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Su Ürünleri Kooperatifi Kongresinde
Trolcülüğün Önlenmesi 

o 

istendi
i Esnaf Kefalet Kooperatifi
Şenel Kurul Kongresi Yapılılı

Gemlikli 88 küçük ba* I 
likayı bünyesinde toplayan I 
Su ürünleri Satış ve Kredi J 
Kooperatifinin yıllık olağan 
Genel Kurul toplantısı Tica
ret ye Sanayi Odasında ya- 

(p<ldı. _______
Divan i Başkanlığına 

Marmara Bölgesi Balıkçılık 
Kooperatifleri Birlik Genel 
Müdürü Nejat Kosal'ın geti
rilmesinden sonra toplantı a- 
çılmış ve gündem gereği yö
netim ve (denetim kurullarımı 
raporları okunmuştur.

Kongrede okunan yöne-? 
tim Kurulu çalışma raporuna 
göre ortaklara 1975 yılında 
707280.77 TL. kredi veril
miş, bunun 384 bin lirası 
toplanmış, 322 bin lirası da 
1976 yılına devredilmiştir.

Ote yandan kooperatif, 
S.S. Marmara Bölgesi Balık
çılık Kooperatifi ile ilişkileri
ni devam ettirmiş ve yurt dı
şından 9190 kg balık eğı ip

Su Ürünleri Kongresinden bir görünüş

liği ile 6 ortak için makine 
ithali isteğinde bulunmuştur.

BALIK SATIŞ YERİ

İskele Meydanında bu
lunan balık satış reyonu, üre
ticiden bir yılda 847 bin lira
lık balık almış ve bu balıkla
rın satışından 5.456 TL. net 
kâr elde etmiştir Çalışma ra
porunun bir bölümünde de 
kumculuk ve trolcülük ile sü
ren mücadele anlatılarak koo
peratifimiz yıllardır kumculuk

Lisede Veli Toplantısı Yapıldı
Gemlik Lisesinde 2. dö

nem veli toplantısı Çarşamba 
günü Kapalı Spor Salonunda 
yapıldı.

Saat 14.00 de okul Mü
dürü Mehmet Çalım, öğrenci 
velilerine yaptığı konuş 
mada veli okul ilişkilerinin 
arttırılmasını istemiş, " eği
tim yuvalarının günlük poli
tikanın dışında tutulmalıdır"

ve trolcülük ile uğraşmıştır. 
Fakat bazı bölgelerde olumlu 
sonuçlar alınırken Kaıacabey' 
in Kurşunlu bölgesinde trol
cülük önlenememiştir.,, dene
miştir. I

Raporların aklanmasından 
sonra yapılan seçimlerde 
Necati Erez, Sait Aydın, Eyüp 
Küpe, Halis Sezer, İsmail Bo 
zan, Emin Marmara ve Neca 
ti Aygen yönetim kuruluna 
seçilmişlerdir.

demiştir.'
Çalım, konuşmasının bir 

bölümünde gençlik olaylarına 
değinerek "Lisemizde gençli 

[ğin her türlü siyasî akımlar
dan ıjzgk tutulması için gere 
ken dikkat ve duyarlılık gös
terilmektedir. Gençliği böime^ 
çalışmaları her zaman olduğu 
gibi bundan sonrada etkisiz

De. s. 4 te

SEÇMEN 
LİSTELERİ 
İNDİRİLDİ

21 Mart tarihinde ma
halle ve köy muhtarlıklarında 
askıya çıkarılan daimi seçmen 
listeleri yasal süre içinde as
kıda kaldıktan sonra indiril
miştir.

27 Mart 1975 cumarte
si günü askıdan indirilen lis
telere 28 Mart 1976 günü 
saat 17.00 ye dek itiraz e- 
denlerin düzeltmeleri yapılmış, 
daha sonra başvuranların is
tekleri dikkate alınmayarak 
1977 listeleri için kayıtları 
yapılmıştır.

İlçemiz Esnaf ve Sanat 
kârlar Kefalet kooperatifi ge
nel kurul kongresi 27 Mart 
1676 cumartesi günü yapıldı.

Haşan Kamacı'nın divan 
başkanlığına getirilmesiyle 
başlayan genel kurulda yö
netim ve denetim kurulu ça
lışma raporları okunmuş, da 
ha sonra çalışmalar üyelerce 
aklanmıştır.

Yeniden yapılan, denetle 

Gerekli Bir Açıklama
GEMLİK KÖRFEZ

Bir söz vardır; ** Güneş Balçıkla Sıvanmaz'' 
diye. Oysa '* güneş " i balçıkla sıvama sevdasında 
olanlar geçen haftaki GEMLİK gazetesine bîr ©- 
çıklama yapmak gereğini duymuşlardır.

. Minareyi çalanlar, kılıfını önceden hazırlar
lar. Olaylar o kadar açık cereyan ediyorki , ne ka
dar „ başkaca salepler aramak lüzumu hissdilmiştir" 
dense de gören gözlere klavuz gerekmiyor,

Gemlik Körfez’in "ucuz kahramanlar yaratıp 
yaratmama * sevdasında olması belirli kişilerin gö
rüşüne göre değil okurların bakış aç sına göre de
ğerlendirilir.

Fotoğraf hikâyesine gelince:
Fotoğraf kıyımın yalnız bir belgesidir bizce 

"Mahiyeti ’’ hakkında açıklama yapmayı gerekli 
görmemiştik ama " ibret , verici diye nitelenen fo
toğrafları gazetemizde yayınlayacağız, önümüzdeki 
sayılarımızda. Görün ki kıyım nelerle gerçekleştiri
liyor. Bu konuda yargı okurlarımızın olacaktır. Şu
nu söylemek gereğini duyuyoruz ki; fotoğraf Su 0- 
rünleri Kooperatifinin geçen yılkı kongresi sonuca 
verilen geleneksel yemekte çekilmiştir.

Devlet memurlarının yasalara uyup uymadığı 
konusunda yargıya varma siyasi partilerin işi değil 
yasama hakkının elinde bulunduran kurumlan© işi 
dlr. Burada da muhbir vatandaş gorünimünden 
kurtulunmadığının bir belirtisi yatmıyor mu ?

Amatör gazeteciliği herkesin yapabileceği 
(devlet memurları dahili) ni sanırız sayın baylar 
bizden çok iyi bilirler ama iş ' öküz altında buza 
ğı aramak' olursa durum da değişir I

Suçlamaların birinde de "kuruluş gayelerinin 
dışına çıkan TÖB-DER’In" (!) gazetemizden yönel»

D S 4 te

me kurulu üyeliklerine ise 
Abdullah Ahçı - Ahmet Çete 
rez • Teyfık Uygun seçilmiş
lerdir. »

BİNA ALINIYOR
Gündemin 5. maddesin

de belirtilen "Kooperatife yeni 
binanın alınması" için genel 
kurulca borçlanma yetkisi'* 
yönetim kuruluna verilmiştir. 
Böylece kooperatifin ©rtakla-

De. S. 4 te
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İlİtDlSu Mehmet Cengiz Göral

1976 YILINDAYIZ VE...

şiir ^köşesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, zama- 
rnn’âfnpöryalteı ülköferîne ve onların 
yerli işbirlikçilerine karşı m sürdürülmüş 
bir kurtuluş savaşının kazanılması so
nucu kurulmuştun seV hhM V£ lı

.. tünel .ıblıc^y unun K'OJwrnuo i
Savaşın paşlangıcında durumun 

ağ’rlığı ve koşulların elverişsizliği gereği 
yurtseverliğinden kuşku duyulamıyacak 
ve kurtuluş savaşına bizzat katılmış ki
şiler* dahi, bağımsızlıktan ödün yerilerek 
manda ve himaye devlet tezinin kabü- 
lünü açıklıkla savunmuşlardır. Fakat 
sonunda, savaşın' amac^ şırana ilkeye '.y 
bağlanmıştır. :

Ya bağımsızlık» ya.ölüm aboanma
Ve savaş, sonrada ardından lozanda 

barış kazanılmıştır. Böylece Devletin 
yemeli, bağımsızlık üzerine atılmış, yapı 
bu temel üzşrine kurulmuştur.

Savaşın önderi Mustafa Kemal, ba- 
gımStzttRtan"askeri, ’ Kültürel.1 {ekonomik 
Ve her saha da tam bağımsızlığın anlav 
şılmefet g'el*ektlğlnl nutukta açıklıkla İfâ'0'

a y

AHLATMAK İSTİYORUM
«En yüce duygularda başlayan sevgime

( [En kutsal arzumla koşulmak istiyorum
■ Hiç bir şeyle değişmeyen özlemişliğime
' Bir kuş oisam ve kanat açsam diyorum

En derin denizleri andıran enginlere
En geniş ümitlerle açılmak isliyorum 
Gözlerinin içinde bilmediğim bir yere 

[Günlerce gitsem ve dönmesem diyorum

-40

O kopkoyu gecelerin o korhtnç sessizliğine 
Benim gibi sende girmesen diyorum

| Boğazımda düğümlenen anlatmak istediklerime 
Ah bir imkân bulsan I bir bilsen diyorum

| Q>j\
Fikri ATEŞ

ı ' ec

Karar
Yürüdüğün UfllAfl 

karart* oleca»s
Sokaklar geçip

önlemleri y'r.acaks’fi
Yağın urlardan rslanmayacaksttı 

Sel gibi «kacaksın
Bulut bulut
Deniz deniz

coşacaksın

Kemal YAF

Olmazsa
Bir sevgili -gider sevdanın ard«sıra 
Gözlerinde gelecek tüten yazgılarla 
Umutlara verir kendini usulca 
O da olmazsa
Döner kara düzenin çarkında

Kemal

de eylemiştir/ Hor

Bu gün İse, 1976 yılındayız ve Türk! 
ye ; toprakları üzerinde yabancıların pa 
ra ka^şıhğında'üsler kurmaöınâ İzin ve 
nen bir ülke görünümündedir.

Bü gün 1976 yılındayız ve Türkiye ; 
hemde savaş olasılığı varken,'' bir dış 
ülkenin anbargo' koyrtıaSı sonucu para 
Siyla aldığı savaş malzemesini silahlı 
Kuvvetlerinin emrine veremez durumda 
Kalmış bir ülke görünümühdedlr.

Bu gün 1976 yılındayız ve bundan 
fem 53 yıl Önce Lozanda emperyalist 
ülkelerin baş delegelesf Lord Curion’un 
temet Paşa ya °slze £lmdi verdiklerimizi 
ijeride birer birer geri alacağız* şeklinde 
seslenişini acı acı anımsıyoruz.

Evet, bü gün 1976 yilındayıt ve milli' 
yetçiliği kimseye bırakmayanlara nutku 
Özellikle bu günlerde dikatlice okuma* 
lannt ve Atatürk’ün bağımsızlık üzerine 
söylediklerinin altını çize çlze düşünme 
lerlnı salık veriyoruz. Tabii, Atatürkçülü 
ğü milliyetçilik anlayışlarının dışında tut 
rpuyferfarsa...

o o o 
o

| Gemlik Körfez Kulüp Derneği Tüzüğü S
I Madde 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı Gemlik Körfez Klüp Der 

İneği olup Merkezi Balıkpazarı mahallesi 1 nolu cadde do 1 dedir.
Madde 2 Derneğin başka yerde şubesi yoktur ve olmayacaktır,

I Madde 3 DERNEĞİN AMACI Üyelerini nesih bir muhitte toplamak sam im yet '» 
arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek ve bu yönde hiemeıleıct bulunarak t'; r • 
kültürel yönden gelişmelerini sağlamak- Dernek amacına nlaşabilmtk için mes rt

i toplantılar konferanslar balo ve eğlence düşenler büfe ve lokal .• r'.ri l^r.rı : t 
hiç .bir şekilde siyasetle uğraşma* ve bu gibi işlere alet edilemez.

I Madde 5 KURUCU ÜYELER 1

Madde 5 DERNEĞE üye

jjAdı soyadı Baba adı ^D. cari
|Selçuk(ErtUr M Yutuf T »944
|Ha//t|Ak 1951
f Voguf|rosun Osman £1941
■ A/q[onsek/z | l^ısmail 1945
1 ıbrahlm Onsekiz Süleyn\an 1949
' Mehmet Ulukaya . A*met 1945
gCahltjTümor ^1943 §

ol m a [{üyelikten^

18 Yaşını bitiren medeni haklar* |ilıip 'her Kretende». üwl k

I Düzeltme : Geçen sayımızdaki yazımızın başlığı yanlışlıkla 
"işgüzar” olarak yazılmıştır. 'İşgüzarlık’ olarak düzeltir, bzür 
dferim. M. C. G . .f »t abını'* nnolornnt ?u2
I ın ninaa nöı nt.4.

rarak derneğe üye olmak istediğini bildirir.^Jönetım küı<k)4^t>û av içinde n •*.»» 
'karara bağlamak zorundadır. Yönetim Kurulu müracaatkle: kanunu»* 
aykırı faaliyet ve eylemlerde bulunmadığını saptadığı taV» klbül edıhT.
Üyeliğe kabul vdılenlenler yanlarında aaanıi iki miaatır Derne
ğin özel üye kayıt defterine kaydedilirler ve keudileriu* taA"5>iip k imlik k*:
tı'lvevilir. Üyelikten çıkma yazılı istifa^ »liretiyle olur Kanun ve Türü*, 'hükümlerine 
aykırı hareket ''eden üyeler yönetim IkııriıAınun istemi il» haysiyet dnauına sevk edi 
lirler. HayaiycV divanı muvakkat vcw daimi olarak üyelikte® çıkarma kararı >er*b 
lir. Haysiyet diViıfillea halkında çık ahi n^a^Ayyı verilen Üye genel knnn*
bilir. Bu işlem hakkı'iulâki ^e^tl kurul 'kaViMjKsıŞdır. » s
Madde 6 AİDAT : ' fy ü i' i'"*

İdare heyetince üyeliğ» kabul edilenhe* Vt* «kLak »irere ÎS TLw
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RODOP
Izgara Salonu

[Döner Piliç, Kınıı Kelle Çeşitleriyle

Gemliklilerin
ii

Hizmetindedir
Evlere Servis Yapılır. 
TLF.: 715 GEMLİK

GÜNEYSAN
İ Çelik Termosifon İmalâtı ve Tamiratı İ 
| Sıhhi Tesisat Malzemesi ile EnLUygun] | 
İcatlarla Sayın Gemlik’lilerinIHizmetindedir | 
S
|âOahkoazarı mah. Alemdar[Cad]No.[8B GEMLİK |

Devren satılık
ALTAŞ

2VJT]E L YESİ
Adres: Yeni Kamyon Garajı içi 
- Müracaat]: Tekel Md. ne

SOLOĞLU TİCARET
Elinizdeki

HURDA KÂĞIT (Ç. torbası,karton,kırpıntı) 
HURDAjTENEKE (Kullanılmayan her çeşit)

[HURDA DEMİR ( Her çeşit)
* Hurda Bakır, Sarı Aliminyum-u en iyi 
şartlarla satın alır.

SOLOĞLU TİCARET
Yeni Yalova Cad. No. 16 
GEMLİK

ÖZCAHCAFE
rı*Mi

_JSOtlil muz sütlü.kahvelPortckal soyu 
sabah kahvaltısı Benzeri Çeşitleri ile 
Esnafıngve£Halkın[|hizmetindedir.

~ Kâyhânj Mah.[2]Nolu Cad.|No.[3 GEMLİK

i S
| SEHIİK KÖRFEZ

HaftalıkjTarafsız’Siyasi^Gazete S 
ETi İlân v« abone

Resmi îlânlar tek sütun cm.si 30 TL.

«m. Mahkeme ve îcra İlânları sütun cm.si 15 TL.

fss Özel İlânlar pazarlıkla alınır.
ffij Kongre İlanları 100 TL. Xn

Matbaamıza Açırok olarak İlkokul Bitirmiş 
12-14 Yaşları arasında çocuk alınacaktır.

MÜRACAAT : GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ .

jpl' Abone : Yıllık 20 (1 Aylık 10 Liradır.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.
SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

İdare Yeri : Gorhana Cad. Jirin Parajı
Dizgi ve Baskı : Körfez Basımevi • Şiria Pasajt 

TEL. : TOT — GEMLİK



SORUMLU MÜDÜR
Av. M. Cengiz Göre/

SAHİBİ
gemlik

KÖRFEZ .Dizgi *• Baskı Kir fez Bosımori
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G Ö RHE1E
Karadeniz Pide Salonu

Umurbey Avcılar Kulübü Başkanlığından
Kuttbiimüzün yıllık olağan genel kurul Kongresi ekseriyet temin edilemediğin

den 10 4 1976 Cumartesi günü saat 21.30 Umurbey Avcılar Kulübü Dernek Loka
linde yapılacaktır.

Şeyin üyelerimizin te|riflerlnl rica ederiz.

Kıymalı Pideler 
Peynirli 
Pastırmalı ”
Sucuklu 
Kaşarlı ” 
Pide Çeşitleriyle Sayın müşterilerinin

Not: Evlere ve İşlerlerine her gün Servis yapılır, 

istiklâl Cad No 7 GEMLİK

GÜNDEM

1. Saygı duruşu
2. Yoklamu ve açılış
3. Kongre Divanı Seçimi
4. Çalışma hesap ve denetleme repolarının okunması
5. Raporların tartışılması ve aklanması
6. Yönetim kurulu seçimi
7. Dilekler ve Kapanış.

ILICA YOLUNDA
SATILIK RESMİ PARSELLİ

ARSALAR

Bolıkpazarmdu 
köşe Başında Satılık 

Ev ve Dükkan
Müracaat: Körfez Gazetesi

Gazetemize Abone Olunuz 
Gazetemizi Okuyunuz Okutunuz 

jjOGerekli Açıklama
tildiğl iddia; tod/bnektedir. TÖB-DER kesruluş ztnoç 
ları dışına çıkmışso bunun hesap svrucusu bir por 
ti yönetimi değil o yarla adli makamlar/ almaz 
mı ? Böyletlne tutarın suçlamalara çocuklar bite 
güler, hatırlatırız. Beylerin hukuk ani ay ışına bakın 
ki hem suçluyorlar hamda kendileri yargılıyorlar. 
No yaparsınız Anayasayı Danışta yı rafa kaldırmak 
isteyenler ancak bunu yaparlar.

öğretmen Kıyımı ila ilgili soruşturmalar daha 
sonuçlanmadığından idari bir çalışmayı etkilememek 
İçin konuyu daha geniş olarak ele almıyoruz. Za- I 
manı geldiğinde yine değinmek gereğini duyacağız. 
Bu açıklamayı yapmak zoruniuğunu bu nedenle 
duyduk.

Biz yine diyoruz ki : Gemlik'te • Perde arka 
tında da olsa öğretmen kıyımını gerçekleştirdiler 
bilinen siyasi kadro ve onun uydusu bazı kişiler
dir. Saygılarımızla

KONGRESİ

YAPILDI

rından ortalama 500 ar lira 
borç para alınacak bu eldeki 
toplam 320 bin liraya eklene 
rek binanın alınması sağlana
caktır. Ortaklardan alınan 
borç paralar daha sonra geri

Jye verilecektir.

TOPLANTI
YAPILDI
kalacaktır demiştir.

Konuşmada Lisede öp- | 
Fencilerin polis tarafından II 
aranmasının normal bir isierrı I 
olduğu ve liselerin devlet de I 
netiminde bulunduğu arama
nın bu bütün içinde düşünül I 
mesi gerektiği bne sürülmüş I 
daha sonra öğrencilerin başe i I 
n durumları öğretmenlerden I 
öğrenilmiştir. |

PERSONIL T ACITTIRILACAK TIR
1 M üessesemizden|Geml ik|Şehirjmerkerine, j I 

Gemlik Şehir merkezinden Müessesemlze I 
otobüsle personel taşıttınlacaktır,
2 Buna ait şartname Müessasemiz Ticaret ; I 

Müdürlüğünden temin edilebilir.
3 Şartnamemize göne hazırlanacak kapa- | I 

lı tekliflerin ve diğer evrakların 16 Nisan 1979» I 
Cuma günü saat 15-00* e kadar Müessese- I 
mlzde bulundurulması lazımdır.
4 Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tab| i 

değildir.
Sümerbank

Gemlik Sunğîpek ve Viskoz Mamülleri r 
Sanayi Müessesesi

İLÂN i
Orman Bakanlığı (AGM) Ağaçlandırma ve «>rery«a 

kontrolü Genel Müdürlüğüne bağlı Gemlik (AGM) Ağ 
açlama va «razyon kontrolü proie mühendisliğinde 7 M* 
tülen. Narlı Orman içi ağaçlandırması. Datdagı AraaA 
lu İnalı gelişen tür ağaçlaması, Dazdağı sun'i gançleçtir- 
ma ağaçlama sahası İşyerlerinde çalışan Send.Lamt ü- 
yeai işçiler adına Toplu îş Söaleşmasi yapılacaktır.

275 Sayılı yasanın 12 maddesi gereğince ilgililere duyorultû'. , 
TÜRK. OT—İŞ SENDİKASI 

YÖNETİM KORULU



ŞİMDİ GAZETENİZ MA BÜYÜK
Okurlara Daima Yenilik Sunmayı ilke edinen GEMLİK Körfeı’de ARTIK 

&bol haber ve yorumlar 

* okuyuculara daha çok yer|...

DURMAYALIM DÜŞERİZ

gemLIk

YIL : 3 SAYI : 146 FİATI 50 KURUŞ 10 NİSAN 19T6 CUMARTBfit

ZAM FURYASI BAŞLADI
Çimentoya0/0 30 Zam Geldi

LİSEDEKİ 
ŞİİR veîÖYlKÜ 
YARIŞMASI

Kuruluşu sırasında halka 
l’ ucuzluk sözü veren cephe 

: hükümetinin zamları birbirini 
izlemeye başlamıştır.

» Hafta içinde Sümerbank 
ürünlerine gelen yüzde 25-35 
Sik zamdan sonra çimento fi 
atlarına da zam gelmiş ve bir

s tcrba çimento 19 lira 75 ku- 
I tuştan 26 liraya çıkmıştır

| Dûnk üresmi gazetede yayınla 
nen tebliğ ile bugün bütün

. yurtta çimento satıştan durdui 
j rıuiniuştur. Öte yandan -Tabiî 
. Kaynaklar Bakanlığı da kömür 

fetlanna % 100 lük bir zam
| teklifinde bulunmuştur.

Hayat pahalılığının gün 
geçtikçe artması bilhassa dar 
'gelirliler üzerinde etkisini gös 
termeğe başlamıştır. Mart ayı
na ait iş risklerini alamayan 
mamurlar ise 'Ne yapacağımı 
z> şaşırdık” demişlerdir.—■ I W I ■ I I

r I

t z Büyürken 
r i

GEMLİK KÖHFEZ 
r 1'f t 5at»n okurlarımız, tizler* 

[daha güzel hizmet edebilme
«l» »evinei içinde olarak Gem» 

i lik Körfez*! okuyucularına yakı
ttır bir biçime getirmenin uğ- 
mjKt içindeyiz. Bu temel gö- 
rtf Ife elimizdeki teknik olanak 
Milinizi da «eferber ederek ga
İMemlzin ölçülerini daha bü- 
iyGttük. Böylece daha çok aaber 
tyizma olanağımız artacak, çev 
tttmlzln «orunlarına ve yurt «o ı 
'torunlarına dahagçok yer var» 1 
rtılf alacağız.

Gemlik Körfez’! bdyOtOr- 
koa bir amacınAda çevre «orun 
tamu ve yurt «dfunlarını dile 

ifKfran okurlarımıza da yar var 
*•41 dO0nmek oldu. Bu amaç 
ta İkinci tayfamızda "Okuyucu 
.Jtaktupları” adlı bir köşe açma 
f» kurar verdik. Bu köyenln 
İtelerden gelecek yazılarla yaya 
IKilını unu t m«marizi önemle 
btelrtirfz.

demlik Körfez, bugüne 
tifcfc * kuru* gibi sembolik bir

AKITIN KONUŞMASI

Aylık 40,Jbin torba çimen 
to tahsisatı olan İlçemizde çi- 
mento sıkıntısının başlaması 
üzerine belediye çalışmalarını 
da aksattığını bildiren Belediye 
Başkanı İbrahim Akıt, " bun
dan sonra çimento satıcıları
nın hergün satışları kontrol 
edilecektir. Karaborsacılığa 
yeltenenlerin ruhsatları ipral

Umurbey Belediye Başkanı îrafi Kazası Geçirdi
Geçen hafta başında Be 

tediye sorunlarını görüşmek 
için Ankara'ya giden Umur
bey Belediye Başkanı Pars 
Dönmez, dönüşte trafik ka
zası geçirmiş ve başından ya 
ralanmıştır.

Ankaradaki işlerini bi
tirerek Gamlik'e dönmek ü- 
zere Belediyenin özel otosuyla 
yola çıkan Pars DÖNMEZ 
yanında Başbakan Müşavirle 
rinden Atillâ Peynlrcioğlu ol
duğu halde Bursa girişinde 
ki AROMA fabrikası utakınla- 
nnda önlerine ani olarak çı
kan bir at arabası ile çarpış 
mışlardır. Çarpışma sonucu 
Pars Dönmez başından Atil
lâ Peynlrcioğlu kol ve bacak 
larından araba sürücüsü ise 
çeşitli yerlerinden yaralanarak 
Bursa Devlet Hastahanesine 
kaldırılmışlardır.

Hatla «atılmaktaydı. Bu paranın 
çoğu zaman tamamını «atıcı 
çocuklara bırakıyorduk. Bize» 
•atışlardan alda edilecek Berat 
«atıcı çoaııkları «evlndlrmek ola 
rak dOşOnfllOyordu. Yine aynı 
dtşOnca İçinde bu haftadan bay 
lamak Özere gazete Hatmi 50 
kuruş* çıkarırken zam* tamın 
eklendiği bir «ırada bizi hoş g* 
raeaflelzl «eniriz. Saygılarımızla 

edilecektir" demiştir. Gemlik
Ofişına da çimento satışlarının 
durdurulduğu bildiren Akıtı ’ 
40 bin torba çimentonun ya
nsı Gemlik içinde kullanılsa 
bile sıkıntı olmaz. Ama Çi
mento fabrikada teslim alınır 
alınmaz yüksek fialîa el de
ğiştirmektedir. Satıcılar bu 
yolu daha çok tercih etmek
ledirler. Buna da asla izin

Kazanın ani olduğunu 
belirten Pars Dönmez olay 
hakkında şöyle konuştu "Bur 
sa ya gelmenin sevinci için
deydik. Normal bir hızla gi
derken birden bir at arabası 
yolumuza çıktı. Sonrasını hafl 
fırlamıyorum. Şoförümüz Meh 
met kazayı en hafif atlatanı

Trafik Kazasında başından yaralanan Umurbey Bel. Bşk. görülüyor

TÖB-DER Kongresinde 
Öğretmenlere
Yapılan^Baskılar
Kınandı

Geçen Cumartesi günü 
yapılan Gemlik TÖB-DER 
şubesi genel kurul kongtesin- 
do yurt çapında öğretmenlere 
yapılan baskılar kınamıştır.

Kalabalık bir öğretmen ve 
dinleyici kitlesinin izlediği 
TÖB-DER Genel Kutulu kongre

verilmeyecek fabrika ile de 
vamlı temas kurarak , bu yola 
yeltenenler hakkında kanuni 
işlen yapılacaktır” şeklinde 
konuşmuştur.

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt’ın çimento satışları üzeri 
ne yaptığı konuşmadan ikigün 
sonra gelen zam ile bugün il
çemizde de satışlar durdurul
muştur.

mız olduğunu sonra öğrendim. 
Eğer biraz hızlı gitmiş olsay
dık çoktan ölmüş olurduk.”

İlk bakımları Bursada ya 
pılan yaralılar sonra taburçu 
olmnşlardır. Umurbey de ki 
evinde dinlenen pars Dönmez 
in kafatasında çatlaklık oldu 
ğu öğrenilmiştir.

’^Ibret^Yâncijmişî ” SELGE! 1

MC niıf Kıyım Belgelen

SO1VUÇ İLANDI
Gemlik Lisesi Kültür ve 

Edebiyat Kolu tarafından dü- 1 
zenlenen 'şiir ve öykü” ya- 

' nşması sonuçlanmıştır.
Lise edebiyat kolu öğ-| 

retmenleri Ihsan Topçu, Kam I 
ber Aray, Yıldız Eğriboz ve 
Birsen Karacan' dan oluşan 
değerlendirme kurulu, yaptığı 
sıralama sonunda, şiir yarışma 
sında' birinciliği ” DÜŞTEKİ 
DÜN TA” afili şiiriyle Canan 
VÜRAL'a , ikinciliği ”KİN” 
adlı şiiri-ile Serdar ÜNVER'e 
verilmesini kararlaştırmıştır. 0- 

|ta yandan Dündar (Karabiber

ise ” ÇAĞRI" adlı şiiri ile ba
şarı ödülü almıştır.

Değerlendirme Kurulu öy
kü yarışmasını da sonuçlan
dırarak Nejla ARSLANû birin
ciliğe, Nurdan AŞIK'ı ise ikin
ciliğe yaraşır görmüştür.

Şiir ve öykü yarışmasında 
derece alan öğrencilere okul 
da yapılan bir terenle ödülle
ri verilmişti-, Törende konuşan 
Okul Müdürü Mehmet Çalım 
öğrencileri ve Kültür Edebiyat 
Kolu yürütücü Öğretmeni İh- 
san Topçuya taşanlarından 
dolayı kutlamıştır dnuM*

Şiir yarışmacı 1. si C. Vıral
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Cumhuriyetimizin kurucusu Kemal 
TATÜRK -SÖYLEV- ine : «1919 yılı Ma 
ntmn 19. günü Samsun'a çıktım. Ga
li durum va görünüş» Sözleriyle başlar.

Bir ulusun nasıl var olduğunu belge 
ri konuşturarak, görüşlerini belirterek 
sistir. Sonra şöyle bir görüşle sona 
'aşır.

a ? 'gün ulaştığımız sonuç, yüz yıllar 
«n bert çekilen ulusal yıkımların yarat 
ğt uyanıklığın va bu sevgili yurdun hor 
bşesini sulayan kanların karşılığıdır 1

Bugüne. 1976 Türkiye’sinin bugününe 
Ielindi ğ'ide çekilen eziyetler, akıtılan 

anlar neyin karşılığıdır ?
Atılan, sürülen, acı çektirilen öğret 

ten-memur neyin karşılığıdır ?
Yurdumuzda öğrenim güvencesinin 

almayışı gençliğin kurşun- kurşuna geti 
'ilmesi neyin karşılığıdır' ?

Cebinde beş parası yokken birden 
fükseliveran, altına arabalar, kamyonlar 
lekilen ; rahatça oturarak efendilerine 
lizmetta kusur etmemek için katları 
ilan «SEÇKİN VATANDAŞ» neyin karşı 
iğidir ?

Danıştay kararlarını ' uygulamama, 
malara ters düşüş ve bunda direnme 
leyin karşılığıdır?

Gerçekleri açıklıkla ulusa anlatama

enek, açıklamaktan kaçınmak, dışa bağım 
İt mıyız, dünyanın hangi ateş çemberi 
içinde bulunduğumuzu açıkça söylemek 
neyin karşılığıdır ?

■ Yeraltı, yerüstü zenginlik kaynakla 
rımız ne haldedir, onlar da bağımlı mı, 
bağımsız mı bilmemek yetkili ağızlardan 
nesin karşılığıdır ?

Sümerbank'tan aşağıya doğru jet hı 
zıyla gelen sessiz zamlar neyin karşılığı 

îdır ?
Piyasayı alabildiğine denetimsiz bı- 

rakak parasal yönden dengesi bozuk 
olan vatandaşa acı çektirmek, besinsiz 

^bırakmak neyin karşılığıdır ?
Bir tarafta evlat acısı çeken ana ba 

balar, bir tarafta varsıllıktan,taraf ol
maktan kas kas kasılaniar, öbür tarafta 

^bugünün Türkiyesinde hayvanıyla aynı 
yerde kalan vatandaş, bir tarafta belir 
li yerlerden emir alan yasa dihlemeyem 

0 topluma saygısı olmayan astığı astık, kes 
tiği kestik milliyetçi gençlik ve bunları 
korumak neyin karşılığıdır ?

Duyan, gören düşürmen her kişinin 
üzülesi saydıklarımız, sayamadıklarımız

8 Nisan 1976 Perşembe günü akıtı
lan kanların son karşılıklar olmasını Is- 
teriz. Ne mümkün.

Gemlik Körfez Kulüp Derneği Tüzüğü
I^Ş^SS^Geçen Sayıdan devam 

kayıt parası vc her ay 10 TL. sı aidat öderler.
Madde 7 DERNEĞİN ORGANLARI.
a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu
Madde 8 GENEL KURUL TOPLANTILARI.

Dernek her yıl Şubat ayının ilk haftasında mutadjtoplantısını yapar. Ayrıca yö
netim veya yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Genel Kurul üylorinin 1:5 nin isteği üzerinede Genel Kurul olağanüstü toplantıya 
çağrılabilir. Genel Kurul ve denetleme kurulunun üyelerinin 1/5 nin isteğine rağmen 
yönetim kurulu genel kurulu olağanüstü-toplantıya çağırmazsa üyelerin muta çatı ü- 
zerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi üyler içinden üç kişilik heyeti genel kurulu 

çağırmak üzere görevlendirir.
Madde 9 GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI.

Genel Kurul toplantısına katılacak üyelere toplantının yapılacağı yer saat, tarih ve 
toplantı gündeminin belirtilmesi şartı ile 10 gün evvelinden mahalli iki gazete ile 
ilan edilerek duyurulur. Bu duyuru mahallin mülkiye amirine bildirilir. Birinci ge
nel kurul toplantısı üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Eğer bu 
toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı yeri ve tarihi ve gündemi beş 
gün önceden mahalli iki gazete ile ilan edilir. Ve durum tekrar mahallin en yüksek 
mülkiye amirine bildirilir. Genel Kurul toplantıları bir defadan fazla ertelenemezler 
ikinci toplantıda ekseriyet aranmaz. Yönetim ve denetim kurulu üye sayısının iki 
katı üye sayısı ile yetinilir.

Madde 10 GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞI.
Genel Kurul toplantısı bildirilen yer gün ve saatte yapılır. Üyeler yönetim kuru

lunca hazırlanan isim listesini imza ederek salona girerler. Ekseriyet sağlanamazsa 
durum bir tutunakla tesbit edilir- Toplantı yönetim kurulu başkanı tarafindan açılır 
Açılışı takiben divan seçimi yapılır. Divanı bir başkan iki sekreter meydana getirir. 
Başkan kongreyi yönetir, sekreterler kongre tulanağını hazırlarlar başkanla birlikte 
imza ederek yeni yönetim kuruluna teslim ederler. Genel Kurul toplantısında ancak j 
gündemdeki konular görüşülür, ancak toplantıda bulunan üyelerin onda birinin isteği 
ile gündeme konu ilave edilir.

Madde 11 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ.
a) Dernek onganlarınııı seçimi b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi e) Derneğin 

. feshi d) Yönetim kurulunun ve denetim kurulu raporlarının müzakeresi ve ibraı 
e) Tahmini bütçenin kabulü veya değiştirilmesi f) Derneğe ait taşınır veya taşınmaz 
malların alınıp satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek g) Tüzük değişikliği 

Mac de 12 Genel Kurulda karorlar ekseriyetle alınır. Oylama genel kurul karan ile 
açık veya kapalı olarak yapılabilir. Oyların sayımı veya dökümü açık olarak yapılır.
Madde 13 YÖNETİM KURUTULUN TEŞKİLİ ORGANLARI ve GÖREVLERİ.
Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden teşekül eder. Yönetim kuruluna seçilen 

lor üç gün içinde toplanarak aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir muhasip 
^bir veznadar ve bir sekreter seçer.

Madde 14 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ.
* Z» 0

Gemlik İnşaat Müteahhitleri Derneği
I Tüzüğüdür >

DERNEĞİN ADİ ve MERKEZİ : .

üemoğln adı : "Gemlik İnşaat Müteahhitleri ^Derneği" olup Merkezi Gemliktir.
AMACI : - _ •

t Gemiikte faaliyette bulunan inşaat Mutta hıt/rer«k birlik ve beraberlik anlayıp
üyelerinin müşterek ve münferit elerin yararlı olacak her türlü ya-

girişiminde ve işbu tüzük hükümleri
DErjİ^Bkkurucul

tiftik

A J.

• Adı
. İMİ 

4rlf

Soy adı 
Yazıcı 
Turangll

Baba adi^ 
Haydar
Fikret '

Kazası
Gemlik

Doğumu 
1946 
1947

uyruğa istiyorlar
2900 li 

da kurı
T.C h.

’ BalP9* *m'z Kız Meslek Li-
İbrahim Bayraktar AB \ * >- Akmanlar pjiört öğretmenin ço- hane 6
SU Bakar Hazan « 1929 « Bahkpazan no •atanmaları sonu Esi
foya
Yskup

Kaya
Bektaş

Mehmet 
Osman

1934 et
1330 «

Pazar cad kuvvet »₺»..„_!“nı atama*
Akmantar Pasajı No 10 , . ,.

yapımın

Gelip Arı Adem 1932 u

e

Şahane Cad. No 9 ’«qeki

DEVAMI HAFTI
SSK Hı 

ita

Imaknzın kesin karar alınır. Fesih kararı.S gün içinde mahallin mülkiye amirine 
Mirilir. Derneğin*feshi ve infisahı dernekler kanununa göre işlem yapılır,
sltibün menkul veya gayrimenkulları Çotuk Esirgeme Kutumun* deyradilir.
Isdde 22 : DERNEĞİN GELİR LEHİ a. üye aidatları b. lokaldeki çay ocağı 
liri e, yardım ve bağışlar d. dernek hesabına düzenlenecek blo ve konserlerden 
ğfsnscek gelirler,
Medde 13 Dernek förtesim kurutu kararı ile ve'dip koçanlı .ve müteselsil numaralı olmak üzere mak- 
• battırılır. Cilt sayısı karar defterinde bulundurulur yönetim kurula gelirlerini bn mokbuı karşılığında 
flor. Dip kaçanları devir teslimde hazır bulundurulur. İki yıl saklanarak İmha edilir sarf evrakları bir 
iyoda muhafaza edilip denetimde hazır bulundurulur. İbra tonunda İki yıl »aklanarak İmha »bilir.
ledde U DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER, o) Üye kayıtidefferi b) Karar defteri c) Gelen Jl-
* evrak kayıt defteri d) Gelir gider kayıt defteri e) Demirbaş eşya defteri f) Ketin hesap blanço defteri 
eneğin tutacağı defterlerin »örerden tasdikli olması gerekir. Katoda esami S00 TL»ınden fazla para 
tsndvremez bunu genişletmek genel kurul kararı İle olur paralar bankada saklanır. Fere çekimi yb'ne- 
k korulu kararı Ua saptanan iki üyenin İmzasıyla olur.
dsdde İS Dernek organlarının teşkiline kadar dernek İşlerini yürütmek üıere ve derneği temelle yethilt 
ŞKak geçlel yönetim kurulunun İsim ve adresleri aşağıda çıkarılmıştır,
Selçuk trtör Kayhan mah I nolu cad Gemlik AH Onteklz Oımanlye mah ay sokak no 10 Gemlik 
rahim Oneeklz Yeni mah Alemdar cad ne 16 Gemlik Halil Ak Hamldlyo mah tekel »ok no S Gemlik 
'avtt Tümer Kayhan mah Alemdar cad no 7 Gemlik Geçlel yönetim kurulu başkanı Selçuk trtür'dür.
I h bn tüzük yirmibeç maddeden İbarettir, BİTTİ

XX
 \
xx

Yönetim kurulu derneği temsil eder, derneğin gelir ve gider kasaplarını tutar, büt 
çoyi hazırlar ve genel kurula sunar. Fevkalade hallerde genel kurulu toplantıya ça- 
Kırabilir. Genel Kurul toplantısını dernekleri kanununa uygun olarak tertip ve tanzim ,nışn
eder. Luzumu halinde derneğin idaresi için tieretli müdür ve idareci tutar dernekler Şube
kanununa göre tutulması lazım gelen defterleri tutar ve defterlerin tanzim ve terti- .ma ye 
binden sorumludur. Klüp gelirlerinin idaresinden yönetim kurulu sorumludur.

^Mftdd^lS YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAML ^MA^L^ gnler^JM®
Yönetim kurulu istifalar sonucu boşalırsa yedeklerden sıra ile en çok v ve Qz|ük StKunlm^ 

lerle noksanlık tamamlanır yedeklerinde getirilmesinden sonsa yönetim kurrj£R'jn yerj ve jgjgyj 
dan aşağı düşerse mecut kurul veya denetim kurulunun isteği ile genel kurul Sn-rlerdon sona 
üstü toplantıya çağrılır ve yeniden şeçim yapılır.
Madde 16 DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ.

Denetleme Laırulu üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül olsark üzere genel kurulca 
seçilir genel kurul tarafından alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol 
etmek derneğie hesap işlerini denetlemek ve bu hususlarda genel kurula hesap vermek 
Denetleme kurulu on az üç ayda bir perneğin masraflarını gelir ve gider makbuzla
rını kontrol eder çahşmalarınusülüue uygun olup olmadığını tetkik eder noksanlan 
yönetin kuruluna bildirir. Durumu sene sonunda bir rapor halinde genel kurula sunar 
Hesaplarda suistimal görürse genel kurulu toplantıya çağırabilir. Denetim kunda top
lantıda aralarında vazife taksimi yaparak 1 başkan ve 1 raportör seçerler.

Madde 1'7: Genel Kurul toplantısını takiben 7 gün içinde yönetim kuruluna ve de- 
netmenliğo seçilenlerin listesi genel kurul sonuçlan bildirimi ile ve künyeleri ile bir
likle mahallin mülkiye amirine yeni yönetim kurulu başkaı^tarafindan bıldıruır. Bu 
bildirime yönetim kurulunun yedeklerinde dahil edilmesi gerekir.
Madde IS : Derneğimiziıt yöneticileri kulübü tetnsîlen *üzfc.ğümûrcn  amamM uyma 

yan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine -katılamazlar. Rejim doktrin veya ideoloji iti
bariyle kanunların yasak ettiği özel veya tüzel kişiler adına sçz ve yazı ile yayın ya
yın yapamaz, bildiri dağıtamaz derdft''mahallinde patlayıcı madde'Euhmdurzsızzlar.

Madde 19 t HAYSİYET DİVANI : Genel Kurul tarafından üç k^gi olarak seçilen 
haysiyet divanı kanunlar ve tüzük hükümlerine sykın hareket eden üyeler hakkında 
idare heyetinin sevk ettiği evrakl^ı inceler ve bunlar hakkında karar setü. Hıkfaa- 
da haysiyet divanınca ihraç karan verilmeyen genel kurula müracaatını yapar va ken
disini savunur. Geuel Kurulun vereceği karar kesindir, üye genel kurala müracaat et 
mezse haysiyet kurulunun karar kesindir.

Madde 20 : TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ Tüzük değişiHîği daha önce gün
deme alınacağı gibi üyelerin 3/1 inin vereceği dilekçe ile de mümkündür .Tüzük de
ğişikliği karan genel kurulca ve genel kurula katılan üyelerin 3/2 çoğunluğunun ka 
ran il» verilir. Tüzük değişikliği mülkîye amirliğine bildirilir ve gazete ilan edilir. 
Bu bildirimin 15 gün içinde yapılması zaruridir.

Madde t 21 DERNEĞİN FESHİ : Derneğin feshinde 20. maddedeki tadil hüküm 
leri uygulanır. Ancak 1. toplantıda ekseriyet sağlanmazsa 3. toplantıda ekseriyete ba
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lCssbyİn gVlbk KÖRFEZ
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GEMLİK’TE 
Duyurmak istediğiniz 

Herşeyİçin
Küçült hanlım EmtlMdir 11 %

KELİMESİ 100 KURUŞ . ' . ,1. '
Satılık arazîniz mi var). ' t . ;ş-

Ev mi arıyorsunuz ?
Satmak istediğiniz eşyanızı satamadınız mı ?

Oto mu alacaksınız ?•v;■ M 
Telefon mu şr^orsünûi ? ‘’ç'tŞ 

Yoksa daire mi almakjsliybftiıöu?
Tüm Sorunlarınız için artık çözüm

£

ge>i ıJ k körfez !^ «
KÜÇÜK İLÂNLARIDIR

Kelimesi 100 kuruştan 20-25 Liraya isteklerinizi
Bütün Gemlik ve Köylerine 

DUYURABİLİRSİNİZ -M
BİR TELEFON YETER ' / / r:<- '

GEMLİK KÖRFEZ Küçük İlânlar Köşeli jçln
fesımevimiz Emrinizdedir TEL: 797 GEMLİK 9?

^â^^iefnıosıfok imalûiı ve laaıltdlı <
hocaları b>£-g, r

aerı ,s,enZ j Tesisat Malzemesi ile Ea.Uygun
'ırala Sayın Gemliklilerin Hizmetindedir

Balikpazan mah. Alemdar Cad No, 8 -GEMLİK

<OöTOlFw
. •*■ ■. • » * * . •

Karadeniz Pide Salonu
Kıyman, Peynirli’ Pastırmalı, Sucuklu, Koçarlı 

Pide Çeşitleriyle Sayın müşterilerinin
./" 7 ‘ -^3Wuiî8©S©W
Kot: Evlere ve İş yerlerine her gün Servis yapılır,
istiklâl Cad He 7 GENLİK

^Matbaamızda çırak olarak çalıştırılacak ilkokul bitirmiş 
çocuk alınacaktır. İsteklilerin basımevimize müracaatları 
buyurulur.

[jgacssacaı HL'lKU'iKgtr^rt^ 

İdare yar/ ı Şirin paıajı I

TEL.: T OT — GEMLİK

ve Batkı Körfez Boıımevl

1O Nlsa'n*. 1976“-Cumaı

| Aboıielete,Sfîüyuru
G AZET E M l Z D E; ABONELERİ ÖĞÖLA N ’ Ş AYI N ~ O YUR-

* LAMIMIZIN ABONELERİMİ; YEJ^JyTâRİFELERE. GÖRE 
? YEN l LEM ELER lNİl, ESKM^ONEAZETELES IN GÖN 

* i DERİ LİSESİNE' "DEVAM EDlLEÖ^^^YENtDEN^ABONE
PLMAK, İŞTEYENLER.İN KAYITLARI^^APTIRMALARJ 
ÖNEMLE-DUYURULUR,5 -f

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR i 4 BflJlÜ 00101181
>z;Yİ?Müeûşesâ^iz.Mökina Bakırp' ately^sf 'T İTİÎSfthflOHldfl 

binâ içi tadilatı .Tnşi^âtt yaptırıladaktır. Tşl.ö‘5- . bİU^VmU^KiUm 
rnuham’men, keşif- bebeli 65;OÖÖ, TL. sıçfır.

2 •Eâû jşe ajt-şaflltharne, köşt? -özeti ve £>-, 
Müesseşemiz Tiçdfet Müd'ürlühğündent; 

temin edebilir.Y . < > ’ ' Ç
' ■ 3 Şartnamemize göre, hazırlanacak ka-
i palı, tekliflerin enğeç .28.4.1976 . Çarşamba 
^■giînü seıat 15.00'© " kâdar Müessesemizde 

■} bulundurulması lazımdır, .. ;
4 Mûessesemiz '2490 sayılı kanuna tâbi

değildir.

İK

. ■ •'< -3 Gemlik Sur&fiek ve Viskoz- Mamulleri

Mvessesesh^. •

T
<; SATILIK pTO , ;

Model İrter Pikap kapalı zarf usu
,lü satıl adaktır. ' «.< ' ■ ’TK

lF^Hl^Fth^^n?'sö.n;2t? Nisan .1976 tarihine
4<açMr ,K£v”QrÇlna6.'. Sânayi T- A,Ş .müracaat 

’.'-i' */’■ ••. Y ’ 73’ V-
? . f^öT\: Arâba. Orhangazi yölUK üzerindeki» 

fabri karr ızda gör ü Iet i I i r. ■

SOLGĞLUIİCARH 
■ VEI(|İZtt0llF

HURDA KAIGT (Ç. torbası,karton,kırpıntı >.« 
HURDA TENEKE (Kullanıinıay?.J:aL><’®j)^ 
HURDA DEMİR ( Her çeşıt^2^Ş?

Satılın-7 
Ev ve Dükkan 
Ilıca Yolunda

SATILIK 
RESMİ t PARSELLİ 

ARSALAB

Müracaat: Gazetemiz
‘ TEL : 797

Zayii
■ İstanbul Trafik Şu
besinden almış okhr 
ğum J41492 nokı Pfo

* fâsyonel ehliyetim* Rm 
b^ttinj. Yenisini alaca-’

.eskici hüküı*

* . ** 5EN
• .Örhşiniye Mah. ir.ayr
Sok;': IJföJ1 ‘ GemlA

Yönetim Kurulu

$r

ADAVmenîAT

en geç 28-*^ 
rfö. kader De| 
m -Jrac ftal "
11 ân c tunur^ -

Devreii satılık
4LTAŞ -

[D2MİR ©©©Sftîzia
■ —r - — ■ -■

Adres2: YeniîKamyonlSaraji içi
Müracaat: Tekel Md. ne

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

Retmi İlini», tek »utun cm.ti 30 TL, 

Mahkeme ve tere İHalan »Sraa cm ti İS TL. 
öaei İlânlar pa,arlık a ahaar.

Akont : Yittik 15 6 Aylık 15 Liradır.

TÖB-bER
’opm-Tisnde konuşea eoeee- , 
fncdv, -öğret-weAdh ritnMl 1 

gitâkge yayıgnte^er. ’< *R*ritfı 
ve beeteler aanhemyet teriNfc1

teri TOB-OER çmsi aM» 
tenmava çağamftarir

Ko^recte yapBan »o»- 
lavde yeni yönetim Kunıtoe» 
Ahmet Soneı (8>k) GûmelÇB 
ineci (Yemaa) Veysel Sri* 
(Sayman) I. OOut Şerçek * 
Erc»n Cumeci ceç*niria,*l| 
Eski Başkan Cengiz Beyer M 
genel meıfcat temritotoi «M 
tur.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Buna Bir Çare Bulunur
Dün Ankara'da üç*genç dahajöldü* 

rulmüştün Kendi yavrularını yiyen kedi* 
ter gibi. Türkiye kendi öz evlatlarınım so 
kaklarda.tüketmektedir.

T’ Bu gidişe’dur ’diyen*"yoktur. Yurdu
muzun her yanında örgütlenmiş bir ci» 
nayet şebekesi pervasızca genç insan# 
farın canına kıymaktadır. Yoksul Anado
lu çocukları okumak için geldikleri bü
yük kentlerde sokak ortalarında öldürül 
mekte. cesetleri ailelerine postalanmak
tadır t

Bu cinayet şebekesi sinek öidüiür gi
bi adam öldürme cesaretve gücünü ne» 
reden almaktadır?.. Ne olacaktır ve gi- 
giş nereyedir?.. Yok olan genç insanlar 
dır ve hayret l olayları önlemesi gere
kenler seyirci durumundadırlar. Türkiye 
de örgütlü ve planlı şekilde bir siyasi 
katliam politikası yürütülmektedir. Ve 
buna dur diyen yoktur.

Öldürülenler senin, benim, onun de
ğil, bizim çocuklarımızdır. Ve hayret I 
alaylar kamu oyuna halâ daha sağ-sol 
çatışması olarak sunulmakta, karşılıklı 
suçlamalardan başka birşey yapılma
maktadır.

Elli yıllık Cumhuriyet tarihinde siyasi 
cinayetlerin böylesine yoğunlaştığı bir 
donem olmamıştır, Türkiye'de çağın en 
büyük günahı işlenmekte, gençler de
vamlı olarak öldürülmekte, öldürülmek
te, öldürülmektedir. Ve buna göz yumul
maktadır.

şiir köşesi
GEMLİK LİSESİ KÜLTÜR VE EDEBİYAT KOLUNCA DÜZEN 

LENEN ŞİİR YARIŞMASINDA 1. OLARAK BÜYÜK ÖDÜLÜ KA
ZANAN *DÜŞTEKİ DÜNYA* ADLI ŞİİR İLE, 2. LIĞI KAZANAN 
*KİN* ADLI ŞİİR BU HAFTA KÖŞEMİZİ DOLDURDU. BAŞARI 
GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİ KUTLARIZ.

Şiir Yarışması
Birincisi

Düşteki 
Dünya

Bir dünya vardı 
Bilinmiyenlerin ötesinde 
İnsancıl duyguların bulunduğu 

öyle bir dünya ki 

Mutluluk dolu.
Aç değildi insanları
Açıkta değildi
Mutluydu köylüsü O'
Toprağını ekerken
Mutluydu isçisi
Alnından ter damlarken
El ele yürüyorlardı hep o 
Ulaşmak istediklerine doğru.
Kan izleri yoktu, 
Sokaklarda caddelerde. 
Kardeşçe yaşıyorlardı. 
Hüzün yoktu gözlerinde.

CANAN VURAL 5 Fen/B

0

Şiir Yarışması j
İkincisi

Tırmanıp ölügözü tenhalığından 

Gideriz, güç değil, hep gittiniz, 

Tıkarken ağzına son soluğunu sabrın 

Yani demem ojepey yiğittiniz

: O

Bıçaklara saplı göğüslerinizde "• 

Uşünmek'hele şimdi kaç kulaç 

Az mı surlara sarsmıştı sevi

Dallarına astığımız sarkaç •

i •

Artık düşler burukluğunda beklemek 

Siz olmasaydınız doğrusu güçtü 

Uzaktım iyi seçemedim yanıldım belki 

Bilmem ki nerenizden'ne nasıl düştü.

: •
3

SERDAR UNVER

Buna bir çare bulunuz, -Sayın Dev
let Başkanımız.

Sayın Başbakan, Adalet Bakanı, İç 
Bakanı, Parti liderleri. Üniversite 

hocaları buna bir çare bulunuz. Ölüler 
geri istenemez, sîzlerden öldürülen ço
cuklarımızı istemiyoruz, cinayetler dur
sun diyoruz, buna bir çare bulunuz. 
Kalkındırılmamış, sorunlarına eğilinm® 
miş yoksul bir halkız, dayanırız buna 
yıllarca dayandığımız gibi, fakat çocuk
larımızın öldürülmesine dayanamıyoruz, 
buna bir çare bulunuz. Onlar bizim ortaya 
çıkmamış zekâmızın parıltısı, onlar bi
zim duyulmamış sesimizin yankısı, son
lar bizim olmamış servetimizin pırlan
tası, onlar bizim yitirilmiş dünlerimlzlnln 
yarınıdır, buna bir çare bulunuz. Bu acı 
lı halkın sesine kulak veriniz, çocukları 
mız birer birer yok edilr^ıektedlrz daya
namıyoruz, buna bir çace bulunuz.

Evet buna bir çare 'bulunuz, tarihin 
,kesin yargısı önünde mahkum olmak 
istemfyorsanız^bûria bir çare bulunuz... *'1 ►

I

REKLAM İŞLERİNİZDE
GEMLİK KÖRFEZ

EM ETKİM GAZETEDİR

DUYURU :

Saymf‘e>kurlanmız Gazetemizin Şiir köşesine gösterdiğiniz ilgiden 
memnunuz. Bize gelen tüm şiirleri yayınlamıyoruz. Yayınlanmayan şiire 
lerin yazarları bize gücenmesinler ve köşemizin Içerikliğine dikkat ede 
rek iyi bir seçme yapıp şiirlerini ”Gemlik Körfez Gazetesi Şiir Köşesi* ad 
resi ne. gön deri rldtse görülecek ki yayınlanma olanağı doğacaktır.

Nöbetçi
Eczaneler

Zeynep Namık 10 Nisan 1976 Cumartesi

Ceylân ir ° " Pazar

özer 12 " " Pazartesi

Merkez 13 ” " Sah

Şifa 14 M ** Çarşamba

Gemlik ıs - ** Perşembe

Zeynep Namık 16 • *’ Cuma

Kuyucu 17 •• ** Cumartesi

özet 18 " ** Pazar

İLÂN
TÜRKİYE BİRLEŞİK GIDA SANAYİİ 

^'İŞÇİLERİ SENDİKASINDAN 

Sendikamız (femlik Şubesinin Olağan Kongren 
25 Nisan 1976 Pazar günü saat I4.oo de Sendika 
mızın Şube /Merkezi olan Gemlik Çerşıiçl Çeçme 
Sokak No. 3/3-de yapılacaktır.

Aynı gun temin edilemediği taktirde
Kongre bir hafta sonra- 2 Mayıs 1976 Pazar gM 
aynı yer ve saatte yifpr/ocaktır.

Keyfiyet Sayın ffyeiorimize ve ilgililere dey* 
rulur.

Tdrklyo Birlepk Gıd» SaMyll 
İşçileri Sendltatfi Adına 

Genel Sekreter Yardımcın 
KAZIM ÜNAL

GÜNDEM :
I- Yoklama ve Açıltf 2» Saygtdanye
3- Faaliyet raporunun okunması
4- Faaliyet raporu üzerinde müzakere
S- Yönetim Kurulunun ibreı
6- Dilek ve temenniler
7- Yönetim Kurulu seçimi
8- Kopan if



YIL : 3

gemlik

H —-T A LIK TARAFSIZ SİYASI GAZETE

84YI : 14T FİATI 30 KURUÇ İT PfİSAN irrs CUMART18İ

Geçen yıla göre vergilerde düşüş görülüyor

Onattı kişi yüz bin Uranın üstünde vergi ödeyecek

Vergiler Belli Oldu
Erdoğan Alemdar Yine Başla

23 NİSAN 
Hazırlıklarına

Başlandı
MÜCADELE BAŞLADI

Zeytin ürününün aman ra r-edan olan Güve hs

23 Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramı 
nın yaklaşması üzerine ilçe

İlçemiz vergi dairesi 
ükümlülerinin Mart ayı so 
tunda vermiş oldukları ge 
ir bildirimlerinden Erdoğan 
Alomdar’ın yine en çok ver

gi veren yükümlü olduğu 
görülmüştür.

Vergi dairesi Müdürü 
Zihni lyi^oy’dan aldığımız 
bilgilere göre 1975 mali

yılında Vergi Dairesi 
ne 1485 yükümlüden 
1335 kişi bildirimde bulun 
muştur. Bildirimde bukın-
mayan 150 yükümlüye ya

1974 1975
Adı ve Soyadı Ödediği Adı ve Soyadı Ödediği

zı yazılarak yasada belirti
len süre içinde bildirimde 
bulunulmasının istendiğini 
bildiren Vergi Dairesi Mü
dürü Zihni lyisoy "Mükel 
leflerln büyük çoğunluğu 
zamanında bildirimde bu
lunmuştur" demiştir.

1975 yılına ait kesin

miz ilkokullarında 
lar başlamıştır.

Hafta içinde 
kutlama komitesi.

hazırlık-

toplanan 
bayram j

cadele başlamıştır.
Zeytin ağaçlanntn sür 

gün, yaprak,çiçek gözü, çi 
çek ve meyvelerinde zerar’a

Erdoğan Alemdar 
Altan Kafoğlu 
Naciye Kafoğlu 
Cemal Öner 
Fuat Bulca 
Ata Gökahmetoğlu 

Orhan Yazıcı
Ali Şirin 
Necati Aydın 
İbrahim Aydın 
A. Rıza Koral 
Orhan Sınırtaş 
E Dinçer 
K. Kılıç 
M. Altan

2.163.452 
403.197 
358.347 
339.155 
289.255
284.010
283905 
258 595 
246.865

243.865
159.055
151.225
131.456
126 397
134.960

Erdoğan Alemdar 
Altan Kafoğlu 
Naciye Kafoğlu 
M. «Orhan Sınırtaş 
Meliha Zorlu 
Ali Şirin 
Salih Akovalıgil 
M, Altan 
Aydın Dinçer 
Aziz Ataoğuz 
Mustafa Soydan 
Sümer Atısoy 
Süer Akman

İbrahim Üre 
Sinan Akman 
Haşan Kızıltın

1.403.093 
447. 927 
400.597

' 313.805 
243.397 
204.265 
172.370 
143.860 
137.755 
131.339 
118.910 
111.380
106.155 
105.880 
105.615 
100.740

TL. hesapların önümüzdeki haf
ta içinde tamamlanacağı 
ve geçen yıllara göre vergi 
gelirlerinir) artışı saptanacağı 
da bildirilmiştir.

Bu yılki • vergilerde 
azalma olduğu dikkati çek 
miş, yüzbin liranın üzerin
de onsltı yükümlünün ol
duğu görülmüştür.

programını hazırlamıştır. Da 
Sıtılan programın belirttiği* 
no göre, Çoouk Bayramı 
22 Nisan günü saat 12 de 
başlayacak, tören 23 Nisan 
günü cumhuriyet alanında 
kutlanacaktır Okullann a- 
landa yerlerini almasından 
sonra saat 10.oo da İstiklâl 
Marşı ile program başlaya* 
çaktır.

Tüketim 
Kooperatifi 
Genel Kurul 
Kongresi 
YAPILACAK

c’a bilgi veren İlçe ıiiT|et 
nisyenliği yaskilAari şunlan 
söylemişlerdir ' Zeviıngö» en 
yılda üç nesil verir. Birinci 
nesil yaprak, sürgün ve çiçek 
gözlerinde, îkind nesi!, çiçek 
ferde ve üçüncü nesilde ta 
nelerde zararlı olurlar. Bu 
uç neslin vereceği zarar % 
80 i geçer Onun için üreti
ciler mücadeleden kaçınma
malıdırlar. Yaprak nesli ipin 
mücadeleye Nisan ayında 
başi anmış olup Rögar L-40 
Folimat, Fol.dol, % 50
DDT, EkateX gibi ilaçlar 
kullanılmalıdır.

Kız Meslek Lisesinde 
Dört Öğretmen Ekslkl

Veliler 
Öğretmenlerin 
Tamamlanmasını 
istiyorlar

İlçemiz Kız Meslek Li
sesinde dört öğretmenin çe
şitli yerlere atanmaları sonu 
cu, yerlerine yeni atama
ların yapılmaması lisedeki 
başarıyı etkilemeye başla
mıştır.

402 öğrencinin öğre
nim gördüğü ve 12 öğret- 
menin bulunduğu Gemlik 
Kız Meslek Lisesinde, 4 öğ
retmenin eksikliği öğrenci 
velileri arasında şikâyetlere 
neden olmağa başlamıştır. 
Okul Koruma Demeği yö
netim kurulunun Vali Kare- 
sarhofltunu ziyaret edecek
leri öğrenilmiştir

Yeni yapılmakta olan PTT binişine hazırlık el- 
i mek Üzere' başlatılan telefon büzleri döşeme çeliş- 
\ malarına hızla davam edilmektedir.

2,6 ayda bitirilecek olan büz döşeme çalış* 
I malarından sonra yeraltı kablolarının döşeneceğini 
| bildiren yetkililer ” havalar yağışaıy gidereo çahş* 

i malarımız zamanında bitecektir * demişlerdir.

öykü başarı ödülü
UMUDUMUZ
GİZİMİZ

haftaya banlıyoruz

İlçemizde bir süre önce 
kurulan Gemlik Öğretmenle 
ri Tüketim Kooperatifinin 
birinci genel kurul toplantı 
sının 24 Nisan 1976 Cu
martesi günü yapılacağı 
açıklandı.

Kurulduktan kısa bir 
sûre sonra 128 üyesi olan 
Öğretmenler Tüketim Koo 
peratifi kurucu yönetim 
kurulunda Hüseyin Berber 
ibrahim Özdeı 
Alpay, Salih

TÖB-DER
"Üretim Eğitim

” İbret verici imiş

Yapımı özlemle bek
lenen SSK Hastahanesînin

Birlet

Berbe»

txxada dere—

SSK Hastahanesînin 
Yapımına 
Başlanıyor

I şantiye hazırlıkları tamamla 
I narak yakında temellerinin 
| atılacağı öğrenilmiştir.

Dört, yıl önce Beledi- 
I ye tarafından SSK' ne 290 
i bin lira karşılığı verilen ve 

2900 metre karelik bir alan 
da kurulacak olan Hasta- 
hane 60 yataklı olacaktır.

Eski futbol sahasında 
yapımına başlanacak olan 
SSK Hastshanesi 5 mityen 

■ liraya ihale edilmiştir.

Kongrede yeniden yö

b<firen

Sem ner
DÜZENLEDİ

MCnin KIYIM BELGELERİ
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Büyük Kurtuluş kavgamızın sonun 
4a Türk Ulusunun tam bağımsız ulus ol 
ma onurunu daha da yücelten, ulus ola 
rak öğrenme savaşını verdiğimiz Köy 
Enstitülerinin kuruluş ve gelişim yılları
dır.

Cumhuriyetin kuruluşundan onyedi 
yıl sonra (Kurtuluş kavgamızın yaraları 
kapa madan) 17 Nisan 1943 da te 
mallar! atıldı enstitülerin. Genç Cumhu
riyetimizin eğitim atılanlarının en güçlü 
kuruluşları olarak yurt yüzeyinde f Us
lanmaya, boy atmaya -başladılar hızla. 
Eğitim uğraşımızın, kara bilgisizlikten 
kurtuluş kavgamızın öncüleri oldular.

Yaşayan insanımızın bilgiye susamış 
lığı ile çok kısa zamanda yirmi Hin kır 
sal bölgelerinde yirmi köy enstitüsünün 
kuruluşu başlatıldı. Gelenler köydendi. 9 
Öğrenmek, öğretmek tutkusuyla gelenler. 
Kökten yapilacak, tamamlanacak yapılar 
meyve dikilecek ; sebze bahçesi yapıla
cak topraklara girişildi. Çapa, kazma 
pulluk, mala, çekiçler aide .. Alın terle- ° 
ri akıtıldı, avuçlar, omuzlar nasırlandı. 
O ellerdeki, omuzlardaki nasırlar şeref 
nişanıdır. Köyden gelen, yetişmeleri, ça 
lışmaları köye yönelik dan bu genç in 

■ sanlar için. Bugün ayakta duran yapı
tı ların temelinde, harcında teri, tuğlasında 
I badanasında emekleri olduğundan halen 
I kıvanç içindedir milletinin önünde.

Sabahlar olur Köy^Enstltiiierinde bir 
I birinden farklı. Her geçen sabahta daha 
I dinç, bilgili, bilinçli. Ulusal türküler söy

lenir, oyunlar oynanır, öğrencilerin çal
dığı çalgılar eşliğinde. Görevlendirilen öğ 
fencilerle günlük olaylar yorumlanır,ha
berler verilir, eleştiriler yapılırdı. Hafta 
sonlarında sorumlu sınıfların olumlu yan
ları övülür, olumsuz yanları yerlllrdl. 
Öğretmenler, ( Hocalar değil ) Enstitü 
yöneticileri eleştirilirdi çekinmeden, öğ- 
renc/erin ( talebelerin değil ) serbest ko 
nuşma, düzgün anlatımı da böylece oluştu 
ruldu dersler dışında.

Her alanda öğretmen, müdür » yar 
dımcıları öğrenciyle yanyanaydılar. Ar
kadaşça dostça. Zamanm İlköğretim G» B 
nsi Aid. Hakkı Tonguç, Milli Eğitim Ba 
kanı Haşan Ali Yücel bu dostluk, arka- | 
daşhktan ayrılmazlardı. Çekilen halaylar I i 
da bulurlardı kendilerini. Söylenecekler I 
o kadar çok anılar o denli yakın kİ na I 
sil ne yazacağımı şaşırıyor insan.

Yaşamadı yaşatmadılar KÖY ENSTİ B 
TÜLERİNİ ağalar,'beyler çıkarına düş- gl 
künier. Ayrı bir® konu bu da. On yıllık B 
çok kısa süreçe 20 bine yakın öğretmen *1 
çok sayıda sağlık memuru ebe, yetiştiril I 
di buralardan.

Atatürk' ün eğitmen kurslarıyla baş- I 
lattığı, Hakkı Tonguç, Haşan Ali Yücel, 
in Köy Enstitüleri olarak sürdürdükleri 
atilim gelişmeden boğuldu, boğdurdular.

Köy Enstitülerinin kuruluşlarına kon 
dilerini adamış olanlara binlerce saygı. 
Yaşat mayanlar^ bir şey diyemem , L'lus H 
var tarih var.
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Gemlik İnşaat Mülahilleri Derneği 
Tüzüğüdür

Geçen Sayıdan devam
Üye Olma Şartlan, a) 1630 sayılı kanunun genel şartlara haiz olmak

İ* b) inşaat müteahhidi olmak c) Gemlik de ikametgahı bulunmaktır
Üyeliğe Kabul- Yukarıdaki şartlara haiz olan her şahıs derneğe üye olmak için di- 

J lekçe ile yönetim kuruluna baş vurur yönetim kurulu baş vuranın şartlarını inceler 
i ve tüzük şartlarına uygun olan şahsın üyeliğini 3 gün içinde kabul eder, yönetim 
, kurulu tüzükte aranan şartlara sahip olmayan kişinin üyelik talebini ayni süre için 
: de reddeder. Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup her üyenin Genel kurulda bir 
I oy hakkı vardır,

M üyelikten Ayrılma. Dernek üyeleri istedikleri an istifa etmek hakkına sahiptirler. 
I istifa mektubu yönetim kuruluna hitaben yazılırWe yönetim kurulu mektubu aldığın 
I m ilk toplantısında üyenin istifasını karara bağlıyarak kaydını -siler

||f Üyelikten Çıkarılma. İşbu tüzük hükümleri uyarınca haiz oldudu üyelik şartlatın 
[ I dan birini her hangi bir sebeple kaybedendesin üyelikleri yönetim kurulu kararı ile 

i Sona ere» kayıtları silinir
M Dernek Genel kurulu A- Kuruluş Şekli. Dernek Genel Kurulu üyelerin tsmamın- 
ı ? dan teşkil olunur. Her tiye genel kurulda bir oy hakkına tahipdir dernek tiiael ki- 
X (ilik kazanıp kuruluş faaliyetlerini tamamladıktan sonra »a gtç 45 gün içinde kayıtlı üye 
p] ferle birlikte genel kurul toplantısına gidebilmesi ve diğer organların seçimi sorunlu

<for B- Genel kurul her yıl mart ayının 1-15 tarihleri arasında yönetim kurulunun 
» tayin ve teshil* edeceği günde olağan olarak toplanır.
X Olağan Üstü Toplantı, Genel kurul yönetim veya denetleme kurulunun gerekli 
X (ördüğü <ldrtıotlarda olağan üstü toplanabilir yine ayrıca üye tamam sayısının beşde 
X birinin yszılı isteği üzerinde olağan üstü toplanır. Olağan olsun olağan üstü olsun

L genel kurulu 30 gün içinde olağan üstü toplantıya çağırmak lorunluğundadır.
7 c) Çağırma ve Toplantı Usulü j Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre toplantıya 

" katılma hakkına haiz üyelerin listesini düşenler genel hutulakatılacak üyeler «e ıs 10 
gün önceden toplantının günü saati yeri ve gündemi iki gazete ile ilan edilmek su- 
rstile toplantıya çığrılır. Durum mabalin mülkiye amirine ayrıca bildirilir. Toplantı 

g geri bırakıldığı taktirde Üyeler ikinci toplantı tarihinden en as beş gün önceden 
I geri bırakılma aebeblerila toplantı gününü saatini yerini gündemi gaseee ile ilan edi 
r i tarak yeniden çağrılır. Durnm yine mahalli mülkiye amirin» bildirilir. Genel kurul

I birden fazla geriye bırakılamaz.

T. C.
Gemlik icra Dairesi
Dosya No. 973/616

Goyrimenkulün Açık Arhrma ilânı 
Gemlik icra Nemurlüğundan

Bir borçdan dolayı ipotikli olup :
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı s
Gemlik Tapu aicilinin 27. 2. 1976 tarih ve pafta : 9 sahife : 1015 ve 1035 

parsel sayısında kayıtlı Gemlik Umurbey Köyü Gemlik yolu mevkiinde kain 1450 
metrekare miktarlı içersinde 45 adet zeytin ağacı bulunan ve bilirkişi tarafından 
50.000.— lira kıymet takdir edilen zeytinlik açık artırma suretiyle satışa çıkarılmış
tır.

, -SATIŞ ŞARTLARI :

Ij 1 — Satış 18 /5/ 1976 Salı günü saat 11.00 den 11.39 e kadar Gemlik 
îfja Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
el/ilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
st/ış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çjk artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 28 / 5 / 1976 Cnma günü aynı 
y erde ve Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacak
lıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibial acakiılarla diğer ilgililerin (-}-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
frizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mûnderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlfrin 973/616 sayılı dosya numarasış-le me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

15/4/1974

(1c. İf. K. 126 >.

fx) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri : 1- Dernek organlarının seçimi fYcnetim kuru
lu ve denetleme kurulunun) 2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi 3- Yönetim kurulu 
ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kvmluanu ibraı
4- Yönetim kurulunca hazırlanmış bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek ka 
bul olunması. 5- Derneğe lûznmlu olacak gayri menkullerin alınması mevcut gayri 
menkullerin satılması hakkında yönetim kurulnna yetki verilmesi 6- Demeğin j-srrt 
içinde aynı konuda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak federasyona kutaimam 
veya ayrılması 7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurt dışsninln deruek 
veya teşekküllere üye olarak katılması veyahut ayrılması 8- Daneğm feshi 9- mev
zuatta ve bu tüzükle genel kurulca yapılman belirtilen diğer gö.-cvtaria ifası.

Genel Kurulun Toplantı Yeri : Genel kurul her türlü tcplantısmı saerkeriude yaas 
Gemlik te yapmak zorundadır.

Toplantı Yeter Sayısı : Genel kurul dernek tüzüğüne göre gıml kurula katılma 
hakkı bulunan üyelerin yandan bir fazlasmm hurarn île t»planız i& toplaztoâe ço
ğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantıda çoğuulsk aranstsa. Yakuz ıkmıı 'Bu
lantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve d m etlen e kuraZiazzuB üye zam eeym- 
nın toplamının iki katından aşalı elamsı.

Toplantı ve Oylama Usulü ; Genel kurul ilanda bcürtdm « mü*ı aszire boMErihn 
saatte günde ve yerde toplanır, kurula kntdacak tyeter yânetûn knnl—m düa«*W- 
lenecek Üstedeki adlan hizasını ımzalıyarak taplast ma yapılacağı aıhdk gumka 
toplantı için tüzükte ön görülen çoğunluk sağ'aasmed^ı Sektede dbnm b*r rutunak 
la tesbit olunur. Toplantı yönetim kurula başkası veyahut «asm te
kişi tarafından açılır. Genel kurala idare etmek ürere te bnşfrnn vezrrİBre başkan 
Vekili ve katipten ibtret bir kongre dıraaı «çshşı mâtrakif «eçittr CaaMİ karaMn 
yönetim ve denetleme karaUnnam «çimleri (M* ®y açât teenıf esasama pfae yapehr 
bunların dışında işszi aylama dahi ynpûabtür. lattealar dışında teraslar geael kara
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GEMLİK’TE Abonelere Duyuru I

Duyurmak istediğiniz 
Herşey İçin

Küçük İlânları Emıinizdedir
KELİMESİ 100 KURUŞ

Satılık araziniz mi var ?
Ev mi arıyorsunuz ?

Satmak istediğiniz eşyanızı satamadınız mı ? 
Oto mu alacaksınız ?

Telefon mu arıyorsunuz ?
Yoksa daire mi almak istiyorsunuz ?

Tüm Sorunlarınız için artık çözüm
GEMLİK KÖRFEZİN

KÜÇÜK İLÂNLARIDIR
Kelimesi 100 kuruştan 20-25 Liraya isteklerinizi

Bütün Gemlik ve Köylerine 
DUYURABİLİRSİNİZ

BİR TELEFON YETER

GEMLİK KÖRFEZ Küçük İlânlar Köşesi için 
Basımevimiz Emrinizdedir TEL : 797 GEMLİK

GÜNE YS AN
W g&BSrtİ

Çelik Termosifon İmalâtı ve Tamiratı 
Sıhhi Tesisat Malzemesi ile En Uygun 

Hatlarla Sayın Gemliklilerin Hizmetindedir I
Balıkpazarı nıah. Alemdar Cad No. 8 GEMLİK

9ei'TlLik
Okörfez

basımeviW i Yeni 
diîgün ♦
SÜBfBJET'
Davetiyelerini

Sayın Müşterilerine 
Sunar

İstiklâl Cad. Şirin Pasajı tel :797 Gemlik

GAZETEMİZDE ABONELERİ BİTEN SAYIN OKUR- f 
LANIMIZIN ABONELERİNİ YENİ TARİFELERE GÖRE 
YENİLEMELERİNİ, ESK!ABONELERE GAZETELERİN GÖN 
DERİLMESİNE DEVAM EDİLECEĞİ , YENİDEN ABONE 
OLMAK İSTEYENLERİN KAYITLARINI YAPTIRMALARI 
ÖNEMLE DUYURULUR,

Gemlik İnşaat Müfahitleri Derneği 
Tüzüğüdür

Yönetim Kurulunun Görevleri. 1 Derneği temsil edecek olan yönetim kurulu bış- 
i*

kanı ile muhasip üyeyi ilk yapacağı toplantıda üye arasından seçmek bu seçimler 
yönetim kurulunca gizli oyla seçilir çoğunluk esası uygulanır
2 Dernek şube açdığı takdirde buna karar vermek v(e şübe kurullarını yetkili kılmak 1 
Derneğin gelir giderlerine hesap işlemlerini yapmak gelecek dönemin bütçesini hanı- I 
lıyarak genel kurula sunmak. 4- Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği işler yapar. I 
Yedek Üyelerle Tamamlama. Yönetim kurulunda asil üyelerden boşalan yerler sırası I 

na göre yedek yönetim kurulu üyelerinse tamamlanır, Yönetim kurulu üye sayısı i 
yedeklerinde getirilmesinden son iki üyeye kadar düşerse Genel kurul mevcvt üye e 
terce veya dönetleme kurunca toplantıya çağrılmak zorundadır.
Deuetleme Kurulu : Denkleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden ibarettir. Kuralım I 

asıl ve yedek üyeleri genel kurul tarafından gizli oy açık tasnif esasına göre seçilir. 1 
Denetleme kumlu üyeleri ilk toplansısında kendine bir başkan seçerler. Boşalan irs i 
likler yedeklerçe tamamlardır. «
Denetleme Kurulunun Görev yetkileri ; tj Derneğin bütün hesap işlerini ve fazlını 1 

lerini denetlemek b) Kendi arasından bir başkan seçmek c) denetleme sonuca verdiği T 
sonuçları bir rapor halinde genel kurula sunmak, d) Gerekli gördüğü hallerde genel 
kurulu olağan üstü olarak toplantıya çağırmak için yönetim kuruluna baş varma 
derneğin şube veya şubeleri bulunmıyecakttr.
Aidat her üye aylık loo yüz lira aidot ödemele yükümlüdür. Aidatlar her ayın 

birinde tahsil olunur. Üst üıte iki aidat ödemiyen' üyenin üyelik durumu yönetim kz M 
rulu kararı ile ortadan kalkar ve kaydı silinir.

Derneğin Iç Denetimi. Derneğin iç denetimi, denetleme kurj^nnça veya denetleme 
kuzulu başkanının görevlendireceği bir kuru) üyesi tarafından azından her iki ay M
da bir kez olmak üzere derneğe ait tutulması zorunlu defterlerin ve hesapların msk te
buz ve koçanların kontrol ve mtırakebesi yapılır denetleme kurulu bütün bu denet 
İsme kurulu bütün bu denetleme ve kontrol son ıçlarinı bir rapor halinde olağan g ne M
kurul toplantısına sunmaya zorunlu olduğu gibi bu denetlemeler sonucunda gerek ve II
lüzüm gördüğünde ğenel kurulu olağan üstü toplantıya çağırabilir. kri

Tüzüğün Değiştirilmesi îşbu tüzük hükümleri ancak dernek genel kurulunca ItjJ 
ğiştirilebilir. Tüzük değişikliği için genel kurulun toplantı nisabı dernek üye toplam İteri 
sayısının 2/3 çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin gerçekleşmesi için bu şekilde toplan m 
genel kurul mevcudunun yarıdan bir fazlasının tüzük değişikliği lebinde oy kuiîao &J 
ması zorunludur. Tüzük değişikliği için genel kurulun yapılan ilk toplantısında 2/S 
çoğunluk sağlanmassa yönetim kurulu yukarıda belirtilen hükümler dairesinde gend M 
kurulu tekrar ve ikinci kez tüzük değişikliği için toplantıya çağırır. Bu toplantun» Hg 
nisabı dernek üye tam sayısının salt çoğnluğudur yalnız bu durumda tüzük B
liği toplantıya (ikinci toplantıya) katılan üye mevcudunun 2/3 çoğunlağu ile gerçsl H 
leştirebilir.

Derneğin Feshi. Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Föte J 
karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip olan ûyeUstB H 
en az 2/3 nin toplantıya katılması zomnludur. Bu suretle çoğunluk elde eilmes» H 
ikinci defa toplanmak için usule uygun olarak üyeler toplantıya çağ.rıhr. Bu çnğn * 
zerine toplanacak üyeler sayısı ne olursa olsun fesih kanosu görüşülebilir. Fesih hak M 
kında karar alınabilmesi için hazır olan üyelerin 2/3 çoğunluğun derneğin fesih lehin» | 
oy kullanması zorunludur.
Mal ve Paralann Tasfiyesi. Dernek genel kurulunca fçsh olduğunda veytker müsîesâı 
hale düştüğünde mevcet mal ve paraları Türk Eğitim Vakfına ve Türkiye Çccok Ksa | 
geme Kurumana eşit oranda bağış yolu ile dcvrolunnr. Bilil

Matbaamızda çırak olarak çalıştırılacak ilkokul bitirmiş 
çocuk alınacaktır, isteklilerin basımevimize müracaat!» 
duyurulur.

Karadeniz Pide Salonu
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DCRMAYALIM DÜŞERİZ
HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE]

YIL : S 148 FİATI 60 KURUŞ

ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI
İÖRENERLE KUTLANDI

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramının 56. 
önümü dûn bütün yurt 
törenlerle kutlanmıştır.

Bu yti ilk kez kordon 
yapılan törenlerle kutla

nan bayram, saat lO.ooda 
başlamış ve iki saat devam 
etmiştir.

Okulların tören yerin
de yerlerini almasından 
sonra proğ'am İstiklâl Mar

şı ile başlamış, Kaymakam, 
Belediye Başkanı, İlköğre
tim Müdürü ve Garnizon 
Kumandanı okulların ve 
halkın bayramlarını kutladık 
tan sonra, günün önem ve

anlamını bildiren konuşma 
yapılarak şiirler okunmuş 
ve resmi geçit ile tören so 
na ermiştir.

S4 NİSAN 19T6 CUMARTESİ

Öğrencilerin Başına Çökecek Olan

Kız ieslek Lisesinin Yapımı İçin
6 Milyon Lira ayrıldı

Belediye Başkanı AKIT, Kordondaki 
Kanepeleri Kıranları Yakalayana 
Bin Lira ödül Vaad etti
Belediyece kordonda 

ın oturması için yaptın 
kanepelerin altı tanesi 
■esten kırılması ve 12 
| çınar fidanının üst filiz 
in koparılması üzerine 
»temize demeç veren 
nüye Başkent İbrahim
’Kanapeleri kıranı yaka 

n veya görene bin lira 
afat vereceğim" demiş-

I "Kanepeleri kıranlar 
■ ekle, hangi emece 
M ediyorlar anlayama 
" diyen Akıt, kordona

Adet Murat 124 
aç Edildi
Yaptmı ikf yıldır d.- 

ı eden Gemlik Balıkçı 
Bağı (Liman) bitirilme 
76 adet oto ihracı

Imıştır.

Yapımı sırasında iki 
»ahhit değiştiren Gem* 
.imanına 20 milyon li 
ercanmıştır. Haziran 
do bitirilerek Donizcl- 
snkası Genel Müdürlü 
»teslim edilecek ölen 
ndan İlk ölerek 76 
kAT-124 oto Yunanla 
ihraç edilmiştir»

yeni yaptırılmakta olan ka- 
napelerin kırılmasına çok 
kızdığını ifade ederek Gem 
lik'lileri kendisine yardım 
etmeğe çağırmış ve "ağaç

ÖMER KÖSE 
JANDARMAYI 
ATLATIP 
KAÇTI

Gemlik'te seri cinayet
lerin katillerinden olan ta
nınmış kabadayı Ömer Köse 
(Engürûlû Ömer) mahkeme 
deki duruşmasından sonra 
cezaevine götürülürken Jan 
dalmaların elinden kaçmış
tır.

Geçen yaz iskele mey 
danında Ahmet Kayayı Ta
bancayla vurarak öldüren 
ve bir süre yakalanmayan 
Ömer Köse, kardeşi 
Nihat Kâsenin hasımla» 
tarafından Kurşunlu'da öldü 
dilmesinden sonra cenazesi 
ne gelirken trafik kazası ge 
çirmiş ve kaldırıldığı Butsa 
Devlet Hastahanrsinde tu
tuklanmıştı.

Ağır ceza mahkemesi 
de yargılanan Ömer Köse 
Eskişehir cezaevinde tutuk* 
bulunuyordu.

düşmanı, halk düşmanı 
kaenpe canavarını her kim 
yakalar veya Belediyeye 
ihbar ederse bin lira müka

fat vereceğim" demişiir.

Pirina Yığınlara 
Altında Kalan 
İşçi Feci Bir 
Şekilde 
Öldü

Kafoğlu Prina fabrika
sında meydana galen iş ka 
zasında Ali Meşe adındaki 
işçi öldü.

Pirina yığınlarında çalı 
şan işçi Ali Meşe ani ola
rak yıkılan plrinalarin alun 
da kalarak feci şekilde öl
müştür. Olayın etkisinden 
kı »ulamayan öbür pirina 
işçileri arkadaşlarının göz
leri Önünde ölmesi üzerine 
''arkadaşımızı kurtarmak 
için bütün göçümüzle uğ
raştık ama kurtaramadık 
Yıkılan pirinalar 5,6 ton 
ağirlığındaydı** demişler
dir.

Cinnet 
Geçiren 
Genç 
BABASINI 
Nacakla 
Öldürdü

Yılın en korkuç çına- | 
yetlerinden biri dün akşam I 
Karacali Köyünde işlendi. 
Mustafa Doğan adlı köylü 
öz oğlu tarafından nacak 
ile öldürüldü.

iki yıl önce teyze 
sinin kızı ile evlenmek is- i 
teyen Mehmet Doğan'a | 
teyze kızı yerilmeyince 
köyde kızı kimseye aldırma j 
yan Baba katili aşık, sevdi 
ği kızın Adapazarına evlen j 
dirilmesi üyerine kara sev 
daya yakalanarak aklını 
oynatmıştır.

Köyde herkezden ayn 
bir yaşam sürdüren Meh
met Doğan'ın srasıra kriz
ler geçirdiği öğrenilmiştir

Dün gece saat 23 oo 
sıralannda yine kriz geçi
ren Mehmet Doğan evde ; 
bulunan babasını nacakla 

boynunu kopararak öldürmüş 
tür. Cinayetten soma orm 
na kaçan baba karili jan 
derme İle çarpışma sonu
cu yakalanmıştır.

107 yaşındaki bir bina 
da öğrenim gören Gemlik 
Kız Meslek Lisesi öğrenci
lerinin önümüzdeki yıl yeni 
bir yapıya kavuşacakla» öğ 
renilmiştir.

15.2.1973 tarihinde 
Bursa Bayındırlık Müdürlü 
ğüne bağlı mühendislerce 
"bu binada oturmak tehli
kelidir” diye rapor verilen 
ve Gemlikin en eski yapıla 
rından biri olan Kız Meslek 
Lisesine 1974 yılında yine 
aynı dairece ”miyadı dol
muştur çökebilir” diye ra
por verilmiştir. Tüm tehlike 
re karşı, iç n 402 öğren
cinin öğrenim gördüğü oku 
lun iç duvarları büyük çat
laklar içindedir.

Yeni bina, için Okul Mü- ; 
düdüğü ve Koruma Derne
ğinin çeşitli defalar mûra- j 
catlarıı bir netice vermemiş J 
tşhsilat yokluğu ve planla 
alınmadı gerekçesiyle bugü

ne kadar yapılmamıştır.
Bursa Valiisi Mehmet 

Karasarlıoğlu'n u n basına 
verdiği demeçten öğrenildi 
ğine göre 1976 yılı için 
Gemlik’te yaptırılacak Kız 
Meslek Lisesi için 6 milyon 
244 bin lira ayrılmış olup 
yakında ihaleye çıkarılacak

tır.
Bu konu için vali 

belediyeden okul kuraj 
imar durumu scularak 
rekli hazırlıklar lamam 
mistir. -

Yeni bir okul yapı! 
sı ilçemizde sevinç yaral 
tır.

3 Yaşındaki Küçük levanı 
Kamyon Altında Can Verdi

Osmaniye mahallesin
de meydan gelen kazada 
3 yaşındaki Levent Aydın 
adlı çocuk feci şekilde öl
müştür.

Kardeşiyle birlikte çay 
içerken çayın önerine dökül 
mesi ile annesinden korkan 
küçük Levent, sokağa fırla 
mistir. Bu sırada yoldan geç 
inekte olan 16 AZ 503 pla 
kalı Özkan Kahraman yöne 
timini Mu kamyonun arka

sol tekerleğinin altında I 
larak feci şekilde ezile» 
ölmüştür.

Bir bardak çay 
hayatından olan küçük 
venfin ölümü Osman > 
mahallesini üzüntüye bo 
muştur.

Levent Aynm'm oi 
münde suçu Mmad^* 
şrian kamyon şoförü. dad 
si atendftaan som serta
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Güven Duyabilmek Ulusça Gemlik Lisesi öykü Dalında Başarı ödülü Alan Yapıt

Dündar KARABİBER

Anadolu, 
Hortu güzel,

enalar diyarı ; bu diyarda bir köy, adı Hortu. Hortu küçük bir köy
Hortu’da yayar Emine ile Musa. Yaşamasına yayarlar

umut. Onun için yaşarlar, çalışırlar boğaz derdine para yoktur, toprak
Osmanlı imparatorluğunun çöküş 

yılları. İleriyi görme olanaklorıden yoksun 
bir yönetim yediyüz yıl sömürülmüş kendine 
ulaşılmamış bir ulus. Osmanlr.

Bu unutulmuş çoğu kex kral»
lor, imparatorlar devirmiş; devletler 
kurmuş yine d» yazgısına bırakılmış Gi
derek daha da kötüluşen koşullar içinde . 
dış ülkelerce sömürülen bir ülke. Her 

lönüyle dışa bağımlı. eğtmeniiğlcıin kendileri 
çıkarma va.Ham yoğunun sözde korun.» a 
ması için, ner türlü koşulu benimsiyen < 
kişilerde toplanmış bir ulus; Cuma s*« 
lemhklarlnda "Padişahım çok yaşa" ses* w 
leriniduy maktan zevk - alan eğemanier, 
ezenler saltanatı "Uçurumun - kenarında’
bit ülke" bu ülkede kişi Mustafa

sız* ulusundur!
Dün bu atılımın 56. yılını kutladık. 

Her yıl ulusa! bayramlarda oludğu gibi; 
düşmanı denize döktük. Günün özüne in 
inekten uzak konuşmalar yaptık. Konu- 
şanları kutladık çok iyi bağırdıkları iç
in. Bayramımız çocuklarımızın nedenini

tirildi
Oysa har ulusal bayramda geçmiş

ten bugün* nasıl aşamalar yaptığımızın, 
bugünün Türkiyesinin hangi noktada bu 
lunduğunun vurgulanması gerekirdi

Gazi Mustafa Kemal önderliğinde
yapılan Kurtuluş Kavgasın m 
Itri düşmanın yurdumuzdan 
cima bağlanır yanlızca. Ya 
mu..? Emperyalizm, sömürü,

oluş nadan 
at'hfi sonu 
ötesi yok 

sosyal so-
tunlara eğilme, oluş olma, İnsan olma 
savaşımı.. Bu ulusun dününü anımsama-
ırak bugün İçinde bulunduğu 
görmemek bilerek kör olmak.

ortamı 
Ondan

sonra da yari gellnca övgüler düzmek. 
Ulusçuluk, milliyetçilik, Atatürkçülük adına.

Bayrağımızın göklerde dalgalanma 
dığı günleri yaşayanlarınızdan dinleyin. 
Biz yaşta olanlar kurtuluşu, özgürlüğü, 
tam bağımsızlığı İçin çarpışan ulusumu
zun -savaş hikâyelerini dlnliyerek büyü
dük. KO zamanki insanımızın bayrak öz
lemini dil* getiren nlnlteriyle boy attık. 
Bugün çıkarları İçin kendilerini pazara 
çıkarmış planlar, inanç sömürücülerine 
güvencimiz ne olabilir. Sorunlar çok 
çözüm-yok.

Ne oluyor ? Nereye götürmek isti
yorlar ülkemizi, ulusumuzu. Bu günümü 
ze binlere* insanımız canlarını vererek, 
kanlarını akıtarak ulaştırdılar bizi. Ulu
sal gücümüzü, birliğimizin bağımsızlığı
mızın sembolü bayrağımızı bu yüce kişi
ler, korumamız saygı durmamız için o- 
manet bıraktılar. Yoksa şu 23 Nisan 1976 
haftasında haraç mezat satmak için de 
ğil. Böyle anlamlı bir güpün haftası 
içinde okul müsamere gecesit bayrağı
mızda arttırmaya girdi, t yanında kılıç ve 
kur’anla. Atatürk’ün rrsminido 'piyango
ya soktular. Sayın <.okul Müdürüne sor
mak isterim. Bayrak; Atatürk ■ sözleri 
kendilerine bir şey anlatmıyor mu? Buna 
gücü nasıl yetiyor. Nereden alıyor bu 
göçü. Egemenlik ve Çocuk bayramını öğ
rencileriyle, köylüleriyle okulun YILMAZ 
Müdürü’de kutladı. Hangi yüzle.

Bayrakla Atatürk bir bütündür. O- 
kulun bahçesinde Adliye tepelerine ba
kan görkemli Atatürk büstünü de kal
dırabilirini ki ?

Atatürk'üm. Verdiklerini ulus yararı 
na ortaya koyduklarını tekeri teker sis 
t*mll olarak yok etme çaabsında olan
lar, çoğaldı. Başarabilirlerini ? Ulusa gü 
ven, saygı duyabilmek ns mutlu. Ne 
Mutlu Türk’üm diyebilene.

Gemlik Sahil Kulüp Derneği Tüzüğü
t *

1 Derneğin Adı ve Amacı : Derneğin adı Gemlik Sahil Kulüp Derneği olup mer
kezi Gemlik Ziya Kaya bulvarı kaya apt. kat 1 daire I dedir.

2 Derneğin Amacı ; Üyelerini nezih bir muhitte toplamak ve bu kimseler arasın
da samimiyet ve arkadaşlık bağlarını kuvetlendirmek üyelerinin kültürel yandan ge
liymelerini (ağlamak ve bu yönde hismetlsrdr bulunmak. Dernek gayesine

düzenler konferanslar tertipler düğün ve
ulaşabil» 

düzler,inek için mesleki toplantılar 
Büfe ve lokal işletebilir.

3 Kurucu üyeler r

balo

Adı Soyadı Baba adı D. tarihi Tabiyeti Işı Ikıunet
Halil Güneş Yusuf 1427 T.C Müstahsil Yeni mah keklik sok 10 Gem!
İsmet Çakıçı Aptullah 1989 « Celep 2 n*lu cad no 26 tf

Erol Uçar Eyüp 1941 « îşçl Orhaniyo mah no 15 »
Mustafa Tosun Haşan 1947 « Esnaf paaaryeri mah no 10 «
Ocal Aksal N*bil 1945 « İşçi Alemdar Fabrikası <t
Celal Ulukaya Ahmet 1935 « tt Orhaniyo mah tepe aok no 8 «
Hüseyin Çelik 
4 Derneğe üy*

Hıdır 1£33 «
Olma üyelikten Çık

Banaf 
ma üyelikt

Kaya gaainoau <
en Çıkarılma :

lik

Derneğe üye olmak isteyen kimasler üyelik boyannamtai doldururlar, idare heyetinin
rıpacağı toplantıdan aonra üyeliği kabulünden sonra üyelik hakkını kazanırlar. 18 
rafını doldurmamış kimseler derneğe Üye olamaılar. Üyelik için yapılan ınüracatlan 
lırnek yönetim kurulu 30 gün içinde karara bağlar. Üyelikten ayrılma yazılı istifa 
uretl İle olur, Tüzüğe aykırı bar*k*t «den üyeler idar* heyetine* hayaiy*t dîvanına 
avk edilir, Yapılan tahkikat aonunda suçlu gö-ülen üyolor muvakkat veya daimi *• 
ırak üysllktea çıkarılırlar, 
I Damak Gsnsl Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma aanaaaı t

Devamı Sayfa 4 d*

öylesin* 
yoktur

çalışırlar. Meslekleri ırgatlıktır. Çalışıp dönerler evlerine. Emine birşeyler {hazırla» 
yıp yerler yatma zamanı gelmiştir. Yer yatağı hazırdır. Musa cıgarasını yakar, ya 
tağın içinde Emine dalmak üzeredir yorgunluktan Musaaın sözü ile irkilir ;

— Emine
— Ne diyon ?
— Bebemiz doğunca adını ne goyak ? An ayın adını goysak
— Olmaz öyle şey daha gocakarı ölmeden sanki geber der
— Hoya giz benim anamınki de olmaz
— Hem nirden biliyon giz olacanı ?
— Hıh hı giz olmalı annadınmı giz olmalı, yetti çanım bu 

na bak doğunca iyi iyi bakacaz yemecez yedirecez, giymeyecez

gibi tövbe tövbe...

fakirlik. Şimdi ba* 
giydirecez ceylan

gibi olacak yoldan geçtimi aba o dimeliler köyün biteceği olmalı tamam mı sona 
ouuçûne geldimi,

— Eee nolacak onüçünde
— Evlendiririk iste on, yirmi, yok yok kırkelli bin başlık aldıkmı tamamdır. 

Sırtım yere gelmez hem belki ağa ister.
— ölürümde virmem dedesine mi viriyon o dürzüyü ağzına alma
— Yok canım şaka yaptım bide essahtan isterse derse daha ne istıyonuz ağa

nın garısı diyecekler anav o zaman başlıkta gider elden neyse kötü kötü düşün
meyelim

— Hadi' uyuyakta zabaha erken galkacaz
yattılar Emine analık sevinç içinde Musa başlık sevinci birde iş yorgunluğu Emi
ne çoktan dalmıştı. Musa düşünüyordu; biliyorduk! Anadolu erkeğinin tek isteği 
er^ek çocuktu. Köylüler sorunca ne dimeliydi sonunda buldu. Ya başlık parası ya
da yaparız canım ne önemi var diyecekti eğleneceklerdi onunla soyadını devam 
ettiremiyecen diye ima bunları düşünmeden dalmıştı.

Sabahleyin birşeyler yiyip Alirıza’ııın tarlasına gideceklerdi horozların sesleri 
| ile uyandılar. Doğuma kadar çalışmalıydı. Emine ufak tefek masraf olacaktı.

Giderken Musa Emine’ye
— Gendin* iyi bak yiyecene guvvet vir, çeylanı ürkütme emi diyince 

Emine
— Yiyeceğe dikkat cdecemişiz neylen, bulgur pilav tarhana çorbasıynanmı
— Çok gevezelenme iyi bak didim o kadar, soğna bebeyi düşürüp ne idiyim 

deme yakarım billah,.
— îyi iyi düşürmeyiz, biz şeherli gardan gibi deyiliz doğar herhalde...
— Dört beş gün daha çalış soğna diğneuirsin, şimdi çalışak

Çalıştılar eve döndüler Musa kahveye giderken öğretmen bey ve karısını gördü
— Mcrhabe öğretmen bey ,
— Merhaba Musa
— Bak Musa bizim hanım ne diyor

<— Söyle yinge
— Muss Emine pek zayıf çalıştırma biraz dinlensin
— Tamam tamam yinge çalışmayacak
— Şey birde doktor tutsan yardımı olur
— Yok yav : Beni anam doktorlamı doğurdu onu anası sonra Veysel i bayra

mı anası dağda. Hacıyı Gülsümü bahçede, İbrahimde ahırda ney m e doktor
— Ama Emine pek zayıf
— Biliyom, hem doktora parada lazım biliyon birşey olmaz korkma

Aradan on gün geçmeden beklenen gün gelmiş bir telaş almıştı ortalığı Emine san
cılar içende kıvranıyor köyün ebe bozmaları Hatice nineyle Ayşe kalr başında Masa 
ise hesapla meşgul...

Musa, gizini beklerken sesler kesildi çocuk sesi duyulmuyordu ; Mnıs şaşkın 
Ayşe hrla dışarı çıktı. Dualar ediyordu garibe ''Allah büyük, diyordu onları yanına 
aldı sen korkma

Musa zor sordu ;
— Giz mıydı
— He

Musa gülmeğe başladı, sonra ağlamaya. gülmeye ağlamaya iyice ısınmıştı. Köy 
sokağında koşuyordu ve bağırıyordu ;

•I al vermem. On «0(1 yetmiş Mntemnda işi bitmişti.

Matbaamızda çırak olarak çalıştınlacak ilkokul bitirmiş 
çocuk alınacaktır, isteklilerin basımevimize mürıcaıtlan 
duyurulur.
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Gemlik Stıhil Kulüp Derneği Tüzüğü
G*uel kutul *»il uv«UrJ«u tvş^'Aül rder. Her üyenin bir ey hakkı verdir, Geıınl kıı 
mi. t*pl*»mv*v* k»djM *»ülv»»bbıs heyet \a»d\siue ıkvıuıı vılcr. Mlltfşehbia idme h« 
yetiuın goıov suı«*ı O ayı J*Ç*1UM, ilk g<M»vl kurul tuplautuınıU »vçUva idare he ye 
liae J«rne>iıı bûtüu eıvokul ve g*y»îtueukülleri ıııiitvşvbhu heyetle devredilir hlltiin 
•vtekUr teehru edilir, G***' kuıul bcraeue yuha! «yıııııı ilk haftaeında toplauır. Ge< 
uel kurul U'plauh»; dernek merkeeiuiu bulunduğu yerde ynpılır, Gıııol kurula kalı* 
haçek bv<»et euas 10 gün evvtlıııdvu tvplautınıu yapdavagı yer giin ve «tıati belirtil 
u»ek suret: ile ıkı ; unluk g««*t*d* yapılacak ilau ile haberdar edilir, Tuplantı geri 
uuakıld-takdirde euaa 5 gü» evvelinden geri bırakılma ıcbopleıi ve toplantını»» 
yer güa ve saat ve gündemi gaaete ile ilau edilerek tekrar çağırılır dernek genel ku 
rulu tepkıuıtva katılacak üyeleri> yarıdan bir faalaeıuın hazır bulunman ile topla 
»ur. tik ter'lautıda yeterli \\»ğuı»hık bulunma* ise ikinci toplantıda çoğunluk araııınua 

o ‘Seucl Kurutu» Go;ev ve Yetkileri t Dernek idare orgaıılanm seçer yönetim ku» 
ruluuun senelik fhaliyet ı.ıpur'anaı ve denetleme kurulu raporlarını inceler müzakere 
der vönct'm ve tieaetim kurulunu ibra eder üyeleıin dilek ve temennilerini dinler 
bun1 an katar* bağlar dernek tüaüğüııüu d*ğiştîtilıu**i ve derneğin feshi genel kuru 
lua görev ve yetkisi dahili*dedir*

7 Ov Kuli**ma ve Karar Alma î Genel kurula katılan her üyenin bir oy lınkkı 
vardır. Başkası* kongreyi açışı ve yoklamadan sonra divan seçimi yapılır bir divan 
başk.taı. bir başkan yardımcısı ve iki katipten divan oluşur. Genel kurulda yanlız 
gündemde yer ala* maddeler görülüşür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin enaz on 
da bir:*'* görüşülmesini istediği konuların gündeme konulması zaruridir* Genel ku 
tülda kararlar çoğunlukla alınır. y?nlıa tüzük değişikliğine ve derneğin feshine ilişkin 
kararlar genel kurul toplantısında katılma hakkına sahip bulunan üyelerin üçte iki 
çoğunluğu ile alınır. Devamı haftaya

gemLik
KÖRFEZ

BASIMEVİ

Yeni

NİŞAN 

SÜNNET
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Bjkjlım, ilkönce kimi 
^sünnet edeceğiziz-*^

GÜNEYSAN
Çelik Termosifon İmalûh ve Tamiratı
Sıhhi Tesisat Malzemesi ile En Uygun 

Fiaîlurla Sayın Gemliklilerin Hizmetindedir
Balıkpazarı mah. Alemdar Cad No, 8 GEMLİK

Talihsizlik ve Sorumluluk’..
Cephe Hükümetinin niyeti budur ve bu 
niyet AP. nin bu son tutumuyla açıkça 
ortaya çıkmıştır.

İşte Türkiye için hazin ve tehlikeli 
olanda budur...

Üniversiteleri eğitim enstitülerine 
‘dönüştürme çabası, Türkiye'nin yarım 
asırlık aşamasında cidden talihsizliktir.

Gençlik kesiminin kurulan bu tuza
ğı bozmak hususunda uyanık devrana 
cağını umut etmek hakkımız olduğu 
kadar onların da kendilerini bu şekilde 
olmaya zorlamaları görevleridir. Zira 
olan önlara ve blzlere olmaktadır vege 
lecek kuşaklara karşı sadece hükümei 
ler değil toplumlarda sorumludur.
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Gecemi Dinliyorum

Talihsizlik ve Sorumluluk!

Fikri ATEŞ
İmdat PELTEK

A.P. ise bu anlaşmaya yanaşmamış 
ve CHP. hakkında bilinen görüşlerini 
grup olarak yinelemekle yetinmiştir.

Bu Türkiye için cidden büyük bir ta 
lihsizllktirl..

GÖLGELER VE İNSANLAR
Gölgeler uzanır sokaklara

Bir birinin ardısıra
Ağlamaklı
Tüm çıplaklığıyla
Hava tekmil, Poyraz olmuş

Akıyor sellercesine
Kalkan eller, kayaşan bulutlar
Yankılar, sesler, gürültüler
Ve ardından bir başak boyu gün ışığı 

Şaşkın bai<j$lann I Bir patlama 
Sarsıyor vücudunu o anda.
Bu gûn, bu rüzgâr, bu bulut
Anımsarsan dostum
Gölgeleriyle
Böyle değildi

BU KAÇINCI
Bu kaçıncı kasırga kaçma ağıt yakmak 

Körlüğü sağırlığı akışına bırakmak 

Bu kaçıncı bitkinlik bu kaçıncı inilti 
Yalnızca boynu bükük çaresizce ağlamak 

Her vücut her kafa geçmişle yoğrulmuş 
Sonunda hep susus hep durgunluk hınçlar 

, dol haykırı;
Bu kaçıncı silinmemiş gölgeler kaderimiz 

Bu kaçıncı bilginlikten ezginliğe yalvarış

HAFTADAN 
HAFTAYA

Ankara Üniversitesi Senatosu«Fakül 
te ve Yüksek okullarda can güvenliği- 

' nln sağlanması için iki büyük partiyi 
aralarında anlaşmaya» çağırmıştır.

Bu çağrıya C.H.P. Genel Başkanı 
saym Ecevit derhal ve açıklıkla yanıt 
vermiş, bu konuda A.P. İle anlaşmaya 
hazır olduklarını kamu oyuna açılamış

Zira, sayın Demirel anlaşmaya ya- 
naşmamakla tercihini açıkça cepheci
lik anlayışından yana yapmıştır.

Bu konudaki endişelerini sayın Ece 
vit "anlaşmaya hazır olduklarını,, açık
larken yapmıştı. Ecevit'e göre "AP. nin 
cephe duvarlarını yıkıp böyle bir anlaş
maya yanaşması, cephecilik fikriyle çe 
llşir., ve sayın Ecevit arkasından ekle
miştir ; "Bu konuda yanılmayı yürekten 
isterimi..,.

Gecemi dinliyorum. Özerkliğime tutsak verilerimde 

Gündüzümü düşlüyorum kahrolurcasına kaçışmalar 
Neden dir bunca kaçışmalar
Ve neden dir bunca haykırışlar
Yoksa bir şeymi oluyor Tabiat Ana'nın kucağında 

SEN ve BEN
Kaderimizi mi çiziyoruz yoksa I nedir 
Ne olacak? Görmüyormuyuz yoksa hâlâ daha 
Bir bir sergilenirken alabildiğince DOGA ya 

Yaşam karamsar, biz karamsar, biz üzgün 
Yoksa pişmanmısın yaşadığınca Tanrısallığını 
Yarınlarımızda hazırızya! özlemişliğimize... 
Gem de vurulsa, dem de vurulsa ölürüz alabildiğine 
Ölürüz ya ölümsüz AŞK—ı yaşadığımıza
Yine dur diyemeyiz
Maddesel çıkarcılığı prensip edinenlerimiz 
Onlar mı yoksa biz’lermi haklı kişileriz 
Özerkliğim bu I Özleyişlerimse özlemişligime 
Elvedâ derim» Bir kez daha unululmuşluğuma ! 
Oysa günlerimiz. Gün ışığı özenikse yarınlarımıza... 
Bir kez daha ben derim ki insanlığımıza! karanlık yollarında

Küçük Dere Küçük Köprü
Ve Ecevit cidden yanılmamıştır...
Oysaki ne istemekteydi Üniversite se 

natosu

'Yüksek okul ve fakültelerde cahgü 
venliği ile eğitim ve öğretim özgürlüğü
nün sağlanması ve bu konuda iki bü
yük partinin aralarında anlaşmasını.,,

Ve buna CHP. Genel [Başkanı der
hal yanıt vermiş "ben İşbirliğine hazırım" 
demiştir. Ecevit bunu yaparken parti 
içinden olsun, dışından olsun , gelecek 
eleştiri ve tepkileri tereddütsüz göze al
mış ve soruna ülkenin bugünkü somut 
koşulları açısından yaklaşması, AP. İle 
bu konuda anlaşmanın hükümet kur
mada anlaşmak şeklinde anlaşılması 
gerektiğini de açıklamalarına eklemiştir.

Sayın Demirel ise ; bu konuda an 
laşma hususunda partisiyle birlikte olum 
suz bir tavır takınmış, olaylardan CHP.
nl sorumlu gördüğünü 
açıklamıştır.

Bu görüş İse yanlış 
ard niyetlidir. Zira sayın

kamu oyuna

olduğu kadar
Demirel son za

mantarda devamlı olarak *’ Üniversite 
lere el koymaktan sözetmiştlr. "Yönete- 
miyorsanız verin biz yönetellml..., demek 
tedlr Sayın Demirel. Bu İse cephecilik 
fikrinin tipik görüntüsüdür ve AP; nln 
tercihi bu yöndedir.

Cephe hükümeti üniversitelere el 
koymaya hazırlanmaktadır. Bu hem sı
kı yönetimin geniş bölgelerde yarataca 
ğı huzursuzluğu İlk plânda yaratmaya
cağı ; hemde kamu oyunda hoş görüy 
le karşılanacağı İçin yararlı görülmekte 
dir.

Oysaki, Üniversitelere el konulduğu 
an ; tüm yüksek okul okul ve fakülteler 
"Vatan halnlerlyle-Vatan perverlerln», 
karşılıklı mücadelesinin sürdürüleceği 
alanlar haline getirilmeye çalışılacaktır,
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Bağdan tepeden gelir ' 
Köyümüzün deresi 
Şırıl şırıl akarak 
Ördeklerle boğuşur

Tertemizdir içi, dışı 
Köyümüzün deresi 
Etrafı çimen dolu 
Benim küçük deremin

İp gibi uzamiş
Bir derenin üstüne
Gelip bir görseniz
Benim güzel köprümü

Herkez geçer üstünden 
Altında kayıklar 
Benim Güzel köprümü 
Veremem hiç kimseye

Ahmet SARI Armutlu İlkokulu

Merkez 25 Nisan 1976 Pazar

Şifa 26 " " Pazartesi

Gemlik 27 " " Sah

Zeynep Namık 28 * " Çarşamba
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Ceylia 30 - * Cama
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Şifa 2 • *’ Pazar

Gemlik 7 " " Pazartesi

Eczaneler
Nöbetçi

GÜNDEM

5 Dr/aJJer ve temerfiler
6 Kapanış
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Seat 13 00 de TÖB—DER Lokalinde olağanüıtû eto>M

duyurulur.
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