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Gazelemiz Sorumlu Müdürü
Cengiz Görul’ın Kufili Olduğu 
üne Sürülen ülkücü Kuruca 
Tutuklandı

Gazetemiz Sorumlu Mü
dürü ve yazarımız Av. Meh
met Cengiz Görelin katili 
olduğu polisçe öne sürülen 
Mustafa Karaca (22) adlı 
«Ülkücü» genç Hatay'ın Rey 
hanlı ilçesinde yakalanarak 
Bursa'ya getirildi ve tutuk
landı.

Bîr sûre önce MİT tara
fından Ankara'da yakalanan 
ve Sorumlu Müdürümüz Av. 
Cengiz Görai'ı öldürmek i- 
çin Bursa Ülkücü Gençlik 
Derneği (ÜGD) üyesi Mus
tafa Karaca tarafından gö
revlendirildiğini sorgusunda 
açıklayan ancak yirmi gün 
sûren bir izleme sonunda bu 

için kimseden emir almadım. 
Kendi başıma onu öldürme
yi planladım. Bu iş için be
nim Fikrimde olan Ülkücü 
Abdullah Özmen'i kiraladım. 
Kendine bir çay bahçesinde 
silah verdim. Ancak, Abdul
lah bu işi beceremedi ve A- 
vukatt öldüremiyeceğini bil
direrek silahı teslim etti. Bu
nun üzerine Avukat Cengiz 
GöralT kendim öldürmeğe ka 
rar verdim. ’Göral, ülkücü
lere karşı solcuların dava- 
lannt parasız alıyor ve ülkü 
cüleri hapse mahkum etti
riyordu. Bunun için onun ya 

şamasını istemiyordum. 3 
Temmuz günü bürosundan 
çıktı. O'nu izledim. Mahfel 
de bir bardak çay içti. Daha 
sonra evine doğru yürüdü. 
Sakaldöken caddesinde ken 
dine arkadan yaklaştım ve 
tetiği çektim.

Cinayetten sonra geri dö 
nerek tabancamı Setbaşı de 
resine attım ve caddeyi ge
çip Muradiye dolmuşlarına 
bindim. Burada bir süre ya
kınlarımın evinde gizlendim. 
Daha sonra Hatay'a gittim.»

Bursa polisi tarafından 
sorgulanan Gazetemiz eski 

Sorumlu Müdürü Av. Meh
met Cengiz Göral’ın katili 
sevk edildiği mahkemece tu
tuklandı.

Av. Mehmet Cengiz Gö- 
ral'ın katili olarak daha ön
ce Karayollarında işçi ola
rak çalışan İlhami Karacin 
adlı sağ görüşlü genç tutuk 
lanmıştı. Yeni yakalanan Mus 
tafa Karaca ile Göral'ın ka
tili iki kişi öldü. Katil düğü
münün kesinlikle çözümünün 
Acaba hangisi sorusunun or 
taya kesin olarak çıkarılma 
sini bekliyoruz.

Gazetemiz eski Sorumlu Müdürü Av. Cengiz 
Görai'ı öldürmekten zanlı ülkücü Mustafa Karaca Ha
tay’da yakalandı ve suçunu kabul etti.

görevi yerine getiremiyerek 
kendisine verilen silahı iade 
eden Abdullah Özmen adın
daki gencin itiraftan sonu
cu adam öldürmeye azmet
tirmekten aranan Mustafa 
Özmen memleketinde firar
dayken yakalandı.

Polisten verilen bilgiye gö 
re Mustafa Karaca, Hatay 
da bulunduğu sırada bir kah 
vehanenin taranması olayı
na adı karıştığı için yaka
landı Karaca ifadesinde Av. 
Cengiz Görai'ı öldürdüğünü 
itiraf etti. Bunun üzerine du
rum Bursa polisine bildiril
di. Bursa'ya getirilen Mus
tafa Karaca'nın yapılan sor
gulamasında 3 Temmuz gü
nü Av. Cengiz Göral’ı öldür 
dfîğünû şöyle anlattı.

»— Göral’ın öldürülmesi

Salon 15

Balkon 20 Lira Oldu

Sinemalara 
lam
Yanıldı

İlçemiz Sinema işleticile
rinin zam istemini olumlu 
bulan belediye encümeni si
nemalara zam yaptı.

Belediye Başkanlığından 
yapılan açıklamaya göre da 
ha önce 12.5 lira olan salon1 
15 liraya çıkarılırken, 17.5 
lira olan Balkon hatları 20 
lira oldu.

Cereyana Kapılan 
Gene Öldü /

Çalıştığı bıçkı atölyesin
de elektrik cereyanına yaka
lanan Niyazi ‘Erdemir adlı 
genç öldü.

Bir süre önce askerlik 
görevini bitirerek mesleği o- 
lan bıçkıcılık işine dönen Ni 
yazi Erdemir (22) Orhanga
zi Caddesinde bulunan Öz- 
han Dursun adındaki şahı
sın atelyesinde çalışmaya 
başladı. Önceki gün sabah 
atelyeyi açan Niyazi Emir, 
seyyar bir kabloyu toplar
ken yakalandığı elektrik ce
reyanı nedeniyle olay yerin
de öldü.

ZEYTİN MEVSİMİ NEDENİYLE 
GEMLİK HATTINA 500 KW SAATLİK 
ENERJİ İLAVE EDİLDİ

Uzun bir süreden beri öğ
leden sonraları kesilen elek
trikler zeytin ürününün top
lanması ve yağhanelerin ça
lışması nedeniyle günde iki 
buçuk saat azaltıldı.

Belediye elektrik idaresi 
yetkililerinden aldığımız bil
gilere göre, yağ fabrikaları
nın enerji kısıltlaması nede
niyle öğleden sonra çalışama 
maları sonucu geceleri 
geç saatlere dek çalışma

ya başlamışlardır. Yağ fabrika 
larının geç saatlere dek ça
lışmalarının halkı rahatsız et
mesi üzerine durum Adapa
zarı TEK ilgililerine iletilmiş 
ve bir ay süre ile Gemlik’te 
kısıntıların bir süre uzatıl
ması istenmiştir.

Belediyenin istemini ye
rinde bulan Adapazarı TEK 
ilgilileri Gemlik’e ilave ola
rak 500 KW saatlik bir e

nerji vermişlerdir. Bunun û- 
zerine durumu inceliyen Gem 
İlk Belediyesi ESO yetkili
leri Balıkpazan, Kayhan, Or 
haniye, Demirsubaşı ve Os
maniye mahallelerinde saat 
13.15-15.30 arasında Hamidi 
ye, Hisar, Ortıaniye Mah (kı
sım) da saat 1530-18.00 a- 
rosında elektrik verilmeğe 
başlandığını bildirdiler.

POLİS OTOSU ONARILIP TELSİZ TAKILDI

Emniyet Amiri Öztürk "ilçede Asayiş Surunu Kulmayacak”

&H. Amiri Haşan öztürk

Gemlik Emniyet Amiri Ha 
san öztürk, ilçede kısa za
manda tüm asayişsizliğin or 
tadan tamamen kaldırılaca
ğını söyledi.

Bir süre önce Gemlik 
Emniyet Amirliği görevine a- 
tanon Haşan öztürk, ilk iş 
olarak ilçe duvarlarındaki çe 
şltli sloganları silmeyle işe 
başladığını ve bugün Gem- 
lik'in hiç bir duvarında kişi
yi huzursuz edecek yazıla
rın bulunmadığını söyledi. 
Emniyet Amiri Haşan öztürk 
şu açıklamayı yaptı :

«Gemlik Türkiyenin bir
çok yerinden daha huzurlu 
ve olaysız bir kenttir. Git

tikçe sosyal yapısında baş- 
lıyan değişiklik nedeniyle do 
ğabllecek olayları önlemek 
amacıyla şimdiden önlem al
mağa başladık. 18 olan em
niyet kadrosunu 25 kişiye 
çıkarttık. Sivil bir ekip oluş
turduk. Ayrıca trafik bürosu 
nu karakol İçinden ayırdık.. 
Polislerimizi daha modern si 
(ahlarla donattık. Geçici ola
rak ll’den aldığımız otoyu ll’e 
teslim ederek, İlçemize ait 
Jeep’I onardık ve telsizle dö 
şeyerek faal bir duruma sok 
tuk» dedi,

ASAYİŞ,.
Gemlik Emniyet Amiri öz 

türk, açıklamasında ilçede 
ideolojik türden olaylann 
çok az olması nedeniyle se
vinilecek bir durumda oldu
ğunu bildirerek şöyle devam 
etti.

«— Okullarda daha ön
ceki yıllarda olan siyasi o- 
laylar bu yıl büyük oranda 
azalmıştır. Hatta yok sayı
labilir. İlçede başıboş ve a- 
sayişsizllğin kaynağını oluş
turan kulüplerin denetimi hız 
(andırıldı ve birçoğu kapa
tıldı. Derneklere, toplu yer
lere gerekli kontroller çoğal 
tıldı. içkili yerlerin zamanın
da kapatılması için uyanlar

D. S. 2 de

HAYDARİYE, HAMİDİYE. MURATOBA 
KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFLERİNCE 
DÜZENLENEN

Demokratik Halk Kooperatifçiliği
Konulu Seminer
Bu Gece Yapılıyor

Haydariye, Hamidiye ve 
Muratoba Köyleri Kalkınma 
Kooperatifleri ile Bursa Köy 
Koop Birliğinin ortaklaşa dû 
^enledikleri «Demokratik 
Halk Kooperatifçiliği» konu
lu seminer bu gece Murat
oba Köyünde yaplocak.

Seminer ile ilgili bilgi ve
ren Muratoba Köyü Kollan
ma Kooperatifi Başkanı 
Mehmet Emin Korkmaz, kır 
sal alanda kalkınmanın an 
cak kır emekçilerinin üzerin 

deki sömürünün kalkması 
ve kooperatifleşme ile yok 
edileceğini bildirerek şunları 
söyledi :

"-Bu gece yapacağı 
mız seminer aynı zamanda 
kırsal kesimin birlik ve da
yanışmasını gösterecektir. 
Kooperatifçiliğin en önem 
II koşulu kooperatifçilik eği
timidir. Seminerimiz de ko
operatiflerin sorunları da tar
tışılacak.”
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KONUK YAZARLAR

CHP’nin Güncel Görevi ve
Yeni MC

Duygu BERK 
Eğitimci

14 Ekim sonucu 22 aylık CHP ağırlıklı Hükümetin 
düşmesinde basında ve birçok çevrelerde çeşitli yorum
lar yapıldı. Kanımızca genelde birleşilen «Beceris zlik» ti. 
Ne 2. MC. den devralınan enkaz, ne dünyanın içinde bu
lunduğu ekonomik kriz, ne petrol bunalımı, no Bağımsız- 
lann Hükümet içindeki bağımsız tutum ve davranışları 
ve nede parti içi hiziplerin başarısızlıklarda tek başına 
sorumlu sayılmaları gerçekleri görmezden gelmek olur ka
nısındayız. Tüm bu etkenlerle beraber, olaya bir başka 
açıdan, gözden kaçan çok daha önemli saydığımız bir 
başka açıdan bakmak yararlı olacaktır.

1977 Genel Seçimlerindeki başarıya rağmen CHP de
ki temel eksiklikler şunlardır : A) Demokratik sol bir 
partide var olması gereken parti disiplinin zayıflığı 3) 
Parti içi demokrasinin işlerliğinin sağlanamaması C) E- 
! eş t İri ve özeleştiri alışkanlığının kazanılmamış olması, ve 
D) Örgüt birimleri arasndakl koordinesizlik.

Evet örgütün hemen her biriminde gözlenen bu te
mel eksiklikler daha baştan, yani hükümet kurulurken 
atılan adımların yanlışlığını vurgulamak istiyoruz ve di- 
yoruzki : Bu eksiklikler giderilmedikçe CHP de yepyeni 
bîr örgütlenme modeli geliştirilip uygulanmadıkça 1981'de 
198S'de yada 1990'larda yeniden hükümet olunsa bile, tek 
başına hükümet olunsa bile başarısızlıklar kaçınılmaz 
olacaktır. Bunlar kimilerinin hoşuna gitmeyebilir, ama 
gerçekleri açık açık ortaya koymak demokrasiden yana 
olanlar için görev olmalıdır.

Hükümet olma sorumluluğunu üstlenenlerin yalnız
ca kendi tabanına, kendi parti tabanına karşı değil ama 
demokrasiden yana olan tüm yurttaşlara karşı sorumlu 
olduklarının bilincinde olmalarını beklemek hakkımızdır 
sanırım, yoksa daha başta tüm çabalar eğer «Havanda 
su dövmekten» öte bir anlam taşımayacaksa neyin mü
cadelesi verilmeye çalışılıyor?

Türkiye nerelerden nerelere geldi düşünün birkez. 
Dünyada ilk kez Emperyalizme karşı bağımsızlık sava
şı veren ve büyük bir başanyla tüm ezilen ülkelere örnek 
olan Türkiye. Yarım asrı geçen süre içinde okuma yazma 
oranını % GO’m bile üstüne çıkaramamış, ekonomisi dı
şa bağımlı bir Türkiye. Ve düşünün birkez; Gazetelerin
de «HEDEF DEV BİR DENİZ GÜCÜ», «TÜRK DONANMA 
VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE 
ULAŞABİLİRİZ» diye boy boy ilânlarla ulusal bağımsız
lık ilkemizin çelişkilerini gözlediğimiz bîr Türkiye...

Ve çıkacak yeni MC. Hükümetinin eski başı : Fev
kalade halter yasasını savunarak, Devlet güvenlik mah
kemelerin kurulmasını sağlayarak, haddinden fazla hür 
olan «Hür teşebbüs» önerilerini rehber alarak, özellikte 
son günlerde iyice tırmanan anarşiyle kan gölüne dö
nen ve rengarenk toplumsal yaşamımızı TV ekranlarında 
renkli olarak aksettirrerek, devletleştirilen madenleri ye
niden özel sektöre devrederek, kısaca Sıkıyönetimsiz bir 
Sıkıyönetim amaçlayarak Türk halkını esenliğe kavuş? 
turacak...

O halde ne yapmalı? Herşeye ve tüm yanlışlara kar
şın CHP kurulduğu günden bugüne Türkiye’de demokra
sinin en büyük güvencesi olagelmiştir. Nehirleri tersine 
akıtmak olası değildir. Dediğimiz gibi CHP kurulduğu 
günden bugüne sürekli olarak kendini yenileyebilmiş bir 
partidir, zaman zaman kendi içindeki uyumsuzluklara 
karşın kendini yenileyebilmiş, bir adım daha ileri gitme 
becerisini gösterebilmiştir. CHP içinde bulunduğu bu kaos 
tan da kurtulma başarısını mutlaka başaracaktır, ba
şarmalıdır.

Peki bu başarıya ulaşmada temel İlkeler neler ol
malıdır? Geçmişteki yanılgılara düşmemek için yeniden 
yepyeni bir örgütlenmeye gitmek artık kaçınılmazdır. CHP 
kişilerin kendi çıkar politikasını güdenlerin partisi değil
dir kısaca CHP kişilerin partisi değildir, o halde CHP 
içinde hangi kademede olurlarsa olsunlar kişiler tapu- 
laştınlmamalıdır.

Tabanın genel isterleri parti yönetiminde temel öğe
ler olacağına göre örgütle İlişkiler daha sıcak ve tutarlı 
bir düzeyde olmalıdır, örgüt birimleri arasındaki kopuk
luk mutlaka giderilmelidir.

CHP’nin kurtuluşu İçin «MEHDİ» yada «MEHDİLER» 
beklemekte tam anlamıyla hayaldir. Parti yönetimi bir 
kadro hareketidir ve bu kadrolaşmayı yeniden ve sağ
lam temellere dayanarak oluşturmak CHP nin güncel 
görevidir.

Dükkân ve Daireler

İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY 

İŞHANINDA SATILIK DÜKKÂN VE 

DAİRELER.
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insanları sarmak kolay değil 
bir hürriyat bu 
çetindir memlakatimda.

Ben ille varım darsan 
bir gün pusuya düşersen, 
insanları sevmek 
büyük hüner.

Bu dünyada yaşadığın şu kadar 
gerçekten, güzellikten, yiğitlikten 
payına düşeni alabilmişsen, 
vermişsen payına düşeni 
gerçek için, güzellik için, 
gücüne karşı konmaz 
korkusuz direnirsin.

3W3S3§3&
Evrensel
Bir ağacım
Buldumu toprağını
GÖğerir dallarım

Ak
Kara
Sarı
Bütün insanlar kardeşim

Ama
Kanamaya görsün bir Türkiyelinin parmağı
DUnya'nm neresinde olursa olsun
Nasıl çağrılırsa çağrılsın
Adı naraya varırsa varsın
Sorumlusu benim

Nevzat ÜSTÜN
(Ak Yeşil Kavak Ağaçları adlı yapıttan)

■m Şarküteri
JÜKRÜ BEKÇE - HAŞAN AKIN

PASTIRMA - SALAM - SUCUK - SOSİS 
ALEMDAĞ TEREYAĞI - TULUM PEYNİRİ 

KA$AR PEYNİRİ - TENEKE PEYNİRİ 
ZEYTİN ÇEŞİTLERİ - KASKO BAL VE REÇEL 

DİĞER ÇEŞİTLERİYLE

Gemlik’lilerin Hizmetine Açıldı

Tlf : 1121
Çavdarlar Pasajı No. 7 Gemlik

@ /tüdıp 2025
GEMLİK PLÂK DEPOSU

1 Nolu Cad. No. 58 — GEMLİK

Müzik dinlemek sizin, dinletebilmek bizim iyimiz. 
En son plâklar bizde ve size yeni hiç çallnmoınif 

plâkları sunuyoruz.

ilçede Asayiş Sorunu Kalmayacak
yapıldı. Uymayan İşyarları 
kapatıldı. Gemlik eskiye gö 
re daha huzurlu bir şehir

durumuna girdi. En kısa za 
manda asayiş sorununu ta
mamen çözümliyeceğiz.»

Bilirsin, 
bir kere korku düşerse adamın tçioe. 
bir kere koparsa sevdiklerinden, 
mümkünü yok 
gitti gider.
Söner gözlerinde güzelim ışık 
kararır, çirkinleşir yüzü 
önceleri utanır belki 
sonra vız gelir 
umurunda olmaz dünya

İnsanları sevmek büyük hüner 
insanlarla beraber.

Arif DAMAR
( Alıcı Kuşu Kardeşliğin adlı yapıttan )

ÇOCUK
Yeni bir güne başlıyoruz seninle çocuk
Küçücük adamızda sen ve ben
Seni çok seviyorum çocuk çok
Sen kurtaracaksın yarınları sana bejledım umudumu
O çocuk gözlerinden neler anlatmak istiyorsa bir

( bile bilsem
Bir anlayabilsem duygularını
Unutma çocuk
Gülmek ağlamaktan daha iyidir her zaman
Ye yaşam güzelim gülmekle anlamlaşır
Senin aklın ermez bunlara çocuk
Boşuna kafanı yorma
Elbet öğreneceksin bir gün
Şimdi arkadaşım sen
Küçük odamızda mutlusunya
Aldırma bana, yorma kendini boşuna.

Feryâl OKTAY

BAYRAK KÖMÜR 
TİCARETHANESİ

YAKACAK SORUNUNUZU EN İYİ 
ŞEKİLDE ÇÖZÜMLER

Soma, Linyit Kömürleri Satışları
Başlamıştır.* •

METİN BAYRAK
Orhangazi Caddesi Tlf : 1 828 GEMLİK
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Ben de Kurtaramam

S. Demirel'in 
gelişmiştir so- 
muhtaç» duru- 
Devlet, toplum 

Demire! hükü-

GW.
Ecevit Hükümeti zamanında, bugünkü 

payandalı, azınlık «Hükümetinin başı» a- 
narşiden, terörden, pahalılıktan yakınıyor
du. Yapılan basın toplantılarında, öldürü
lenlerin saysını verirken «Yokluktan, kuy- 
ruklcrdanda söz ediyordu. Bir noktada 
doğru söylerken; bu sorunların, Ecevit Hü
kümeti zamanında mı ortaya çıktığını hiç
karıştırmıyordu. Gerçekte, 
hükümetlerinde boy etmiş 
runiar. Hazîneyi <70 cente 
ma getiren de aynı kişiydi, 
bugün zordaysa, geçmiş 
metlerinin payı çoktu..

Hükümetler, ülke sorunlannı sırtlaya
rak, çözüme ulaştırmak için gelirler. Bu 
çözümde aranan ulusun, ülkenin çıkartan
dır. Bildiğimiz gerçek : S. Demirel hükü
metleri çoğunlukla hareket noktasını ya
kın çevrede aramış; yakınlarına milyonla- 
n akıtmıştır. Böylece, geçmişteki uygula
malar, söylenenler unutulmuş olmasın. Tür 
kiye insanı doğrulan söyleyen hükümet
ler arıyor. Hükümet edenler, Türkiye'nin, 
insanının ne gibi zorluklarla karşı karşıya 
olduğunu söylemelidirler. Açık politika ka
mu oyunda olumlu yankılar yapacaktır 
kuşkusuz. Hele piyasada yaratılan darlık
ların, pahalılığın nereden kaynaklandığı, ne 
gibi önlemler alındığı, fiyatların nasıl ola
cağı konularında doyurucu açıklamalar ya
pılmalıdır. Acaba S. Demirel piyasayı na
sıl dengeleyecek, tüketici yararına neler 
getirecektir? Karaborsayı akborsaya nasıl 
dönüştürecektir? Yoksa, fiyatların yüksel
mesine göz mü kırpacaktır? Bakınız 1 Ma
yıs 1978 deki Mustafa Ekmekçi’ye verdiği 
yanıta.

S.D. — Ne olmuş çarşıda pazarda? 
Çarşıda pazarda birşeyler mi olmuş?

M.E. — Hiç efendim fiyatların yüksel
mesini kasdetmiştim.

S.D. — Beyler bunlar fevkalade önem
li şeylerdir, bir arz ve talep işidir, biz hü
kümet olarak bunlara müdahale edeme
yiz, etmeyiz, bu ticarettir ve arz talep me
selesidir, arz ve talep meselesi olunca mü 
dahale fevkalade zararlı olur, arz ve talep 
meselesine, yani talep ve arz meselesine 
gelince, yani komünist ülkeler gibi mi ya- 
paim, sen şunu şu kadar satacaksın mı 
diyelim, hayır beyler, hiç kimse bizden bu

nu istemeyecektir, bu bir arz ve talep işi
dir, arz ve talep İşi olunca...

işte S. Demirel'in piyasa politikası. 
Hükümet ettiği sürelerde bu politikadan 
sapma göstermemiştir. Bu politikaya gö
re satıcı istediği değerde serbesttir. Tü
keticinin cebinde parası neyse alış veri
şi de parasına göre olsun. Halkın hergün 
iç içe olduğu piyasaya hükümetler karış
maz, denetlemezlerse ne olur? Fiyat anar
şisinin önüne geçecek önlemler almak hü 
kümetln ivedi işleri içinde değil midir. Alı
nacak önlemlerin başında kuşkusuz enf
lasyon gelir. Piyasaya gereğinden fazla pa 
ra sürülmesinin sonuçlarını yaşamıştır Tür 
kiye.

S. Demirel Hükümet: başlangıçta «va- 
dederek» gelmedi. Gelecekte de, halkı zor 
da değindik. Para basım evlerinde bol pa
ra bastırarak, halka bol para imajı yarat
mak bunun yanında piyasaya alabildi
ğine boşlamak. Ama basılan bol paranın 
koşullarla karşılaştırarak seçim güvence
sini yitirmek istemez. Ne yapabilir? Yukar
da hükümeti sarsıntıya uğratacağını da lyi- 
cehe hesaplar; hesap adamı, ikinci olarak 
hükümetlerin korktuğu devalüasyon. Para 
babaları ülkelere yardım yaparlarken, ko
şullarını da koyarlar. Yardım alan ülkenin 
parasını dşa karşı değerinin düşürülme
si. Dahası yardım yapılan ülkenin yardımı, 
daha doğrusu yüsek faizli uzun vadeli ö- 
dünç parayı nerelerde kullanacağı da pa
ra veren ülkelerce saptanır. Örneğin, en
düstriyel kuruluşlar için gönderilen para 
yardımı o alanda kullanılacak. Böylece tü
redi zenginler oluşturulacak. Büyük işyerle
ri için kredi, fabrika yapmak için kredi 
derken; paralar cebe kurulmak istenen ü- 
retim yerleri de hayali. Sözün kısası zen
gin daha zengin, fakir daha da fakir ola
cak. Nerede o «Şehirde ne varsa köyde 
de olacak» safsatası.

S. Demirel azınlık hükümeti önündeki; 
anarşi, terör*-, pahalılık, denetimsizlik ko
nularına iyice girmeye «Mecburdur, mah
kumdur» Devleti bir daha parselleme du
rumunda olanlarada göz yumulmasın. Her 
uygulama, her girişim ulus, halk, ülke bü
tünlüğü yararına olsun isteriz. Ülke iyi yö
netilmez, çıkarlar önde tutulursa sanırız 
Bayar Amcasıda kurtaramayacaktır S. De
direli.

GEMLİK

Dİ$ KLİNİĞİ
BEKİR ÖZTÜRE - ÖZKAN SOYLU 

MODERN DİŞ KLİNİĞİ İLK 

İLÇEMİZ HALKININ HİZMETİNE GİRMİŞTİR. 

HAFTANIN YEDİ GÜNÜ SAAT 9.OO-19.OO’A KABAK

Diş Çekimi - Protez - Çocuk Dişleri ve 
Her Türlü Diş Bakımı

Belediye Karşısı — Gemlik

ELİF MEFRUŞAT
Evore — Dekora — Tekse Kadife Perde ve 

Tül Çeşitleri — Bornoz Banyo ve Klozet 
Takımları — Zengin Havlu Çeşitleri ile 

Gemliklilerin Hizmetine Açılmıştır 
/ t

Gazhane Cad. Ömürlü Pasrahanesi Karşısı 
A(ygaz Aralığı) (Gemlik

Kongre İlânı
Gemlik Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 15. 12. 1979 Cumartesi günü saat 
İT de demek binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 22. 12. 1979 Cumartesi günü aynı saat
le 27 Mayıs llkekulu salonunda yapılacağından, sayın üyelerimizin belirli gün ve 
saatte teşriflerini rica ederiz.

G i n d e m ; Yönetim Kurulu

1 — Açılış ve kongre divanı seçimi, saygı duruşu,
2 — 1979 yılı idare kurulu faaliyet raporu, kesin hesap raporu ve murakabe 

heyeti raporlarının okunarak müzakeresi,
3 — İdare kurulu ve murakabe kurullarının ayrı ayrı ibraları,
4 — 1979/1980 yıllarına ait muhammen bütçe ve çalışma programının oku

narak müzakeresi,
5 — İdare heyeti, murakabe kurulu, haysiyet divanı İle birlik ve federasyon 

(iyeliklerinin asil ve yedeklerinin seçimi,
8 — Dilekler ve kapanış

I I
Gemlik Körfez’i Okuyunuz, Okutunuz

j Abon e Olunuz. §

—im bhiu m, um

TAKVİM BASTIRACAK 
TİCARETHANELERE 
İŞYERLERİNE

1980 Yılı Yaklaşıyor 

Zengin Takvim Örneklerimiz 

Basımevimize Gelmiştir.

Geliniz, Görünüz ve Kararınızı Veriniz

Yeni yıla yetiştirilmek üzere 
4 Aralık 1979 Salı gününe kadar 

sipariş kabul edilir.

Körfez Basımevi Tlf 1797 GEMLİK



SORUMLU MOOOR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemCik
KÖRFEZ

1 Amalık 1979 Cumartesi

MURAT MEFRUŞAT
HÜSEYİN CAHİT ATAN

Pak Otel Altı — Gemlik

SATILIK 
LÜKS DAİRELER

ESENTUR İNŞAAT TA
Kamuran Esen

2368
Murat Mefruşat

Dekora Etsin,. Yuvanız Güzelleşsin

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

95 M2 LÜKS DAİRELER.

|i Müracaat 

( Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik

Perde Seçerken, Dikerken, Takarken 
Karamsar Olmayın

MAHİR
Muhasebe - Müşavirlik - Organizasyon Bürosu

Şirket Kuruluşları — Ticari Defter Kayıtları — Vergi Sigorta 
Beyannameleri — Vergi İtiraz Konuları

MAHİR CENÇER
İstiklâl Caddesi Gürçay Işhanı Kat 1 — GEMLİK

. Satılık

Daireler

. Demirsubaşı Mah.

Semereliler Yokuşu

M utman Apt.

Karşılıklı 2 Daire
Acele Satılıktır;

Müracaat :

Muhtarlar Derneği veya

Körfez Basımevi

SAYIN GENLİKTİLER
çağlar oto

Yedek Parça oto elektrik akşamı, çelik 
clvato ve oto aksesuarları ile Sayın müş
terilerimizin hizmetindeyiz.

«BU124-131 Anadol, Renault Ford 
ve hil’umum ete akşamı Bulunur.

Her ebatta Yeni Akü Satılır ve Sipariş alınır.

İstiklâl Cad. Akbank aralığı Peksert iş hanı altı Gemlik

Gemlik Mi
Basımevine Uğrayınız

I_ _  • 
Çalışır Vaziyette 

Devren Satılık Bakkaliye
Mür, > 2680 Gemlik

YAPRAK EMLAK
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

SATILIK
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

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

SATILIK DÜKKÂN
Kordon Boyunda İki caphall dükkân satılıktı. 

Hail hazırda dönere) olarak çalışmaktadır.

Mür : Tlf : 1931 aeat 9-12-14-16 eratı Gemlik

GÖRHELE
KIYMALI - PEYNİRLİ - SUCUKLU 

PASTIRMALI - KAVURMALI 
KARIŞIK - LAHMACUN 

ÇEŞİTLERİYLE HER YERE SERVİS 
YAPILIR.

Tlf : 2533

YUNUS BEKTAS
İstiklâl Cad. No. 7 GEMLİK

I
 Satılık Telefon

SIRA NUMARASI 554 OLAN 
TELEFON SATILIKTIR

|| Mür j Tlf : 1797 GEMLİK
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Niroloba Köyünde Düzenlenen Seminer ilgi Gördü

Yapılan Ortak Açıklama 
“Kırsal Kesim Üzerindeki

İSTİMLÂKLARI TAMAMLANAN

KÜÇÜK KUMLA 
ARMUTLU 
İL YOLUNUN

Sömürü Kooperatifler Aracılığıyla 
Yok Edilecektir” Denildi

YAPIMINA 
BAŞLANDI

Köy-Koop Bursa Birliği, 
Hcvdcnye, Muratcba, Hamı 
diye «e Kurşunlu köyleri 
Kalkınma Kooperatiflerinin 
birlikte düzenledikleri «De
mokratik Halk Kooperatifçi
liği» konulu seminer büyük 
ilgi gördü.

Cumartesi gecesi Murat 
aba Kay Kahvehanesinde 
düzenlenen seminere Murat 
cca Köyü Kalkınma Koope
ratifi ev sahipliği yaparken. 
Bursa Köy-Koop Birliği, Hay 
deriye. Hamidiye ve Kurşun 
lu Köyleri Kalkınma Koope
ratifleri ortaklan katıldılar.

«yaşasın Demokratik 
Halk Kooperatifçiliği». Köy 
iü Kardeş Kooperatifte Bir
leş», «Üreten biz, yöneten 
de biz alacağız» pankartta- 
n ve kooperatiflerin- adları
nın yazılı atduğu pankart
larla donatılmış olan köy kah 
vehanesinde konuşan Bur
sa Köy Koop. Birliği Baş
kanı ısmail Aydın, koopera
tif çili* -areketinin Mithat Pa 
şa ite başladığını, başarılı 
çalışmalar verdiği halde bu 
hareketin saptırıldığı ve u- 
zun yıllar güçtendirilmiyerek 
geriletildîğini belirterek şun 
km söyledi

« —Türkiye'de kooperatif 
çilik hareketi 1971 yılında 
kurulan Köy-Koop'Ia yeni
den başlamış ve güçlü bir 
sek ide ileri boyutlara doğ
ru yürümektedir. Ancak, ko 
operatffçilik istenen boyut
lara ulaşmış değildir. Bu
nunda en önemli nedeni dev 
'etin kooperatiflere gerekli 
özent göstermemesidir. Ara
cı re tefecinin kır emekçi
lerini acımasızca sömürdü
ğü bir düzende, bu sınıfı or
sadan koidır'îcck tefr kurum 
kooperatiflerdir.»

Köy-Koop Bursa Birlik 
Başkanı Aydın, daha son
raki taofltışmoemdo kcope- 
''«Miflere karşı sr/asi yöne- 

uyguladıkları bae- 
kıfan ârciekîerivfe anlattı

Daha sonra söz alan 
fteydckye Köyü Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Kadri 
•ûrfer. Kaeperariflerin une- 
«e bir ytğm bürokratik en- 

çffc&ğmı kooperatiflerin 
öowt» atabilmeleri için bö 

kald<rıimos>nf, 
"63 sr»r* Kooperatifler Ya 
*>*•*•» değiştir imesini ısti- 

şöyle konuştu -

«—Köylü ürettiği ürünü 
aracıya ve tefeciye kaptır
mamaları için kooperatifler
de birleşmeleri artık zorun
luluktur. Köylünün koopera
tifçilik konusunda eğitilme- 
side zorunludur. Yıllardır bi 
linçli olarak kooperatifçilik 
eğitimi verilmemesinden ku 
rufmuş bulunan kooperatif
ler birer tabelâ kooperatifi 
alarak kalmıştır. Kooperatif 
çilik eğitimi okuldan başla
malıdır.» Güler, kooperatif
lere verilen kredilerin arttırıl 
masını ve ödeme süreleri
nin uzatılmasını istedi.

SÜT SORUNU
Seminerde konuşan Ha

midiye Köyü Kalkınma Ko
operatifi’ Başkanı Mehmet 
Özdemir, çevre köylerde ü- 
retilen sütün aracılar tara-

CHP ilçe 
Yönetim 
Kuruluna 
Eski Sendikacı 
Metin Atan 
Atandı
Bir süre önce CHP İlçe 

Yönetim Kurulundaki göre
vinden istifa eden Mehmet 
Kuzey'in yerine eski sendi
kacı Metin Atan atandı.

Suni İpek Fabrikasında 
işçi olarak çalışan Metin A- 
tan, uzun yıllar sendikacı
lık yaptı. Geçen dönem de 
Petrol-İş Sendikası Başkan 
lığına da aday olan Metin 
Atan, yeni görevine başladı.

Yssl CHP llş« YSnaflm Kurala 
•yMl Halfa Mm.

fından çok ucuza kapatıl
dığını, kasabada tüketicinin 
25 liradan süt aldığı, bir zaman 
da aracıların köylüden sütü 
10-11 liraya topladığını be
lirterek «Köy-Koop bize yar 
dımcı olsun süt sömürüsü
ne son verelim» dedi. Top
lantıda süt sorunun çözüm 
lenmesi için dört kooperatif 
çe ortak çalışma yapılması

na karar verildi.

Seminerin sonunda ha
zırlanan ortak basın bildi
risinde, kapitalist düzende 
kırsal kesim sömürüsünün 
kooperatiflerle yok edilece 
ği belirtilerek şöyle denildi :

«— Köy-Koop’un başlat
mış olduğu demokratik halk 
kooperatifçilik hareketi dur 
durulamıyacak, kırsal kesim 
emekçileri üzerinde yıllar-

400 ilerici Kadın
Çocukların Sül ile Beslenmesi için
Yasal Düzenlemeler Yapılmasını isledi

Demokratlk kuruluşların 
Türklyede destekledikleri 
«Çocukların her türlübeslen- 
me gereksinimlerinin karşı - 
(anması» konulu kampanya
sına ilçemizde de 400'e ya
kın ilerici kadının imza kam
panyalarıyla katıldığı açıklan 
dı.

Yapılan açıklamada; Ana
yasanın v» Çocuk Hakları Ev
rensel bildirgesinde devletin 
yapmayı onayladığı «Çocuk
ların her türlü beslenme ge
reksinmesinin karşılanması» 
ilkesinin yasal olarak düzen
lenmesi İçin çalışmalara baş
lanması İstenirken, gebe ve 
emzikli kadınlara 0—6 yaş 
atası çocuklara gereksinimi 
olan sütün devlet ve işveren
ler tarafından verilmesini ge 
rektirecek yasaların çıkarıl * 

dır süren sömürü yok edi- 
iesiye dek kavga devam e- 
decektir. Bunun için köy
lüler demokratik halk koo
peratiflerinde birleşmelidir
ler.» denildi. Bildiride özet
le şu görüşlere yer verildi :

Devlet kooperatiflere 
yardım etmeli kooperatifçi
lik eğitimine başlamalıdır. 
1163 sayılı kooperatifler ya 
sası değiştirilmelidir. Koo
peratiflere verilen krediler 
yetersizdir, çoğaltılmalıdır. 
Kooperatiflerin önündeki bü 
rokratik engeller kaldırılma
lı köylünün ürettiği her tür
lü ürünün iç ve dışta pazar- 
lanması Köy-Koop eliyle ya 
pılmalıdır. Ziraat Odaları ya 
sası kaldırılarak köylünün 
kooperatiflerce temsil edil
melidir.

ması isteniyor.
Gemlik'te de başlatılan 

kampanya'ya 400’e yakın ile-

YOK OLAN YAĞLAR YENİ FİATLA SATILDI

YAĞ SANAYİCİLERİ ZAMLARLA
STOKLARI

AP. hükümetinin yönetime 
başlar başlamaz ilk olarak 
yaptığı işlerden biri yağ sa
nayicilerinin istemlerine bo - 
yun eğmek oldu ve stoklar
da bekliyen tonlarca yağı hiç 
bir önlem almadan zam yap
masından sonra aylarca yok 
olan bitkisel yağlar ortaya 
çıktı.

Ödeneksizlikten dolayı 
bir süreden beri yapımına 
başlanamıyan Armutlu İl yo 
lunuri istimlaki tamamlanan 
Küçük Kumla Armutlu ara
sındaki 6 km. yolun açımı 
başlandı.

Salı günü Küçük Kumla 
Kasabası girişindeki radar 
yolundan başlıyacak olan 
yol yapımı çalışmaları için 
tören düzenlendi. Gemlik 
Kaymakamı Hüseyin Köse- 
oğlu. Orman Bölge Müdü
rü, Karayolları 14. Bölge Mü 
dürü. Küçük Kumla ve Ar
mutlu Belediye Başkanı, ko
nuklar ve köylülerin hazır 
bulunduğu törende bir ko
nuşma yapan. Karayolları 
14. Bölge Müdürü Ali Ağa- 
oğlu, gerekli ödeneklerin za 
manında gelmesi halinde Ar 
mutlu il yolunun 1983 yıhn- 

rici kadının katıldığı ve im
zalı mektupların TBMM. Baş 
kanlığına iletildiği bildirildi.

ORTAYA ÇIKARDILAR
Yağ tekellerinin ve yağ sa

nayicilerinin insafına bırakıl
mış olan piyasa yüzünden 
halkın ramazanda bile yeme
ğine koyacak bir kaşık yağı 
bulamadığı bir ortamda, ye
ni hükümetin bitkisel yağla
ra zam yapmasıyla yoklar 
var olmağa başladı ve ülke
deki yağ tekelcileri ile yağ 

da bitirileceğini söyledi.
<—Açımına b.aşlıyan yol 

41 metre genişliğinde ola
caktır. % 10-12 eğimli olan 
eski yola karşın yeni yol 
% 8 eğimde olacak ve iki 
saat süren yolculuk bu yol 
ile 1 saate indirilecektir. 36 
km. uzunluğunda olan yo
lun 6 km. sinin istimlaki ta
mamlanmış ve paralan ban 
kaya yatmıştır. Bu yolu yap 
madaki amacımız, sahillerin 
birer turizm merkezi olması 
ve bilhassa yaz aylarında 
trafiğin sıkışıklığından kur
tulmasını, turistlerin rahat
lıkla denize girmeleri ve kı
yılarda dolaşmalarını sağla 
maktır.» dedi.

Karayollan Bölge Müdü
rü Ağaoğiu konuşmasında 
1979 yılında yol için 10 mil
yon lira aynldığını bunun 
kullanılacağını ve gelecek 
yıl 40 milyon lira paraya 
ihtiyaç duyduklannı bildirdi 
şunları söyledi : «—Bu pa
rayı alabilirsek önümüzdeki 
yıl yol Karacaali Köyü üst
lerine kadar gidecektir. Yo
lun tamamına 200 milyon 
lira harcanarak, 50 milyon 
lira da istimlâklara ödene
cektir. Paralan zamanında 
alabildiğimiz de yol 1983 de 
hizmete sokulacaktır.»

Konuşmadan sonra kesi
len kurbanlarla yol açımına 
dozerler başladı.

sanayicisi ile aracılannın hal 
km sırtından yaklaşık olarak 
3.5 milyar lira kazandıktan 
belirtiliyor.

İlçemizde de sıkıntısı çe
kilen yağlar, zamlann açık
lanmasının sabahında orta
ya çıktı ve sokaklarda satıl
dı.
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İlân
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 

975/38
Gemlik Kû^ök Kumla Köyünün Kiremit Ocağı 

Mevkiinde kain ve «arken 438 numaralı parsel gar- 
ben 480 numaralı parsel «imalen 48 numaralı parsel 
ve cenuben yol ile çevrili gayrimenkulun adı taouya 
tescili Halit Yaşa tarafından talep ve dava edildiğin
den ış bu gayrimenkul üzerinde başkaca mü'kiyet 
iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay 
İçinde delilleri İle birlikte hakimliğimize müracaatlarını 
teminen ilan olunur.

şiir köşesi
ÇOCUK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi ilânlır tek sütun santimi 50 TL.

İcra ve Mahkeme ilânları santimi 25 TL.

Kayıp İlânları 150 TL.

Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 20 TL

Kongre ilânları 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

BAYRAK KÖMÜR 
TİCARETHANESİ

YAKACAK SORUNUNUZU EN İYİ 
ŞEKİLDE ÇÖZÜMLER 

Soma, Linyit Kömürleri Satışları 
Devam Ermektedir.

MİTİN BAYRAK
Orhangazi Caddesi Tlf : 1828 GEMLİK

Kiralık Depo
1OO m2 ilk elektrik ve suyu mevcut 

Olup Kefogiu Fabrikası yanında deniz 
tarafındaki depo 2 sene kiraya verile
cektir.

Mür s Tlf : 20229 Bursa — 1522 Gemlik

®/tü<Jqo 2023
GEMLİK PLÂK DEPOSU

İBRAHİM KOÇDEMİR

P, K. s 70
Tlf : 2790 1 Nolu Cad. No. 58 - GEMLİK

Sizi ben yoklama defterinden öğrenmedim
Haylaz çocuklarım
Sınıfın en devamsızını
Bir sinema dönüşü tanıdım
Koltuğunda satılmamış gazeteler
Dumanlı bir salonda
Kendime göre karşılarken akşamı
Nane şekeri uzattı en tembeliniz
Götermek istedi küfesinde
Elimdeki ıspanak demetini
En dalgını sınıfın
Çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun
Pato ayakkabı yüzünden
Kiminiz limon satar Balıkpaıarında
Kiminiz Tahtakale'de çaycılık eder

Hep Aynı Benim Kentim
Çatlak duvarlar arasındayım.
Şarhoş yürüyenler
Çimlerde yüzükoyun uyuyanlar 
Bir dillin ekmek, bir bardak su 
Bir lira isteyenler...

Toprağımız 
Ülkemim bir parçası..

Açıklar, açlar, parayı dalıp 
Göğsünde kolye taşıyanlar..
Beşik gibi kallant^şj kesilmez 
Doğanın acımasızlığından 
İçerler dışarı boşalırlar, 
Konak’ta, Çankaya'da, Basmanede 
Binalar müziksiz dans ederler

Toprağımız 
Ülkemin bir parçası .

Yatandır bir yerde sorarsan 
Bir şeyler anlatır şu caddeler 
Bakmasan da görenler için. 
Bu koca kentte yalnızım 
Çimlerde güneşte yananlar gibi 
Yanıyoruz...

Toprağımız
Ülkemin bir parçası.~

Mustafa BARDAK

Temiz işçilik 
Uygun Fiat 
Zamanında Teslim

Biz inceleya duralım aç tavuk hesabı
Tereyağındaki vitamini
Kalorisini taze yumurtanın
Karşılıklı neler öğrenmedik sınıfta
Çevresni ölçtük dünyanın
Hesapladık yıldızların uzaklığını
Orta Asya'dan konuştuk
Lâf kıtlığında
Birlikte neler düşünmedik
Burnumuzun dibindekini görmeden
Bulutlara mı karışmadık
Güz rüzgârlarında dökülmüş
Hasta yapraklara mı üzülmedik 
Serçelere mi acımadık kış günlerinde 
Kendimizi unutarak.

Rıfat İLGAZ

Yoksul Duası

Yoktur arkasında ne amcası ne dayısı 
Bıçak gibi dayanmış kemiğe yaşam kavgası 
Maaş dediğin nedirki, av kirası yansı 
Oncu yoksulun dilinde ekmek duası

Can bezdirecek hal aldı zam furyası 
Bulgura mekan oldu fakirin sofrası 
Yesin bakalım herşeyln hasını beyi ağsı 
Onca yoksulun dilinde ekmek duası

Hep aynıdır giysiler yalnız değişir yaması 
Bu düzende gelmez biraraya emekçinin yakası 
Bak, inmiş gecekonduna kapitalin kazması 
Önce yoksulun dilinde ekmek duası

Ercan der kim duyar yoksul duası 
Namusuyla yaşayanların nerde acaba tanrısı 
Elbet bir gün yakılır zalimlerin yasası 
Önce yoksulun dilinde ekmek duası

Ercan AK3AY

KÖRFEZ BASIMEVİ

Her Türlü Düğün, Nişan, Sünnet 
Davetiyeleri, Falara, Bono, 

irsaliye, Makbuz, Senet, Kartvizit, 
Kartadres ve Her Çeşit 

Basım işleriniz için Emrinizdedir.
Tlf : 1797 
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK
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Az insaf

SİK

Kongre İlânı
Hamidlyeliler Kültür ve Dayanışma Demeğinin İL nd oıo^ae çenel kurulu 

25. 12. 1979 günü s^at 19 €4) da Yen; Düğün Sriomıöo aşağıdaki gündem 
uyarınca yapılacaktır Ekseriyet temin edilmedi® takdade 3 1. 1980 [yiinû aynı 
yer ve aynı saatte yapılacağını üyelerimizin bilgilerine sunana.

Gündem: Yönetim Kunatu

1- Açılış — 2 Divan seçimi — 3- Sayg: duruşu — 4 Faafryes raporlarıma 
okunması — 5- Raporların tenkidi — 6- Yönetim kurulunun eki anman — 7* Di
lek ve temenniler — 3- Yönetim, denetim ve onur kurulunun seçimi — 9> Ka
panış.

İyi demiş Milli Eğitim Bakanı, okuduğu 
Bursa Erkek Lisesine kız öğrenci alındığını 
duyunca:

— Tarihi Erkek Lisesine kız öğrenci 
alanlardan hesap soracağım.

Nesil hesap soracak? Neden kız ya da 
kadınlara karşı alerji duyuyor sayın bakan? 
Biz erkeklerin görmezlikten geldiğimiz bir 
yanımız var. Analarımız.n kadın oluşu. Aca
ba sayın bakanın bilinç altında yerleşen, bir 
kovcmodığt, cnasno. kadınlara karşı bir 
tepkisi mi var? Bu tür tepkilerin tutsağı du
rumundaysa bir ruhbilimciye görünmesinde 
yarar umanz. Bu konuyu ahlâk yönünden 
ele alıyor, «Lisenin ahlâk dengesi bozulur 
demeye getiriyorsa, kızgınlığının, yapılan 
gafın kimleri hedef aldığı yaraladığını da 
bilmesi gerekir.

Şu bozuk düzende, tüketim ekonomi
sinin büyük boyutlar kazandığı şu ortamda 
Türkiye’de ahlâk düzeldi de bir karma öğ
retim okullarda mı çarpık, çurpuk? Önce, 
şunu iyice bilmemizde yarar var. Yurt dü
zeyinde geçinemiyen, çalışma alanı bula
mayan, tüccarların elinde satılan kadınlar 
neden görülmez? Çarpıklığı yalnız okullar
da aramak, siyasetçinin doğrudan halk av
cılığı yapmasıdır. Oysa sayın bakan okul
larda okuyan çocuklarımızın, yüzde kaçının 
kamının tok, sırtının pek olduğunu bilmeli, 
sorunlarına çözüm bekleyenlere varmanın 
yollarını aramalıdır. Kaç çocuğumuzun bes
lenme yetersizliğinden başarı durumunun 
ne olduğu biliniyor mu? Her öğrenim yılı 
senanda okullardan mezun olanlar istatis- 
tiklenir. Okulundan haşan göstererek çıka
mayan öğrenci kesiminin sorunlarına ilgi 
duyulmaz. Gerekli besinleri alamayan öğ
rencinin verimsizliği, kafa yetisinin neden 
gelişmediği düşünülmez, çözüm aranmaz
da; Liselere alınan kızlar küplere bindirir 
yetkilileri. Alt öğretim birimlerinden, üniver 
siteye değin faz-erkek ayrımı yapılsa, mem 
leketin çarpık toplum yapısı, öğrenim eşit
sizliği ortadan kalkacak mı? Terör, anarşi, 
şıpadak kesilecek mî?

Tutucu yönetimler sorunlarımızı hep 
çarpıtarak, perdeleyerek göstermişlerdir. 
Emekçi halfamız, ellerinde yıllarca oyuncak

olmuş, yıllarca sömürülmüştür. Sömürü 
çarklarının başındaki şişmanlar, göbekli
ler bugünden egemen ekonomileriyle sömü 
rüyü sürdürmekteler. Bugün horlanan, ka
pılardan kovulan emekçi halkımız. Oysa 
kapalı kapıların ardındaki maroken koltuk
lar, Lüks yaşamın suyu nereden kaynakla
nıyor, oralara nasıl ulaşıyor? Hükümet 
edenlerce bunların irdelenmesi gerekirken, 
uzak yerlerden su getirme masallarıyla halk 
uyutuluyor. Fakir halkın çocukları beslen
meden eğitimden yoksun kalıyor. Tutucu 
hükümetler her zaman sindirmeyi sustur
mayı yeğlemişlerdir. Silâhla düşünceyi saf 
dışı etmek tutucuların ayrı bir taktiğidir de 
Bir yandan Anayasanın düşünce özgürlüğü 
ilkesini benimser görünürken, öbür yan
dan düşünce özgürlüğünün karşısındadır- 
lar. Ancak bu görünümde olanlar, «Okullar 
okumak içindir, fabrikalar çalışmak içindir 
incilerini yumurtlayarak da kamuoyu oluş
turmak peşindedirler.

Dünya kapitalizmi kalkınmakta olan ül 
kelere yardım parolasıyla ulusların can da
marlarına değin girdiler. Bir zamanlar Tür
kiye’nin adı Küçük Amerikaydı. Bir Ameri
ka hayranlığı, Amerikasız bir şey yapıla
maz imajı güçlenerek, içimizdeki yaratıcı 
gücü, dayanışma birliğini aldılar götürdü
ler. Aradan otuz yıl geçti Amerikan güdü
müne girdiğimiz, bugünkü yapımız ortada. 
Kuşkusuz büyük uluslarla alış veriş, anlaş
ma yapılır. Bu denli de herşey teslim edil
mez. Üs olarak sattığımız topraklar, veri
len maden arama ruhsatları, bugünkü el, 
avuç açmamız. Ulusun yazgısını eline alan 
sağ yönetimler sürekli sömürenden, ezen
den yana olmuşlardır. Çünkü yönetimleri 
getiren, ayakta tutan sömüren, ezendir.

Şimdi yangını söndürmeye «talip» olan 
lar kazanın hangi kulpundan tutacaklar? 
Sağdan ya da soldan mı, yoksa her ikisin
den mi? Sayın Milli Eğitim Bakanı çözümü 
Liselere kız öğrenci almamakta arıyor. So
ralım yine. Liselere kız öğrenci almamak 
tüm sorunlarımıza çözüm getirecek mi? Ka
dınlarımızın hepsini kara çarşafa sokmak 
çözüm getirecek mi. Siyah karanlığın sim
gesidir. Biz ulusça güneş arıyoruz güneş!

Armutlu Ortaokulu Yaptırma ve Koruma Der. BşkJığmdan 
Duyuru

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 28. 12. 1979 günü saat 
1*00 da Belediye Nikâh Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığında toplantı 4. 1. 1980,günü aynı yer ve saatte ya
pılacaktır. Duyurulur.

S i n d e m Yönetim kurulu
1- Açılış, saygı duruşu — 2- Divan oluşumu — 3- Çalışma raporlarının o* 

konması — 4- Yönetim kurulunun aklanması — 5- Yani yönetim ve denetim ku
rudan seçimi — 6- Dilek ve istekler, kapanış.

Kongre îlâm

Gemlik Motorcular Kayıkçılar ve Benzeri Der. Bşk.

Demeğimizin yıllık olağan kongresi 24 Aralık 1979 Pazartesi günü saat 
1*00 de Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin belirtilen gün ve saatte toplantıya gelmeleri ilan yolu ile 
duyurulur.

• û n d e m ; Yönetim Kurulu

1- Açılış konuşması ve saygı duruşu — 2- Kongre başkanlık divanı seçimi 
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması — 4- Denetçi raporunun okun- 
ıtww — S- Yönetim kurulu ve denetçilerin aklanması — 0- Çalışma programının 
otormtas» — 7- 1930 gelir ve gider bütçelerinin müzakeresi ve karara bağlanması 
8- Yönetim kurulu üye seçimi — 9- Denetçilerin seçimi — 10- Birlik temsilci- 
lerinu» seçimi — 11- Dilek ve temenniler -12- Kapanış.

Kongre İlânı
Gemlik İşçi Kültür Dayanışma Derneği Başkanlığından

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 20 Aralık 1979 Perşembe 
gönü saat 19.30 da Akmarlar Pasajındaki dernek lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur.

Gündem: Yönetim Kurulu

1- Açılış başkanlık divanı seçimi — 2- Yönetim ve denetim kurulu raporla
rının okunması — 3- Yönetim ve denetim kurulunun ibrası — 4- Yeni yönetim 
ve denetim kurulunun seçimi — 5- Dilek ve temenniler — 6- Kapanış

Kongre İlânı
Gemlik 11 Eylül ilkokulu Okul ve Öğrencilerini Koruma Demeği genel ku

rul toplantısı 26. 12. 1979 Çarşamba günü saat 14.00 de 11 Eylül İlkokulu sa
lonunda yapılacaktır. Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Gündem: Yönetim Kurulu

1- Açılış ve saygı duruşu — 2- Divanın oluşturulması — 3- Yönetim kurulu 
faaliyet raporunun okunması — 4- Denetleme kurulu raporunun okunması — 5- Yö
netim ve denetim kurulu raporları üzerinde müzakereler — 6- Yönetim ve dene
tim kurulunun aklanması — 7- Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçimi 
8- Dilek ve temenniler — 9- Kapanış.

ELİF MEFRUŞAT
Evore — Dekora — Teksa Kadife Perde ve 

Tül Çeşitleri — Bornoz Banyo ve Klozet 
Takımları — Zengin Havlu Çeşitleri ile 

Gemlik'lilerin Hizmetine Açılmıştır.
Gazhane Cad. Ömürlü Pasrahanesl Karşısı 
(Aygaz Aralığı) Gemlik

imren Şarküteri
ŞÜKRÜ BEKÇE - HAŞAN AKIN 

PASTIRMA - SALAM ■ SUCUK - SOSİS 
ALEMDAĞ TEREYAĞI - TULUM PEYNİRİ 

KAŞAR PEYNİRİ - TENEKE PEYNİRİ 
ZEYTİN ÇEŞİTLERİ - KASKO BAL VE REÇEL 

DİĞER ÇEŞİTLERİYLE 

Gemlik’lilerin Hizmetine Açıldı
Tlf : 1 1 21 
Çavdarlar Pasajı No. 7 Gemlik

ZAYİ

Bursa Trafik Şubesinden aldığım 40435 nolu 
ehliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

H. Kemal Soydan

Hürriyet, 
Bursa 
Hakimiyet 
6. Körfez 
Gazeteleri 
İlan ve 
Reklam 
İşlerinizde 
Körfez 
Reklamcılık 
hizmetinizde
Tlf : 1797 GEMLİK



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemLik

KÖRFEZ ç

VİMCto teri : flria Patajı 

TKL. : trvr — GIMÜK

8 *979 Curra^rş

MURAT MEFRUŞAT
HÜSEYİN CAHİT ATAN

2368
Murat Mefruşat 1

Dekore Etsin, Yuvanız Güzelleşsin

Perde Seçerken, Dikerken, Takarken 
Karamsar Olmayın

SATILIK 
LÜKS DAİRELER 

ESENTUR İNŞAAT TA 
Kamaran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA 
KAVUŞMAK İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ. 
DEMİRSUBA^l MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ 

95 M2 LÜKS DAİRELER.

Müracaat 
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik

MAHİR
Muhasebe - Müşavirlik - Organizasyon Bürosu

Şirket Kuruluşları — Ticari Defter Kayıtları — Vergi Sigorta 
Beyannameleri — Vergi İtiraz Konulan

MAHİR GENÇER
istiklâl Caddesi Gürçay Işhanı Kat 1 — GEMLİK

Pak Otel Altı — Gemlik

Satılık

Daireler

Demirsubaşı Mah.
Semerciler Yokuşu 

Mutman Apt.
Karşılıklı 2 Daire 

■ Acele Satılıktır-

Müracaat :
Muhtarlar Derneği veya 

Körfez Basımevi

SAYIN GEMLİK’LİLER 
çağlar oto 

Yedek Parça oto elektrik akşamı, çelik 
civoto ve oto aksesuarları ile Sayın müş
terilerimizin hizmetindeyiz.

MURAT 124-131 Anadol, Renault, Ford 
ve bil’umum oto akşamı bulunur.

Her ebatta Yeni Akü Satılır ve Sipariş alınır. 

İstiklâl Cad. Akbank aralığı Peksert iş ham altı Gemlik

YAPRAK EMLAK
SATIŞLA BİTMEYEN HİZMET

SATILIK
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

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

GÖRHELE
KIYMALI - PEYNİRLİ - SUCUKLU 

PASTIRMALI - KAVURMALI 
KARIŞIK - LAHMACUN

ÇEŞİTLERİYLE HER YERE SERVİS 

YAPILIR.

Tlf : 2583

YUNUS BEKTA|
İstiklâl Cad. No. 7 GEMLİK

SATILIK DÜKKÂN
Kardon Boyunda İki cepheli dükkân satılıktı. 

Hali hazırda dönercl olarak çatılmaktadır.
Mûr ; Tlf; 1091 Mat 0-12-14-16 arası Gemlik

DUYURU
Kasabamızda başıboş dolaşan köpekler» zehir 

atılacağından dolgun yevmiye verilmek iıere l»çly» 
İhtiyaç vardır.
Mür : Belediye Zabıta Amirliğine

Satılık Telefon
SIRA NUMARASI 554 OLAN 

TELEFON SATILIKTIR 
Mür i Tlf ; 1797 . GEMLİK



REKOR.. 10 SAAT ELEKTRİK KESİLDİ

I Elektrik Kesintileri
I tisi Düzeye çıktı

Türkiye'deki enerji açı
ğı kapanacağına gün geç
tikçe daha da artmaktadır. 

} Hafta içinde normal kesin-
E tiler dışında yapılan kesin

ti en üst düzeye çıktı ve 
Çarşamba günü ilçemizde 
tam on saat kesinti yapıldı.

Kesintilerin düzensiz ol

1 BELEDİYE 
|7O TON

Gemlik Belediyesince yok 
■ sui halka 70 ton odun da- 
| ğıtacağı açıklandı.

Belediye Zabıta Amiri Os 
İman Acar, konuyla ilgili o- 

I [arak yaptığı açıklamada o- 
duntann Orman İdaresinden 

L- temin edildiğini bildirdi. A- 
F car. şunları söyledi :

«—Orman İdarelerinin or 
I man köylüsüne pazarlama 
* için verdiği kesimden aldığı 
*. % 10 fardan bu yıl bir bö- 

I; j lümü belediyemiz tarafından 
f yoksul halka dağıtılmak ü- 
İ zere alınmıştır. Ftndıcak Kö 
■ yünden 172 ster. Küçük Kum

Kaymakam

Koseoğlu

Salı Günü

Köy
Muhtarları île

Toplantı

Yapacak

İlçemiz Kaymakamı Emir 
Hüseyin Köseoğlu, köy rnuh 

L tartarı ile salı günü köy e- 
1 ieWko«yanu sorunları İle 

ilgili bir toplantı yapacak.
Kaymakam Emir Hüse

yin Köeeoğlu yaptığı açıfc- 
Idmoda son günlerde köy 
muhtarlarından zamansız 
ve TEK kısıntıları dışında 
elektrik frnuntılonnın artma
sının yakınmalara neden ol
duğunu, soruna çözüm ge
tirmek için muhtariarto ko
nuşulacağını bildirdi.

ması halk ve işyerleri ara
sında geniş huzursuzlukla
ra yol açıyor. Perşembe gü 
nü de «geceleri kesinti kal
dırılmıştır» denmesine kar
şın program dışı 3 saat elek 
trik kesilmiştir. Küçük Sana 
yi yerlerinde zamansız ke

YOKSUL HALKA 
ÖDÜN DAĞITACAK
la üştü Karapınar kesimin
den 145 ster olmak üzere 
toplam 317 ster yani 70 ton

22 Aralık Günü Yapılacak...

CHP İlçe Yönetim Kurulu
Yemek Veriyor

CHP İlçe Yönetim Kuru
lu aldığı bir karar ile 22 Ara
lık günü verilecek,yemek ile 
tüm CHP fileri .bir araya 
toplıyacak.

CHP Gemlik İlçe Başka
nı Av. Ali Aksoy, yaptığı 
açıklamada Bursa bölgesin 
de CHP nın iktidardan ay
rılmasından sonra ilk 'ye
meğin Gemlik'te verilmesiy
le güçlü muhalefet için da
yanışmanın sağlanacağını 
bildirdi.

22 Aralık 1979 günü Li
man Lokantasında verilecek 
yemeğe Bursa’lı parlamen
terler, partililer davet edi
lecek.

Suçları
Kaçak Açma ve
Kesim Oluşturuyor

Orman
Suçlarında
Artış >
Görüldü

İlçemizde 1979 yılında or 
man suçlarında artış görül
düğü bildirildi.

İlgililerce yapılan açıkla
mada 1978 yılına göre 1979 
yık içinde orman açma, ka
çak kesim ve ormanda ot
lak yapma suçlularında üç 
kat artış görülmüştür.

Orman koruma memur
larınca yakalanan suçlular 
haklarında Sulh Ceza Ha
kimliğine açılan davaların 
çoğunluğunu açma ve ka
çak kesim oluşturuyor.

sintiler işyerlerinin çalışma
masına neden oluyor.

İlgililer kesintilerin Ada
pazarı merkezinden yapıldı
ğını son günlerdeki zaman
sız kesintilerin akaryakıt 
yokluğundan kaynaklandı
ğını söylediler.

odun sağlanmıştır. Önümüz 
deki - günlerde odunlar yok
sul halka dağıtılacaktır.»

CHP İlça Yönetim 

Kurulu Başkanı Av. 

Ali Aktay

Gemlik'ten Toplantıya E. Bora Katıldı

İ$çî EMEKLİLERİ 
BAŞKANLAR! TOPLANTISI 
ANKARA’DA YAPILDI

Türkiye İşçi Emeklileri 
Cemiyetinin Başkanlar Ku
rulu toplantısı geçtiğimiz 
hafta içinde Ankara’da ya
pıldı.

Toplantıya İlçemiz işçi 
Emeklileri Derneği Başkanı 
Emin Bora katıldı. .Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sümer 0- 
ral, Çalışma Bakanı Cavit 
Erdemir eski Bakanlardan 
Mahir Ablum, CHP Senatö
rü Hayrl Öner, CGP Genel 
Bşk. Turhan Fevzloğlu, MSP

Gemlik
Ticaret ve
Sanayi 
Odası
Bursa
Sanayi
Odasının
Kurulmasına
Karşı
Çıktı

Bursa'da pir kısım sanal 

yicinin Ticaret ve Sanayi O- 
dası dışında bağımsız bir 
«Ticaret Odası» kurma giri
şimine Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası karşı çıktı.

Geçen hafta Bursa.da ba 
sına ortak açıklama yapan 
Bursa, Yenişehir, Gemlik ve 
İnegöl Ticaret ve Sanayi O- 
dası yöneticileri, bağımsız 
Sanayi Odası kurulmasının 
parçalanmak anlamına ge
leceğini bildirdiler ve buna 
karşı çıktılar.

Gemlik Ticaret ve Sana
yii Odası yöneticileri bağım 
sız bir Sanayi odasının ay
nı zamanda bürokratik iş
lemleri çoğaltacağını ve ko
nunun ilçelere yansıtılma

sının doğru olmıyacağını bil
dirdiler.

Milletvekili Şener Battal'ın 
da katıldığı toplantıda 2167 
sayılı yasanın derhal değiş
tirilmesi ve işçi emeklilerinin 
bölünmesinin önlenmesi is
tendi. Toplantıda ayrıca me 
mur emeklilerine verilen 800 
100 TL. İlk sosyal yardımın 
verilmesi, hastane refaket 
ücretlerinin kaldırılmasını, 
işçi emeklilerinin memur e- 
meklileri gibi başka işlerde 
çalışmaları izninin verilme
si ve tahsis kartlarının hü

Müşteri Olarak Bindikleri 
Araçların Şoförlerini Öldüren 
Şebeke Yakalandı

Çeşitli yerlerde müşteri 
gibi bindikleri taksilerin şo
förlerini öldüren üç kişilik 
azılı bir şebekenin iki ele
manı yakalandı.

Gemlik Jandarma Komu 
tanlığından alınan bilgiye 
göre; Haziran ayında Bur
sa Eimasbahçeler semtinde 
Ramazan Atış adlı bir şo
förün taksisine binerek ken 
dilerini Ovaakça Köyüne gö
türmesini istiyen Halil Oğ- 
lakçı. Savaş Tekişer ve Mu
zaffer Yahya adlı şahıslar 
yolda şoförü silahta tehdit 
ederek Kurşunlu’ya gitmesi 
ni istemişlerdir. Kurşunlu 
Bursa çıkışında aracı dur
duran şebeke Şoför Rama-

Oriaokul’da
Veli.
Toplantısı 
Yapılacak

Gemlik Ortaokulu öğret
men veli toplantısının 22 A- 
ralık günü yapılacağı belir
tildi.

Okul Müdürü Halit Ço- 
ka’ın yaptığı açıklamada öğ 
renci velileri ile yapılacak 
toplantıda öğrencilerin not 
ve davranış durumları açık
lanacaktır. Toplantı saat 
10.30 yapılacaktır.

viyet cüzdanı büyüklüğünde 
olması istendi.

Toplantıya katılan yetki
liler yaptıktan konuşmalarda 
2-167 sayılı yasanın değişti
rilmesi gerektiğini bikfermiş- 
tir. Son olarak söz alan 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sü
mer Oral, «-Muhalefeth'te. ik 
tia’anyla bu yasanın değiş
tirilmesi istenmektedir. Söz 
veriyoruz bu yasayı îyi ede
cek yasa tasarısı meclisler
den ivedilikle çıkacaktır.» 

zcn Atış m 15 bin hra pare
sini aldıktan sonra öldür
müştür.

Jandarmadan yapılan o- 
çıklamada Ramazan Atış’m 
ölümüne ilk kez Muzaffer 
Yayla nın arkadan ateşledi
ği silahtan çıkan kurşunla
rın neden olduğu, daha son 
ra da Savaş Tekişer'in ön 
sağ kapıdan silahını ateş
lediği belirtildi.

SOYGUNLARADA DEVAM

Olaydan sonra koçan 
soyguncular. Bursa yöresin
de birçok aracı soyduktan 
sonra bir süre bölgede gö
rülmediler. Bu orada Jan
darma yaptığı araştırmada 
katillerin kimliklerini sapta
dı.

Caniler Samsun’da bir 
suçtan mahkum olup ser
best kaldıktan sonra yeni
den Bursa’ya döndü. Jan
darma ve polis izleme so
nucu Savaş Tekişer ile Mu
zaffer Yayla'yı yakaladı. 
Mahkemeye sevk edilen ka 
tiller tutuklanarak cezaevi
ne gönderildiler.

Gemlik İki Gön
Susuz Kaldı

Gemlik perşembe ve cu
ma günleri kaynağın tıkan
ması nedeniyle tamamen su 
suz kold.ı

ilgililer Cuma sabahı bir 
ekip hazırlayarak Haydariye 
Köyüne gönderdiklerini ve 
tahminen kesintinin baraj ağ 
zının yapraklarla tıkanmasın 
don ileri geldiğini bildirdi
ler.

Kooperatif» 695 Kg. 
Zaytin Varildi 

Marmara Birlik 
Zeytin Alımları 
Sona Erdi

Marmara Zayîm Terra 
Satış Kooperatiften Bufi- 
ğînce 1 Kasım tarihinde 
başlayın kampanya sone 
erdi. Üreticiden 151301 
kile zeytin ehndı*ı açık
landı.

Mennen Birik Genel 
Müdürü Mustafa Can, bu 
yıl rekohenin çok düşük 
olduğunu bitaırerek. «beti 
dye 9 milyon 350 bin 5- 
ra ödeneceğini belirtti.

Bu yıl Gemlik'ten son 
yılların en az ürünün sa
tın alındığını açıklayan 
Genel Müdür Can "Gem
likli üreticiden 41 bin 575 
fır* değerinde 695 kf. 
zeytin alınmıştır/* dedi.
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TÜRKİYE GIDA SANAYİİ İŞÇİLERİ 
SENDİKASI GENEL BŞK.LIĞINDAN

S«ndik«’mız aşağıda unvan v» adresi yazılı l*> 
verlerinda çalışan üyeleri adına işyeri seviyesinde Tap* 
tu İS sözleşmesi yapacak. 275 Sayılı Yasa'nın 12. 
maddesi gereğince ilin olunur.

Toplu İş Söyleşmesi yapılacak işyerleri :

1- Yaşar Danış ve Ort. alt Danış Ekmek Fb. Gemlik Bursa 
2* İsmet Açıkkola ait Eskişehir • • ** "
3* Ibrehim ve ŞLkıan Oztürk.e ait Temiz Matador '* ’* *'

TÜRKİYE GIDA . İŞ SENDİKASI 
BURSA ŞUBESİ

Sekreter Başkanı
Yaşar Oztürk 0 Vecdi Topuz

İLÂN
Sendikamız aşağıda belirtilen işyarlerin .‘eki ü- 

yeleri adına toplu iş sözleşmesi yapacaktır.
275 Sayılı yasa uyarınca duyurulur 

İŞYERLERİ:
Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü - Gemlik

SOSYAL İŞ Sendikası
Genel Başkanlığı

~ I
Kongre İlânı

Gemlik Ortaokulu ve Öğrencilerini 
Koruma Derneğinden

Gemlik Ortaokulu ve Öğrencilerini Kö'uma Derne- . 
ğinin 29.12.1979-cumartesi günü saat 10 30 da ala- , 
ğan genel kurul toklantıaı yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 5.1.1980 
cumartesi günü saat 10.30 da ortaokul salonunda ya
pılacaktır. Tüm veliler# duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1. Açılış ve divan oluşumu
2. Saygı duruşu
1. Çalışma raporunun okunması
4. Tenkitler
5. Denetleme raporunun okunması
6. Raporların okunması
7. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8. Temenniler.

Kongre İlânı
Gemlik Nacaklı Suyunu Getirme Der. 

Başkanlığından
Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 

5, Ocak 1980 Cumartesi günü saat 15.co de ekseri 
yet bulunmadığı taktirde 12. Ocak 1980 Cumartesi 
günü aynı saatte Gemlik Belediyesi salonunda yapıla 
cağından üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM
1. Açılış konuşması
2. Yoklama
3. Divan seçimi
4. Saygı duruşu
S. Faaliyet raporunun okunması müzakeresi ve Ibraı 
6, Denetim kurutu raporunun okunması ve ıbraı 
1. Tahmini bttşenln okunması ve oylanması 
t. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
9. Dilekler ve kapanış.

/tüclifo
GEMLİK PLÂK DEPOSU

İBRAHİM KOÇDEMİR

P. K. i 70
Ttf ı 2700 1 Nota Cad. Ne. 58 - GEMLİK

şiir köşesi

HAYYAM’DAN DÖRTLÜKLER

Baharlar yazlar gider, kara kış getir.

Varlığın yaprakları dürülür bir bir...

Şarap iç, gam yeme, bak ne demiş bilge;

Dünya dertleri zehir, şarap panzehir...

Orucumu yiyorsam ramazanda, 

Mübarek aydan habersizim sanma. 

Çileden gece oluyorda gündüzüm, 

Suhura kalkıyorum gün ortasında. .
I

Sen bu dünyanın sırlarına eremezsin; 

Erenlerin dilini de söktüremezsin.

İyisi mi şarap iç. cennet et bu dünyayı 

Öbür cennete ya girer, ya giremezsin

Toprak olup gitmişlere sorarsan

Ha gâvur olmuşsun ha müslüman 

Kimler bu dünyada eğlenmemişse 

ötekinde yalnız onlar pişman

Öldük, dünyayı şaşkın bırakıp gittik. 

Yüzlerce incimiz vardı derinmedik ..

Sersemliği yüzünden bilgisizlerin. 

Renk renk düşünceler kaldı söylenmedik

KAYNAK : Ömer Hayyam - Bütün Dörtlükler -

DERLEYEN : Sabahattin Eyüboğlu Cem Yayınevi 5. Basım 1977

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Resmi ilânlar tek sütun santimi 50 TL 

İcra ve Mahkeme İlânları santim) 25 TL.

Kayıp İlânları ’150 TL

Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 20 TL

Kongre İlânları 400 TL.

Koop Kongre ilanları 500 TL.

Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.
...AB ON E...

6 Aylık 75 TL.
Yıllık 150 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

imren Şarküteri
$ÜKRÜ BEKfE - HAŞAN AKIN 

PASTIRMA - SALAM - SUCUK - SOSİS 
ALEMDAĞ TEREYAĞI - TULUM PEYNİRİ 

KASAR PEYNİRİ - TENEKE PEYNİRİ 
ZEYTİN ÇEŞİTLERİ - KASKO BAL VE REÇEL 

DİĞER ÇEŞİTLERİYLE 

Gemliklilerin Hizmetine Açıldı
Tlf : 1121
Çavdarlar Pasajı No. 7 Gemlik

Yalnız blgili olmak değil adam olmak

Vefalı mı değil mi insan, ona bak

Yücelerin yücesine yükselirsin 

Ha ka verdiğin sözün eri atarak.

Yoksula, yoksulluğa yakın ettin benî 

Dertlere, gurbetlere alıştırdın beni 

Yakınların ancak erer bu mertebeye 

Tanrım, ne hizmet gördüm de kayırdın beni?

Senden benden önce kadın erkek niceleri 

Şenlendirip süslediler dünya denen yeri. 

Senin tenin de toprağa karışacak yarın 

Senden beslenecek nice insan bedenleri.

Feleğin çarkı döner, ne tuz bilir ne ekmek, 

Balık gibi çıplak kor, gider bizi felek.

Kadınların çıplakları giydiren çıkrığı 

Feleğin çarkından daha yararlı demek.

Ferman sende, ama güzel yaşamak bizde 

Senden ayığız bu şarheş halimizle.

Sen insan kanı içersin, biz üzüm kanı 

İnsaf be Sultanım, kötülük hangimizde?

ELİF MEFRUŞAT
Evore — Dekora — Teksa Kadife Perde ve 

Tül Çeşitleri — Bornoz Banyo ve Klozet 
Takımları — Zengin Havlu Çeşitleri ile 

Gemliklilerin Hizmetine Açılmıştır. / »
Gazhane Cad. Ömürlü Pasrahanesi Karşısı 
(Aygaz Aralığı) Gemlik

Gemlik Körfez’i Okuyunuz, Okutunuz 
Abone Olunuz.

Dükkân ve Daireler

İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY 
İŞHANINDA SATILIK DÜKKÂN VE 

DAİRELER.

MÜR : TLF : 1441-1797 GEMLİK



MLİK KÖRFEZ 15 ARALIK 1979

Sermeye toplumun alt birimlerinden, 
parlamentolara değin uzanan yedi kollu 
bir canavardır. Çoğu kez de ılımh, seve
cen, yardımsever kılıktadır. Obada, mez
rada, köyde, kasabada, şehirde parasal sö
mürüyü istediği biçimde koyar ortaya. O- 
yunlannm öykülerini yazar, oyuncularına 
da oynamak düşer yer geldiğinde. Çoğun
ca kuzu postuna bürünmüş, dişlerini, tır
naklarını göstermeyen bir kurttur. Pusuda 
avının zayıf yanını bekler; bu zayıliıktan ya 
rarianarak avında olan biteni aktarıverir 
hanesine.

Çoğumuzun paraca sıkışıklığımız olmuş 
ter. Geçmişte, bugün, yarın paraca sıkışık 
olanlar ne yapmışlardır? Adamın iflahını ke 
sen, tefeciye gitmiş; tarlasını, evini, değer 
iî eşyasını ipotek, etmiş, değerinin altında 
işlem yaparak, tefeci parayı ödemiştir. Za
man ilerlemiş, borç ödenememiş ipotek e- 
dilenlsrde elden çıkmıştır. Şimdi, böyle du
rumlara düşenler, pereyi faizlede almış ol
salar yaşamlarını rahat sürdürebilirler mi. 
sürdürebiliyor musunuz? Bugün senet ya- 
nn sepet, öbür gün ipotek çözümü, daha 
sonra ipotek bağlantısı... Yasal yollardan 
işlem görmeyen kara kredi. Kimler kalıyor 
bu ağır yükün altında. Kimler kara vicdan 
lı para ağalarının ağlarına düşüyor; bu ağ
larda çırpınan, çırpınana can çekişiyor? 
Kuşkusuz, sermaye kıtlığı içinde olanlar. 
Cebinde parası olmayanlar. Kendilerini to
kadıma, daha iyice bir yaşam için uğraş 
verenler. Bir yanda sömürülen, öbür yan
da viskisini sömürülenin sırtında yudumla- 
y anlar.

Toplumun bir kesiminde yeşam kavga
sı böyle sürerken, çoğunluğu oluşturan baş
ka kesimde kamını doyurma savaşımı ve
riyor. Bugün kazananlar, bugün yiyenler. 
Haftanın üç gününde iş bulacak öbür gün
ler kazandığını yiyecek. Sigortası yok has
talandığında hastahane köşelerinde sağlı
ğından önce çocuklarını düşünen insanla
rımız. Bu insanlarımızın başını sokacak ev 
edinmek için bataklıkta savaş vermeleri 
ayn bir dert, ayn bir acı. Toplumda yer
lerinin olmadığı kanısı içinde ruhsal çökün
tüleri. Anaların, babalann bulunduklar or
tamda, çocukfann mahallede, okulda ezik
likleri. Böyt eeziklikler içinde yetişen kuşak
ların gelecekteki yaşamları nice olur? Bu. 
sorunun karşılığı da vücudun, benliğin ipo
teğidir. Barda, pavyonda, gazinolarda, ku
marhanelerde böylesi insanlara kapılar a- 
çıktrr. Bele tabanca keseye para. Beyinler 

ö dürmek, ya da dövmek yaralamak yönün
de yıkanır. Milyonları vuran işletici işini 
yaşamını garantiye almıştır. Tuttuğu adam
lar onun İçin dövecek, onun için öldüre
cekler. Böylesi durumlara düşenler çoğun
ca yokluk çekenlerdir. Tefeci, vurguncb, I- 
petek avcısı olanlar, kara borsa yaratanlar, 
yağ darlığı, İlâç darlığı, şeker, tuz darlığı 
yaratanlar insanlıktan soyutlanmış olan
lardır. Yalnız kara kazanç peşindedir bu ke 
şeye mala doymamış olanlar.

İçerdeki sömürgenler yetmiyormuşcası 
na, bir de ülke dışı egemen güçler vardır. 
Egemen güçler güler yüzlü gelir, pazarlık 
yapar, ülkenin yerleşilecek yerlerine atar 
postu; sonunda ülke halkının başına ço
raplar örer. «Paraysa para, silâhsa silâh» 
diye başlar; gelişmekte olan ülkeyi, ipotek 
altına sokar. Ülkenin kalkınmasına olanak 
vermez. Silâh kredisi, kalkınma kredisi al
datmacasıyla ülkeyi gırtlağına dek borca 
sokarak amacına ulaşır. Tüm musluklar 
elindedir. Borç para gerek, altından kalkı
lamayacak koşullar. Örneğin; paranın de
valüe edilmesi, ücret, maaşlar dondurul
muş olacak... Dahası adam zamanında üs 
almış gelişmekte olan ülkeden. Başına her 
an bela bu üsler gelişmekte olan ülkenin. 
Bu ülke biz olalım, bir başkası olsun, büyük 
devlet için tek şey farkeder. Ülkenin coğ
rafi konumundaki önemli yeri. Para ağa- 
ian gibi, iş sahipleri gibi böyle ülkelerin de 
karşısında olanlar var. Karşısında olan ül
keden kendine zarar gelmeden, topraklarını 
ipoteklemiş ülke ezilecek, yıkılacak. Zen
gin ister kişi, kişiler, ister devlet olsun on
ların arabaları dağdan da, bayırdan da a- 
şar, uzayada koşar. Bizim gibi kalkınmak
ta olan ülkeler kalkınmalarını hızlandırma
ya adım attıklarında gelsin hükümet deği
şikliği.

Sermaye ileriye dönük hükümetleri is
temediği gibi, getirdiği hükümet eliyle dü
şünceyi susturma eylemi verir, verdirir. Ne 
den yıllarca insanlarımız öldürülüyor? Ne
den düşün adamı yetiştiren Profesörler öl
dürülüyor? Son Cavit Orhan Tütengil'in öl
dürülmesi de aymazlıktan kurtarmadı mı 
hükümet edenleri?

«Yangın va» demek yetmez. Bugüne 
değin nasıl gidildi yangının üstüne? Hükü
metin başı «yangın» ın ne olduğunu tüm 
yönleriyle sergileyebildi mi? Ucuz sözlerle 
halk avcılığı yaparak, sermayeye göz kırp
makla kim aldatılabilir? «Yangın va» sa sön
dür yangını bre Süleyman.

»TSaBa.'-IKIMMBMI'lMıf Ilı IIII ilil I

Menkulün Açık Artırma îlâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Sir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı 
mallar satışa çıkarılmıştır,

Birinci arttırma 16.1.1980 günü 1385 nolu telefon saat 14.oo ilâ 14.15 
1608 nolu telefonda saat 14.15 > 14.30 da Gemlik İcra Dairesinde yapılacak ve 
• günü kıymetlerinin %75 ine istekli bulunmadığı takdirde 17.1.1980 günü aynı 
yer ve saatte 2. arttırma yapılarak en çok fiat verene satılacağı ve satış şartname 
nln icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir ör
neğinin isteyene gönderilebileceği fazla bilgi almak istiyenlerln yukarıda yazılı dos 
ya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları ilân olunur.

Muamman kıymeti Adedi Cinsi ( Mahiyeti va önemli nitelikleri)

25.ooo.oo 1 1385 noluteiefonun İntifa hakkı
25/0004*0 1 1608 '* " "

Hürriyet, Bursa Hakimiyet 6. Körfez 
Gazeteleri İlan ve Reklam İşlerinizde

Körfez Reklamcılık hizmetinizde

KÖRFEZ BASIMEVİ

Her Türlü Düğün, Nişan, Sünnet 

Davetiyeleri, Fatura, Dono, 

irsaliye, Makbuz, Şenel, Kartvizit, 

Kartadres ve Her Çeşit 

Basım işleriniz için Emrinizdedir.

Tlf : 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK

Tlf: 1797 GEMLİK l W**
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SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER 

• SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

çtemCik
KÖRFEZ

T«L. : l?»î - (^KMLIK

Dizgi v« t«$iı Korfn Benmari

15 Aralık 1979 Cumartesi

Dekore Etsin, Yuvanız Güzelleşsin

MURAT MEFRUŞAT
HÜSEYİN CAHİT ATAN

2368
Murat Mefruşat

SATILIK 
LÜKS DAİRELER 

ESENTUR İNŞAATTA 
Kamaran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ. BİR YUVAYA 
KAVUŞMAK İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ. 
DEMİRSUBA£I MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ 

95 M2 LÜKS DAİRELER.

Müracaat 
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik

Perde Seçerken, Dikerken, Takarken 
Karamsar Olmayın

MAHİR 1
Muhasebe - Müşavirlik - Organizasyon Bürosu

Şirket Kuruluşları — Ticari Defter Kayıtları — ‘Vergi Sigorta 1 
Beyannameleri — Vergi İtiraz Konuları

MAHİR GENÇER
İstiklâl Caddesi Gürçay Işhanı Kat 1 — GEMLİK

Pak Otel Altı — Gemlik

Satılık

- Daireler

Dem irsu başı Mah.
Semerciler Yokuşu 

Mutman Apt.
Karşılıklı 2 Daire 
Acele Satılıktır.

Müracaat :

Muhtarlar Derneği veya

Körfez Basımevi

SAYIN GENLİKTİLER
çağlar oto

Yedek Parça oto elektrik akşamı, çelik 
cıvata ve oto aksesuarları ile Sayın müş
terilerimizin hizmetindeyiz.

MURAT 124-131 Anadol, Renault, Ford 
ve bil’umum oto akşamı bulunur.

Her ebatta Yeni Akü Satılır ve Sipariş alınır.

İstiklâl Cad. Akbank aralığı Peksert iş hanı altı Gemlik

YAPRAK EMLAK
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

SATILIK
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

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

BAYRAK KÖMÜR 
TİCARETHANESİ

YAKACAK SORUNUNUZU EN İYİ 
ŞEKİLDE ÇÖZÜMLER

Soma, Linyit Kömürleri Satışları 
Devam Etmektedir.

METİN BAYRAK
Orhangazi Caddesi Tlf : 1 82S GEMLİK

SATILIK DÜKKÂN
Kordon Boyunda İki caph&li dükkân Mtıİlktir 

Hali hazırda dönorcl olarak çalınmaktadır.
Mir ; TM î 1031 aaat 0*12*14-16 aran Gemlik

Her Çeşit Cilt İşleri Yapımına 

Seri Olarak Başlanmıştır

KÖRFEZ BASIMEVİ

Gemlik Körfez’e
Abone Olunuz
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