmasına da açık değildir. Bağnazların 
korktuğu İslâm Dini’nin toplumun iyice öğ- I 
renmesi, neyin ne olup olmadığım bilmesi. 
O zaman külahlar düşecek çıplaklar görü
necek.

Öğretimin özgürce olması özlenilen tek 
amaç. Özgürce demem; öyle bir öğretim eği
tim ilkesi saptanmalı ki; hiç bir hükümet; 
amacına yönelik kullanma hakkını, bulma
malı. Rayına oturmuş, hükümetlerin elinde 
oyuncak olmayan, öğretmenin önemini, de
ğerini iyi bilen değerlendiren, güçlü, kuşku
suz kadroların elinde bulunmalı öğretim. 
Öğrenmeyi, okumayı, amaç edinen öğretim 
kadrosunun elinden çıkan çocuk, güçlü ki
şiliği yerinde düşündüğünü söyleyendir. Bu 
düştür; diyenler çoğunlukta olabilir. Çocuk
larımızın uygarca yetişmesi konusunda bir- 
leşilemez mi? Çirkin politikacının kaışısına 
«okullara dokunma» sesleriyle çıkılamaz mı? 
Burada siyasal düşünler değil, gelecekteki 
Türkiye'nin gönencini aramak hepimizin dü
şünleri eylemleri ağır gelmesi gerekmez mi? 
Yaratıcı güce sahip kuşakların yoksun olu
şu; azınlıkta otan yaratıcı gücün de karşısın
da karagücü bulması bizleri bugünlere getir
di.

Bugün kü ana, baba .öğretmen, yöneti
ci... otan hepimizin omuzlarımızda ağır yük
ler var. Çok yinelendi. Elimizdeki genç ku
şakları, kendine güvenci otan, yürekli, ulusu
nun çalkalamışız, bütünlük içinde kardeş
çe, sorunlarını bilen, insan sevgisiyle dolu 
bir kuşak yetiştirme yolunda kaynaşalım, bir 
leşelim. Türkiye üzerinde yaşayanlarındır. 
Geleceğin Türkiye’sini hazırlamak görevimiz
dir. Ezensiz, ezilensiz Türkiye’yi.

Kongre İlânı
Gemlik Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin normal genel kurul toplantısı 

28 Ocak 1979 Pazar günü saat 21.30 da, İstiklâl Caddesi No. 15 deki Din Görevli
leri Lokalinde, ekseriyet temin edilemediğinde bir hafta sonra aynı tarih, saat ve yer
de yapılacaktır.

Sayın üyelere duyurur teşriflerini rica ederiz.
Yönetim Kurulu 

Gündem:

1 - Açılış — 2 - Kongre divanı seçimi — 3 - Faaliyet ve hesap raporları ile mu
rakabe heyeti raporlarının okunması — 4 - Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının 
müzakeresi ve ibrası — 5 - Dilek ve temenniler — 6 - Yeni yönetim kurulu ile mu
rakabe heyetinin seçilmesi ve kapanış.

Kongre İlânı
Gemlik Ortaokulu ve Öğrencilerini Koruma Derneğinin 28. 1. 1979 Pazar günü 

saat 10.30 da olağan genel kurul toplantı yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı tak
dirde toplantı 4. 2. 1979 günü saat 10.30 da Ortaokul salonunda yapılacaktır.

Tüm velilere duyurulur.
Yönetim Kurulu

Gündem:
1- Açılış divan oluşumu — 2- Saygı duruşu — 3- Çalışma raporunun okunması 

4- Tenkitler — 5- Denetleme raporunu okunması — 6- Raporların aklanması — 7- Ye
ni yönetim ve denetim kurullarının seçimi — 8- Temenniler.

İlân
Gemlik Şoförler ve Otomobilciler Der. Başkanlığından

Derneğimiz genel kurulunun yıllık toplantısı aşağıda yazılı gündemindeki konulan 
görüşmek üzere 13. 1. 1979 Cumartesi günü, saat 11.oo de 27 Mayıs İlkokulunda 
yapılan toplantıda çoğunluk sağlanamadığından 20. 1. 1979 Cumartesi günü aynı yer 
ve aynı saatte toplanacağı sayın üyelerimize duyurulur.

Gündem:
1- Açılış —| 2- Saygı duruşu — 3- İdare heyeti çalışma raporu ile kesin hesap ve 

denetçi raporu çalışma programının okunup müzakeresi — 4- İdare heyeti ve denetçi
lerin ibrası — 5- 1979 yılı muhammen bütçesinin görüşülmesi ve kabulü — 6- Hay
siyet divanı asıl ve yedek üyeleri seçimi — 7- Dilek, temenniler ve kapanış.

Kongre İlâm
Derneğimizin 1. olağan genel kurulu 26.1.1979 Cuma günü saat 13.30 da K. 

Kumla Şükrü Alemdar ilkokulunda aşağıdaki gündem uyarınca yapılacaktır.
Sayın üyelere önemle duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1- Açılış, yoklama ve Saygı duruşu 2- Divan teşkili 3- Yönetim kurulu faaliyet 

raporunun okunması 4- Denetleme raporunun okunması 5- Yönetim, denetim Kuru 
lunun aklanması 6- Yeniyönetim ve denetleme kurulunun seçimi 7- Dilek ve temenliler

Kongre İlânı
Karacaali Turizm Derneği Başkanlığından

Karacaali Turizm Derneğinin yıllık olağan genel kurul toplantısı 28 Ocak 1979 
Pazar günü saat 16oo da dernek lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1- Açılış, saygı duruşu, 2- Divan başkanı seçimi 3- Faaliyet raporunun okun

ması 4- Murakıp raporunun okuması 5- İdare heyetinin ibrası 6- Yeni idare heyeti 
seçimi 7- Dilekler ve Kapanış.

Kongre İlâm
Gemlik Imam-Hatip Lisesi ve llâhiyat Öğrencilerine Yardım Derneğinin normal ge

nel kurul toplantısı 28. 1. 1979 Pazar günü saat 20.30 da İstiklâl Caddesi No. 15 
deki Din Görevlileri Lokalinde, ekseriyet temin edilemediğinde bir hafta sonra aynı gün 
saat ve yerde yapılacaktır.

Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur. 

GÜNDEM

Yönetim Kurulu

1 - Açılış 2- Kongre divanı seçimi 3- Faaliyet ve hesap raporları, ile murakabe 
heyeti raporlarının okunması 4- Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının müzakeresi 
ve ibrası 5- Dilek ve temenniler 6- Yeni yönetim kurulu ile murakabe heyetinin se 
çilmesi ve kapanış.
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KÖRFEZ
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GÜNER CANATAR
İstiklâl Cad. Gürçay Işhanı No. 42 - 43

13 Ocak 1979 Cumartesi

*

KİRALIK
DAİRELER
DÜKKANLAR

Mür :

14. 
so

Ani olarak aramızdan ayrılan sev- 
ili kardeşimiz

Tlf : 1441 GEMLİK

Mustafa ACAR'ın 
ölümünün 40. gününe rastlayan 
1. 1979 Pazar günü öğle namazı

3
inşaat 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.

Kuru Sistem temizleme fabrikası
Modern Makinelerimizle Çok Yakında Sayı Gemliklilerin 

Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz

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

Satılık Ev
GEMLİK

©mm
Gemliklilere Hizmet Etmekten 

Kıvanç Duyar
inşaatçılara : Her çeşit doğramalık inşaat malzemeleri kereste, tuğla,

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

DURSUNBEY KERESTELERİ

, kiremit

l.'NCt SINIF : 7500 - 8000 TL.
2. » » : 7000 - 7500 TL.
3. » » : 6500 - 7000 TL.
İNŞAAT KERESTELERİ 4500 - 5000 T. LİRASI 

ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR.

AA »■''•m. AA AA AA AA AA AA AA

| Tasarruf Sahiplerine Müjde |
| Uzun Vadeli Satdık Arsalar |

Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu
A üzerinde satılık parsellenmiş arsalar g

ödemede kolaylık yapılır. J

fi Gençali ovasında sahile 400 metre & 
uzaklıkta satılık uzun vadeli 

fi arsalar. fi
* * * I

M Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu tf 
A üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar fi

I *** I a Osmaniye Mahallesi Dere Boyu n j| Sokakta ve Mezbaha Mevkiinde 
tt parsellenmiş arsalar. Ö
| Tlf : 2097 g

I Muhtar HAŞAN |
■ Pak İş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik I
«MW*AA*MWWWMt*********

Hamidiye Mah. Papatya Sok. (Ziraat Bankası Aralığı) nda 
Müstakil, İki Katlı Ev Acele Satılıktır.

Mür : Hacıoğlu Muhasebe Bürosu Tlf : 1 6 60 Gemlik

Mevlit
Gür çay 
Hanında

nunda bahkpazarı camiinde mevlit o- 
kutulacaktır. Bütün din kardeşlerimiz 
davetlidir.

ACAR AİLESİ

VE
BÜROLAR

i
İ

Türkmen Elektrik Koli. Şti.
TESİSAT TAAHHÜT VE HER TÜRLÜ 

MALZEME SATIŞI 
TOPTAN VE PERAKENDE

Tlf : 1291
Adres : Eski Emniyet Karşısı Nizam Pasajı Gemlik

KÖY-KENT TÜKETİM

açılmasıyla yörede tasarruf 
eğiliminin giderek güçlendi
ği de bildirilmektedir.,

Bu arada, Orman Bakan 
lığı ile Orman Köy Kalkın-, 
dırma Kooperatiflerinin or
taklaşa kurdukları entegre 
sanayinin inşa çalışmaları
nın sürdüğü de öğrenilmiş- 
tiı. ilgililer, fabrikanın teme
linin bittiğini, Karabük'ten 
alınacak olan çelik kons- 
trukslyonların gelmesinden 
sonra İnşaatın önemli bir bö 
tümünün tamamlanacağını 
söylemişlerdir.

Umurbey

PTT Şubesi
Salim İşçiler yaptığı açıkla
mada 1979 yılı abonman üc
retlerinin bir haftada yalnız 
şehirlerarası telefon sürüşme
lerinin bir ay içinde, şehirler
arası ve şehir içi görüşmeli 
İhbarnamelerin bir hafta için
de ödenmesi gerektiğini be
lirtti. İşçiler, borçlarını za
manında ödemeyen abonman* 
ların telefonlarının kapatıla
cağını, açmak için ise 100 TL. 
alınacağını söyledi.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

I YAPRAK EMLÂK I
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

8 Tlf : 1271 - Ev : 2300 il
| İstiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK II

8 Yeni Yılınızı Kutlar,
| İşlerinizde Başarılar Dileriz.

8 Her bütçeye uygun her semtte ;
| uzun vadeli

8 SATILIK
| DAİRE - DÜKKAN — EV

8 ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE )
| ARSALAR ;|

*A» ^A* W m- *AA*^

HASER TİCARET
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

Elektrikli Ev Aletleri Züccaciye ve Hediyelikler

Semerciler Şehit Cemal Sok. No. 12 GEMLİK
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I loş Kaçakçılığını Ortaya Çıkaran 
lEmnlyef Görevlileri R
idüllendirildi

Limanımızdan yapılan son
I Harın en büyük kccokçı- 
I k olayını ortaya çıkaran 
I jrsa ve Gemlik emniyet 

tgütüne bağlı 55 polis me- 
I Luru Gümrük ve Tekel Ba- 

onlığı tarafından ödüllendi-
i BdL

I Gümrük ve Tekel Bakan 
1 ğı bu konuda, Bursa Em- 

iyet Müdürlüğüne bir yazı 
I öndererek, olayı ortaya çı- 
1 aran Bursa ve Gemlik’teki 
I 5 emniyet görevlisinin ik- 
dmiye alması için Mudan- 
□ GümrükKBaş Müdürlûğü- 
e başvurmalarını istemiştir, 
i -Kaçakçılık olayının orta- 
a çıkmasında emeği geçen 
5 emniyet görevlisine top- 
am 6* milyon 516.125 TL. 
»deneceği bildirilmiştir.
; Milyonluk floş kaçakçılı
ğı olayını ortaya çıkaran 
Emniyet görevlilerinden Gem 

lik'te ikramiye alacakların 
bir Emniyet Amiri, bir Baş 

Komiser, Sekiz polis me
muru ve dört gece bekçisi 
olduğu öğrenilmiştir.

MİLYONER KAÇAKÇILIK

Gemlik Limanında orta
ya çıkarılan milyonluk floş 
kaçakçılığı 24 Ekim 1977 
günü meydana gelmişti. Bur 
sa'lı ünlü iş adamlarından 
Mehmet Aıda, Halil Solak
lar sahte ithalât belgeleri 
düzenliyerek İtalya'nın Trieste 
limanından 571 ton floşu 
«PELKA» adlı gemi ile Gem
lik Limanına getirmiş ve 
gümrük işlemlerini yaptıra
rak Bursa da birçok iş ada
mına satmıştı. Floşların ge
miden boşaltılması sırasında 
bir ihbarı değerlendiren po
lis, sahtelik olayını ortaya 
çıkarmış ve birçok ünlü iş-

adamını tutuklamıştı.
Bir yıl süren yargılama 

Bürsa Ağir Ceza Mahkeme
sinde sonuçlanmış ve Meh-

571 ton kaçak floş ile yakalanan Yunan bandıralı 
"PELKA" adlı şilep görülüyor.

met Arda ile Halil Solaklar
5 er yıl ağır hapis, 80 mil
yon lira para cezasına hü
küm giymişlerdi. KARARI İPTAL EDİLDİ

CHP Bursa eski İl Baş
kanı Yılmaz Akktlıç'ın parti
den ihraç edilmesi şeklinde 
İl Haysiyet Kurulu tarafın
dan verilen karar, CHP Yük 
sek Disiplin Kurulunca ge
çersiz kılındı.

Yılmaz Akkılıç, hakkında 
bir süre önce İl Yönetim Ku
rulu tarafından soruşturma 
açılmış ve İl Haysiyet Diva
nına verilmişti. İl Haysiyet 
Divanının suçlamalarını ce- 

Kordon
Dolgusu

vaplamıvan Yılmcz Akkılıç, 
partiden ihraç edilmişti. Bu 
karara Yüksek Disiplin Ku
rulu katında itiraz eden Ak- 
kılıç'ın koiusu hafta içinde 
sonuçlandı.

14 Ocak günü Ali Dö- 
ğerli başkanlığında toplanan 
CHP Yüksek Haysiyet Ku
rulu, Bursa İl Haysiyet Kunı- 
lu’nun aldığı İhraç kararını 
esastan görüşmiyerek. usul 
yönünden iptal etti.

istifa Eden
Engürücük Köyü
Muhtarının

İTrafik Kontrolleri Sıklaştırıldı

ARAÇLAR 
(GARAJ VE RIHTIMA
PARK
EDEBİLECEKLER

İlçe içinde araçların ge- 
| lişi güzel park etmelerini ön
lemek için yeni düzenleme
ler oluştururken, araçların 
garajlar ve rıhtıma park et
meleri zorunluluğu getirildi.

Kaymakamlıkça Belediye 
zabıta Amirliği ile Trafik gö
revlilerine yazılan yazıda, il
çe içinde araçların gelişi gü 
zel park edişinin itfaiye hiz
metlerini aksattığı ve şehir 
trafiğini güçleştirdiği belirti
lerek gerekli Önlemlerin a- 
lınması istendi.

Belediye Zabıta Amirliği ve 
Trafik Görevlileri yaptıkları 
yeni düzenleme ile ilçe İçin
de park edecek motorlu a- 
raçlaıın yerlerini saptadılar. 
Buna göre Balıkpazarı civa- 
nnda taksisi olan araç sa
hipleri kordona, otobüs ve 

minibüsü olan araç sahip
leri Münibüs garajına, kam
yon sahipleri ise toprak rıh
tıma araçlarını park edecek
lerdir.

Belediye Zabıta Amiri Os 
man Acar, yaptığı açıklama 
da, yeni uygulamaya bütün 
araç sahiplerinin uymasını 
istiyerek şunları söyledi «A- 
lınan karar titizlikle' takip 
edilecektir. Bu konuda Be
lediye Zabıtasında görevli 
bütün arkadaşlarıma gerek-1 
II emirleri verdim. Kurallara! 
uymayanlara yasal işlem ya 
pılacaktır. İkinci ihtar da ise 
plâkaları sökülecektir.» de
di.

Yeni uygulamanın başla
masıyla ilçede trafik kontrol
leri daha da sıkılaştırıldı.

Gemlik’te
Olay
Çıkacağı 
Yolunda 
İhbar
Alan
Polis
Alarma
Geçti

Gemlik ve çevresinde 
son aylarda bazı siyasi frak 
siyonların etkinliğini gös
termesi ve bir süre önce 
de polisle çatışmaya gir
mesinden sonra ilçede em
niyet örgütünce geniş ön
lemler alındı ve yapılan 
operayonlarda 21 kişi göz
altına alındı.

Polisin Perşembe ge
cesi ilçede olay çıkacağı 
yolunda haber alınması ü- 
zerine yapılan aramalarda 
Asil Çelik işçilerinin kal
dıkları pansiyonda sol ya
yın bulundurdukları iddia
sıyla 21 kişi gözaltına a- 
İmmiş sorgularından sonra 
serbest bırakılmışlardır.

Küçük Esnaf ve 
Sanatkârları 
Derneği 
Kongresi 
Yapıldı

Küçük Esnaf ve Sa
natkârlar Derneğinin yıllık 
genel kurul toplantısı ya
pıldı ve yıllık hesaplar ak
landı.

Genel kurul toplantı
sında üyelere sunülan 979 
yılı bütçe ve çalışma proğ 
ramı kabul edildi.

Öğretmenler Tüketim Kooperatifi Kongresi Bugün Yapılıyor

Kooperatif Ortaklarına 120 Bin Ura Kâr Sağladı
Gemlik Öğretmenleri Tü

ketim Kooperatifi bugün yıl
lık olağan genel kurul top
lantısını yaparken bir yılda 
120 bin lira kar sağlandığı 
öğrenildi.

Halkın da büyük beğeni
sini kazanan ve ilçemizde 
tüketim kooperatifçiliğinin 
öncülüğünü yapan Öğretmen 
ler Tüketim Kooperatifi kısa 
zaman içinde kendini geliş

Yeniden
Başladı

Uzun zamandan beri 

devam eden Gemlik Kordo

nu yapım işine yeniden hız 

verilerek dolgunun tamam 

lanma çalışmalarına başlan

dı.

Ahmet Aykut adlı müte

ahhidin yürüttüğü dolgu ça- 

lışmalannın beş ay sonra 

sonuçlanacağı öğrenildi.

tirmeyi başarması, ortaklan- 
ve îlçeliler tarafından a- 

ranan mağaza niteliğini ka
zandırdı.

27 Mayıs İlkokulu Salo
nunda yapılacak olan genel 
kurul toplantısında Koopera
tifin yeni yöneticileri seçile 
cek. Genel Kurulda yönetim 
kurulu çalışma raporunda 
satış mağazasının ortakların 
ve halkın ihtiyacını karşıh-

Görevini
İlkokul Müdürü
Yapıyor

Sağlık durumunun bozuk 
olmasını öne sürerek göre
vinden birsüre önce istifa 
eden Engürücük Köyü Muh
tarı A. Refik Örek’in göre
vini İlkokul Müdürü Abdul 
Kadir Sözer getirildi.

Kaymakamlığa Aralık a- 
ymda yapılan istifadan son
ra İlkokul Müdürü A. Kadri 
Sözer’in ara seçimlere dek 
muhtarlık görevini üstlenme 
si görevi verildi.

yamodığını bu nedenle ma
ğazanın büyütülmesi ve Be
lediye Başkanlığından yer 
talep edilmesinin karara bağ 
lanacağı. Tansa projesinin 
uygulanması için yönetim 
kuruluna yetki verilmesinin 
isteneceği, TARİŞ ürünleri
nin aracısız satılması için 
girişimlerde bulunulması ko
nusunun görüşüleceği öğre
nildi.
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HAFTADAN
HAFTAYA

Yalnızlık

«Yalnızlık» üzerine çok şey söylenmiştir. Şiirlere, şar 
kılara konu olmuştur yalnızlık.. Genellikle «Sevgiliden ayn 
düşme» biçiminde işlenmiştir, başka noktalarda pek üze- 
rinde durulmamıştır yalnızlığın...

Toplumlar değiştikçe, değer yargıları da değişmek
tedir. Çağdaş toplum, neden-sonuç ilişkileri üzerinde 
duran ve gerekçi düşünen bir toplumdur.. Artık çağımız
da, «Sevgiliden ayrılmak» karşılanmaz ve dayanılmaz bir 
olay değildir. Bu nedenle «Yalnızlık» da sadece ve birin
cil derecede aşka konu olmaktan çıkmıştır.

Bireyci düşünme çağı yavaş yavaş kapanmaktadır. 
Toplumcu düşünce 21. yüzyılın kapılarını zorlamaktadır. 
Gelecek yüzyıl, toplumcu düşüncenin egemen olacağı bir 
devir olacaktır. Bu nedenle de, yalnızlık belki tanım de
ğiştirmeyecektir. takat alan değiştirecektir. Sevgiliden 
ayn düşme biçiminde anlaşılmayacaktır yalnızlık, top
lumdan ayn düşme biçiminde anlaşılacaktır. Toplumun 
en belirgin değer yargılanndan birini oluşturacaktır bu 
anlayış, gelecek yüzyılda..

iki insanının birbirinden ayrı düşmesi mi çok önem
lidir?.. Yoksa bir insanın toplumdan ayrı düşmek soyut
lanması mı?.. Tercihler buna göre yapılacaktır... Değer 
yargılan, bu temelin üzerine inşa edilecektir...

Bir insan nasıl yalnız kalır?... Bunun yanıtını doğıu 
verebilmek İçin, her şeyden önce o insanın düşünce ya
pısına bakmak gerekir. Eğer bir insan, bireyci düşünce 
ve yaşam tarzını seçmişse o insan yalnız kalmış demek
tir. Yayutda, toplumcu düşünce tarzını benimsemiş gö- 
runüyorda, yaşam biçimi buna uymuyorsa, o insan yine 
yalnız demektir. Bu her insan için böyledir. En sorumlu 
ve yetkili insanlardan tutun da, «Sade yuttaş» denilen 
insanlara kadar.

Bu tür yalnızlığın, yani toplumdan soyutlanmış ol
manın belirgin özellikleri de vardır.. En belirgin özellik 
de, «Bencillik» ve kimseyi önemsememek biçimde ken
dini gösterir.. Toplumcu düşünce, bu tür insanı redde
der. Hangi durumda ve hangi yerde olursa, olsun redde
der...

Toplum ve bu toplumun insanları değişik düşünmek
tedirler en azından değişik düşünmeye başlayanlar, ço
ğalmaktadır.. Bu nedenle, olaylar» ve olaylara karşı 
alınan tavırları değerlendirme biçimide doğal olarak de
ğişmektedir toplumun. Kapalı, içine dönük değildir artık 
toplumumuz. Düşünen .eleştiren, sesini duyarmak iste
yen, soru soran bir toplumdur.. Bu nedenle ve özellikle, 
toplum yönetiminde sorumluluk alanların, yönetim gö
revlerini yerine getirirken çok iyi düşünmeler, toplumun 
yeni değer yargılarını çok iyi değerlendirmeleri gerekir..

Aksi takdirde, kendilerini bekleyen yalnızlıktır.. «Sev
giliden» ayrı düşen bir yalnızlık değil tabii, «toplumdan» 
ayrı düşen, toplumdan soyutlanan bir yalnızlık...

şiir köşesj.

Irak Sevmelerin Sancılan

Karanlıklar içindeyim, umutsuzluk içm^a
Bana ışık getir, umut getir
Uzat ellerimi sonsuzluğuna gökyüzünün 
Bana en parlak yıldızı tut getir.

Dokun dudaklarınla gözyaşlanma
Ağladığımı farket
Benim siyahlara bürünmüş günlerimi 
Bir öpüşle ak pak et

Bir Bursa gecesinde dağıt saçlarımı 
Karadenizli rüzgârlar gibi es 
Ya da bin kilometre ötelerden ünle 
Çağırsın beni her gece bu ses..

Mürekkeple bana en güzel deyişlerini 
Gülücüklerini çiz bir kartpostala 
Minnacık ellerini simsiyah gözlerini 
Koy bir zarfa, bana postala

İrak sevmelerin yakın sancıları var bende 
Sen yoksan her yer simsiyah demektir 
Tüm sevenlerin acıları benim gibi mi ? 
Benimki bir başka acı, bir başka sevmektir..

NİYAZİ SATIK

Türkmen Elektrik Koli. Şti.

TESİSAT TAAHHÜT VE HER TÜRLÜ 
MALZEME SATIM 

TOPTAN VE PERAKENDE

Tlf : 1291

Adres : Eski Emniyet Karşısı Nizam Pasajı Gemlik

Biraz Kulak \ eriniz

Bu yJde güneşi konu 
lso cst'on sorunu
Tarsflar ar essade
= rtse tr.k txı konu

Eğer saminvyserûz
Araç ” rûyetkırz

Ben köylü nün sözün
Erez kulak veriniz

Patronsan tşç-ys sor
Işçrysen patronu gör
Ne kazanıp ne yersin
Hesabın mutlaka gör

Bin kazanıp bir verre 
Kazancı tüm isteme 
Sosyal adaletçi ol 
Faşist, kominist deme

Hâztm der doğru budur
Adalet verir huzur
Biri yer biri bakmaz 
Sosyal barış kurulur.

HÂZIM PAK SOY

Türk Ticaret Bankası Müdürü
Esat Doğan Keşan’a Atandı

İlçemizde geçen yıl 
hizmete açılan Türk Tica
ret Bankasının genç Mü
dürü Esat Doğan, Keşan’a 
atandı.

Esat Doğan'ın Keşan'ın

Türk Ticaret Bankası Mü 
düdüğüne atanmasıyla bu 
göreve Yalova T.T. Banka 
sı Müdürü Muzaffer 
getirildi.

Kongre İlânı
Fıstıklı Köyü Kur'an Kursu ve Cami Yaşatma Derneğinden

Fıstıklı Köyü Kur'an Kursu ve Cami Yaşatma Derneğinin normal genel kurul kong
resi 1 Şubat 1979 Perşembe günü saat 20.oo de dernek odasında yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu

Gündem:

1 - Açılış — 2 - Kongre divanı seçimi — 3 - Faaliyet ve hesap raporları ile mu
rakabe heyeti raporlarının okunması — 4 - Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının 
müzakeresi ve ibrası — 5 - Dilek ve temenniler — 6 - Yeni yönelim kurulu ile mu

rakabe heyetinin seçilmesi ve kapanış.

Kayıp
72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış 

Kooperatifinin verdiği lehdarı Sezai Aş, 
392924 nolu 6. 12. 1978 tarihli 8979.75 
liralık çekim kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Sezai AŞ

Kayıp
Gemlik Vergi Dairesinden almış oldu

ğum 25. 4. 1977 tarih ve 577764 sıra no 
E-4 serili vergi makbuzumu kaybettim.

Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür

Hikmet Evronos

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 50 TL- 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 25 TL. 
Kayıp İlânları 100 TL.
Teşekkür ve Doğum İlanları cm. 15 TL. 
Kongre İlânları 250 TL-

ABONE
6 Aylık 50 TL
Yıllık 100 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

Zayi
Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fa 

kültesinden almış olduğum hüviyetimi 
zayi ettim.

Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur.

Yılmaz GÜLPINAR

Zayi
Bursa trafik şubesinden almış olduğum 

16 DL 501 nolu traktörümün çalışma ruh
satını zayi ettim.

Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür

Süleyman Güreşçi

M o t o g u z i
Üç tekerlekli, faal vaziyette 

Motoguzi araba ecele 30 bin liraya 
satılıktır.

Mür : Tlf : 12 71
Yaprak Emlâk GEMLİK

ABONELERİ BİTEN 
SAYIN OKURLARIMIZA 79 YIU 
ABONELERİNİ YENİLEMELERİNİ 

ÖNEMLE DUYURURUZ,

GEMLİK KÖRFEZ’I 
OKUYUNUZ, OKUTUNUZ 

ABONE OLUNUZ
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71 Vergi Düzeni ve Adalet

1979 yılında 1,5 Milyon dolar dış bore 
ödenecek. Her yıl 50 Milyar lira Vergi kay
bı, başka deyimle, vergi kaçırma, hırsızlık 
Nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor Maliye Ba
kanlığı açıklamalarında görelim. Bakanlık
ça tüm illerimizde yapılan araştırmada «be 
yannameli vergi yükümlüleri «Avukat, dok
tor, eczane, nakliyeci, tüccar, sanayici» 
gibi, serbest meslek sahiplerinin yüzde dok 
sanı (yaklaşık 800 bin kişi) ayda brüt 4 bin 
584 lirayla geçindiklerini bildirmişlerdir. Bun 
lann ayda verdikleri vergi 291 liradır. Bu 
vergi yükümlülerinden yüzde 84’ü (yakla
şık 700 000 kişi) ayda brüt 4 bin 584 liray
la geçindiklerini bildirmişler. Öbür yandan 
600 bin kişi yılda brüt 25 bin liradan daha 
az gelirle, ayda brüt 2084 lira ile geçindik
lerini belirtmişler. Yine yapılan açıklama
larda j Ayda «5220» lira alan memur 1346 
lira vergi öderken; büyük tüccar, sanayici 
ve ithalatçı ayda 871 lira; doktor, mühen
dis, avukat, mali dcnışman, ayda 1104 li
ra, büyük çiftçi ayda 43 lira, kira, gelir sa
hipleri 123 lira, TİR ve Otobüs işletme sa
hipleri ayda 24 lira vergi ödüyor.» Bu olum
suz tablo önünde uzun uzun düşünmemek 
elde değil. Kayışı memur, işçi sınıfı çeke- 
dursun, yaşamdan çokça yakınması olma
sın, ülkeyi soyanlar geçim sıkıntısından ya
kınsın. Durmadan doymadan sömürülerini 
sürdürsünler.

Her akşam eğlencede, en az konut ki
rası 10.000 lira, denizde kotrası, altında 
mevsimlik arabası olanlara acımalı doğru
su. Ayda 4 bin 584 lirayla nasıl geçinirler? 
Ayakkabı mı alsın, giyecek mi alsın, yiye
ceği mi düşünsün? Çocuklarının çeşitli gi
derleri ne olacak? Yılda milyonlar kaza
nan, -isterseniz vurun diyelim- bir insanın 
«beyannamesini» verirken içi sızlamıyor 
mu? 1979 yılında 1,5 milyon dolar dışa öde 
me yapması gereken ki, bu borç, bir ulusu 
soymak nasıl adtandınhr. Hırsız, eşkiya... 
yakışanı «VATAN HAİNİ» Ulus parasal - top 
lumsai yönden savaşım içindeyken başka 
birşey de söylenemez. Kurtuluş savaşında
ki düşmana hizmet edenle bu sömürgenleri, 
ölü soyucuları eş tutmak yerinde olmaz 
mı? Namusluca vergisini ödeyenler bu yar- 
gılann dışındadır kuşkusuz. Namuslu ver
gi vermek, savaşta madalya kazanmakla eş 
değerdedir. Tüm, yabancı alacaklılar kapı
mıza gelmiş, evimizin içine girmişler, evde
kiler anlaşmak için zor koşullar yaşarken, 
evin içindekilerden seçkin olanlar rahatla- 
nna baksınlar; evin yükünü paylaşmasın
lar olanaksız dîyemiyeceğîm. Bu gibilerde 
cüzdan, vicdandan üstünse ne denir? Ka
zançlarının üstüne kazanç katanlar, içtik
leri viskide, arabalarındaki benzinde, önle

rine gelen yemeklerinde kan-gözyaşı, ter 
kokusu vardır «Mutlu azınlık» deniyor bu 
«elit tabakaya. Mutlu azınlık, kan, göz ya
şı, ter İçiyor «saçı bitmedik yetim hakkı» 
yiyor! Yukarıda karşılaştırmalı verilen ör
nekler her şeyi tüm açıklığıyla ortaya ko
yuyor. Bugün üç kişilik bir aile (orta halli) 
üç bin lirayla geçinemezken, yüksek sos
yete, burjuva dört bin beş yüz lirayla na
sıl geçinir. Yaşamları ölçüsünde bu denli 
az parayla geçinmenin yollarını öğretseler 
hokkabazlar.

Bu sömürü yıllarca -en az otuz yıl- sur 
müş, Türkiye insanı çile çekerken, sömü
renle kolkola olan hükümet edenler her şe
yi toz pempe göstermişlerdir. Toplumdan 
gerçekler gizlenmiş, çoğunca açık politika 
izlenmemiştir. «Her mahallede bîr milyoner 
yaratma» nutukları, iç politikanın bu doğ 
rultuda izlenmesi, çoğunluğun yaratılan 
«milyoner» lere tutsak olmasını amaçlamak 
tan başka şey de olamazdı. Her alanda, otuz 
sermaye hükümetleri parasal bunalımlar kar 
şısında bırakarak, bugünkü açmazlara dü
şülmesini hazırlamıştır. Yine o sermaye dı
şardan gelen dövizin üstüne oturma bece
risini de göstermiştir. Bugün binbir kapıya 
borçlu olduğumuz gerçeği vergi kaçıran leş 
kargalarını kaygılandırmamaktadır. Yalnız 
tek şeyde kaygılıdırlar. Hükümetin getire
ceği yasaların ekmeklerindeki yağı azalta-/ 
cağı gerçeği. Burada da yapılması gerekeni 
yapmaya çalışıyorlar. Hükümeti düşürmeye. 
Muhalefetle kucak kucağalar.

Boşuna hava atmıyor AP'nin Başkanı 
S. Demirel. Bu hava atışlarda hırs, eziklik 
korku da var. Yönetimi ele geçirmek için her 
gün yinelenen sözlerini ezberledik. Hele şu 
«Yakasına yapışmak» Bu hükümet, bugün
den değin kendisinin yakasına yapışmadı
ğı için sevinsin göbek atsın. Son yapılan 
ET BALIK Kurumu, Sümerbank mallarına ya 
pılan zamlar gündemde bugünlerde. ET 
BALIK Kurumu zamları sonucu «Vatanda
şın sofrasından bir kaşık almaktır.» özde
yişini dizdirdi. Bu kaşık çok önceden hükü
met ettikleri zamanlarda alınmıştı. Yazının 
başlığındaki tablo da Demirel Ailesinin ver
gi, geçim oranları neki? Meraklanacak bir 
konu. Sakın bu Aile bin beş lirayla kıt ka
naat geçimini sürmüş olmasın. «Koltuk kap
ma hükümeti. Yapmayan gider» gibi ucuz 
sözlerden cayılmahdır.

Milyonlar kazananın beşbin lira gibi pa
rayla nasıl geçindiğini, memurun 1346 lira 
vergisi yanında, milyoner tezgâhçıların 871- 
123 lira vergi vermelerinin üzerinde durul
malıdır. Karşılarında olumlu tavır almalıdır 
bunların.

Kongre İlânı
Armutlu Avcılık ve Atıcılık Derneği 

Başkanlığından

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 15. 2. 1979 Perşembe günü saat 20.oo 
de dernek lokalinde yapılacaktır.

Saym üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu

Gündem;

1- Açılış, divan oluşumu
2- Saygı duruşu
3- Çalışma raporunun okunması
4- Tenkitler
5- Denetleme raporunun okunması
8- Raporların aklanması
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8- Temenniler,

* KÖRFEZ BASIMEVİ I

1 I
İ Davetiyeleri i
i Fatura, Bono, irsaliye, Makbuz, Senet
! ii Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit t
| Basım işleriniz için Emrinizdedir. |



GEMLİK
GÜNER CANATAR
İstiklâl Cad- Gürçay Işhanı No. 42 - 43

çjemUik

20 Ocak 1979 Cumartesi

Satılık Ev

Mür : Hacıoğlu Muhasebe Bürosu Tlf : 1 6 60

KİRALIK 

DAİRELER

DÜKKANLAR
VE 
BÜROLAR

Mür : 

Tlf : 1441 GEMLİK

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

iife

MUTLU GÜNÜNÜZDE 
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

İm Yeri : Ştria ■
I İTST - GEMLİK 7SORUMLU MÜDÜR 

Av. M. Cengiz Ctrıl
SAHİBİ 

HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

â •»
5’ .

'9 Vnfaat ortaklığı
i

Nuru Sistem Temizleme Fnbnkası 
Modern Makinalarımızla Çok Yakında Sayı Gemliklilerin 

Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz

©a'm&üs »w 
Gemliklilere Hizmet Etmekten 

Kıvanç Duyar
İnşaatçılara : Her çeşit doğramalık inşaat malzemeleri kereste, tuğla, kiremit

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

DURSUNBEY KERESTELERİ
1. NCİ SINIF : 7500 - 8000 TL.
2. » » : 7000 - 7500 TL.
3. » » : 6500 - 7Q00 TL.
İNŞAAT KERESTELERİ 4500 -i 5000 T. LİRASI 

ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR,

METİN BAYRAK
Orhangazi Cad. No. 27 Tlf : 1828 - Ev : 1624 G E M L I K ■

Tasarruf Sahiplerine Miu de
Uzun Vadeli Satılık Arsa'ıar

Vezir ova Mevkiinde BP ve A zot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

ödemede kolaylık. y?,pjhr.
* #

Gençali ovasır(C|a sa^j|e 400 metre 
uzaklık*a satılık uzun vadeli 

arsalar.

Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

# # *
Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta ve Mezbaha Mevkiinde 

parsellenmiş arsalar.

YAPRAK EMLAK
SATIŞLA BİTMEYEN HİZMET

Tlf : 1271 - Ev ; 2300 
İstiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

S A
DAİRE - 

ZEYTİNLİK - 
A R

DÜKKAN — EV 
BÜRO — ARAZİ VE
SALAR

Tlf î 2097

Muhtar HAŞAN
Pak îş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik

Dagi ve KSrfaK

i
1
I

2

i &
Gemlik - Orhangazi Caddesinde devam etmekte 

olduğu inşaattan az miktarda kalan daire ve 
dükkânları kısa bir sûre için daha ehven fiatla 

satmakta olduğunu sayın halkımıza duyurur.

1

1 i t

Hamidiye Mah. Papatya Sok. (Ziraat Bankası Aralığı) nda | 
Müstakil, İki Katlı Ev Acele Satılıktır.

Gemlik

Gürçay
İş Hanında

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ
HASER TİCARET

GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

Elektrikli Ev Aletleri Züccaciye ve Hediyelikler

'.Semerciler Şehit Cemal Sok. No. 12 GEMLİK

Basımevine Uğrayınız
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

YU. : « BATI : 28» 1OO KURUŞ 2T OCAK 19T9 CÜMA2TB8İ

CHP İLÇE KONGRELERİ Belediye^Başkanı Akıt, Petrol .Ofis Gaz 
Satış Yeri Konusunda Açıklama Yaptı

İSTASYON

23 MART’TA BAŞLIYOR KURDURMA YETKİSİ 
BELEDİYELERİN

Kısa bir ertelemeden son 
ra CHP nin ilçe kongreleri
nin 23 Mart îte 8 Nisan ta
rihleri arasında yapılacağı' 

açıklandı.
CHP Genel Merkezince 

verilen bilgiye göre, CHP nin 
kongreleri ise 20 ite 30 
»an tarihleri arasında ya

pılmış olacak.
Diğer taraftan. Kongre ha 

zıtlıkları ite ilgili olarak CHP 
Genel merkezince bîr de 
«Kurultay takvimi» belirten - 
di.

CHP Muhtarlık belgesi 
toplantıları, ilçe ve it kong
relerinin tarihlerini gösteren 
Kurultay takvimi CHP Genel 
Sekreteri Mustafa Üstündağ 
tarafindan bîr genelge ite 
tüm parti örgütlerine gönde 
rildi.

Buna göre muhtarlık böl
gesindeki parti seçmen lis
telerinin düzenleme tarihi 28 
Ocak olarak belirlenmiş il 
kongrelerinin ise 20 Nisan 
ve 30 Nisan tarihleri arasın
da yapılması kararlaştırılmış 
tır. Büyük kongre tarihinin 
ise il kongresi sonuçlarına 
yapılacak itirazlar için ta-

. İlçe Ziraat Teknisyenliği 
f Zeylin Fidanı Getirtiyor

ilçe Ziraat Teknisyenliğin 
ce tanesi 25 liradan zeytin 
fidanı getirtiyor.

İlçe Ziraat Teknisyenli- 
öince yapılan açıklamaya 
göre zeytin fidanı ihtiyacı 

ARA SÖZLEŞME YAPILDI 

SUNĞİPEK 
İŞÇİLERİ 
YAKACAK 
YARDIMI 
ALDILAR

Sun ğ i pek Fabrikasında 
çalışan işçiler adına Patrol-lş 
Sendikası ile Sürnerbank Ge
nel Müdürlüğü arasında ya
pılan ara sözleşme ile iş
çiler yeni haklar elde ettiler.

Petrol-İş Sendikasın
dan yapılan açıklamaya gö
re, işçiler 1979 yılında ge

çerli olmak üzere 5000 TL. 
yakaçak yardımı yapılacaktır. 
Yakacak yardımı dört taksit 
ile ödenecektir, öte yandan 
30 gün olan kıdem tazmi
natlarının 35 gün üzerinden 
hesaplanması kararlaştırılmış
tır.

nınan 6 günlük sürenin biti
mine göre düzenleneceği öğ
renilmiştir.

CHP’de Kurultay takvimi 
şöyledir :

28 Ocak 4 Şubat 1979 
ilçe yönetim kurullarınca 
muhtarlık bölgeleri parti seç 
men listelerinin ve toplan
tı çizelgelerinin düzenlenme 
si.

5 Şubat 1979 Muhtarlık

| Haydariye ve Nuratoba Köyü
Kalkınma Kooperatifleri Köy-Koop’u Başvurdu

İlçemiz Haydariye ve Mu 
ratoba Köylerinde kurulu o- 
lan Köy Kalkınma Koope
ratifleri, genel kurullarında 
almış oldukları kararlara u- 
yarak üst kuruluş olan Bur
sa Köy Kalkındırma Koope
ratifleri Birliği (Köy-Koop) 
ne katılmak için resmen baş 
vurdular.

Haydariye ve Muratoba 
Köyleri Kalkınma Koopera
tifleri yaptıkları genel kurul 

olan üreticilerin Teknisyen
liğe gelerek alacakları fidan 
ların ücretlerini yatırmaları
nı istediler.

Zeytin fidanlarının Yalo
va’dan alınacağı öğrenildi. 

bölgeleri ite parti seçmen 
listeleri ite toplantı çizelge
leri ilçe binasında askıya çı 
karılacak üyelere ilçe yöne
tim kurulu tarafından duyu
rulması.

10 Şubat 1979 Muhtarlık 
bölgesi parti seçmen listele
ri hakkında ilçe yönetim ku 
ruluna yapılan itirazların ka
rara bağlanma süresinin so
nucu.

toplantılarında Birlike katıl
ma kararı almış, yönetim 
kurulları kararı yerine getir
mek için gerekli belgeleri ta 
mamlıyarak Ocak ayı için
de Bursa da bulunan bir
liğe resmen başvurmuştur. 
Köy-Koop yönetim kurulu ö- 
nümüzdeki hafta içinde top
lanarak iki kooperatifin bir
liğe katılmaları konusunda 
karar verecektir.

Öte yandan Hamidiye Kö

Emniyet 
Sigara 
Karaborsacılarına 
Savaş
Açtı
15 Karaborsacı
Mahkemeye
Verildi

Yüksek fiatla sigara sat
tıkları yapılan operasyonlar 
la ortaya çıkarılan 15 kişi 
hakkında savcılıkça mahke
meye sevk edildi.

Son aylarda sigara üreti
minde görülen azalma ite 
başta filitreli sigaralar ol
mak üzere, öbür sigaraların- 
Tekel aracılığıyla tüketici tir
yakilere sınırlı oranda veril
mesi bazı fırsatçıların orta
ya çıkmasına neden olmuş
tur.

Fırsatçı karaborsacıların 
filtreli sigaraları 25 liradan 
satmaya başlaması üzerine 
ilçe emniyet örgütüne bağlı 
polisler ilçede çeşitli işyeri 
ve kişilere yaptıkları operas
yonlar sonucu yüzlerce pa
ket filtreli sigara ele geçir
mişler ve 15 kişiyi savcılığa 
sevk etmişlerdir.

Savcılıkça düzenlenen bel
gelerle sigara karaborsacıları 
mahkemeye sevk edilmişlerdir

17 Şubat 1979 İlçe yö- i 
netim kurulu kararına karşı 
il yönetim kuruluna yapıla-/ 
cak itirazlar için öngörülen; 
sürenin sonu’ ।

16 Şubat 1979 11 Mart 
1979 Muhtarlık bölgesi top
lantıları,

23Mart 8 Nisan 1979 ilçe 
kongreleri.

20 Nisan - 30 Nisan 1979 
İl kongreleri.

yünde bir süre önce kurul
muş .olan Köy Kalkınma Ko
operatifinin ilk genel kurul 
toplantısının 3 Şubat günü 
yapılacağı öğrenilmiştir. Ge
çen hafta Gemlik’te yapılma 
sı gereken Öğretmenler Tü
ketim Kooperatifi genel ku
rul toplantısının da çoğun
luk sağlanmadığı için önü
müzdeki Cumartesi gününe 
ertelenmiştir.

Martaş /
Avusturya'ya Pırasa} 
İhraç Ediyor

Bursa da kurulu bulunan 
Martaş A.Ş. Gemlik Gümrü
ğünden Avusturya'ya 17.500 
kg. pırasa ihraç etti.

İlgililerden aldığımız bil
giye göre Martaş A.Ş. Bur
sa ve çevresi ürünü olan 
17.500 kg. pırasayı özel a- 
rdçlarla Gemlik Gümrüğüne 
getirtti. Yapılan işlemlerden 
sonra pırasalar Avusturya’ 
nin Ottoherman şehrine git
mek üzere yola çıktı.

I YARGIÇ İSMET AKDAĞ İLÇE SEÇİM KURULU BŞK. OLDU

DAİMİ SEÇMEN KÜTÜKLERİ 
YAZIM ÇALINMALARININ 

|ÖN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Seçim yasası gereği her 

yıl yenilenmesi gerekli olan 
Daimi Seçmen listelerinin 
ön hazırlıklarına ilçemizde 
başlandı.

Eski İlçe Seçim kurulu 
Başkanı Yargıç Ahmet Şe- 
ritçi.nin Samsuna atanmasın

dan sonra bu göreve yasa
nın belirttiği en yaşlı yargıç 
olması nedeniyle İsmet Ak- 
dağ getirilmiştir.

Daimi Seçmen Kütükle
rinin hazırlanması için ön 
çalışmaların ilçe Seçim bür
osu tarafından yürütüldüğü

DEĞİLDİR’’
Belediye Başkanı İbrahim 

Akıt, gazetemize yaptığı açık 
lamada İlçede kurulması bir 
firma tarafından istenen Pet 
rol Ofis Gaz İstasyonu ko
nusunda «İstasyon kurdur
ma yetkisi belediyelere ait 
değildir.» dedi.

Belediye Başkanı Akıt ge 
çen hafta gazetemizde ya
yınlanan bir haber üzerine 
açıklama yaparak şöyle ko
nuştu :

«— Petrol Ofis veya baş 
ka bir şirkete ait bir akar
yakıt istasyonunun ilçe sı
nırları içinde kurulması ko
nusunda izin verme yetkisi 
belediyelere ait değildir. 
Gem-Pet Şirketi ilçe içinde 
bir gaz satış istasyonu kur
mak için belediyemize baş
vurmuş, yetkinin belediyeler 
de olmadığı kendilerine bil
dirilmiş ve nasıl bir yol iz
lemeleri gerektiği kendileri
ne anlatılmıştır.

İstasyon kurmak istiyen- 
lerin izliyeceği yol Kayma
kamlığa verilecek dilekçenin 
İl’e gönderilmesi ve İl Trafik 
Komisyonunun konu hak- *
kında yapacağı araştırma 
sonucu hazırlıyacaklan ra
porun Ankara Ulaştırma Ba
kanlığa Karayolları Genel 
Müdürlüğü Trafik Komisyonu 
havalesi ve buradaki incele

Yeni Mahallede Bazı Evler 
Tehlike Yaratıyor

Yeni Mahalle Kumla yolu 
üzerinde bulunan heran çök 
meğe yüz tutmuş eski bina
lar tehlike yaratıyor.

İçinde kimse oturmıyan

meler den sonra olur izni
nin alınmasına bağlıdır. Bu 
gerçekler ortadayken, halka 
yanıltıcı ve belediyeyi küçük 
düşürücü demeçler vermek, 
açıklamalar yapmak doğru 
değildir. Gemliklilerin konu
yu böyle bilmelerinde yarar 
vardır.»

GAZ KARABORSASI
Belediye Başkanı İbrahim 

Akıt, Bakanlığın gaz yağı 
dağıtım politikasını de eleş
tirerek kendi görüşlerini şöy 
1e anlattı.

«Gaz bugün yalnız Petrol 
Ofisi tekelindedir. Öbür şir
ketler gaz alıp satamamak
tadır. Bu nedenle İzmit'te 
petrol ofis dolum istasyon
ları önünde binlerce tanker 
günlerce sıra beklemek zo
runda kalmaktadır. Eskiden 
olduğu gibi il ve ilçelere gaz 
kontenjanlan ayrılmalı ve bu 
kontenjanlar Petrol Ofis te
kelinde de olsa öbür şirket
lere de verilmelidir. Tanker 
sahipleri gaz almak için İz
mit'e gitmek istememekte
dirler. Günlerce gaz almak 
için beklemek ister istemez
maliyetleri yükseltmektedir. 
Bu da karaborsayı doğurmak 
tadır. Belediyemiz etkin ola
rak bu konuyu denetlediği 
an Gemlike bir gram gaz 
girmez.»

boş konutlar mal ve can 
kaybına neden olmadan ge
rekli önlemin alınması iste
niyor.

ve Binalar Cetvel ve kroki
lerinin çıkartılmağa başlan

dığı öğrenildi.
Daimi Seçmen Kütükle

rinin yazım çalışmaları Mart 
Nisan aylarında yapılacak, 
İlçe Seçim Kurulu ise 25 Şu 
bat günü oluşturulacaktır.
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Zeytin Kara Koşnili 
Kış Mücadelesi

Halûk KURMA
Ziraat Yüksek Mühendisi

Bölgemizde yılda bir döl veren bu zararlının 
ergini siyaha yakın koyu renkli, ve ortasından ikiye 
kesilmiş karabiber donesini andırır. Üzerinde (H) 
harfine benzer bir şekil bulunur.

Zararlı üzerinde bulunduğu zeytin ağacının öz 
suyunu emerek beslenir ve çıkardığı yapışkan, tat
lı su İle bazı mantarların üremesi ve hastalıklara, 
dolayısıyla ağaçların zayıflamasına, verim düşüklü
ğüne Herki yıllarda tamamen kurumaya veya ça- 
hlaşmaya sebep olur.

Zayıf ağaçların kuruyan dallan kesilmeli, ağa
cın iyi hava alması için budama ve aralama yapıl
malı gübrelemeye önem verilmelidir. Kuvvetli geli
şen ağaçlarda zeytin kara koşnili daha az yaşa
ma şansı bulur. Zeytin Kara koşnili ile yapacağı
mız mücadelede muvaffak olabilmek İçin llâçlama- 
nın zamanını, ilâçlama şeklini kullanılacak ilâçla
rı ve dozlarını iyi seçmek’ lâzımdır.

İlâçlama zamanı : Ağaçlar uyanmadan önce 
yani Şubat ve en geç Mart ayının sonuna kadar 
olan devre arası en iyi zamandır. Yalnız burada 
dikkat edilecek husus hava sıcaklığının +4°C ile 
+ 15°C arasında olmasıdır. Aksi halde fitotoksite 
dediğimiz: ağaçlarda yanmalar görülür.

İlaçlama şekli : Ağaçta ilâcın değmediği kuru 
bir yer kalmayacak şekilde, tazyikli olarak püs
kürtme yapmak gerekir. Önce ilâç, ağaçların altı
na girerek içten dışa püskürtülür. Ondan sonra 
dıştan ağacın etrafı dolaşılarak püskürtme yapılır
sa dal ve yaprakların iç ve dış yüzleri iyice ilâç- 
lanmış olur.

Dikkatsiz yapılan ilâçlamalarda; ilâçlanmayan 
yerlerdeki koşniller tekrar üreyerek emek ve mas
rafın boşa yapılmasına sebep olur.

Kullanılacak ilâçlar : Gebutox ve Opron ilâç
tan zeytin kara koşniline karşı başarılı sonuçlar 
vermektedir. Yalnız bunları istenilen dozlarda kul
lanmağa dikkat etmek gerekir.

Gebutox ilâcı %5; yani 100 İt suya 500 cm3 
Opron ilâcı ise %1.5; yani 98.5 İt suya 1.5 İt do
zunda kullanılmalıdır.

şiir köşesi

Sabahı Beklemek
Sabahı bekler gecenin

Gecenin karanlığına ortak

Gece gibi sessiz

Umutla bekler sabahı

Çaresizliğinin nedeni geceymiş gibi 

Karanlıkmış gibi çaresizliğinin nedeni 

Gün ışığı açılarını dindirecekmiş gibi 

Sabahı bekler

Sanki sabahleyin

yollar açılmış olacak 

köyden şehire

Sanki sabahleyin

canavar gibi ambulanslar 

götürecek yavrusunu 

doktorlara

Sanki sabahleyin

saatlerce beklemeyecek 

doktor kapılarında

Sanki doktorlar sormayacaklar 

önce paran var mı? diye

Ahmet EŞEL

Biz Çocuklar

Biz çocu dar

Bar ş istiyoruz

Savaşsız bir dünya

düşündükçe savaşı

Patlıyor beynimizde Japonya

Hayır!.. Hayır!..

Patlamasın silâhlar

Atom, Nötron, Bombalar

Biz çocuklar

Barış istiyoruz

Savaşsız bir dünya 

Ölmek istemiyoruz 

Babamızda, anamızda. 

Onlar da ölmesinler

Sevsinler bizi

Versinler şeker elimize 

Barış istiyoruz

Savaşsız bir dünya 

Ve gülmek otuz iki dişimizle

Haşan BOZ

Kongre İlânı
S. S. Gemlik Öğretmenleri Tüketim O

Kooperatifinden
Kooperatifimizin 4. olağan genel kurul toplantı

sında çoğunluk sağlanamadığı nedeniyle 3. 2. 1979 
günü aşağıdaki gündem gereğince 11 Eylül İlkokulu 
salonunda yapılacaktır.

Ortaklarımızın teşrifleri rica olunur.
Yönetim Kurulu

Gündem:
1— Açılış, saygı duruşu, divan oluşumu
2— Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma 

raporlarının okunması
3— Bilanço, gelir-gidar hesap cetvellerinin o- 

kunması
4— Yönetim ve denetleme kurulları raporları ile 

bilanço, gelir-gider hesaplarının okunması, görüşül
mesi

5— Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
6— Ana sözleşmenin 67. maddesinin değiştiril

mesi
7— Proje konularının saptanarak yönetim kurulu

na uygulama yetkisi verilmesi
8— Proje uygulamak için yönetim kuruluna kre

di, hibe ve teknik yardım alma yetkisinin verilmesi
9— Kooperatifte çalışacak personel için kadrola

rın saptanması, tayin ve azil için yönetim kuruluna 
yetki verilmesi

10— Yani yönetim kurulu ve denentçilerin seçimi
11— Dilek ve temenniler
12— Kapanış.

YAPRAK EMLÂK
SATIŞLA BİTMEYEN HİZMET

Tlf : 1 271 - Ev : 2300
İstiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli 

SATILIK

DAİRE - DÜKKAN — EV 
ZEYTİNLİK - BÜRO —. ARAZİ VE 

ARSALAR.

•KMsfe

Tasarruf Sahiplerine Müjde
Uzun Vadeli Satılık Arsalar

Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
" üzerinde satılık parsellenmiş arsalar » 

Ödemede kolaylık yapılır.

S * * * ISİ Gençali ovasında sahile 400 metre S 
uzaklıkta satılık uzun vadeli

B arsalar. a

1 .*** IH Gemlik Sunğipck Fabrikası Su Deposu H 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar 

I * * * i 
ti Osmaniye Mahallesi Dere Boyu ti 

Sokakta ve Mezbaha Mevkiinde 
ti parsellenmiş arsalar. ti
S Tlf : 2097 S

| Muhtar HAŞAN I
Pak İş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik V

KONGRE İLÂNI
ARMUTLU CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA 

DERNEĞİNDEN
Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 7 Şubat 

1979 Çarşamba günü saat 19.30 da Armutlu Beledi
ye Binası Nikâh Salonunda aşağıdaki gündemde ya
zılı hususları görüşüp bir karara bağlamak üzere top
lanacaktır. Sayın üyelerin belirli gün ve saatte top
lantıda hazır bulunmaları ilân olunur.

Gündem: Y. Kurulu

1- Açılış — 2- Geçici kongre başkanı ile kâtip
lerin seçimi — 3- Denetleme kurulu seçimi — 4- Der
neğin idare heyetinin seçimi — 5- Yeni idare heye
tinin seçimi — 6- Dilekler ve temenniler — 7- Ka« 
panış.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın

Resmi İlânlar tek sütun santimi 50 TL.

İcra ve Mahkeme İlânları santimi 25 TL.

Kayıp İlânları 100 TL.

Teşekkür ve Doğum İlanl;in cm. 15 TL.

Kongre İlânları 250 TL.

A B O N E

6 Aylık 50 TL.

Yıllık 100 TL.

s
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Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

liiİİİİlİlSKIIIIİİlI
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Yönetim Kurulu

lan 
bir 
lan

tarh politikası. Bu 
larla olamaz mı? 
de bir yönetim bu 
denli üyelerinden

denli sessiz- 
yanları, mu- 
üyelere, de- 

İiçede çıkan 
hükümet tu-

1-
2-

sai çizgisinde görüldüğü gibi siyasal 
vini yapıyor ulusçuluk bilinci İçinde.

çilerinin gözünde? Olmaz bu 
lik. Neden hükümetin başarılı 
halefetin hırçınlığı kamuoyuna 
lege, temsilcilere anlatılmaz, 
gazetelerde neden yer almaz

zaman, zaman açıklama- 
CHP Hükümeti dönemin- 
denli sessiz kalamaz. Bu 
kopuk olamaz bir yöne-

göre- 
Cum-

CHP ağırlıklı hükümette AP den ayrı- 
onbinlere karşın, Demokratik Partiden 

üyeye karşın çözülme, yada özel çıkar- 
içsren somut isteklerle karşılaşılmadı,

Jastl değerlendirilse değerlendirilsin, 
ne haksız eleştirilere uğratıiırsa uğratılsın, 
CHP’nin tarihi bir görev üstlendiğini kimse 
görmemezlikten gelemez. Evet CHP Siya-

Davetiyeleri

Zamanında Teslim

GEMLİKİstiklâl Cad. Şirin Pasaj1 No. 45

hurîyetin ilk on beş yılı İçindeki yapılan
lar, ondan sonra gelen 2. Dünya Savaşı 
yıllarında verilen sürekli savaşımlar, 1946 
tarda başlatılan DEMOKRASİ ye geçiş ça
lışmaları CHP’nin bütün siyasal görevlerinin 
başmda gelir. Atatürk’ten sonra gelen CHP 
nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü DE- 
DOKRASİ kapısı açmakla partisinin üçün
cü büyük yapmanın kıvancı içindeydi. Son
ra gelen kötü yıllarda günün siyasal par
tisini uyarmak görevini de üstleniyordu 
İnönü «Sizi ben bile kurtaramam» diyerek. 
1960 dan sonra gelen yıllarda CHP yerini 
korumuş, tarihî görevlerini, gerek tavrını 
koyarak yapa gelmiştir. Kanayan yara ha
line getîriîmîş Kıbrıs sorunu da, CHP Ge
nel Başkam ECEVIT'in Hükümet Başkan
lığında 1974 te Ordumuzun kararlı tavayla 
çözüme ulaşmıştır. Bugün CHP Hükümetini 
kahvelerde, evlerde, sokaklarda suçlarken, 
Demirel'în direnmeksizin hükümetten neden 
gittiğini de araştırmamız gerekir. Gerçekle
ri bilmeksizin, görmeksizin CHP yi, hükü
meti suçlamak doğru olur mu? Tek yanlı, 
bir parti başkanının demeçlerine, bakarak 
hükümete cephe almak yerine, Demirel'li 
hükümetlerde toplum yapımızın, ekonomik 
yapımızın nasıl bozulduğunu bilmezlikten 
gelmekte doğru olamaz. Sıkıntılar içindey
sek her alanda, bu sıkıntılcnn geçmişte 
nasıl oluştuğunu, oluşturulduğunu görmez
lik edemeyiz. Tepe takla olan her şey üç 
partinin ortaklaşa oluşturduğu bir olgudur, 
kalıttır.

bugüne değin. Böyle şeylerin olmasını iste
yenler yok mu? Var elbette. AP Genel Baş
kanı Süleyman Demire! Allah’ın günü bin 
bir şey yumurtluyor. Gerçekleri saptırmak 
kalan «enkaz» in CHP Hük ümetine yükle
mek istiyor. Görünüşte çırpınması, hüküme
ti devirerek yeni bir hükümet oluşturma yo-

Kongre İlânı
Armutlu Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 17. 2. 1979 Cumartesi günü saat 20.oo 
de demek lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

Basım işleriniz için Emrinizdedir

Uygun Fiat
5-
6-
7-

Açılış, divan oluşumu
Saygı duruşu
Çalışma raporunun okunması
Tenkitler
Denetleme raporunun okunması
Raporların aklanması
Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi 
Temenniler.
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» Satılık Ev

Hamîdiye Mah, Papatya Sok. (Ziraat Bankası Aralığı) nda 
Müstakil, İki Katlı Ev Acele Satılıktır.

Mür ; Hacıoâlu Muhasebe Bürosu Tlf : 1 6 60 Gemlik

ver Almak 
Tarihi Görevde■I KÖRFEZ BASIMEVİ

lunda gibi. Gerçekte, seçmen sayısıyla da 
güçlü olan CHP nln gözden düşürerek tek 
partili hükümet olabilmek. Esnaf eziliyor, 
memur, işçi, köylü geçim darlığında... gibi 
nutuklar atarken bir de yaşamını sergile
meli AP sayın Genel Başkanı. Lüks evde, 
içki yudumlarken, Kardeşler Holdingi nln 
hesabını da verebilmen ki! Gerçekleri or
tada Demire! Ailesinin. Meclis denetimle
rinden, yargı organlarına hesap vermekten 
kaçmak neye yarayacak? CHP Hükümeti 
kötüyse bunun için kötüdür. Hükümetin ba
şarısızlığı söz konusu edilemez. Hükümetin 
olumlu yolda her adımı muhalefetçe kös
tekleniyor. Piyasada bulunamayan tüketim 
malları muhalefetin bir başka yıkıcı, acı
masız propagandasıdır. Zaman, zaman rad
yodan, televizyondan neyin nekadar ton 
ele geçirildiğini duyuyoruz. Her an dediği- 
mizce, muhalefet yapıcı niteliğiyle hüküme
tin yanında, ulusçu görüşle yer almalıdır. 
Her demeçte balon uçurmak sabun köpü
ğünden neye yarar? Türkiye'nin genelinde 
her alan bir oyun oynanıyor; bu oyun hü
kümet, muhalefet işbirliğiyle bozulmalıdır. 
Kaçmak, suçlamak hedef göstermek, siyasi 
tarihîn karanlık sayfalarında ne yazdırır?

Muhalefet hükümetin karşısında hıncıy 
la. Bu kindar muhalefetin karşısına CHP ör
gütleri nasıl çıkıyor, tavırları ne oluyor? 
Türkiye'nin geneline bakmadan gözlerimizi 
Gemlik CHP Örgütüne çevirirsek durumun 
iç acıcı olmadığını görürüz. Bu suskunluk 
neye? Acaba Hükümet, yurt, ulus yararına 
hiç mi iş yapmadı? Hükümetin tutarlı bir 
tarafı yok mu. Gemlik CHP Örgütü yöneti- 

Her Turlu Dugun Nişan. Sünnet

Fatura, Bono, irsaliye, Makbuz, Senet
tim. İsminin içinde HALK sözcüğü geçen 
bir parti üyesiyle yönetimiyle halka giden
dir. Böyle bir çalışma yapılmadı ilçemizde. 
Bugünkü CHP Hükümeti'nin tarihi görevi
ni hep birlikte omuziamalıydık olmadı, ola
maz da!

Kartvizit, Harf adres ve Her Çeşit
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METİN BAYRAK
GEMLİK

KİRALIK

DAİRELER

DÜKKANLAR
VE 
BÜROLAR

Mür :
Tlf t 14 41 GEMLİK

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 

DAVETİYELERİ

SORUMLU MÜDÜR 
Av. M. CMfta Gürol 

SAHİBİ
HÜSEYİN — KABRİ GÜLER

8

I

5

Kuru Sıslem lemızleme Fabrikası
Modern Mavnalarımızla Çok Yakında Sayı Gemlik’lilerin 

Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz
GÜNER CANATAR
istiklâl Cad. Gürcay Işhanı No. 42 - 43 GEMLİK

Gemlık’lılere Hizmet Etmekten 
Kıvanç Duyar

inşaatçılara : Her çeşit doğramalık inşaat malzemeleri kereste, tuğla, kiremit 

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

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

ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR.

w.îM-- >

MUİDE Siii
İpi

Volkan Aile Salonu
Gemlik’lilerin Hizmetine

Girdi
i

B
ORKBSTRASIYLB BERABER

DÜĞÜN - NİŞAN - GÜN 
NİKÂH VE HER TÜRLÜ 

EĞLENCELER IN i ZDE 
EMRİN İZDEDİR.

İskele Meydanı GEMLİK

MUJDL. MUİDİ
Savın Gemlik’tiler

Nişan, Nikâh, Sünnet, KoktOyl Partileriniz ve 
Her Türlü Eğlencelerinizde Büyük İndirim.

KADER DÜĞÜN SALONU ve Grup Me Sa Fe Orkestrası 
Haziran 1 979'a Kadar Kısa Bir Müddet İçin 

Ücretini Yarıyarıya İndirerek Salon ve Orkestra Dahil 
5500 TL. Yapmıştır.

HALKIMIZA HİZMETTEN KIVANÇ DUYARIZ.

Mür: Ali Bıyıklı
Kader Erkek Kuaförü (Atlas Sineması Karsısı)

DUYURU

GEMLİK

Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O. 1979 Yılı 
Bankamız Tahvili Satışına Başlamıştır.

TAHLİLLERİMİZ :
— Net %14 Faizlidir (vergisizdir)
— İstendiği anda paraya çevrilebilir
— Ücretsiz muhafaza edilebilir
— Hazine kefaletli olup, ihalelerde teminat olarak 

kabul edilir.

TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI A.O. 
GEMLİK ŞUBESİ

Gürçay
Hanında

MUİDE
Bora İşkembe Salonu

Hizmetine Pek Yakında
Yeni Bir Hizmet Daha

Getirerek Sayın Halkımıza 
Kıvançla Takdim Eder

HbHMm

i
t
İ t

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

11 Gemlik KÖRFEZ
HASER TİCARET

GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

Elektrikli Ev Aletleri Züccaciye ve Hediyelikler

Basımevine Uğrayınız
Semerciler Şehit Cemal Sok. No. 12 GEMLİK

m
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