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Olay ilçede Kınandı t ... -
SORUNLU MÜDÜRÜNÜZ KADRi' GÜLER' 
Bursa’da Faşistlerin Saldırısına Uğradı

Gazetemiz sahibi ve So
rumlu Müdürümüz Kadri Gü
ler Bursa’da eşinin yanında 
saldınya uğradı.

Kadri Güler ve Eşi Nur
san Güler. Çarşamba günü 
gittikleri Bursa’da alışveriş 
yaparlarken, arkalarından ge 
len ve kimliği saptanamayan 
kişilerin saldı asına uğradı.

Sorumlu Müdürümüz ola
yı şöyle anlattı :

e— Cumhuriyet caddesin 
de, eşimle birlikte alışveriş 
yaptıktan sonra İnönü cad
desine doğru yürüyorduk. Bir 
ara arkamdan bir el, «bîr da
kika» dedi. Geriye dönmem
le yumruklanmağa başladım, 
sendeliyerek düştüm. To
parlanıp üzerine yürüyünce, 
saldırgan kaçtı.»

İki kişi olan saldırganla
rın darbeleri ile burnum ka
nadı yakında bulunan Ha
yat Palikiliniğinde tedavi e- 
dildim.j

devam etmekte, faşistler can 
lara kıymakta, terör ve bas
kılarla yılgınlık ve korku or
tamı yaratmak için demok
ratlara, yurtseverlere, dev
rimcilere ve halkımıza saldır 
maktadırlar. Bu tür saldırı
lar bizleri yıldırmayacak ve 
halkımız faşizmi mahkum e- 
decektir.»

Öte yandan Töb-Der Gem 
lik Şubesi de yaptığı yazılı 
açıklamada saldın kınanarak 
şöyle denildi :

CHP'Lİ ÜYELER TOPLANTIYI TERK ETTİLER 

BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI 
TOPLANTISI YAPILDI

«— Ülkemizde son iki yı
la yakın zamanda görülme
miş boyutlara ulaşan faşist 
saldırıların hedefi, yükselen 
emekçi hareketini sindirmek, 
İlerici, öğretmenler, işçiler 
ve tüm emekçi halkımız üze
rinde terör estirmektir. Yük
selen bu hareketi; emperya
list para babaları ve onların 
yerli işbirlikçilerinin sultası 
olan, faşist yönetim özlem 
çilerinin heveslerini kursak
larında bırakacaktır. Üyemiz 

Kadri Güler ve eşine yapı
lan bu canice saldırıyı bir 
kez daha nefretle kınanzl»

Öte yandan Haydariye 
Köyü Kalkınma Kooperatifi 
ikinci Başkanı İsmail Hakla 
Aslan ve Muratoba Köyü 
Kalkınma Kooperatifi Baş
kanı Mehmet Korkmaz’da 
yaptıkları açıklamada şu gö 
rüşlere yer verildi :

«—Haydariye Köyü Kal
kınma Kooperatifi Başkanı 
ve ilçemizin kooperatifçi ön

deri gazeteci arkadaşımız 
Kadri Gülerin Bursa’da fa
şist canilerce saldırılarak dö 
vülmest, fqşistlerio_Jgüruaeç-_ 
tikçe cüretlerini artbrdıklan- 
nı göstermektedir. Kırsal ke
simin örgütlenmesinde öncü 
lük eden arkadaşlarımıza kar 
şı son günlerde artan sal
dırılar bizleri yıldırmayacak 
İır. Biz köy emekçileri ve hal 
kımız faşizme gereken der
si verecektir. Bu haince sal
dırıyı nefretle ktnonz.tu i?-

Kompresörü 
Pottayım 
AZOt . 
Sanayiinde 
Üretim
Durdu—

i s
* ■ ■ I

1977 yılında üretime geçi 
m esi gerektiği tıertBu çeşitti 
montaj aksak iHdanyio uzun 

oo'sûçedeıtçibep uretipe ©eçej 
miyen Azot Sanayi Gçmhk 
Fabrikası tam kapasiteyle I 
çalışırken, komprösör patlat 
iması nedeniyle üretimi durj 
durdu.

Günde 1800 tan % 261 
lık amonyum nitrat üreten; 
Gemlik Azot Sanayii fabrika! 
sı kurucu montaj firma tora- 
fından devir teslim işlem
leri yapıldığı sırada üretimin 
en önemli ünitelerinden o- 
lan kompresör bilinmiyen ne 
denlerle patladı ve fabrika
da üretim tamamen durdu-

TEPKİLER

Sorumlu Müdürümüz Kad 
ri Güler’e yapılan saldın ü- 
zerine, CHP İlçe Başkanı Av. 
Alî Aksoy, olayı kınayarak 
şu açıklamayı yaptı :

«— Yönetim Kurulu üye» 
miz, gazeteci Kadri Gülerin 
Bursa’da kimlikleri saptana 
mayan kişilerin saldınya uğ 
raması bir raslantı değildir. 
Saldınnın Bursa ÜGD şube
si yakınlannda olması her- 
şeyi ortaya koymaktadır. Ar 
todaşımızı görenler, bu lo
kalden çıkarak kendisini eşi
nin yanında hedef seçmiş
lerdir. Terörün ülkemizdeki 
kaynağı bizlerce bilinen o- 
daklardır. Bu durum, her- 
gûn artan faşist saldırılarla

EMNİYET AMİRİ KUMAR OYNATAN
KAHVEHANELERİ KAPATIYOR

IIçomIzs atanan yeni Em* 
niyet Amiri Hess» özdemlr.

Belediye Meclisinin Ekim 
ayı toplantısı tartışmalı geç 
ti ve CHP li üyeler «Meclis 
oldu bittiye getiriliyor» diye
rek toplantıyı terk ettiler.

Pazartesi günü saat 14. 
de Belediye B a ş ka
nı İbrahim Akıtın Başkanlı
ğında toplanan Belediye Mec 
[isinde bir tek AP li üye 
Tevfik Solaksubaşı bulunmu 
yordu.

Toplantı gündeminde bu 
lunan eski meclis tutanakla
rının okunmasından sonra, 
Başkanlıkça, Belediye Mec
lisinin Haziran ayı toplantı
larının li İdare Kurulunca 
iptal edildiği bildirilerek; gün 
deme. Başkan Vekilliği, En
cümen üyelikleri. Meclis Baş

I Içem izefbir tire ön- 
aa atanan Emniyet Amiri 
Hatan özdemlr, ilçedeki 
denetimlerini sıklaştırır
ken kumar oynanan kah
vehanelere baskınlar dü
zenliyor.

Yeni Emniyet Ami
rinin ilçemize atanmasıy
la ilk İç olarak kasabanın 
çeşitli semtlerinde bulunan 
sloganları sildirmesinden 
sonra, İki kişilik bir sivil 
ekip oluşturmuştu. Emni
yet kuvvetleri bu hafta I- 
finde do ilçenin birçok 
kahvehanesinde denetim
lerde bulunmuş ve marka 
İle oyun oynatan kahveha
neleri ve oyuncuları mah
kemeye sevk ederek ISOO 
TL. İle 4000 TL. arasında
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kan Vekillikleri ve yazman
lıkları için seçim maddesinin 
eklenmesi istemi üzerine tar
tışmalar çıktı.

CHP Grubu sözcüsü Ecz. 
Şükrü Ekim, konunun gru
bu tarafından görüşülmedi
ği, bu nedenle bir dahaki 
toplantıda ele alınmasını is

Çamaltı Tuzlasından 
500 Ton Tuz 
Geliyor

İlçemizdeki zeytin ve 
turşu üreticilerinin kullan
ması İçin 500 ton kalın 
tuz dün İzmir Çamaltı 
Tuzlasından yola çıktı.

Gemlik Tekel Müdü
rü Sabahattin Koruköy, 
gazetemize yaptığı açık
lamada bu yıl tuz sıkıntı
sı çekilmeyeceğini ve bir
kaç gün içinde " Hüse
yin Avcı" gemisiyle 500 
ton kalın tuzun geleceği
ni söyledi.

Yağ Muhtarlar 
Aracılığıyla Satılacak 

Kaymakamlık
10 Ton Margarin 
Yağı Getirtti

Gemlik Kaymakamlığı 
yaptığı girişim aenunda 
10 ton ALBA adlı marga
rin yağı getirtti ve muh
tarlar aracılığıyla halka 
Pazartesi gününden Itlba-
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temesine AP li üyeler ve Be
lediye Başkanı karşı çıkmış
tır. CHP li üyeler toplantının 
anlayışsız bir şekilde sürdü
rülmesi üzerine meclis top
lantısını terk etmişlerdir.

CHP Belediye Meclisi 
grup sözcüsü Şükrü Ekim, 
gazetemize yaptığı açıkla

Balıkçılar Derneği 2. Başkanı Dinç
Kaymakamın Makamına Kabul Etmediğini İddia Ederek
Görevinden İstifa Etti

Gemlik Balıkçılar Derne
ği 2. Başkanı Hüseyin Dinç, 
Kaymakamlık Makamında ka 
bul edilmediğini iddia ede
rek görevinden istifa- etti.

Hüseyin Dinç'in basına 
yaptığı, açıklamada 3 Ekim 
günü dernek sorunlarını gö 
rüşmek için gittiği Kayma
kamlık Makamına kabul e- 
dilmediğini ve üç saat kapı
da bekletildiğini bildirerek 
şunları söyledi :

«— Canını dişine taka
rak gıda sorununda üretime 
büyük katkısı olan balık ü- 
reticilerini temsilen gittiğim

yüce makama kabul edil 
medim. Bu durum şahsıma 
karakteriyle bağdaşmadığın
dan meslek grubumuza say 
gınlık duyuluncaya kadar gö 
revimden ve yönetim kuru
lundan istifa ediyorum.»
KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI

Öte yandan olayla ilgili 
görüşlerini sorduğumuz İlçe 
Kaymakamı E. Hüseyin Kö- 
seoğlu şu açıklamayı yaptı:

«— Kaymakamlık maka
mı, şahsıma ait değildir. Bu 
güne kadar bu makama her 
kez girmiştir ve herkezin so
runları dinlenmiştir. Sayın 

mada şunlan söyledi :
«CHP lileri partizanlıkla 

suçlayan AP liler bu olay
da gerçek yüzlerini göster
mişler ve daha önceden al
dıkları kararla gündeme ekli 
olmayan seçimler konusunu 
kendi aralarında kararlaştı-
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Dinç, geldiği sırada ilçenin 
önemli sorunu olan mazot 
konusuyla ilgili dağıtım pla
nı hazırlamaktaydık. Mazo
tun ilçemize geldiği zaman
lar makamım çeşitli kişi ve 
kuruluşların ilgilileriyle do
luyor, rahat bir çalışma or
tamında dağıtım yapma ola
nağımız kalmadığı gibi baskı 
unsuru olarak fazla talepler 

TEŞKKKÜR
Sayın »kurlarım. Çarşamba çjSnû Bersa'ön Û6D yakın

larında, Mliaee mihraklardan tezşahlaniR oyunlarla hedef 
gSsterllerek. eşimin yamada kalleşçe kir saldınya ujredım. 
Saldın benim şahsımda tüm İlericilere, demokratlan, yurtse
verlere ve devrimcilere karşı yinele» saldırıların bir parçası
dır, Bu tir faşist saldınlannı kıaryer. lanetliyor ve bizi yıl
dırmaz diyoruz. D. S. 4 te

ruldu.

ilgililer, Fransız firma ile 
yapılan devir teslim işlem
lerinin durdurulduğunu, Fron 
sa’dan gelecek olan ilgili 
teknik heyetin incelemesi eo 
nunda kesin durumun anla
şılacağını bildirdiler.

le karşılıyoruz. Balıkçıların 
ve öbür kuruluşların harca
dıkları mazot oranı yetkili 
teknik elemanlar ve demek 
yetkililerinin beyanlarıyla 
saptandığı holde bu konu i- 
çin Kaymakamlık çalışamaz 
hale koyuyorlar. En adil da
ğıtım ilçemizde yapılmakta
dır. Bu dağıtım sayesinde

D. S. 4 re
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GAZETEMİZ «GOCUK ve BARIŞ» 
KONULU RESİM YARIŞMASI 
DÜZENLEDİ

1979 un «Çocuk Yılı» olması nedeniyle Gazetemiz 
Gemlik KÖRFEZ 7-12 yaşları arasındaki İlkokul öğ
renciler arasında «ÇOCUK VE BARIŞ» konulu resim 
yarışması düzenledi.

Yarışmanın amacı geleceğimizin güvencesi olan 
Çocuklarımıza bugünden, birbirini sevmeyi. Barışçı bir 
dünya İmgesinin belleklerde yer etmesini vurgulamak
tadır.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARIMIZ ı

1. Yanşma İlçemizdeki Merkez ve Köy llkokulla- 
nnda öğrenim gören 7-12 yaş gruplan arasında yapı
lacaktır. .

2. Resimler istenilen büyüklükteki resim kâğıtları 
üzerine yapılabilecektir.

3. Çalışmalarda resim yapmakta kullanılan her 
türlü renkli malzeme kullanılabilir.

4. Çalışmalar öğrencinin kendi yaratıcı gücü ile 
ortaya konacak ve her ilkokul kendi okulu bünyesinde 
yanşmayo gönderilecek yapıtları saptayacaktır. Yarış
maya istenilen sayıda resim ile katılma serbesttir.

5. Resim çalışmaları en gec 26 Ekim 1979 tari
hine kadar gazetemize ulaştırılacaktır.

6. Değerlendirme altı kişilik bir secici kurul tara
fından yapılacaktır. Sonuçlar gazetemiz aracılığı ile 
duyurulacak ve 1. 2. ve 3. ye ödül verilecektir. Dere
ceye giren yapıtlar gazetemizde yayınlanacak, ayrıca 
yarışmaya katılan tüm yapıtiar da sergilenecektir.

şiir köşesi

ilân
Sendikamız, aşağıda isim ve ünvanlan yazılı iş- i 

yerlerinde çalışan işçiler adına. Tek Genel Müdürlüğü 
ile işyerleri seviyesinde Teplu İş Sözlsşmesi yapacak
tır.
275 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca ilân olunur,

Enerji-Iş Enerji İşçileri Sendikası
Mehmet Şahbaz (G Sekreter) Ertuğrul Ergen (G. Bşk.)

TOPLU SÖZLEŞME YAPILACAK İŞYERLERİ :

1 - Türkiye Elektrik Kurumu Şebeke Tesis 4 grup 
Müdürlüğü - Bursa
2 - Tek Orhaneli Termik Santralı Tesis Grup Müdür
lüğü - Orhaneli
3 - Bursa Sanayi TM Bakım Ekibi Şefliği - Bursa
4 - Tek Trafo Dağıtım-Bakım Şebekeleri Bakım Ekibi 
Şefliği - Bursa
5 - Tek Kuzeybatı Şebeke Müdürlüğü Bursa Bö'gesi 
Baş Mühendisliği Organize Sanayi Bölgesi - Busra 
6 - Yenişehir Trafo Tek Hat Bakım Ekibi Şefliği Yenişehir , 
7 - Merinos Altı Trafo Merkezi Bursa Hat Bakım Eki
bi Şefliği - Bursa
8 - Orhangazi ili ( Asilçelik ) Trafo Merkezi O. gazi
9 - Kestei Trafo Merkezi - Kestel
10 - Orhangazi (154 Kw) Trafo Merkezi - Orhangazi ' 
11 - Tek Kuzuybatı Şebeke Müdürlüğü Bursa Sanayi' 
Çarşısı Trafo Merkezi İstasyonu - Bursa 
12 - Gemlik I Trafo Merkezi - Gemlik
13 - Gemlik II Trafo Merkezi (154 Kw) - Gemlik
14 - - Akçalar-Kirmikir Trafo Merkezi
15 - İnegöl Trafo Merkezi - İnegöl
16 - Orhangazi I Trafo Merkezi - Orhangazi

Kız Çocuğu
Kapılan çalan benim 
kapıları birer birer. 
Gözünüze görlnemem 
göze görünmez ölüler.

Hlrofima’da öleli 
oluyor bir on yıl kadar. 
Yedi yaşında bir kızım 
büyümez ölü çocuklar.

Saçlarım tutuştu önce, 
gözlerim yandı kavruldu 
Bir avuç kiil oluverdim, 
külüm havaya savruldu.

Benim tizden kendim için 
hiçbir şey istediğim yok.
Şeker bile yiyemez ki 
kâat gibi yanan çocuk

Çalıyorum kapınızı 
teyze, amca, bir İmza ver. 
Çocuklar öldürülmesin 
şeker de yiyebilsinler.

Nazım HİKMET

Şakacı Şiir
Hadi güneşi budayalım 
daha 'çok işisin diye 
saçlarını kınalayalım aydedenin 
gençleşsin biraz.

Top namlusundan saksı 
uçaklardan dönme dolap 
tüfeklerden fasulye sırığı yapalım 
işe yarasınlar.

Kavun karpuz yetiştirelim 
çatısında evlerin 
denizi sürüp darı «kelim ortasına 
bu da şakası olsun şiirimizin.

Çöle su, tarlaya tohum gerek 
yoksula aş, hastaya doktor 
her köye bir okul kuralım 
değişsin görünümü yeryüzünün. 

Davranın çocuklar ha gayret 
geç kalırsak bu işte 
büyükler oyunu bozacak.

Bilgin ADALI

Dünya Çocukları
Ben bir küçük çocuğum
72 de doğmuşum
Özgürlük istiyorum
Şu küçücük dünyamda

Zengini, fakiri, çirkini
Güzeli, siyahı, beyazı
Tüm dünya çocuları
Elele vererek bir zincir dalım
Küçük dünyamızı kuralım

Ne istedik de verdi bize büyük
lerimiz

Oyun sahası mı yoksa özgürlük mü?
Az ve pahalı kitaplar mı?
Yoksa etrafımızdaki kirli çevre- 

(tnizi mi?

Bir özgürlük dünyası istiyoruz
Tüm dünya çocukları
Üzeni de sevenleri de ols a
Yine mutluyum çocuk’um 79 da

Kardeşiz dedik, arkadaşız dedik
Koşarak elele verdik 
Biz dünya çocukları

Nimet ESEN
Şehit Cemal ilkokulu

Gemlik

Son Yerine
Zulmün her türlüsü

Kötü kardeşler

Hiçbiri

İnsana göre değil

Ağaç dikmek sabahları uyanmak İyi

İyi hayvan bakmak çiçekleri sulamak

Rahatsalar insanların soluğunu dinlemek iyi

İyi Özgürlüğü düşünmek

Yaşamak onun İçin

Bütün gün çalışmak onun için iyi

Bütün çocukların uyuyuşu uyanışı iyi 

Zulmün her türlüsü kötü.

ilhan Berk

Acele Satılık Daire
GAZHANE CADDESİNDE 136 M2 
LÜKS DAİRE ACELE SATILIKTIR.

Müracaat ; Gemlik Körfez Gazetesi Tlf ; 1797 
Net ; Bahçe ile de değiştirilir.

YAPRAK EMLAK
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

Müjde
SAYIN GEMLİKLİLER 

YENİ AÇTtâlMIZ ATELYEMİZDE 
DEMİR DOĞRAMA. SU TESİSATI»

SOBA» BORU VE OLUK İSLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR»

ALİ TURHAN - REMZİ AKLAN 
i/ıce Cad. Demir Döven Sok. No. 8 Gemlik

Tlf : 1271 - Ev : 1300
İstiklâl Cad. No. 12 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK 
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

Singer Dikiş Makinalarının 
Gemlik’li Hanımlara 

Yepyeni Hizmeti

PİKO (YOKNAZ) NAKIS MAKİNALARI 
KURSLARINA ÜCRETSİZ OLARAK 

25. 1O. 1979 GÜNÜ
KATILABİLİRSİNİZ

TURGAY ÖZKARDEŞ
Singer Yetkili Satıcısı
Tel : 1067 - 2046
İstiklâl Cad. Ozkardeşler Pasajı G E M L I K
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Hükümet olması hırsı, ulusal torun* 
lan geride bıraktınrsa, bu hırsa kapılan
lardan hayır golınrz. Hayır gelmez; Ön- 
cebkle yakınlar, çevre, cep hesabı yapa
lak hükümet olma yolundadırlar. Gide
rek derockrasiyi de sulandırır, bu gibiler. 
Sulandırılmış dokrasideo ne denli hayır 
gelir; sis hesaplayın. Sulandırılmış demok
raside at oynatanlar, oynatılan atlara göz 
yumanlar, kuyrukları sıkıştığında « Hu
kukise Anayasa anlayışına aykırılıktan-» 
Söa ederek, ayrılırlar başı oldukları hü
kümetten. Yakın ^tarihte, 1971 de böyle 
olmuş; Demire! « muhtıra » nın hazım 
zorluğunu Anayasa ya, hukuk anlayışına 
yüklemiştir.

Devletin başbakanı. Anayasa, hukuk 
anlayışının sağlamlığı yönünde gerçek sı
navım vermemişse, kaçamak yollardan 
kolaya gitmeyi veğlemisse; Onun «hukuk 
anlayışından » kuşkulanmak gerekir. Ana- 
yasa'ya < Lüks » diyen başbakanlar doğ
rultusunda, Anayasayı yolunmuş kuşa 
çevirmek isterler. Ulusun gözleri önünde. 
Cumhuriyet tarihinde görülmeyen millet 
Vekili pazarlan îyo'unu açan kimdir ? 
Oturduğu koltuğun nimetlerinden kim, 
kimler, nasıl yararlanmışlardır. ? Sı
fırda olan bir ailede milyonerler nasıl 
türemiştir ?

Bugün dorukta olan anarşi, terör De- 
'nirel'li Hükümetlerde palazlanma dı mı? 
< Kontr Gerilla » kimim kanatları altın
da güçlendi ? Toplumlunuzda büyük ya
ralar 'açılmasına neden olan ekonomi 
çarkı, kimin saltanat günlerind- bozuldu? 
MC leri anımsayalım. O günlerde, kamp
larda yetiştirilen « Vurucu güçleri, s

Hükümet edenlerden beklenen, ulu
sal kalkınmayı hızlandırıcı çelışmadır. 
Demirel yaftah hükümetlerde ulusal kal
kınma çıkan dönük hızlandırıldı. işgaller 
ulusal bütünlük hiç sindirelemedi, ulusal 
bütünlük de sulandırılan demokrasiden 
payını aldı; parçalara bölündü. İşgaller, 
soygunlar, ayırımlar... Gerçekleri sergile
yen ilerici yayınlan okuyanların üstüne 
sopayla, silahla varıldı. Düşün özgürlüğü 
yok edilmek neyin nesiydi. Yeri geldi
ğin da sanlınılan Anayasa getirmedi mi 
özgürlüğünü, sayfalarında yazılı değil mi ?

TAKVİM BASTIRACAK 
FİRMALARIN DİKKATİNE

1980 Yılı Yaklaşıyor
Zengin Takvim Örneklerimiz 

Basımevimize Gelmiştir. 
Geliniz, Görünüz ve Kararınızı Veriniz 

SİPARİŞ KABUL ETMEYE BANLADIK

KÖRFEZ BASIMEVİ
Gazhane Cad. No- 45/A GEMLİK

Düşünen beyinler yerine, öldüren beyin
ler yetiştirildi. Laiklik iikeei çiğnenerek, 
din, dini inançlarda sulandırıldı.

Demirel başta olarak bugünlerde 
muhalefetin ağzı iyice bozuldu. Kara çal
ma, gençlerimizi ikiye bölme girişimleri 
hızlandırıldı. Yurt düzeyinde yüksek tut
mayı yeğledikleri tansiyon, giderek yük
selmekle. Böyle davraınşlarda, ’ muhale
fetin yapıaına da bakarak özledikleri ne
dir acaba sorusu geliyor uslara. Bir ta
kım suçlamalarla, hedef göstermelerle, 
kargışayı hızlandırarak amaçlarına doğru 
yürümeyi, zamanlamayla bazı hareket
lerin olacağını düşlüyorlar herhal. Bir 
ara rejim, kara rejim özlemi içinde olan
lar. işbaşındaki hükümetin düşmesini ön
görüyorlar. Cici muhalefet, sermaye elele, 
kolkola gidiyorlar; tabanı büyük, güçlü 
hükümet kurdurma yolunda. Bağımsız 
bir başbakanın kuracağı hükümet ne ge
tirir? Yararı, zararı ne olur? Anarşi, te
rör durur, ekonomi düzelir mi? Serma
yenin sömürüsü, oynadığı oyunlar bozu
lur mu? Yoksa parayla, kurdurulan hü
kümet düşer mi? Bunlar, bunlar gibi 
sorular hop yanıtsız kalıyor. Az mı de
nendi geniş tabanlı hükümetler. Yine bu 
hükümetler, kullanılmadı, devrilmedimi 
çıkarcı çevrelerce. Her gelen yeni hükü
metler, ulusun yozlaşmasına, kargaşaya 
neden olmadılar mı? Bugün memleketin 
sosyo-ekonomik durumu iyi değil, fiyat 
denetimleri yok, bir piyasa anarşisi var. 
Metelik'e kurşun atan bir hazine bırakılır, 
yozlaştırılan, saptırılan piyasa, bırakılırsa 
ne denli sağlık beklenir? ’

Hükümet gidecek de ortalık süt li
man mı olacak? Bugün, seçimlerden son
ra hükümetin düşmesini isteyenler vur
gunlarına vurgun katma sevdasında olan-, 
lar. Yine gelen hükümete bazı hedefler 
göstererek canlar kıyılacak, düşen özgür
lüğü yara alacaktır. Yani bir sömürü or
tamı yaratmak isteyenlerin, istekleri kur
saklarında kalacak; hükümetin düşürül
mesine olanak bulamayacaklardır, hırslı, 
kindar politikacılar.

Gazetemiz Sahibi Sorumlu Müdürü 
Kadri Güler’in Bursa’da uğradığı faşist 
saldırıyı nefretle kınar, geçmiş olsun dilerim.

KÖRFEZ

BASIMEVİ

1 Her Türlü Düğün Nişan, 
Sünnet Davetiyeleri

Fatura, Done, irsaliye, 
Makbuz, Senet Kartvizit

I Kartadres ve Her Çeşit 
Basım işleriniz için

Emrinizdedir.

Tlf : 1797
İstiklâl Cad. Şirin Pasajı GEMLİK
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l$IKOĞLU KOLL. STİ.
HANDAN IŞIK - ZAFER YAVUZ 
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MÜJDE

ATOM KONFEKSİYON
IŞIKOGLU ÜRÜNLERİ
BAKKALINIZDAN ISRARLA İSTEYİNİZ

Yakında Açılıyor
YOĞURT

* PEYNİR
* TEREYÂĞ

* REÇEL
* BAL

OSMANİYE MAH. PAZAR SOK. NO. 11

| SATILIK i
I LÜKS DAİRELER f
8 ESENTUR İNŞAAT TA |

Kamaran Esen §
1 i

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA îg
KAVUŞMAK İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ.
DEMİRSUBAŞI MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ ||

95 M2 LÜKS DAİRELER. |j

I Müracaat O
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik

Kış Yaklaşıyor ı
j BAYRAK KÖMÜR J 

< TİCARETHANESİ J 
| YAKACAK SORUNUNUZU EN İYİ I 

| ŞEKİLDE ÇÖZÜMLER

< Soma, Linyit Kömürleri Satışları 
| Başlamıştır.

(METİN BAYRAK 
«Orhangazi Caddesi Tlf : 1828 GEMLİK

/ Satılık Arsa
ı1 Dörtyol Hisar Mah I 
ı ' 212 m2 arsa
ı ' şahlıktır.

I Müracaat :
i Semih Güney

Esmen Kolonya Bayii i |

1 ZAYİ

Gemlik Tekel Md.lüğünden 
almış olduğum 126 nehı' 
tekel fatura defterimi kay- 

, bettim. Hükümsüzdür. T

Harun Paksoy 
Adliye Köyü

Gemlik Körfez’i Okuyunuz, Okutunuz
Abone Olunuz.

11 m fllLJiı JLJk OJU ZLJk 4L3- 35^21 İSME

| I
İMALATTAN HALKA SATIŞ J

| Mobilya Alacaklara Müjde [

| İnegöl Mobilyayı Gemlik'e Getirdik |
I s
1 ÇEŞİT MOBİLYA - KLASİK - MODER

■ YEMEK ODASI - YATAK ODASI 
a SÜRGÜLÜ DİVAN * KENDİ İMALATIMIZ fi 
| ÇEŞİTLİ OTURMA ODASI - İSTENEN | 

â RENKTE KADİFE DROLON a
1 KUMAŞLARLA İTİNALI KOLTUK fi

j TAKIMLARI jj
j İMALAT FİATINA HİZMETİNİZDEYİZ | 

î w

I" GEMPA SANAYİİ MAMULLERİ MOBİLYA Ş

İMALÂT VB PAZARLAMA i
I Ziraat Benkoar Arası No. 17/A GEMLİK S

। l
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Müjde Müjde
SAYIN GEMLİK’LİLER

OTO TAMİR ATELYESİ
Sayın Müşterilerimizin Otomobil ve 

Traktörlerin Her Türlü Kaynak ve Tamir 
İşleriniz İçin Hizmetinize Girmiştir.

HAŞAN * RIDVAN l$IK
Gemlik Girişi Dereboyu Ilıca ^Arkası Gemlik

SATILIK ARSA

Eski Orhangazi Cd. Cami yanında 75 m2 

resmi parsel 4 kat İmar durumlu 

arsa satılıktır.

Not t Yeril araba İle anlaşabiliriz.
Anadol kamyonette olabilir. Mür. Tlf: 1355

YAPRAK EMLAK
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

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

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

S A 
DAİRE - 

ZEYTİNLİK - 
A R

DÜKKAN — EV 
BÜRO — ARAZİ VE
SALAR

Satılık Telefon
SIRA NUMARASI 554 OLAN 

TELEFON SATILIKTIR

Mür t Tlf : 1797
GEMLİK



HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

SORUMLU M09ÛR
KADKİ GÜLEK 

SAHİBİ
gemUk

KÖRFEZ
Yönetim Ytrl : Şirin Pasajı 
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Kamuran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA 
KAVUŞMAK İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ. ğ 

DEMİRSUBAfl MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ
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SAĞLIKLI BtK
YAŞAM IÇİ2V

IŞIKOĞLU ÜRÜNLERİ
BAKKALINIZDAN ISRARLA İSTEYİNİZ

* YOĞURT
* PEYNİR

* TEREYAĞ
* REÇEL

* BAL

IŞIKOĞLU KOLL. $Tİ.
HANDAN IŞIK - ZAFER YAVUZ
Çeşme Sok. No- 2 Tlf : 2035 GEMLİK

i 
i 
i

BALIKÇILAR DERNEĞİ 2. BAŞKANI DİNÇ 
GÖREVİNDEN İSTİFA İTTİ

birçok yerde mazot sıkıntı
sı çekildiği holde ilçemizde 
kısa sûrede giderilmiştir. O 
günkü çalışmada yalnız Gem 
tikli balıkçılara gelen parti
den 8 ton mazot verildi. Ma
zot geldiğinde herzomanki 

esaslar dahilinde dağıtım ya 
pılacağından bütün Gemlik
lilerin gönül rahatlığı için
de olmasını isterim. Bu tür 
olaylarda Kaymakamlık ma
kamını suçlu göstermek yer 
sîzdir.»

——lir TOr nar ter ww wwr
| Kış Yaklaşıyor |

| BAYRAK KÖMÜR I
I TİCARETHANESİ |
J YAKACAK SORUNUNUZU EN İYİ |5 ŞEKİLDE ÇÖZÜMLER |

S Soma, Linyit Kömürleri Satışları 
Başlamıştır. |

S ' ' 1
| METİN BAYRAK

B Orhangazi Caddesi Tlf : 1 828 GEMLİK

CHP’Lİ ÜYELER 
TOPLANTIYI
rıp, seçim kağıtlarını bile ha
zırlamış şekilde meclis top 
lantısına gelmişlerdir. AP il
ler herzamankl gibi işi ol
du bittiye getirmek istemek
tedir. Biz CHP İller olarak 
aynı çatı altında bu olaya 
izin veremezdik.»

CHP li üyelerin Meclis 
toplantısını terk etmesinden 
sonra AP li üyeler ve bağım 
sız üye A. Kâni Öztin’in ha
zır bulunduğu toplantıda se
çimler yapıldı.

Daha önce AP İlçe Yö
netim Kurulunca saptanan 
göstermelik seçimlerde, en- 
cümen'e Emin Bora, Kâmil. 
Sertkaya. Belediye Başkan 
Vekilliğine Osman Taylan, 
Belediye Meclis Başkan Ve
killiğine İbrahim Aydın, Ah
met Çeterez, Belediye Mec
lis Kâtipliğine Esat Coşkun, 
Nurettin Bay seçildiler.

EMNİYET AMİRİ 
KUMAR OYNANAN
para cezasına çarptırmıştır.

öte yandan kumarha
ne olarak işletilen ve ça
lışmayan Zeytinciler Kulü
bü İle Meltem Kulübü da 
Emniyet Amiri Haşan öz- 
demir tarafından kapattı- 
rılmıgtır.

Kaymakamlık
10 Ton
Margarin Yağı 
Getirtti
ren dağıtmaya bağlıyaca
ğı açıklandı.

İlçe Kaymakamı E. 
Hüaeyin Köseoğlu, Ünl- 
versal firmasından sağla
nan 10 ton yağın 2,5 
kg. Iık birimler halinde 
halka dağıtılacağını bildi
rerek şunları söyledi ;

“— Toptancı Hamdi 
Tangün aracılığı ile ge
tirttiğimiz ALBA yağları 
10 kg. Iık koliler halinde
dir. İlçemizdeki tüm yurt
taşların bu yağlardan ya
rarlanabilmesi için 2,5 kg. 
Iık birimler halinde muh
tarlar ye Belediye yardımı 
ile dağıtılacaktır." dedi.

KAYIP
8. 5. 1971 tarihinde 

Hayderiyo Köyü İlkokulun
dan aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

İsmail Altın

Teşekkür

Herzaman yazıyoruz ve 
diyoruz ki : Fa, İzm, kitlelere 
korku ve yılgınlık yaratmak i- 
çln her türlü oyunu tezgahlı
yor. Dün. değerli arkada,ım 
Congiz Göral'ı arkadan kalleş
çe vuranlar, bugün bana arka
dan kaile,çe saldırdılar. CHP 
ağırlıklı hükümet fa,İst odak
ların üzerine yüreklice gide
miyor ve saldırganlar bundan 
cüret alıyorlar. Bir zamanlar 
Alman Sosyal Demokratların 
düjtükleri hataya düjmeyi mİ 
bekliyorlar bilemiyoruz.

Saldırı sonrası ziyaretime 
gelerek, veya telefonla geçmiş 
olsan dileklerini ileten tOm 
dostlarıma candan teşekkürle
rimi sunarım. Sağolsunlar.

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Ha

kimliğinden verilen 19. 9. 1979 
tarih 979/83 esas 979/526 ka
rar sayılı ilamı ile Güllüzar o- 
lan adım RABİA olarak dü
zeltilir.

Remziye Aşkın

İMALATTAN HALKA SATIŞ

Mobilya Alacaklara Müjde
İnegöl Mobilyayı Gemlik'e Getirdik

ÇEŞİT MOBİLYA - KLASİK - MODERN 
YEMEK ODASI - YATAK ODASI

SÜRGÜLÜ DİVAN - KENDİ İMALATIMIZ 
ÇEŞİTLİ OTURMA ODASI - İSTENEN 

RENKTE KADİFE DROLON
KUMAŞLARLA İTİNALI KOLTUK 

TAKIMLARI
İMALAT FİAT1NA HİZMETİNİZDEYİZ

GKMPA SANAYİİ MAMULLERİ MOBİLYA 
İMALÂT YE PAZARLAMA
Ziraat Bankası Arası No. If/A GEMLİK

Kiralık Depo |
J Har işe elverişli 1 
{150 m2 kiralık depo 1

Müracaatı ■

(Nafiz Şener 1
Osmaniye Mh. Sümer Sk. I

|No. 28 CEMLJK |

Satılık Telefon |
SIRA

NUMARASI • 
554 OLAN 
TELEFON

SATILIKTIR J
Mür : Tlf ; 1797 I
GEMLİK |

KAYIP

Gemlik Vergi! airesinden 
aldığım 31 «23 TL Iık 23. İL 
978 tarih 845539 aele makbu
zumu kaybettim. Hükümsüzdür

Memduha Kılıç 
Nulay Günözar



DUVARLARA SEÇİMLERİN 
BOYKOT EDİLMESİNİ YAZAN 
İKİ GENÇ
SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İlçenin çeşitli duvarlarına 
«Seçim Kurtuluş Dahildir» 
sloganlarını yozan iki öğ 
renci emniyet kuvvetlerince 
yokalandı,

Çarşamba gecesi Liee du 
varlarına ve ilçenin çeşitli 
mahallelerine «Secim Kurtu
luş Değildir», «Seçlrnl Boy
kot» sloganlarını yazan «Dav

YOL» fraksfyonuno meneup 
Hursa Eğitim Enotrtüeü öğ 
roncllerl Yayar Tumar ve Ya 
şar Şahin, emniyet kuvvet 
lerlnce yakalanarak eavcıtt- 
(ja eevk edildi, öğrenciler 
den Yaşar Şahin'ın 

ü/orlndn bir adet 704 ça
pında tabanca da bulundu

oooooodooooooo^oooooooooooooocoooooooo

PETROL-İŞ SENDİKASI
KONRESİNİN 6ELECEK HAFTA
TOPLANMASI BEKLENİYOR

’/orm /opurr.afe «mm» Gem 
lılr petrol-Rş LnMı«o*i’n’ <> 
lağan genel »«rut ’ccmrır. 
vında çoğunluk «Jloromo 
/ocağı ı<ın kon4jren«n x»«> 
muzdekı no*T<r/a «atmaema

İlk ve Orta Öğretimde Yeni Öğretmen 
Atamaları Yapıldı
* ORTAÖĞRETİM ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR 
* İLKOKULLARA 27 ÖĞRETMEN ATANDI

Yeni öğretim yılının baş
lamasıyla İlk vtı orta öğre • 
timde okullara yeni öğret
men atamaları da yapıldı.

Gemlik Ortaokulu Müdürü 
Hallt Çokal’dan aldığımız bil 
gllere göre yani atanan Öğret 
menler şunlardır:

İdde Aka (Türkçe), AH Rı
za Gümüş (Matematik), 13a - 
hlye Klrtlş (Fon 1311.), şaban 
Yalçın (Fen BİL), Fikret A- 
yaz (Fen Bil.), Dilek Taşpı- 
nar (Ing,), Yahya Sırma 
(Alm.)

Öte yandan Zerrin önal, 
Fşref Yılmaz ve Şahlnaz Yü 
çel adlı öğretmenler Bur sa
ya. Ayşegül Can İstanbul'a, 
atandılar.

İLKÖĞRETİM

İlköğretim Müdürü Nuşlt 
özdemlr yaptığı açıklamada 
Gemlik ve köylerindeki okul 
lora bu yıl 24 öğretmenin a- 
tandığını bildirdi. Yeni Ata-

ilçem izde
tik Kez
Bir
Diş Kliniği
Açıldı

İlçemiz gençlerinden Be
kir Oıtüre ve arkadaşı Dış de 
kimi Özkan Soylu ile kasa
bamızda ilk koz bir diş kil-- 
nlğl açtılar.

Belediye karşıeına açılan 
yeni diş kliniği Ha ilçemizde 
diş tobiblorinin aoyıeı teki- 
2Ç yükseldi.

ntın İlk okul öğretmenleri 
şunlardır :

Nlgar Akalan, Kenan A- 
kalan, Resul Bayrak (Fıstık 
tikli köyü) Mustafa Özcan 
(Katırlı) Mustafa Boyazıtoğ- 
lu (Selimiye), Mustafa Se
vinç (HaYdarlye), Ahmet Bu
lut, Hülya Karalbrahlmoğlu. 
Yılmaz Kavak (Merkez Ata
türk), Fahrettin Çelik (II Ey 
lül Alt Sınıf), Arif Güler, Bed

Bir Haftada
Halka
30 Ton
Nebati Margarin 
Dağıtıldı

İlçemize bir hatta içinde 
toplam 30 ton margarin ya
ğı dağıtıldı.

ilk olarak Kaymakamlık 
tarafından toptancı Namdı 
TangÜn aracılığı İle Üniver
sel firmasından 10 ton ne
bati margarin getirilerek 2.5 
kg.hk birimler halinde muh
tarlar aracılığı ile halka da
ğıtıldı. Hatta başında «se; 
Belediye aracılığı ile Marsa 
Yağ Sanayii (itinasından Ke 
mal Kılıç taratmdan 20 ton. 
5 er kg. lık ALSA adlı neba
ti margarin getirtilerek bak
kallar He seıbest oKirak. ha: 
ka satıldı.

Belediye Zabıta Amiri Os 
man Acar, konuyla ilgiiti e 
tarak yaptığı açıklamada lö 
ton daha ALSA \ ağıtım wçe- 
mızc getirileceğim bildtıdı.

öte yandan yağ sanayi
cilerinin yom ürün aYCica- 
ğini. üreticilerden ahmp stok 
ettikleri ve yağ uıetbMen 
halde piyasaya süriilmiyevek. 
hatların yüksattümesml bek
ledikleri Öğrenildi.

rlye Güler (Armutlu) Hüse
yin DinçelL Haşan Yurtse
ver (Clhath), Serap Tezse» 
ver, Mustafa Akbaba (Kü
çük Kumla), Nevin Kartal 
Aksoy (Hayriye). Muzaffer 
Topaloğlu (Merk. N Kemal) 
Sevim Yılmaz (Adlîye), H 
Gülşen Sıralı (Kapakl)ı, Bun 
rlye Ayaz, Sara Erdağı. Nur
san Güler, Nail Çevik (Umur 
bey).

Toplu Yerlerde Aromoler 
Devam Ediyor

Emniyet Kuvvetlerince ya t* devam eŞM* «e <D*aMk s»
pılan toplu aromada kumar ve vjrmM > Pesar ©adtfe- İMMMMBa 
oynayan dört kişi ile bir ki- snndek !»> * — -«*xt- 
şide tabanca vu*o«crv' **ar eroMMs Fes rıito n *« ' *« c

Emniyet Amirliğinden ya-- "îiİjic s - *svR^** Zb"*- sm
piton açıklamada iaşedeki toç> - /-« Sar"Q" ■>_—-..s o* -W 
lu orontalonn hafta boyun-

Limanımızdan 
Libya'va 
Elma 
İhraç 
Ediliyor

Ge " \ Li~cr’*wx* 
SosıoMst Araş» Csa*ah»toa- 
sata 2 K*- etoe "a
ediyor.

AgtMsıdien fcb-
g*e«a : Satsa martaş

SarsŞa«aan İteRya» 
bcmdma* «CELESMkEs «i* 
gam* as Utova'ya şaıttean 
\\XVKXXA t b* K-* OK 
'X' - «l u'ikkvv CO;< “OCrt- 
•XI tx>ş»oıxk 

ng- *e- a*ma <►? w» 
MS oe>\-ı— ecaoeğH* 
cMer.

Saat 24 s Dst
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GAZETEMİZ «ÇOCUK ve BARIŞ» 
KONULU RESİM YARIŞMASI 
DÜZENLEDİ

1979 un «Çocuk Yılı» olması nedeniyle Gazetemiz ||| 
Gemlik KÖRFEZ 7*12 yaşları arasındaki İlkokul öğ
renciler aracında «ÇOCUK VE BARIŞ» konulu reeim 
yarışması düzenledi.

Yarışmanın amacı geleceğimizin güvenceci olan . 
Çocuklarımıza bugünden, birbirini sevmeyi. Barışçı bir ■' 
dünya İmgesinin belleklerde yer etmesini vurgulamak- S 
tadır.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARIMIZ s

1. Yarışma İlçemizdeki Merkez ve Köy İlkokulla- 
nnda öğrenim gören 7-12 yaş grupları aracında yapı- & 
(ocaktır,

2. Resimler istenilen büyüklükteki 
üzerine yapılabilecektir.

3. Çalışmalarda resim yapmakta 
türlü renkli malzeme kullanılabilir.

recim kâğıtları

kullanılan her

s

P

4. Çalışmalar öğrencinin kendi yaratıcı gücü ile 
ortaya konacak ve her ilkokul kendi okulu bünyesinde 
yarışmaya gönderilecek yapıtları saptayacaktır. Yarış
maya istenilen sayıda resim İle katılma serbesttir.

5. Resim çalışmaları en gec 26 Ekim 1979 tari
hine kadar gazetemize ulaştırılacaktır.

6. Değerlendirme altı kişilik bir seçici kurul tara
fından yapılacaktır. Sonuçlar gazetemiz aracılığı ile 
duyurulacak ve 1. 2. ve 3. ye ödül verilecektir. Dere
ceye giren yapıtlar gazetemizde yayınlanacak, ayrıca 
yarışmaya katılan tüm yapıtlar da sergilenecektir.

PIIIPI

İlân
Fuel-Oil Borusu İzolasyon'İşidir
Azot Sanayii T.A.Ş Gemlik Montaj ve İşletme 

Müdürlüğü’nde Fuel-Oil borusu izolasyon işi yaptırı
lacaktır.

Yaptırılacak iş ile ilgili şartname Müdürlüğümüz 
Su Buhar Boru Baş Mühendisliğinden temin edilebi
lir. Teklifler 18. 10. 1979 günü saat 17.30 a kadar 
Müdürlüğümüz Muhaberat Servisinde bulunacak şe
kilde elden veya posta ile gönderilecektir

Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihale
yi verip vermemekte veya dilediğine vermekte ser
besttir.

Azot Sanayii T. A. Ş.
Gemlik Montaj ve İşletme

Müdürlüğü

İlân

Gemlik Azot Fabrikası Tesisleri Sahasında “A- 
monyak Lojmanlarından" 2 adedinin ikmâli ve yol 
inşaatı işi teklif almak suretiyle emane en yaptırılacaktır.

İşin geçici teminatı 50.000.- Tl'dır.
İhaleye ait teknik şartname sözleşme mesai saat

leri dahilinde Müdürlüğümüz İnşaat Servisinde görü
lebilir,

İsteklilerin kapalı teklif mektuplarını en geç 25. 
10. 1979 Perşembe günü saat 15 30’a kadar Müdür
lüğümüz Muhaberat Servisine ulaştırmış olmaları ge
reklidir.

Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
Müdürlüğümüz 2490 sayılı ihale kanununa tabi 

olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
verip vermemekte serbestti-.

Azot Sanayii T. A. Ş.
Gemlik Montaj ve İşletme

Müdürlüğü

| Acele Sofilik Daire |
& * *

GAZHANE CADDESİNDE 136 M2 *
LÜKS DAİRE ACELE SATILIKTIR* 5

7^
Müracaat ; Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797 
Not; Bahçe İle de değiştirilir.

# #

şiir köşesi
YAŞAYANA

Emmiler ölür, emmiler doğar 
emmeler ağ.t yakar 
tükenen umutlarına 

gün ışığı karanlığa dönüşür 
yeni bir günü beklerler 

mezarlar başına
kimi gû! koyar, kimi karanfil 
kim'nde kin

gölge düşmüşse umutlarına 
yarını yok bilir sonsuzun 
gününde arar çaresizliğini

eh be Dünya
•ne de küçüksün ya

br a»nJÇ toprak comm inranrtMin 
raisin ağ as»- caMMİer 
emmilerin uğrunda

oton nice eminetatga rsrya
kıskanır, kimi gözlen» ünaas
kimi kırban kimi hayran

yûcetmek ister 
kör., topal

yûcetmek isteriz 
hep bir amaç uğrunu

Fikri ATEŞ

Karides Avcıları

Biz karides avcılarıyız körfezin 
Ekmeğimiz ta ! . dibindedrr denizin.

Soğuk kış gecelerinin kuru ayazında.
Taytütü, çeşmeci. Haşan ağa koyunda. 
Ağ atarız geceler boyu.
On iki voltluk lambaların aydınlığında.

Bazen gök gürler Şimşekler çakar!.
Bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağar. 
Hele birde esince deli rüzgâr...
Tekneye hücüm eder azgın dalgalar.

Eğer üzerin ıslanmış çizmen doluysa su 
Sen bir balıkçısın arkadaş

Ömer Budak

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi ilânlar tek sütun santimi 50 TL. 
icra ve Mahkeme İlânları santimi 25 TL. 
Kayıp İlânları 150 TL.
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 20 TL. 
Kongre İlânları 400 TL.
Koop. Kongre İlanları 500 TL.
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE

6 Aylık 75 TL.

Yıllık 150 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

Koşu
Acımasız iner akşamlar bu kente : 

Akşamlar tekinsizdir.

Kapanır tüm kapılar birer ikişer 

El ayak çekilir.

Bir ölü sessizliği giyinir sokaklar.

Kahır yüklü, öfke doludur canlar. 

Çoğalır sevdanın sesi yüreklerde, 

bir türkü olur, yayılır dalga dalga.

Ve geceler, bir marşandiz gibi 

doludizgin koşar sabahlara...

Baki Yiğit

TAKVİM BASTIRACAK
FİRMALARIN DİKKATİNE

1980 lılı Yaklaşıyor
Zengin Takvim Örneklerimiz 

Basımevimize Gelmiştir. 
Geliniz, Görünüz ve Kararınızı Veriniz

SİPARİŞ KABUL ETMEYE BANLADIK

KÖRFEZ BASIMEVİ
Gazhane Cad. No- 45 A GEMLİK

Hürriyet, Bursa Hakimiyet
6. Körfez Gazeteleri İtan ve 

Reklam İşlerinizde 
Körfez Reklamcılık hizmetinizde

TLF : 17 97
İSTİKLÂL CAD. A. ŞİRİN PASAJI GEMLİK

Gemlik 
Körfezi 
Okuyunuz, 
Okutunuz 
Abone 
Olunuz
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İçinde yaşadığı ulusun ilerlemesini is
temeyen. yeni aulımlara karşı çıkan insan 
gericidir. Bu tutumlarını sürdürenler hep ge
riye bakarlar, gerilerden birşeyler çıkarma 
ğa çırpınırlar. Oysam, baktıktan çağını ya
şamış yaşını doldurmuş devirlerde, bugün
kü toplum düzenine ışık tutacak ilerici gi
rişimler pek azdır. Geçmişteki ilerici hüküm 
darlar, bulunabildikleri süre içinde ileri atı- 
lım.'ar yapmışlardır. Yalnız, pek .azının sal
tanattan süresince ilerici atıhmlan güncel
liğini koruyabilmiş, topluma birşeyler ka- 
tabitmişiir. Çoğunca koyu hükümdarlık çağ 
lan topluma ışık tutmamış, ileri götürücü 
çalışmalardan sürekli kacılmıştır. İlericilik
te direnenler de başlannı vermişlerdir. İn
sandan, toplumdan saltanatlarından olacak 
lan korkusuyla yaşayanlar, sürekli baskı 
yöntemi uygulamışlar; tüyler ürpertici ce
zalar getirmişlerdir. Saraylarda saz alem
leri yapılırken, sarayların duvarlarında hal 
kın aiınterinin bulunduğunu unutur olmuş
lar, keyiflerini cariye bolluğu içinde sür- 

' dürmüşlerdir. Yed. yüz yıllık saltanatta hay 
hcycıiar, hey heyciler değil, toplumun kal 
kınmasında direnen düşün adamları zin- 
danlan boylamış; kellelerini vermişlerdir.

Yazarlardan, çizerlerden, tiyatrodan 
korkulmuş, resim yasak sayılmıştır. Saray 
müziği yalnız sarayiılarca anlaşırlırken, dı 
sacdaki halk müziğine ilgi duyulmamış, sü 
rekii dışlanmıştır. Saraylıların konuştuğu 
dili halk anlamaz. Saraylılarda halkın dilini 
anlamaz olmuşlardır. Ne de olsa Saraylı 
Farsça, Arapça konuşur. Bu saraylı dilini 
bırakarak halkça konuşmak, kendini halk 
tan saymak, zamanın sosyetesine göre çir
kin bür şeydi. Güzel sanatlara bir dalı 
oian resim, yukanda değindik yasaktı. Re 
sim yasaklayan kafalara karşı ressam süs 
leme sanatlarını, minyatürü koymuştur or 
taya. Giderek eski yazı sanatları içinde 
insan yüzleri, hayvan figürleri görülmüş. 
Böyiece insan resmini yasaklayan düşün
ceye hat sanatında karşı çıkılmış; insanın 
ilerleme isteğine set çekilemiyeceği böyle 
ce söylenmiştir. Eğitim düzeni lalalarla, fa 
takalı öğretmenlerle sürdürülmüş, daha ço 
cuklukta bîr çak yaratıcı zekâ söndürül
müştür.

Cumhuriyetten bu yana gericilik, ile
ricilik çizgisi ne olmuş; hangi hangini geç 
mistir? Cumhuriyetin genç yıllarında ge- 

rlcillke göz açtırılmamış, her gerici davra
nış, karşısında devleti bulmuştur. Genç 
Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı ATATÜRK 
Türk ulusunu her alanda ileri götürmek için 
olumlu adımlar atmış; ulusu kısa sürede 
bilmezlikten kurtarma savaşını başlatmış 
tır. Güzel sdnatların her dalına gereken 
ilgiyi gösterirken, dinin devlet işlerindeki 
etkinliğini lâiklik ilkesiyle kaldırmıştır. Cum 
huriyet Tarihinde Kültür devrimi diyebile
ceğimiz Köy Enstitüleri'nin kurulmasına 
Eğitim Kurslarıyla parmak basmıştır. Çok 
partili yaşama geçildiğinde güçlü, ileri a 
tılımları özümsemiş, daha ileri amaçla
yan bir toplum vardı. Ama, iş başa geç
meye, oya insan avlamaya tavlamaya düş 
tüğünde, geminin dümeni başka yöne kı
rıldı. On yıllık Demokratik Parti yönetimi 
tüm olanları başaşağı ederek, gericiye prim 
verdi. İşte, başbakanın gezilerinde çocuk
larını kurban etmek için bıçak eline bekle
yen babalar bu devirde göründü. Dinin si
yasete alet edilmesi, Türk Dili'nin rafa kal
dırılarak daha ağır, ağdalı Osmanlıca, Fars 
ça, Arapça karışımı diller okuduk, devlet 
büyüklerinden, Radyolardan, şakşakçı ba 
sından. Bu kez devleti yöneten kadro tüm 
gücüyle gericilik oyunları sergilerken, ge
ricilerin de arkasını sıvazlamakta da geri 
kalmadı.

Bugünün gericilerinde, tutucularında 
değişen birşey oldumu? Parti Reklâmların 
da izlediğimiz geriye dönük beyinlerden ne 
ler işittik. Bu ağızların söylediklerinden 
çok, söylenenlerin aralarında olanlar önem 
li. Tüm söylediklerinin içinde geriye, geri
ciliğe özlem duyuluyor. Bu bağnazlar da 
ilericiliğe, dilin özleşmesine düşman. Her 
sözlerinin başında Allah Peygamber. Böy 
lece oy avına çıktıklarını sanıyorlar. Türk 
Ulusu Cumhuriyetin 56. yaşında ummadık 
lan ölçüde ileri yürüdü. Ne eğitim-öğreti- 
miyle, ne dili, güzel sanatlara tutkunuyla 
ne ileri boyutlara ulaşan devrimciliğiyle oy 
nancmaz, alay edilemez. Tüm bu olgular-* 
dan gazeteleriyle, Parti Reklâmlarıyla sö
mürmeyi amaçlayan, uyutmak sömürmek 
için ninniler düzenleyenler ninnilerinde u- 
yurken vicdanlarını dinlesinler yeter. Ge
rici, bireyleri, halkı toplumu amacı için kul 
■anmak isteyendir. Böyiece, sömürmeyi, e- 
gemen olmayı amaçlayandır.

Engûrûcük Köyü Kalkınma, Güzelleştirme ve 
Turizm Derneği Başkanlığından

Demeğimizin yıllık olağanüstü kongresi 11 kasım 1979 günü saat 20.00 de 
köy kahvehanesinde yapılacağından sayın üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu
Gündem:

1 - Açılış ve'divan seçimi
2 • Yoklama va saygı duruşu
3 * Çalışma ve denetleme raporlarının okunması
4 - Raporların tenkidi ve’ibraı
5 - Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6 - Dilekler ve kapanış.

KÖRFEZ ।

BASIMEVİ

Her Türlü Düğün Nişan, 

Sünnet Davetiyeleri

Fatura, Bono, irsaliye, 

Makbuz, Sene! Kartvizit

Kartadres ve Her Çeşit

Basım işleriniz için 

Emrinizdedir.

****»*W*ı H

■ Soyadı Tashihi |
Gemlik Nüfus Kütüğünde kayıtlı o- 

lan (TUM) sayadan Gemlik Atlıya Hu- « 
kek Mahkamatlnin 22. 8 1979 tarih I 

1979(477 karar 1979 309 atat sayıları I- tf 

la TUN, olarak düzeltilmiştir. Duyurulur. g

Ali TUN §
____________________________________ ■
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| Her Çeşit

8 Cilt İşleri
| Yapımına |
İ Seri Olarak I

Başlanmıştır |

KÖRFEZ BASIMEVİ
80000000000000000000000000000c
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'I Devrimci Muhalefet Listesi 107 Fark Yaptı 
Pelrol-iş Sendikasında Yönelim 
Devrimci işçilere El Değiştirdi

Gemiik Körfez — Pazar gü 
nü yapılcn Gemi.k Pstıo.'-İş 
Sendikasının olağan genel 
kurul toplantısında «Devrim-
d Muhalefet grubu 107 oy 
farkı ile seçimleri kazandı.

Şirin Sinemasında topla
nan Gemlik Petrol-lş Sendi
kası genel kurulu saat 10.30 
da asıldı. Kongreye Petrel-iş 
Sendikası Genel Başkam Cev 
det Selvi, Türk 8. Bölge Tem 
siicisi Kadir Topuz. Petrol- 
iş Sendikası Genel Sekrete
ri Adem Yılmaz. Genel Say
man Münip Tepeci ile Pet- 
rol-İş Samsun, Elâzığ, Mer
sin, Diyarbakır Şube Başkan 
ve yöneticileri ile konuklar 
katıldılar.

Divan Başkanlığına Pet- 
rai-iş Sendikası Genel Baş 
kanı Cevdet Selvi. Başkan 
Yardımcılığına Mersin Şu
be Başkanı Asım Özcetin ve 
yazmanlıklara Ersin Kara ile 
Edip Yontar seçildiler.

KONUŞMALAR

Katılma oranının yüksek 
olduğu Petrol iş Sendikası 
kongresinde yönetim ve de
netim kurulu raporları kitap 
halinde dağıtıldığı için okun
madı.

Konuklar adına yapılan 
konuşmalarda ilk sözü Türk 
İş 8. Bölge Temsilcisi Ka
dir Topuz aldı. Kadir Topuz 
konuşmasında ağır bunalım 
dan geçmekte olan ülkede, 
işçiler, köylüler, dar gelirli 
[erin hayat koşullarından bu 
ncldığını söyledi. Ülkede iş
çileri oy makinası kabul e- 
den siyasilerin, işçiler üze
rinden elini çekmesini iste
di.

Kadir Topuz'dan sonra 
kürsüye elleri cebinde çıkan 
Samsun Şube Başkanı izzet 
Altıntaş, işçiler tarafından 
konuşturulmadı. Israrla kür
süde konuşacağını söyliyen • 
Samsun Şube Başkanına kari 
ş» atehte gösteriler yaplıncaj 
kongrenin havası bozuldu. K 
Bunun üzerine; Divan Baş-İ 
kont Cevdet Selvi, İzzet Al-1 

Perroklf işçileri kongreyi büyük ilgiyle izlediler.

tıntaş’ı uyardı 
sim çok kısa 
tedi. Yine bu 
met komiseri.

ve konuşma- 
yapmasını Is- 
arada Hükü- 
kongrenin bu

havada devam edemiyeceği- 
nî. içeri toplum polisi çağı
racağını bildirdi hava yumu 
şadt ve Samsun Şube Baş
kanı protestolar arasında 
kürsüden indi. Daha sonra 
söz alan Petrol İş Mali Sek
reteri Münip Tepeci, Emper
yalistlerin ve onun yerli iş
birlikçileri tekelci sermaye
nin AP, CHP hükümeti kur
ma istemine şiddetle çattı. 
Münip Tepeci, şöyle konuş
tu :

c— Bazılarının ısrarla vur 
guladığı geniş tabanlı hü
kümet modeline biz işçiler 
karşıyız. Bugünkü bunalımı 
yaratanlar, şimdide işçi sını
fının temel hak ve özgürlük
lerine el atmak istemekte
dirler. İşçiler bu özgürlükler 
onlar tarafından verilmedi 
biz haklarımızı söke söke al
dık. Bu nedenle önümüzdeki 
günler bizler için önemlidir. 
Bu günlerde mücadelemiz iş 

Petr®l-lş Genel }Başkan?S«lvi, 
kapitalistlerin yarattığı ekonomik 
bunalımın işçilere ödetilmek İs
tendiğini söyledi.

çilerin birlik ve beraberliğin 
den geçecektir.»

Daha sonra yeniden söz 
alan Petrol İş Genel Başka
nı Cevdet Selvi şunları söy 
ledi :

«—Sermaye sınıfı ülkenin 
ekonomik durumundaki bo
zukluğu işçi sınıfının üstüne 
yüklemek istiyor. Bu 27 Ma 
yıs'ta 12 Mart'ta böyle oldu, 
şimdi de aynı oyun onan
mak isteniyor. Sermaye sını
fında büyük değişiklikler ol
duğu halde, işçilerin hailen
de bir değişiklik olmadı. So 
runlar biteceğine arttı. Eko
nomideki bozukluğu çeşitli

Petrc».; Sendikası kongresinde divan başkanlığını Genel 

Bajkan Cevdet Selvi yaptı. ( Foto Gemlik Körfez )

Rekolte Çok Düşük. Tüccar Piyasaya Yüksek Fiatla girecek.

Marmara Dirlik Zeytin Tabaa ve Tavan Hatlarını Açıkladı
Marmara Birlik Zeytin Ko 

operatifinih 1973 yılı zeytin 
taban fiatını 36 liradan, ta
van fiatı ise 80 liradan sap
tadığı öğrenildi.

Marmara Birlik Zeytin Ko 
operatifi Genel Müdürlüğün
ce hazırlanan fiat politikası
nın Ticaret Bakanlığınca da 
onaylandığı açıklandı, bu yıl 
üretim rekoltesinin çok dü
şük olması nedeniyle tücca
rın az olan taneli zeytini çok 
yüksek fiatla mutlaka alaca
ğı belirtiliyor.

Gemlik Ziraat Teknisyen 
llğlnce hazırlanan rapora gö 
re bu yıl ilçemizdeki zeytin

KADRİ GÜLER.
PETROL-^ SENDİKASI
BALKANI 
SADİ AS İLB 
SÖYLBSİ YAPTI

2, Sayfamızda 

yerlerde aramak hatadır. Bo 
zuk olan emperyalist kapi
talist sistemin kendisidir. Çö 
züm ise emekçilerin ellerin
dedir.

Genel Başkanın konuşma 
sından sonra, Petrol-İş Ge
nel Sekreteri Adem Yılmaz 
konuştu daha sonra yönetim 
kuruluna karşı eleştiriler ya 
pildi.

Eleştirilerde söz alan ko
nuşmacılar, eski yönetim ku 
rulunu ağır dille suçladılar. 
Muhalefet başkan adayı Sa 
di As, Mehdi Ağrı yönetimi
nin toplu sözleşmeler nede
niyle kongreyi öne almadığı-

rekoltesinin 3 milyon kg. ol
masının beklendiği öğrenildi. 
Öte yandan 72 nolu Zeytin 
Kooperatifi Başkanı Ali Yıl
dırım, rekoltenin çok düşük 
olacağını bildirerek şunları 
söyledi :

«— Rekoltenin 1 milyon 
kg. erişeceğini sanmıyorum. 
Bu yıl kooperatifimize üreti
cinin zeytin vermesi söz ko
nusu değildir. Zeytinin çok 
seyrek olması iri taneli ola
cağını belirtisidir. Üst yöne
timimiz tavan fiatı 80 lira 
kabul etmiştir. Tüccar bu du
rumda devreye girecek ve 
en az 100 TL. dan zeytin 
alacaktr.» dedi.

ZEYTİN FİATLARI 
YÜKSELTİLDİ

Öte yandan Marmara Bir 
İlk Kooperatife Yönetim Ku
rulu aldığı bir kararla 70 li
radan satılmakta olan hususi 

zeytinin fiatını 110 liraya 
çıkarmıştır.

Yeni Zeytin satış fiatlan 
şöyle olmuştur. 

nı, tabandan gelen baskılar 
nedeniyle böyie bir yolun se
çildiğini belirterek «işçilerin 
alın terini, emeğini toplu söz 
[eşmelerde işverenlere peş
keş çekenlerden işçiler he
sap soracak ve bu kongre
de san sendikocılan alaşa
ğı edecektir» dedi. Sdai As, 
konuşmasına şöyle devam 
etti «-Suni İpek fabrikasında 
çalışan işçiler karbon sülfür 
zehir! içindedir. Yönetici, bey 
ter, iş güvenliği yasasına kar 
şın 6 saat çalışmayla ilgili 
çalşmalar yapmamışlar, be
lirli bir mücadele vermemiş
lerdir. Bugün, Gemlik Me
zarlığı, karbonsülfürden öl
müş birçok şehitle doludur. 
Sokaklarda elleri titreyen Su 
ni İpek işçileri gezmektedir. 
Bu durumu ortadan kaldıra
cağız. Bu işçilerin kararlı mü 
caddesiyle bu kongreden 
doğacaktır.»

Eleştirileri vanıtlavan. es 
ki vönetim kurulu üvesi Meh 
ti Aân. kendilerinin sarı sen 
dikacı olmadıklarını. kusur
ları olabileceğim, bunu bas 
fan söylediklerini ve taban 
istediği için yeniden aday 
olduğunu söyledi.

SEÇİMLER

Daha sonra seçimlere ge 
çildi ve yapılan sayımda Sa 
di As’ın Başkanlığını yaptı
ğı «Devrimci Muhalefet» lis

Husisi 70 TL. 110 TL
Ekstra Ekstra 60TL. 100TL 
Ekstra 50 TL. S0 TL
Lux Duble 45 TL. S0 TL.
Duble — . 70 TL
Birinci — 60 TL

Marmara Birlik Koopera
tifin ce piyasaya perakende 
satılan Hususi zeytinin ya

Gazetemiz G. Körfez

Okurlarının.

Cumhuriyet ve

Kurban Babamlarını

tesi 657 oy alırken. Mehti 
Ağrı'nın listesi 550 oy aldı,

Petrol-lş Sendika* Gem 
lık Şubesinin yeni yönetici
leri şunlar :

Sadi As (Başkan) Ömer 
Köse (İdari Sekreter) Nus- 
ret Köse [Mali Sekreter) ö- 
mer Kara (Azot). Mehmet 
Yiğit (Azot) Reşat Çekim 
(Akü) Ersin Koro (Sunî İpek) 
Yönetim Kurulu üyeleri.

Sadi At, kongrede yönetimi 
eleştirdi.

nında kilogramı 90 TL otan 
Ekstra zeytinin de satışa çı
karılacağı öğrenildi

Öte yandan 72 nolu Mor 
mora Biriik Zeytin Koope
ratifi Müdürü İbrahim Okoy- 
ın Edincfk’e atandığı, Mudan 
ya Kooperatifi eski Müdürü 
Doğan Şahin Gemlik’» »tan®.
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Söyleşi
KADRİ GÜLER, SADİ AS İLE GÖRÜŞTÜ

21 Ekim 1979 günü İlçemizin en büyük 
işçi Cendika&ı Fcîrol-lş'ln olağan genel ku- 
rtl toplantısı yap idi. Bu kongreyle yönetim
de ııun y Hatdır İzlenen bir siyaset yıkıl- 
d». aSnrf» sendikacılığını yaşama geçire
cek, yeni bir kadro İş başına geçti.

ûiketr&n İçinde bulunduğu' dışa ba
ğımlı çarpık kapitalist sistem ve onun so
nucu doğan ekonomik krizlerin büyük do
ruklara ç kı ğı günümüzde; İşçiler, köylüler 
dar ve scblt gelirliler gün geçtikçe düş
tükleri sömürü ağının içinde bocalarken, 
Gemlik'te işçiler bölünmeden, kararlı mü
cadeleleri sonucu, sendika yönetimini dev
rimci bir kadroya teslim etti.

Bu söyleşiyi Petrol-iş Sendikası Gemlik 
Şube Başkanlığını kazanan «Devrimci Mu- 
hciefet» listesi adayı Sadi As ile yaptık.

GÜLER — Sayın As. kısa özgeçmişi
nizi anlabrmıstnız?

AS — 1949 Tavşanlı doğumluyum. İlk 
işçiliğe askerlik öncesi kömür işletmesinde 
başladım Askerlik dönüşü 1971 de Suni 
İpek Fabrikasına laborant olarak girdim. 
1S7S yıiında yemek direnişine öncülük et
tiğim gerekçesiyle işverence iş akdim fesh 
edildi. 1977 de Azot montaj tesislerine işçi 
oldum. Bu arada sendika başkanlığına aday 
oldum. Solda birlik sağlanamayınca seçim 
teri kaybettik. Aynı yıl Azot işvereni iş ak- 
dimi fes etti. Bu kez Bursa Aroma Fabri
kasına girdim, işveren sendikal çalışmalar 
nedeniyle yine iş akdîmi fes etti. Disk'e 
bağlı Gıdo-*ş Sendikasında Eğitim Sekre
teri olarak çalış' m. Bu ay yeniden Azot'a 
girerek Sendika seçimlerinde başkanlığa 
aday oldum. Seçimleri kazandım ve şu an 
Petrol-İş Gemlik Şube Başkanıyım.

GÜLER — Devrimci Sendikal anlayışı
nız netle?

AS — Sendikalar hiçbir ayrım gözetmek 
sizin siyasal düşüncesi, dini, ırkı, cinsiyeti, 
ırkı ne olurca olsun tüm işçileri bünyesin
de bulundurun kitle örgütleridir. Sendika
lar SINIF örgütleridir de çünkü işçilerin çı
kartan Sınıflanma çıkandır.

Sendikalar işçilerin ekonomik, demok
ratik ve politik yönden gelişmesini, sınıf bi
lincine erişmesini sağlar. Devrimci sınıf 
sendikacılığında işçi söz ve karar sahibidir. 
İşleyiş alttan yukarı doğrudur. Devrimci 
sendikacılık, san sendikacılık gibi Partiler 
üstü tarafsız bir politika yerine, işçi sınıfı 

ve yoksul helkton yana tutucudur. Bu 
özelliği çok önemlidir.

GÜLER — 1980 yılı P&ırof-İş için toplu 
sözleşme yılı, sizce önümüzdeki günlerde 
ijç'îeri İlgilendi; ecek en önemli konular ne
lerdir.

AS — Evet, 1980 Türkiye için zor aşı
lacak bîr dönemdir. Çünkü 1980 yılında dü
zende köklü değişiklikler beklemek olcsı 
değil. Bu düzen doğal olan krizlerinden bi
rini daha yaşıyor. Bu ekonomik krizin sorum
lusu bizler değiliz. Emperyalistler ve onla
rın yerli işbirlikçileri daima kapitalist sis
temin krizini işçilerin yarattğını öne sürer
ler. Bu nedenle önümüzdeki günlerde ser
maye, işçiler üzerine baskı ve terörünü art
tıracaktır. Önemli siyasi gelişmeler de ola
bilir. 1980 işçiler için zor bir toplu söz
leşme yılı olacaktır.

GÜLER — PETROL İŞ Gemlik Şubesi
ne bağlı işyerlerinizde sizce en önemli ve 
ivedilikle üzerinde durulması gerekli konu
lar nelerdir?

AS — Petrol iş şubemizin halletmesi 
gerekli birçok önemli sorun vardır. Bu so
runlar yıllardır çözümlenmemiş ve süregel
miş, üst üste yığılmıştır. Tüm sorunları kö
künden çözme babalarını sürdüreceğiz.

Suni İpek fabrikasında ivedi sorun ola
rak işçi sağlığım görüyorum. Suni İpek’te 
iş yasası çiğneniyor. İş yerinde karbon sül

ERKULLAR İNŞAAT
İBRAHİM VE KEMAL ERKUL

Sayın Dost, Akraba, Müşteri ve Tüm Hemşehrilerimizin

für zz heri î=çj artodoştanmı emekte etme
den f&iç edryor, öSdûrüyor, sater bozukluk- 
fcrı, gc-z hcctaMdan de yanm insan hafise 
getîrr/i r I; JzCğünün uygıdanmasır»! ve kar 
bon t Âi. T.^ennde 6 soat çeşma mücade
lemizi sürdüreceğiz.

BP. işvereni Tûrkryede genel bir tenfa- 
sata haz;banmaktadır. Gemi.k'te de 9 kişi
nin îş'.er. anîmcsı söz konusudur. Petroi- 
Iş ola: ek ve Gemlik şubesi olarak olaya he
men eğildik. ÇolışmoSonrraz bu konu üze
rinde sure'û. ülûyor.

Akü'de çalışan crkac eşlerimiz çok sağ
lıksız t r ortamda çolşmcktodıriar. Bunun 
önüne geçeceğiz.

Yönetim olarak bayram sonucu tüm iş
yerlerini gezip sorunları yakından saptaya
cak ve işverenleri uyaracağız.

GULER — Yönetime ne gibi yenilik ge
tirmeyi düşünüyorsunuz?

AS — En önemli sorunumuz işçi eğiti
midir. İşçi eğitimini Gene! Merkez ve şu
be olarak sürdüreceğiz. Seminerlerde ama
cımız eskiden olduğu gibi işçiyi uyutucu o- 
çıdan değil, işçiye, sınıfsal bilincin verilme
si, ülke ve dünya sorunları konusunda ge
liştirici olacaktır. Seminerler yanında sos
yal, kültürel çalışmalar yapılacaktır. Önü
müzdeki günlerde halk ozanlarının katılaca
ğı ve iki gün sürecek bir konser düzenli
yoruz. Bu konuda ön çalışmaları yaptık. Lo- 

kbte işçiye yakışır bir ouruaao getreoeğst.
Yönetimde. devrimci sendîkocû^ı, ete 

sendikocalağra hoyate geçireceği Taoae, 
sene r.c yönetiminde SÖZ ve KAF.ZF saNbi

GÜLER — Sendikacı olaıak i-çe sarun- 
fcn haktenda ^ârüşterinzi nasd sırcsarsı-

AS — Ger>..ık ülkemizse «$ç> skmImm 
hzta »oğcn-aşt ?ı bir tşc: kent, ötene duru
mun dedir. Belediye hizmetlerin. îsçîiere ve 
haik.im.za hizmet götürecek bîr yönelim öe- 
âişikfiğî için PetruS-îş olarak bütün gücü
müzle çalışacağız.

Halkımızın sömürüden kurtuımas! cır 
kooperatifleri maddi ve manevî yönden öes- 
tekliyeceğîz, Tüketim kooperatifle'inin tnt 
elde ve duba güçlü o'mıssı için çete har* 
c /ocağız.

Petrol-İş sendikası olarak mücadetem* 
z> işçi sınıfı mücadelesinin be yoksul hak 
kımızın mücadelesinden soyutlayomcysz. Su 
görüş ve doğrultuda tüm ilerici. cemokraiik 
kuruluş ve siyasi partilerle işbirliğimizi eSs 
düreceğiz.

GÜLER — Söylemek istediğiniz baafca 
konu var mı?

AS — Yönetime gelmemizi» işçiler 
dışında halkımızın gösterdiği ilgi sevindin» 
oldu, duygulandım.. Halkımız toplumsal ke- 
i işim i eri iyi izliyor Tümüne teşekkür ederim.

wl'a?z ya-ıztam t.?ı t al,

t Schweppes i
$ Gemlik ve Havalisi 4

Bayii *
$ YENER KURT $

Sayın Dost ve
# Müşterilerinin w

Bayramını Kutlar,

MERKEZ:
İSTİKLÂL CAD. NO. 21

TLF : 1496 - 2194 — GEMLİK

TLF 270 — ORHANGAZİ

* *

J Tüm Üyelerimizin ve *
# Gemlik Halkının #
Mt jfc
* Bayramını *7

* İçten Dileklerle Kutlarız ** *
# *
# PITROL'İI SENDİKASI #

Y. KURULU £

& 4

Kongre İlâm
Muratoba Köyü Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği 

Başkanlığından
Derneğimizin yıllık normal genel kurul toplantısı 11 Kasım 1979 Pazar günü 

saat 20.oo de Köy Kahvehanesinde yapılacağından sayın üyelerimizin teşriflerini 
rica ederiz.

Yönetim Kurulu

Gündem:

1* Açılış — 2- Yoklama — 3- Divan seçimi — 4- Faaliyet ve murakıp ra
porlarının okunması — 5- Raporlar üzerinde görüşme — 6- İdare heyeti ve mu
rakıpların aklanması — 7- Yeni idare heyetinin ve murakıpların seçimi — 8- Te
menniler — 9- Kapanış.

Sayın Hemşehrilerim

mm ikinci günün» tekabül edan gün rast

ramlaşma yapılacaktır.

kıymetli Gemlik halkını beklediğimi, ge- 
iemiyen bütün Gemlik halkının Bayram
larının Candan Kutlar, Hürmemier E- 
d»rim.

İbrahim AKIT 
Belediye Bşk.

B8
M

t:::::



K KÖRFEZ 97 EKİM 1979  5»/a S

Btsyraınınızs Küîlar, Mutluluk ve Esenlikler Diler.

BÖWE Çarşı Şubesi

Alahattin Filyos

FABRİKA :

İSTİKLAL CAD. GÜRÇAY İŞ HANI NO. 42*43 GEMLİK 

I 
i

W

W
SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN JŞ!

BAYRAMINI KUTLAR
i SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ

ALİŞ BUTİK s
TIj]F 24123

'M
Kayhan Hah. 2 Holü Cad. No. 19 GENLİK

■83
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