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MEHMET CENGİZ GÖRAL
MEZARI BAŞINDA VE 
CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDE ANILDI

Geçen yıl evine gi- rinin katıldığı kortej Adli* ğin süren yaşam öyküsü- dan aonra Eski CHP İl 
derken demokrasi düşme* ye Köyüne giderek meza- nü anlattı. Cengiz Göral' Başkanı Yılmaz Akkılıç’ta 
nı faşistlerce arkadan kah rını ziyaret ettiler. ın gazetemizde çıkan ya- Göral'ın slyaai mücadelo-

Bursa Barssuada yapılan Uranda da Av. Canşlz 
Giral anıldı. Bara Bşk. Oju Aygln kenaşaıaateda 
Cengiz’! öldlrenleri liast ve Bara'ya fata|rafıaı astı.

pece vurularak öldürülen 
Gazetemiz Sorumlu Müdü 
rö Av. Mehmet Cengiz 
Göral, Adliye Köyündeki 
mezarı bayında ve aynı 
gön Gemlik CHP ilçe bl 
nasında düzenlenen tören 
le anıldı.

Göral için 3 Temmuz 
1980 gânö sabahı Bursa 
Barosunda saygı duruşu 
yapıldı. Aynı saatlerde Gö 
rai köşesi, anısını yaşat
mak için açıldı. Öğleden 
sonra Bursa Barosundan 
bîr heyet ile CHP Bursa 
il örgütünden ve Gemlik il 
çe örgütünden partili arka 

daşlarıyla, Gemlik Petrol 
İş Sendikası ve Maden İş

Göral'ın mezarı başın 
da konuşan CHP. il Baş
kanı Erhan Sevimli, Meh
met Cengiz Göral'ın hu
kuk ve siyasi alan da başarı 
lan İle demokrasi kavgasın 
daki başarıları nedeniyle 
katledildiğini belirtti. Say 
gı duruşundan sonra, me 
zara çolenkler kondu.

ANISI YAŞATILACAK

Av. Mehmet Cengiz 
Göral için aynı gün saat 
21.oo de CHP Gemlik İl
çe Lokalinde "Anma Ge- 
eesi„ düzenlendi. Göral'ın 
eşi, babası, kardeşi ve kı 
zının da hazır bulunduğu 
gecede konuşan CHP İlçe 
Başkanı Av. Ali Aksoy,

çileri Sendikası temallcilo- Göral’ın öldürülüşüne de-

sinl anlattı. Karşılıklı soh
bet havasında geçen gece 
saat 24.eo de son buldu.

zılarının ve "Demokrasi A 
dına” adlı kitabından alı
nan şiirlerin okunmasın-

Bazttemiz Sorumlu Müdlri]Av. M. Cesglz^Göral Adliye Klyündski mazarı;başında anıldı.

DEMİREL HÂLÂ 
ATIP TUTUYOR 

Fıstıklı 
Köyünde 
Rir Paket
Sigara 
Yüzünden 
CHP’II
Eski

FESTİVALE ARNAVUTLUK, POLONYA VE YUGOSLAVYA EKİPLERİ KATILIYOR

9. GEMLİK FESTİVALİ BUGÜN BAŞLIYOR
9. Geleneksel Gemlik 

Turizm ve Folklör Festi
vali bugün saat 18.00 do 
kordonda yapılacak geçit 
töreni ile başlıyacaktır.

Gemlik’in turistik de
lerlerini yerli ve ysbsncı 
turistlere tanıtmsk ama
cıyla dokuz yıldır düzen
lenen 'Turizm Fostivall"ne 
bu yıl üç değişik yabancı 
ekip katılacak. Gemlik Tu
rizm ve Tanıtma Derneği 
Başkanı Muharrem Ata- 
soy, kanır ile ilğill olarak 
gazetemize yaptığı açık
lamada, bu yıl festivale 
İlk kez Polonya, Arnavut* 
luk ve Yugoslav ekibinin 
katılacağım belirterek şun
ları söyledi ;

■ Festivalin en ö- 
nemll yönü bu yıl halk 
arasında yapılmasıdır. Tu
rizm ve Folklör Festivalini 
Halk Festival İm dönüş
türmek düşüncesindeyiz. 
Geçen yıllar olduğu gibi 
gösterilere giriş paralı de
ğil serbest olacaktır. Ye- 
benci folklör ekipleri dı
şında Hoy-Tur Folklör Der

neğinin Karedeniz, Van,

Gaziantep, Silifke, Buraa 

Kılıç Kalkan, Zafer ve 

Yıldız Folklör ekipleri a- 

ramııda olacaktır," dedi.

Yardımsevenler
Derneği 42 Çocuğu 
Sünnet Ettiriyor

Gemlik Yardımeoven- 
ler Derneği yarın 42 çocu
ğu sünnet ettirecek.

Dernek İlgililerinin ga
zetemize yaptığı açıklamada 
sünnet olacak çocuklar 
İle Pazar günü aaat 14,oo 
do motor gozlal yapılacak 
saat 18.00 da mevlit 

okunacak ve sünnetle 
rfn yapılacağını bildirdi. 
İlgililer aynı gaco Festi 
valo katılan ekiplerden 
bir bölümünce 27 Mayıs 
İlkokulunda folklör göate 
rilorl ve eğlenceler düzen 
loeoğinl bildirdi.

YARIŞMALAR
SONUÇLANDI

Festival nedeniyle a- 
çılan Şarkı ve Türkü Ya
rışmasıyla, Fotoğraf Yarış
maları sonuçlanmıştır. Ko
miteden verilen bilgiye gö

Rıfat Minare
Konserve
Fabrikasında
Çalışan
Kadın İşçiler 
Direnince
Zam Aldılar

İlçemizin en eski kon 
eorvo fabrikalarından olan 
Rıfat Mlnare'de çalışan 
100 o yakın kadın işçi 
çok düşük olan ücretleri 
arttırılması İçin maaş al 
mama direnişi yapınca 
günlük ücretler 180 şer II

D. S. 4 te 

re Şarkı - Türkü yarışma
sının İlk elemesi yapılmış, 
ikinci eleme ertelenmiştir. 
Fotoğraf yarışmasında ise 
dereceler şöyle sıralan
mıştır.

1. Erdoğan Şeker, 2.
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8 YAŞINDAYIZ
x Yayın yaşamına 28. 8. 1973 tarihinde başlıyan gazeteniz ğ 

Q GEMLİK KÖRFEZ bu eayısıyla 8. yayın yaşamına girdi.
8. Yayın yaşamımız nedeniyle gazetemizi katlayan eker, g 

X kurum, kuruluş ve deetlara teşekkürü berş biliriz.

g G. KSrfaz g
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Tekzip
Gemlik Körfez Gazetesi Yazı İşleri Md.ne

Gazetenizin 7/6/1980 tarih ve 356 sayılı nüahea nde 
1. eehifode TSİP İlçe Yöneticisini öldüren Haşan Kılıç su
çunu itiraf etti» başlığı altında geçen hafta taş ocaktan 
mevkiinde bisikletleriyle gezen iç genci kurşun yağmuru
na tutarak TSİP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Servet Torun'un 
ölümüne deden olan Haşan Kıhç’ın suçunu kabul ettiği 
öğrenildi şeklinde bir haber neşredilmiştir.

Yazınızda belirttiğiniz gibi, gençlere korkutmak maksadı 
ile ateş ettiği ve bahçesinden kiraz çaldıklarım sandığı için 
ateş ettiği hususunda hiç bir beyanda ve itirafta bulun
mamıştır. Haşan Kılıç müdafii! Av. Gaman Bahşişeğlu

Erdoğan Şeker, 3. Hikmet 
Sevinç, Aslı Şengönfil ve 
Muhterem Ozbayoğlu ise 
mansiyon almışlardır.

Derece alanlara ödül
leri 6 Temmuz günü ve
rileceği öğrenilmiştir.

Muhtar 
Öldürüldü

İlçemizin Fıstıklı Kö
yünde Çerşamba günü 
meydana gelen olayda 
bir paket sigara yüzünden 
CHP delegesi vs eski 
CHPTi muhtsr Şsklr Ser
te! (51), İbrahim Küçük- 
burun (18) tarafından ye
di kurşunla öldürüldü.

İkindi Nemamı kıl
mak için hazırlanan Şehir 
Serte! (51) sigara almak 
için gittiği bakkalda, bir 
paket fazla sigara alama
dığı için hakka! Hüsa
mettin Akkaya ile tartışan 
İbrahim Kûçükburun adın
daki genci dükkan dtşma 
çıkartmış, buna tozan Kû- 
eükburun, yanında taşı
dığı tnboMoauN araş hm- 
rah Sekir SonaCi yedi 
kurşunla öldürmüştür.

KATİL KAÇTI
Aldığı kurşun yarala 

nyla olay yerinde can va
ran Şekir Sortol'i öldüren 
katil İbrahim Köçökbvrun 
cinayetten sonra kaçtı. 
Jandarma katili ararken 
Gemlik’e galon İbrahim 
Küçükburun, savcılığa tes
lim oldu.
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Konuk Yazarlar
«Cengiz Gör al» Yok Ama 

«GöraFlar» Çok
Canan Sultan 

öğretmen

Yazılşlarl Müdürlüğünü yaptığı KÖR- 
FEZ'd® 1974 yılında İki kez yazı yazmış 
tim. Basın da halka karşı büyük görev 
İare gebe gazeteyi ve o zaman kİ Yazı İş 
lerl Müdürlüğünü sevinçle tanımıştım. 
Uzun zaman geçti bir daha uğrayama- 
dım. Yazı işlerine «Küçük Oyuncu» adı 
İle bıraktığım bir öykümü basılıp basılıp 
basılmayacağım gelip soramadım. 1979 
başı İdi. Körfez’e uğradım. Yazı İşleri 
Müdürü değişmişti. Av. Cengiz Göral 
« Ama şimdi yok, başka zaman uğra
yın» dedi.

Duymuştum C. Göral’ı. Gidip gör
düm Bursa’da. Buram buram insan bir 
yüz ile, saygının gerçeğini duyuran a- 
lablldiğine başkaları için yaşadığı güneş 
kadar gerçek biri ile karşılaştım. Engin 
bir umut, sevinç verdi. Halkım adına 
O’nun verdiği aydınlık için mücadelede 
anlatılmaz övünç duydum. Yaşadığımı, 

(yaşadığımızı, yaşayacakları haykırdım 
sessizce. «Şimdi çıkış yolları göstermek, 
faşizme karşı birleşmek gerekir, yılma
yacağız.» demişti. Tekrar görüşmek i- 
çin ayrıldık. Ne ki zulmun, demokrasi 
düşmanlarının, sömürenlerin kurşun
ları halkından ayırdı C. Göral’ı.

Ve son yolculuğunda bulundum.
Kalabalık sevgilerin en görkemlisi 

ile, karanlığın en doğrusu ile toprağa 
verdi. Gözlerim dolu dolu sessizce izle
dim. Yok ettiler C. Göral’ı ama C. Gör 
raflar çok. Yok edemezler kil Tarih, bu
günkü «başbuğların» Padişah’ı, şah'ı, Hit 
ler’e tanık oldu. Mussoll’ne tanık oldu.

| । Hitler’l de, Mussolin’i de tanık olan yaşa 
yan tarih çöp kutusuna attı. Yuvarladı gitti.

Bunlarda öyle olacak. Aksi olduğu
nu tarih yazmadı.

Ve C. Göral'ın « Demokrasi Adına » 
adında kitabı «Kavga bitti. Halkımız ka
zandı. Demokrasi düşmanları yenildi» 
yazacak.

Selam Göral’lara. Sen, C. Göral ya
şıyorsun, ölmedin. Ölemezsin ki.

Çünkü görüyordun, gösteriyordun. 
Anlıyor, anlatıyordun.

Kim Ne 
Ödedi ?
«İÇİN HAFTADAN DEVAM

Mahmut Turah 42355
Hikmet Hadimli 42200
Nurullah Özaydın 41805
A. Refik Yılmam 41800
Necla Pekşeker 41350
Hicri Aydın 41350
Mustafa Parlak 41125
Dursun Bazan 41122
Ziya Toplu 40897
E. Haşan Sönmez 40897
İsmail Bozan 40885
M. Metin Toplu 40780*
Mehmet Ay 40660
Hasen Toplu 40660
lamet Onay 40330
Fehmi Kerecan 40175
Haşan Başaran 39665
Salih Erçek 39640
Salih Tamer 39550
lamet Dündar 3896i

DEVAMI HAFTAYA

şiir köşesi
Yayınlanan tüm şiirler Cengiz Göral’in anısına bastırılan 
«Demokrasi Adına» adlı şiir kitabımdan alınmıştır."

Üçüncü Gerçek
Bir bekar odası dağınıklığında İstanbul. .
Gökyüzü üç bulutuyla denize ^'merhaba” diyor,
Ve yorgun gözlerim, )
Sigara dumanlarına dalarda dalar...
Beyazıt'ta güvercinler aç mı-tok mu bilemezsiniz 
Kızıl bir akşamın köynunda sarhoş Kadıköy 
Uzaklardan el sallayan Adalar...

Tokatlanmış bir orospu hırçınlığında İstanbul,.
Beynimin bir köşesinde, 
Maçka, Şişli, Osmanbey...
Yüreğime bıçak bıçak saplanan sancılar.
Diğer yanda,
MU çekilmiş gözler örneği karanlık.
Zeytlnbürnu, Defterdar, Sağmalcılar..

Umutsuz gecelerin kol gezdiği kent İstanbul...
Tophane serserileri blçak-bıçağa, üç kuruş için 
Sirkeci’da bir kız yatak çarşaflarına sarılmış ağlıyor... 
Ve boğaziçi şarkılarda söylendirince güzel değil...

öpülesi ellerde de var çok şükür, 
Bakılmaya değer gözler de bulunuyor... 
Bir akşam yağmuru kötülükleri yıkıyor çisil çişik..
Yalan, sen görmediğimiz gibisin İstanbul..
Ne zaman düş kuruyordum?
Beyoğlu bir gerçek.
Defterdar ikinci gerçek olamaz.
Aklımdan geçenleri avuçlarıma aldım, 
Güvercinlere serptim, doydular.
Birşeyier var, yoksa gözlerim sık sık dolamaz.

Şimdilik düşlerin kentisin İstanbul.;.
Güvercinler uçmasını bir gün öğrenecektir. 
Nerde iki gerçek yan yana yaşarsa, 
Orda üçüncü gerçek doğacak demektir.

26. 10. 1967

Yavrularım
Benim söylediklerimi 
Söyleyemezseniz sîzler 
Üzülürüm yavrularım...

Benim düşündüklerimi 
Söyleyebilirseniz sîzler 
Sevinirim yavrularım... 

Babanız dürüst olduğu için rahat, 
Babanız emeğe saygılı olduğu için mutlu, 
ve yine babanız 
Faşizme karşı mücadele ettiği için onurlu...

Sîzler de
Emeğe saygılı ve dürüst, 
Faşizme düşman, 
ve insanları severseniz yavrularım, 
Ben her zaman mutlu olurum...

18. II. 1977

§ S ®î8 Sî Y T
Anadolu
Kerpiç kerpiç yaşayan
Kırkbln köy
Görebillyormu İstanbul’u...

Sen, kış gecelerini niten tezek.
Sen, kızamıktan ölen çocuk. 
Sen, otuzunda çöken kadın 
Sen, Çölemerlk, Hakkari, Çemişkezek.

Bir sıkıntı var içimde, bir sıkıntı ver
Yüzde bilmem kaçı okuma yazme bilmeyen köylüm. 
Kaç kitap yapıldı senin İçin okuyasın diye. 
Senin dağların geçitslz, yolların karanlık ve dar..

Bu Çiçek
Geçer bu sıkıntılar, acılar., 
geçecek...
Bu yağmur gibi yağan ölüm,
Bu Şlli faşizmi.,'.
Açar kanla sulanmış topraklarda, 
Açar, açmaz sanılan bu çiçek. .

Yerleri değişir., 
değişecek.,.
Güçlüyle güçsüzün. 
Doğruyla yanlışın...
Filistin'de halk son sözünü söyler...
Büyür susuz ve petrollü çöllerde. 
Büyür, büyümez sanılan bu çiçek...

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

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

inanmak
Ve kendimizden öncede sevmek...
Savaşı da ölümü de...
Savaştanda ölümden de korkmadan, 
YENMEK

g 3 g jtj ig s
Gözlerim dolu, senin düşüncelerinle dolu.
Şişli, Nişantaş, Moda, Ataköy...
Restim bu, karşılığın ne konuş kardeşim.
Sen, Orta, Doğu, Güneydoğu Anadolu

Karşımda oturan, önümde açlıan etek, 
Fuhuşa kapalı gişe İstanbul geceleri...
Memesinin yarısını kanserle paylaşan kadın1...
Sen, ilaç yoksunu hasta, kefensiz ölü, yarınsız bebek

Sen, sen, sen... Sonra yine sen...
Gözü var körler, dili var olan dilsizler, ayaklı 

kötürümler.
Ayşe, Mehmet, Fatma, Haşan... Sen Kocaman sen.
Sen çözülmeyen eşitlik, sen heyyy... Sîzler,
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İlân
72 No.lu Gemlik Zeytin T.S. Kooperatifi Müdürlüğünden

Kooperatifimizin 1976/1977, 1977/1978 ve 1978/1979 İş yıllanna alt nanral ge- 
nel kurul toplantıaı 27 Temmuz 1980 tarihine raslayan Pazar günü saat 10.39 do 
Gemlik'teki Şirin Sineması Salonunda yapılacaktır.

AnamukavelenamemiziR 23 nci maddesi gereğince kanuni nisap temin edilemedi
ği takdirde een ve kat'i toplantısının nisap aranmaksızın 3 Ağustos 1980 tarihine rss- 
layan Pazar günü saat 10.30 da yine Gemlik'teki Şirin Sineması Balonunda yapılacaktır.

Aşağıda gündemde belirtilen hususların görüşülerek karara bağlanacağından mez
kûr gün ve saatte ortaklarımızın toplantıya golmelori rica olunur.

9 ü n d o m : Yönetim Kurulu

1- Açılış ve riyaset divanı teşekkülü,
2- Saygı duruşu,
3- Anamukavelenamemizin 6 nci maddesine ayktn duruma düşmüş olan ortaklar 

hakkında karar ittihazı,
4- 1976/1977 işyılına ait yönetim ve kontrol kurulu faaliyet raporları ile bilânço, 

kâr ve zarar hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki ile yönetim ve kontrol kurullarının ibrası.
5- 1977/1978 işyılına ait kadro ve bütçenin tesbitiyle tasdiki,
6- 1977/1978 işyılına ait yönetim ve kontrol kurulu faaliyet raporları ile bilânço, 

kâr ve zarar hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki ile yönetim ve kontrol kurullerının ibrası.
7- 1978/1979 işyılına ait kadro ve bütçenin tesbitiyle tasdiki,
8- 1978/1979 işyılına ait yönetim ve kontrol kurulu faaliyet raporları ile Bilânço 

kâr ve zarar hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki ile yönetim ve kontrol kurullerının ibrası, 
9- 1979/1980 işyılına ait kadre ve bütçenin tesbiti ile tasdiki,

10- Ticaret Bakanlığınca ilk genel kurulda müddetleri dolan 4 yönetim kurulu asil 
üyesi ile 2 yedek üyenin ayrı ayrı gizli oyla seçilmesi,

11- Ticaret Bakanlığınca yapılacak ilk genel kurulda müddetleri dolan 2 kontrol 
kurulu üyesinin seçilmesi,

12- Üç kişilik hakem kurulunun seçilmesi,
13- Birliğimizin 1979/1980 işyılı normal genel kurul toplantısında kooperetimlzi 

temsil edecek delegelerin tesbiti* ile seçilmesi,
14- Tesis fonunun kiloda 30 kuruş olarak kesilmesi hakkında karar ittihazı,
15- Dilek ve temenniler,
16- Kapanış.

Not : Yapılacak işbu normal genel kurul toplantısına 30/6/1979 tarihine kader 
kooperatife kayıtlı olan ortaklarımızdan anamukavelenamemizln 18 nei maddesi gere
ğince taahhüdünün % 60 mı teslim etmiş olan ortaklar ancak katılabilecektir.

Menkulü Acık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 980/26 T.

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cim, miktar ve kıymetleri yazılı 
mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 23/7/1980 günü saat 14.oo-14.30 da Gemlik iskele mey 
damada yapılacak ve o günü kıymetlerin % 75 ine istekli bulunmadığı tak
dirde 24/7/1980 günü aynı yer ve saatte 2. Artırma yapılarak en çok fiat ve
rene satılacağı ve satış şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masrafı 
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fasla 
bilgi almak isteyenlerin yakarıda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna 

- > başvurmaları ilân olunur, 
r»; - t ‘ ! • • ı ' '1

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)
} Lira____ Krş

408.090 00 I 16 EZ 491 plakalı Murat marka 1972 mo
del 124 A-002-2212240 şasi ve 124 A-032- 
2210 motor seri numaralı faal benzinli tica 
ri otomobil.

'' • (te. tf. K. 114/1, 114/3J

Kongre Çağrısı
BP ve civarı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin yıllık olağan Genel Kurul 

Kongresi 20 Temmun 1980 Paaar günü saat 15.oo te Gemlik Şoför ve Otomo 
bilciler Derneği Lokalinde aşağıda yazılı gündemde yapılacaktır. Ekseriyet te 
■in edilmediği takdirde Kongremiz 3 Ağustos 1980 Paaar günü aynı mahalde 
yapılacaktır. İdare Heyeti

GÜNDEM: 1- Yoklama 2- Açılış ve saygı duruşu S- Kongre divan şeşimi 
4- Faaliyet ve denetçiler raporlarının okunması. 5- Raporların, bilanço ve 
bâr-rarar cetvellerinin müzakeresi. Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası. 
4- Yönetim ve denetleme Kurullarının yeni üye seçimi, 7- Dilekler ve kapa
nış.

M. CENGİZ GÖRAL
işçi Sınıfının ve Tüm Emekçi Halkın Kurtuluşu İçin Korkusuzca 
Mücadele Etti v® 3. 7. I979 Günü Faşist Ganilerce Katledildi.
Anısını Yaşatacağız.

GEMLİK Lİ DEVRİMCİLER

RECEP SİNAN 
(I96O - .... )

ölenfek döğüşerek öldüler.
Güneşe gömüldüler
Vaktimiz yok onların matemini tutmağa
Akın var akın
Güneşe akın
Güneşi zaptedeceğiz
Güneşin zopti yakın.

Emperyalizme, faşizme ve o- 
ligarşiye karşı en ön saflarda sa
vaşırdı.

Faşistler tarafından katledildi.
•> Anısını kavgamızda yaşata
cağız.

Dtvrlmcl Arkadaşları

Matbaamızda Her Çeşit 
Cilt İşleri Yapımı Seri Olarak 

Devamt Emektedir.



MWMLD mödbr 
KADRİ CÜLIR

SAHİBİ
NEBİYİ - KADRİ BÜKER

J&ernCik. \v

KÖRFEZ
>8 Haziran 1180 Cum>rtswl«*y**_i

AL CENGİZ CÖRAL

Gllstamiı S'srumlu Mü' 

dürü vs yürekti yezerımız 

Av. Al. Cengiz GÖRALıii 

feşlstlerce katladlllflnln I. 

yılında emsim ve demokra

si milcedeleslnl yefatecejıı.

6. Körfez ©azatesl AV. M. CINCİZ CÖRAL 
( 1946 - .... >

AV. M. CENGİZ CÖRAL

AL CINCİZ CÖRAL

özgürlük düşmeni fa
şistlerin ketlettiji Av. M. 
Cengiz GöraT/n eni» ya
şatılacaktır.

« Birşeylerin gidi
şinden ve dinmeyi* 
şinden, sabahları yo- 
rumlamak güç değil»

CHP Gemlik İlçe Örgütü

3. 7. 1979 günü yuvasına gelirken fa
şistlerce arkasından vurularak katledildi.

Anısını yaşatacağız.

■ Görmek yasak değil benim ülkemde 
Göstermek yasak 

\ Susmak yasak değil benim ülkemde 
Konulmak yasak 

Güldürmek yasak değil benim ülkemde 
Gülmek yasak.

Akın var akın
Güneşe akın 
Güneşi zaptedeceğiz 
Güneşin zaptı yakın.

Av. M. Canglı Göral’ın Eşi 
Ayhal Gürel

Av. Cengiz Göral'ın kızları Ban llkeev 4, ben 
özgür 3 yaşındaydık ve babamızı çok se
verdik.

Babamızda bizi..
Geçen yıl kötü adamlar babamızı evimize 

gelirken öldürdüler. Şimdi biz babamızın niçin 
öldürüldüğünü anlıyoruz.

O*nu hiç ama hiç bir zaman unutmayaca
ğız. Babamız gibi olmak için büyüyeceğiz.

0LÛM, GERÇEĞİN AŞILMAZ DUVARINI ARAMIZA 0RSEDE, 
SENE DE SENİ BEKLİYORUZ.
ÖLÜMSÜZ HALKIMIZIN BİR PARÇASINDA 
BİZE BİRGÜN DÖNECEKSİN MUTLAKA...

Çocukları 
llksev - özgür Göral

Değerli Konuklara
— PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ BİRA

I — ARJANTİN BARDAKTA BİRA 
- REÇİNE KOKULU

- TAHTA FIÇIDA BİRA
KENDİ ÖZ BİRANI İÇMEK İÇİN

KÖRFEZ TEKEL FIÇI BİRA SALONUNA Uğrayınız
İskele Meydanı — GEMLİK

YÖNTEM S
BRANŞINDA UZMAN I
SaMMaBMaMaflBMBKflRıMl i

Mulmon Kimya
- BİLUMUM TEMİZLİK MADDİLERİ
- KİMYEVİ MADDİLER VI LABRATUAR 

MALZEMELERİ
• ZİRAİ İLAÇLAR İLİ

HİZMETİNİZİ AÇILMIŞTIR.

Minibüs Garajı Mutman Pasajı Gemlik

Çalışır Vaziyette Devren Satılık Bakkal

MÜR : TLF : 1797 GEMLİK

İLÂN

Sayın Gemlik Halkına
Sayın Belediye Başkanımız İbra

him Akıt ve Belediyemiz Meclis ■ Üye* 
lerinin himayelerinde sünnet düğünü 
tertip edilecektir.

24 Ağustos 1980 Pazar günü ya
pılacak olan bu csmlyet İçin fakir va 
tandaşların bügünden itibaren 20 A* 
ğustos 1980 tarihine kadar Belediye 
Başkanlığına müracatları ile bu konu 
da gerekil bilginin verilmesi hususu 
sayın Gsmlik halkına duyurulur.

Çınaraltı Manavı Ucuzluk Pazarı

2 Nolu Cadde üzerinde bulunan ÇINAR ALTI 
MANAVI yeniden eakl işleticisi tarafından devralın
mıştır.

Önemle duyurulur.

Kadir Inçak
Çıner Allı Manevi (Kuaför Mithan Karşısı) SEMLİI

Rıfat Minare Fabrikasında

raya çıkarıldı.
Fabrikada çalışan bir— 

iççi İle konuşan muhabiri 
mis günlük ücretlerin 100 
İlâ 150 lire araaında oldu 
ğunn, çalışma koşullarının 
iso sağlıksız olduğunu söy

ledi. işçiler 23 Haziran |i 
nü ücret dağıtılışı sırasın
da Icretlerinin çoğaltılma 
amı istediler ve direndiler. 
Direniş eonueu İşçi ücret 
lerl 150 lirayı çıkarıldı.

GROLIER INTERNATIONAL INC.
( Peşin ve Taksitle Satışlar )

Yebencı Utan Uğranmak veye billyersenız 
İlerletmek latlyer mutunuz?

Bilimsel ve teknik gelişmeleri İçeren tüm 
yayınlan kilde kula ki Hra İnli

Grelıer laternatlenel İne. Gemlik Büreas

Stüdyo 2023
Tlf : 2790
1 Nolu Cad. No. 58 E E M LI K

J
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

TIL : 8 BATI : 811 800 KURUŞ 18 TEMMUZ 1880 CUMARTCSİ

Sümerbank İşçiyi Greve Zorluyor Öğretmenler

Petrol-iş ile Sümerbank 
Uyuşmazlık Kararı Aldı

Pet’ol-lş Sendikası İle 
Sümerbank Genel Müdür
lüğü arasında beş aydır 
sürdürülen toplu sözleşme 
görüşmeleri, işverenin tu
tumu nedeniyle uyuşmaz
lıkla sonuçlandı,

Ankara’da sürdürülen 
toptu iş görüşmelerinin u- 
yuşmazlıkla sonuçlanması 
üzerine basına yazılı bir 
açıklama yapan Gemlik 
Petrol-İş Sendikası Idsrl 
Sekreteri Ömer Köse, ül
ke ekonomisinin içine düş
tüğü krizden kurtulabilme
si için, egemen göçlerin 
krizin faturesını emekçi 
helk kitlelerine yükledik
lerini bildirerek şunları söy- 
ledi|: _

»*- Yapılan son deva
lüasyon ve ardından ge- 

Ten zamlar, uzayan kuy-j 
Uruklar adeta emekçilerin 

sırtına ateşten gömlek gly- 
dirmiştlr. Kamu İktisadi ku
ruluşları bilerek iflasa sü
rüklenip, sonuç olarak te
kelci aermayaye devredil
mek İstenmektedir. İlçe
mizde bulunan Sunğlpek'- 
In üretmekte olduğu Vls- 
kon'un 422 TL maliyeti 
olmasına karşın, satışı 265 
TL dan yapılmaktadır. Ma
liyet altında satış söz ko
nusudur. Son azınlık AP. 
Hükümeti tarafından çı
kartılan bir genelge İle

KURŞUNLU’DA 
CİNAYET

Burıolı Isrıl Ahmet 
İnetfi (23) ailesiyle bir
likte tatil yaptığı Kur
şunlu küyUnda lunapark
ta langırt oynarken clna 
yete kurban gitti.

Pazarteıl gecesi mey 
dana gelen olayda, luna 
parkta kıs meselesi yll- 
sündsn kavga eden Ihl 
grubun arasında kalan 
Ahmet Saatçi kalbine top 
fenan 4 bıçakla oracıkta 
can verdi. Kim vurduya 
gidon torılyl bıçaklayan 
kişinin lunaparkta çalı
şan Umur Güreşçi adın
da bir genç olduğu belir 
lendl. Jandarma tarafın
dan yakalanan katil İlk 
sorgusundan sonra Gem
lik Adllyoslndo tutuklana 

rok IIfa cozaovlne konuldu 

yıllardır Viskon dışalımı 
Sümerbank eliyle yapılma
sına karşın bu da Sümer- 
bank’ın elinden alınmış, 
tekelci eermayoye veril
miştir.”

UYUŞMAZLIK
Gemlik Petrol-İş Sen 

dikesi İdari Sekreteri Ö- 
mer Köse, ortalama aylığı 
5 bin lira olan Suni İpek 
işçisinin Mart ayından be

ARNAVUTLUK EKİBİ GÖSTERİLERE İKİNCİ GÜN KATILDI

9. Gemlik Festivali Folklor Gösterileri ile Yapıldı
9. -Gemlik Turizm ve 

Folklor Festivali 5-6 Tem 
muz 1980 günleri kordon
da yapılan açılış ve göste 
rilorle son buldu. 5 Tem
muz günü oaat 18.oo do 
başlıyan Festival açılışında 
Gıda Tarım vo Hayvancı
lık Bakanı Cemal Külahlı 
vo Sosyal Güvenlik Bakas 
nı Sümer Oral hazır bulun 
dular. İlçe Kaymakamı E. 
Hüseyin Köseoğlu, açılış 
nedeniyle yaptığı konuşma 
da Festivallerin gerek yurt 
İçinde gerekçe yurt dışın
da birlik, beraberlik ve 
kardeşliğin aimgesi olduğu 
nu belirterek şunları söyle 
dİ:

9. Gomlik Festlva 
llnl barış, kardeşlik ve 
dostluk getirmesi duygu
larıyla açıyorum. Amacı

> Yugoslavya IARAYÛVA Halk Daas 
ları oyuncuları I. Gomlik Fsotlvallao 
rsak kattılar.

9. Gemlik Foatlvolido geldi geçti. Ancak hor Fee 
tivaldo olup bitenler, bezi do gösterileri İzleyenlerin 
görmedikleri ver ki İlgililerin İlgilerine sunulması oçı 
aından önemli.

* Festivalin ilk yıldan aonra bir koz daha kordon 
da halk arasında yapılması bu yılın olumlu bir girişimi

* Festival halka açık yapılırken gerek güvenlik 
yönünden, gerekse organizasyon yönünden birşey 
Vermedi. Bir laçkalıktır gitti.

* İlk gaco gösterilerine Sayın Bakan vo Sayın 
kişiler katılmadılar. Saat 19. o© da Tibet Otelde beş 
lıyan yemek faslı saat 24,oo de bitti. Festivalin yo 
meğe katılan bu kişileri bir an olsun gecenin halka 
açık bir yerde yapıldığını akıNarma getirip, olup bite 
nl merak etmediler. Demek ki festivalden önemli şey 
terde vatmış?

D. S. 4 do

ri teplu sözleşme görüşme 
(erini sürdürdüğünü, iyi 
niyetle sürdürülen görüş 
melerin işverence istismar 
edindiğini belirterek :

"-Sendikaca istediği 
miz ücret tekliflerine Sü» 
merbank işvereni 1976 
1977 yıllarında verilen üc 
ret tekliflerinin altına düş 
müş, üyelerimizin kararı 
ile uyuşmazlığa gidilmiştir." 

mız Gemlik’in[güzellikleri-J 
ni yurt içinde ve yurt dı
şında tanıtmak, ilçe turiz
mini geliştirmektir. Bu ara 
da bölgesel ve ulusal halk 
kültürlerini tanıma olanak 
lan yaratarak kültür alış
verişinde bulunmaktır.” de 

t. Gomlik Footlvallno Yugoslavya,' Arnavutluk okişlorlylo TUR-HOYDerneji o- 
yuncuları, Yıldız FolklSr, Kılıç Kalkan vo Zafer Ekibi katıldı.

Festivalden izlenimler Emlak Kredi

ğjjgg*. İşçilerin 'aylardır go 
çim sıkıntısı Içindo kıvran 
dıklarını, bakkala, kasaba 
artık uğrayamadıklarım, 
hatta pazara bile çıkamaz 
olduklarının açıklandığı bil 
diride, işçinin 1940 vo 
1970 yıllarının işçisi olma 
dığı, sendlkanında sarı son 
dlka olmadığı belirtilerek 
şu görüşlere yer verildi:

’*—Sunğipek işçileri 

dİ.
Geçit töreninden sonra 

Festivale katılan yorll vo 
yabancı ekiplerin gösteri
leri bu yıl İlk kez kordon 
da kurulan sahnede yapıl
dı. Festivalin ilk günü Yu 
nanistan'da otoları arızala 

hoklerrnı ölebilmek için 
Gemlik halkı ilo birlikte 

Jmücadolo edecektir. Bu 
davamızı koşullar no olur 
sa olsun faşist baskılar no 

[denli yoğunlaşırsa yoğun
laşsın mücadelemiz işçi sı 
nıfının onuruna yaraşır bir 
şekilde sürecektir.

nan Arnavutluk oklbi bulu 
namadı İkinci gün tören
lerine katilen Arnavutluk 
halk dansları vo Yugoslav 
ya Sarayova Halk Dansla 
rı Derneğinin fsunduğu o- 
yunlar büyük ilgi gördüler.

Bankası

Yeni Arsa Aldı

Gemlik, Emlek Kre

di Bonkoeı Akbank ya

nında bulunan 217 m2 

lik erseyi setin aldı.

öğrenildiğine göre 

ar»e üzerine elti katlı 

ve kiralık kasalı yeni bîr 

banka yapımına başla

nacak.

Arasında 
Sürgünler 
Yeniden 
Başladı

Azınlık AP. Höküme- 
tinln başta öğretmenler •- 
zerine sürdürdüğü kıyım 
hızla devam ederken ilçe
miz ve köylerinde dörtöğ 
rotmen yurdun çeşitli köy
lerine çürüdüler.
Bursa İlinde 51 öğretmen 
beşte Yozget, Erzu

rum, Çankırı, Gümüşhane, 
Konyo illerine sürülmüştür. 
İlçemiz Şükrü Şenol İlko
kulu öğretmenlerinden Ah 
met Demir, Gümüşhane'nin 
merkez köylerinden birine 
Atatürk ilkokulu öğretmen 
terinden Avni öztflrk, Zon 
guldak Bartın Şükrülor kö 
yü İlkokulu öğretmenliği
ne, Hamldlye köyü llkoku 
lu Müdürü Nurettin Dur
muş, Erzurum Tekmen Işık 
lar köyü öğretmenliğine 11 
Eylül İlkokulu öğretmeni 
vo halen Almanya Ulm 
Kentinde Türk işçi çoeuk- 
Isrının öğretmenliğini yap- 
makta olan Gül tekin Kuzu 
Konyo İl emrine sürülmüş 
lordlr.

Sürülen öğretmenler
den Ahmet Demir vo Av
ni Oztürk'ün eşleri öğret
men olup elle birlikleri 
psrçslsnmıştır. D. S. 4 te

| YARIN RAMAZAN

Yarın başisyaoak ra- । 

(metan ayının bütün mis* ' 

limanlara hayırlı olman* , 
| m dileriz.

Gazinoda Cinayet

Geç Servise Kızan
Kulacı
Garsonu Öldürdü

perşembe günü 
Abdurrehim Durmuş’a alt 
çsy bahçecinde meydana 
çelen ©leyde Hskkı Yeşll- 
duman edlı küfeol, gazi
noda çalışan garson Be 
lühenio İstek (20)1 bıçak 
layorak ölümüne neden 
oldu

Emniyet yetkilerinden 
D. 8. 4 te
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şiir köşesi
Şiirler Cengiz Söral'ın adına bastırılan «Demokrasi Adına» adlı kitabından alınmıştır

ÖZLEM
Tüm İnsanlar mutlu olsun İsterim 
tüm İnsanlar kardeş
Ve dalgalarca özgür 
İnsanları eşit ısıtsın güneş

Ylrmlblrlnd yüzyıl diyorum 
UMUT, UMUT, UMUT 
UMUT ÇAĞIMIZ 
MUTLULUK, MUTLULUK, MUTLULUK 
Katar katar gelsin İstiyorum 
MUTLULUK ÇAĞIMIZ...
BİZLER...
Yirminci yüzyılın yokları
Ylrmlblrlnd yüzyılda anlaşılacak 

varlığımız...

Takvim yapraklarında kalacak, 
çektiğimiz çileler.
Yaşayacağız kardeş kardeş
Ve dalgalarca özgür
İnsanları eşit ısıtsın güneş...

GERÇEK - DIŞI

Uçurtmanın kuyruğuna bani de bağlar mısın? 

Küçük çocuk? 

Uçayım, uçayım, uçayım.

Bulutlardan mutluluk çalıp, 

tüm İnsanlara, 

Saçayım, saçayım, saçayım.

Büyümemenin sırrını bana da söyler misin?

Küçük çocuk.

Bileyim, bileyim, bileyim. 

Mutluluğundan bir parça ver ban», 

o civıl gözlerin örneği 

güleyim, güleyim, güleyim.

OLCU

Ne yokluğu paylaşmak sürer gecelerce 
Ne varlığı çalmak gizlenir senelerce 
Nerde bir yürek atarsa
Orda mutluluk yeşerecektir.

Son Umut Kapısı

Yürüşem değil, 
aürünsem İyi, 
Eziliyorum ayaklar altında. 
Bir lokma ekmeğe, 
bin yalvarış, bin şükür... 
Doğumum bile bir başka ölümmüş, 
ölürsem bir başka doğarım belki...

M. Cengiz Gör al

GROLIER INTERNATIONAL INC.
( Peşin ve Taksitle Satışlar ) 

Yabancı Lltan öğrenmek veya blllyortanı* 
Harlatmak lıtlyor mutunuz?

Blllmtel ve teknik gellgmelerl İçeren tün» 
yayınları bhda bulablllrılnlz

Gralıar Internatlenal İne. Gemlik Büretu

Stüdyo 2023
Tlf t 2790
1 Nolu Cad. No. 68 S E M L I K

Kurşunlu Kumsaz’do 
Uzun Vadeli Satılık Arsalar

Büyük Fırsat, Acele Ediniz

Sayın Tasarruf Sahiplerine Büyük İmkanlar 
Arsalarımızın Büyüklüğü 110 ilâ 130 mt. kare Arasıdır

1. Peşinat Söz Konusu Değil
2. 1980 Yılı 1OOO TL. Taksit
3. 1981 Yılı I5OO TL. Taksit
4. I982 Yılı 2000 TL. Taksit
5. I983 Yılı 2500 TL. Taksit
6. Tapu İşlemleri 3 ay İçinde olacaktır
7. Cazip Flatlarla Emrlnlzdeylz

Mehmet Bakı Tlf : 1949 Pak Oteli Yanı Butik Belci Ne. 14 GIMLİK

Dikkat
UYSAL DİREKSİYON

ÖĞRETME KURSU
PEK YAKINDA YİNE

BAĞLIYACAKTIR. 
ŞOFÖR ADAYLARINA

MÜJDELERİZ

Kura çalışmalar! gruplar 
halinde yapılacaktır. Arzu e* 
d eni ere motor, trafik dersi dr 
verilecektir, 20 eaetlik kur» 
parası peşin alıeır.

Sefahattin Çelik
Minibtta Garajı No 4 
Tlf : 2628 — GKMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi lllnlar tek sütun santimi 120
İcra ve Mahkeme lllnları aantlml 60
Kayıp lllnları ISO
Teşekkür ve Doğum İlanları cm. 30
Kongre lllnları
Koop. Kongre İlanları

750
750

Sürekli özel lllnlar pazarlıkla alınır.

6 Aylık 
Yıllık

100 TL.
100 TU.

Gemlik 
Körfez’! 
Okuyunuz 
Okulunuz 
Abone 
Olunuz

BİRACILAR
— PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ BİRA

— ARJANTİN BARDAKTA BİRA
- REÇİNE KOKULU 

- TAHTA FIÇIDA BİRA 
KENDİ ÖZ BİRANI İÇMEK İÇİN

KÖRFEZ TEKEL FIÇI BİRA SALONUNA Uğrayınız
İskele Meydanı — GEMLİK

Salataya verilen yazılar yayınlamış 

vaya yayınlanmalın geri verilmez 

Gaaetemlz batın eklik yaıaıına uyar

KAYIP
Zabıta Memurluğu kimlik kartımı kaybettim. 

Hûk9m»9z9ur. Hatan Fehmi Kaptan
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ARIYORUZ

1 \

— Dovlot aared» ?
— Devletin adaleti, korumacılığı na-

gerçek »maçın no olduğu. Hükümeti
hıçturan AP lilariu, bu Daviati

İLÂN
Adalet Partisi İlçe Başkanlığından

A.P. tüzüğünün 17. maddesi ve köy ve mahalle toplantılarına ait kongre yö
netmeliğinin amir hükümleri gereğince, köy ve mahallelerde yapılacak temsilci ve 
delege seçimlerine ait ilân listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Köy ve mahalle muhtarlık bölgesinde kayıtlı A.P.’U sayın üyelere kongrelerine 
ait gün ve saatleri önemle duyurulur.

GEMLİK A.P. İLÇE BAŞKANI
HAŞAM DİLLÎOĞLU

— Devletin yanaııhğı nerede i
Bir Devlet Babamı» vardı; koruyan- 

katlayan... O da aırtını döndü; doğru dü 
rüşt, uluaunua yükaalmaaini. demokrasi
nin işlerliğini isteyen vatandaşa karşı. 
Kolladığı koruduğu başkaları: Ulusumu
zu parçalayanlar. Kişilere, yaşam hakkı 
tanımayanlar tilerimizi^ kaeabalanmızı. 
Kurtarılmış bölgelere ayıranlar Devletin 
koruyuculuğunda. Hükümetiyle, kolluk 
güçleriyle valileriyle... Öyle bir, kokuştu 
rulmuş pis düzeni kolluyor, koruyor ki 
Devlet: Rüşvetle petrol atımları pazarlı
ğı, dışarı kaçırılan dövizler, »ilâh kaçak
çılığı, rüşvet, adam kayırma, sermayenin 
tutucu oyunları, Türk Uluaunun çağdışı- 
lığa itilişi var; bu korumada. Ulusun ğö 
zünü açtırmamak, kimlerin, bu ülkeye 
nasıl kazıklar attıklarını, silah pazarların 
dan, kimlerin vurgun yaptıklarını, koru
yan kollayan kimler.

Dahası? yeraltı yerüstü zenginlik 
kanaklarımız, Devlet'ten alınarak özel gi
rişimciye, Holdinklere veriliyor; işletme 
hakkı. Baştaki «îhlâa» lı Hükümet bili
yor ki, Ağababalarını beslemese ayağı ka 
yacaktır. Ekonomi bataktaymış. Yurt 
düzeyinde kanlı sokak savaşları varmış. 
Kurtarılmış bölgelerden göçler başlamış 
ırgalamaz. Her şeyi «vasin oasun» felsefe 
si içeriğinde değerlendiren, Hükümetin 
sayın başı, ülkeyi daha ne tür açmazla
ra, çıkmazlara sokacak kestiremeyiz. Fa- 
şizm-terör ülkeyi kana bulamayı sürdü
rürken, hükümetin çok rahat oluşu da 
düşündürücü. Çorum'daki soykırıma va
ran olaylara karşı, tüm olanaklarını ne
den kullanmaz? Kırşehir niçin ele alın
maz? Faşizmin tırmanışına neden göz yu 
mulur? Evet, Hükümetin destekçisi olan 
tanımayabilir. Çıkarları açısından herşe- 
yin lâçkalaşmasını bekleyebiliri Ama, bir 
şey gözden kaçmaz. Bunların ardındaki

ele geçirme olduğunu anlamamaları olanı mı? 
öyleyse, destek esğlanan MHP lilerce, 
hükümetin işlerliğini ellerine geçirmek.

..—Geçti ya — Daha sonra da eğitilmiş 
vurucu, kırıcı, kan alıcı timlerin etkinlik 
lerini yurt düzeyine yayarak yönetimi a- 
le geçirmek.

Aylardır istenen erken seçim, kısaca 
değinilen düşünceler doğrultusunda isten 
inektedir. Erken seçim benimsenirse gü
venliğin olmayacağı, seçime gitmek is
temeyenlerin zorla sandık başına götü
rülmeleri, gözaltında oy vermeleri de gö 
rülebilen gerçeklerden biri, en önemlisi. 
Ulusumuzun serüven arayan bir ulus 
olmadığını, bizler gibi Dünya da biliyor. 
Çıkmaz serüvenlere zorlanarak, itildiğin 
de pusuda bekleyen büyük-küçük ulus 
larca saldırıya uğramayacağımızı nereden 
bilebiliriz? Derken, bu sorunun içinde 
bilinebiliri iğin ulgusu da var. Zaten, dış 
ülgelerce oynanan, oyunlar, gözlerimizin 
önünde, Bugünkü parçalanmışlığımızdan 
yararlanıyor, daha da çıkmaza sokma 
çabası içinde değilmi, bize dost (!) elle
rini uzatan dış ükleler de. Ekonamimizi 
yönlendiren, toplumlunuzu bozuk eko
nomi çarkları arasında ezen onlar değil 
mi? Cumhuriyet kurulduktan, 1949 Ma- 
yıs’ına değin özgür, yaşadık; kendi ya 
ğımızla kavrulduk. Bugün, bize imrenen 
parmak ısıranlar, iliğimizi - kemiğimizi 
sömürüyorlar. Baştaki Hükümet de bu 
sömürü ağının içinden çıkmağa çalışıyor.- 
Çabaladıkça da batıyor; faizlerle,

Türkiye'nin 67 ilinde, 700 e varan il 
çelerinde Devleti arıyoruz. Vurdum duy
maz Hükümeti uyaracakları arıyoruz. U- 
lusca her gün yitirilen onurumuzu kurta
racakları) çağdaş demokrasi düzeyine u- 
laştıracakları arıyoruz. Anaların - Baba
ların acılarını dindirecek, gözyaşlarını si
lecek DEVLETÎ arıyoruz. Gerçek DE
MOKRASİ yi arıyoruz, beyler!

Mahalle ve Köyü Tarihi Gün* Saati Toplantı Yeri____________
Osmaniye Mahallesi 25-7-1980 Cuma 15.00 îsa Akçan Kahvesinde
Hamidiye Mahallesi • » Kadir özeydin Kahvesinde
Hisartepe Mahallesi > » » Kervan Kahvesinde
Demiraubaşt Mah. » > > Belediye Kahvesinde
Kayhan Mahallesi » > » A.P. Lokalinde
Balıkpaaarı Mahallesi > » > Tümer Kardeşler Kahvesinde
Halitpaşa Mahallesi » » > Ferhat Apak Kahvesinde
Yenimahalle Mah. > » » Yeni Mahalle Kahvesinde
Cumhuriyet Mah. » » Kayıkhane Tesisleri Yanında
Oıhaniye Mahallesi » » » A.P. Lokalinde
Armutlu Köyü » > > Ali Sarıcan Kahvesinde
Mecidiye Köyü > > > Köy Kahvesinde
Hayriye Köyü > » Köy Kahvesinde
Selimiye Köyü » » » Köy Kahvesinde
Fıstıklı Köyü > » > Köy Kahvesinde
Kapaklı Köyü > » > İbrahim Tutucu Kahvesinde
Narh Köyü » > » Abdullah Ölmez Kahvesinde
Karacaali Köyü » » » Köy Kahvesinde
Büyült Kumla Köyü » » » Köy Kahvesinde
Küçük Kumla Köyü » > » Köy Kahvesinde
Haydarlye Köyü » > » Köy Kahvesinde
Clhatlı Köyü > > Köy Kahvesinde
Şahlnyurdu Köyü > » Köy Kahvesinde
Umurbey Köyü » > » Sinema Salonunda
Adliye Köyü » » » Köy Kahvesinde
Güvenil Köyü » » »
Muratoba Köyü > > > M
Katırlı Köyü w > >
Hamidiye Köyü » »
Şükriye Köyü > > »
Fevziye Köyü » > J»
Fındıcak Köyü » M
Engürüaük Köyü w » A>
Yeniköy Köyü » » » »
Kurtul Köyü w > - »
Gençall Köyü » > w »
Kurşunlu Köyü » » » >

Kongreye Çağrı

Kongre tlânı
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 28. 7. 1980 Pazartesi 

günü saat 21.00 da dernek lokalinde yapılacaktır. .
üyelerimize duyurulur.

Martı Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu

G U n d o m :
I. Açılış, saygı duruşu
X. Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
3. Denetleme kurulu çalışma raporunun okunması
4. Raporların aklanması
i. iaglmlar
4. Dilekler, İstekler, kapanış.

Küçük Kumla Sahil Cami Yaptırma, Onarma vo Yaşatma Derneğinin I. 
olağan genel kurul toplantısı 27 Temmuz 1980 Pazar günü saat 16.00 da Kü
çük Kumla Çınaraltı Kıraathanesinde yapılacaktır.

üyelere duyurulur. Hacı Mlhat GUrman
Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:
I. Açılış ve divan heyeti teşkili "I Başkan 1 kâtip” seçim!
1. Saygı duru/u
3. 4 aylık raporların okunması
4. Raporlar üzerinde görüşmeler
5. idare heyetinin "aklanması" ibrası
4. Yeni dernek organları seçimi
7. Cami inşaatının yapılmasının hızlandırılması Ifin genel kuruldan yetki 

İstenmesi ve karara bağlanması
8. Dilak vo İstekler
*. Kapanış.

Kongre İlânı

Kongre İlânı
Gemlik Sümerspor Derneği Başkanlığından

Kulübümüzün oleğenüstü kongresi 20, 7. 1980 Pazar günü saat 15.00 te 
Belediye Çınareltı Kehvehcneslnde İtim değişikliği hakkında toplantı yapa- 
eaktır.

Oyalarlmlta önemle duyurulur.

Gündem: Yönetim Kurulu
I. Açılış -1. Divan seçimi -3. Saygı duruşu 4 itim değişikliği - 5. Kapanış.

Gemlik Kurşunlu Uğurlu Sahil Sitesi Korüme ve Güzelleştirme Derneği
nin yıllık genel kurul toplantısı 17. 7. 1980 Pazar günü saat 10,00 da Slta 
yanı bahçesinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu
Gündem: 
I. Genel kurul toplantısının açılışı 
2, Genel kurul başkanlık divanı seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi vo İbrası
5 Danatlm kurulunun faaliyet reporunun okunması müzakeresi ve İbrası
4. Yeni yönetim vo denetim kurulu üyelerinin seçimi
7. Dılaklar vo kapanış.
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AVANTAJ
— V«d«slx Mevduatınıza % 18 nat faizi haran paraya çevrilebilen 

Türkiye Emlak Kredi Bankası Tahvilleri İla srtğlıyablllrslnlz,
— Verilebilen en yüksek faizli Vadeli Mevduatları İle.
— Uzun Vadeli Konut Kredileri İla,
— Diğer bütün Bankacılık İşlemleriyle

Emrlnlzdeylz.

TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI A.O.
Gemlik Şubesi

NOT t Pek yekinde kiralık kotalı kendi binamızda
faaliyetimizi sürdüreceğiz.

PIHAR SUT
Başbayii

Erenoğlu Firman

FABRİKA FİATINA 
SATIŞLARA BAŞLAMIŞTIR,

M. Erenoğlu Tlf I 1107 GEMLİK

M. CENGİZ 
GÖRAL’IN ANISINA 
BASTIRILAN

«DBMOKRAIİ ADINA»

ADLI KİTABI 
ÇIKTI...

Müracaat :
Körfez Basımevi I 
Gemlik

YÖNTEM
© g M a 88 

Mali Müşavirlik ve Muhasebe 
Açıldı

— Şirketler Muhasebesi
— Ticari Muhasebe
— İmalat Muhasebesi
— Ambar Muhasebesi
— Maliyet Muhasebesi
— Detaylı İnşaat Muhasebesi
— Kooperatif Muhasebesi Tutulur.
— Her Türlü Muhasebe Tahlilleri Yapılır.
— Her Türlü Sigorta Muameleleri,

Vergi itirazları
— Sigorta ve Vergi Hukuku
Her Türlü Şirket Mukaveleleri Yapılır ve 
Tanzim Edilir.

YÖNTEM
UZMAN
MALİ MÜCAVİRLİK VB MUHASEBE
HÜSEYİN TURAN - TAHSİN SÖNMEZ
Minibüs Garajı Bayraktar Pasajı Kat I — Gemlik
Anadolu Garaj Üstü Yılmaz iş Hanı Ne. 8 Tlf: 26628 — Bursa

Berber Kalfası Aranıyor

GENÇLER BERBER SALONUNDA 
ÇALIŞACAK 2 ADET KALFA 

ARANMAKTADIR.

Müracaat : Hakkı Sarıcan
Pazar Cad. No. 26 GEMLİK

menfur bir suikast neticesi kaybettik. Koo-

İKİ

peratlflmiz 
başsağlığı

ortaklarına ve Özkan ailesine 
dileriz.

GROLIER INT. INC.
Bürosu : Tlf : 2790

Kooperatifimiz Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz, Değerli insan. Mimar

$.$. GÜNAYDIN
YAPI KOOPERATİFİ - GEMLİK

GROLIER ARIYOR
Aylık «ya / de ile çalışmak üzere herhangi bir kanunun 

detaylarını anlatabilmekte yetenekli referansla. Bayan va Bay 
eleman aranıyor. Ayda 10.000.- TL. kazanabilmek sizin başa
tmızdır.

Not : Yabancı dil bilmek Snemli değildir.

Başsağlığı

Ahmet Özkan’ı

G E MLİK

ZAYİ

Gemlik KÖRFEZ Metin Gündüz

CİNAYET
aldığımla bilgilere gön 
perşembe gecesi saat 22. 
oo sıralarında çay bahçe 
ainde oturmakta olan Hık 
kı Yoşilduman adlı küfeei 
gazino aahibinden çay ta

Müracaat : 
Tlf : 2048 — Gemlik

Nüfus hüviyetimi) 
kaybetim. Hükümsüzdür

Ilıca Caddesi üzerinde 
5 kat ruhsatlı Resmi 

Parselli 125 m2 İlk arsalar 
satılıktır.

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Basımevine Uğrayınız

SATILIK 
RESMİ PARSELLİ 

ARSALAR

Festivalden İzlenimler
* Fotoğraf yarışması ve şarkı yarışması olumlu 

girişimler, ancak fotoğraf yarışmasının . değerlendirme 
sini yapan jüri ve yargıları çok eleştirilere neden «I 
du. Haksız da değiller hani...

Sonuç olarak bu yılda Gemlik Festivali üç dört 
kişinin sırtına yüklendi. Ve hor zamanki gibi oldu 
bitti.

Öğretmenler
•omllk İlköğretim Mi 

dürü Ikon Haydariya köyü 
öğretmenliğine oradan do 
Zonguldak'a aürülen No- 
şlt Ozdomlr'ln Danışta'ya 
açtığı yürütmeyi dürdürme 
karon eonuşlanmış ve öz 

demir, eski görevine iade 
ettirilmiştir.

Akü Deyince 

ÇAĞLAR

Tlf | 2874 Gemlik

ÖZ URFA ALTIN
KEBAP - PİDE ve LAHMACUN SALONU

BUGÜNDEN İTİBAREN
SABAHLARI EZO GELİN ÇORBASI - KIYMALI, PEYNİRLİ 

KUŞBAŞILI, SUCUKLU, PASTIRMALI PİDE ÇEŞİTLERİ 
ADANA, URFA ACILI, ŞİŞ, YOĞURTLU EZMELİ ve TATLI 

ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR.

Salih Elüstü
İskele Meydanı Şirin Sineması Yanı Tlf j 2582 Gemlik

temiş, servisin geç gelmi 
sine kızarak Abdurrahim 
Durmuş ile tartışmaya baş 
lamıştır. Tartışmaya gaı 
son Selfihattin Istsk'dı 
katılmıştır.

Sertleşen tartışmadı 
küfeci Hakkı Yoşilduman 
garson Selâhattln letok’I 
yanında taşıdığı bıçağı İla 
yaralamıştır. Hastaheneyi 
kaldırılan Selâhattin istek 
yolda kan kaybından 41 
müştür.

Olaydan sonra kaçan 
Hakkı Yoşilduman'ı enini 
yet kuvvetleri sıkıştırmış 
lar, ancak katil bu kez 
tahra İle polislere saldır 
mıştır. Yakalanan Hakkı 
Yoşilduman, sorgusundan 
sonra tutuklanmıştır.
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AP İLÇE BAŞKANI DİLLİOĞLU ve 
1 YÖNETİM KURULU İSTİFA ETTİ

AF Gemlik İlçe örgü 
tünde uıun umandan be 
ri kaynayan cadı kazanla 
rı fokurdamağa başladı ve 
İlçe Yönetim Kurulu Baş 
kanlığını 10 yıldır elinde 
bulunduran Haşan Dillloğ 
lu istifa etmiş, erdından da 
İlçe yönetim Kurulu latife 
tını vermiştir.

•ELİŞMELIR

AP. Gemlik İlçe Yö» 
netim Kurulu mûeadelesi 
aon yıllarda yeni boyutlar 
kazandı. 1960 yıllarında 
solcu gençlik olsrak bili
nen ve 27 Mayıs Dcvrl- 
mlnln hızlı savunucuları 
yüksek öğrenimlerini biti
rip ticarete stılınca kendi- 
lerlnlde yekin siyasi psrti- 
yl de seçtiler ve eski sol- 
euluklsri unutuldu. AP. 
içinde yer elen bu genç 
ksdrolar zamenle yönetim 
do söz sahibi olmak için 
parti içi muhalefete geçti
ler. AP. içindeki yönetim 
mücadelesi yıllardan beri 
aynı hava içinde geçmek
te, yönetime geçmek iste
yenler korşılsrındokllorl de 
İme "İkbal ve İstikbal" 
peşinde olmakla suçlaya
rak, birbirlerine "menfaat 
çı" demişlerdir.

AP. İçindeki müoado 
lo daha çok ekonomik ku 

Haftaya

Bakış
Kadri Güler

Çılgınlık Bu
Dsınlrsl Hükümeti arlık ns yaptığını biliyor, ne de ülke

nin gittiği yeri görebiliyor. AP.ntn iktidar olma çılgınlığı, 
MHP.nln devlel taralından doıloklenerek azgınlaşması toplumu 
büyük bir bunalımın akıl almaz girdabına hızla itiyor.

Hükümetin aymazlığı, leşiıt çetelerin azgınlaşmasına neden 
oluyor. Giderek plan ve programlı yürütülen terörün ulaştığı 
boyutlar göller önünde* Sermayenin oll kanlı maşaları perva* 
ııılıklsrını parlemonlo üyelerine dok uzatabiliyorlar* Faşizmin 
ağa baban elinde silahı olan 14 ündeki 15 indeki gencecik 
çocuklar değildir* Olup bitenlere seyirci kalanlar billyorlarkii 
gün geçtikçe artan yaşam pahalılığı* artan İşsizlik* enflasyonun

D, S. 2 do

rum, kuruluş ve dernekle
re de egemen olmak de
mektir. Bu nedenle, çok 
değişen gruplaşmalar mey 
dana gelmiştir. Bir dönem 
muhalefette elanler bir 
başka dönemde yönetim 
terafını seçmektedirler. Bir 
zamanlar Belediye Başke
nt olmak isteyenler başarı 
lı olamayınca kendi grup 
lan arasında anlaşmazlık- 
Isr çıkmış, grubunu terk 
ederek muhsliflerle birleş
mişlerdir.

SSK Dispanseri
Yeniden Bakan Oral Tarafından Törenle Açıldı

İlçemizde yaptırılan SSK 
Hastahanesl Dispanser o- 
larak bir ay önce hizmete 
açıldığı halde dün Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sümer 
Oral tarafından kurdelâ 
kesilerek yeniden açıldı.

AP. (ilerin gövde gös
terisi şeklinde düzenlenen

Öğretmen Sürgünleri CHP, TİP ve TSÎP 
İlçe Örgütlerince Kınandı
İlçemizdeki memur ve 

öğretmenlerin sürülmele

İki yıl önce yapılan 
AP. İlçe Yönetim Kurulu 
seçimlerinde muhalefet ka 
nadim 'genç partililerin 
çektiği liste oluşturuyordu. 
Ancak, bu liste Dillioğlu- 
nun komitacı çalışmalarıy 
la başarı kazanamadı fi
lanlar son iki yılda oldu. 
Dillioğlu’na karşı olanların 
eskisi ve yenileri, parti 
içinde cepheleşmeyi geniş 
lettiler. Bunları destekli- 
yen ll’in yeni Başkanı Tu 
ran Tayan ve bazı parla

açılışta halktan çek az ki
şi bulunurken AP İl ve İlçe 
örgütü ile memurlar hazır 
bulundular.

Sosyal Güvenlik Ba
kanı Sümer Oral, hazırla
nan kürsüye çıkmadan ka 
pı önünde yaptığı konuş
mada, Gemlik’in iççi kenti 

rine yenilerinin eklenmesi 
üzerine CHP, TİP ve TSİP 
Yönetim Kurulları adına 
yapılan açıklamalarda sür 
günler kınandı.

CHP Gemlik İlçe Baş 
kanı Av. Ali Aksoy, gaze 
temize verdiği demeçte II 
çedekl sürülen öğretmen 
sayısının 12 yi bulduğunu 
iktidarın Danıştay kararla
rını çiğnediğini, hukuka 
saygısının kalmadığını be
lirterek şunları söyledi.

A P. İktidarı İlçe 
yöneticilerinden aldığı o- 
mlrlorl harfiyen yerine ge
tirerek ateşin içine etmek
tedir. Hiç bir hukuksal no 
done dayanmayan bu ete 
malar tamamen siyesi ikti 
derin keyfi istemleri doğ
rultusunda gerçekleştirilmek 
tedîr. Ülkeyi barut fıçısına 
döndürenler, memur, İşçi 
ve öğretmenlerin üzerinden 
ellerini çeksinler. Hukuko 
saygısı ölmeyen AP. İkti
darının tutumunu nefretle 
kını yoruı..”

TİP llço Başkom Ali 

menterlerin de desteği, 
genç ekibe güç kattı. 
Avni Malgil'ın yıllar sonra 
Dillioğlu İle ters düşerek 
muhalefetteki kanadın ya 
mna gitmesi. Emin Bora, 
nın Belediye Meclisinden 
İstifası, Av. Yaşar Ersöz' 
ün yönetimden istifası, an 
cak bunların geriye aldırı- 
hşı, en sonunda 6,7. 1980 
tarihinde Ersöz’ün yeniden 
istifası ve mevcut yönetim 
kurulu içinde yeni istifala- 

D. S. 4 te 

olduğunu bunun için bü
yük tesislere İhtiyacı oldu 
ğunu belirterek " Dispan
serin eksik olan doktor kad 
tosunu tamamhyacağız ve 
15 yatak göndererek tesisi 
hastahano olarak kullana
cağız.” dedi.

Atillâ’da gazetemize gön
derdiği yazılı bazın bildiri
cinde tekellerin sömürüle
rini daha da arttırabilmele 
rl için halkı austurmak iş- 
tedilerini, bunun için öğ
retmenleri, memurları, iş
çileri baskı altına alarak 
sürdüklerini belirterek:

"- Öğretmenler me
mur kitlesi İçinde ençok 
anti demokratik uygulama

D. S. 4 te

Belediye Başkanı 
Akıt "Elektrik 
Kesintileri İle
İlgimiz Yok” dedi

Belediye Beşkanı İbra 
him Akıt, gazetemize yap 
tığı açıklamada elektrik ke 
slntileriyle belediyenin hiç 
bir ilgisi ölmediğini açık
ladı.

Geceleri cık cık elek
triklerin kesilmesi üzerine

D. S. 4 te

DİLLİOĞLU’NUN 
İSTİFA MEKTUBU

SAYIN AP İLÇE YÖNETİM KURULUNA

GEMLİK

1950 yılından bugüne kadar Memlokotsoverllk, Vatanper
verlik n yüksek Parti anlayışı içinde sorumluluk duygusu ile 
hareket ettim. Karşıma çıkan bütün engelleri aşarak 26 yıl İl 
8enel Meclis Üyesi ve 10 yılda AP İlçe Başkanı olarak Mim- 
leketime, Milletime, Gemlik ve mülakat köylerine vs mensubu 
bulunduğum Partime hizmet etmenin mutluluğuna erişmiş bir 
dava arkadaşınızım.

İlçe Başkanlık görevini devraldığım tarihten bugüne ka
dar İyinin, doğrunun ve hizmetin yanında oldum. Partime, 
Memleketime ve Milletime hizmet ettim. Partimizin büyüme
sinde, ilçe ve Köylerimizin kalkınmasında büyük fedakârlık 

yaptım. Bu uğurda servet va sıhhat verdim. Buna rağmen Par
tiyi kendi çıkarlarına alet edenlere fırsat vermedim. Bunlarla 
amansız mücadele ettim.

Siyasi Partileri zaman zaman müşkül duruma sokan, İk
bal ve istikbal peşinde koçanların menfaat gruplarına verdik
leri ölçüsüz tavizler sonucu ortaya ciddi sorunlar çıkmaktadır; 
Bunlara sebebiyet verende İl Başkanı Sayın Turan Tayan va 
yandaşlarıdır. Bu şahıslar İl Başkanından cesaret alarak ka
munun zararına ve şahsi menfaatlerine uygun msnfaat sağla
mayı başarmışlardır.

İlçemizde csryan eden bu haksızlıkları en yetkili ma
kamlara kadar götürdüm. Bir kısmına mani olabildim. Fakat 
diğer kısımlar İçin kanuni süre aşamasına girdiğinden mani 
olamadım. Partimiz içlnds bulunan Sayın Tsvflk Solaksubaşı 
girişinden bugüne kadar büyük aktörlük yapmış ve Partiye en 
ufak bir hizmette bulunmamıştır. Buna rağmen gruplan teşflk 
etmiş ve böylece şahsi çıkar sağlamasını başarmıştır. Bu ve bun
lara benzer haksızlıklar beni fazlasıyla rahatsız etmsys başladı.

Kamunun zararına yapmak istedikleri işlerin karşısı
na çıktım. Zaman zaman yapmış oldukları bu haksız işleri 
halkın gözünden kaçırmak için kendilerini haklı gösterme
ye gayret sarfetmişlerdir. Bu konuda akıl almaz yalan, 
tezvir ve iftira kampanyası açmışlardır. Bu durum karşı
sında ileride vukuu muhtemel olayların sorumluluğunu 
kesin olarak kabul etmemeye karar verdiler.

Bu hazin tablo karşısında fazilet mücadelesinin ve 
parti şuurunun bir anlamı kalmadığı kanaatim vardım. 
Bir insan çok inandığı davayı savunurken inancını yitirdiği 
takdirde, Memleketin Milletin ve Partinin selameti İçin 
üzerine düşen şerefli görevi tereddütsüz yerine getirmeyi 
vijdani bir borç bilmelidir. İşte bende üzerime düşen bu 
fedakârlığı yapmaya karar verdim. Bugüne kadar görevde 
kaldığımı istismar edenlere, bu bir ibret dersi olmalıdır.

Devlet adamları görevlerinden ayrıldıkları zaman 
hizmetlerinden dolayı iyi veya kötü olarak Tarihe geçer
ler. Blzler gibi İlçe çapında Millet adına görev yapan İda
reciler görevlerinden ayrıldıktan sonra halk arasında İyi 
veya kötü olarak anılırlar. Namuslu, çalışkan ve haysiyetli 
insanlar hakkında hükmünü ve hakkını Asil Türk Mîlleti 
tereddütsüz verir, ilçemizde uzun yıllar namuslu ve çalış
kan kişilere karşı malum şahıslar amansız mücadele et
meyi ihtiyat haline getirmişlerdir. Çünkü bu kişilerin ga
yesi Partiye ve Memlekete hizmet değil kendilerine men
faat sağlamaktır. Bana göre bu zihniyet kesinlikle iflas 
etmelidir. Bu mücadeleye her AP’H fiye katılmalıdır. Aksi 
takdirde Partimizin ve İlçemizin geleceği tehlikeye girebilir

Yukarıda erzettiğim olcş-lor kcrşmede ileride vukuu muh
temel olaylerın rorumlulufcnu tcfiyemryecağımdan, Memleke
tin, Milletin ve Partimizin selameti İçin İlçe Bafknn/rk görevin
den irtifa ediyorum. Değerli orkcdoflanm bugüne kadar her 
sahada benimle beraber büyük mücadele verdiniz. Bunu kaydı 
heyet şertı W» en İyi bir hatıra olarak muhafaza edeceğim. 
Allah hepimizi ve partimizi bu gibi men faatçi ferin şen fnfien 
korusun. Bundan böyle sîzlere görevinizde üstün başarılar di
ler. saygılar sunarım.

Haşan Dillioğlu
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Çılgınlık j Bu 
dayanılmaz yükünü kaldıracak köylü- 
süyla. ifçlaiyia, memuruyla kısacası 
Halktır* Halkın» artan tepkisini silip gö» 
türmek Istlyenler hargün sokaklarda in
san öldürülmesin» gözyumuyorlar. Hal
kın tepkisini sokakta faşist terörle, dev
let terörü İle bastırıyorlar.

Çorum’da, Yozgat'ta ve Fatsa'da göz 
ler önündedir. Tarafsız olduğunu söyle 
yen basın organlarında çıkan haberler' 
de bile bunu açıkoa görmekteyiz. Tür
kiye de devlet yok olmaktadır. Devletin 
yarini faşist çeteler doldrumartadır. 16 
Temmuz günlü Hürriyet Gazetesinin 
manşetinde MHP Yozgat İl Başkanı şöy 
le diyor: «8 Bin elemanımla herkezl adım 
adım İzliyoruz.” ve cüretkârca devam 
ediyor — Devletin yapamadığını biz yap 
tık. Bir İstihbarat teşkilâtı kurduk. Şu 
anda benim 5 bin elemanım var. Bun 
lar Yozgat a adım atan herkezl adım a 
dım göz takibine alır, kötü niyetli kişile
re göz açtırmaz. Istlhbaratsız, hiçbir şey 
yapılmaz. Bu kişiler bir davaya inanmış 
kişilerdir. Para almazlar, gerekirse sırt
larındaki ceketi satar, bana bilgi geti
rirler. İstihbarat yoluyla olay çıkmadan 
önlem alma İmkânı buluyoruz. Olay 
çıkarsa asgariye düşürürüz, kendi gru
bumuzla tedbiri alır, devleti haberdar 
ederiz. İşte o zaman da meşru müda
faa hakkımız doğar. Biz böyle yapmaz
sak, geleni gideni takip etmezsek İna
nın Yozgat'ı birbirine katarlar.

Bizim ülkücü olarak inancımız: "Dev
let varsa biz var’ız”

Yanılmıyorsam 1964 yılında MHP (Şe
nel Başkanı Alpaslan Türkeş, ülkücü 
gençler ile ilgili olarak Hürriyet’ten Cü
neyt Arcayürek'e "Ülkücü gençliği dev
let kuvvetlerine yardımcı olmak için ye
tiştiriyoruz” demişti, daha sonra ise bu» 
nu milyonlarca Tv. İzleyicisi önünde in
kâr etmişti. İşte, Yozgat MHP İl Başkanı 
ve açıklaması ortada. Doğal olarak bu
nu yakında ben söylemedim diyecektir. 
Demek zorundadır. Veya Türkeş çıkıp 
bu, kişi MHP II değildir diyecektir Ama 
nasıl günüş balçıkla sıvanmazsa ger
çeklerde örtülemez MHP bir kez daha 
kamu oyu önünde suçüstü yakalan
mıştır. Kendini devletin ordusu .polisi 
yerine koyalarla eylem birliği İçinde o- 
lan AP ve onun Şenel Başkanı büyük 
bir çıgınlık İçindedirler.

Faşist saladınları bir parlamenterine 
kadar uzanmış olan CHP'nln üst yö» 
netimi de, faşizme karşı şairane duyar
lıkları bir kenara İtmelidir. Yoksa iş iş
ten geçmiş olur ve tarih karşısında CHP 
sağ partiler gibi mahkûm olur.

Yeter be bacım
Ağlama artık.
Dökülmelin tuzlu gözyaşlarln
Çorak topraklarıma
Bir senmlıln saçlarını yolan
Kardeş diye,.
Bir senmlıln kara toprağa sarılan
Kardeş diye.. Eş diye..
Hepimize yaşattılar bunu.
Usanmadık mı sanının bunları yaşamaktan, 
Bunları yazmaktan.
Biz bllmezmlylz yaşamanın soyluluğunu 
Bıraksalar halimize.

Bu dünyada duygulu olmak varmış 
Yayamı anlamadan yaşamak gerekmiş. 
Görmemek için çevrendeki çarpıklıkları: 
Mutluluğa ermek İçinmiş bu yasalar, 
Üzülmemek için, ağlamamak için. 
Duyabilirsen yokolurıun. 
Gittikçe küçülürsün evrende. 
Oysa tıraşımı şimdi duygusallığın, 
Bir sahil lokantasında buzlu rakıyı 
Balıkla, beyaz peynirle içmek varken. 
Eşitlikmiş, hürriyetmiş demokrasiymiş... 
Boş ver sen şimdi bunlara: 
Sen deniz kenarında içerken 
Bozuluyormu sanıyorsun eşitlik 
Tarlada ter döken eli nasırlı işçiyi» aranda. 
O da içsin diyeceksin kaldırırken kadehi 
Çalışan işçinin şerefine..

Kim Ne 
Ödedi ?

[Gemlik Körfez
■ Haftalık Siyasi Gaaata

Raimi lllnlar tek sütun santimi 120 TL* 
İcra ve Mahkeme lllnları santimi 60 TL. 
Kayıp lllnları 210 TL.
Teşekklr ve Doğum İlanları em. 30 TL. 
Kongre lllnları 730 TL.
Koep. Kongre İlanları 750 TL.
lOreklI Otel lllnlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 100 TL.
Yıllık 100 TL.

* Gazeteye verilen"yazılar 'yayınlansın > 
fltorv v® »>«><«

veya yayınlanmana geri verümeı ;jL
>► . ' v

Gazetemiz basın ahllk yasasına} uyar

ÇEÇEN HAFTADAN DEVAM
Ahmet Kesen 33790
Mehmet Akkan 33340
Mehmet Soydan 33130
Halit Kökçam 33110
Nedime Ünan 33022
Cahit Atalay 32947
Şemsettin Eraöz 32899
Haşan Bekçe 32797
Metin Bayrak 32575
Ahmet Ertem 32125
Sami Taran 32122
Seyfullah Gzan 32005
Necati Bağış 31900
Yılmaz Sezer 31675
Hüseyin Çakır 31672
Muatafa Eraan 31540
Sabahattin Altıparmak 31450
Ömer Akyol 31447
Yunua Şimşek 31290
Ali D. Belentepe 31105
Emir Doğra 31090
Murat Bellç 30772
Sedat Boliç 30772
Avni Boliç 30640
Mehmet Küçük 3061B
Ömer Coşkun 30535
Erdoğan Ozon 30430
All Ege 30325
Erol Yıldırım 30325

DEVAMI HAFTAYA

şiir köşesi
BIRAKSALAR HALİMİZE

Kalmadı gözlerimizdeki parıltılar 
ölümlere ağlamaktan.
Onlar yaratmadı mı 
ölüme giden bu gençler ordusunu?
Onlar ekmedi mi
Bu kin tohumlarını verimli topraklanma!
Onlar bilemedi mİ bıçakları 
ölümleri çoğaltmaya?
Ayrı ayrı vurmadılar mı karanlık köşelerde?
Bölünmedik mİ parça parça?
Bunları bile bile
Niçin biri eşemedik el ele
NİÇİN....

İzzet Çıtak

BOŞ "VE R M E EZ
Bunları yaptınmı en güzelinden 
Bırektınmı büyük büyük düşünmeyi 
Gününü etmeye baktın mı 
Bak işte sen de küçük burjuvasın. 
Üzülmeden yaşamak şeninde hakkın 
Vur vurabildiğin kadar vurgunu 
Kim ne diyecek.
Oysa daha düne kadar karşıydın 
Bu yaşam biçimine.
Eşitlik olmalı insanlar arasında diyordun. 
Bak çabuk atıverdin bunları kafandan, 
Alışıverdin rahat yaşama.
Anlamamak için, ezilmemek İçin yaşamın 

altında 
özgürce yaşayabilirsin;
Buna yaşam dersen???...

İzzet Çıtak

GROLIER INTERNATIONAL INC.
( Peşin ve Taksitle Satışlar )

Yabancı Lisan öğrenmek veya biliyorsanız 
ilerletmek istiyor musunuz?

Bilimsel ve teknik gelişmeleri içeren tüm 
yayınları bizde bulabilirsiniz

Grolıer International İne. Gemlik Bürosu

Stüdyo 2023
Tlf : 2790
1 Nolu Cad. No. 58 GEMLİK

Soyadı Tashihi
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 980/557 • 

sos 980/639 karar sayısıyla MBTA olan soyadımı! 
METE olarak düzeltilmiştir.

Haşan Atilla - Muradiye - Oya
Olcay Mete

Zayi
Gemlik Tekel Müdürlüğünden aldığım 34 nels 

tekel defterimi kaybettim. Hükümsüzdür.

izzettin Dlnçor

AV. M .'CENGİZ GÖRALIN ANISINA 
BASTIRILAN

« Demokrasi Adına »
ADLI KİTAP ÇIKTI...
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kutlamanyla, hükümet» bağlı koruma.

Sayfa •

Davetiyeleri, Fatura, Done,

irsaliye. Makbuz, Senet,

Kartvizit, Kartadres ve

Uygun Fiat

Zamanında Teslim

Tlf : 1797

GEMLİKGazhane Cad. Şirin Pasajı

lik Tesisi müdürlüğünde hergün mesai 
Cinsi Mikisrı Muhammen bed.

1-Ekmek (450 gr) 1100 ad. 120.000.-
2-Dokuz kalem Muhtelif 90.000.-
Bakkaliye müh.

KÖRFEZ BASIMEVİ

Ülke yönetiminde, yan tutma, kayır 
ma, memur kıyımlarının yanında, il-llçe 
yöneticilerinin halktan kopuklukları, hü
kümetlerin adamları olarak görünmeleri, 
yöneticilik soıumsuıluğunun çirkin örnek 
teridir. Verilen, anti-demokratik emirleri, 
gözlerini kırpmadan yerine getirmeleri do 
bir hastalığın belirtisidir. Bu hastalık da: 

gösü kapalı; yukarıdaki acımasıa, ulusçuluk 
tan uzak, yönetime, kul-köle olmak; katliam 
laıda; işkencelerde. Ankara'daki acımasız 
hükümetin yanında yer almaktı».

îl, ilçe, bucak, köylerde yaşayan in
sanlarımızın korunmalarını isteyecekleri, 
ilk, sen makamdır vali. îalediğimizce bu 
makamda oturanlar da, bu gün öldüren
le, işkenceciyle, ortak tutum içindeler. 
Örneklendirmeye gerek yok. her geçen 
gün, olayların nasıl geliştiğini, kimlerin 
destekleriyle faşist tetiklerin çekildikleri
ni, basında görüyoruz. Hükümet her ge 
çen gün, boyunu aşan suçlar işliyor. Sı
kıştıklarında, Anayasaldan yana görüntü 
si veriliyor topluma. Oysa, bildiğimizce 
güçlü olsalar Anayasa'yı silecekler.

Uluslar, ulus bireyleri, yazarlar çi
zerler, düşün adamları karanlık ülkeler
de yaşama, yazma, çizme olanağı bula
mazlar. O karanlık ülke, yanlı tutumla- 

güçlerinin elindedir. Hükümet edenlerin 
olumsuz enirlerine boyun eğmeyen, yası 
ların yönetmeliklerin, İstedikleri doğrul
tuda yanhz görev eğiliminde olan, kolluk 
göçleri dışlanır. Gerilere, girişkenlikten 
uzaklara itilirler. Çünkü onlar işletilen 
çıkarcı, aldatıcı, yalanla ulusun karşıtı 
na çıkanların, ülkedeki anarşinin üstüne 
yan tutmadan yürür. Böyle kolluk gücü 
gerekli değildir; özünde faşizm yatan Hü 
kümete. İçerdeki Devleti ele geçirme ey 
(emlerini verdiren, Hükümet destekçisi 
MHP amacına yönelik çalışmalarda ba 
şanlıdır. Kendinden olanları, işi bilsin, 
bilmesin köşebaşlarına yerleştirmeyi iyi 
beceriyor. Hal böyle olunca, işleyen Dev 
let çarkları işlemez oluyor, kendi aafların 
da olmayanlara da konuşma hakkı tanm 
mıyer. Nerede hoşgörü, nerede görüşe- 
düşünceye saygı? Bir ülkede, kuşkusuz 
düşün ayrılığı olacaktır. Bu, çağın, uygar 
lığın, sürekli kendini yenileyen kafasını 

Hasanağa Gençlik ve İzcilik Tesis Müdürlüğü'nden
1- Aşağıda cinai, miktarı, muhammen bideli, geçici ve ihale tarihi yazılı 

bulunan üç grup yiyecek maddeai açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuş 
tur.

2- Her grup yiyecek maddelerinin ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.
3- İhale hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Gemlik Hasanağa Gençlik 

ve İsçilik Tesisi Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
4* Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayılı kanunun 2-3-4 üncü maddele 

tindeki şartlara haiz olmaları gerekir.
i- Taliplerin teminat makbuzlarını ihale saatinden bir saat evvel makbua 

karşılığında komisyon. Başkanlığına vermeleri.
6- Postadaki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmea.
7- Bu işe ait şartname ve numuneleri Gemlik Hasanağa Gençlik ve izci-

bilimsel doğrultuda dolduran insanlığı 
doğal gerçeğidir. Hiç kimle, içinde yaşa 
mim sürdürdüğü ulusun, düşün alanında 
tutun, çağın yeniliklerine, teknolojisine 
ters düşsün istemez. Ulusun gerçek kur 
tuluşunun. ona doğru yolu gösterenlerin 
artması, tam ulusçu olanların elele vere 
bildiği sayıya eriştiği zaman gerçekloşe 
ceğidir.

Ankara'ya bakıldığında, bu günkü 
Hükümet, olayları, olanları, yapılmayan 
ları göllerden kaçırmak için, oyun oynu 
yor. Tüm gözleri, karşısında güçlü olan 
CHP sine çeviriyor. Bu partiyi kamuo
yunda küçültmeye, giderek yok edebilme 
çabalarına giriyor. Bu da bir aldatmaca
dır. Hâzinenin dolu olduğunu aöyleyen- 
ler, geçmişin hatalarını düzelttiklerini söy 
İsyenler, yalan söylüyor. Bakınız dış tica 
ret açığına: Yüzde 32.3 oranında artış 
göstermiş. Protesto edilen senetlerin kar 
şılığı ise 14 milyarı geçiyor. Bu ortamda 
petrol satıyoruz havasıyla dövia yokluğu 
nu giderme olanakları aranıyor. Petrol 
satma olayıda döviz kazanma yolunda, 
gerçeklere çekilen paravandır.

Tarafsız basına baktığımızda, tüyle
ri ürperten olayla karşılaşıyoruz. Çorum
da üç belediye işçisinin ayaklarından ası 
lara'k, kurşuna dizilmeleri; yalın ayak 
cam kırıkları üstünde gezdirmek. Elektrik 
akımıyla acı çektirmek... insanlık dışı iş
kenceler değilmidir? Karakollar sığınma 
yerleri olmaktan çıkarak, çeşitli işkence 
merkezleri mi oldu? Yine Ramazan ayı
nın kutsallığı altında gözleri bir başka 
yöne kaydırdılar. Ayasofya’yı ibadete aç 
mak. Kültür Bakanlığı'nın, kültüre bir 
darbesidir bu. Ayasofya Atatürk tarafın 
da müzeleştirilmiş. Duvarlarında ki, de
ğeri ölçülemeyecek olan mozaikler gün ı 
şığına çıkarılmıştır. Tüm Dünya gezgin
cilerinin aradığı, görmek istediği bir yer 
olmuştur. Burayı ibadete açmakla güze
lim mozaikler nasıl gizlenecek bilemeyiz. 
Bildiğimiz bir şey var. Kültür Bakanlığı 
nın evrensel olan, sanata düşman oldu
ğudur.

Türkiye nereye, nasıl bir karanlığa 
sürükleniyor? Neden Süleyman Demire!, 
tüm çirkin saldırılarını CHP üzerinde 
topluyor. İşto yanıt çözüm bekleyenler.

Her Türlü Düğün, Nişan, Sünnet

Her Çeşit Hasım işleriniz için

Emrinizdedir

saatleri içinde görülebilir.
(Seçici Tem. Tarih gün teati ek.

3600.- 28.7;1980 Pxt. 15.oo açıksks
2.718.< 28.7.1980 Pat. 16

Batın

Matbaamızda Her Çeşit Cilt işleri Yapımı 

Sari Olarak Devam Etmektedir.
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TUZCU
KRİSTAL STARİLİZE

Yemeklik So'fra Tueu

Konserve. Salça. Turşu ve Fırında Kullanmak için 
Yıkanmış ince ve Bulguz Tuz, Selelik Zeytinlere 

Kırma Tuz. Kaya Tuzu Satışları Başlamıştır. 
Telefonla (Sipariş Kabul Edilir. Anında Servis.

Tlf : ISJf
Orhanfoıl Cad. Bayraktar Pasajı — GEMLİK

PINAR Sili
Başbayii

Brenoğlu Firman

FABRİKA FİATINA 
SATIŞLARA BAŞLAMIŞTIR.

M. Erenogiu Tlf : 1167 GEMLİK

HAŞAN DİLLİOĞLU

fin yaratılması ksrçiMndı 
Dlllloğlu AP'nin İç yan
sını ve verdiği ksvgsy 
anlatan İstifa dilekçesi h 
ardından tüm yönstlm ku
rulunun latlfası gslişms- 
larl bir yarda noktaladı

A.P. Gemlik İlçe I* 
kanı Dillioğlu'nun istifi 
mektubunu aynen ysymh 
yarak A.P. nin siyasi yapa 
en yetkili ağızlardan -11 
yıl ilçe başkanlığı yapın* 
bir siyasiden - dikkatlice c 
kurmak başkaca yorum ye 
mak gereğini duyurmaz.

YÖNTEM
© S M a 89

Mali Müşavirlik ve Muhasebe 
Açıldı

— Şirketler Muhasebesi
— Ticari Muhasebe
— İmalat Muhasebesi
— Ambar Muhasebesi
— Maliyet Muhasebesi
— Detaylı İnşaat Muhasebesi
— Kooperatif Muhasebesi Tutulur.
— Her Türlü Muhasebe Tahlilleri Yapılır.
— Her Türlü Sigorta Muameleleri,

Vergi İtirazları
— Sigorta ve Vergi Hukuku
Her Türlü Şirket Mukaveleleri Yapılır ve
Tanzim Edilir.

YÖNTIM
UZMAN
MALİ MÜCAVİRLİK VI MUHASİBE
HÜSEYİN TURAN - TAHSİN SÖNMEZ
Mlslbis Garajı Bayraktır Pasajı Kıt I — Osmllk
Anadolu Garaj Oıtl Yılmaz İş Haaı Ns. I Tlf: 21621 — Bursa

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

SÖNMEZ MOBİLYA
Sayın Gemliklilerin Hizmetine 

Açılmıştır

Misafir Odası Koltuk Takımları 
Oturma Odası Koltuk Takımları 
Yatak Odası Takımları
Yemek Odası Takımları
Lüks Sehpalar ve Tv. Sehpaları
Halı Çeşitleri
Kristal Avizeler
Büro Malzemeleri Ahşap ve Çelik 
Formika Yemek Masaları 
Havalı vfl Normal Sandalyeler

ALI SÖNMEZ
Oımanlyt Mıh. İsa'nın Kakvohanısi Kerşısı Gtmllk

Belediye Başkanı Akıl 
«Eleklrik Kesintileri ile 
İlgimiz Yok» dedi

Öğretmen Sürgünleri CHP, TİP ve TSİP 
İlçe Örgütlerince Kınandı

bazı vatandaşların alektrik 
lirin belediye tarafından 
kealldlğlnl sandığını söyll- 
yan Baladiya Başkanı İb
rahim Akıt, Daha şık 
geceleri görünen kesintiler 
la belediyemiz alektrik ida 
realnln hlş bir ilgisi yok- 
tur. Kaalntllar tamamın 
TİK Idaraalndan yapılmak 
tadır." dadl.

BULARI İYİ KULLANIN

Baladiya Başkanı İb
rahim Akıt, llçada au sı
kıntısı çekilmesinin nede
nini soran gazetemiz mu* 
hakirine verdiği yanıtta 
şanları söyledi.

Nacaklı Suyu İlçe 
mlıln uzun yıllar İhtiyacını 
•allayabilecek kapasiteye 
sahiptir. Ancak yaz ayla- 
nnda mahalle aralarında 
bezi kişilerin bahçe oulo- 
maaı blyttk kayıplara Rl- 
den olmaktadır. Ekipleri

miz evlerden bahçelere u- 
zenan au borularını topla
yacaktır. Gereksiz harca
malar olmazsa hor evin 
vo apartmanın üst katına 
kadar au çıkarılabilir.*' 

»Ramazan {Nedeniyle 

Belediye 
Ucuz Pirinç 
Dağıttı

Gemlik Belediyesince 
Devlet Ofisinden sağlanan 
İthal malı 8,9 ton pirinç 
halka tanzim şeklinde da
ğıtıldı.

Pirinç dağıtımı ile ligi 
II olarak Belediye Zabite 
Amiri Oaman Acar gazete 
mlze yaptığı açıklamada 
İthal malı olan pirinçlerin 
■9 Liradan dağıtıldığı va 
bir ay sonra yeniden pirinç 
getirileceğini söyledi.

Nişan, Nikâh. Düğün vs Sünnet için

Gemlik KÖBFEZ i

Basımevine Uğrayınız

500 Gram

Ramazan

B Pidesi te
15 Liradan

Satılıyor
Ramazan nedeniyle il 

çemlz fırınlarında çıkartılan 
500 gramlık pideler 16 II 
rodan satılmaktadır.

Belediye Encümeni 
çevre llçolordo yaptığı İn
celemeden aonraİOOgram 
pidenin 11 liradan aatılma 
biri kararlaştırdığı öğrenil
di.

Isra uğrayan mealek gru
budur. Nedeni eğitim sis
teminde yetmektadır. Yö
netici sınıflsr öğretmenle
rin Pan-lslamiat, Pen-Tor- 
kist eğitim yapmaaını, sö
mürüye haksızlıklara kayıt 
sız kalmasını istemektedir 
ler. Yurtsever öğretmenleri 
miz işçi sınıfı vo halkımız 

Özdoğanlar Baklavacısı 
ESKİ İŞYERİNDE SAYIN 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE 
DEVAM ETMEKTEDİR 

HİBEMİZ YOKTUR.

İstlbldl Cad. Gflrçay Işhenı GEMLİK

GROLIER ARIYOR
Aylık veya % ds ile çalışmak Özere herhangi bir kanunua 

•staylarını anlatabilmekte yetenekli referansla. bayan ve Bay 
eleman aranıyor. Ayda 10.000.- TL. kazanabilmek slzla başa- 
rınızdır.

Net : Yabancı dil bilmekJSnamlI değildir.

GROLIER INT. INC.
Bürosu t Tlf : 2700 GEMLİK

yanında saf tutmuştur. İv 
nun İçin iktidarca eazalsn 
dinliyor."

Oto yenden TİP Uça 
Başkent Sadık Karabacık 
da yaptığı yazılı açıklımı 
da AP. İktidarının böl yö
net politikeaı ilçede sin
sice yürütmekte olduğunu 
önce Potrol-lş Sendikası 

notleilorlno baskılar yapılord 
tutuklandığını, ardında dı 
12 eğitim emekçisinin fi
şin işgalindeki illere ıö- 
rüldöğûnü, tekelci burjuvi 
zinln kendi bunalımlarının 
faturasını emekçilere Odd 
mek istediklerini, bu fatu 
rayı ödemek İstemeyenini 
baskı ve zulümle sustur
mak istediklerini belirterek

İktidar ilçemizdeki oğl 
tim emekçilerini özellikli 
can güvenliğinin olmadğı 
yerlere sürgün etmesi ted 
döf değil, planlı şekildi 
uygulanan kamu kesimini 

gerici vo faşistleştirme • 
perasyenundan ibarettir.' 
dedi ve silrg ünleri yapan 

ğlerr kınadı.
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It Fiatlarına Zam Yapıldı

KIYMA 280 LİRA 
OLDU

Belodiyo Incümeni 
hafta İçinde aldığı yeni 
bfr karat île et fiatlatına 
zam yaptı ve 150 lira e- 
lan sığır kıyma 280 Liraya 
çıkarıldı.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre, ete yapılan 
zamlardan sonra yeni fiat

Zam'furyasında grevler erteleniyor, (işretler gittik
çe aralıyor. Yapılan aon zamdan sonra sofralarda ot 
biraz daha azalaeak.

lar şöyle oldu : 
Sığır Kıyma 280 TL.

« Kemikli 250 »
Dana » 250 »
Koyun » 160 »
Kuzu u Serbest (300) »
Bonfile 340 w
Büftok 320 »

Petrol-lş ve* Genel îş Üyeleri İşi Bırakarak Olayı Kınadılar 

KEMAL TÜRKLER’IN 
ÖLDÜRÜLÜŞÜNE 
TEPKİLER SÜRÜYOR

Faşistler tarafından 
öldürülen DISK'In eski 
Genel Başkanı ve Maden 
İş Sendikasının 27 yıllık 
Genel Başkanı, İşçi sınıfı
nın yiğit savaşçısı Kemal 
Törkler’in cenazesi onbln- 
lerce ilerici, yurtsever, de- 
demokrat işçi, köylü, me

mur sendikacı milletvekilleri 
tarafından dün büyük bir 
törenle toprağa verilmiştir.

Disk’in Merter'deki 
Genel Merkezinden alınan 
cenaze işçilerin elleri üze
rinde Aksaray Muratpaşa 
Camiine götürülmüş, kılı
nan Jöğle namazından 
sonra Topkapı Çamlık 
Mezarlığına götürülerek 
defnedilmlştir.

Kemal Türkler'in fa
şistlerce öldürülmesinden 
sonra, bütün yurtta onbln- 
lerce İşçi olayı kınamak 
İçin İşlerini bir süre bıra
karak çalışmamışlardır. 
Türkler’in öldürülmesi 
büyük tepki yaratmış 

başka İşçi sendikaları, si
yasi parti liderleri, demok
ratik kuruluşlar olayı nef
retle kınayarak protesto 
etmişlerdir.

Kemal Türkler’in öldü 
rülmesl üzerine ilçemizde 
bulunen Petrol-lş Sendika 
sı üyesi Sünğipek Azot Sa
nayi ve BP işçileri esli gü 
nü saat 13.oo ile 17.oo 
arasında İşlerini bırakarak 
çalışmamışlar ve Türkler'
in öldürülüşünü protesto 
etmişlerdir. Aynı saatlerde 
ise Disk’e bağlı Genel-lş 
Sendikası işçileri yurt ça

pında işi .bırakmıştır. Gemlik 
Belediyesinde çalışan te
mizlik İşçileri de işi birakı 
mışlardır.

Aynı günün geeesi 
ilçenin çeşitli mahallele
rinde yasa dışı sol grup
larca korsan gösteriler 
yapılmış, bildiriler dağı
tılmış, bazı yerlere de 
pankartlar asılarak olay 
kınanmıştır.

Çlmtaş, fabrikasında 
çalışan İşçiler öğle yeme
ğinden önce Kemal Türk- 
ler adına saygı duruşunda 
bulunmuşlardır,

Gemlik Maden İşçi
leri Sendikası Genel Yü
rütme Kurulu adına gaze
temize yapılan yazılı açık
lamada ülke ekonomisinin 
İçine düştüğü çıkmazın 
işçi, köylü ve tüm emek
çi halkın üzerine yıkmak 
için saldırıların sürdüğü, 
ekonomik krizin faturası
nın halka ödetilmek isten
diği belirtildi. Bildiride ö- 
zetle şöyle denildi.

«Gün geçmiyor kİ bir 
Devrimsi, İlerici, Yurtsever 
kanı akıtılmasın. Gün geç
miyor kİ bir sendikacı tu
tuklanmasın veya katledil 
meşin.

Bu faşist cinayet şe
bekelerinin emekçi halkı
mıza çevrilen namlulardan 
çıkan kurşunlara daha dön 
hedef olan Petrol-lş Sen

dikası Malatya Şube Başkanı 
Mehmet YUMRUTIPE, bu 
günse Maden-lş Genel 
Başkanı hedef olmuşlardır.

Tüm emekçi Halkımı
zın bildiği gibi Mehmet 
YUMRUTEPl’nln ve Ke- 
mal TÜRKLER'In tek suçu 
sendikacı olmak işçi ve o 
mekçl halkımız için uygu 
İanen Anti-Demokratlk ya
salara karşı olması ve ka
pitalist düzenin emekçi 
halkımıza yüklemek İstedi 
ğl bu ekonomik çıkmazın 
faturasını kabullenemeye
ceğini ve sorumlusunun 
İşçiler olmadığını savun
maktan başka bir suçu 
yoktur.

Bu tür baskı terör ve 
katliamları Maden-lşçilerl 
Sendikası olarak nefretle 
kınıyor ve anısını İşçi ve 
emekçi halkımızın onuru
na yaraşır bir biçimde 
yaşatacağımızı kamu oyu
na duyururuz.»

Petrol-lş'in Grev Kararlan Bakanlar Kurulunca Ertelendi

Azot Sanayiinde Grev İhtimali
Kuvvetlendi

Petrol-lş Sendikası İle 
Sümerbank Genel Müdüre 
lüğü arasında Mart 1880 
tarihinden beri sürdürülen 
ve olumsuzlukla sonuçla
nan toplu sözleşme gö
rüşmelerinden sonra, şim
di de Azot Sanayii İle de
vam etmekte olan sözleş
melerin de olumsuz sür
düğü vo grevin kaçınılmaz 
görüldüğü belirtildi.

Gemlik Petrol-lş Sen
dikası yöneticilerinden al
dığımız bilgilere göre hü
kümetin uluslararası em
peryalist kuruluşlarla yap
tığı anlaşmalardan sonra 
İşçilerle yaptığı toplu söz
leşme görüşmelerinde o- 
lumsuz tavır takındığı ve 
artan hayat pahalılığı kar
lısında edinilmiş hakları 

bile geriye götürmeğe çat 
lıştığı, ücretlerde İnsafsız 
davranarak işçileri açlığa

Asil Çelik’ten Atılan İşçiler Otomobil-lş Sendikasını 
İşverene Peşkeş Çekmekle Suçladılar

Bir süre önce Orhan* 
gazi Asil Çelik Fabrika
sından çıkarılan 16 işçi, 
gazetemize yaptıkları ya
zılı açıklamada Otomobil 
İş Sendikasını Asil Çelik 
İşverenine "Peşkeş” çek
mekle suçlandılar

İşten çıkartılan işçi
lerce yapılan açıklamada 
Asil Çolik’te İlerici sendi
kalarda örgütlenme Istiyen 
işçilerin İşten atılarak ör

ittiği belirtildi.
Sümerbank ile beş 

aydır süren toplu sözleş

gütlenmelerinin kırılmak 
İstendiği belirtilerek «yüz
lerce işçi bu pahalılık or
tamda çocuğu, ailesi ile 
açlığa mahkum ediliyor... 
T50 İşçi baskılar karşısında 
haklarını koruyacak sen
dikanın da bulunmayışı 
nedeniyle, İşçiler ordusu
na katılmak zorunda kal
maktadır.
Fabrikadaki Bağımsız Oto- 
mobll-lş Sendikası Asil 

menin olumsuzlukla so
nuçlandığını söyleyen Pot- 

D. S. 4 te

Çellk’te en gerici sendi
kalara taş çıkartacak uy
gulamalarda bulunmakta, 
işçileri İşverene peşkeş 
çekmektedirler... Sendika 
İmzaladığı toplu sözleşme 
ile artan yaşam koşulları
nın çok gerisinde olduğu
nu biliyor bilmesine ancak 
İşverene uzattığı kolunu 
çekmek İstemediği İçin 
işçilere İhanet etmektedir.»

Gemlik Borusan 
Sermayesini 
30Û Milyon 
Liraya 
Çıkarıyor

İlçemizin büyük sana
yi kuruluşlarından olan 
Borusan Gemlik Tesisleri
nin sermayesini 300 mil
yon liraya çıkaracağı öğ
renildi.

Kuruluş sermeyesi 60 
milyon lira olan Borusan 
Gemlik Boru Tesisleri A Ş. 
yönetim kurulunca alınan 
karar ile sermaye yüksel
tilmesine gidilmiş ve ser
maye beş kat artırılarak 
300 milyon liraya yüksel
tilecektir.
“Business Week” adlı 
dergi tarafından düzenlenen 
ankette dünyanın en büyük 
sanayi kuruluşları arasında 
Borusan A. Ş. do bulun* 
maktadır.

Engürücük'teki
Trafik Kazasında
3 Kişi Öldü
2 Kişi Yaralandı

Çarşamba günü Gem 
İlk karayolundakl trafik ka 
zatında bir aileden 3 kişi 
öldü, 2 kişi do ağır şekil 
de yaralandı. Feci kaza Ön 
çeki gece Engüröcfik kö
yü yakınlarında Almanya’
dan izinli olarak gelen A-

D. B. 4 ta

Yılmaz
AKKILIÇ
KÖSE 
YAZILARINA
Bu Hafta 1.
Sayfamızda Başladı

"Nasıl
Başlamalı?"
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KÖSEMDEN
I

Nasıl Başlamalı?..
Yılmaz AK

Dıtü başı İtan içinde kaJının.. Giysileri. birkaç saat ön
ce lajiıl cinayet (etelerinle kurşunlayarak yaşamına son ver- 
dikleri kocasının. Türkiye işçi sınıfının yiğit savaşımcısı ve 
önderlerinden Kemal Tûrkler’in kanıyla kızıllaşmış-

(BU KIYIMIN DURMASI İÇİN NE OLUR DEMOKRATİK 
KİTLELERLE BİRLEŞİN. BURJUVA SINIFINA HİZMET EDEN AP 
İLE BIRLEŞMEYİN. DEMOKRATİK GÖÇLERLE BİRLEŞİN KAR
DEŞİM. BU KIYIMLARI ANCAK BÖYLE ÖNLEYEBİLİRSİNİZ.) 
diye sesleniyor CHP'nin Genel Başkamsa.

Tüm Türkiye isçi sınıfı adına sesleniyor, tüm emekçi hal 
kımn adına sesleniyor..

Ertesi günü TBMM kürsüsünde. AP azınlık hükümetinin 
bası, kendisine yöneltilen diyalog (ağrılarından "neyi anla
makta olduğunu sıralıyor birbiri ardınca :

“Devlet, ceza voremiyon devlet haline düşmüştür. Gelin 
şu kanunlara yaklaşalım. Anayasa'nın 136. maddesini ijlete 
tim. Hor sıkıştığımızda, askerin sırtına yükleneceğimize, dev
letin asker eliyle zor kullanma yetkisini. ASKERİN ŞEMSİYE
Sİ ALTINDA sivillere devredelim- Devlete otorite kazandıra
lım. Bugün Türkiye’nin bu kanunlara ihtiyacı vardır. Bunun 
için siyasi partiler bir araya gelmedidir.... Biz mösbet yolu 
gösteriyoruz. Ama siz. hayır olmaz diyorsunuz. O zaman di
yoruz ki. altmış gün sonra seçime gidelim. Düşünün tasının, 
ben kapıyı kapatmıyorum-"

Diyalog, ama ne için ve kimlerle?
Hızla tırmandırılan faşist teröre karsı, faşizme "kurumsal" 

bir nitelik kazandırabilirle girişimlerine karsı, diyalog ve iş
birliği kurulmast gereken güçleri iyi saptamak gerekli. Faşizmi 
vo faşist terörü engelleyebilmenin yolu, Türkiye’nin ekonomik 
ilişkilerindeki çarpıklıktan doğan açmazını ört-bas atmakta 
“fa|izm’’i bir yöntem olarak görenlere diyalog çağrıları çıkar
maktan geçebilemez..

Faşizme karşı, faşist teröre kargı, Hltlsr ve Muaelinl bo
zuntularıyla değil, Frledman kopyacılarıyla değil, emekçi sınıf 
ve katmanlarla sağlıklı diyaloglar ve işbirliği gerçekleştirllebl- 
lirse eğer başarılı alunablllr.

Ne olacak yani?
Selin çıkarın Domlral’ln İstediği yeni baskı yasalarını.. 

Anayasa’yı alıp 1861 öncesine, geri götlrün..
Ekmeğin kllesu 25 liradan daha mı aşağıya düşecek o 

zaman..
Her yıl Inlvsrslts giriş sınavlarında başarı aağlıyamıyarak 

açıkta bırakılan 400 binin Ostündokl lise çıkışlı gencimize, ye
ni öğrenim vo çalışma olanakları mı sağlamış olacaksınız?..

■akın, no yapıyor TÜRKİYE MAOEM-İŞ Sendikası : Ke
mal Tlrklor'in faşist çetelerce katledilmesi üzerine, MHP’nln 
göndermek yüzsüzlüğünde bulunduğu “başsağlığı” mesajını ge
risin gsrlyo, hacı başbuğun suratının ortalık yerine çarpıyor.

Cengiz Göraİ, 21 Şubat 1876 günlü OEMLİK KÖRFEZ’In 

bu köşesinde yayınlanan İlk yazısını : “Sîzlere Halikarnas Ba- 
lıkşısı’nın deyimiyle, bir ağız dolusu MERHABA!” diye nokta
lamış..

Sevgili Cengiz!
Sondan sonra, öylesine hızlı bir tempoyla gelişmekte kİ 

faşist tırmanış, sanırım, senin gibi umutla “MERHABA” de
meye bile zamanımız olmayacak.

__________  _____ _______

T. C.
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Gemlik Müftülüğü

Zekat İçi» Altın vo Gümüş Nisabı
Altın Nisabı 20 Miskal 96 Oram 127.680.00
Gümüş Nisabı 200 Dirhem 672 Gram 20.160.00

Din kardeşlerimizin fitrelerini yukarıka belirti
le* nevi vo miktardan vazedilecekleri ilin olunur.

Burhan Diker
Gemlik Müftü V.

1980 Yılı Ramazan Ayınaı Ait Fitre Listesidir.

Cinai Kilo Gram Lira Kr.
Buğday 1 666 30.00
İkinci Nev’i Un 1 666 35.00
Birinci Nev’i Un 1 666 42.50
Arpa 3 333 42.50
Çekirdeksiz K. üzüml 3 333 435.00

SATILIK

şiir köşesi
M E JME ŞENİ M

Evvel* mahsuıon salam eder 
Gözlerinden öperim.
Varır varmaz oraları bana anot
Har bir şeyini açıkça yaz demiştin.
Netin anadayım buraların bllmemkl...
Senin gibi ekin eken pek yok buralarda; 
Alın terini tarlaya dökmüyarlarda;
Çakıldanıp kumlara yatıyorlar pehlivanlar gibi 

yağlanıp
Kadın, erkek, çoluk- çocuk birbirine karışık. 
Terleyip duruyor biçareler kumların Üzerinde,,, 
öyle acıdım, öyle acıdım kİ hatlarına 
Sen halına şüktetmellsln harmanda terlediğine .. 
Buralarda her bir şey kağat torbalarda Mama, 
Senin tat tat İçtiğin ayran şişede, 
Tabak tabak pekmezle yediğin yoğurt naylon kabda. 
Onun İçin Mama, ten hiç kıprama yerinden. 
Burada açda kalının, gözünde doymaz. 
Yarım okka bulgurla pilav yaparmısın?
Hepsinden vazgeçsen 
Soğanın cücüğünü bulamazım kendi tadında; 
Şükret halına soğanı yumrukla ezip yiyorsun... 
Buraların kışı da bir hoş Atama, 
Bir parmak kar yağsa deli oluyor biçareler; 
Keyflenlp keyflenlp karda kaypıyorlar; 
Sen halına şükretmellsln bunlara karşı; 
Altı ay yolların kapanır şeherle aranda da

Kumla Emlâk
Bürosu

Yalı Gazino Karşısı 10/A 
Tlf : 393 K. Kumla

KİRALIK

Balıkpazarında 3 odalı daire

SATILIK

Balıkpazarında 3 odalı daire
900.000.- T.L.

SATILIK

Gemlik Dorobayunda His
seli arsalar

SATILIK DAİRELER

K. Kumla’da bitmiş muhte
lif vadeli satılık daireler 
Karaeaali Çamlık Sitesinde 
tam deniz cepheli dublox 
daire

TELEFON

K. Kumla’da ve Gemlik’te 
Satılık Telefonlar

ARANAN

Deniz konarında 
Muayenehanesi ve 
gâh olmaya uygun

ikamot-
120 m2

üzerinde 2,5 milyon peşinli 
lus daire

M A. M O

Hastanı bllem götüremezsin dohtora, 
Kıypak Ibo'nun avradı kanamadan, yarı yolda 

öldüydü ds 
fehere varmadan geri döndUydük karları yara yırt 
Burda o kışlarda yok hemşerlm;
Güneşi bile, adam kandırıyor kış ortasında;
Bir açıyor, İnsanlar açılıyor, 
Bir bakarsın fırtınalar, yağmurlar gök gürlemtlsrl. 
Sana göre değil buralar, halına şükret,,, 
Sen halına şükret Mama, 
Geçen akşam efkar bastı deyip 
Gittik kafa bulmaya bir sahil lokantasına 
Herkes rakı dedi, ben da İstedim 
Yanında kocaman bir balıkla.
Sabahlara kadar İçtik da sarhoş olmadık, 
Oysa Sen Nurhak şarabına şeker katıp 
Bir tasla nasıl da sarhoş olurdun.
Burada olsan para yetlromozsln,
Sen halına şükret Mama.., 
İşte böyle hemşerlm;
Sen onat dedin, ben de yazdım etraflıca.
Gelecek sefere gene yazarım, anadırım buraları. 
Şimdilik, lylslml sen kıprama yerinden 
Halına şükret; otur oturduğun yerde.
Kıypak Ibo'ya, Yirik Ibram'a ve de 
Cümlenize selam....

İzzet ÇITAK

Kim Ne
Ödedi ?
CİCİN HAFTADAN DEVAM

Sefahattin Arca 29980 Tarık Çelik 28080
Enver Çelik 29965 Erdem Kahraman 29040
Nurettin Erten 2996S Dursun Yüce 28970
Ali Zerman 29860 Nizamettin Samanlı 28860
Mümin Kuzey 29860 Hüseyin Dinç 28630

Riza Ertem 29755 Nihat Belentepe 280li
Halil Üre 29746 Bülent Aksu 28616

Dursun Güler 29740 Necmettin Antekin 28110
Arif Muşlu 29740 Mesut Soydan 28380

Hüseyin Çağlayan 29715 Mehmet Beştaş 28360
Muammer Güler 29530 Mehmet Fıstık 28281

Faruk Ahçı 29530 Tahsin Korun 28281

Mehmet Korkmaz 2929© Cevdet Solmaz 28180

Ahmet Bıyıklı 29290 Selahattln öztürk 28080
Ali Güler 29265 Salih Işıklı 28060

Süleyman Güler 29265 Necmettin öztürk 28060
Vasflyo Kumla 29197 Burhan Ayhan 28060
Mehmet Korali 29125 Hakkı Mandracı 28080

DEVAMI HAFTAYA

— PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ BİRA
— ARJANTİN BARDAKTA BİRA

- REÇİNE KOKULU
— TAHTA FIÇIDA BİRA

KENDİ ÖZ BİRANI İÇMEK İÇİN

KÖRFEZ TEKEL FIÇI BİRA SALONUNA Uğrayın»
İskele Meydanı — GEMLİK

Itmlymn Tlrlfazm S8O V. Motorlu, Su, Yağ 
Asit. Petrol Sıvl Maddeleri Emme Basma 
Pompası Satılıktır.

K. Kumla da deniz cepheli 
posln parayla daire aranıyor

PEŞİN ARANIYOR Matbaamızda Her Çeşit Cilt işleri Yapımı

Seri Olarak Devam Etmektedir
• latikin Cad. 30 Gürçay Pasajı P. 1 Gemlik
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Gidiş Nereye?

l

Bir m«uıleh»tt« huşur yokta, 
İşlor iyi gitmiyor,' yöneticiler başarısızı* 

aldatmaca oynanır. Temeller atılır, halkıu 
dinsel duygular gıdıklanır; aort mahalle 
agııyla demekler verilir. Pislikleri, çir- 
kinlikleri kopaıehği, demokrasinin can 
çekişmesini »aklamak için; çevreye yapay 
çiçekler serpiştirilir. Böylece, yavaş ya
vaş Türk Ulusunun çek görülen demok- 
resi boğazlanır. Çünkü, demokrasiyi, hal
kımın içine Bindirecek düzeye gelmiştir, 
yönetenlerco.

Hükümeti elinde bulunduranlar, ya* 
pay olarak çıkış yolları arar, yönetimin 
ellerinden gitmesini istemezler; bağnazlığı 
da ellerinden teşbih yaparlar. Memleket 
kan gölüne dönmüş, terörün hedefi son 
aşama da önemli kişilermiş; no umursanır 
no de önemsenir. Artık başsağlığı telg
rafları çekmekle, «Yılanın başınm esile
ceğim* söylemekle; bir tarafı «milliyetçi» 
öbür tarafı «komünist» suçlamalarıyla, 
işin içinden çıkılamayacağı ortada. Hem 
lekeı. Doğusundan - Batısına - Güneyin
den • Kuzeyine silah deposu. Her vatan
daş Ölmemek için, aşından, dişinden ke
siyor; beline bir şeyler sokuyor. «Can 
pazarındayız. Ankara'daki Hükümet; 
Türkiye'yi iyice karartmak, baskıları yo
ğunlaştırarak, ağırlaştırıcı yasalar çıkarma 
hazırlığı içinde Kamuoyunu oluşturma 
çabasında da takdiklerini kurnazca kulla
nıyor; 1961 Anayasa’sınm değiştirilmesi 
yönünde, istenilen ortana yerine geldiğin
de, keyiflenecek Hükümetin başı. Sorgu
suz, nedensiz, niçinsiz, insanlar evlerin
den toplanacak, içeri almanlar, yargıç 
önüne çıkmakta aylarca yıllarca bekle
yecekler. Gidenlerin kadınları, çocukları, 
anaları babaları, yolları gözleyecek; ha
berler bekleyecekler umutsuzca.
Türk Ulusu’na kan-gözyaşı döktürülerek 
işlerin düzeleceğini sananlar aldanıyorlar. 
Ulu» parçalansın. Hısım-hısımın, kardeş 
kardeşin dost-dostun yüzüne düşmanca 
bakım istenildi. Bugün o durumdayız. 
Parçalanmış teplumlara hükmetmek, dc-

robeylik havası estirmekle; bağırmanın, 
yakınmanın, torörünönüno geçildiği sanı
lır Besinsizlikten, pahalılıktan, yaşam ko
şullarını zorlaştığından mı yakınılıyor; 
vur yumruğu başına. Sınıflar arasındaki 
uçurumlardan mı söz ediliyor; çek kula
ğını. Türkiye'de sınıfların olmadığını 
söyle. Böylece, istenilen yapay çiçek 
bahçesi yaratılsın, Her kes, kaderine, 
alınyazısına boyun eysin. Ne zaman 
emektsn-halktaa yana oldularki AP ru
muzlu Hükmetler? Türkiye’de halkların 
olduğunu yadsımıyorlar mı? Halk sözcü
ğünden gocunmuyorlar mı? Bu davranış
ları da, halktan kaçtıklarını, kopukluk
larım göstermiyor mu?

Halkımız çoğunluğunun, bugün ge
çim sıkıntısında olduğunu kimse yadsı
yamaz, Çoğu kez, iş olduğundan söz 
ediliyor. Nerede o çalışma alanı. O iş 
alanları bendelere açıktır. Yoksula değil 
Sosyal yapımısın bozukluğu ortada Ulus 
bireylerinin, çoğunun üretken olmayışı 
yurt ekonomisine emeğin katkısının az 
oluşu... Bu da emeği değerlendirecek ka
pıların olmayışından kaynaklanıyor. 
Emeği önemsemeyen, anamalcıya-anapa— 
raya sırtını veren yönetimler, ezilenin 
değil eaenin yanındadırlar. Çünkü, ken
dileri de ezerek hükmederler, Bir ülke 
yönetimi ödüncü, çıkarcı, sermaveye 
tutsak olursa, çekiver kuyruğunu. Dev
letin işlerliğini durdurur' devleti, devlst 
olmaktan çıkarır, yanlı devlet imaji ya
ratırsa; yine de çekiver kuyruğunu. Dev
let erkini hiçliyen bir hükümet, mutlaka 
faşizan erkini kullanacaktır. Var olduğu 
söylenen devleti de hiçleyecektir, Devlet 
kademelerine yerleştirilen adamlar eliyle 
devlet soyulacak, devlet çarkı iyice bo
zulacaktır.

Baskısıyla yaşam pahallılığıyla, ezi
lenle, güvencesi olmayanla, iç-diş şömü- 
rüsüyle Türkiye de totaliter bir yönetim mi B 
düşlenmektedir? Türkiye’yi kurtarma E 
aldatmacasının ardında. Göreceğiz.

Kongre İlânı
Sümerspor Derneği Başkanlığından

Kulübümüzün olağanüstü kongresi 20. 7. 1980 günü çoğunluk sağla
namadığı için yapılamamıştır.

2. toplantı 3. 8. 1980 Pazar günü saat 15.00 te Belediye Çınar- 
altı Kahvehanesinde yapılacaktır.

Duyurulur. Yönetim Kurulu
Gündem :
1. Açılış — 2. Divan seçimi — 3, Saygı duruşu — 4. Kulübün is

minin değiştirilmesi — 5. Kapanış.

Gemlik 
Körfezi 
Okuyunuz 
Okulunuz 
Abone 
Olunuz

I

Yabancı lisanımı llorlotmomde büyük öl
çüde yardımı olan tomıl İngilizce Laboratuarı 
İçin Grollor International İne. temlik Bürosu’na 

teşekkür ederim.
Tarık ÜZTÜRK

Uonol kültür ve eğitim materyalleri ve 
tüm bilgi hazînesine sahip olan Yeni Bilgi An
siklopedisini aldığım Grollor International ine. 

Gemlik Bürosu’na teşekkür ederim.

Kemal Turhan

Kurşunlu Kumsıı’dı 
Uzun Vadeli Satılık Arsalar

Büyük Fırsat, Acele Ediniz

Sayın Tasarruf Sahiplerine Büyük İmkanlar
| Arsalarımızın Büyüklüğü 110 ilâ 130 mt. kare Arasıdır |
1 1. Peşinat Söz Konusu Değil f
} 2. 1980 Yılı 1OOO TL. Taksit f
I 8. 1981 Yılı I5OO TL. Taksit 1
J 4. 1982 Yılı 2000 TL. Taksit <
1 5. 1983 Yılı 2500 TL. Taksit I
• 6. Tapu İşlemleri 3 ay içinde olacaktır {
1 7< Cazip Flatlarla Emrinizdeyiz f

| Mehmet Balcı Tlf : 1948 Pak Oteli Yanı Butik Balcı No. 16 GEMLİK

KÖRFEZ BASIMEVİ
Bakalite, likence kutı*

Her Türlü Düğün, Hişnn, Sünnet 

Davetiyeleri, Fatura, Bono, 

irsaliye. Makbuz, Senet, 

Kartvizit, Karladres ve 

Her Çeşit Basım işleriniz için 

Emrinizdedir.

Uygun Fiat

Zamanında Teslim

Tlf : 1797

Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK

BKBBK



MR9MLU MODİR 
KADRİ <ÜLIR

RtirrİN — KABRİ SML6R

gemlik

KÖRFEZ
YBaatlm Yari : flrİH Patajı 

tml. t ırrr - oimüh

D/zg / ve Bflffcf Mrfoc i«sım«vl

26 Temmuz 1080 Cumşrtş

PINAR Sili 
B a ş b a y i i 

Erenoğlu Firması

FABRİKA FİATINA 
SATIŞLARA BAŞLAMIŞTIR.

M. Erenoğlu Tlf I 1107 GEMLİK

TUZCU
KRİSTAL STARİLİZE

Yemeklik Sofra Tuzu

Konserve, Salça, Turşu ve Fırında Kullanmak için 
Yıkanmış ince ve Bulguz Tuz, Selelik Zeytinlere 

Kırma Tuz, Kaya Tuzu Satışları Başlamıştır. 
Telefonla Sipariş Kabul Edilir. Anında Servis.

Tlf : /878
Orhangazi Cad. Bayraktar Patajı — GEMLİK

M. CBNGİZ «ÖRAfIN 
ANISINA BASTIRILAN

«Demokrasi Adına»

ADLI KİTABI ÇIKTI

Müracaat : 
Körfez Basımevi 
Gemlik

MUTMAN İNŞAAT
— PLAN - PROJE VE TÜM TAAHHÜT İŞLERİ 
— SATILIK RESMİ PARSELLİ ARSALAR

Gemlik İlçesi ve Kurşunlu Köyünde

f Tlf t 2823-1292 - GEMLİK

imalattan Halka
Temizlik Maddelerinde Toptan ve Perakende

MUTMAN KİMYA
İTÜM TEMİZLİK MADDELERİ 
— KİMYEVİ MADDE VE MALZEMELERİ 
— ZİRAİ İLAÇLAR
Hamldiyt Mah. MlnlbUt Garajı Karşıtı No. I Tlf : 1823 GEMLİK

İşçi sınıfının değerli evladı

KEMAL TÜRKLER
faşist katil çetelerince katledildi.

Anısı yaşayacak, mücadelesi örnek 
olacaktır.

KAHROLSUN FAŞİZM
Petrol-İş Gemlik Şubeal

Yönetim Kurulu

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi IUnlar tek ıltun santimi 120 TL*
İcra ve Mahkeme lllnları santimi 60 TL.
Kayıp lllnları 210 TL.
Tefekkür ve Doğum İlanları em. 30 TL
Kongre lllnları 730 TL.
Koop. Kongre İlanları 750 TL.
Sürekli özel lllnlar pazarlıklı alınır.

ABONE

6 Aylık 100 TL.
Yılhk 100 TL.

• aıeteya verilen yazılar yayınlansın 

veya yeyınlanmaaıe geri verilmez 

Senatomla batın ahlâk yasasına uyar

ösdoğanlar Baklavacısı
ESKİ İŞYERİNDE SAYIN 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE 
DEVAM ETMEKTEDİR

ŞUBEMİZ YOKTUR.
Ittlİlil Cad. Gdrçay Işhanı tlMLİK

İ SÖNMEZ MOBİLYA

( Sayın Gemlik’lilerin Hizmetine l
। Açılmıştır '

| Misafir Odası Koltuk Takımları ।1
t Oturma Odası Koltuk Takımları
1 Yatak Odası Takımları ।1
| Yemek Odası Takımları j
I Lüks Sehpalar ve Tv. Sehpaları |
f Halı Çeşitleri e
I Kristal Avizeler f
| Büro Malzemeleri Ahşap ve Çelik |

| Formika Yemek Masaları |

। Havalı v0 Normal Sandalyeler j
1 *

I ALİ SÖNMEZ |
( Oımanlya Mah. Isa'nın Kahvahanatl Karşıtı Gemlik f

AZOT SANAYİİNDE 

rol-lş Sendikası yönetici
leri, konunun özel hake
me götürüldüğü, Azot sa
nayi işçileri adına yapılan 
toplu sözleşmenin 2. tü
rüne 28 Temmuz günü 
başlanacağı, ancak işveren 
temsilellerlnln tutumları 
nedeniyle uyuşma sağla
manın olanaksız olduğunu 
bildirdiler. Petrol İp yöne
ticileri "bu gidişle Azot'ts 
de grev keren olmak zo« 
tunda kalacağız” dediler

Petrol-İp Mudanya 
Petrol Ofla ve Bursa Ay. 
gez de grev kararı eldi 
vo eskiye çıkardı. Ancak 
Potrol Ofla grevleri Se
kenler Kurulu kararı İle 
ertelendi,

Gemlik Yolundaki
zir Sütove’nın kullandığı 
PS HP 080 yabancı pla
kalı otomobilin, önünde 
gitmekte olan 17 AZ 017 
plakalı kömür yüklü kam
yonun altına girmesi so
nucu meydana geldi. Ke
sede özel otomobilin sü
rücüsü Azlr Sütovs İle e- 
tobomllde bulunsn Safiyo 
Sütova ve 18 yaşındaki 
Lütfü Sütova oley yerinde 
yerinde can verdiler. 52 
yesındekl Heyrlyo Sütova 
İle kızı 17 yaşındaki Mü
nevver Sütova de eğir ye 
relanarak Bursa Dovlet hat 
tanesinde tedavi eltine a-

f İmdiler,

Başsağlığı
Disk Eski Genel Başkanı, işçi sınıfı-’ 

nın yiğit evladı, barış sever İnsan

Kemal Türkler
demokrasi düşmanı faşistlerce katledildi 

Emekçiler, demokratlar, yurtseverler, 
devrimciler, barışseverler başınız sağolsun

CHP llça Yönttlm I

Kurulu

Dlsk’ln kurucularından va eski Şe
nel Başkanı, barış, demokrasi ve ba
ğımsızlık mücadelesinin yılmaz savaş
çısı, İşçi sınıfının yiğit önderi

Kemal Türkler
emek düşmanı faşist Ganilerce hunhar
ca katledildi.

Anısını ve mücadelesini yaşatacağız.

CHP İşçi Kom/toıl

132 METRE KARE SATILIK 
LÜKS DAİRE

Gazhane Cad. Kat 1 No. 37

Müracaat t Gemlik Körfez Gazetesi

Satılık Arsalar
ILICA CADDESİNDE RESMİ 

PARSELLİ 220 M2 LİK
2 ARSA SATILIKTIR

Müracaat t Tlf t 1797 Gamllk
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