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GAZETEMİZ SORUMLU MÜDÜRÜ
AV. M. CENGİZ GÖRAL 
FAŞİSTLERCE KATLEDİLDİ

Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü, Mehmet Cengiz 
Göral, Salı günü akşamı 
evine giderken faşist ka
tiller tarafından arkadan 
vurularak öldürüldü.

Uzun zamandan beri 
telefon ve mektuplarla öl
dürüleceğine dair tehdit* 
ler alan Gazetemiz So
rumlu Müdürü Av. M. 
Cengiz Göral Salı günü 
Atatürk Caddesindeki ya
zıhanesinden ayrıldıktan 
sonra Hukukçular Derne
ğine gitti. Daha sonra Set- 
başı, Sakaldökan Cadde
sindeki evine gitmek üze
re Dernekten ayrıldı. Evi
ne 75 metre kala pusuda 
bakliyen faşistler tarafın
dan biri ensesinden, öbü
rü sırtından kahpece vu
rularak öldürüldü. Faşist 
katiller, cinayetten sonra 
olay yerinden ellerine kol
larını sallıyarak kaçtılar. 
Göral, aldığı eğir yaralar
la olay yerinde can verdi.

(TEPKİLER

M. Cengiz Göral, Bur- 
sa'da 1973 yılında Avu
katlık mesleğine başladı. 
Devrimci kuruluş ve de
mokratik kitle örgütlerinin 
hukuk danışmanlığını yap
tı. Devrimci, demokratik 
kişiliği, yürekliliği, üstün 
zekasıyla kısa zamanda 
kendini mesleki çevresin
de kabul ettirdi. Halk 
düşmanı faşistlere karşı, 
devrimci gençliği hukuk
sal düzeyde her zaman 
savundu. Çağdaş düşün
cesi, demokrat niteliği ve 
ilerici kişiliği nedeniyle 
faşistlerce hedef seçildi. 
Faşistlere karşı girdiği da
valardan vazgeçmesi için 
büyük maddi çıkarlar ve 
mevkiler teklif edildi. 
“Yaptıklarımı Halk için 
yapıyorum” diyen Göral 
faşistleri halk karşısında da 
yargı karşısında mahkum 
ettirince, faşist katiller ta
rafından öldürüldü.

Avukat, Gazeteci Meh 
met Cengiz Göral'ın ölüm 

haberinin duyulmasıyla si
yasi partiler, demokratik 
kitle örgütleri, aydınlar o- 
layı kınadılar.

Bursa Barosu, Çar
şamba günü davalara gir
medi ve vurulacağını res
mi makamlara bildiren 
Göral'ı korumayan, silah 
taşımasına bile izin ver- 
miyen Vali Ziya Çoker’i 
kınamak için Valilik kapı
sına siyah çelenk bıraktı
lar. Türkiye Barolar Birli
ği Başkanı Faruk Erem, 
İstanbul Barosu, CHP İl 
Bşkdığı, demokratik kitle 
örgütleri olayı nefretle kı
nayarak, faşist odakların 
üzerine yüreklice gidilme
sini istediler.

TÖRENLER
Ceset üzerinde Çar

şamba günü yapılan otop
siden sonra cenaze Per
şembe günü öğle namazı 
sonrası, Ulu Cami önün
den alınarak Bursa Baro
su önüne getirildi. Burada 
konuşan Baro Başkanı 0- 

ğuz Öğün, "O, bir adalet 
savaşçısıydı. İnandığı da
vada yılmadan savaştı. 
O’na sıkılmış kurşun, ada
lete sıkılmış kurşundur. I- 
nanıyorum ki, şu anda a- 
ramızda olsa ve hayatı 
yaşama durumunda ol
saydı, yine aynı şekilde 
yaşardı” dedi. Cenaze, 
Baro önünden binlerce ki
şinin elleri arasında CHP 
İl Binası önüne getirildi 
ve yapılan saygı duruşun
dan sonra araçlarla Gem- 
lik'e gönderildi Gemlik'e 
getirilen cenaze, eski Or
hangazi Caddesinden baş- 
lıyarak CHP İlçe Binasına 
kadar düzenli bir şekilde 
götürüldü. Parti önünde 
yapılan saygı duruşundan 
sonra CHP İlçe Başkanı 
Av. Ali Aksoy, özlü bir 
konuşma yaptı. Cenaze 
daha sonra gazetemizin 
önüne getirildi. Gazetemiz 
yazarlarından Mehmet Se
vinç, burada da saygı du-
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İNANMAK
VE KENDİMİZDEN ÖNCE DE SEVMEK
İSTE ÖYLE SEVMEK...
SAVACI DA, ÖLÜMÜ DE
SAVAKTAN DA, ÖLÜMDEN DE KORKMADAN
YENMEK... 14. 5. 1979

M. CENGİZ GÖRAL

26 Şubat 1976 da aramıza katılmıştı Cengiz. Ve ilk 
yazısında »Merhaba» demişti okurlara, Halikamas Ba
lıkçısının deyimiyle «Merhaba* Aynı yazısında «Bu işi 
götürebileceğim yere değin götüreceğim* diyordu.

Cengiz bundan böyle artık yazamıyacak. Faşist ci
nayet şebekelerinin kanlı namlularından çıkan kurşun
lar onun yaşam çizgisini sona erdirdi çünkü.

D. Sayfa 3 da

DÜZEN UTANSIN!



QKMLİK KÖRFEZ 7 TEMMUZ 1070

" Güneşe Ker|— Çağdışı Uygarlık'

Geçer bu sıkıntdar, ardar

Bu yağmur gibi yağan edûen.
Bu Şili fejizai^.
Açar kanla sulaom.ş tnpradrlerde 
açar, açmaz, sanılan çiçek..

YarlarI değişir, 
değişecek...
G üçlüyle güçsüzün,
Doğruyla yanlışın...
Filistin’de halk son sözünü söyler, 
Büyür susuz ve petrollü çöllerde, 
Büyür, büyümez sanılan çiçek-.

Yürünür üzerine üzerine, 
yürünecek...
Emperyalizmin
Ve sömürünün her türlüsünün
Aynı türküyü söyler, aynı sarayı veren insanlık... 
Verir meyvelerini onurlu toprakların bahçelerinde 
Verir, vermez sanılan çiçek. .

Öğrenecekler bir gün, 
öğrenilecek...
özgürlük de, mutluluk da.
Amerikan üsleri atılacak halklarla bağrından 
Takılacak mitralyözlerin parçaladığı göğüslere 
Takılacak, takılmaz sanılan bu çiçek...

İnanmak
Ve kendimizden önce de sevmek ..
İşte öyle sevmek...
Savaşı da, ölümü de
Savaktan da, ölümden de korkmadan
YENMEK. . 14. 5. 1979

M. Cengiz GÖRAL

”0 Şiir de yazardı!..”

Unutmayacağız
Av. Ali AKSOY

CHP İlçe Başkanı

Değerli Gemlikliler, Şergili Hemşehrilerim.

Gemlik halkı namuslu yiğit ve mert bir 
evladını kaybetti. Kalleşçe düzenlenen bir komplo so
nunda kaybetti. Bursa ve tüm Türk halkı, insandan ya
na, emekten yana özgürlükten ve barıştan yana, ödün 
vermez çalışkan bir devrimciyi kaybetti. Acımız büyük 
tür...- Acımız sonnsuzdur... Başınız sağ olsun, ey halkım..

Aslen. Gemlik’in köylüğünden, içimizden biri, biz
den biri, Gemlik halkının yiğit evladı, kardeşimiz Av. 
Mehmet Cengiz Göral'ı, halk düşmanı iğrenç faşistler 
katletti.

Kısa fakat anlamı çok büyük bir yaşam sürdü, sü
rebildi Göral...

Neden ve kimler onu bu genç yaşta katletti?

Ülkemizde açık ve kanlı bir faşizim özleyen, işbir
likçi büyük sermaye, halkı susturmak, halkı sindirmek 
istiyor... Susturulmak ve sindirilmek istenen halk adı
na, Göral susmadığı ve sinmediği için faşizmin tutma 
uşaklarınca alçakça öldürüldü.

Bir yılı aşkın bir süreden beri Göral, faşist cellat
ların nişangahında yaşıyordu. Bursa Barosu aylarca ev
vel, Bursa Valiliğinden Göral'ın can güvenliğinin sağlan
masını resmen istedi. Bugün sonuç maalesef budur. 
Bursa Valisi ve Emniyet Müdürü görevlerini yapmamış
tık

Cengiz, eski CHP İl Yönetim Kurulu Üyesiydi. 1977 
seçimleri öncesinde, demokratik sol siyasal inancıyla, 
doğ-bayır, köy-meydan, toplumda barış ve insanımıza 
can güvenliği özlemini anlattı. Miting meydanlarında gü
vercinlere özgürlüğünü ve yaşama hakkını vererek, bu 
simge ile Türk Halkının can güvenliği ve yaşama öz
gürlüğü özlemi derlenerek, ulusumuzdan en çok oyu 
olan CHP, nln hükümetinin 17. ayı sonunda, Göral gibi 
bir değerin öldürülebllmiş olmasını hükümet İyi değer
lendirmelidir, Parti Genel Yönetim Kurulu iyi değerlen
dirmelidir, Yoksa Sayın Genel Sekreterin, Bursa il 
örgütümüze yolladığı tazlyet mesajı evvelce benzer içe
riği ile çok kullanıldığı gibi önümüzdeki günlerde başka 
yeni can kayıplarıyla tekrar yinelenmek zorunda kala

caktır!..
Cengiz, emekten ve halktan yana çağdaş bir hu

kukçuydu. İnsanın en doğal hakkı, olan «ezilmeden sö
mürülmeden yaşama hakkım» savunuyordu.

Göral’ın girdiği her hukuk davasına baş davak, 
«Kapitalizimsdi.

Göral’ın girdiği her CEZA davasında baş san*, 
«faşizim» di. Kapitalizmi ve faşizmi Göral, emekten ya
na onurlu mücadelesiyle sürekli mahkum ettiği içindir ki 
faşist köpeklerce öldürüldü.

Cengiz, halkımıza lâzım bir gazeteciydi. 15 gün ön
ceki Körfez Gazetesindeki bir yazısında, «Hayatı ıska
lamadan yaşamak gerekir» diyordu. Nice insanın ha
yatı ıskaladığı günümüzde, nice sorumlu ve yetkilinin 
«İNSAN»ı ıskaladığı günümüzde, Göral, yaşamı ıskala
madığı için öldürüldü.

Cengiz, iyi bir insandı. O denli iyi bir insandı İd 
Cengiz, tüm insanlık için sömürü ve zulümden arınmış, 
yaşanılası, iyi bir dünyanın kurulması için çalışıyordu.

Cengiz, usta bir emekçiydi. Beyninin ışığım sağı
yor ve bunu satarak yaşıyordu. İşçiler Göral’ın unut
mayacaklardır. Vardiya zillerinin her çalışında ve her 
uzanışta elleri ücret bordrolarına, Göral’ın onurlu ya
şamı akıllarında olacaktır.

Değerli arkadaşlarım, sevgili Gemlik'tiler.»
Göral’ın kısa fakat anlamlı yaşamını unutmayınız- 

Rıhtımda gezerken ve seyrederken gün batanını aksam 
üstleri, Cengiz'in bu haktan neden yoksun edildiğini bir 
düşünün...

Çocuklarınızı sever-koklar, saçlannı okşarken, Gö- 
ral’ın neden bu haktan yoksun edildiğini, çocuklannın 
neden bu haktan yoksun edildiğini bir düşünün...

Ve sulardan ağlan her çekişinizde ve her uzanışta 
elleriniz kara zeytine, Göral'ın genç yaşında hayatının 
neden karartıldığını bir düşünün!...

Siyasal inançların inançlanmızdır sevgili Göral... 
Geride bıraktığın insanlann, Insanlarımızdır... Seni hiç 
unutmayacağız değerli kardeşim. 5.7.1979

Nur İçinde yat...



İlçemiz Adliye Köyünün yetlştiridiğl, M. 
Cengiz Göral demokrasinin verdiği özgür
lük içinde «Demokrasi Adına!..» 3 Temmuz 
1979 Salı günü akşamı kurşunlandı.

Demokrasilerde HALK konuşur. Yöne- 
me. seçtiği temsilcileri yoluyla katılır ağır
lığını koyar. Halkın seçtikleri, halkı yöne
tir. Cumhuriyet bir demokrasi yönetimidir. 
Demokrasilerde düşünceler açıkça ortaya 
konur. Düşüncelerinden, davranışlarından 
ötürü kişiler kınanmaz, suçlanmaz, öldürül
mez. ANAYASA’nın 20. Maddesi düşünce 
hürriyetini şöyle koyar ortaya : «Herkes, 
düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; dü 
şünce ve kanaatlannı söz, yazı, resim ile 
veya başka yollarla tek başına veya top
lu olarak açıklayabilir ve yayabilir.»

«Kimse, düşünce ve kanaatlannı açık
lamaya zorlanamaz.» Anayasamızın bu 
maddesinin, 27 May s 1960 dan bu yana 
işletildiğini söylemek olanaksız. Su yolu 
kapayan yasa maddeleri ortadan kalkma
dıkça. Düşünce, hürriyeti olmasına karşın 
düşüncelere zincir vurulacak; demokrasi 
içinde avukat da oisa savunma haklarını 
kullanamayacak. Öyleyse, azınlığın çoğun
luğa egemenliği karşısında da hiç kimse
den bir tepki de geimiyecek demektir; bu 
da oluyor çoğunlukla. İşte, bu azınlığın, 
çoğunluğa egemen oluşu sonucu da, siya
sal gücün azınlıkça kullanılması sonucunu 
doğurur. Bu tür egemenliğe, oligarşi de
mokrasinin katledilişi denir. Bu, azınlığın, 
çoğunluğa egemenliği, azınlığın çoğunluk 
üstünde baskısını yoğunlaştırması, çoğun
luğun özgürlüklerinin kısıtlanmasından kay 
ıraklanan bunalımın, çoğunluğu «Aman ne 
gelirse gelsin» isteğine götürür ki, bura
da da DEMOKRASİ'nin bitişi başlar. De
mokrasinin bitiş noktasına geldiğini gö
rerek «hakkı, adaleti» savunanlar da, «De
mokrasi adına!..» demokrasi kurşunuyla 
can verirler.

Bursa Barosu Başkanı Avukat Dr. Oğuz 
Öğün, şöyle diyar; M. Cengiz Göral’ın kat
li konusunda : «Mehmet Cengiz Göral’ın 
görevi, hakkı savunmaktı. Cezası ölüm ol
du.» Ama, Bursa Valisi Sayın Çoker’in söy 
lediği de azınlığın, çoğunluğa egemen olu
şuna çağrı çıkarır nitelikte. Mehmet Cen
giz Göral’ın tehdit edildiğini, önlem alın
masını isteyen Bursa Barosu, Validen şu 
yanıtı alır. «İyi ama avukatlar da anarşik 
eylemlere karışıyor.» Bu sözlerin altında 
şu yatar. Avukat Cengiz Göral’ın, Sayın

Valice, «anarşik eylemlere karış»tığı İçin, 
kendisinin korunamıyacağı. Demek oluyor- 
kl ilin en üst düzeydeki yöneticisi de azın
lıktan yana. Dahası M. Cengiz Göral’ın 
«anarşik eylemlere karış» tığı kanısına va
rışının ölçütü nedir? Bir kez, Göral CHP 
üyesidir. Bu partinin tüzük, programını iyi 
bilen bir kişidir. Partinin felsefesini benim 
semiştir de. Bu açılardan, Hukuk Adamı 
oluşu açısından baktığımızda, Vali’mizin I- 
leri sürdüğü sav havada kalmaktadır. Dev 
ieti temsil eden kişi, devletin yanında ola
cakken, korunmayı sağlayacakken, Atatürk 
Türkiye’sinin temellerine dinamit yerleşti
renlere göz mü kırpıyor? M. Cengiz Göral 
ın katledilmesine çağrı mı çıkarıyordu? Ge
rek söylenen söz, gerek Bursa Barosu'nun 
yaptığı girişimlerden, sonuç alamayışı da, B 
bu savlarımızı doğrular doğrultudadır.

Altı yıl gibi, kısa meslek yaşamında 
başarıya ulaşması, kamuoyunca benimsen 
mesi, Göral’ın, hukukun üstünlüğünü en 
başta gördüğünü simgeler. O nun için 
«HAK, ADALET» başta geliyordu. Gazete
mizde çıkan yazılarında ne denli yurt, ulus 
sever, insansever olduğunu da görmeden 
edemeyiz. 0 sürekli ulusunun, yurdunun kal 
kınması yanında olmuş, bu özlem içinde 
yaşamış, bu özlem uğruna canını yitirmiş- B 
tir. Gerçek demokrasinin ne olduğunu iyi 
bilen bir kişiydi. Her tür tartışmasında us- B 
sal yönden sona ulaşmayı amaç edinmiş 
bir kişiydi. 33 yaşma karşın olgun, kdndi- I 
ni yetiştirmiş, memleket sorunlarını iyi ir- I 
deleyen, davasına inanmış M. Cengiz, bir | 
hak - adalet simgesi, bîr kültür simgesi I 
olarak da yaşayacaktır. O, hiç kimseyi I 
düşman olarak görmemiş, sağda da, sol 
da da döğüşenlerin yanında olmamıştır. 
Gençliğin, işaret parmakları doğrultusun
da yönlendirilmelerinden, kana bulandırıl
malarından yana olmamıştır. İnsanseverli- B 
ği her an ön planda tutmuş, savunması i- B 
çın, yanında silâh taşımayı yeğlememiştir. 
Yinelersek; M. Cengiz Göral «Demokrasi 
Adına» demokrasi kurşunuyla katledilmiş
tir. Sözlerimi, O nun öldürülüşünden dört 
gün önce yazdığı «Demokrasi Adına!.» baş 
lıklı yazısından bir alıntıyla bitirmek isti
yorum.

«Tüm demokratik örgütler, meslek ku
ruluşları, yazarlar çizerler birleşiniz ve hal
ka anlatınız gerçek demokrasiyi.. Politika 
yapmanın demokrasi demek olmadığını an 
(atınız halka... Ne bekliyorsunuz ki?..»

ÖDEJE>Î
Afi Tanverdi Tatlıcı 4.710 Selahattin Çoşkun 2.810
Yusuf Tekin Tatlıcı 6.150 Haşan Parlak Pansiyon İşlet. . 4.1Ş5
Şaban Tekin Tatlıcı 9.790 Mehmet Yürür Pansiyon İşit. 1.897
Ahmet Kahraman Nakliyeci 4.960 Pembe Çengeltaş Sinemacı Z.B.E.
Aii Yardımcı G.M.S.İ. 2.915 Haşan Turgut G.M.S.İ. 10.840
H. İbrahim Akyel Alım Sat. İşf, 47.855 Kemal Ziya Özyücel Zeytinci 5.897
Fetıim Aydın Zahireci 19.975 Rıfat Aydın İnşaat Mütea. 82.060
Kemal Sankaya Biçki Atelyesi 7410 Ramazan Korkmaz Kireç Ocağı 22.065
Nedim İpek Nakliyeci 9.490 Fevzi Can Kahveci 11.365
Nurettin Kardeştunçer Nakliyeci 347.545 Selçuk Ertür Hotel İşlet. 46.860
Enver Çelik Nakliyeci 14465 İhsan Koçdemir Terzi 9.755
Hazım Hakikat Kuru Yernş. 4,105 Ahmet Çevik Elbise Temiz. 1.090
Holü Hakikat Kuru Yernş, 4,190 Avni Beliç Tornacı 7.340
Necdet Ülkü Zeytin Tüc. 11.050 İsmail Blrgün Kereste Tic, 50.605
Hüseyin Kar ak aş Nakliyeci 6.640 Sadık Çoşkunyürek Sandık İmal. 13.885
İbrahim Aydınlı Ev Araçtan Sa. 68.650 Hüseyin Çağlayan Muhallebi 24.315
Ahmet Kaynatma Nakliyeci 11J30 Cevdet Solmaz Kavaf 14.480
Mümin Kuzey Kasap 3460 Timur Demiriz Restorant İşit. 19.405
Mnmdl Kuzey Kasap 16,135 Haşan Fehmi Güngör Zeytinci M.B.E,

CmüsmM Marangoz 31465 Alinza Birkan Zlraal Gelir 3.210
Kamü Balta Nakliyeci 80 Haşan Yüksel Harfiyat işleri 29.635
Sıüuymon Şener Zeytinci 7.235 Aydın Erenoğlu Bakkaliye 32.905
Nevzat SipaM Soba İşleri 5A55 Barbaros Balmumcu Bakkaliye 32.800
Güngör Mert Makliyeci 14430 Ali Yazıcı Kuru Kahveci Vergi,
Hüsnü Gümüş Bakkaliye 2455 Hatice Kınay G.M.S.İ, 3.097
Harun öner G.M.SJ, 23,215 Mustafa özergen Konserve İşi, 77.490
Kevser Ertürk 13422 M. Nuri Kumla Zeytinci 60.230
Emmr Öksüz Zeytinci 56.595 Latif Erken Lokantacı 6,150
A* fiMM Zeytinci M.B.E. Naciye Tezsever G.M.S.İ, 6,240
Tenmısm Ekim Avukat 89040 Hüseyin Erher Kireç Ocağı 2.400
9MMM* VAsmt Bakkatiye 3,285 Cemal Erkul Nalburlyo 0,755
Hfiueyfi* Ttmu MuMyuel 12455 Kemal Erkul Nalburlye 62,640
Hüaeykı Meşrubat Bayii 10^10 İbrahim Erkuf Nalburlye 62,325
A Mbit Çaukım »akliyeci 15250 Münir Turan Muhasip 118,205
fltopf OMunc ttatrUyeci 4 335 Haluk Aftan İnşaat Malz. Sat, 806,135
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CENIİZ
KaorlGULER_

Cengi, tosa bir «uredr Bar» oo fatMana *•- 
KentSrînaı randoeoğı reeaai oğtzraraon yme «ua»- 

<fine duyunAMUf, «SkfcoM atara* «enrast E>_r-*c So» 
aitğma ve VaKğine ynpbfr başvurutarac saati ruhsak 
istemiş ama açA hedef otau£a Mdt *er*meme& Şe
yin Buna Vafcu bu Men hcrfı*e atraeb. Me sonat 
Lions Kulüplerde, garden pertiterde paP*oMt tMeeaer- 
ların kapdanra bekletenler Çengisin öMurûMeaândeD 
sorumludurlar.

Cengiz, neden hedefti?
Hedefti, çünkü, o bir hufr tAçuydu. gazeteci;di. dev

rimciydi. Akıl almaz zetaBğânin yanma birde 0gKük. 90- 
züpeklik ilişmiştL Meslek yaşamına geçeli şurada saydı 
yıllar olmasına karşın, çevrede saygın bir hukukçu ol
muş, kendini kabul ettirmesini bdmtsti.

Cengiz, içinde yaşadığınız çarp* knpbniiet sistemin 
halkı nasıl ezdiniöi gören, kapitalist ekonomik düzenin, 
halkı suça nasıl ittiğini bilen ve her davayı alışta do 
unsurları göz önünden ayırmayan bir devrimciydi. £ur- 
sa'da hiçbir Avukatın alamadığı alamıyacağı siyasî da
vulun bir kuruş bile almadan cesurca üslenirdi. Hedefti, 
çünkü faşizme düşmandı. O'nun her davası kapitalist 
sisteme karşı bir kavgaydı.

Cengiz, faşizme düşmandı, çünkü, faşizm halka 
düşmandı. Ve faşizm o’nu mahkum etti. Ferman, Bur
sa Ülkü Ocakları eski Başkanı Efendi Barutçu’nun 36 
yıl. Metin Kaplan’ın 18 yıl, solcu bir genci öldürmelerin
den dolayı hüküm giymesinden sonra verilmişti. Cengiz, 
bu davada öldürülen gencin babasının avukayıtdı. Cen
giz, her davasında olduğu gibi faşizmi, o, davada da 
mahkum ettirmişti.

«Ölümden korkmuyorum derdi, öldüreceklermiş, öl
dürsünler» -Faşizm, Cengiz'in yaşam çizgisini bitirdi, 
ama. Cengiz ve Cengiz'leri bitiremezler.

Cengiz, geçen hafta yazdığı yazısında «Demokrasi 
Adına» ülkemizdeki pislikleri sergiliyordu. Bu onun son 
yazısı oldu. Salı günü gazeteye uğradığında «Bundan 
böyle hep yazıları perşembe den yazacağm» demişti. 
Tüm uğraşıları arasına her hafta köşesine bir yazı ye
tiştirmeye çalışırdı. O Gemlik'i seviyordu, halkını sevi
yordu.

Toprağında rahat uyu yiğidim. Seni unutturmryacağızr

Gayri menkulün Açıkartırma İlâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 977/554

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu Sicilinin 12. 6. 1975 tarih ve ada : 301, pafta : 3, sahife : 292 va 

parsel : 5 de kayıtlı Gemlik Balıkpazarı Mahallesi Alemdar Mevkiinde kâin 247.95 met
rekare miktarlı arsa üzerine inşa edilen meskenlerden 15/327 arsa paylı 3 eda, 1 salon, 
antre, mutfak, tuvalet ve banyodan müteşekkil elektrik ve suyu mevcut kaloriferli ve bi
lirkişi tarafından 700.000, lira kıymet takdir edilen zemin kattaki (2) nolu mesken açık 
artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
I — Satış 17/8/1979 Cuma gönü saat 14.00 den 14.30 a kadar Gemlik İcra Dai

resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı. alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 27/8/1979 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

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

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

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kasa- 
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan vs % 19 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kandilo- 
rinden tahsil edilecektir.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatmı kabul «tatil sayı- 
laoakları, başkaca bilgi almak istiyeulerin 977/554 sayılı dosya uuma- 
rasıyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(la. îf. K. 126 )

(x) İlgililer t i biri ne irtifak hakkı sahiplen de dahildin İcra Mumum
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BAŞSAĞLIĞI

Gazetemizin sorumlu müdürü ve yazarımız, Devrimci 
Avukat, yeri doldurulmaz yiğit insan

MEHMET CENGİZ 
GÖRAL

elikanlı faşistlerce katledildi. Acımız sonsuz yüreğimiz onun
la dopdolu anılarını ve yaptıklarını unutmayacağız. Onu her 
zaman yaşatağız, çalışmaları yolumuzda önder olacaktır.

Kederli Göral ailesine, CHP örgütüne, hukukçulara, 
basın mensuplarına ve tüm devrimcilere başsağlığı dileriz.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

GÖRALTn girdiği her hukuk davasında 
baş davalı "KAPlTAÜZM”di.
GÖRAL'ın girdiği her ceza davasında 
baş sanık "FAŞlZM"di.
Kapitalizmi ve faşizmi GÖRAL, 
Emekten ve halktan yana 
onurlu mücadelesilye mahkum ettiği 
içindir ki, 
faşistlerce katledildi.

I
 Anısı yolumuza ışık olacaktır.
GEMLİK CHP İLÇE ÖRGÜTÜ

■RBmmMUMOUBLKSHaBlIflHMBHai

Gayrimenkulün Açıkartırma İlânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No; 979/4 Izalei'şuyu satış

Satılmasına karar vorilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
lemıik Tapu Sicilinin 10. 5. 1974 tarih ve pafta : 24, sahife : 4942 ve parsel : 

4818 da kayıtlı temlik Küçük Kumla Köyü Sanincir Mevkiinde kâin 350 metrekare mik
tarlı meyve bahçesi üzerine inşa edilen meskenlerden 4/54 arsa paylı ve bilirkişi tarafından 
350.000. lira kıymet takdir edilen beşinci kattaki (11) nolu mesken açık artırma suretiy
le satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI

I — Seriş 17/8/197* Cuma günü ssat 16.00 den 16.30 a kadar Gemlik İcra Dai- 
reaiade açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
as ve rüçhaalı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çek artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartıyla 27/8/1979 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin- 
aratmaya çıkarılacaktır Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağın! ve satış mas 
raflanaı geçmesi şartiyle en çek artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış poşin para iledir, aiıeı istediğinde 26 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del
illiye rocmf, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
medetinden ödenir.

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

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu- 
ausraft 12*. maddesi gereğince İhale feshedilir, İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
fsrâdon alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir,

5 — Şartname, illa tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aşık olup 
aaacrsfı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,

* — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mttnderacstıaı kabnl etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 979/4 Izaloi'şuyu satış sayılı dosya numa- 
rsctylo measarlağumuca başvurmaları illa oloaur.

{fa. f£ K. 124 >
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Başsağlığı
3. 7. 1979 günü faşizmin kurşunlarına hedef olan, Meh

met Cengiz Göral’ın yüce anısını içimde taşırken, Ailesine, ya

kınlarına başsağlığı dilerim.

MEHMET SEVİNÇ
EMEKLİ ÖĞRETMEN

SHMMOHlimmBnnS3S3mSBEBSEKEZMBKSEffiOmMHnH

Av. M. Cengiz Göral
Faşistlerce Katledildi

ruşu yapıldıktan sonra 
Gongiz Göral'ı tanıtan bir 
konuşma yaptı. Cenaze 
kalabalık bir araç konvoyu

Zayi
Bursa Trafik Şubesine 

aldığım 17402 nolu ehli] 
timi kaybettim Yenisini e 
cağımdan eskisinin hük 
yoktur.

Adem Üzmen

ile doğduğu köy olan Ad- 
liye’ye götürülerek sade 
bir törenle toprağa verildi.

“ Biz halkız
Yeniden doğarız
Ölümlerde”

Bir CENGİZ öldü
Milyonlarca CENGİZ var geride

DOSTLARI
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MARMARA BİRLİK ZEYTİN KOOP. MÜD. MUSTAFA CAN AÇIKLADI:
BU YIL ZEYTİN KOOPERATİFİ ORTAKLARINA

İLK KEZ KÂR DAĞITACAĞIZ”
‘Zararı Uğrayan Üreticiye Yüzde On Fiat Farkı Verilecek 
‘Kooperatif Ortaklarına Tarım Araçları Kredis|i Öd’enecek
* Dış Satımlardan, 1979 da 1 Milyon 125 Din Dolar Döviz Sağlanacak

Marmara Zeytin Tarım 
Satış Kooperatleri Birliği Ge 
nel Müdürü Mustafa Can 
1378-79 rekolde döneminde 
kötü hava koşullan yüzünden 
zeytinlerinde buruşma ve su 

. kaybetme nedeniyle zarara 
' uğrayan üreticilere ödenen 
i zeytin barem fiyatına ek da 
I rak yüzde 10 oranında fi- 
I yat farkı verileceğini açık

ladı.
Bir basın toplantısı 

düzenleyen Mustafa Can, bu 
arada Birliğin ilk kez bu yıl 

' kooperatif ortaklarına kâr da 
ğıtımına başlayacağını bil- 

| dirdi. Genel Müdür 1973 ve 
I 1974 yıilanna ait tasfiyesi 
I yapılmış ürünlerin kârının o 
I yıl ki üreticilere paylaştı rı- 
1 (ocağını da belirtti.

Bu yiT kî Güçlendirme 
Kredisi miktarının 200 mil
yon liraya çıkanldığını kay
deden Mustafa Can, dış satı
mı artırma çalışmaları ya
nında iç piyasada halka u- 
cuz, temiz ve kaliteli zeytin 
satmak için girişimlerde bu
lunduklarını söyledi.

f ÜRETİCİLERE FARK
ÖDENECEK

Marmara Birlik Genel Mü 
dürü, geçen yıl rekoltenin 
yüksek olmasına karşın mev 
sim sonuna doğru zeytinler 

İr de buruşma ve su kaybı gö
rüldüğünü açıklayarak bun
dan meydana gelen zararın

Azot Mühendisleri 
Derneği
Bir Üyelerinin 
Dövülmesini 
Kınadı

Gemlik Azot Tesislerinde 
Mühendis olarak çalı şan Hay 
renin Beydemir, adlı şahıs 
İki kişi tarafından salı günü 
Bokkpozormdo dövüldü.

i Müh. Hayrettin Beyderni- 
rin dövülmesi üzerine bo-sı- 
no açıidomo yapan Azot Mü 
hendisieri Derneği Yönetim

■t Kurulu «Otoym çirkinliği tüm 
Azot çafrşontan îarafndan 
«otx/ edifrrektedir Bu tür o-

r D. S. 3 de

üreticilere ödeneceğini bildir 
di. Can bu konuda şunları 
söyledi :

«Bu talihsiz durumu sap
tayan Birliğimiz tüm koope- 
ratiflerifizin bulunduğu ilçe
lerdeki Teknik Tarım Örgüt
lerine başvurarak ortak üre
ticimizin maruz kaldığı ha
sarın belgelenmesi isteğin
de bulunarak kampanya son 
larına doğru süregelen kötü 
hava koşullarının zeytin ü- 
rününün miktar ve kalibrajı- 
nı hangi yönde etkilediğini 
tesbit ettirmektedir. Gelecek 
raporlara göre bunun bir de
ğerlendirilmesini yapacağız 
ve ortaklarımızın zararını gi
dermek amacıyla fiilen öde
diğimiz 22 ile 45 lira arasın
daki barem fiyata ek olarak 
üreticinin hakkı olan fiyat 
farkını vereceğiz. Ön incele

Hastalar Bursa’ya Gitmekten Kurtulacak

SSK DİSPANSERİNE İKİ GENÇ
BELEDİYECE HALKA J 0 TON 
ÇİÇEKYAĞI DAĞITILDI

DOKTOR
ATANDI®

Gemlik SSK Dispanseri 
Doktorlarından Bülent Ayran 
cı ve Cumhur Şenarasın il
çemizden atanmalarından 
sonra, boşalan açıklık, Dr. 
Nuri Yağcı ve Dr. Ziya Asa 
nın atanmasıyla dolduruldu.

İki aydır boş olan SSK 
Dispanseri Doktorlukları ne 
deniyle sigortalı hastalar 
Bursa’ya gitmek zorunda ka 
hyorlardı. İlçemiz SSK’na iki 
doktorun atanması memnun 
lak yarattı.

Teşekkür
Gazetemizin Sorumlu Müdürü M, Cengiz Göral'ın faşistlerce öldürülmesi ü- 

zerine Bursa'da ve Gemlik'te yapılan törenlere katılan, çelenk gönderen, telefon 
telgrafla ve gazetemize gelerek acımızı paylaşan tüm dostlara, kurum ve kuru
luşlara teşekkür ederiz.

GEMLİK KÖRFEZ

melere göre yüzde 10 ora
nında bir fiyat farkının söz 
konusu olması muhtemel
dir.»

KÂR DAĞITIMI
Mustafa Can, bu yıl Bir

lik Genel Kurulundan sonra 
ilk kez olmak üzere koope
ratif ortaklarına kâr dağıtı
mına başlanacağnı da açık
ladı. İlk etapta tasfiye ya
pılmış zeytinlerin kârının da
ğıtılacağını bildiren Genel 
Müdür şöyle konuştu :

«Birliğimiz 1973 ve 1974 
ürünlerinin tasfiyesi tamamen 
yapılmıştır. Bu yıllarda ko
operatiflere zeytin veren ü- 
reticilere elde edilen kâr da
ğıtılacaktır. Kâr dağıtımın
dan, ortaklıktan ayrılmış o- 
lanlar da yararlanacaktır. O 
yıllarda ürün verdiği halde

DOKTOR NURİ YAĞCI 
KİMDİR?
İlçemiz SSK Dispanseri

ne atanan genç doktor Nu
ri Yağcı 1954 yılında Orhan
gazi'nin Heceler Köyünde 
doğdu. Bursa Erkek Lisesini 
bitirdi ve İstanbul Tıp Fa
kültesine girdi. Fakülteyi bu 
yıl bitirerek ilk görevine il
çemizde başladı. 

şimdi hayatta bulunmayan 
üreticilerin payları ise yasal 
varislerine verilecektir.» Bir
lik Genel Müdürü Can, da
ğıtılacak kâr oranının hesap
lama çalışmalarının sürdürül 
düğünü söyledi.

GÜÇLENDİRME KREDİSİ 
ARTIRILDI

Marmara Zeytin Birliği 
Genel Müdürü Mustafa Can 
geçen yıl 24 milyon lira o- 
lan güçlendirme kredisinin 
bu yıl 200 milyon liraya -çı
karıldığını bildirdi. Can, bu 
kredilerle ortakların tarım a- 
raç ve gereç gereksinimle
rini karşılayacaklarını söyle
di.

BİR YILDA 10 YILIN 
ZEYTİNİ İHRAÇ EDİLDİ
Mustafa Can, dış satım

DOKTOR ZİYA ASA 
KİMDİR?

Dr. Ziya Asa 1955 yılında 
Bursa'da doğdu. Dr. Nuri Yağ 
cı ile birlikte aynı yıl Bursa 
Erkek Lisesini bitirdi ve İs
tanbul Tıp Fakültesine girdi. 
Bu yıl Fakülteyi bitererek 
görevine Gemlikte başladı. 

çalışmalarıyla ilgili bilgi ve
rirken de Birlik depolarında 
45 bin ton stok zeytin bu
lunduğunu, bu yıl 10 yıllık 
Türkiye zeytin dış satımına 
eşit ve miktar ve değerde 
zeytin dış satımını gerçekleş 
tirildiğini ifade etti. Genel 
Müdür şunlan söyledi :

«1969-1978 yılları arasın
daki son 10 yıllık Türkiye 
nin sofralık zeytin dış satı
mı 9 bin ton ve 7 milyon 251 
bin dolar değerinde olma
sına, karşın Biriiğimizce 1979 
yılı içinde 7 milyon 125 bin 
dolar değerinde 6 bin 200 
ton sofralık zeytin dış sa
tımı programlanmıştır. Bu yıl 
sonuna kadar Romanya, Al
manya ve Libya’ya 6 bin 200 
ton zeytin dış satımı yapa
rak karşılığında 7 milyon 125 
dolar döviz sağlayacağız.»

Piyasada uzun zamandır 
başgösteren bitkisel yağ dar 
lığı nedeniyle Belediyemiz 10 
ton yağ getirterek halka res 
mi fiatı ile sattı.

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt, yaptığı açıklamada ra
mazanın yaklaşması nedeniy

ıcoscscrceoo. »»seaaoosseaacaoeesejoeseeeoeeeeee 
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| TERÖRİZM
Arkadaşımız, dostumuz, Cengiz’in öldürülüşünün ar 

• dındsn on gün geçti. Birbirini izleyen on gün su gibi 
o akıp gitti. Cengiz'siz geçen günler içinde düzenimiz ay- 
• nı şekilde devam ediyor. Ancak, hergün bir Cengiz, Cen- 
o güler tek tek yok ediliyor.

Cengiz, Türkiye'de cinayet şebekelerinin var olu- 
o şundan bahsederdi birçok yazısında. Ve bu cinayet şe- 
o D. Sayfa 2 de
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Genel Müdür, dış satım
da karşılaştıkları en büyük 
sorunun ambalajlama oldu
ğunu açıkladı. Can bu soru
nun giderilmesi için Paşobah 
ce Cam Fabrıkası ile temas- 
lann sürdürüldüğünü kaydet 
ti.

SATIŞ MAĞAZASI 
AÇILACAk

Marmara Zeytin Birliği Ge 
nel Müdürü, bu yıl kî Fuar’ 
da açtı klan satış pavyonun
da halkın büyük ilgisiyle kor 
şılaştıklarını belirterek Bur
sa ’lHarın ucuz zeytin gerek
sinimi için Setbaşındaki Be
lediye Pasajında bir satış 
mağazası açacaklarını söy
ledi. Can mağazanın hazır
lıklarının tamamlanmak üze
re olduğunu sözlerine ekle
di.

le halkın yağ ihtiyacını kar
şıladıklarını belirterek •—T- 
rakyadan temin ettiğimiz çi
çek yağlarını belediyemize 
getirttik. Halka yağ doğrata
cağını duyurduk ve belndM 
ininde satışa çıkardık» defi.

D. S. 3 de
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KOOPERATİF KONGRESİNE GİDERKEN
Ali AKSOY

CHP İlçe Başkam

Yarın uat 1O'da Şirin 8in*m*»ınd*,, Zaytin üraticilari 
bir kongre yapacaklardır. Bu kongrede. İlerde yapılacak M AR 
MARA BİRLİK Genel Kurulunda. 72 nolu Gemlik Zeytin Tarım 
Satı* Kooperatifini temeli edecek 0 delege seçilecektir.

Marmarablrllk; İznik, Orhangazi, Gemlik, Mudanya, Er
dek ve Edlnolk Zeytin Tarım Satı* Kooperltflerlnin oluştur
duğu bir «üst* birliktir. Marmarablrllk 1954 yılında kurulmuş
tur.

OLAN VE OLMASI GEREKEN •
1954 yılı. Demokrat Parti İktidarının en «şaşaalo dönemi

dir. 1954 yılı, meclisten Amerikalı uzmanlarca hazırlanmış 
«Petrol Yasası* İle «Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası* nın 
çıktığı ve böylece Türk toplumunun yabancı sömürüye sunul
duğu yıldır... Kapitalizmle kalkınma ve «bireysel kalkınma* 
nın kesin tercihini yapmış olan DP'nin bu tür köylü emekçi
lere dönük ekonomik ve «toplumsal* bir örgütlenmeye omuz 
vermesi (I) nasıl açıklanabilir?

Gemlik halkı yıllardan beri Marmarabirlik Kooperatifine 
ve işleyiş biçimine tanıktır. Kooperatifin sırtından, öylelikle 
kooperatife zeytin veren üreticilerin sırtından adam olan 
«adamları* hatırlayarak bir düşünelim.

Kooperatif temelde, sömürücü kapitalist sektöre karşı, bi
reylerin uyanarak ve birleşerck oluşturdukları, ortaklarının eko
nomik çıkarlarını koruyan bir toplumsal örgütlenmedir. Sö
mürü olgusunun vardığı boyutlarda kooperatif, sömürülenlerin 
yaptıkları ortak bir bilinçli tepkidir.. Bir gereksinmeden do
ğar...

Ortaklar kooperafe özgür iradeleri ile girerler yada çı
karlar. Yönetim biçimi demokratiktir, ortaklar yöneticilerini 
kendileri içlerinden seçerler. Kooperatif ortaklarına kâr payı 
dağıtır. En geniş ortak çoğunluğunca seçilen «en iyi» yöneti
ciler, kooperatifi «en iyi» şekilde yönetirler, falan-filân!..

Bütün bunlar hep «kitaba göre» olması gerekenlerdir!... 
Bizde hemen herşeyi «kitabına uyduran» ilkel kapitalizm, çağ
dışı kurallarını Marmarabirlik'te de işletmiştir.

TÜCCARA DÖNÜK KOOPERATİF
Bölgemizde zeytin kooperatifçiliği hareketi, —ilk doğuş 

şekli ile— bir gereksinmeden doğmamaştır. Daha doğrusu do- 
ğamamıştırl... Kooperatif, sömürülen zeytin üreticisinin, aracı 
tüccara karşı «tabanda» oluşan yığınsal bir tepkisi ile kurul
mamıştır. istemin tabandan ve ancak bilinçli bir şekilde gel
mesi halindedir ki kooperatif ve yönetimi gerçekten ortakla
rının elinde olur ve ortaklarının çıkarları doğrultusunda çalı
şır. Bölgemizde kooperatif "üreticilerin isteminden ve kararlı
lığından kopuk olarak «yukarıdakilerce» kurulmuş ve yine yıl
larca hep o yukandakilerin hizmetinde olmuştur.

Yöremizde şu olgu yaşanmıştır.
Tüm 194O'lı yıllarla 195O'li yılların ilk aylarında yerel 

tüccar, tüm zeytin üreticisinin ürününü kapatabilecek sermaye 
birikiminde değildir henüz... Bütün köylerden zeytini toplaya
bilecek ve bölge dışında satabilecek güçte değildir henüz. 
Girişim, sermaye ve deney birikimi olarak bu niteliklerden yok
sundur... Ne var ki bu niteliklere taliptir... Yeter ki işin riziko
sunu üstlenebilecek* bir başkası» olsun!.. O bir başkan ok

kanın altına gitse bil*, zntt *u* tefe, yeserici bireyse oAr» 
garantilenmiş olsun!..

Mevcut cılız tüccara ve —müsta!ktel tüccarlara— yara
yacak bir işlevi olacak, yani üretioden zeytini Ziraat Bante- 
3i kredisiyle alacak, tuzlayacak, «Önce sat. sonra öde* **».«•- 
de tüccara verecek bir kooperatif kurulması yerel sermayerûn 
çıkarlarına denktif..,

Gemlik'te, Orhangazi'de, İznik'te ve Mudanya'da Zeytin 
Kooperatifleri 1950'lerde böyle yukarıdan ze «kurnazca» 
muş olup 1954 yılında birlik oluşturulmuştur.

GERİCİ SİYASETE HİZMET
Bu hareketi DP. hareketinden ayırmak mümkün değildir. 

Üstelik kooperatif avantajını ve «tehdinî» kullanarak siyasal 
güç edinmek işin çabasıdır. Orhangazi'de geçmişte, Tozko- 
paran'ın yıllarca süren parti ilçe başkanlığı, belediye başkan
lığı ve kooperatif yöneticiliğinin birlikte oluşu bir raslantı de
ğildir. Orhangazi'nin bereketli bir oy ambarı olması bir ras- 
lantı değildir.

1950 — 1960 arası DP'nin, geçen yıla değin AP'nin 
partizanca yağmaladığı Marmarabirlik, bölge halkımızın gözün
de kooperatifçiliğin iflası olmuştur. Kooperatif kurmanın ya
rarından söz eden her aydın kişinin burnuna, başarısız, zeytin 
kooperatifi örneğini bilen halkımız Marmarabirlik'! sokmuştur. 
Ve haklı da sayılabilir. Kooperatifçilik buysa (!) kuşkusuz çe
kinecektir...

Kooperatif, ortaklarından zeytini yıllarca bir «tüccar gibi» 
almıştır. Tüccara zeytini satarsın, paranı alırsın ve artık zeytin 
tamamen onundur. Sattığın zeytin üzerinde bir hakkın kalmaz. 
Bu doğaldır zira alan tüccardır...

YILLARCA SÜREN SOYGUN
Oysa kooperatife verilen Zeytinle, üreticinin bağı kopmaz. 

Satılan zeytin üzerinde ortağın yine hakkı vardır. Ortaklar tek 
tek kendi ellerindeki zeytini, örgütlü «çokellerine» yani koo
peratiflerine satmışlardır. Nihaî satıştan sonra her birine dü
şen kâr payı dağıtılmak gerekir. 20 yılı aşkın süre Marmara
birlik ortaklarına kâr payı dağıtmak gibi bir «kabahat» işle
memiştir (I) çok. şükür!..

Ziraat Bankası kredileri ile alımlar yapılmış, her yıl alı
nan kredilerden 20 yıl içinde bankaya tek kuruşu geri öden
memiştir.. Binlerce ortağın zeytinini al ve sonra otur, «Sen- 
ben bizim oğlan» 30-40 kişi ile kongre yap!.. Yıllarca koope
ratifi sömürerek, yani kooperatif aracılığı ile devleti ve ortak
ları sömürerek yerel tüccar yetiştir. Üstü ufak-altı iri havuz 
ihaleleri öyküsü kârlı il bayilikleri bal kovanı!..

Tadına doyulmaz muhabirlikleri.. Ve sonra «Millî ve ma
nevî değerlere bağlıyız» yani açıkçası; «işler? İyiii... Rahatız!..»

MEVCUT DURUM
CHP hükümeti ve onun Ticaret Bakanı Sayın Teoman 

Köprülüler, halkın sırtından sürdürülen bu talana kayıtsız ka
lamazdı. Bakanlık müfettişlerince yapılan incelemelerde koope
ratif yönetiminde sorumlu olanlar «sorumlu» çıktılar. Yargı
lanmaları halen devam etmektedir.

Birlik Genel Müdürü Sayın Mustafa Can, 11 Temmuz gü
nü bir basın toplantısı düzenleyerek yeni dönemdeki başarılı

•* öâaûk amaçları antamıgur. Gazetemiz»
** *'®r *** I***-*»®* MpkanBaraMaki spıraamasar memnuni-
*** ■f'kide- AçtcJamaar demokrarir. hafc kooperalHçiliğ: B.

ra^aşmanm «rınıtİBuJr.
• j» 1*ıWıılı. geçmiş 1O yıllık toplam atş 
bir haşan seğlanmış-tr. Geçen yıl 24 miiyor. güç.

kretf* a■eren birik. bu yıl 200 milyona ulaşabilmiş- 
“r‘ “ birlik SûccartenetM yerini yere! beiediyierin jgr. 
dtsısng gwlm *uı.

c*-e yanĞan b ampenşe sonlarınca. meydana pnıurı 
"*** toşullartnca buruşma nedeniyle zarara uğrayan üretici- 
nm bu zararı. en kısa sürede verilecek yüzde 10 bir lehte faik
la giderilecektir.

Havuz ıh* elen donemi t* havuz ajanlığı devri gende kal- 
mıştır. Zeyuru satmak demek artık tüketiciye satmak detnek- 
t-r. ıl bayü birlik tüccarlarının yerini, eyrel hol adı yel er i 
zîm satış mağaza lan yada yerel tüketim kooperatifleri eimtş

Birlik taciri palazlandtrıcı işlevden kurtulmuş, üreticiden 
tüketiciye zincirini sağlamıştır.

Gemlik Ti zeytin üreticisi, son kampanya döneminde mer
kezdeki muhabirlerin, eşit, yansız ve hakbilir atım politikasın- 
dan son derece hoşnut olmuştur. Karsılarında «insan» olan 
ve kendilerini de çınsan yerine» koyan muhabirler bulabil
miştir halkımız... Diğer alım merkezlerindeki muhabirler de 
görevlerini hiç «kül elenmemiş» bir şekilde yapmışlardır.

ŞİMDİ YARİNE

Şimdi yarın kongre var. Bir yılı aşkın bir süredir koo
peratiften «yolunu bulamayanları» şimdi seferber olmuş gö
rüyoruz. Zeytin üreticisinin rızkından çöplenenlerin ağzında, 
geçmişteki vurgun döneminin tadını halâ taşıyanlar koşuştur
maktadırlar. Çıkarcılar ve yandaşları umduklarını bulamaya
caklardır. Takke düşmüştür.. Yıllarca kooperatife çöreklenen
leri çok iyi tanıyan uyanık ortaklar, kullanacakları bilinçli oy
larla yeniden çöreklenme hazırl ığındakileri mahkum edecek
lerdir.

Ticaret Bakanlığı Marmarabirlik'te, Tariş'tekilere benzer 
oyunları engellemiştir. Birlik, Misk'in işgaline, ülkücülerin iş
galine çeyrek kala kurtarılmıştır. Bilinçli ve uyanık koope
ratif ortakları, faşizmin kan değirmenlerine araç olmayacak 
kararlıktadır. Kongreye yiğitçe katılım, halktan ve emekten ya
na delegelere oy kullanılması, anti-faşist mücadelenin bir par
çasıdır. Çapulcu kapitalizme yüreklice karşı çıkmanın bir par
çasıdır!..

Yıllarca kooperatifçiliğin komünizmden mülhem olduğu 
safsatasını satanlar, bugün kooperatif yönetimine soyunan çev
relerdir. Halkın uyanışı kendilerini aşmıştır. Bu gerçeği yarın 
bir kez daha görecekler ve hiç kuşku duymuyorum ki yarın, 
bu damgayı zeytin üreticilerinin onurlu oylarıyla bir kez daha 
alacaklardır.. Çünkü inanıyorumki ülkemizin sömürü ve zu
lümden arınmış, barış ve kardeşlik içinde olacak güzel günleri, 
halkımızın düşünen kafası ve yaratıcı elleri ile gelecektir)..

Gün birleşme, dayanışma ve kooperatifimize sahip çık
ma günüdür. Haklarının bilincindeki ortakların başarısı şimdi
den kutlu olsun!..

TERÖRİZM

Lekelerinin İl, il dolaşarak genç beyinleri yok ettiğini 
vurgulardı. Her yazısında gençleri yok etmekle amaça 
erişilmiyeceğinî haykırırdı...

Cengiz'de bu haykırışları arasında, bu cinayet şe
bekeleri tarafından yok edildi. Aynı cinayet şebekeleri 
bu kez Tekirdağ'da bir hukukçuyu daha, Emin Eren'i 
yok etli. Eminler.. Cengizler.. Ahmetler.. Mehmetler.. te
ker teker bu şebekeler tarafından yok ediliyor. Türkiye’ 
de bireysel terörizm son yıllarda hızlı bir gelşlme gös
terdi. Terör grup ve mangaları oluştu, (SS’ler örneği) 
köşe başlarında, yollarda arkadan adam öldürmeler, 
toplu kalınan yerleri taramalar bombalamalar arttı. Res
mi ağızlardan, gezen silahların olduğu ortaya çıkarıldı. 
Silah çekip, düşüncelerinden dolayı adam öldür’en bazı 
teröristler yakalanmışsada, asıl silahı çekenin gerisin
deki gizli eller ortaya çıkarılamadı.

CHP. ağriıklı bugünkü hükümetin, ekonomik zor
luklardan daha önemli görevi bu cinayet şebekelerini 
ortaya çıkarmaları olacaktır. Üzüntüyle Izlenmektedlrki, 
yirmi aya yakın zaman İçinde, terör olayları hızla arttığı 
halde, bu olayların kaynağna daha İnitemedl, iyimser 
demeçlerle tam yirmi ay geçti, yüzlerce genç bu şebeke
ce yok edildi. Yine iyimser demeçler 1le aylar geçirilir 
ve terör odaklarının ardındaki gerçek, kamu oyuna su
nulamazsa, yeni ötecek gençlere yazık olur. Bunca eko
nomik karartan yüreklice alan CHP ağırlıklı bu hükü
met, bu odak noktalarının üzerine yüreklice gitmek zo
rundadır Halk, sandık başına giderken «Anaların göz- 
yaşfann dindirecek» diye baktığı Sayın Ecevit’e umut 
bağladığı için oyunu verdi, Kitleler umutlarını yitlrdl- 
termi, kaptansız gemi gibi kayalarda parçalanr.

Yinelemekte yarar vardır, Türkiye'de bireysel terö
rizmin ardında karanlık güçlerin var olduğu ortadadır. 
Bu güçlerin üzerine gidilmeli ve kaynakları halka tanı- 
MmaMır,

Halk hükümettten ivedilikte bunu istiyor ve bekliyor.

İLÂN
72 Nolu Gemlik Zeytin T.S. Kooperatifi Md.lüğünden

8 Temmuz 1979 Tarihine raslayan Pazar günü yapılacağı ilân edilen Koo
peratifimizin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı Kanunî nisap temin edllemiyerek 
Anamukavelenemenin 23 ncü maddesi gereğince ertelenmiştir.

Ertelenen mezkûr Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı 15 Temmuz 1979 Ta
rihine raslayan Pazar gönü saat 10 da Gemlik'deki Şirin sineması salonunda ek
seriyet aranmaksızın yapılacaktır.

Aşağıda gündem de yazılı hususlar görüşülüp Karara bağlanacağından Ana- 
mukavelenamenin 18 nci maddesine göre Genel Kurula katılabilecek «nek

tarımızın gelmeleri rica olunur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1 - Açılış
2 - Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
3 - Birlik Genel Kurulunu oluşturacak delege seçimi
4 - Kapanış
NOT :
1978 / 1979 Kampanyasında rekolte beyannamesi ile taahhüt ettikleri ürünün 

en az % 60 nı teslim etmiş ve toplantı tarihinden en az 6 ay önce ortak olmuş 
olanlar ile toplantı tarihi itibariyle Kooperatife vadesi geçmiş borcu olmayan ortak
lar katılabileceklerdir.

78
Pide ve Lahmacun 

Salonu

MÜBAREK RAMAZAN 
AYINDA 

SAYIN GEMLİKLİLERE 
YENİ BİR HİZMET 

DAHA SUNAR

Günün Her Saatinde 
Yumurtalı ve 

Susamlı Ramazan 
Pideleriyle 

Hizmetinizdedir.

Not : Kıymalı Pidt 
Çeşitleri 15 Liradır.

İskele Meydanı Şirin
Sineması Yanı •emli!

Gemlik 
Körfez’e 
Abone 
Olunuz

TEŞEKKÜR
Onurlu mücadelesini unutmayacağımız, değerli partili arkadaşımız, dostumuz, 

büyük insan
AV. M. CENGİZ GÖRAL’IN

faşistlerce katledilmesi üzerine, cenaze törenine katılan halkımıza, örgütümüze 
bizzat gelen, telefon ve telgrafla acımızı paylaştığını belirten vo başaa|lı|ı dile
yen tüm kişi ve kuruluş temsilcilerine teşekkür ederiz.

Gemlik CHP İlçe Örgütü



GEMLİK KÖRFEZJ14 TEMMUZ 1970 Se y*• 3

Herşey birden oluşmadı Türkiye'de. 
Bugün, anarşinin, terörün içendeysek, faşi
zan eylemler birbirini kovalıyorsa, emper
yalizm tüm yıkıcı oyunlarını sergiliyorsa; 
bugünün hükümetinde suc arcmak ne den
li doğrudur? Oysa, hepimizin bildiğimiz bir 
olgu var. Çıkarcı güçlerin, su başlarını tu
tanların, su başlarnda kalmakta direnme
leri; geçmişten olagelen anarşinin, faşizmi 
koltuklamaları sonucu, bu kişiciklertn yur
dumuzu daha kötüye götürmekte paylan 
yok mudur? Yurdumuzu, bölmeyi amaçla
yan kara vicdanlılar, yaratıklar karanl kîa, 
at oynatmakta hünerlerini peş peşe orta
ya koyuyor; somunun büyük parçasını kap 
ma eylemlerini sürdürüyorlar. Dün, sürdü
rülen çıkar kavgası, günümüzde dorukta.

Tüm bunlara karş.n, toplumsal ekono
mik alanda savaşan hükümet; tek sözcük 
le. yalnızdır. Komprador burjuvazinin fel
sefesine yatkın olmadığı için de, gitmelidir, 
bu hükümet Bîr kcıkulan var kara güçle
rin. CHP Hükümeti ayakta kalır, daha da 
güçlenir, hesaplar sorulmaya başlanırsa 
—çoktan başlamalıydı— iplerin ucuna, var 
güderiyle sanianiann, pislikleri tek tek ser 
gitenirse, ne olur halleri ağaların? Acaba, 
uslarına, halkı soymaktan cayarak; ezilen 
sömürülen halkın yanında olmak; ezilmiş
liğinin bilincine vardırmak gelmiyor mu? 
Gelmez, kuşkusuz. Günün her saatında 
barda, pavyonda, lüks otellerin salonların 
da fink atmaktan, lüks arabalar, yatlar i- 
çinde keyif çatmaktan, ezilen sömürülen 
halkı görüyorlar mı? Yaşadıkları lüksün, 
tıkındıklarının, giydiklerinin her boğumun
da, emekçi halkın alın terinin bulunduğunu, 
görmekten, çak uzaktadır. Halkın emek
çinin uyanmasını engelleyici oyunsam, el
lerindeki figüranlarla sürdürüyorlar. Ne za
mana dek? Oyunlarının bozulacağı günün 
bîr gün mutlaka geleceğini de gördüklerin
den. çok tutarlı davranıyor; zaman, zaman 
sözüm ana. yardımları, bağışları da elden 
bırakmıyorlar. Vatanseverlik, ulussoverîik 
tekellerinde.

Ülkede, bir oyun oynanıyor. Önceden 
kaymağın tadına varmış olanlar, ne yazık 
ki .kaymağı kaçırmamak için, büroksiyi 
de pis oyunlar içine çekiyor,, bazı suç
larını, böytece ört bas etmeyi iyi beceriyor 
lar. Böyiece, bürokrasiden gelecek tepki
leri de saf dışı ediyorlar. Bunların, oyun 
çemberine girmeyen nice bürokrat da ce- 
zalanıyor, yada işlerinden oluyor. Sora
lım. Türkiye genelinde, kaç namuslu, ulus 
Cu, iş adamı dürurst vergi veriyor? Han

gimiz gelirimizin, malımızın gerçek değeri
ni bildiriyor, bu bildirim üzerinden vergi 
ödüyoruz? Vergi, vatan borcudur, namus 
sorunudur. Bir yandan vergi kaçırılacak; 
bir yandan da geçim sıkıntısından, bağrı
lacak. Bağıracak birileri varsa, soyulan, e- 
zilen, sömürülendir.

Alt katlarda ezilenler, vergide kendi
lerine 'düşeni öderken, ulusuna hizmetin 
rahatiığı içindeler kuşkusuz. Ya, mal biri
kimi yaparak darlık, karaborsa yaratanla
rı hangi kalıba sokmalı? Muhalefet, Türki
ye'de kıtlık, darlık olduğunu, bir buçuk 
yılı aşkın, durmadan söylerken, kıtlığın içer 
den nasıl kaynaklandığını neden sergile
mez? Haber kaynakları, piyasada yaratan 
ların yakalandıklarını verirken, neden bu 
konuda suskunlaşıyor, muhalefet? Bu va
tan kimlerin? Bu vatan hepimizin beyler! 
Hepimizin! Ulusumuzun, Vatanımızın bayın 
dır olmasını, çıkarlarımızın önünde görme
diğimiz sürece, nasıl kalkınacağımızı so
rarım kendimize, yanıt arayalım bu soru
ya. Dışardaki sömürgen güçler, var güç
leriyle yüklenirken, bizler, içerde yasa dışı 
yollardan, cep şişirmeyi, keyif çatmayı sür 
dürürken; ulusçu sayabilir miyiz kendimizi

Muhalefet, hükümetin karşısında, vur 
guncu hükümetin karşısında, anamalcı hü 
kümetin karşısında. Yukarıda değildi. O- 
layları, yoklukları yaratan bu hükümet mi? 
«70 Cente» el açan ülkenin, yeni hüküme
ti, günü gelmiş milyonlarca dolar tutarında 
borçları öderken, yurt çapında kalkınmayı 
başarabilmektedir. Dış satımımızın hemen 
hemen tüm geliri, petrole akarken, neden 
uzun uzun düşünülmüyor? Memleketin; 
geçmişte kaynakları işletilmemiş yaşam- 
dada önemi olan madenlerimiz, sorumsuz, 
yabancı ellerde bırakılmışsa, şuç kimin? 
Şimdi de «Madenler millileştiriliyor; bu uy 
guiama, komünist ülkelerde vardır.» Diyen 
ler, kimleri korumak istiyorlar? Gözlerimiz 
deki çapakları silerken, arkadan hançer
leyenleri iyi görürüz. Üzülerek söyliyeyim. 
Toplumcu olmaktan sıyrılarak, bireyciliğe, 
dönüyoruz. Her darlıkta, evimizi tüketim 
maddeleriyle doldururken, yalnız kendimi
zin yokluk çekmememizi yeğliyoruz. Şunu 
vurgulayalım. Bizleri böyle davranışlara yö 
nelten çarpık yönetimlerdir. Sistemin bo
zukluğudur. İş, bu çarpık yönetimlerin ge
tirdiği düzenin tutsağı olmadan, gerçek
leri görerek ulus çıkarları doğrultusunda 
çalışmak, çalışmak! Kalkınmayı birlikte c- 
muzlamak.

KÎM ire E ;Oj>E]Dt
Hüseyin Mete Zeytin İşi 10.035 Sabrı Tokuç İnşaat Müteh. 12.730
Hüseyin Mete Zeytinci 4.835 Fadime Süren G M.S.I. 4 322
Cahit Şeker Fotoğrafçı 10.000 Karni! Dinç Sebze Tic. 4.105
Oktay Ertur Otel İşletmesi 69.647 Mustafa Yurt Nakliyeci 3.405
Şemsettin Ersözı Aktar 19.615 Mehmet Süren G.M.S.İ. 3.875
Necati Bağış Nakliyeci 14.725 Hüseyin Sevinç G.M.S.İ. 4.565
Haşan Uygun Terzi 9.860 Emin Bayoğlu Zucca. Maran. 3.465
Mithat Şenel Kuaför 12.415 Ali Kaya Pansiyon İşi. 4.189
Hakkı Ersoy Pansiyon İşlet. 4.565 Salim Sevinç Pansiyon işlet 1.610
Necdet Özkan Motel İşi. 5.310 Haşan Şener Pansiyon İşlet. 8.565
Ziya Atamer Motel işlet 10.140 Sabahattin Altıparmak Elekt. 10.105
Mustofo Tanış Terzi 5.730 Hüseyin Baykal Elektrikçi 5.380
İsmail Emeç Sütlü Mamul. 40.985 Şükrü Karagöz G.M.S.İ. 4.125
Feyzullah Öztürk Doğramacı 2.260 Mustafa Geçkin G.M.S.İ. 285
Pıza Gençer Nalburiye 2.755 Ahmet Seymen G.M.S.İ. 7.515
Müşerref Yavuz Nakliyeci 3.065 Mehmet Güven Zeytin Tüc, 3.015
Tank Çelik Fırıncı 17.380 Gençağa Önal Blrlket İmâl 12.205
Arif ly'ir Gazete Kırtasiye 13.325 Ali Beşer Terzi 285

Ayar Gazete Kırtasiye 13,185 Hüseyin Karakuş G.M.S.İ, 2.310
Turhan Kahraman Nakliyeci 4 355 Hüseyin Aydıner Fırıncı 11.260
Mustafa Parlak İnşaatçı 19.075 Hüseyin Dinç Manifaturacı 17.830
Baki Taraklı Zeytin Tüc, 12.800 Fehmi Karacan Avukat 12.555
Mwf Üremiş Pansiyon İşlet. 2,150 Seyfettin Dinç Manifaturacı 15.805
Gökmen Yazıcı Pansiyon İşlet 1.300 Salih Şentürk Kavaf 28.960
Osman Kahraman G.M.S.İ. 5,590 Fazıl Şentürk Kavaf 51.155
Alaattîn Tunabayfu Kuaför 134 Hüseyin Aydın Hazır Elblseci 29.305
EzUp Tunabayfo Kuaför 134 Orharpt Yabatu Tanker İşlet, 35.260
Şükrü Ekim, Eczacı 51.430 Abdulkadlr Arat Muhasip 38.965
Hüseyin AtoMr GMSL 15,565 İsmail Aslan Kireç Ocağı Nak, 84.050
&hme£ Şener Zeytinci 7410 Halit Şener Demir Doğrama 6.010
Müseyfn Maviş GMS.İ. 7,515 Abdulbaki Poker Mobilya Tlc, 63.805
M. Çetin Yfâtrw Tuzcu 94480 Fazıl Çavdar Kavaf 7.305
Ibrahirn Şirin GMS.I 83455 Haşan Kurt Nakliyeci 19.530
CdKfet Aydın Müteahhit Tüc. 30,580 Mustafa Soydan Pireli» Bayii 176.065
Ceyhan Aydın Müteahhit Tüc. 80485 İsmail Toptu Nakliyeci 16,240
25yw Gümüş Elektrikçi 7490 Adem Minare Turşu Konserve 97,915

M. Cengiz Görol

EMEKÇİ HALKIN KURTULUŞ DAVASINDA 
KENDİNİ ADAMIŞ YÜZBİNLERCE DEVRİMCİDEN 

BİRİ OLURKEN, MİLYONLARCA EMEKÇİNİN 
YÜREĞİNDE PARLAYAN BİR UMUT İŞIĞI OLDU. 

SELAM ONA, VE BU MÜCADELEDE HAYATINI 
KAYBEDENLERE, BİN SELAM

SUNâPEK FAB. DEVRİMCİ 
İKİLERİ

KULÜBE ÜYE YAZIMLARINA BAKLANDI

Hizmete
Bir süre önce hizmete 

açılan Gemlik Yelken İhti
sas Spor Kulübünün lokali 
Gemliklilerin ve üyelerinin 
hizmetine açıldı.

Gündüz ve geceleri lo
kal hizmetini yürütmekte o- 
lan Gemlik Yelken İhtisas 
Spor Kulübüne önümüzdeki 
hafta optimislerin geleceğini

Girdi
açıklayan Kulüp Başkanı Dr. 
Cahit Yorulmaz şunlan söy 
ledi :

«—Kulübümüzü açmamız
dan sonra gelecek olan op- 
timisler bugünlerde İznik’te 
devam eden yarışlar nede
niyle bir süre ertelendi. İz
nik Yelken Ajanı Necati Yıl
maz ile yaptığımız temas so

nunda optimislerin önümüz 
deki günlerde gönderileceği
ni öğrendik. Lokal hizmetle
rinden tüm Gemlik'liter ya
rarlanabilir. Halka açık olan 
kulübümüz, yakında sportif 
çalışmalara da başhyacak- 
tır.»

Sınırlı Sorumlu
Gemlik Sigortalı işçileri Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından
Kooperatifimizin olağan üstü genel kurul toplantısı 12 Ağustos 1979 Pazar 

günü saat 14 de Kooperatifimiz inşaat binasında yapılacaktır.
Gündem:

1— Yoklama ve açılış
2— Başkanlık divanının seçilmesi
3— Yönetim kurulunun 1977 ve 1978 yılma ait çalışma va faaliyet raporu

nun incelenmesi
4— Bilânçe ve gelir-gider hesaplarının incelenmesi
5— Denetçi raporunun incelenmesi
6— Denetçilerin ve yönetim kurulunun ibrası
7— Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin yedekleri ile beraber seçilmesi
8— Gelecek yılın kadro, bütçe ve iş proğramının görüşülmesi gerek görülen 

öteki konular yer alabilir
9— Dilekler

10— Kapanış

Belediye

Halka

10 Ton

Çiçekyağı

Dağıttı

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt 10 ton daha yağ si
pariş edildiğini teneke dar
lığı nedeniyle yağların bir sü 
re gecikebileceğini belirtti.

AMPUL YOK

Öte yandan bazı mahal
lelerde sokak ampullerinin 
yanmaması üzerine Beledi
yeye şikayetlerin arttığını 
söyllyen Belediye Başkanı, 
Elektrik Ofisine 60 bin lira
lık ampul sipariş ettiklerini 
lakat alamadıklarını söyledi. 
«Belediye Başkanı Akıt, «— 
Ampuller geleslye kadar ba
zı lambalar yanmıyablllr. Biz

Azot Mühendisleri Derneği 
Bir Üyelerinin Dövülmesini
Kınadı

laylar hiç bir teknik perso
neli bilinçli çalışmasından 
alıkoyamaz. Yönetimin tek
nik personele göstereceği 
saygınlığın artması benzeri 
olayların önlenmesinle etkin 
lenir. Bu gibi olaylar karşı

sında demeğimiz üyelerinin 
birlik ve dayanışma içinde 
olduğunu duyururuz. Olayı, 
Hahrettin’ın şahsında tüm ü- 
yelerimize yapılmış kabul e- 
derek, şiddetle kınanz.»

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Nüfus Kütüğünde yazılı olan Yaşar Tulpar 
adım Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 979/105 esas 
979/454 karar sayıları ile Hülya Tulpar olarak düzel
tilmiştir. Duyurulur.

Hülya Tulpar

temlik Tekel (deresinden almış olduğum 75 no 
lu Tekel defterimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Abdullah Selçuk
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Satılık Dükkân ve Bürolar 
Erkullar inşaat Ortaklığı 

ilçemizin Merkezi Yerinde inşaasına Başladığı 
“GÜRLE iŞHANI’nda” Asansörlü, Kaloriferli, Lüx Dükkân ve

Büroların Satışlarına Başlamıştın Sayın ihtiyaç ve Tasarruf Sahiplerine Duyurulur.

MÜRACAAT :

ERKULLAR İN $A AT ORTAKLIĞI
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 — GEMLİK 

TLF : 1496 - 2194

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE GİRDİĞİNİ MÜJDELER.

Dünyanın Son Sistem Modern Otomatik Temizleme Makinası BÖWE ile 

Pantolon — Elbise — Etek — Süet — Pardesü — Bitiz — Mont — Parka — Deri — Yelek — Manto 
Gömlek — Masa Örtüsü — Perde — Battaniye — Gelinlik — Çarşaf ▼.$. Temizlenir.

■
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İŞ HANI NO. 42*43 — GEMLİK



TEŞHİS DOĞRU İSE.»,

Sorumlu Müdürümüz
Av. M. Cengiz Görul’ın 
Katili Olduğu öne Sürülen 
Bir işçi Tutuklandı

Gazetemiz Sorumlu Mü
dürü. Avukat Mehmet Cen
giz Göral'ın katili olduğu po
lisçe öne sürülen Karayolla
rı 14. Bölge Müdürlüğünde 
çalışan 20 yaşındaki bir işçi 
tutuklandı.

göz altına alınmıştı.
Emniyet ve Adliyede yapı 

lan sorgularda sucu kabul 
etmiyen İlhami Karaçin, gör
gü tanıkları tarafından teş
his edilmiş. Sorgudan sonra 
tutuklanarak cezaevine gön

derilmiştir.
Polis yetkililerince yapı

lan açıklamada, İlhami Kara 
çin adlı işçinin bir ihbar ü- 
zerine yakalandığı ve cina
yetin işlendiğini gören gör
gü tanıkları ile yüzleştirildi-

ği bildirildi. İlgililer, zanlının 
sorgusunda çelişkili ifadeler 
verdiğini, cinayet günü nere
de bulunduğunu kanıtlaya
madığını ve aynı gün işten 
izinli olarak ayrıldığını söy
lediler.

Gazetemiz Sorumlu Müdürü Av. M. Cenptz 6Ü- 
ral’ı öldürdüğü polisçe iddia edilen sağ görüşlü Kara
yolları işçisi İlhami Karaçin görgü tanıklarınca belir
lendi. Zanlı, suçu kabullenmiyor. (Foto : 6. Körfez)

Gazetemiz Sorumlu Mü
dürü M. Cengiz Göral, 3 Tem 
muz günü saat 19.00 sıra
larında Atatürk Caddesinde 

I bulunan Avukatlık bürosun
dan aynldıktan sonra evine 

ı giderken, bir süreden beri 
I tehdit edildiği faşistler ta- 
K rafından arkadan tabancay

la vurularak öldürülmüştü.
< Cinayetin işlenmesinden son 

B ra alayı gören görgü tanık
tan katilin eşgalini emniyet 

I yetkililerine bildirmişler ve 
aramalara başlanmıştı.

M. Cengiz Göral'ın katili 
olduğu öne sürülen birçok 

■ kişinin Emniyet Müdürtüğü- 
, ne ihbarı yapılmış, bu arada 

f Gemlik yolu üzerinde şanti
yesi bulunan 14. Bölge Ka- 
rayollannda işçi olarak çalı
şan 20 yaşındaki İlhami Kar
em adh sağ görüşlü işçi de

Uzun Süren Çalışmalar Devam Ediyor

Huydoriye Küyü Kalkınma Kooperatifi “Tarım Aletleri ve
Ekipman Projesini Gerçekleştiriyor”
Haydariye Köyü Kalkın

ma Kooperatifi ile Or-Köy 
Bursa Baş Müdürlüğünce or 
(aklaşa sürdürülen çalışma
lar sonucu hazrlanan «Tarım 
Aletleri ve Ekipman Projesi» 
gerçekleşmiş, kooperatif or
taklarının birlikte kullanacak 
lan traktör, römork, batöz 
ve pullukların satın alınma
sına başlanmıştır.

Projenin mali yönünden 
Or-Köy'ce sağlandığını söy- 
liyen Kooperatif Başkanı Kad 

ri Güler, çalışmaları konu
sunda şu bilgileri verdi :

«— 1971 yılında kurulan 
kooperatifimiz dar olanakla
rı nedeniyle uzun yıllar ba
şarılı çalışma yapamamıştır. 
Geçen yıl Or-Köy Bölge Baş 
müdürü Özer Belir Bey ile 
yaptığınız temaslar sonucu 
bir proje çalşması içine gir
dik. Hiçbir tarımsal aleti ol
mayan köyümüze ivedilikle 
traktör ve ekipmanlarının a- 
lınmasını kararlaştırdık. Ha

zırlanan 1 milyon 225 bin li
ralık projenin % 15 ini ko
operatif orraklarımız karşıla
dılar ve kalan bölümü Or- 
Köy’ce sağlandı. Onaydan 
gelen projede belirtilen a- 
raçların alınmasına başladık. 
Bursa Köy-Kop aracılığı ile 
650 tip büyük bir traktör a- 
hmı için dün bağlantı kur
duk. Gemlik Tarım Kredi Ko. 
aracılığı ile iki adet traktör 
römorku ve iki adet batöz 
sparişinde bulunduk. 6 adet 

pulluğu Köy-Koop veya Zi- 
rayi Donatım Kurumandan 
temin edeceğiz. En kısa za
manda bir adet daha trak
tör bularak projemizin tümü
nü tamamlamış olacağız. Bu 
çahşmalanmızla çevre köy- 
lerede birlikte çalışmanın, 
toplu mücadelenin güzel ör
neklerini vereceğiz. İlk pro
jemiz öbürleri için birer baş
langıç olacaktır.

Gazetemiz
Sorumlu
Müdürlüğüne
Kadri Güler
Getirildi

Gazetemiz Sorumlu Mü
dürü M. Cengiz Göral'ın öl
dürülmesi ile boşalan göre
ve gazetemiz sahibi ve yazar- 
lanndon Kadri Güler getiril
di.

. MARMARA
: KONGRESİ

ZEYTİN KOOP. 
YAPILDI

72 nolu Marmara Zeytin 
Birliği Kooperatifi delege se 
Cim kongresi kalabalık bir 
üye çoğunluğu ile yapıldı.

Geçen Pazar günü saat 
1öûü da Şirin Sineması Sa
lonunda toplanan genel ku
rulda bu /ıl görülmemiş bir 
ilgi vardr, AP li eski Koope
ratif yönetim kurulu üyele
rinin ve yöneticilerinin bü
yük caba ftorcıyarak getirttik 
teri kooperatif ortaklan ile 
yeni yönetim kurulu üyeleri
nin tarafları arasında kıya
sıya bir mücadele geçti.

Büyük bir kargaşa içinde 
yapılan kongreye, yer yer 
itirazlar /acildi. Secimler sı- 
rosmda gizli oy kullanılma- 
dr^ndan hükümet komiseri 
a^onM.

Sidik delegeleri için iki 
■»•er - aday oid'jğu görül
dü. Beyaz üstede : Av, Meh 
met Bayrak, Halil Güneş, Şev 
ket Cafkılfç, ö. Lütfü Çck- 

yılmaz, Hüseyin Girit, Haşan 
Gürel, Adnan Esen, Kemal 
Ergün, Şemsi Sevinç yer a- 
lırken Pembe Listede : Şev 
ket Taşkın, Necati Arda, Ali

Karayollarınca Yapılan
İstimlaklar Yine Kaldırıldı

Karayolları Bölge Müdür
lüğünce Bursa Armutlu il yolu 
nun bir bölümünü teşkil e- 
decek olan Gemlik istimlâk
lerinin kaldırıldığı öğrenildi.

Karayolları 14. Bölge MÜ 
düriüğünce bir süre önce 
ilçemiz belediye sınırları I* 
çinden geçirilecek olan Ar
mutlu il yolunun güzergâhı
nı saptamış ve her parsele 
değer konmuştu. Ekonomik 
zorlukların devam etmesi ne 
deniyfe 1979 yılında Bursa 
İli Karayolları ödeneklerinde 
kısıntıya gidilmiş ve Armut

Sertkaya, Hüsamettin Kara- 
kaş, Abdullah Aşçı, Hüseyin 
arakaya, Hikmet Mercan, Ab 
dullah Öztüre, İbrahim Sa
yan yer aldılar.

lu il yolunun kararlaştırılan 
istimlâk çalışmalarının iptal 
edildiği öğrenildi.

Belediye Meclis Üyesi

A. Kani Öztin
CHP'den İstifa Etti

CHP Belediye Meclis ü- 
yesl Ahmet Kani öztin'ln 
CHP den İstifa ettiği ı

CHP İlçe Başkanı Av. AH 
Aksoy tarafından açıklandı.

Umurbey PTT’si ile 
Uluslararası
Telefonı
Görüşmeleri
Başladı

t

Uzun zamandan beri doğ 
rudan dış ülkelerle telefon 
görüşmesi yapamıyan Umuı*- 
bey PTT’sinden bu haftadan 
itibaren uluslararası görüşme
lere başlandığı açıklandı.

Gemlik PTT Müdürlüğü
nün açıklamasına- göre Umur 
bey PTT sinden dış ülkeler
le doğrudan görüşmelerin 
başlamasıyla, ilçeye inme ge 
roğlnin kalktığını, Umurbey- 
İllerin konuyla İlgili bilgi al
mak İçin PTT Şubesine baş 
vurmaları gerektiğini söyle
di.

Manastır’a Tuvalet Yapılması İsteniyor
Gazete okurlanmızca Ma 

nastıra acele olarak bir tu
valet yapılmasını istiyorlar.

Deniz mevsiminin başla
masıyla binlerce hemşehri
mizin hergün denize girdiği 
çevrenin en güzel doğasına 
sahip Manastır kıyılanndaki 
bakımsızlık, büyük pisliklerin 
doğmasına neden oluyor. İl

160. Dönem Veteriner Hekim 
Yedeksubayların Diploma Törenleri 
31 Temmuz Günü Yapılacak

Gemlik Askeri Veteriner 
Araştırma Enstitüsü ve Eği
tim Merkezi Kumandanlığın
dan yapılan açıklamada 160. 
Dönem Veteriner Hekim Ye- 
deksubaylann diploma tören 
terinin 31 Temmuz 1979 Sa
lı günü yapılacağı bildirildi. 

gililerden Manastır kıyılarının 
güzelliğini bozan pislikler
den korumak için bir koç 
yüznumarc yapılmas okurla
rımız tarafından istenmekte
dir.

Belediyenin konuya ge
rekli ilgili göstermesi bekle
niyor.

Törende, açılış konuşma 
sından sonra, mezun asteğ
menler adına bir öğrenci ko
nuşacak, derece alanlara dip 
tornalan ve armağanları da
ğıtılacak, öbür konuşmacılar 
ve tören geçicidi ile proğram 
sona erecektir.
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40 1917 Hatice Yurt 112 •• ...2 Maliye Hazînesi
41
42 ••

6165
1912

D.S.İ. Genel Md.lüğü 
Halil Yurt

113
114

1
12

Maliye Hazînesi
Bursa İl Özel İdare

43 • • 1911 Halil Dağdelen 115 »• 1 408 Maliye Hâzinesi
' 44 99 1910 D.S.İ. Genel Md.lüğü 2 Maliye Hâzinesi

45
46
47

II 6164
1909
1908

Ayşe Atalık ve Ortakları
Halil Dağdelen
Cavlt Kâhya

117
118
119’

*
3

14 407

Maliye Hâzinesi 
OrmanGnel Md. (Tescil Harici) 
Hatice Sevim

48 6163 D.S.İ. Genel Md.lüğü 120 15’ • Mehmet Avcı
49 21 1903 Hüseyin Tuncu 121 33 W Haşan Gültekin ve Ortakları
50 1904 Ayşe Nigar Atalık 121/A 13 Maliye Hâzinesi
51
52 21

1905
1901

Fatma Baykal ve Ortakları 
Eda Uslu — Maliye Hâzinesi

122
123

28 32
12

*» Musa Bobûr, Melohot Babür
Musa Babür, Melahat Bobûr

53 1902 Maliye Hâzinesi — Ahmet Yiğit 124 •» 31 Maliye Hâzinesi
54 İ 900 Hacı Kasım Vakfı 125 •» 30 Mehmet Ünlü
55 1899 Maliye Hâzinesi 126 »■» 28 ’ w

Maliye Hâzinesi
56
57

6 804
806

Haşan Gürkaş
Mehmet Arıcan

127
128

29
8

İbrahim Günsoy
Abdülaziz Kılıç

58
59
60

99

99

807
808
809

Ali Özaydın
** Dursun Ali Becerikli

Dursun Ali Becerikli

129
Î3Ö
131

7
26
6 —

Hüseyin Çetin kaya |
Mehmet Avcı ve Ortağı
Zekiye Yasar ve Ortağı

61 n 810 Dursun Ali Becerikli 132 »» 5 Abdûl (Mustafooclu)
62 29 9 417 İsmet Canbay ve Ortakları 133 ot 4

--------- --------------
Şükrü Can

63 8 Fatma Baykal ve Ortakları 134 « OT Maliye Hâzinesi
84
65

...........
12

ı..................
Mehmet Akalan
Nilifer Beki

135
136

16
17

____ 404______
V*

Zekiye Yaşar ve Orînğı_
Abdûl (Mustufaoğ'u)

66 6 Mürvet Panyas 137 18 OT Ahmet Seymen
87 ------ ---- - 5 Nihat Aytaş 138 25 OT Ali Sam Arsever
68 »» 4 Yusuf Süren 139 »» 26 •• Mustafa Aydmh
89
70
71

99

99

2 "
10 418
15.........65

Safinaz Aytaş
Haşan Kılıç
Adnan Arkuran ve Ortakları

140 24

İkinci Bölül

Şevket (Hcsanoğluj ve Ortaktan 

nr.ü Gemlik Gazetesinde
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Satılık Traktör
FORD 5000 Yeni Revizyondan Çıkmış 

iyi Durumda

Müracaat Tuzla Çiftliği Ttf : 1646 GEMLİK

--------- ------------«

Politika bir kabıma devlet işlerini yü
rütme. devlet işlerinde namusluca çalış
madır. Politikanın içinde bulunana da po
litikacı deniyor. Politikanın içinde bulu
nan politikacı, genellikle gördüğü, aüşün- 
düğü gibi konuşamayan; «nabza göre şer
bet» vererek işini tıkırında yürütendir. Po
litikanın içinde olanlar, hoş görünmeyi, 
bol bol söz vererek aldatma yollarım se
çerler. Bu açılardan baktığımızda politika
cıya, güvenilir kişi, ya da kişiler diyemeyiz. 
Politikada, gerçekleri saptırmak, halkı u- 
yutmak, karşı tarafı suçlamak, böylece 

sandalye kavgasını sürdürerek sandalye
yi ele geçirmek başta gelir.

Gündelik yaşamımızda, politikacıdan 
söz açıldığında, genellikle hoşnutsuzluğu
muzu belirtir; «Adam isteklerimizi sigara 
pakatine yazdı» gibi sözler ederiz. İstekleri
mizi almaz, ulusların ileriye dönük aşama
larını da benimsemez. Amacına ulaşmak 
için politikacı, kültürsüzlükten yararlana
rak; kendininde inanmadığı olanca yalanı 
peş peşine sıralar. Polit'katı halka ninni 
söyleyendir, uyutmaya çalışandır. Toplumu 
bilinçlendirecek, ışık tutacak her kurulu
şun, her atlımın karşısında politikacıyı, 
politikacının kıskacına girenleri görürüz. 
Politikacının tek amacı, dönen tekerleğine 
çomak sokanları, toplumsal sorunları, eko
nomik sorunları çıplaklığıyla ortaya seren
leri saf dışı bırakmaktır.

Ülkeler insanları, seçtiği insanlarla yö
netilir çoğunlukla. Adına seçtiği insanlara, 
bir umut bağlamıştır, ileriye dönük. Seçim
lerde cici görünümde olan politikacı ye
rini bulunca her şeyi unutmuş; kandırma
ca oyunlarına yukandan başlamıştır. İçin
de bulunduğu topluluğun tüm geleceği onun 
elindedir Nelere nasıl karşı çfk'lacac n n 
hesabını yapmaktadır. İçinde bulunduğu 
ülkede demokrasi varsa ilgilendirmez onu. 
Poitikacı için ne cumhuriyet, ne demokra
si. Ulusun, ileriye dönük çalışan kuruluş
larına saldırmak, gözden düşürmek bu ku
ruluşları politikacının işidir.

Çıkarcı politikacı, öncelikle halkın i- 
nancSanndcn başlar saldınya. Hemen ele

alacağı da dindir. Karşısındaki siyasal ku
ruluşun dine iyi bakmadığını, zamanların
da şu kadar cami, şu kadar, imam yetiş
tiren okullar açıldığını koyar ortaya, ikti
dara gelirse karşı siyasal kuruluş bunları 
dümdüz edeceğinden başka, komünizmin 
de sırtını sıvazlayacağı; ülkeyi karanlığa 
sokacağı İşlenirken, halkın diliyle de uğ
raşırlar. Halkın özdilini konuşmasını iste
mez çıkar düşkünü politikacı. O nun için 
ne dil, nesanat, ne kooperatifçilik. O öy
le çirkin, çıkarcı politikacıdır ki; tek ama
cı halkı kandırarak oyunlar, düzenleyerek 
yerleşmeye bakar. Halk, o nun için seçim
den seçime baş vurulan, amacı için araç
tır. Meclislerde yerini aldıktan sonra halk 
yoktur dört sene. Geri kalmış ulusların çek 
tiği, ileriye dönük atılımlarının çok yavaş 
olması, çıkarcı, insanın en üstün değer ol
duğunu benimsemeyen politikacıdandır. 
Toplumun alt dilimlerinin çektiğide çirkin 
politikacının yüzündendir. Uyanan kimse 
olmasın, kimse politikayı bilmesin içinde 
olmasın. Bun yanlış. | : 9İ

Haftalık alışverişini yapmak için pa
zara çıkan politikanın içindedir. Aylığından 
artırdığından kendine ziyafet çeken emek
çi politikanın içindedir. Tuzun, gazın, yağın 
yokluğundan söz eden politika yapmak
tadır. Memur, amir, temizlikçi politikanın 
içinde, politika yapmaktadırlar «Bu yaşam 
çekilmez, nedir bu pahalılık?» tümcesi po
litika yaptığımızı gösterir. «Kuyruk sözcü
ğü politika, çirkin politika sözlüğünde yer 
alır. Politika yapmak, politikanın içinde ol
mak, yukarıdakilere özgü değildir. Gerçek 
politikayı yaşayan, yalancı, dalkavuk po
litikacıdan çektiklerini içine sindire sindire 
acı çeken halktır. Politikanın, namuslu po
litikanın içinde olanda halktır.

Geri kalmış ülkelerde, ülkenin tüm 
sonınrannı yüklenen «kayışı çeken» top
lumun alt katlarında yaşayanlar, uyandık
ça, yapılan değişecek, politikacı yoluyla e- 
zilen sömürülen, hor görülen kimseler ol
manın, acıları geride kalacaktır. Çirkin, çı
karcı, dalkavuk politikacı da, az buluna
caktır.

Esentur inşaat
Kamuran Esen 

Satılık Lüks Daireler

DEMİRSUBAŞI MAH. DEPO CADDESİNDE 
ÇİFT CEPHELİ 95 M2 LÜKS DAİRELER

Müracaat :
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik

Kongre İlânı
Umurbey Güvenspor Kulübü Başkanlığından

Bu zamana kadar geçici yönetim kurulu ile idare olunan kulübümüzün yö
netim kurulu seçimi 4 Ağustos 1979 Cumartesi günü akşamı aaat 21 .oe de U- 
murbey Köyü Ahmet Şükre Paşa Caddesi No. 9 daki kulüp merkezinde yepıla- 
cektır.

Ekseriyet sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Ağustos 1979 Cumartesi 
günü aynı yerde saat 20.30 da yapılacaktır. Duyurulur.

Umurbey Güvenspor
Gündem: Futbol Kulübü Derneği

Genel Kurulu

1- Açılış ve yoklama — 2- Saygı duruşu — 3- Yönetim kurulunun seçimi 
4- Dilekler, istekler ve kapanış.

KAPATILAN İKD’NİN 

AÇILMASI İSTENİYOR 

IKD’Lİ KADINLARIN 
ANKARA’YA 
YÜRÜYÜŞÜ 
YARIN BAŞLIYOR

YAPRAK EMLAK
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

Tlf : 1 271 - Ev : 2300
İstiklâl Cad. No. 1 2 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO —. ARAZİ VE 
ARSALAR

ferice Kodmlar Derneği 
İKOj elin gerekçesiz durak 
fejpa&fmasr ve bugüne ko- 
dör oçı mamaer özerine Bar- 
♦j'-kz- /arn scfzrfı Anka-

Tertip Komiteein 
ce tneno yopdon açıklama 
de 28 Jfean gününden be
rt nün çaftşm/jdon aft- 
fensrfağu « hiçbir gerekçe

AcMsmhIij söyfe cfenfkfi

t- Kadınnın örgütlenmesinden 
toplumdaki haklı ve eşit yer 
ferine ulaşması yolundaki sa 
/aşımdan çıkar çevrelerinin 
baskısı sonucu böylesirıe bir 
uygulamaya girilmiştir. Bu
güne kadar ilerici kadınlar 
eylemleriyle, yürekleriyle tüm 
demokratik güçlere evlat a- 
cısma son verilmesi için fa
şist tırmanıra kar<fi çıkmış
lar, demokrasiden yana saf
arim belirlemişlerdir. Bu ko

nuda ödün verilmiyecektlr».
Bugece, Tayyaye Sinema 

sında yapılacak «Dayanışma 
Gecesi» ile İKD'nln açılması 
girişimleri sürdürülecektir.

Öte yandan İlçemiz İKD 
li kadınları 30 imzalı bir mek- 
li kadınları, Başbakan Ece- 
vit'e 30 imzalı bir mektup 
göndererek İKD'nln açılma
sını istemişlerdir,

Butik Balcı
1979 yazının nadide renk ve 
desenleriyle gül bahçesinden 

farksız çeşitli modelleriyle 
Gemlik’ti Bay ve Bayanların 

Emrindeyiz 
— Nice Yazlara —

Tlf : 1949
Pak Otel Yanı GEMLİK

78 
Pide ve Lahmacun 

Salonu

MÜBAREK RAMAZAN 
AYINDA

SAYIN GEMLİK LİLERE 
YENİ BİR HİZMET 

DAHA SUNAR

Günün Her Saatinde 
Yumurtalı ve 

Susamlı Ramazan 
Pideleriyle 

Hizmetinizdedir.

Not : Kıymalı Plda 
Çeşitleri 15 Liredir J

İskele Meydanı Şirin
Sineması Yanı Gemlik

İsim Düzeltmesi
Gemlik Nüfus Me

me düğündeki kütükte ME- 
MET ölen adım Gemlik 
Asliye Hukuk Mehkeme- 
sinin 25. 4. 1979 gün, 
979/82 kerar ve 979/80 
eaes sayısı ile MEHMET 
olarak düzeltilmiştir.

Duyurulur.

MEHMET AKTAY
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Erkullar İnşaat Ortaklığı
ilçemizin Merkezi Yerinde inşaasına Başladığı 

“GÜRLE iŞHANI’nda” Asansörlü, Kaloriferli, Lüx Dükkân ve
Büroların Satışlarına Başlamıştır. Sayın ihtiyaç ve Tasarruf Sahiplerine Duyurulur.

I MÜRACAAT :

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 — GEMLİK

BÖWE
KURU SİSTEM TEMİZLEME 

FABRİKASI

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE GİRDİĞİNİ MÜJDELER.

Dünyanın Son Sistem Modern Otomatik Temizleme Makinası BÖWE ile
Pantolon — Elbise — Etek — Süet — Pardesü Blûz — Mont — Parka — Deri — Yelek — Manto 

Gömlek — Masa Örtüsü - Perde -- Battaniye — Gelinlik — Çarşaf v.s. Temizlenir.

İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İŞ HANI NO. 42-43 — GEMLİK
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Daimi Seçmen Kütükleri
Yazımı Nedeniyle
Yarın Sokağa Çıkılmayacak

xxxxxxxxxMMjrxx«yy «rxrrrxx

X x
Türkiye'de yarın yapıla

cak «Daimi Seçmen Kütük
leri» yazımı nedeniyle soka
ğa çıkılması yasaklanmıştır.

Yüksek Seçim Kurulun
dan yapılan açıklama ile bu 
yıl ilk kez uygulamaya ko
nan «Daimi Seçmen Kütük
leri» yazımının sağlıklı bir şe 
kilde yapılabilmesi için, ya
salarda değişiklik yapılarak, 
bir gün sokağa çıkılmasının 
yasaklandığı hatırlatıldı ve 
bütün yurttaşların yarını ev
lerinde geçirmeleri istendi.

GEMLİK’TE YAZIM

Yann yapılacak «Daimi 
Seçmen Kütükleri» yazımı 
nedeniyle, İlçe Seçim Kuru
lunca, ilçe ve köylerde ya
zımlan yürütecek 162 me
mur görevlendirildiği öğrenil
di.

Gemlik İlçe Seçim Kuru
lu Başkanı Yargıç İsmet Ak- 
dağ, seçmen yazımlarının dü 
zenli bir şekilde yürütülmesi 
için tüm önlemlerin alındığı
nı. görevli memurları sayı
mın yapılış biçimi konusun

da bilgi verildiğini bildirdi. İl
çe Seçim Kurulu Başkanı Ak 
dağ, tüm Gemliklilerin yarın 
sokağa çıkmayarak yasağa 
uymalarını istedi.

160. Dönem Yedek Subaylar
Salı Günü Diplomalarını Alacaklar
Gemlik Askeri Veteri

ner Araştırma Enstitüsü 
ve Eğitim Merkezi Ku
mandanlığından yapılan 
açıklamada 160. Dönem 
Veteriner Hekim Yedek- 
subaylann diplema tören

Küçük Kumla İçme Suyu Projesi Onaya Gönderildi

HAYDARİYE VE FINDICAK
kinci görüş olan ve 6 ayBtında projenin iptalini istiye-O 

\|z önce gazetemizde de istim-Bceğini söyledi.
lâk ilanı yapılan Değirmen-»

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yarın yapılacak olan 
«Daimi Seçmen Kütükleri» 
yazımındanda görevli me
murların yanında CHP ve AP 
den birer gözlemci buluna

lerinin 31 Temmuz 1979 
Salı günü yapılacağı bil
dirildi.

Törende; açılış ko
nuşmasından sonra, me
zun asteğmenler adına bir 

A^W>********»*«£*>W

caktır.
«Genel Seçmen Yazım»! 

yarın sabah saat 05 00 de 
başlayacak ve 19.00 a dek 
sürecektir.

öğrenci konuşacak, dere
ce alanlara diplomaları ve 
armağanları dağıtılacak, ö- 
bür konuşmacılar ve tö
ren geçidi ile proğram 
sona erecek.

x y Karayolları 14. Bölge Mü 
y dürlüğünce istimlâkinden vaz 
y geçilen Gemlik Küçük Kum- 
X la arası Armutlu İl yolunun 
X bölümü yerine yeni bir gü- 
q zergâhın hazırlandığı öğre- 
M nildi. .
S İlgililerin belirttiğine gö- 
O te Armutlu İl yolunun Kü- 
Q çük Kumla, Armutlu arası 
Q 1979 yılın Kasım ayında baş 
O lanacak ve 1980 yılında ta- 
Q mamen bitirilerek asfaltlana- 

çaktır.
sjz Öğrenildiğine göre : Ka- 
\|z rayolları Bölge Müdürlüğü 

Armutlu il Yolu konusunda
üç görüş ileri sürmüştür. İlk 
görüşte Gemlik sahil dolgu- 
sunun devam ederek Küçük 
Kumlayla birleştirilmesi «Kı- 
yı Yolu» projesi. Bu projeye yolunu tercih etmiyecek v®»r 
Gemlik Belediyesinin olum- «yapılan masraflar boşa çıka- (5 
suz tavır alması üzerine l-lcaktır» diyerek Bakanlık ka-

ler. Mezarlık, Yenimahalle û-X 
zeri projesinin istimlâklerin M 
100 milyon lira, yapım ile M 
150 milyon liraya çıkacağı- X 
nın saptanması üzerine bu X 
projeden de vaz geçilmiş veX 
«Dağ» yolu adı verilen üçün M 
cü görüş ile ilgili yeni birX 
projenin hazırlanarak gizli- M 
ce Bakanlığa gönderildiği öğX 
renilmiştir. X

MTEPKİLER...

Karoyollan 14. Bölge Mü
dürlüğünce hazırlanan Gem y
lik Armutlu İl yolunun yeni5 
«Dağ» projesinin duyulması O 
üzerine tepkiler de başlamış^ 
tır. İl Genel Meclisi üyesi J 
Mustafa Özalp, «bu proje ger J
çekleştiği zaman kimse dağ^J 

imi ■ ♦ 4 L ««a.

M

Ramazan
Başladı

İslâm aleminin en önem
li ibadet aylarından olan Ra
mazan Çarşamba günü baş
ladı.

Ramazanın tüm müslü- 
rnanlara hayırlı olmasını, di
teriz.

Ramazan
Nedeniyle
Yazlıklar
Boşaldı

Çarşamba günü başı iyon 
Ramozon nedeniyle dolu o- 
tan bütün /azlıklar birden 
boşaldı

Küçük Kumla, Büyük Kum 
to, Karacaafi, Martı, Armut
tu « Kurşunlu sahillerinde- 
*■> pansr/an /e moteller, ra- 
mezon nedeniyle ooşolmış, 

hafta önceye göre işlerin 
% M 'Jzatd'ğr öğrenilmiştir

KÖY YOLLARI 
YENİDEN İHALEYE 
ÇIKARILIYOR

İlçemizin Haydariye ve 
Fındıcak Köy yollarının yapı
mı yeniden müteahhitlere İha 
leye edileceği öğrenildi,

CHP İl Genel Meclisi üye 
si Mustafa Özalp'in gaze
temize yaptığı açıklamaya 
göre; iki yıl önce YSE tara
fından ihalesi yapılan Hay
dariye ve Fındıcak Köy yol
ları stabilize yapımı, rnüteah 
hft firma tarafından fiat ar
tışları nedeniyle yerine geti
rilememiş ve ihale YSE Böl 
ge Müdürlüğünce bozulmuş
tur, Haydariye ve Fındıcak 
Köy yollarının stabilize ya
pılması için ikinci kez hazır
lanan proje Bakanlığa sunu
larak Bursa YSE Bölge Mü
dürlüğüne gelmiş, yakında 
yeniden ihaleye çıkarılacağı 
bildirilmiştir,

öte yandan Cihatlı, Mar
jı, Hayriye ve Muratoba Köy 
yollarının asfaltlanması He 
Adlıya, Kurşunlu, Gençali Köy 

/yollarının asfalt kaplama 
ihaleleri yapılmıştır. Bursa 
YSE 2. Bölge Müdürlüğünce 
yapılan ihalelerin Bakanlık 
onayının gelmesinden son
ra asfaltlama çalışmalarına 
başlanacaktır.

CHP İl Genel Meclisi ü- 
yesi Mustafa Özalp, Katırlı, 
Hayriye, Hamidiye Fevziye 
ve Şükriye Köy yollarının da 
yakında yapımına başlana
cağını bildirerek şunları söy
lemiştir,

«— Köy yollarımız 1979 
programında olup tümünün 
proje ve İhaleleri yapılmış
tır, Bazılarının Bakanlık o- 
nayı beklenmektedir. Bakan 
lık onayları gelen Köy yol
larının yapılmasına başlana
cak ve kış gelmeden bitiri
lecektir,»

SU ÇALIŞMALARI

Köylerdeki su projeleri 
çalışmalarıyla İlgili bilgi de 

veren CHP İl Genel Meclis 
üyesi Özalp şunları söylemiş 
tir, «Küçük Kumla içme su 
yu projesi tamamlanarak 24 
Temmuz 1979 günü Bakan
ağa onaya gönderilmiştir. 
Öte yandan Armutlu Buca
ğının 8 km. uzaklıktan ge- 
tiıeceğl içme suyu için pro
je çalışmaları bu hafta so
nunda başlıyacak, Bursa’dan 
İnceleme yapmak için teknik 
heyet bucağa gidecektir. Me 
eldiye Köyü su deposu is
temi 1979 programında ol
mamasına karşın, yapılan te 
maşlar sonunda köylünün 
taş katkısı İle gerçekleştiril
mesi uygun görülmüştür.»

Mustafa Ökalp, yaptığı 
açıklamada OR-KÖY'ün İlçe
mizin 25 köyünde çalışma
lara başlama hazırlığında ol
duğunu,, teknik incelemelere 
yakında başlanarak ferdi kre 
di dağıtımının esaslarının 
saptanacağını bildirdi, .

Çevre Müsteşarlığı 
Anadolu Basınıyla 
Duğanın Korunması 
Bakımından 
işbirliğine Girdi

Devlet Başkanlığına bağ 
lı olan ve yeni kurulan Baş
bakanlık Çevre Müsteşarlı
ğı, Anadolu basınıyla doğa 
ve kültürel kaynakların ko
runması bakımından işbirli
ğine girdi.

Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Dr. Faruk Sü- 
kan Anadolu'da yayınlanan 
tüm basın organlarına gön
derdiği yazıda ülke doğası
nın ve kültürel kaynaklarının 
korunması için Anadolu Ba
sınıyla işbirliğine gidildiğini 
bildirerek şunları söyledi :

«— Ülke doğası, doğal 
ve kültürel kaynakların ko
runması ve geliştirilmesi, 
kullanmada ortaya çıkabile
cek çevresel bozulma ve kir 

lenmelerin önlenmesi, mev
cut çevresel sorunların gide
rilmesi, insan sağlık ve re
fahına olumsuz etkileri ola
bilecek unsurların kaldırılma 
sı amacıyla kurulmuş bulu
nan Müsteşarlığımız Anado
lu Basını ile işbirliğini sağ
lamak ve geliştirmek üzere 
çalışmalarına ilişkin haber 
ve dökümanlan muntazaman 
Gazetenize iletecektir.

Gazetenizinde istenen iş
birliğine katkıda bulunması 
dileği ile Müsteşarlığımız ça
lışma konularına ilişkin ha
ber, fotoğraf ve dokümanla
rın Müsteşarlığımız Basın ve 
Halkla ilişkiler Müdürlüğüne 
gönderilmesine bilgilerinizi 
saygı İle rica ederim.
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KONGRENİN ARDINDAN 
_______Av. Ali Altsoy 

OHA ilçe Seşzenı

Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin, birlik de* 
tege seçimi kongresi 15 Temmuz pazar günü yapıldı. 
30 yılı aşkın kooperatif tarihinde ilk kez 893 ortağın 
katılımı ile bir kongre yapıldı.

Sonuç yine eski tas eski hamam «mı»?.. Hiç san
mıyoruz...

870 ortak seçimlerde oy kullandı. Geçersiz sayılan 
4 oy İptal edildi, iki ayrı renkli listeden beyaz liste 328 
oyda kalırken, «Pembe» liste 538 oyla küfeden çıktı...

Eh, uğurlu kademli olsun...
Gel de şimdi hatırlama; Sonhavadis Gazetesi'nin 

TV reklamında, büyük sermayenin halkla adeta dalga 
geçercesine haykırdığı sloganı...

«Hadi gene... iyisiniz... İyisiniz...»
Elbette kolay değil daha iyi deneyim de yıllardır 

pekiştirilen «yapının» değiştirilebilmesi. Adamların yıl
lardan beri kurduğu «sistem» hemen harekete geçti ve 
«geçtiler»...

Ne var ki ilerisi için, gelecek kongreler için, işler 
bir hayli zor olacağa benziyor. 328 bilinçli ortak zarplı 
bir elense çekti «tezgaha». Önce bir dağıldılar. Yeniden 
köylere gidip, yeniden köylere gidip, taşıdılar, taşıdılar.. 
Ve saatler boyu terlediler, terlediler...

Dürdane Köyünde yaşlı bir ortak, «Ben 25 yıllık or
tağın. Kooperatifin de kongre yaptığını, yöneticilerini 
seçimle başa getirdiğini daha yeni öğreniyorum» de— 
meşinin var bîr hikmeti.

Muratoba Köyü yıllardan beri Gemlik'in köyüdür 
ve orda durur. Yıllardır yapılan kongrelerle değişmeyen 
yönetici zevat, bu köyü de hatırlamak, buradan da bîr 
kişiyi aralarına almak lütfunda bulunmamıştır. Ne za
man ki bu köyden bir aydın yetişti. Avukat Mehmet Bay
rak delege adayı oldu, muhteremler ancak o zaman Mu- 
ratoba'yı hatırladılar ve bu köyden de bir zatı günah
larına ortak ettiler... Muratoba halkı ancak şimdi ter
kedilmişse, eblet olacaktır bir hikmeti...

Hukuksal bakımdan devrilen çamların bini bir pa
raydı kongrede. Birkaçını sıralayalım izninizle...

1 — Her türlü örgütün —Parti, dernek, sendika, ko
operatif vs.— kongresinde, divan başkanlığı için önce 
«tek isim» taşıyan önerge verilir ve önce divan başkan
lığı oylaması «tek başına» yapılır. Divanın diğer üyelik
lerinin oluşturulması divan başkanın «başkanlığında» 
yapılır. Yani divandaki «görev bölümü» kongre üyele
rince saptanır. İçinde «divanın görev bölümü yapılmış, 
isimleri önerilmiş» bir önerge, isterse tüm genel kuru
lun imzalarını taşısın hatalı bir önergedir. Divan başka
nı 2. başkan ve yazman üyeler «tek oylamayla» seçile
mezler.

Böyle lüzum gördüler, seçtiler ve oldu...
2 — Her düzeydeki seçimde seçmen, oyunu mut

laka «imza» atarak kullanır. Hazırun. listesi içeri girer
ken nasılsa imzalandı, küfeden çıkan oylar artık mut
laka bu imza sahiplerine aittir, «varsayılamaz». Kong

rede sonuç bu varsayıma dayanmıştır.
3 — Kongrede ortaklar oylarını, «göya gizli? Is

tandılar... Gizli oy kullanmaktan amaç, oy < 
özgür iradesini tam kullanabileceği koşuldan, güJ 
verme yerinin sağlanması demektir. Elinde oç» pjfe 
la ite gel, divandan verilen boş zarfa yüzlerce yş 
ruf üyesinin ve divanın «göz hapsinde* pusulayı My Ş 
küfeye at... O zaman meraklı birisi açıkta yopıor 
kullanmayı izler, değişik renkli pusulaların
tar, oy verme bitince, «Zarflan açıp saymaya gerer ygfc. 
tur, ben izledim sonuç şudur.» diyebilir. Kongrede* 
verme bu şekilde olmuştur.

Herşey bir yana, bugün ortada bir sonuç var $. 
tesek de istemesek de, içimize sinse de sinmese de dl 
Bu!.. Tekrar uğurlu kademli olsun...

Parçayı bütünden, özeli genelden ayırıp 
mek mümkün değildir. Kapitalizim ki çağımızda özûrfc- 
dür, bunun ürünü olan tüm üst yapısal süreçler de özür
lüdür.

Kapitalizmin ki bu özürlüğünün içinde, çağımzac 
«halkın yarını» saklıdır... Mutlaka çatlayacak ve ons- 
ya çıkacaktır. Dünyanın pek çok ülkesinde çıktığı gt> 
Türkiye'de de çıkacaktır. Gemlik’te de gün ola gürül 
gürül çıkacaktır.

İlk kez 328 oyla bile taş yerinden oynamıştır Öte
bileceği görülmüştür.

... Ve mutlaka olacaktır. Çaresi yok...

Kadın Deyince...
Av. Nazarı TARAN

İlkel anaerkil aile düzeninin yıkılmasından bu yana 
sömürü üzerine bağdaş kurmuş tüm toplamlarda kadın 
yaşam sömürü zincirinin halkalanna tutsak kalmıştır.

Kadın r köleci toplumdan feodal topluma, feodal 
toplumdan kapitalist topluma geçişte bu geçişin dina- 
nizmini bünyesinde taşıyan sınıflar ve ömrünü yitiren sı
nıflar arasındaki çelişkide, kendisine ekonomik yaşam 
yasaklandığı için, hak arama savaşımının dışına itil
miştir.

Her toplumda kendisine salt cinsel obje olma gö
revi verilmiş ve bu iğrenç tutsaklıktan uyanıp herkes 
gibi düşünen bir insan olduğunu kabul ettirebilmesi, et
rafı ahlak, din, tutucu örf ve adetler gibi tutucu üst ya
pı kuramlarıyla da çevrildiği için mümkün olamamıştır. 
Eğitimsiz bırakılmışlığı, kendisine yakıştınfan bu kötü 
statüyü farketmesine engel olma gayretlerinden biri- 
dir.

Kadının özgürlüğü, her insan gibi ekonomik ya
şama girmesi ve ekonomik özgürlüğünü sağlamasıyla 
gerçekleşir.

Günümüzde kapitalizm ve emperyalizm —daha fazla 
kör için ucuz emek— gereksinimiyle kadını ekonomik 
yaşama çekerek, istemeden ona özgürlüğünün kapısı
nı açacak anahtarı uzatmıştır.

Kapitalist düzenlerde kadın herkesten çok sömü
rülen yaratıktır. Zira ekonomik açıdan emeği, tutucu din 
ahlâk, gelenek ve görenekler gibi üst yapı kurumlan ve 
kapkara cinsel obje bakışlarıyla da insanlığı sömürülür.

Fakat kadın ekonomik yaşama girmekle özgürlük 
ve insanlık bahçesine açılacak kapının anahtarını eline 
geçirmiştir artık. Zira anlamsız yaşamaktan, dinamizm 
taşıyan bir sınıfın insanı olarak yaşamaya kulaç atmış
tır.

Hem kendi arasında, hem de sömürülen diğer sı- 
mfldria kolkola özgürlük ve insanlık bahçesinin kapısı
nı açacak ve «ipekli bir kumaş dokur gibi» yaşayacak
tır.

İzmir'den başlayıp Ankara'da biten kadın yürüyü
şünü, bu kapıya yaklaşan adımlardan biri olarak de
ğerlendirmek gerekir.

Her Çeşit Cilt İşleri

Yapımına

Seri Olarak Başlanmıştır

KÖmZ BAMMİVİ

Ramazan Günler İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

1 Çarşamba 25 Temmuz j 03.45 İ 04.15 İ 05 50 \ 13 20 17 16 i 20.31 22.22
2 Perşembe 26 Temmuz İ 03 46 ı 04 16 05 51 İ 13 20 17.15 \ 20.30 22.21
3 Cuma 27 lemmuz İ 03.47 i 04.17 05 52 İ 13.20 i 17 15 j 20.29 22 20

_4 Cumartesi 28 Temmuz i 03 49 İ 04.19 05 53 İ 13 20 ! 17.15 \ 20.28 22.18
5 Pazar 29 Temmuz ■ 03 50 ! 04.20 05.53 I 13.20 I 17.15 \ 20.27 ! 22.16
6 Pazartesi 30 Temmuz i 03 52 i 04.22 05.54 ■ 13.20 İ 17.15 ; 20.26 22.15
7 Sali’31 Temmuz 03.53 I 04.23 05 55 i 13 20 j 17.15 \ 20.25 i 22.13
8 Çarşamba 1 Ağustos 03 55 ! 04 25 05 56 İ 13.20 İ 17 14 İ 20.24 22.11
9 Perşembe z Ağustos 03.56 [ 04.26 05.57 j 13 20 İ 17.14 İ 20.23 22.10

10 Cuma 3 Ağustos 03.58 j 04.28 05.58 \ 13 20 I 17.14 İ 20.22 : 22 08
11 Cumartesi 4 Ağustos 03.59 İ 04 29 05 59 13.20 17.13 i 20.21 İ 22.07
12 Pazar 5 Ağustos 04 01 04.31 06 00 13 20 17.13 ; 20.20 i 22.05
13 Pazartesi 6 Ağustos 04.02 04 32 06.01. 13.20 17.12 İ2ÖJ 9 i 22 03
14 Salı 7 Ağustos 04 04 04 34 06 02 13.20 17.12 120.1 8 22.02
15 Çarşamba 8 Ağustos 04.05 04.35 06.03 1320 17.12 120.17 22.00
16 Perşembe 9 Ağustos 04.07 04.37 06.04 13 20 17.11 120.1 6 : 21 59
17 Cuma 10 Ağustos 04.08 04.38 06 04 13.19 17.11 ! 20.1 5 21.57
18 Cumartesi 11 Ağustos 0410 04.40 06 05 13.19 17.10 İ 20.14 21.55
19 Pazar 12 Ağustos 04.11 04.41 06 06 13.19 17.10 20.1 3 21.54
20 Pazartesi 13 Ağustos 04.13 04.43 06 07 13.19 17.09 İ 20-1 2 21.52
21 Salı 14 Ağustos 04.14 04 44 06.08 13.19 17.09 20.1 1 21.50
22 Çarşamba 15 Ağustos 04.16 04 46 İ 06.09 13 19 17.08 20-09 21.48
23 Perşembe 16 Ağustos 04.17 04.47 i 06.10 13 18 17.07 eo oe 21.47
24 Cuma 17 Ağustos 0418 04 48 : 06.11 13.18 17.07 «O-OT 21.45
25 Cumartesi 18 Ağustos 04 20 İ 05.50 i 06.12 13 18 ; 17.06 20.05 21 43
26 Pazar 19 Ağustos 04.21 ; 04.51 İ 06.13 | 13 18 İ 17.05 20 04 21.41
27 Pazartesi 20 Ağustos 04:23 i 04.53 | 06.14 ! 13 17 = 17.05 20.03 21.40
28 Salı 21 Ağustos 04.24 i 04.54 I 06.15 j 13.17 İ 17.04 i 20 01 j 21.38
29 Çarşamba 22 Ağustos 04.25 | 04.55 j 06 16 j 13.17 ; 17.03 ? 20.00 21.36
30 Perşembe 23 Ağustos 04 27 | 04.57 İ 06 17 1 13.17 i 17.03 | 19 58 j 21.34

N©1 : Vakitler, halan ülkemizde u 

ata» alınarak, Bursa arzına 

tesblt edilmiştir.

Yıllanmakta olan Dlnayat işleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimi 
göre ve uygulanmakta olan ileri saate göre Bursa Müftülüğünce

Esenlin inşaat
K a m u r a n Esen 

Satılık Lüks Daireler
DEMİRSUBAŞI MAH. DEPO CADDESİNDE 
ÇİFT CEPHELİ 95 M2 LÜKS DAİRELER

Müracaat : Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik
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Devret- Halk

M.
KİM y E ÖDEDİ

«CHP. ağırlıklı hükümet» kurulduğundan 
bu yana muhalefet kanadından destek al
madı. Bu boşluğu gören Cumhurbaşkanı
nın çağrısına karşın yaklaşma sağlanama
dı. Baştaki hükümetin, çıkmazlarda olan 
Türkiye'nin düzlüğe çıkarılması İçin nasıl 
çabaladığını; boşalan hâzineye para bulmak 
için el kapılarını nasıl çaldığını muhalefet 
görüyor. Hükümetin bu girişimlerini, kamu
oyunu çekebilmek, inandırmak için çeşitli 
«tezvirler, iftiralar sıralıyor. «Türkiye’nin İti
barının kalmadığından, rezil olduğumuzdan» 
söz ediyor. Bu tutumlarıyla muhalefet, ken
dini aldatıyor.

Bir ülkenin parasının değeri düşürülerek 
açmazlara gelinmişse, içerde pahalılık kö- 
rüklenmişse: giderek pahalılık doruk'a çık
mışsa, gelen yeni hükümetin uygulaması 
içinde aramak bu nedeni «Abesle iştigal o- 
tur. İstifa eden hükümet, para, mal darlığı 
yaratmamış; hazîneyi de gelen hükümete 
zengin bırakmışsa; bağırmaya hakkı olur. 
Yıllarca borçlar ertelenmiş, yapılan borçla- 
nn faizleri ödenmemiş, «Ülke bir cente 
muhtaç» edilmişse suç kimin? Geçmişte 
devlet ekonomisini batıranların, gırtlağa de
ğin borca sokanların değil midir? Türk 
Devletinin, çıkarları uğruna ekonomisi ba- 
tiniırken, toplum kardeş kavgalarına, görüş, 
mezhep aynlıkları gibi bölünmeye yol açan 
uçurumlara sürüklenecek; sonra da suçsuz
luk rolü kesilecek. Bağırmakla, «Gök kub
beyi başlama yıkacağım» demekle hiçbir 
şeyin çözümlenemiyeceğini bilen muhalefe
tin «başı» havasını atarken kendini aldatı
yor. Perdeler, günlük güneşlik görünülere 
açıldıkça ulus bireyleri gerçekleri görüyor, 
söylenenleri anlıyor. Yeter ki muhalefet, hır
çınlığıyla devlet, halk bütünlüğüne gölge dü
şürmesin.

Devletle, halkın bütünlüğünü yöneten
ler pekiştirir; yönetenler bozar. Bu bütün
lüğün bozulması devleti açmazlara götü
rün halkın devlete güvenini scrsar. Otuz 
yıldan bu yana gelen, hırslı tutucu hü-

Satılık Traktör
FORD 5000 Yeni Revizyondan Çıkmış 

İyi Durumda

Müracaat Tuzla Çiftliği Tif ■ 1646 GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Resmi İlânlar tek sütun santimi 50 TL. 

icra re Mahkeme İlânları santimi 25 TL, 

Kayıp İlânları 150 TL.

leşekkür ve Doğum ilanları cm, 20 TL, 

Kongre İlânları 40ü TL.

Koop Kongre İlanları 500 TL.

Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır,

ABONE

6 Aylık 75 TL.

Yıllık 150 TL/

Gazeteye zer len yazılar yayınlansın 

reya yaym anmasın geri verilmez

Gazetemiz yatm ahlâk yasasına’ uya< 

kümetler bunu yapmışlardır. Halkın besle
diği halkın oluşturduğu devlet kapıları halk 
için, halkla birlikte olamamıştır. Yan tut
muştur devlet kapıları. Mutlu azınlıklar 

devlet kapılarından rahatça girmiş işlerini 
yürütmüşler, «Devleti ele geçirme» nln ta
dını çıkarmışlardır. Önemli olan top
lum birlik içinde, dirlik içinde oluşuysa hiç 
llgilendlrmemlştlr üç kafadarı. Devletle, 
halkın bütünlüğü açısından baktığımızda 
ekonomik sorunlar ikinci gelir kanısında
yım. Halk devletten, devlet halktan kopuk. 
İçerde anarşi terör yaratılmış bilinlice. Ölüm 
mangaları yetiştirilmiş, bürokrasi halktan 
kopuk; yurt bir karmaşa içinde gel de pa
rayı ön plana geçir. Geçmesine geçer. Bun
dan ölüm mangaları çıkarcıları, soyguncu
lar yararlanır.

«Devletin malı deniz, yemeyen domuz» 
tümcesi ışığında (!) «Devlet Malı» yenmiş 
yenmesine olanak tanınmış. «Kardeşler or
taklığı» kurulmuş sıfırdan işe başlayanlar 
milyarder olmuşlar. Şimdi de Türkiye dı
şında halkın devletinden kaçırdıklarını ye
mekle «iştigal) ediyorlar. Ne derler? «Dev
let malında saçı bitmedik» lerin hakkı var- 
mış. Şimdi, 
lerin çarçur 
ondan sonra 
«Milliyetçilik»

devleti soyduracaksın, döviz- 
edilmesine göz yumacaksın, 
da «Milliyetçiyim» diyeceksin, 
yani ulusçuluk bir özveri, na 

mus, işidir. Her ulusçuyum diyen, bu ulus
çuluğun altında devleti soymaya, kendin
den olmayanları öldürmeye kalkarsa onun 
ulusçuluğu da kalkar. Ulusçuluk «Benim 
gördüğüm gibi görecek, düşündüğüm gibi 
düşüneceksin; yasakladığım yayınları oku
mayacaksın» demek değildir. Ulusçuluk, dev 
letle halkı bütünlükten alıkoymak hiç değil
dir. Ulusçuluk, insanı sevmekten uzak ol
mak değildir.

Ülkenin ekonomisini, toplum yapısını, 
öğretim sistemini bozacaksın; devleti halk
tan, halktan devleti ayıracaksın sonra da 
«Milliyetçiyim» diyeceksin. Bu olmaz. Olan; 
devlet halk bütünlüğüdür.

78 
Pide ve Lahmacun 

Salonu

MÜBAREK RAMAZAN 
AYINDA

SAYIN GEMLİK LİLERE 
YENİ BİR HİZMET 

DAHA SUNAR

Günün Her Saatinde 
Yumurtalı ve 

Susamlı Ramazan 
Pideleriyle 

Hizmetinizdedir.

Not ; Kıymalı Plda 
Çafltlarl 15 Uradır.

İskele Meydanı Şirin
Sineması Yanı Gemlik

Ayhan Minare Turşu Konserve W İM 
Hüseyin Afeçfflk İnşaat Mûte. 54315
Turgut LMuhan G3LS£ 92» 
Aiinza Kesen MüMMıei 13305
Fahri Coşkun Naküyec-i 9 AÖ5
Sultan Başkaya İnşaat MuieMudı MLBJE.
Selahattin Uzunkayo İnşaatçı MME 
İbrahim Koçdemir Plakçı 3.565
Mehmet Ertem Lokantaca 3İJOOO
Cemalettin Gürel Zeytinci 5.995
Yılmaz Karacan Berber 2956
Bedriye Ercan İnşaatçı M BE
Aiinza Ünal Marangoz 10310
Ahmet Çelik A.E.G. Bayi 33.805
Aiinza Gündü Züccacrye 63305 
Osman Yazıcı Zeytin Tüc. 54.455
Hilmi Soykan Nakliyeci 4315
Şahin Çavuşlar Tuhafiyeci 35.38C
Seyfullah Filiz Kasap 22.060
Seyfullah Ozan Bina İnşaatı M. B. E. 
Halit Çakır Bakkaliye 5340
Ali Acar, Müstahsil 9.685
Ali Ceylan Firma 3.040
Salih Ersalgut Bakkaliye 8315
Mehmet Alton İnş. Malz. Satışı 235360
Ertan Doğru Nakliyeci 56.485
Yusuf Aydın Nakliyeci 12.555
İbrahim Kandemir Nakliyeci 4.440
Halil Uğur Yağlı Boya Hırd. 40.450
Lütfü Atmaca, Kireşçi 11325
K. Kemal Ergen Biriketçi 21.535

Haşan Filiz Lokantacı 10.000
Ahmet Keke Pansiyon İşi. 1.765
Bilgin Kostak, Nakliyeci 10.455
Turan Kader Nakliyeci 52.950
Sami Taran G.M.S.İ. 4.697
Nafiz Barış Berber 4.625
Celal Durmuş Kahveci 9.860
Aydın Dinçer Oto Yd. Par. Tic. 406.000 
Faik Güre Köfteci 10.210 
Müzeyyen Karanfil G.M.S.İ. 3.297
İsmail Torun G.M.S.İ. 4.960
Behiçe Evronos, G.M.S.İ. 4.572
Selahattin Uzunkaya Taş Kum. İş. 44.830 
Abdullah Türe G.M.S.İ. 4.447
Turhan Onur G.M.S.İ. 1.810 
Emin Özergen Meysan Gıda San. 39.547 
Emin Peker Bakkaliye 71.885 
Mustafa Sönmez G.M.S.İ. 9.840

KÖRFEZ BASIMEVİ
Her Türlü Düğün Nişan. Sünnet 

Davetiyeleri
Fatura, Dene, irsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit Karladres ve Her Çeşit 
Basım İşleriniz için Emrinizdedir.

Tlf : 1797
İstiklâl Cad. Şirin Pasajı No. 45 GEMLİK

MÜJDE!..

ÖZDOĞANLAR BAKLAVACISI
SAYIN GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE GİRDİ

Ramazanda Ağız Tadıyla Baklava 
ÖZDOĞANLAR’DA

İstiklâl Caddesi Gürçay Pasajı — GEMLİK

Beitiye Erkar. 6MLSJL 4800 
Anaubar Başfcns GMJSİ. S396 
tama! Erdoğan BaUk Müh. 3*322 
Mehmet Erdoğan BeM Mus MMİ 
8. Katur. Erdoğan Ekmt Mm*- 36-175 
Bîâeat Kurt Zeştts Yağ- Amal 1-150 
Ömer Yasa Mp Taşı Taş. IMS 
Ethesn Özer MMdvoci <355
liûat|1s Güler Matbaaca 10310
Afi Çatsfc Tuhafiye 153SC 
Mehmet Köfteci 5 335
Necati Aşkın Lokantacı 33-355
İsmet Çeor Tunahye 8875
Kaya Çoşkun Nakfiyecâ 25315 
ismet Kek Terzi Kuaför 11355 
CeM Atmaca Kireççi S32S
Mhal Çalım Nakliyeci 4.085
Ahmet Aydm Nakfiyed 6.150
O. Nuri Maya Nakfiyed 2380
Afi Aslan Nakliyeci 2-100 
Sekil uttin ÇaOk Taksici S.665
Necmettin Fırat GM.Sİ 1E310
Ahmet Aygün Taştan Atcrto* Mut MKE
Nuri OfluoğJu Gcaânocu 25340
Nuri Perksan Zeytma 2JB15
İbrahim Dönmez Kûfeci 332$
Erdoğan Alemdar Sanay. Tûc. 1364.60
Ayhan Fîlyos Soğuk Demirci 8.872
Arif Turangil İnş. Mut 19735
Ali Zerman Nakliyeci 31.885
Ali Sevinç Pansiyon İşi. 745
Umur Taş Kavaf 10.000
Galip Soğanlar Fotoğrafçı 4J50Ö
Halit Kuzey Kasap 12300
Necmettin Kayacık Pansiy. İşi. 4.855
İbrahim Ak Pans. İşlet 2.600
Mehmet Eğe Nakliyeci 32.190
Ömer Akgün Bakkal 10.035
Ahmet Acar Fırıncı 85.465
Ekrem Coşkun Sandık İm. 18.160
Yılmaz Bıyıklı Nakliyeci 21380
Osman Okumuş Tesis. Malz. Tic. 10.890
Sabahattin Sezginer Zeytin Tüc. 14.725
Nuri Hoca Nakliyeci 6.150
Engin Berberler Mobilya Tic. 8.522
Yaşar Konukgil Mobilya Tic. 8.522
Nihat Erol Nakliyeci 62.7C5
Hüseyin Güler Bakkal 4315



Satılık Dükkân ve Bürolar
Erkullar inşaat Ortaklığı

ilçemizin Merkezi Yerinde inşaasına Başladığı 
“GÜRLE iŞHANI’nda” Asansörlü, Kaloriferli, Lüx Dükkân ve 

Büroların Satışlarına Başlamıştır. Sayın ihtiyaç ve Tasarruf Sahiplerine Duyurulur.
MÜRACAAT :

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
İSTİKLÂL CAD. NO'. 31 İU GEMLİK

TLF : 1496 - 2194

YAPRAK EMLAK
SATIŞLA BİTMEYEN HİZMET

Tlf : 1271 - Ev : 1300
İstiklâl Cad. No. 1 2 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

Butik Bolci
1979 yazının nadide renkjve 
desenleriyle gül [bahçesinden 

farksız çeşitli modelleriyle
Gemlik Ti [Bay ve Bayanların 

Emrindeyiz 
— Nice Yazlara —

Tlf : 1949
Pak Otel Yeni GEMLİK

SATILIK ARSALAR

ORTAOKUL BİTİŞİĞİNDE 250 
RESMİ PARSEL ARSA 
ACELE SATILIKTIR.

Müracaat :
Yeni Çarşı No. 51 GEI

Zayi
16 DR 693 nolu aracımın ruh 

bettim.
Hükümsüzdün

Tevflk

BÖWE Kuru Sistem temizleme Fabrikası 
Gemlik şubesi

Sev Dikim Evi
ALAATTİN FİLYOS

Semerciler Yokuşu No. 8 — GEMLİK
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