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BELEDİYE BAŞKANIN! TEHDİT ETTİKLERİ İDDİASI ÜZERİNE

UMURBEY’de HALK İKİ
GENCİ LİNÇ EDİYORDU

Umurbey'de kirada o- 
turdukları evin elektrik pa
rasını ödemiyen iki kafadar 
ın elektrikleri kesilmesi üze 
tine Belediye Başkanı Pars 
Dönmez’i ölümle tehdit 
ettikleri gerekçesiyle halk 
tarafından linç edilmek is
tendi.

Olay gençlerin savcı
lığa şikayet edilmesi ve I- 
fadeleri alındıktan sonra 
serbest bırakılması üzerine 
çıktı. Son yılların en hare
ketli gününü yaşayan U- 
murbey’liler, aslen Adapa- 
tartı oldukları öğrenilen 
Mustafa Baloğlu ve özcan 
Oztaş adlı gençlerin savcı
lık tarafından serbest bıra

kılması ile başladı.
Savcılıkta ifade vere

rek tekrar Umurbey’e dö
nen Mustafa ve özcan adlı

M gençlerin önleri bir grup 
köy genci tarafından ke
silerek dövüldü. İki taraf
arasındaki kavgaya halk da 
karışması İle olay büyüdü 
ve gençler muhtar binası
na sığınarak canlarını kur
tardılar. Bu sırada dışarı
da toplanan halk gençlerin 
kendilerine verilmesini İs
temişlerdir. Gemlik Jandar
masının olay yerine gel
mesinden sonra Kaymakam 
Namık Kahvecloğlu'da U- 
murbey’e gitmiş ve halkın 
dağılmasını İstemiştir.

HALK DAĞILV.IYOR
Kaymakamın yatıştırı

cı konuşmalarından sonra 
yine dağılmayan halk, Be 
lediye Başkanı Pars Dön- 
mez'e "Yılma reis arkanda 
biz varız" diyerek bağırmış 
ve gençler aleyhine göste 
ri yapmışlardır.

Olayların iflaha da ger 
ginleşmemesi için İlden 
Jandarma takviyesi isten
miş ve çok sayıda jandar 
ma, II jandarma Alay Ko
mutanı Murtaza Erol kuman 
dasında Umurbey’e gelmiş 
tir. Bundan sonra kalabalık 
dağılmış ve gençler güven 
lik kuvvetlerinin arasından 
kiiydçn çıkarılmışlardır.

Gençlerin köyde beyaz 
kadın ticareti yaptıkları söy 
lentileri üzerine soruşturma 
ya yeniden başlanmış oldu 
ğu öğrenilmiştir.

İki genci Umurbey'de 
dövmek, gösteri yürüyüşle 
rine aykırı hareketlerde bu 
lunmoktan dolayı 11 kişi 
Adi iyeye sevk edilmiş ve 
bunlardan Mehmet Ali Bo 
lat. Galip Dirsak, Aydın 
Bayır ve Doğarı Mete hak 
kında tutuklama karan ve
rilmiştir.

Mahkeme ayrıca Halil 
Maya, Ahmet ÇpşkunOağ 
delen hakkında da gıyabi 
tutuklanma kararı vermiş
tir.

O/jy>a-d«n sonra 
jandarma gsnçlari 

U murbay'den 
ÇIKARDI

Kadın Yüzünden
Arkadaşını Bıçakladı

Bursn’dan yanlarına 
aldıkları kadınlar yüzünden 
araları açılan İki arkadaş 
dan biri diğerini bıçakla 
yaralayıp kaçtı.

Bursa" Şöyle Buyur" 
lokantasında İçki İçen Ye
nlköylü Haşan ve Sadık 
Tufan adlı şahıslar yanları
na Ikr genel kadın almak 
Orhangazi'ye gitmek üzere 
Burna'dnd ayrılırlar Gemlik 
o girişte yanlarındaki kadın

lar yüzünden tartışmaya baş 
layan İki arkadaşın tartış
ması, taksi İçinde kavgaya 

dönüşmüş ve Terme Oteli ö- 
nünde Yenlköylü Haşan di 
yo tanınan, Sadık Tufun’l 
bıçaklayarak yolı atmıştır.

Yoralı Sadık Tufan 
Bursa Dovlet Hastahanesi- 

no kaldırılmış, Yenlköylü Ha 
san ise aranmaya başlan
mıştır.

Çocuk Kavgası Yüzünden

Komşusunu Bıçakladı
Kurtul Köyünde çocuk I 

kavgası yüzünden komşu- | 
sunu bıçaklayan şahıs tu
tuklandı.

Mahhalleda iki komşu 
çocuklarının aralarında baş 
tattıkları kavga önce anne
ler sonra babalar araşma 
sıçrayınca Ali Güney adlı 
köylü, komşusu Ali Dikmen 
I bıçakla yaralamıştır.

Ali Güney yapılan 
sorgusundan sonra tutuk 
lanarek ceza evine gönde
rilmiştir.

Nacaklı Suyu

İshale Hattı ihale Ediliyor
Belediyece Haydariye 

Köyü Nacaklı Deresinden, 
ilçemize akıtılacak olan iç
me suyu çalışmalarına hız 
verilmiştir.

Yapılacak olan döşe
me çalışmaları için PVC bo
ru ve ek parçalarının kapa
lı zarf, eksilme suretiyle 20 
Mayıs günü ihaleye çıkanla 
cağım bildiren Belediye Bas 
kanı Akıt, ’’borularm muam 
men bade* yaklaşı k alaea* 
4,5 milyon bnkbr demiş

tir. Öte yandan yeni açılan 
minubüs garajındaki kahve 
ve lokanta yerinin açık art
tı rm a ile kiralanacağı öğre 
raMşdr. Açık arttırma 12 
Mayıs günü Belediyede ya
pılacaktır,

Hamidiye Köyüne Köy
Halk Kitaplığı llkoku,lan

Kuruluyor K,p’"d'

Sovyet Bandıralı

Gemi iı'e

1200 Ton

İlçemiz Bucek w Köv Bu-ae İl fAtiftiMBılto 
lirinde Halk Kriee*4*un rumunun cı* *çrm yı*t. 1eenm 
Kurma Derneğince Hem»d< go^tnue >5 fvbb ’tH 
ye Köyüne 293 k »il* bir ç ani ■ «grian My *M0bd** 
k*er*ğn kunrtacağ» ec* nnde ’»7b - 1B7B 
iond». y* dûn «Me «MMı

Kıt Mojlak 
Lisesi 
ÖÖiöiuıllotlııcn 
hnzıılnnnn 
çalışmalar

I önümüzdeki 
halta açılacak 
KhRMKHT'te 
a*ti|n çıkan 
Uçak.
Fol nitratla 
çatılmalarım 
(UnlUraıı bir

I Itvııp öğrenci 
|örUlUyor

Mal ed*m 1200 * veaM

Gübre Geldi

kim ne 
vergi ödedi 
HAFTAYA HAŞUtYORUdÇ
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TÜRK-İŞ TÜKENMİŞTİR
Türk-İş üzerine çok yazılmış, çok 

söylenmiştir. Fakat bundan sonra, Türk- 
İş için söylenecek ve yazılacak bir şey

^kalmamıştır. Şimdi yazılanlar ve söyle
nenler, bu kuruluşun acı sonunu vurgu 
lamaktan başka bir şey değildir...

Abartıyoruz sanmayınız ; Türk-lş ar
tık tükenmiştir I..

Yüzlerce Federasyonu, binlerce üye 
si, birsürü Toplu-İş görüşmesi olsada 
Türk-İş tükenmiştir I...

Çok konuşan.- bu şekilde örgütünün 
sesini duyurduğunu zanneden, hatta 
ara sıra sermayeye meydan okur görü
nen bir Gene! Başkan'ı olsada Türk-İş 
tükenmiştir !..

Türk İşçisinin ilk büyük ve toparlayl 
cı sendikal örgütü ve bu nedenle geç
mişte birçok hizmetleri olsada Türk-İş 
tükenmiştir !..

Neden tükenmiştir, Türk-İş ?..
Çağının sendikacılık anlayışının dı

şında kaldığı için tükenmiştir...
işçi sınıfına söyleyecek sözü kalma 

dığı için tükenmiştir...
Hâlâ daha, partiler-üstü. partiler-altı, 

partiler-içi-dışı tartışmasını, büyük toplan 
tılarda büyük büyük sözlerle sürdürdüğü 
için tükenmiştir...

İşçiden yana politikanın, ancak eko 
nomik ve siyasal alanda birlikte Uğraş 
verilerek yürütüleceğini bugüne değin 
anlamamakta veya anlargnaz görünmek 
le tükenmiştir...

Yürüyüp giden, ilerleyen emekçilerin 
önünden gideceğine, oturup onları sey 
reden örgütünden kopuk yöneticileri 
nedeniyle tükenmiştir...

Emeğin hakkını ve karşılığını alaca 
ğı daha adil, daha hakça bir düzen 
kurmak isteyenlerin yanında açıkça ve 
gümbür gümbür yer alacağına, anlaşıl 
maz bir yansızlık politikası sürdürdüğü 
ve sürdürmek istediği için tükenmiş
tir^

Belki, hâlâ daha ayaktadır ; koca
man tabelalarıyla büyük büyük binala
rıyla, otomobilleriyle, hâlâ daha ayakta 
dır. Fakat Türk-lş tükenmiştir...

Cesetlerde glydirllebillrler, süslenebi 
lirler, mumyalanıp dik tutulabilirler, ve 
hatta canlıymış gibi gösterilebilirler, fa
ka yinede cesettirler ve yaşamıyorlar- 
dır I..

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
Davacı Karscesli köyünden Nuri Güleç, davalı Kara 

caali köyü muhtarlığı ve hazine aleyhine açtığı tescil 
davasında Gemlik ilçesi Karacaali Köyü köy içi mevkiin 
de kain doğusu yol ve Mustafa ,Za«a. çimalen Kadı 
Mustafa, Cenuben Kara Mustafa ile çevrili tahminen 
120 M2 analı evisin 40 aenedir ailliyeti olduğundan 
adına leşçilini talep etmekle bu yer hakkında baykaca 
hak iddia edenler varsa üç ay içersinde gerekli itiraada 
bulunmak tteere mahkememizin 976/212 sayılı dosyasına 
müracaattan İlan olunur.

şiir köşesi
|

Köylü Kızı
h Sevdiklerini hilesis severdi

• Yorgunluktan uğultularla uyanırdı geceleri
i Dirseğine dayanır seyrederdi sapsarı başakları
İ Bağdaş kurup düşünerek bakardı toprağa
i Tentene işlenmiş kırmızı yazmasıyla doyasıya
i Sonra başlardı başaklara bir şeyler anlatmağa
i Şarkı söylemesini bilmezdi
İ Türkü söylemekte ustaydı hani ya
İ Tertemiz parlak duygular uyandırırdı insanı
: Acılarla, Neşeleri karıştırmasını bilirdi
İ Bazan neşelenince gülmek isterdi ama
i istesede gülemezdi kahkahalarla

I: Çünkü içinden gelmezdi
i Kişiliği böyleydi böyle kalacaktı köylü kızının
: Ölümsüz Hatıralarda

İmdat PELTEK

YİTİKLERİN ÖYKÜSÜ
Bozkırda bir yer 

kurakmt 

kurak 
Güneş tepede 

sjcakmı • 
sibak

Alnında terler birikmiş 
Şimdi düşecek 
Düşüp toprağı demlendirecek 
Karşıdan bir türkü geliyor 

yanıkmı 
yanık 

Aha evin yolu 
uzakmı 

uzak
Dönünce kulübesine 

yorgun • 
argın 

kadını koydu ateşe çorbayı 
Üstü duman duman tarhana çorbası 
Geldi sofraya içtiler 

yan aç 
yan tok.~ 

Ellerine baktı 
yarık 

yarık dCKOAR KARABİBER

Nöbetçi
Eczaneler
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Gemlik KÖRFEZİ Okuyunuz 
Okutunuz Abone Olunuz

—•-

Halkın
Öğretmenlerine

j Boşuna tepmemişti o bunca yılı
: Ancak inandığı bir, şey vardı
f Yenilmemek Zulme, Karanlığa

Eğmemek başını bir enlıkta olsa
il Rahat bir nefes aldırmak insanlığa

• Canını dişine takarak
i Elleriyle yazıp» çizmek yanında

j:j Neden ? i Niçin ? i öğretmek halkına
■ Gözlerine anlatmak karanlığı bir bir
: İncelmemek, kaybolmamak yozluklar içerisinde
;| Zamanı iyi Beletmek

İmdat PELTEK

Kadınına baktı I
h I

Mecnun büe Leylisine öyle bakmazdı ! I
Unutmuştu acıyı I

neydi acı I
Eliyle aldı ocaktan kofu j
Cıgarasını yaktı I

Savurdu dumanını göğe 1 I
Dumanlar içinde kendini gö/dû I

Darmadağın I
iliğine kadar ffl

emilmiş... |

Kin vardı yüreğinde I
0 kini kuşanıyordu I
Sonra tekrar yuttururlardı /
Düşündü 1 I
Kin zehirini her gün yutmaktaysa -
Ayağa kalktı 

baktı kadınına j H
Sonrada dışarı çıktı i H
Üç gün sonra buldular
Yerde yatıyordu 

ama H
KÜSMÜŞTÜ

Gemlik
İnşaat Müteahhitleri Derneğinden
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ĞK

ağzıyla

yapıtında 
sorusunu

dik. Biz bu işi Ziya Gökalp'ın 
yapmayı da yeğledik.

Türkçülüğün Esasları adlı 
Gökalp : «Türkçülük nedir ?»

Uygarca yaşamlarını sürdüren ulus
ların, her alanda aşama yapma çabasınsında 
olduklarını yayın organlarından izlemekte 
yi*. Hele hele dillerine özen gösterip, anla 
şılır olması yönünde çalışmalarını sür
dürmeleri. Hükümetler değişir, dil çalış
maları aynı tutumda sürer gider. Öbür 
konularda olduğunca dillerinin anlaşılır 
olması yönünde yazarını, çizerini aydını 
nı, öğretmenini isteklendirmek çabaları
nı sürdürürler.

Bizde, Milli Eğitimde olduğunca di
limiz konusunda da felsefeleri doğrultu 
sunda yön vermek ister bazı hükümetler. 
Su çabalarını da yayım organlarında 
sürdürürler.

Çoğu arapçadan dilimize giren an
laşılmayan sözcükleri kullanmayı ister" 
kullanmakta direnirler. Dün 1950-1960 
devresi yaşandı. Eu devredeki, tutuculuk dil 
deki bugün de yaşanmakta. Bu ortamda, kısa 
da olsa dilimiz konusuna değinmeyi iste

şöyle yanıtlar «Türkçülük, Türk Milleti
ni yükseltmek demektir.» Bu tümcede 
geriye dönüş değil, her alanda olduğu 
gibi dilimiz konusunda da ileriye dönük 
çalışmalar yapılması vurgulanır.

Dil çalışmalarında halka gitmenin 
özü oradan almanın doğru bir girişim

Dilimiz özerine

olacağını benimser, örnekler verir, «Çar 
cuye halk dilinde çerçeve, Sekere, Ma
kara, Zukak, Sokak» sözcüklerinin nasıl 
kendimize uydurulduğunu anlatır. Bugün' 
özen gösterilerek üzerinde durula durula 
öğretmen sözcüğü yerini alan hoca söz
cüğünün de Farsçada «Hace: Efendi» an 
lamından dilimizde değişime uğrayarak 
yerleştiğini altını çizerek "'vurgular" 
Buradaki vurgulamamız Gökalp'ın işimi
ze gelen düşüncelerini benimsemek (On
ları da ters yüz [ederek gelmeyenlere 
hayır diyenleredir.) Bu olamaz cici bey 
ler !

İstenir ki : Dolaşma yerine cevelân, 
unutulma yerine : nisyan, yanlış* kanı 
yerine zuum, sütü bozuk, mayası bozuk, 
soysuz yerine; fürumaye diyelim. Öğret
men beğenilmez, Olumsuzluğu vardır. 
Öğretmek istemeyen kişi anlamınadır. 
Ya mualim; yada hoca denecek. Ne di
yelim ikibininci yüzyılın eşiğinde, yüz
yıllar ötesine dönük kafalar, dilimizde 
geriye dönük inatçıl bir direnme.

Kim ne derse desin. Türk Dil Kuru
mu nun karşısına Dil Akademileri ( ! ) 
çıkarılsın. Türkiyemizde anlaşılır dilimiz, 
Öz TÜRKÇE m iz konuşulacak. Dilimiz, 
de özleşmeye dönük olmayan çalışmalar 
boşuna.

«Uğraşma», «Savaş» varken «Cidal» 
diyemeyiz, Arap değil TÜRKÜZ 1

e

Gemlik Sahil Kulüp Derneği Tüzüğü
8- YÖNETİM KURULU : Beş asil ve beş yedek üyeden teşkil olmak üzere genel 

| kurulca seçilir. Yönetim kurulu seçimi gizli oyla yapılır. Genel kurulun kabulu ha- 
I Ünde açık oylada yapılabilir. Yönetim kurulu ayda bir defa toplanır, gündemdeki 
I konuları görüşür ve karara bağlar. Yeni seçilen idare heyeti aralarında toplanarak 
I bir başkan, bir başkan vekili, bir muhasip bir veznedar birde sekreter seçer aralıksız 
| Ve mazaretsiz olarak üç toplantıya katılmayan üye müstafi sayılır onun yerine yedek 
| lerden ençok oy almış bulunan üye gelir. .

9- GÖREV VE YETKİLERİ :
[ I Yönetim kurulu yıl sonuna kadar faaliyet raporunu hazırlar bütçeyi yapar ve genel 

i kurula sunar. Yönetim kurulu fevkalade hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. 
I Gene) kurul toplantılarını dernekler kanununa göre tertip ve tanzim eder. Kulübün

£

yapacağı işleri tertip ve kontrol eder luzumu halinde ücretli müdür ve idareci tuta
bilir. Dernekler kanununa güre tutulması lazım gelen defterleri tutar ve detferlerin 
tanzim ve tetibinden sorumludur. Kulüp gelirlerinin idaresinden yönetim kurulu so
rumludur.
10 Derneğin başka yerde şubeşi yoktur. Ve başka yerde şube açılmayacaktır.
II- Denetim Kurulu. Genel kurul tarafından üç asil ve üç yedek üye olarak seçilir 
En az üç ayda bir derneğin masraflarını gelir ve gider makbuzlarını kontrol eder 
çalışmaların usulüne uygun olup olmadığını tetkik eder noksanlan yönetim kuruluna 
bildirir. Durumu sene sonunda bir rapor halinde genel kurula sunar Hesaplarda eu- 
istimal görürse genel kurulu toplantıya çağırabilir, Denetim kurulu en az iki kişi 
olarak toplantı yapar ve karar ekseriyetle verilir ilk toplantıda aralarında vazife tak 
ilmi yaparlar başkan ve raportör seçerler.
12* Haysiyet Divanı. Coual kı'.rul tarafından üç kişi olarak seçilir haysiyet divanı 
kanunlara ve tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyeler hakkında idare heyetin 
İn zevk ettiği evrakları inceler ve bunlar hakkında karar verir hakkında haysiyet 
divanınca İhraç karan verilen üyo genel kurula nıüraacatını yapar ve kendisini savu 
nur Genel kurulun vereceği karar yüyürlüğe girer. Üye genel kuntla mütaacat et
mene haysiyet divanının vereceği karar kesinleşir
1.3 - Aidat. İdare heyeti tarafından üyeliğe kabul edilenler bir defaya mahsus olmak 

| Üzere 10 TL, kayıt parası ve hor ay 5 lira aidat öderler.
J 14- Tilzük Değişikliği. Tüzük değişikliği daha evvel gündeme alınacağı gibi üyelerin 

Z üçte birinin vereceği dilekçe iletin müınkümdür tüzük değişikliği karart genel kurul* 
| ca ve genel kurala katılma hıkkına rahip üyeleri üçte iki çoğttnlıığııûun karan ile 
I yapılır. Tüzük değişikliği milliye ant|rine bildirilir ve gazete ilede ilan edilir.

Gayrimenkullerln Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, 
kıymeti, evsafı :

1- Gemlik Tapa sicilinin pafta 4, parsel 133 de kayıtlı Gemlik Adliye köyü çift 
lik mevkiinde kain 659 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 15.000.- lira kıy- 
meç takdir edilen zeytinlik,

2- Gemlik Tapu sicilinin pafta 4. parsel 136 da kayıtlı Gemlik Adliye köyü, çift 
lik mevkiinde kain 1025 metrekare mir darlı ve bilirkişi tarafından 20.000.- lira kıy 
met taktir edilen zeytinlik

3- Gemlik Tapu sicilinin pata 4, parsel 121 de kayıtlı Gemlik Adliye köyü çift 
lik mevkiinde kain 4625 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 60.000.- lira kıy
met taktir edilen zeytinlik,

4- Gemlik Tapu sicilinin pafta 4, parsel 51 dc kayıtlı Gemlik Adliye köyü çift
lik mevkiinde kain 1700 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 30.000.- lira kıy
met takdir edilcu zeytinlik,

5- Gemlik Taku sicilinin pafta 4, parsel 100 de kayıtlı Gemlik Adliye köyü çift
lik mevkiinde kaiu 2150 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 30.000.- lira kıy
met takdir edilen zeytinlik ki cem'an beş parça gayrimenkul açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

SATŞI ŞARTLARI :
1- Satış 7/6/1976 Pazartesi günü yukarıdaki sıra gereğince :

1 Nolu sıradaki 133 parsel sayılı gayrimenkul saat 10.00 ilâ 10.15 srasındt,
2 Nolu sıradaki 136 parsel sayılı gayrimenkul saat 10.15 ilâ 10.30 arasında,
3 Nolu sıradaki 121 parsel sayılı gayrimenkul saat 10.30 ilâ 10.45 arasında,
4 Nolu sıradaki 51 parsel sayılı gayrimenkul saat 10.45 ilâ 11.00 arasında,
5 Nolu sıradaki 100 parsel sayılı gayrimenkulde saat 11.00 ile 11,15 arasında 

Gemlik icra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu v® 
satış ‘'masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 17 / 6 / 1976 Perşembe günü aynı 
yerde 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 acaklılarla diğer ilgililerin (-J-) 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 heıncn veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş «ayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 975/ 223 T sayılı dosya numarasıyla me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur. 28/4 /1976

(1c. îf. K. 126 )

fxf İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

15- Derneğin Feshi. Derneğin feshi ve istifası halinde dernekler kanununa göte it- 
lem yapılır. Kulübün menkul ve gayrimenkulleri çeCık esirgeme kerem ren verilir.
16- Yapılacak genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu yerine kain elmak **• 
re müteşebbis heyet yetkili mercilere mlrecaat ederek derneğin kurulmasını cağlar 
dernek lokalini tertip ve tanzim ederek ışlet^gyt açar.

17- Dernek organlarının teşkiline kadar dernek işlerini vûtntmek ürere v« damağı 
temsile yetgili olarak geçici yönetim korulunun isim ve adresleri aşağıda çıkerılmıştır 
ismet Çakıcı Balıkpaatn mah 2 nolu cad no 63 Gemlik 
Hüsüyin Çelik Kava gazinocu •
Helil Güneş Yeni mak keklik tok uo İn *
Erol Uçar Orhaniya mıh no 15 »
Celal üluktya Orhaniye taba sok no 8 *
Geçici yönetim kurulu başkanı Hüseyin ÇeSktit.
işbu tüzük 17 maddeden ibarettir. BİTTİ
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Gemlik Belediye Başkanlığından 
İLAN

1> Nacaklı suyu isal* hattı tesisatı PVC. boru ve rk 
parçaları şartuauıesı gereğine© 2490 sayılı kamın hüküm 
l«ıi dahilinde kapalı aarf ekşitme sureti ile ihaleye çıka 
silmiştir.

2- Muhammen bedeli 4,586,902,55 lira olup, mukav* 
kat tomınatı 151357 liradır.

3- İhalesi 2O'Meyıs»197ö Perşembe günü aaat 15.-de 
Beledi ve encümeni hususunda yapılacaktır.

4- İhaleye iştirak edecek rin ihale tarihinden üç gün 
evvel müracaatla iştirak be'gesi almaları gereklidir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlar dolayısı ile mey da 
na gelecek gecikmeler dikkate alınmaz, 28.4.1976

Gemlik Tahmil ve Tah
liye İşleri Der. Bşk.

Kongre ilanı
Derneğimizin yıllık olağaı 

genel kurul toplantısı 12 
Mayıs 1976 Çarşamba günü sa 
at 2l,oo de dernek lokalinde 
yapılacağından sayın Üyeleri
mizin teşriflerini rica ederiz.

GÜNDEM

^KÖRFEZ
BASIMEVİ

Gemlik Belediye Başkanlığından
İLAN

I- Belediyemize© yaptırılan münübüs-otobüs garajı 
içinde buluma kahve ile kiralayıcısı tarafından yapıla
cak lokanta yerleri ayrı ayrı şartnameleri gereğince açık 
artırma sureti ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- Kahvehanenin aylık icarı 2000.- liradır.
3- Lokanta inşaatı kiralayıcısı tarafından yapılacak 

olup aylık kirası 300 liradır.
4- ihaleleri I2.Mayis.l976 Çarşamba günü saat 15 de 

belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

I- Açılış
2- Saygı duruşu
3- Raporların okunması
4- Raporların müzakeresi
5 Yeni idare heyetinin 

seçilmesi
6- Dilekler ve kapanış

RESSAM

Yeoi
»üC.iü'Kr

SÜNNET
Yeni Atelyesinde
Çalışmaya Başladı

IşıklılReklâmlar
Cam Jabelâlar

Saç hanlar
İstiklâl Cad. 27 Mayıs
İlkokulu Aralığı

İLÂN
Sınırlı Sorumlu Gemlik Öğretmenleri 

Tüketim kooperatifinden
Kooperatifimizin I. olağan Genel kurul toplantısı ekseriyet temin edilemediğin 

den 2. toplantı 20 Mayıs 1976 Perşembe günü saat 10.30 da Gemlik 27 Mayıs İlko
kulu salonunda aşağıdaki gündem gereğince yapılacağından ortaklarımızın teşrifleri 
rica olunur,

GÜNDEM
I. Açılış ve divan seçimi (Saygı duruşu)
2. Yönetim kurulu ile denetleme kurulu çalışma raporlarının okunması
3. Bilanço, gellr-gider hesap cetvellerinin okunması
4. Kurucu yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası
4 Anasözleşmonln okunması ve ortaklık' sorunlarının karara varılması
6. Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurullarının seçimi 

. 7. Dilek ve temenniler
8. Kapnış

Davetiyelerini
Sayın Müşterilerine

Sunar

MÜJDE
GUNEY-SAN

Ticaret YelSanayii
Kaliteli sıhhi tesisat malzemelerinin satışından başka 
tesisatçı gerektirmeyen Termosifon imâlatına geçmiştir. 
Sıçak soğukjbataryası duşu kazan üzerinde sabit olup, 
Köy’e kiracıya ve yazlık kamp yerlerinize düşünülerek 
özel olarak imâl edilmiştir.

Not: Müessesemize uğramanız menfaatınızadır

Fatura BONO irsaliye
Kartvizit DAVETİYE Karladres

HER ÇEŞİT 
BASKI VE CİLT 
İŞLERİNİZDE

Temiz iş 
Uygun Fiat 

Zamanında Teslim

Balık pazarı mah. Alemdar cad No: 8 GEMLİK

Gemlik M S.P Gençlik Kolu Bşk
Milli Selamet Partisi Gemlik İlçesi Gençlik kolunun normal ikinci kongresi 9 M# 

yls 1976 Pazar günü saat 14.00 de parti binasında aşağıdaki gündem gereğince ya- 
pılocaktır. Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM M.S.P Gençlik Kola Bşk. lığı
I Açılış ve yoklama 2 Divan heyeti seçimi 3 Faaliyet raporunun okunması
4 Hesap ropörunırn okunması S Raporlar öterinde tenkitler 6 Eski idare he

yetinin ibrası 7 Yeni idare heyl seçimi 8 Siyâsi konuşmalar 9 Kapanış
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I

Bîr heyet kıyıları elli

KUM OCAKLARININ KİRAYA
VERİLMESİ BEKLENİYOR

Armutlu kıyılarında 
bulunan kum ocaklarının 
11 Genel Meclis karart ile 
kiraya verileceği öğrenil
miştir.

Nusretiye koyundaki 
kum ocaklarının bazı nü
fuslu kişilerce kiraya isten
mesi üzerine konu il ge
nel meclisine getirilmiştir. 

I Valilik Başkanlığında ku- 
I rulacak bir komisyonun 

adı ge ç e n yerde 
I yapacağı inceleme sonucu 

hazırlayacağı rapor Bakan
lığa sunularak kararın ger
çekleşeceği veya red e- 
dileceği öğrenilmiştir.

Perşembe günü Vali 
1 Yardımcısı Bayram Özen 

Başkanlığında ilçemize ge
len komisyon üyeleri 

i ''KABAKÇI” motoru i I e 
| Armutluya giderek Nusre- 
I tiye kum ocaklarını gez- 
I inişlerdir.

Komisyon pazartesi

Kermes 15
[Mayısta Yapılacak

Gemlik Kız Meslek 
| Lisesi öğrencileri tarafın- 

I dan hazırlanan çalışmaları 
'I 15 Mayıs günü yapılacak 
I KERMES’to satışa çıkarı- 
I llacıktır.

Okul Müdür Vekili 
Şükran Sönmez'den aldı- 

İğimiz bilgilere göre Ker- 
ımes'in bütün gelirleri O- 
kııl Koruma vo Bina Yap- 
turna Derneğine bırakılo* 

•i çaktır Tlbel Oteli Roof’un 
Nıjüo yapılacak olan Kermes’• 
Uylln davetiyeleri önümüzde* 
\ iki günlerde satılacaktır.

Ingiltereye 
Magnezyum 
Sattık

Limanımızdan Ingllte- 
Irt’ya magnezyum İhraç •* 
dildi.

Kütahya magnezyum 
rocsklsrında çıkarılan vo 
|6zol torbalarda ambalajla-

||nan magnezyum madeni 
hammaddeei limanımızda

D. S. 4

günü ilde toplanarak ko
nuyu görüşeceği ve kum 
ocaklarının kiralanıp kira
lanmamasını!) kararlaştırı
lacağı öğrenilmiştjr.

BALIKÇILAR KARŞI 
ÇIKIYOR

Nusretiye Kum ocak-

larının kiralanacağını du
yan Gemlik’ti balıkçılar 
bu durumun Su Ürünleri 
Yasasına ve Kum Ocakla
rı Yönetmenliğine aykırı 
olduğunu iddia ederek 
''kıyılardaki kum ocakları 
üç beş kişinin menfaati

75 (Murat 124) Daha İhraç Edildi
Limanımdan önceki gün 75 adet 

Murat 124 oto daha ihraç edilmiştir.
TOFAŞ oto malzemesi getjren AR

ZU şilebi yükünü boşalttıktan sonra 
Yunanistan’a götürülmek üzere 75 
Murat otoyu yükleyerek limanımızdan^ 

Fayrılmıştır.

Yunanistan'ın Ege sorunu nedeniy
le Türkiye île arasındaki diplomatik 
gergielik yüzündan bir ara bozulan 
ticari ilişkilerin düzelmesiyle yeniden 
oto ihracının başladığını bildiren yet
kililer, Murat-124 lerin Yunanistan'da 
ilgi gördüğünü bildirdiler.

Limanımısdan Yunanistan’a ihraç Edilen Murat 124 Otoları Görülmektedir

Çimento Karaborsasını önlemek için inşaat sahiplerine 
Belediyece Belge veriliyor.

Çimento Sıkıntısı Devam Ediyor
Aylaıdır davam edan 

çimento sıkıntısı, çimento 
dutlarına zam yapıldığı hal 
de devam etmektedir.

İnşaat yapımının en 
yoğun olduğu bir dönemde 
çimento bulamamaktan ya 
kınan Inçıat sahipleri bele
diyenin Uyguladığı yöntem 
den eonra biraz olsun ra
hatladıklarını belirtmişlerdir

Gemllk’e günde 2 bin 

torba çimentonun geldiği 
belitten Belediye Başkanı 
I. Akıt* karaborsa satıştan 
önlemek için Bursa çimen 
io fabrikasından Gemlik’e 
ayrılan tahsisatı öğrendik 
ve bayilerin elindeki çimen 
tvlann günlük çimento 
miktarına göre ihtiyaç sa
hipletme Belediyemitce v» 
irilen belge İle 29 liradan 
çimento alabilmektedirler” 

için kiralanamaz" demiş
lerdir.

Konu ile ilgili olarak 
Gemlik Balıkçılar Derneği 
ve Su Ürünleri Kooperati
fi yöneticilerinin Vali Ka- 
rasarlıoğlu’nu ziyaret ede
cekleri öğrenilmiştir.

demiştir.
Köylerde çimentoya ıh 

tiyaçlan olan inşaat sabîp 
leri köy muhtar tıklarından’’ 
inşaat yaptrrmaktauır” va
zıh bir belge alarak bete- 
d iyeye başvurup aynı vol 
d sn çimento a’m aktadırlar.

Çimento sıkıntısı gide 
Hissiye kadar bu yöntemin 
sürdürüleceği öğrenilmiştir.

Yarın
Anneler
Günü

Her yıl Mayıs ayının 
ilk pazar günü kutlanan 

anneler günü yarın da 
kutlanacaktır.

Annelerinize küçük 
bir armağan alarak sevin
dirmeyi unutmayın.

Birinci Basamak 
Kolej Sınavları 
Belli Oldu

İlkokul öğrencileri a- 
rasında yapılan kolej sı
navlarının birinci basamak 
sonuçları belli olmuştur.

25 Mart 1976 tari
hinde kolejlere giriş sınav
larının birinci basamağını 
10 öğrenci kazanmıştır.

Metin Karataş, Enver 
lyisoy. Canan Topoğlu, 
Mehmet Çatak, Ertuğrul 
Şahin Alper Koni, Nur A- 
ğiş, Müge Tekeli. Orhan 
Şenoğuliarı, Halim Eroğ- 
lu'nun kazandığı Kolej 
birinci basamak sınavla
rından sonra. 2. basamak 
sınavları 6. Temmuz 1976 
günü başvurdukları okul
larda yapılacaktır.

Belediyenin
Yeni Aracı
İlgi
Topladı

Gemlik Bo-u Ssn fir
masının Belediyeye bağış
ladığı 350 bin fire île yap
tırılan yeni s»c ilgi tosla
dı.

Elektrik idaresinin hiz
metinde kullanılan araç, ev 
n> zsmande itfaiye teşkila
tın TARAFINDAN ÛA kul
lanılacaktır.

15 fneaveye kadar yük- 
çelebi ten araç b» kamyon 
üzerine özel olarak mon
te ettirilmiş ehtp sokak
lardık lydrniatma lembe- 
leırnın değişe»» neni 
rinde daha çok işe yara
maktadır.

Sigara Sıkıntısı Siderilemiyo
Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Demaği başkanı 

‘‘Bayiler Halkla Karşı Karşıya
Bırakılıyor” dedi

Yoklukların alabildiğine 
çoğaldığı son günlerde sı 
gara tiryakilerinin içecek si 
gara bulamaması tekel ida 
resine hücumların yoğun
laşmasına sebep oldu.

Tekel İdaresi ambar
larının tamamen boşalma 
sından sonra bayilere dün 
yalnız Samsun ve Birinci 
sigaraları dağıtılmış, Bafra, 
Kulüp, Maltepe, Harman, 
Yenice olmadığından verile 
mem iştir.

Gemlik'te sigara bu
lunmamasında tekel yöne
ticilerinin kabahatli oldu
ğunu bildiren Gemlik Kü
çük Esnaf ve Sanatkârları 
Derneği Başkam Şükret 
Solmaz “Tekelde sigara 
yokluğu nedeniyle halk

K. Kumla’da Yollar Onarılıyor
Marraaranın turizm cenneti Ölerek isim yapmış 

olan Küçük Kumla Köyünün bosuk olan yollarının 
onarım çalışmaları başlamıştır.

Karayolları tarafından Kumla, Büyük Kumla 
arasında başlanan onarım çalışmalarında dalgalarla 
bozulan karayolunun 180 metrelik bölümft baten 
duvarla tesviye edilmiştir. Kumsaldaki Yalı Köprü
lünün de önümüzdeki günlerde yapılacağını bildiren 

i Karayolları yetkilileri deniş mevsiminde koşuk yo- 
ı lun kalmayacağını açıklamışlardır.

bayilerle karşı karşıya kal
maktadır. Çevre kasabala
rında her çeşit sigara bu
lunurken ve sahil boyu 
köylerindeki en küçük ba
yide her çeşit filitreli si
gara bulunurken, Gemlik’- 
in içinde sigara bulunma
masının sorumlusu tekel 
yöneticileridir.” demiştir.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

* İstanbul’da Yapılacak 
Toplantı Hakkında”
İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları İs

tanbul’da bugünlerde toplanmak üze
redir.

Aynı dinden, aynı ırktan olan top- 
tumlartn temsilcilerinin bir araya gelip, 
bu bağdaştırıcı görünen unsurların et
kisiyle ortak kararlar almalarını doğal 
karşılarız. Bunda da bir ölçüye kadar 
yarar vardır.

Burada üzerinde durmak istediği
miz. bu toplantıdan yarar gelip, gelemi- 
yeceğini tartışmak değildir. Bu bir ölçü
den sonra diplomatların ve uzmanların 
tartışabileceği bir konudur.

Bizim üzerinde durmak istediğimiz, 
bu toplantı nedeniyle Türkiye'de başla
tılan propaganda ve yaratılmak istenen 
havadır.

Gerçekten, bazı basın organları ve 
çevreler, bunu, tüm İslam ülkelerinin 
birleşmesi ve bir nevî "Mukaddes Cihat" 
ciarak ilan etmekte, Türkiye’nin laik bir 
devlet olduğuna unutur görünmekte
dirler. Dünya’nın bugünkü ekonomik ve 
siyasal konjontüründe, büyük boyutla
ra ulaşması ve fazla etkili olması ola
naksız olan bu toplantı, olduğundan 
çok değişik şekilde kamuoyuna yansı
tılmakta, akıl ve geçmişteki olaylar mis

tik duyguların arkasında bırakılarak konu 
alabildiğine bir duygu sömürüsü haline 
dönüştürülmektedir. Toplantıya katılan- 
ların içinde, sadece Türkiye'nin laik ve 
demokratik bir hukuk devleti olduğu 
gerçeği es geçilmekte, bu arada bazı 
gerçekler olduğundan başka şekilde 
gösterilmektedir.

"Müslümanız, öyleyse hepimiz kar
deşiz.." düşüncesinin, kritik anlarda faz
la geçerliliği olmadığı ortadadır. Bunun 
örnekleri sayılmayacak kadar çoktur ve 
acıdır. Bilinen bu gerçekleri burada sı
ralamaya gerek yoksada, bunların u- 
nutulmaması gerektiğini vurgalamak 
zorunludur kanısındayız.

Ayrıca, Türkiye’nin bu toplantıya Dış 
İşleri Bakanlığı’ seviyesinde katılması, 
diğer ülkelerin yanında sahip olduğu ö* 
zelliğe ters düşer. Evet, Türkiye’de halk 
müslümandır, fakat devlet laiktir. Bu 
gerçeği söylemekten vebadan kaçılır 
gibi sakınılmakta, bu konuda parle- 
mentoda olsun, hukuk çevrelerinde ol
sun bir tartışma açma gereği dahi du
yulmamaktadır.

Bu toplantının hiç İlgi duyulacak yö
nünün olmadığı elbettekl savunulamaz. 
Fakat bunu olduğundan değişik şekil
de göstermek gayreti, konunun İç poli
tikada kullanılmak üzere hazırlandığı 
kuşkularını yaratmaktadır. Bu konu İle 
özellikle laiklik konusundaki görüşlerini 
bildiğimiz bir siyasi partinin aşın şekil
de ilgilenmesi» ayrıca İlgi çekicidir.

Gerçekten İlerici ve akılcı güçler top
lumu bu noktada uyanık bulundurmak 
zorundadırlar. Fare doğuracağı önce
den belli olan dağdan, mucizeler bek
lenmemelidir.

'/ty:
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Umuılunu Yitiren MİSİ
Bir adam

duruyordu elleri şakağında

Bir adam
bakışları çivilenmiş

Gecenin ilerlemiş anında

karanlık sarkıyordu pencerelerden 
Alnının çizgilerinde ıslıklı bir ter

ve yıkıntısı kör talihinin

Yiten umuduna bakıyordu adam 
Zinciri eşmiş gibiydi düşünceleri 

Tüm acili böğründe

bir ısırık ikide bir

Cano o

İşle Cano...0yanlızlığımızda bir gece daha o 
Belki daha bin gecesi olacak ömrümüzün 
Yine bitip tükeneceğiz
Tüketeceğiz ömürle birlikte kaderimizi
Kahrederce olsada gütmeliyiz gündüzlerimize 
Gündüzler ki tüm kahpeliğiyle vururken gözlerimize 
Geceler de düşüyorya avuçlarımıza...
Kâh iki damla gözyaşımızla
Kâh gözbebeklerimizle büyüyen anılarımızla 
Kaybolup giderken ömrümüzdeki ilkbaharımız 
Bir iki kırıntısıyla canlansada AŞK ımızı 
Çok görmemeliyiz DOĞA’ya, Doğa'da bize 

Biz böyleyiz bilmediğimizce bize yak|n 
Yazımız sonbaharımızda ise 
Ne yapalım dersek eğer çaresizliğimize 
Susmalıyız CANO. Tıpkı Doğa gibi 
Avuçlarımızda saklamalıyız. Tabiat ana giBi

Ve ağzından bir tad zehir zıkkım 

Bir odam

duruyordu düşüncelerinin ötesinde 
Gecenin sessizliğinde tek başına

sağır aynalardan okunuyordu yaşamı 
Dört duvar daralıp üstüne varıyordu 
Bir adam bir ağacın çatalında

düşüncesi He bir ip gerip

Yiten umudunu arıyordu

Elleri şakağında sessiz sedasız

gece büyüyordu.

M. Akif ÇAMLI

Neredesin
Kaldık memlekette sigarasız 
Kaldık yoklar pazarında 
Ne bakkalda» ne çakkalda 
Nede koskoca tekel de 
İflas mı ettin yoksa tekel 
Tiryakileri- var bu meredin 
Çekmezse bir duman 
İçmezse onu 

Vurulmuşa döner., 
Kimi derdinden içer sigarasını 
Kimide zevkinden

Fikri ATEŞ

Nöbetçi

Zeynep Namık 10 "

Merkez

Gemlik

ftyucu 

Ceylân 

Özer

Merkez

Şifa

B Mayıs

9 *'

14 •»

IS -

11

12

13 *

Eczaneler
1976 Cumartesi 

" Pazar 

*’ Pazartesi

* Seh

’ Çarşamba

* Perşembe 

Cuma

’ Cumartesi

Bazen Uğra
Şu dünyaya bir düzen ver 

İnsanlar muradını alsın 

Bazen uğra fakir köye 
Topraklar ürünü alsın 
Al etide in evlere 
Evlerde tadını alsın

Sedat YILDIZ

İLÂN ve ABONB

Kongre ilanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.
SAHİBİ HÜSEYİN GÜLBB 

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRKl 

idare Yeri ; Gazhane Cad. Şirin Pnajı
Dizgi ve Baskı

TEL.

GEMLİK 
İLAN VE

H 
*

s
-

: »Körfez Basımevi * Şirin Pmjı

— GEMLİK.

KÖRFEZ GAZETESİ 
ABONE Fİ ATLARI

Resmi ilânlar tek sütun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve icra ilânları sütun em.si 15 TL. 

özel ilânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.
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Körfez 
basımevi

YENİ DAVETİYE 
ÇEŞİTLERİNİ 

SUNAR

9 Mayıs Analar Günü. Har 
yıl bugünlerde ana övgüleri düzülür, şi
irler okunur. Kuşkusuz, analar çok çok 
övülmekten yanaklarından doyasıya ö- 
pülmekten, sırtlarda taşınmaktan daha ö 
tede sevgiye, saygiya değer kişilerdir. 
Armağanlar verilir analara bugünlerde 
Onlar, acı gülücüklerle alırlar arma
ğanlarını. Berikiler şen şakrak çevreye 
neşe saçarak alırlar armağanlarını. Bi
rincilere acılarını dindirecek armağanlar 
verebilmek, olanaksız. Yitirdiklerini, ço
cuklarını atamazsınız kucaklarına. İkin
ciler yaşamları boyunca acısız kaygısız 
varsıllık içindedir.

Çocuk sevgisi ana için, doyumuna 
varılmazlıktır. Ya çocuk acısı? Bahar ta 
zesi, vücudunun bîr parçası çocuklarını 

। yitirmenin acısı Dayanamaz buna ana
lar, dağlar taşlar yuvasının geçim ko
şullarını paylaşarak para kazanma yo
luna tutan çocuğunu gözleyen ananın 
kaygıları bir anda yasa boğulur. Dişin
den tırnağından artırarak okullara gön- 

I derir, rahatsızdır. Her an bir şeyler 
I bekler diken üstünde. Çocukları vurulur 
I anaların acımasız. Analar itelenir, yer

lerde sürüklenir kızlarıyla, oğullarıyla. 
Tarlasının taşını, toprağını eşelemiş, 
çapa sallamış erkeğinin yanında. Alın 
teri akıtarak, soğan, ekmek yiyerek, 
oğlunu kızını okutabilmenin tutkusu i* 
çinde kazandığı para ona beklemediği 
bir anda evlât acısı tattırır sonunda.

Analar günSnda pırıl pırıl giyinmiş 
çocuklar. Ellerinde pahalıca armağan
lar anaları için. Analar gününde, varsıl 
çocukların yaşamlarını izledikçe çocuk 
dünyasında kahrolan, solan, yiten içe 
dönüklüğü daha da pekişen çocuklar.

Bunlar ne götürecekler analarına? Ka
na bulanmış çiçekleri mİ? «Al anacığım. 
Bu çiçekleri beni kokladığından daha 
öte bir içtenlikle kokla. Bu çiçeklerde 
acımasızca öldürülen ahilerimin kanları, 
analarının dinmeyecek gözyaşları var.» 
mı desinler.?

Yoksulluğumuzu çıplaklığımızı gör
mek, acılarımızı daha içten duyabilmek 
için doğuya gitmeğe gerek yok bence 
Bitlis, Bingöl, Hakkari.... sözün kısası 
tüm doğu yaşamıyla Gemlik'te, Bursa'da, 
İstanbul’da yaşam değiştirme çabası ver- 
mekteler. Buralarda da, sabahları az 
da olsa çocuğunun önüne bir tas çor- 
bacık boyamamanın, özlediğince çocu
ğunu büyiitememenln; okullarda arka
daşları içinde boynu bükük kalmasın 
kaygısı, çırpın^» İçinde olan analar.

Ellerimizi uzatabiliyor muyuz? Kay
gılar, acılar içinde olan analara, çocuk
larına, yurtlarındaki yaşamı böylesine 
haram edenlerin karşısına bütün gücü
müzle dikilebiiiyormuyuz analar, babalar?

Biliyorum yazılar, iç açıcı gelmeye
cek. Ama böyle bir ortamda analara 
övgüler yalnız, yalnızca söz. Azda olsa 
gerçeklerin yanından geçmekle adları
mızı dindirmek, birşeyier duyurmak is
tedik. Yurdumuzun, Ulusumuzun toplum
sal gerçekleri, gözlerimizin önünde se
riliyken bakmadan, görmeden geçeme- 
yiz.insanı sevmek, insancıl olmak, zor
luklar içindeki analara ellerimiyi uzat
mak.

Sevgili, elleri nasırlardan, . yüzleri 
güneşten unçlaşmış gözleri yaşlı analar! 
Sîzlere yurdumun en güzel kır.

Çiçeklerini bütün içtenliğimle suna
rım. Karaçalılar başkalarının olsun.

SÜNNET DÜĞÜN 

NİŞAN 
DAVETİYELERİNİ 

GÖRÜNÜZ
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| vergi ödedi
V 0
• ADI SOYADI TİCARİ Ö.N. VERGİSİ <

o
§ Haşan Dillioğlu 
O H. Avni Beceren 

Hüseyin Avcı
5 Münip Atasoy
2 Mustafa Çavdar
2 Muzaffer Onur
o Ali Seymen
S Namık Mutsun
• Mehmet Mutman
• Osman Parlak
2 Seyfi Arıkan
2 Sami Beceren
2 Ali Sami Arseven
2 Ali Çakmak
0 Bahattin Çavdar
2 E. Burhanettin Dinç 
• Ömer özer
5 Naciye Dikim
2 Kemal Dikim
• İsmail Pekşeker
• Sakip Tangün
8 Ali Şirin
• Rıfat Karsak
J Akif Saygı
1 Tevfik Solaksubaşı
2 Mehmet Gürle
• Yusuf Ertür
2 Şükrü özsayın
2 Ahmet Yılmaz
J İbrahim Akıt
g Mustafa Ülkü
2 Hamdi Tangün
2 H. Rıza Ateşoğlu
2 Nihat Tener
2 Eşref Göker
c Cemalettin Gezgin
3 İsa Ak
o Hakkı Akın
o Kemal Kılıç
o Ali Turgut
® Ahmet Kütahya

Zeytin Tüccarı 
G. Menkul S.

Akaryakıt Bayii 
G. Menkul S.
Zeytin Tüc.
Top. Bakkal 
Sarraf Z. Yağı İm- 

e 9

G. Menkul S.
Doktor
Oto mal. G.M.S. 
G. Menkul S. 
Zirai G.M.S.İ

er Dahili ticaret 
Alçı taşı im. 
Zirai

Zeytin Tüc.
Top. Bakkal 
Zeytin Tüc. 

■ 9*

Turşu İm.
Tüccar
Otel ve Kahve 
G.M.S. İradı 
Serbest Muhasebe 
Petrol Bayii 

» »
Zeytin Tüc.
Top. Bakkaliye 
Zeytin Tüc.

» >
Buzdolabı Bayii 
G.M.S, İradı
Kasap 
Kasap 
Zeylin Tüc.
G.M.S. İradı 
Z. Yağı imali

23865 g
2065 2

56997 •
36055 |

8915 ®
18715 2
17365 2
319B0 2
30865 S

2710 t
11672 |

5590 •
4105 2
2740 2

31447 2
33910 •
9090 •
4C72 |

15805 •
38425- J 
25240 2

204265 2
53015 2

1255 •
67 655 ♦

€815 t
11890 2
3155 I 

41560 2
72850 *

1715 |

83605 •
32335 •

4940 2
18715 2
2015 2

29590
20740 •■
33247 •
8740 «

70065 J
•

; MÜJDE
GUNEY-SAN

I Ticaret ve Sanayii
Kaliteli sıhhi tesisat -malzemelerinin satışından başka 
tesisatçı gerektirmeyen Termositon imâlatına geçmiştir. 
Sıçak soğuk bataryası duşu kazan üzerinde sabit olup, 
Köy’e kiracıya ve yazlık kamp yerlerinize düşünülerek 
özel olarak imâl edilmiştir.

Not: Müessesemize uğramanız menfaatımzadır

Balık pazarı mah. Alemdar cad No: 8 GEMLİK

ÇATAK
TUHAFİYE

YAZLIK ÇEŞİTLERİNİ SAYIN 
GEMLİKLİLERE SUNAR

Bay bayan ve çocuk Kot Blujinleri 
İç giysiler, irevera etekler
Yazlık gömlekler, deniz mayolan 

HER ÇEŞİT GİYİM EŞYASI

İSTİKLÂL CAD.
A. ŞİRİN PASAJI
NO. 5 - GEMLİK

Ali Çatak
Yeni Çarşı girişi Kuyumcu Karşısı GEMLİK

I
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KÖRFEZ
î idari yari । Şirin pasajı
İJ TEL..* 707 — GEMLİK.
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« Dizgi va Banin körfez Basımavl

Sayfa s 4 8 Mayıs 1976—Cumartt

Gemlik Belediye Başkanlığından 
İLAN

1- Nacaklı suyu isal» hattı tesisatı PVC. boru ve ek 
parçaları şartnamesi gereğince 2490 sayılı kanun hüküm 
leri dahilinde kapalı sarf ekşitme sureti ile ihaleye çıka 
rılmıştır.

2* Mubınanıeu bedeli 4,586,902,55 lira olup, mukav- 
kat teminatı 151,357 liradır.

3- İhalesi 20-Mayıs«1976 Perşembe günü saat 15,«de 
Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye iştirak edecekerin ihale tarihinden üç gün 
evvel müracaatla iştirak belgesi almaları gereklidir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlar dolayısı ile meyda 
na gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 28.4.1976

Basın ( )

Mağnezyum 
Sattık
bulunan (Amiral S. Altın* 
can) adlı gemiyle Ingilte
re'ye ihraç edilmiştir.

Limanımızdan ihraç
•dilen magnezyum 850 
tondur.

zat!
74 Nolu tabanca ruhsatımı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisi geçersizdir.

HÂN
Gemlik Karacaali Köyü Gençlik kampı Tesis Müdiirliiğündeı

1 - Aşağıda cinsi, miktarı, muammen bedeli, geçici teminatı re i 
şekli bulunan 4 grup maddeler kapalı zarfla ihaleye konulmuştur,

2 - Her grubun ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.
3 - İhale, yanlarında gösterilen gün ve saatlerde Gemlik Karacaali & 

lik Kampı Tesis Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
4 - Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayılı kanunun 2-3-4. maddelerîı 

ki şartlara haiz olmaları lâzımdır.
5 - Kapalı zafların ihale saatinden en az bir saat evvelinden maki 

mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi lâzımdır. Postadaki gecikmesi 
mes’uliyet kabul edilmez.

6 - Bu işlere ait şartname ve numuneleri Karacaali Gençlik Kampı 1 
sis Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içinde görülebilir.
Keyfiyet ilâu olunur.

Gemlik Belediye Başkanlığından 
İLAN

I- Belediyemizce yaptırılan münübüs-otobüs garajı 
içinde bulunan kahve ile kiralayıcısı tarafından yapıla
cak lokanta yerleri ayrı ayrı şartnameleri gereğince açık 
artırma sureti ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- Kahvehanenin aylık icarı 2000.- liradır.
3- Lokanta inşaatı kiralayıcısı tarafından yapılacak 

olup aylık kirası 300 liradır'.
4- İhaleleri I2.Mayis.l976 Çarşamba günü saat 15 de 

belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

Basın ( )

Halide Bekçe CÎNSÎ Miktarı Muhammen
Bedeli
Lira Kr

Geçici 
Teminat
Lira Kr

İhalenin günü 
Tarihi

Saati M

Et Koyun Sığır 2600 Kg 88600.00 5550.00 24.5.976 Pazartesi 14.00 Ka

Fikret Ekmek 15000 adet 36000.00 2700.00 <y <r 15 00 •
31 kalem bakkaliye 

maddesi
muhtelif 132877.50 7895.00 < « 16.00 <

Yeni Atelyesinde
Çalışmaya

24 kalem sebze
ve meyve

muhtelif 66220.00 4561.00 < «

Batın

17.00

(

t

)

Başlamıştır
İSTİKLÂL CADDESİ 

27 MAYIS İLKOKULU 
ARALIĞI GEMLİK

JDİÜ'CalÜ'^

•feKÖRFEZ
BASIMEVİ

Gemlik Belediye Başkanlığından 
İLÂN,

1 Belediyemiz memur ve işçilerine kumaşı dairemiz
den verilmek üzere şartnameleri gereğince yazlık elbi
seler açık eksiltme sureti ile diktirilecoktir.

2 İhalesi 12 Mayıs 1976 Çarşamba günü saat 15.— 
de encümen huzurunda yapılacaktır.

Melbusat M. Dikiş Bedeli Muvakkat Teminatı

Şöför ve mem. 36x200 — 7200.- TL. 540.— TL.
Yaz. Elbis,
İşçi Yazlık 52x150 — 7800.- TL. 585.— TL.

Basın ( )

Yas Günü
Davetiyelerini

Görünüz

Fatura BONO irsaliye
Kartvizit DAVETİYE Karlaüres

MJEJR ÇEŞİT
!l VE CİLT

IŞlCJElRt^lZUE

Gemlik Manavı
TAZE MEYVA VE SEBZE ÇEŞİTLERİYLE 

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 
OLMAKTAN GURUR DUYAR

Seçkin elemanîarımıyla her türlü sebze 
ve meyva ihtiyaçlarını evinize gönderir, 

Bir telefon kâfidir

tel: 856
Belediye Kahvehanesi Karşısı GEMLİK İstiklâl Cad Af Şirin Pasajı No. 5 ■" GEMLİK



Zeytin Kooperatifi Genel Kurul Kongresinde

KÜÇÜK TANELİ ZEYTİNLERİN
TARTISTISI ARKADAŞINI
BİR BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

KOOPERATİFÇE
ALINMASI İSTENDİ

Balık pazarı mahallesin 
de meydana gelen cina 
yette Hüseyin Aydemir ad 
lı genç arkadaşı tarafından 
bıçaklanarak öldürüldü.

12 Mayıs günü saat 
22.00 sıralarında bir süre 
önce araları açık olan Os 

man Kara ile karşılaşan 
Hüseyin Aydemir' yeniden 
tartışmaya başlamış ve tar 
tışma sonucu Osman Kara 
arkadaşını bir bıçak darbe 
si ile kalbinden vurarak 
öldürmüştür.

Seç İnşaat Şirketi ta ]

rafından yaptırılan apart 
manın arasında meydana 
gelen olay sonucu Hûse 
yin Aydemir sürünerek cad 
deye dek çıkmış ve son 
nefesini kaldırımda vermiş 
tir. D. Sa 4 te

72 Nclu Gemlik Mar 
ırara Birlik Kooperatifinin 

: genel kurul kongresi yapıl 
I mis üreticiler 1976 ürünü 
[ zeytin altınlarında küçük ta 

— neti ürünün kooperatifçe 
alınarak değerlendirilmesini 

I istemişlerdir.

Kongrede kooperatifin 
yıllık çalışmaları hakkında 
bilgi veren kooperatif Mü 
dürü İbrahim Okay, 1975 
iş yılında 4 milyon 289 bin 
184 kg taze kaplık zeytin 
alındığını belirterek'’ ortak 
(arımızdan almış olduğumuz 
zeytinler için 42 milyon 
540 TL ödedik” demiştir. 
Konuşmasında Zeytin- Koo 
peratifinin bu dönem de 
yalnız yurt içinde satış yap 
ağını bildiren Okay, bu

ytl 1.962 ürünü olarak 119 
bin 812 kg. 1969 ürünü 
olarak 53 bîn kg, 1972 ü 
rünü olarak 864 bin 553 
kg, 1973 yılı ürünü olarak 
733 bin 736 kg zeytin sa 
almıştır’* şeklînde konuş 
muştur Şu anda koopera 
tif depolannda 6 milyon kg, 
kaplık zeytinin olduğu da 
açıklanmıştır.

KÜÇÜK ZEYTİN 
DEĞERLENDİRİLSİN

Kongrede söz alan ko 
nuşmacılar. ağaçlara kara 
koşnilin musallat olduğu 
yıllarda ürünün rekoltesi 
nin düşük olduğunu ve ta 
nelerin de küçük olması ne 
deniyle tek geçimi zeytin 
olan Gemlik’li zeytin üreti 
çilerinin zor durumda Kal

diktan belirtilerek; "küçük 
taneli zeytinlerinin koope 
ratif tarafından mutlaka a 
lınması” istenmiştir, öte 
yandan genel kurula yapı 
lan bir teklifle zeytin satış 
(arında maliyete göre satış 
fiatlarının yeniden ayarlan 
ması ve beğer satış fiatına 
kiloğram başına 3 TL fark

D. Sa 4 te

fi Genel Meclisi Karar Verdi

KÜÇÜK KUMLA da Belediye Kurulacak
13 Mayıs günü olağan 

üstü toplanan İl Genel 
Meclîsi Küçük Kumla da 
Belediye Kurulmasına karar 
vermiştir.

Vali Mehmet Karasarlı 
oğlu Başkanlığında yapılan 
toplana 1,5 saat sürmüş

tür. Toplantıda Küçük Küm 
la yanında İnegöl Cerrah 
ve Orhaneli Gönük Belen 
Köylerine de belediye örgü 
tü kurulmasına karar veril 
miştir.

Kumla da Belediye kıo 
rulabilmesi için İl Genel

Meclisi kararının Bakanlar 
kurulu tarafından da onan 
ması gerekiyor. Kumla da 
Belediye Başkanlık seçimle 

ri 1977 yılında yapılacağı 
beklenmektedir.

Arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Hüseyin Aydemir 
ve olay yerinde toplan meraklılar görülüyor. (Foto Gemlik Körfez )

Ana Okula öğrencileri 9 Mayii günü annelerine öre/ bir 
program »unlular, öğretmenleri CMek Aeygün* Güzin Yanar, 
ve Nlgâr Şafak" ın gözetiminde hazırlanan program velllarce İl
giyle İzlendi. Hazırlanan piyango İla Bina Yaptırma Derneğine 
yardım toplandı.

Nihayet Hitarfepeliler Okula Kavuşuyor

Gemlik’e Bir Okul 4 Köye Lojman Yapılıyor
ilçemiz Hisartepo mah 

hailesi bir okula kavuşuyor
İt Daimi Encümeni ta 

rafından ihaleye çıkarılan 
Hiaartepe Mahhallesinde 
yapılacak İlkokula 1 milyon 
202 bin 554 lira kaşif be 

deli konmuştur.
Ote yandan lojmanı 

bulunmayan Katırlı, Fıstıklı, 
Şr.hinyurdu ve Adliye Köy 
İtrine birer lojmanın yaptı 
rılmaeı kararlaştırılmış ve 
yaptırılacak lojmanların 300

3800 Ton Demir
Geldi

Limanımıza Iskenberun 
Demir Çelik Tesislerinden 
3800 ton çubuk demir gel 
miştir.

'• Gençlik ” adlı şilep 
ile limanımıza getirilen çu
buk demirler treylerler Bur
sa Demir Çelik tevzi depo
suna taşınmıştır. İlgililer Bur 
»a bölgesinde demir sıkın
tısının giderildiğini açıkla
mışlardır.

A

Seçmen Kütükleri
Mart ayı içinde öğret

menler tarafından yazımı 
yapılan ve yasada belirtilen 
süre içinde askıda bırakılan 
Daimi Seçmen Kütük D.4te 

bin liraya' Adliye ve Şahin 
yurdu Köylerinde yapanla 
cak lojmanların 155 bin li 
raya ihaleye konduğu öğ 
ronllmlştir.

Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Saşkanz

” Toptan Ödeme Yapa® Yaıü Bap - Kur Üyeleri
Hemen Emekli Olabilmeli ”

Gemlik Küçük Es
naf ve Sanatkârlar Der
neği Başkanı Şükret Sol
maz gazetemize yaptığı 
açıklamada yaşlı Bağ-Kur 
üyelerinin toptan ödeme 
yaparak emekliye ayıra
cak kanunun çıkarılması
nı istedi.

Şükret Solmaz açık
lamasında şunları «özledi 
’ Bağ - Kur" un 2 milyo
na yakın üyesi vardır. 
Bunlar içinde 50 bine 
yakını emekliliklerini bek 
terken, bir kısım üyeler

İde hayatını kaybetmekte 
I dir. Ortalama yaşları 601 
I geçmiş olan bu üyelerden 

5 yılın prim ödenmesini 
kanun istemektedir. Oysa 
bu kişiler 30 yıbn üzerinde 
Esnaf olarak çalışmış,

I hatta bunu vergi dairele 
rindeu ve derneklerden

| aldıkları belgelerle ispat 
letnışlardır. Bugün y*Şİ* 
rı yetmişi bulan Bağ-Kur 

üyeleri mevcuttur. Tür 
kiyenin yaşama standart 
ise 60 tır. 1972 yılından 
beri 3,5 yıl düzenli prim 
ödeyen yaşlı üyelerin ne 
kadar daha yaşayacağı 
ise belli değildir. Bu ne 
denle yaşantılarının son 
günlerini mutlu geçirme 
leri için Bağ-Kur yasasın 
da zorunlu olarak değişik 
lik yapılmalı ve yaşları 
üyeler için toptan prim 
ödeme getirilerek eraeki 
likleri sağlanmalıdır.

D Sayfa 4 t:

Sandık
kurulları oluştu

Haziran ayında yapıla 
cak muhtar ara seçimleri 
nîn hazırlıktan tamamlana 
rak sandık kuruttan oluştu 
nılmuştun

Hafta içinde Yargıç
D. Ser. 4 ta

Gemlikli bahkç lar aldıktan bîr kararda 
Sursa hayır kurumlennc sırayla balık 

gbnderecekt'r. Balıkların sevk işlemi 
Belediyece karşılanscarktır
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Yeni Boyutlar Kazanıyor Gençlik
Danıştay Başkanı Uyarıyor..

Öğretmenmisiniz, görevinizi yasalar 
ölçüsünde yerine getiriyorsunuz, fakat 
kişilik sahibisiniz, bu bazı ilahlara kur
ban edilmeniz için yeterli bir neden olu 
yor ve bu nedenle görevinizden alınıyor 
sunuz. Yapacağınız yasai yollardan hak 
kıntzı aramaktır ve başvuracağınız en 
son yer yüksek idare mahkemesi yani, 
Danıştay’dır. Baş vurursunuz ve İşlem 
iptal ediliyor. Artık bu kararın tartışılma 
olanağı yoktur. Yapılacak olan, İdarenin 
Danıştay kararını uyguiamasidır. Hu
kukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilke 
lerine inantlıyorsa. bunun aksi düşünü 
lemez,

Genel Müdürsünüz, bağlı bulundu
ğunuz bakan partizan görüşlüdür ve 
sizi kendisine engel görmektedir. Politik 
nedenlerle görevinizden alınıyorsunuz. 
Başvuracağınız yer yine Danıştay’dır, 
Başvurursunuz ve yürütmenin durdu
rulması karan verilir. Yapılacak olan, bu 
kararın geciktirmeksizin uygulanması 
dır. Anayasaya inanılıyor ve saygı du
yuluyorsa, bunun aksi düşünülmez.

Öğrencisiniz, haksız ve kişisel suç
lamalarla okuldan çıkarılıyor ve öğre 
nim olanağından yoksun bırakılıyorsu
nuz. Hakkınızı en son arayacağınız yer, 
yine Danıştay’dır. Ve hakkınız verildiğin 
de, öğrenim yapma olanağına yeniden 
kavuşursunuz. Yasaların egemen oldu 
ğu bir ülkede yaşıyorsanız, bunun aksi 
düşünülemez.

Kısacası, anayasasında” İdarenin 
hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi 
dışında bırakılamaz” maddesi bulunan 
bir ülkenin vatandaşısınız ve bu size 
haklı olarak büyük bir güven vermekte 
dir.

Fakat, gelin görün ki heyhat l...
Yürütmenin durdurulması karan alı 

yor, uygulatamıyorsunuz,
İşlemin iptali kararı götürüyorsunuz, 

dinletemiyorsunuz.
Nedenini soruyorsunuz. Yanıtlıyorlar:
''İcra başlamıştır, durdurulamaz di

yorlar, Ülkeyi Danıştay mı yoksa Hükü- 
idare edecek diyorlar, uygulamıyoruz 
giderim (tazminat) davası aç diyorlar, 
velhasıl diyorlar, diyorlar...1'

Ve üstel.k bununlada kalmayıp, ba
sınıyla örgütleriyle Danıştay’a karşı am
ansız bir karalama kampanyası açıyor
lar, Yüksek idare Mahkemesinin değerli 
Yargıçlarına hakarete kadar İleri gidiyor 
|ar. Bu kampanya günlerce, haftalaca, 
aylarca sürüyor,durmuyor sürüyor...

Ve İşte bu Danıştay’ın saygıdeğer 
Başkanı Hakkı Ülgen, Kurumun 108. 
kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı 
konu,mada, kalesini koruyan biiyük bir komutan 
gibi, Danıştay’ın onuruna, Yargıçların kişiliğine ve 
hukuk devleti ilkelerine, yapılmış saldırıları karşılı- 
yor ve uyarı gttrevinide yerine getiriyor; ** Anayasa 
suçu işliyorsunuz..

Kısacası, İsmail Hakkı Ülgen Türkiye'de yargıç 
1er olduğuna inananların, bu inançlarını kanıtlamış 
ve tarihi bir uyarıda bulunmuştur. Tarihten ders 
alacak yaradılışta olmayanlar, bunuda elbettoki u» 
mursamıyseaklardır.

1.
demek ki

aldılar başlarını-giitiler
o yarıncıl gençlerimiz

demek ki inanıyoruz yalanlara
ve sanki üflüyor da

kutup yellerini karşılıklı 
soğuyor-soğuyoruz birbirimize

2.
demek ki

gün geçiyor
doymamışlığımızca susuyoruz

çöl kaktüslerinde mi kalıyor ellerimiz
bir gömüt yalnızlığında mı görüyoruz kendimizi 
demek ki yosun yosun çürüyoruz

3.
o güç- o tutku
o devingen birleşim

sarıyor mu biryerlerimizi
demek ki eskitiyoruz dünü
yarma toprak toprak oluyor gönlümüz ds 

yeni bir sürgün yeşertiyoruz taa içimizden

4.
ve demek ki

yeni boyutlar nerde biz ordayız
gençlik kazanıyor o denizi
inanmaki yüce bir kuştur içimizde doğurgan 

yalandır o yarıncıl gençlerimizin
alrp başlarını gittiği yalan

Ihsan Topçu

Yinede Hey Hey
Gelişim doluyuz

gecemizle gündüzümüzle

o kadarda kür değiliz ya!

Kargaşalıkların alabildiğine yaşandığı...

özgür düşünce savaşımızda

o gündeyiz bu günde de
özgür sonarız oysa kendimizi

Özgürlük deniliyorsa eğer özerklik tutkusuna..

o da özgür, bu da..

özgür biz gene!

özgür değiliz aslında

Sadece kendini öyle sanan

köleleriyiz., yine!
Kendimize, özerkliğimizi aıazcasına.

Fikri Ateş

YİTİKLER
Bir gündür yaşıyorlar çaresiz
Gördük;
Gözler: Yitiklerin gözleri 

yanımızda yöremizde hep bunlar. 
Soluk kesen yokuşa tırmanmayan 
Yürümeyen ayaklar.
Bin selam benden sevmediklerine
Yitiklerin Ayağı.
Bir kalem, bir kağıtla
Gerçeğe oynamayan parmaklar 
karanlıklar durağı
Bin selam benden sevmediklerine
Yitiklerin parmağı.
Sıska cüsseli çoluk çocuk ağlarken
Bir yandan zaman öldürüp durur
Ye eller: uzanmayan günlere 
Bin selam benden sevmediklerine 
Yitiklerin elleri.

İmdat Peltek

Nöbetçi |
Eczaneler I

s Gemlik 15 Mayıs 1976 Cumartesi fl

JM
KN Zeynep Namık 16 ** ” Pazar g
M Erçek Ti " ” Pazartesi ■M*

Şifa it - " “ 1

D Ceylân 79 ** M Çarşamba K
Kuyucu 2» - * Perşembe i

Mi Özer 27 " * Cataa ,V
Merkez 22 *

İLÂN ve ABOMB
Kongre İlanları 100 TL

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL

RAHİBİ HCSBYİM Gl'LIB

SORUMLU MÜntR : CIMGtl GÖRÜ.

İdert Yeri : Gozhcne Cad. Jirta Paea^
Dizgi ve Baskı ; Körfez Basımevi - Şirin Pasaj*

TRL- 8 TUT GlMLtl

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE Fİ ATLARI

Resmi Tinler tek »itan re o 30 TL.

Mahkeme ve î<rn îlinlan sûm «an 15 TL.
Özel Dialar p eter hile alınır.

Abone ; Tılîık 25 6 Aylık 15 Uradır.
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Kuşku birleri İçin için yiyip bitiren 
bîr hastalıktır. Tanımız kasın da olsa. 
Gereği yokken binlerinden kuşkulanırsı 
»iz. Size çevrilen bakışlardan alınır, aç 
muzlara düşersiniz, Mart olmayı, erdem 
lilik îlkaleri açısından «.abesle iştigal» 
bulan kişilerden kuşku duyarsınız. Çok 
güvendiğiniz, saydığınız, kişilerin bekle 
itilmeyen davranışları kuşkuya götürür 
sîzleri.

Nereden, nasıl getirdiği bilinen, sa*Q 
tın alınarak altına bîr sandalye, eline u- 
mulmayan yetkiler verilen; erdemlikten 
uzak olanlardan kuşku duymanız doğal
dır. Çünkü o kişi başkalarının haklarını 
çiğneyerek gelebiimişsa bir makama her 
şey bekleyebilirsiniz ondan. Böyle kişi
lerde, iyilikçi olmak, acımak, hoş görü 
doğruluk bulamazsınız. Hele hole yol gös
terecek, sorunlarınıza ışık tutacak güçle
ri yoktur bu kişilerin. İçe dönük, iki yüz
lü, kaypak, gammaz, sepette pamuğu ol
mayan zavallıcıklardır bunlar. Şunuda 
hemen ekleyelim. Bugün geçerli olan, 
belki de yarın da geçerli olacak hacıyat
mazlardır bu insancıklar. Ne yurt, ne 
ulus, ne çevre, ne de kişisel sorunları 
( çözecek değil ) düşünecek kafa oluşu
muna azda olsa erememişlerdir. Kuşku 
duyulmaz da, bu asalaklardan, ne yapılır,? 
Adamcıkların bizleri nerelere götürecek
leri sezi İse bile kestirilemez ki. Okulun
daki kadın işçisini güdümlü yöneticinin 
küfüre varan sözle azarlazışını, yine ba
yan öğretmen arkadaşınızın yaptığı öğ
retici tablosunu beğenmiyerek yırtışını^ 
( sanki kendisi iyisini yapabilirmiş ) Bu

fi sayın kişinin yaptığı, çirkinlikle tanımla 
\ yatağımız davranışlarını ; yüreğiniz bur

kularak izlerken kendi açınızdan da kuş
ku duyarsınız. Ortam bu. Ugulanan tak
tik sözüm ona sindirerek dize getirmek. 
Bitlerdeki kuşkulara bugün ulusça ortak 
yanımız olmuştur. Artık kuşkulu yatmıyo
ruz, uyumuyoruz da.

Evet. Ulusça kuşkuluyuz. Yaralarımız
dan, çocuklarımızın yarınlarından kuşku 
duyuyoruz. Güvence içinde yaşamak, is
tenilen herşeyi kesemize uygun bulabil
mek, satın alma gücümüzün seviyeli ol
masını istemek, hakkımızdır. Türkiyemiz 
kuşkulu insanlar Türkiyesi olmaktan kur
tarılmalıdır. Çimento, demir bulunamaz
ken mesken politikasından söz açmak 
olanaksız. Bir tarafta sürünen yoksullar 
topluluğu. Bir yanda viskiler patlatan, 
kazancını alttaki yoksula kazanamayana 
borçlu mutlu kişiler. Yanlış uygulama
larla milyonlarca zararın, Vergi iadele
rinin, sırtımıza yüklenmesi ne derece 
doğaldır? Tüm çabaların, verilen hizmet
lerin halkımıza tam olarak götürecek 
bir yönetim istiyoruz artık,,

Sayın, ezilen köylüm, işçim, öğret
menim, memurum. Tüm halkım! Kuşkula
rımızdan sıyrılalım, doğruyu görme, an
latma yollarını deneyelim. Bugün bizim 
için kaçınılmaz doğrultu budur kanı
mızca Yurt, ulus yararına olumlu bilinç
lenme yolunu bırakmayalım. Katı, acı 
gerçekleri görmeyenlere gösterelim

Umut dolu günlerimiz ilerde.
Anayasayı çiğnemekle suçlanan MC 

gidicidir gidici.

spor spor spor spor
1. Umurbey Belediye
Başkanlığı Futbol
(acılaşmaları BaşladıI

Umurbey Belediye Başkanlığınca düzenlenen I. Umurbey Belediye Başkanlığı 
Futbol karşılaşmaları geçen hafta Belediye Bşk. Pare Dönmez'in varoşu ile başladı.

Yapılan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı.

Yıldırım Spor: 4 Esnaf Spor: 2
Yıldırım Spor: Mustafa, Bilgin, Murat. Enver, Fahrettin, Sinan, Zekai, Meh

met, Nurettin, Haşan, Bekir.
Müsabakanın ve turnuvanın ilk golünü 5. dakikada Ali'nin ayağından Esnaf- 

Spor kazandı. 40. dakikada Nurettin beraberliği sağladıysada 42. dakikada Okan du
rumu Esnafspor lehine 2-1 yaptı İkinci devreye 2-1 yenik başlayan Ytldınmspor 48. 
ve 75. dakikalarda Nurettin 80. dakikada da Enver'in ayağından kazandığı üç golle 
müsabakayı 4-2 önde kapadı.

Umurspor 2:119 flKorfalspor o:

Doğanl'Gençlik :5 Umur|Gençlik|:53
Takımlar: Doğan Gençlik: Yusuf Mustafa Dursun Abdullah Tamer Kemal 

Mehmet Mücahit Hüseyin Zeki Halil.

Umurspor: Sanver, Çetin, Osman, Halil Hüseyin, Sadettin, Abdullah, Tuncay 
İsmail. Cemil, Mustafa.

Müsabakanın birinci devresi Abdullah'ın attığı golle I-o Umutspot’un lehine 
sonuçlandı. İkinci devreye süratle başlayan Umurspor Tuncay’ın ayağından bir gol 
dalın kazandı ve sahadan 2-e galip ayrıldı.

e -ifcu -n,

Gemlik i. Yurdu3’t i GemBkspor: 0
Gemlik 1. Yurdu: Mülayim. Nnvertsa. lennil, Nurettin. hbmol Yusuf, Salih 

Haşan, Cevdet, Ali.
Pazar günü yapılan ilk karşılaşmada ise Gemlik tdmanyurdu Gemlîkspor’n Yw 

»uf ve Hassn'ın altığı gollerle S-o yendi.
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Dizgi ve Bani Aörfez Basımevi

Sayfa : 4 15 Mayıs 1976—Cumartesi

HAN
Gemlik karacaali köyü Gençlik kampı Tesis Müdürlüğünden

1 » Aşağıda cinai, miktarı, muammeri bedeli, geçici teminatı ve ihale 
I şekli bulunan 4 grup maddeler kapalı şartla ihataya konul muştur*

2 * Her grubun ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.
5 - İhale, yanlarında gösterilen gün ve saatlerde Gemlik Karacaali Genç 

lik Kampı Tesis Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
4 - Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayılı kanunun 2-3-4. maddelerinde 

ki şartlara hain olmaları lâzımdır.
5 - Kapalı zatların ihale saatinden en az bir saat evvelinden makbuz 

mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi lâzımdır. Postadaki geçikmeden 
mes'uliyet kabul edilmez.

6 - Bu işlere ait şartname ve numuneleri Karacaali Gençlik Kampı Te
sis Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içinde görülebilir.
Keyfiyet iiâu olunur.

vb mevve

CÎNSÎ Miktarı Muhammen
Bedeli
Lira Kr

Geçici
Teminat
Lira Kr

İhalenin
Tarihi

günü Saati Şekli

; Et Koyun Sığır 2600. Kg 88600.00 5550.00 24.5.976 Pazartesi 14.00 K.zarf 1

Ekmek 15.00 adet 36000.00 2700.00 <Y « 15 00 a
ı 31 kalem hakkaliy 

maddesi
e muhtelif 132877.50 7895.00 « « 16.00 «c

24 kalem sebze muhtelif 66220.00 4561.00 <( 17.00

Basın

MÜJDE
GUNEY-SAN

I

TicoıeCve StmfflfM j

Kaliteli sıhhi tesisat malzemelerinin satışından başka 
tesisatçı gerektirmeyen Termosifon imâlatına geçmiştir, 
Sıcak soğuk bataryası, duşu, kazan üzerinde sabit olup, 
köy’e, kiracıya ve yazlık kamp yerlerinize düşünülerek 
özel olarak imâl edilmiştir,

Not : Müessesemize uğramanız menfaaiınızadır

Balık pazarı mah. Alemdar cad No: 8 GEMLİK

Matbaamızda çırak olarak çalıştırılacak ilkokul bitirmiş çocuk 
alınacaktır, isteklilerin basımevimize müracaatları duyurulur.

Gemlik Belediye Başkanlığından 
İLAN

1 Belediyemiz memur ve işçilerine kumaşı dairemiz
den verilmek üzere şartnameleri gereğince yazlık elbi
seler açık eksiltme sureti ile diktirilecektir.

2 ihalesi 12 Mayıs 1976 Çarşamba günü saat 15.— 
de encümen huzurunda yapılacaktır.

Melbusat M. Dikiş Bedeli Muvakkat Teminatı

Şoför vs mem. 36x200 — 7200.- TL. 540.— TL.
Yaz. Elbis.
îşçi Yazlık 52x150 — 7800.- TL. 585.— TL.

Basın

İÇİŞİZ

Yeğenler Lokantası
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRDİ

Ucuz fiatlar itinalı servisi ile sabahları işkembe çorbası ve çeştill çorbalar, balık çeşitleri, et ızgaralar 
sıcak yemekleri ile dost ve müşterilerine hizmet etmekten kıvanç duyar

Çarşı Camiî karşısı GEMLİK

Gemlik Manavı
TAZE MEYVA VE SEBZE ÇEŞİTLERİYLE 

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 
OLMAKTAN GURUR DUYAR

Seçkin elemanlarımıyla her türlü sebze 
ve meyva ihtiyaçlarını evinize gönderir.

Bir telefon kâfidir

tel: 856
Belediye Kahvehanesi Karşısı GEMLİK

Elemanlar Aranıyor
Vardiya amiri olarak görevlendirilmek üzere MAKİ 

NE TEKNİKERİ Atölyesinde çalışacak Sanat {Enstitüsü 
TORNA TESVİYE bölümleri mezunları, elemanlar aran 
maktadır.

İsteklilerin şahşen veya yazılı olarak Fabrikamız 
Personel Şefliğine müracaatları rica olunur.

KAV ORMAN SANAYİİ AŞ ORHANGAZİ / BURSA

Cinayet
Olaydan sonra kaçan 

Osman Kara emniyet kuv 
netlerinin sıkı bir takibi so 
nucu yakalanmış, ağabeyi 
Bilal Kara ile göz altına 
alınmıştır. Daha son 
ra yargıç karşısına çıkan 
lan zanlılardan Osman Ka 
ra suçunu kabullenerek cî 
nayeti işlediğini belirtmiş 
tir. Osman Kara yakında 
Bursa Ağır Ceza Malike 
meşine sevk edilecektir.

Seçmen 
Kütükleri

leri kesin şeklini almıştır.
İlçe Seçim Kurulu ü- 

yeleri tarafından son dene
timleri de yapılan Daimi 
Seçmen Kütükleri sonucu 
Gemlik Köylerinde 10 bin 
54 seçmenin, merkez ma
hallelerinde ise 12 bin 92 
seçmenin kütüğe yazıldığı 
saptanmıştır.

Yaşlı Üyelere
Parlamenterlerin bu 

konuya ivedi olarak eğil 
melerini isteyen Solmaz, 
ölüm yardımlarının zama 
nında gönderilmemesine 
de değinerek ölen bir 
Bağ-Kur üyesi borçlu o 
tarak toprağa verilmekte 
dir. Kefen parasını bile 
bulamıyan üyelerimiz mev 
cuttur. ölüm anında ka 
aunda belirtilen ölüm yar 
dimi hemen yapılmalıdır. 
Altı ay sonra gelen ölüm 
yardımının varan olma 
maktadır. Ölülerimizin 
mezarlarda kemiklerini 
sızlatmağa kimsenin hak 
ki yoktur?” demiştir.

Sandık kurulları
Ahmet Şeritçi Başkanlığın 
da toplanan İlçe Seçim 
Kurulu dört köyde kurula 
cak olan Sandık kurulları 
için Katırlı Köyünde Meh 
met Kara (Bşk), İbrahsn 
Ekici, İsmail Güngör. HaH 
Tekin, Sabri Sevim, Yasar 
Atalay’ı, Fevziye Köyünde 
İbrahim Silvin (Bşk) Fikri 
Kayaalp. Mehmet kurt,Vus 
tafa Ünal, Mehmet Yılmaz 
’ı, Selimiye Köyünden : 
Nurettin Arsten (Bşk) İb 
rahim Beler, Ahmet Özrirk, 
İbrahim Bala yı. Kapaklı 
Köyünden : Tuncay Bulut 
(Bşk) Yaşar Engin, Nesati 
Kaya Cengiz Erdoğan, Ib 
rahim Tutucu’,ıı atamıştır.

Küçük taneli zeytinler»
konması için yönetim kuru
kına yetki verilmiştir. Yö 
netim Kurutu bu koruda 
Birlik Genel Müdürlüğüne 
teklifte bulunacaktır.

tim kurulundan iki üvaft 
için seçimler yapıtmış ve 
bunlara Abdullah Aba ite 
Necati Arda geîîrilmişîir. 
Denetim Kurulu üyaİldaR

Orman Bakanlığı Çanakkale Baf Müdürlüğü Yenice Orman İş. Müdürlüğünden aldığım tomruklara 

ele I7-9-974 tarih I3S parti Nalu va 19-6-974 tarih 319 parti Nolu teminat makbuzlarım kaybettim, Geçersizdir.

Mehmet Kaya Bıçkı Atelyesl-Gemlik

SEÇİMLER YAPILIYOR
Kongrede çalışma ra 

porian aklanan esiri yöne

ne ise Nurettin özel île 
Ahmet Çeterez seçürraşiir.
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Picaret ve Sanayi Odasında Yapılan Toplantıda

M
i» asta
<Ö JL. » Ü JR ü I, D» ü
Geçen yıl Kulüpçü Ah lerinin' aranmasına başlan

SAPTANMASI İSTENDİ
Ganilik Ticaret ve Sa

nayi Odasında top'anan 
Gemlik’ti zeytin tüccarları, 
hükümetin belirli bir zey* 
tin politikası uygulamasını 
ve zeytinin srandaıtlaşttn- 

I tarak, ambalajlarda sa- 
! olan zeytinlerine menşe 

konmasını istendiler.
.72 Nolu Gemlik Marma

ra Birlik Satış Kooperatifi 
I Yönetim Kurulu üyeleri Zi

raat Odası, Esna! Kefalet

kanı Tevfik Solaksubaşı 
* artık zeytin piyasasına tüc 
car değil Marmara Birlik 
Zeytin Kooperatifi hakimdir” 
"Gemlik Zeytini uygulanan 
yanlış taban fiatı politikası 
ve kooperatifçe ucuz sa
tılması nedeniyle değer kay 
betmeğe banşlmıştır

Ege’nin ve Akdeniz'in yağ
lık zeytinleri yine hükümet 
terce belirli bir zeytin politi 

kası olmaması nedeniyle sofra

gün Gemlik sofra zeytininin 
maliyeti Ege ve Akdeniz'in 
yağlık zeytinin satışıyla 
aynı fiattadır. Bundan da 
zarar gören Gemlik'ti üre
tici ve tüccarlardır" şek
linde konuşmuş, hüküme
tin biran önce belirli bir 
zeytin politikası çizmesini 
istemiştir.

ZAM YAPILMALI
Daha sonra koopera

tifin çalışmaları hakkında Ticaret Odasında Yapılan toplantıdan bir görünüm

met Kaya’yı (Tumba) iske 
le meydanında öldürerek 
kaçan ye daha sonra ya
kalanarak adam öldürme su 
çundan dolayı Bursa 1. 
Ağır Ceza Mahkemesince 
yargılanmakta olduğu sıra 
da yine jandarmaların elin 
den firar eden Ömer Köse 
Orhangazi Gürle Köyü, 
dereboyu mevkiinde plaka 
sız Renault otomobil için 
de ölü olarak bulunmuş
tur.

Kinrn tarafından öldü 
rüldüğü saptanamayan ci
nayetin bilinmeyen katil

mıştır.
GEMLİK'TE GÖRÜLMÜŞTÜ

Ömer Köse jandarma 
ların etinden kaçtıktan son 
ra bir süre izini hiç belli 
etmemiş, fakat son hafta 
içinde Gölyaka dolayların 
da ve Gemlik içinde bir 
kaç kez görülmüştü. Ö- 
mer Köse nin kaçmasından 
sonra herhangi bir olayın 
doğmaması için sıkı güven 
lik önlemleri alınmıştı.

Ömer Köse’nîn cesedi 
üzerinde kırka yakın mer 
minin bulunduğu öğrenil 
miştir.

Koop. Baştanının da hazır 
bulunduğu toplantıda ko
nuşan Ticaret Odası Baş-

zeytini olarak değerlendiril 
mekte ve tabii olarak ucu
za satılmaktadır. Oysa bu-

Şehit Cemal ve Atatürk İlkokullarında geçenhafta 

Iflnde düıenlonen 'Yıl Sonu Gaco’ lerl büyük İlgi topla 
mıç, flrancl valllarl yavrularının kaçarı İla sundukları 
proframları merakla lıl«ml|l«rdlr> (üstte) Şehit Cemal 
İlkokulu direncilerince hatırlanan "Küçük Ali” adlı oyu 
flun bir gdrüniUıU İla Atatürk İlkokulu direncilerince

umulan "Birsen'İn Rllyası" adlı oyunun bir 
(Örülüyor.

görüntülü

bilgi veren Gemlik 72 no
lu Zeytin Kooperatifi Mü
dürü, İbrahim Okay, "son 
yaptığımız genel kurulda 
her kaliteye 3 lira zam 
vapılmasını talep ettik ka
rarı yakında toplacak olan 
Birliğimiz verecektir” de
miştir.

Yağlık Zeytin ile sofralık 
zeytinin mutlaka ayrılması
nı, ve standartlaşmaya gi
dilmesini isteyen üretici ve 
Ziraat Teknikeri Hakkı Ça
kır: "İzmir Zeytin Standart
laştırma Enstitüsünce 11 
yıldan beri hazırlanan fa» 
kat bir türlü yasalaşmayan 
Zeytin Yönetmeliği çıkarıl
malı Marmara, Ege ve Ak
deniz zeyitinlerinin fiat po
litikaları bir esasa bağlan
malıdır. Zeytinde çıkış 
menşeyi çok önemlidir. 
Bu uygulama olmadıkça 
Gemlik zeytini gerçek de
ğerini bulamayacaktır.” 
Şeklinde konuşmuştur.

Kermes
Büyük İlgi 
Topladı

Gemlik Kız Meslek Li
sesi öğrencilerince hazırla
nan Kermes geçen hafta Ti 
bel Oteli Ruufunda yapıldı

Saat 15.oo de Okul 
Müdür vekili Şükran Sol- 
mnz'ın açılış konuşmasıyla 
başlayan Kermes büyük 
İlgi gördü, Gemlik’in sos
yetik hanımlarının çoğunluk 
ta olduğu Kermes te öğren 

। ellerce yıl içinde yapılan 
çalışmalar satışa çıkarılmış 
vo davetliler tarafından kı 
sa bir sürede kapışılmışım

Kermes gelirlerinin» 
okul onarıınında kullanı 
lacnğını bildiren Okul Mü 
düresi Şükran Solmaz, *'öğ 
nitellerimizin başarılı çalış 
malarının satışından 18 
biti Ura topladık" demiştir.

Ortaöğretimde 
Dersler Sona 
Erdi

Orta öğretimde 1975- 
76 öğretim yılı dün son 
dersten sonra bitmiştir. 
3 Mayıs 1976 gün ve 
1884 sayılı Tebliğler Der 
gîsinde yayınlanan Orta 
öğretimde Sınıf Geçme ve 
Sınav Yönetmeliğine göre 
Pazartesi günü öğretmen
ler kurulu toplanıp öğren
cilerin durumları görüşüle
cek ve derslerden başarı
sız olan öğrenciler isterler 
se 28 Mayıs günü başla 
yacak olan tamamlama 
kurslarına katılacaklardır. 
Kurslar 14 iş günü devam 
edecektir.

Yine yönetmenliğin 
belirttiğine göre : Tamam
lama sınavları 17-30 Hazi 
ran tarihleri arasında, yapı 
lacak "5” alan sınıf geçe 
çektir.

Tamamlama sınavların 
da başarı gösteremeyen 
öğrenciler 14-24 Eylül ta
rihlerinde yapılacak bütün
leme sınavlarına katılacak
lardır.

İlkokullarda öğretim 
4 haziran günü sona erecek 
tir»

Dr. Şekeroğlu 
Muayenehane Açtı

Bursa SSK Hariciye 
Mütehassisi Operatör Dr. 
Ayhan Şekeroğlu ilçemiz
de muayenehane açtı.

Tanınmış Dr. Şekeroğ 
lu’nun her gün çelişme 
saatleri dişinde TOB DER 
yanındaki eski Kimya-lş lo 
kelinde hastalan kabul et
meğe boşladı.

19 Mayii Gençlik ve Spor Bayramının 57. yılı töreı terle katlandı. Futbol Ba
hasında saat 10.oo da başlayan törende günün anlamını bildiren konuşmalar ve fl 
irler okunduktan sonra kız ve erkek öğrencilerin sporatif hareketleri telefimi), 
daha sonra ise kasa minder gösterileri yapılmıştır.

Fotoğrafta geçit törenine katılan Gemlik Lisesi kız öğrencileri görülftyor

KARŞIDAN 
KARŞIYA 
GEÇMEKTE 
OLAN KADIN 
TAKSİ ALTINDA 
CAN VERDİ

Dörtyol kavşağında 
meydana gelen kazada yaş 
lı bit kadın taks altında 
kalarak can vermiştir.

Perşembe günü Yalo 
va yönünden Bursaya doğ 
ru gitmekte olan Yüksel 
Tanyürek yönetimindeki Es 
kisehir plakalı Murat oto, 

dört yo) kavşağından 
karşıya geçmeğe çalışan 
Melek Morsl (70) ve Fat 
ma Şerbetçi adlarındaki ka 
dinlere çarpmıştır. Olayda 
eğir yaralanan Melek Mo 
rai Bursa Devlet hestehe

D Sayfa 4 te

OTURAKLI

İ

İS

i

CilâM Suney, Cumhur!

dm Sandığı seçimleri yapıldı.
Burada konufan İlköğretim MOdOrS, Sunay* o taç

Ne verici bu sözü söyleyen Suney kadar K Böyyük» 
değil ama, acaba kendisi " OTURAKLI " mıdır bilmek

V*
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‘1919 yıh Mayısın, n 19. günü Samsu
na çıktım. Genel durum »e görünüş,

Osmanlı Devleti'nin içinde bulundu
ğu topluluk. Genel Savaşta yenilmiş, Os 
manii ordusu her yanda sadelenmiş, ağır 
bîr "Ateşkes Anlaşması» imzalamış. Bü
yük Savaşın uzun y.-liart boyunca, Ulus 
yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve 
yurdu Genel Savaşa sürükleyenler, kendi 
başlarının kaygısına düşerek, yurttan kaç 
rrışlar. Padişah ve halife olan Vahdettin, 
soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını o 
koruyabileceğini umduğu alçakça yollar 
araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın baş 
kanlığındaki hükümet, güçsüz, onursuz, 
korkak.*'

“Uçurumun kenarında yıkık bîr ül- 
ka,. Türlü düşmanlarla kanlı boğurma- 
lar... Yıllarca süren savaş.» Ondan son
ra içerde ve dışarda saygı ila tanınan 
yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet... 
Ve bunları başarmak için arasız devrim 
!ar... Işt» Türk genel devriminin kısa 
bir deyimi...

'Tam bağımsızlık denildiği zaman 
bittabi siyesi, mali iktisadi adli ve as
keri... Her hususta tam bağımsızlık ve 
özgürlük tam demektir. Bu saydıkları
mın her hangi birinde brğımsızlıktan 
yoksunluk, Ulus ve yurdun gerçek anla
mıyla bütün bağımsızlıktan yoksunluk 
demektir „

«Biz ilhamımızı gökten değil doğru
dan doğruya hayattan almış bulunuyo
ruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşa
dığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk

Ulusu ve bir de uluslar tarihinin bin bir 
facia ve açı kaybeden yapraklarından 
çıkardığımız sonuçlardır u

“Bir takım şehlerin, dedelerin, çele
bilerin, dervişlerin arkasından sürükle
nerek ve falcılara, büyücülere, üfürük
çülere, muskacılara talih ve hayatlarını 
emniyet edan insanlardan mürekkep bir 
kütleye medeni gözüyle bakılabilir mi ?

Artık Türkiye din ve şeriat oyunla
rına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu 
gibi oyuncular varsa kendilerine başka 
tarafta sahne arasınlar.,,

Büyük Atatürk'ün her an güncelli
ğinden birşey yitirmeyen sözlerin bura
da noktalıyorum Yazıyı Ozan Atillâ Il
han'ın Mustafa Kemal adı şiirinden alı
nan dizelerle; tüm Atatürk konusunu i- 
çeren bir kitaptan alınan Essah! adli şi
irle bitirirken gelecek 19 Mayıslar daha 
aydınlık bir ortamda kutlama olanağını 
bulma dileğimle.

"Nasıl böyle varıp geldin? Hoş geldin! 
Çıngı kaymış, yalazlanmış gözlerin, 
Şol yüzünde — Südü sıcaklık.
Ellerinden öperim Mustafa Kemal.
Senin dalın yaprağın, biz senin fidanların.
Biz, bunları yapmadık.
Sen elbette bilirsin, bilirsin Mustafa Kemal: 
Yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa Kemali 
Hani bir vakitler, Kubilây’ı kestiler.
Çün buyurdun! Kesenleri astılar.
Sen uyudun. Asılanlar dirildi 
Mustafa’m Mustafa Kemal'im 
'Soranlar vardı dün:
— Sultan mı Atatürk, Padişah mı? 
Soracaklar bir gün
— Atatürk essah mı?

Gayriflienkullerin Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinin 19. 4. 1976 tarih, 976/22 esas ve 976/95 ka

rar «ayılı «atışa izin kararı gereğince satılmasına karar verilen :
Gemlik Tapu sicilinin Kayhan mahallesi 1 nolu cadde mevkiinde kâin Tapunun 

pafta 1, ada : 251 , parsel : 2, sahife : 487 de kayıtlı ( 70.44 ) metrekare mikdar 
lı arsa yeri üzerinde kat irtifakı tesisini müteakip inşa edilmiş bulunan meskenler- 
len ( 4 sıra nolu ) meskenin 16/192 hissesi açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır

Kıymeti ; Bilirkişi tarafından meskenin işbu 16/192 hissesine 12.200.— TL. sı 
kıymet takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1 : Satış 22 / 6 / 1976 Salı günü saat 11.00 den 11.30 e kıdar 

Gemlik İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 75 ini ve.rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 2 / 7 / 1976 Cuma günü aynı 
yerde 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 resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibial acakhlarla 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 İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündera çatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 976/ 22 S.H sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur. 21/5/1976

(1c. If. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İlAH
Gemlik karacaali köyü Gençlik kampı Tesis Müdürlüğünden

1 - Aşağıda cinsi, miktarı, mııammen bedeli, geçici teminatı ve ihale 
şekli bulanan 4 grap maddeler kapalı zarfla ihaleye konulmuştur,

2 - Her grubun ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.
3 - ihale, yanlarında gösterilen gün ve saatlerde Gemlik Karacaali Genç 

Jik Kampı Tesis Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
4 - Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayılı kanunun 2-.3-4. maddelerinde 

ki şartlara haiz olmaları lâzımdır. 4
5 • Kapalı zafların ihale saatinden en az bir saat evvelinden makbuz 

mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi lâzımdır. Postadaki geçıkmeden 
mes’oliyet kabul edilmez, *

6 » Bu işlere ait şartname ve numuneleri Karacaali Gençlik Kampı Te
sis Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içinde görülebilir.
Keyfiyet ilân olunur.

ve meyve

cinsi Miktarı Muhammen
Bedeli 
Lira Kr

Geçici
Teminat
Lira Kr

İhalenin
Tarihi

günü Saati Şekli

Et Koyun Sığır 2606 Kg 88600,00 5550.00 24.5.976 Pazart esi 14.00 K.zarf
Ekmek 15600 adet 36000.00 2700.00 er «r 15 00 «

31 kalem bakkaliye 
maddesi

muhtelif 132877.50 7895.00 « 16.00 <

24 kalem sebze muhtelif 66220,00 4561.00 « « 17.00 «

Basın

gemUk

KÖRFEZ
BASIMEVİ

Fatura BONO irsaliye 
Kartvizit DAVETİYE Kartadres

her çi'Sşrr 
BASKI VE CİLT 
İŞLERİNİZDE

DÜĞÜN 
SÜNNET

Yas Günü Davetiyeleri
İstiklâl Cad A» Şirin Pasajı No. 5 GEMLİK
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ü idari yari : Şirin pasajı

TEL.: 797 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı Kirfez Basımavl

22 Mayıs 1976—Cumartesi

MÜJDE
6UNEY-SAN

Ticarsî ve Sanayii
Kaliteli sıhhi tesisat malzemelerinin satışından başka 
tesisatçı gerektirmeyen Termosifon imâlatına geçmiştir.
Sıcak soğuk bataryası, duşu, kazan üzerinde sabit olup, 
kuy’e, kiracıya ve yazlık kamp yerlerinize düşünülerek 
özel olarak imâl edilmiştir.

Not: Müessesemize uğramanız menfaatınızadır ı

Balık pazarı mah. Alemdar cad No: 8 GEMLİK
I - ■ ■ ■ -J

Matbaamızda çırak olarak çalıştırılacak ilkokul bitirmiş çocuk 
alınacaktır, isteklilerin basıme/imize müracaatları duyurulur.

BAYSAN
Torna Atölyesi
Gemliklilerin Hizmetindedir

Her Türlü Makine ve Yedek Parça İmali ve 
Onarımında Sizlere Yardımcıdır

Eski Futbol Sağası Garaj içi GEMLİK

DİKKAT
Yolovoya her saat başında l

Minibüs Seferleri Başladı |
ADRES : Sahil Dolmuş Yazıhanesi Çarşı Meydanı 

Garaj İçi GEMLİK

ı
i Gemlik Manavı
I TAZE MEYVA VE SEBZE ÇEŞİTLERİYLE 

I SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

OLMAKTAN GURUR DUYAR

Seçkin elemaniarımıyla her türlü sebze 
, ve meyva ihtiyaçlarını evinize gönderir.

Bir telefon kâfidir

tel: 856
Belediye Kahvehanesi Karşısı GEMLİK

İÇKİSİZ

Yeğenler Lokantası
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRDİ

Ucuz flatlar itinalı servisi ile sabahları ifkemba çorbası ve çeşitli çorbalar, balık ça/ltlari, et ızgaralar 
sıcak yemekleri ile dost ve müşterilerine hizmet etmekten kıvanç duyar

Çarşı Camiî karşısı GEMLİK

TEŞEKKÜR ı 
i Telefon Alınacaktır

j Kongre Duyurusu
Gemlik Güven Spor Kulübü normal Kongresi 31 Ma- 

I yı» 1976 günü •••t 21 do Zeytin halindeki kulüp Loka- 
I İmde yapılacağını bildirir. Sayın üyelerimizin teşrifleri

ni rica ederiz,
GÜNDEM

I • Açılış ve divan heyeti seçimi
2 - İdare heyeti raporunun okunması.
3 • Haa.p ve murakıp raporların okunmaaı.
4 > Raporlar üzerinde müzakereler
S - idare heyeti murakıpların ihraı

; 6 • Tüzüğün I ve 2 inci maddesinde yapılması düşü
nülen değişikliklerin görüşülmesi va bir karara bağlan
ması,
7 * İdare heyeti keçimi.
S • Dilek temenniler ve kapanış.

Gemlik Güven Spor
Kulübü İdare Heyeti

i
i

Değerli büyüğümüz ve sevgili baba- U 
m,z NURİ ACAR’I kaybettik acı- g 

mız sonsuzdur j|K
Babamızın cenazesine katılan ve tele

fon ederek bizlerle acımızı paylaşan m 
Hİ akraba, arkadaş, dost ve hemşehrilere M 

teşekkür ederiz, S

gg Ailesi ve oğullan m»
N Adına Mehmet ACAR

Zayii
Konya trafik Şubesinden almış 
olduğum 32961 nolu eğliyetimi 
kaybett m Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur.

•BLA1IATTİN KARABİBER

Müracaat: Matbaamıza

Kazada Bir Kadm Öldü
nesine kekknleten yekte kam muhasato mermim e 
ölmüştür lan Yüksel Taıyûrek otey

Bursa Gûsâ İş Ban dan soma tutuktee-n sor.

Fıkrat
Yeni Atelyesinde

Çalışmalarına Başladı
İSTİKLÂL CADDESİ 27 MAYIS

İLKOKULU ARALIĞI GEMLİK



Mayıs — 1976 Curnrtıtasl

HAFTADAN 
HAFTAYA

1976 nın 19 Mayıs’ı...
19 Mayış 1919 kurtuluş savaşının baş

langıcıdır. O günden bu güne 57 yıl 
geçmiştir ve bu gün Türkiye'nin dışarı
dan görünümü nedir?

Ardı arkası kesilmeyen bîr sei gibi, 
gençleri sokaklarda yok etme alışkanlı
ğı sürüp gitmekte, bu cinayetlerin hesa
bı soru’amamaktır.

Toplu cuma namazları ve kur’an ya
rışmaları televizyondan naklen yayın
lanma kta, Lâikkk ilkeleri ve dolayısiyle 
anayasa bir pas pas gibi çiğnenmek
tedir.

Gençlik ve Spor Bayramının 57 nci 
ytl dönümü nedeni ile yapılan törenler
de, Cumhurbaşkanının gözleri önünde 
ırkçı ve şovenist gösterileri yapılmak
ta, bir başbakan yardımcısı (Başbuğ) o- 
larak selâmlan maktadır.

İnanılmaz bir kitap düşmanlığı sür
dürülmekte, ceza evlerinde kişilik sahi
bi aydınlar azalmayıp artmakta, demok
rasi ve özgürlük dene dene demokrasi 
ve özgürlüklerin ırzına geçilmektedir.

Politika, hâlâ daha halktan gerçek
leri gizleme sanatı olarak yürütülmekte 
Türkiye’nin sorunlarını bırakın hallet
mekten, anlamaktan dahi aşağı bir se
viyede uygulanmaktadır.

Cumhuriyet-ordusunun Yüksek ka
demeleri polemiklere itilmekte, kökleş
miş gelenekler çiğnenerek, alışılmamış 
atamalar yapılmaktadır.

Evet, Türkiyenin 1976 yılındaki prog
ramı yukarıda sayılanlarla doludur. Ve 
Türkiye, hâlâ daha alt yapı sanayini ku
ramamış, ithalat İhracat dengesizliğini çö 
zememiş, Milli gelirin dengeli dağılması 
demek olan adil bir toplum düzenine 
geçememiş, kısacası çağının ekonomik 
ve teknolojik gelişiminin çok gerisinde 
kalmış bir ü'kedlr.

Bütün bunlara rağmen 1976 Türkiye- 
slnin konuları, yazının başında saydık- 
larımızdır. Çağdaş uygarlık düzeyine, 
toplu cuma namazları kur’an yarışma
ları, şövenlst gösteriler ve günlük politika 
oyunları İle erişilmek istenmektedir. Bu
na karşı çıkanlar İse vatan haini ve bö
lücü olarak nitelemekte sürülmekte, dö
külmekte, mahkemeler önüne çıkarıl
makta, kısacası kahredilmektedirler,

İşte 1976 nın 19 mayıs’ı bu ortamda 
kutlanmıştır. Bütün bunlara rağmen, ki
min ne olduğu ve neyin yanında bulun
duğunun anlaşılacağı 19 Mayıslar fazla 
uzakta değildir. Böyle 19 Mayıslarda bay
ramlaşmak umuduyla.

T.C Gemlik Adliye Hukuk 11akim iği

İLAN
Gemlik Narlı kUyünUıı Aynzmn mevkiinde kain 

ynrkeiı Snllın Oedetnir. Garbım kuru ilete Şimalen yol 
Cenuben Kumsala parulel yur ile çevrili gnyrinıonkulün 
Gemlik Nnrlı KOyüuden Hatan Öedemir tnrnfnden »di
ne tapuya teecili talep ve deve edildiğinden iy bu gay» 
finıenkul ürerinde baçkann mülkiyet iddiasında bulu, 
namların İlân tarihinden İtibaren t ey içinde delilleri ile 
birlikte hâkimliğimlee müracaatlarını leminen ilan olu
nur» 97ö/2l3

gemLık

KÖRFEZ .
şiir köşesi 1

O JBİZİZ; IŞ'JTE
Köyden indi şelıire 
I} bulurum diye 

Cebinde biraz parası vardı 
Birinci gün 

Otel odası 
Pirzola, börek 
I; yok...

ikinci gün

Beş yataklı oda 

Kuru fasulye, pilav 
İ} yok—

üçüncü gün
Han odası
Zeytin, ekmek 
İ} yok. .

Dördüncü, beşinci
Ve günler sonra
Yatacak yeri
İçi boş, karanlık çukur 

Yemeğe gerek yok.

Bir kalıp sabun 

Baş ucunda taşı 

Ama işi var 

İşin var hemşerim, 

Sevabının günahının faturası 

Hesapla çok zamanın var 

Şehirde böyle

Köyünde kalsaydı 

Orada da 

Kerpiçten kulübesi 

Tezekten sobası 

Tarhana çorbası 

Yetmezmiş gibi 
Bir de AĞA’sı-,

Dündar Karabiber

Yaşamak
Mutlulukla düş kurarak taşı ısırıp, 
Yaşamaktan kendine pay koparacaksın 
Aldanacaksın aldatacaksın durmadan 
Çektiğin tüm acıları unutacaksın 
Sonra mutlu olabilirsen olacaksın

Dörtlük
Hak mıdır hakkı zincire vurmak ? 
Umutları çalmak bir hak mıdır ? 
Gözyaşı döktürmek midir gülmek ? 
Beyler yaşamak öldürmekmi ?

(,{(. u-t i a </a Cj

| Nöbetçi |fi ■
| Eczaneler |
i Merkez

Gemlik

22 Mayıs

23 R

1676 Cumartesi 

" Pazar
1

Zeynep Namık 24 " rt Pazartesi A
i Brçek 26 ** • Sah I
1 Şife 

Beydin

26 "

27 *

** Çarşamba

■' Perşembe fifi 26 * *' Cuma i
D Özer 29 * " Cumsrtesf fi

Neydi Aradığın
Düşlerinde aradığın neydi

Neydi o yaz geceleri sömüren 

Kapı aralıklarından göz diktiğin 

Bitkinliği aşağılanmayı sevmeyen 

Akan terinden anlam çıkardığın 

0 varlık neydi 7

Her düşünmen gereken adımında 

İnsanca özlemini kokladığın

Yeniden varolma doruğunda

İçinde yerleşen

Ve var olup bilmediğin

Neydi o düşünce gerçeği

Aradığın varlık neydi 7

İLÂN ve ABONE 

Kongre İlanları 100 TL, 

Drş Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.

SAHİBİ HCrBYİN oCLBR 

SORUMLU mCdCb : CENGİZ GÖRal 
İdare Yeri : Cerhe».* Ced. Şirin Pctajı 

Dizgi v* Berki : Körfez Berımevi - Şirin Porojı

TEL. t TBT — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE Fi ATLARI

Resmi İlânlar tek tutun cm.ti 30 TL.
Mahkeme ve İcra ilânları sütun em ti 15 TL. 

Özel İlânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.



gemlik
KÖRF

HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ G A Z ET E~]

SAYI : 1S& Fİ ATI 60 KURUŞ 29 MAYIS 19T6 CUMARTESİ

MARMARA BİRLİK ■^■Umurbey Ortaokulu’u törenlere katılmadı

KAPLIK ZEYTİNLERİNE KİLODA 1,5-2 TL ğj- CGP ve DP Bayramda bayrak asmadı

UM YAPTI TEK
CHCE* KATILDI

Bir süre önce yaptığı 
iereı kurul toplantısında 
/tomara Birlik Zaytin Ko- 
ıperatınna kaplık zeytini s 
m baremlerinde kiloda 3 
Lira zam yapmasını isteyen 
Tl Noiu Gemlik Marmara 
dirik Zeytin Kooperatifinin 
iner si 28 Mayıs günü 
/»plan toplantıda ele alı
şarak görülmüş ve yeni 
iüzsrlemeıera gidilmiştir.

Yapılan düzenlemeler 
Takkınca bilgi veren 72 
tclu Kooperatif Müdürü 
brahim Okay'* genel ku- 
ulumuz yönetim kurulu 
ıa yetki ile Birlik Genel 
/ûdüdügüne durum duyu 
ufmuş ve yapılan toplan

tıda yeni kararlar alınmış
tır. Buna göre : Birinci, 
Duble, Lux Duble. Ekstra 
baremlere 150 kuruş, Ekst 
ra ekstra , Husisi kaliteye 
200 kuruş zam yapılmış ve 
zam bu 28 Mayıs tarihinden

Zeytin ürününün amansız düşmanı

ZEYTİN GÜVESİ İLE MÜCADELE BAŞLADI
Zeytin ürününün a- 

mansız düşmanı ”Zeytin 
Güvesi” ile mücadele baş
lamıştır.

Yaprak, çiçek ve mey- 
valarda meydana getirdiği 
zararlarla milyonlarca lira 
değerindeki zeytin ürünü
nün yok olmasına neden 
olan "'Zeytin Güvesi’ nin 
Nisan ayında yaprak nesli 
mücadelesi yapıldığını bil

başlamak üzere geçerli tu
tulmuştur.

Öte yandan üretciye 
dağıtılan avans hakkında da 
açıklama yapan Koop. Mü 
dürü Okay, 1250 üreticiye 
2,5 milyon lira dağıtıldığı 

diren İlçe Ziraat Yetkilileri 
"çiçek nesli” ile mücade
lenin önümüzdeki hafta 
başlayacağını açıklamışlar
dır.

Çiçek somaklarına, to
murcuk ve saplarına yu
murtalarını bırakan zararlı
lar, daha sonra çiçek to
murcuğu içine girerek bes
lendiğini söyleyen ilgililer 
"burada gelişmenin tamam

acil isteklilerin hemen avans 
tan yararlandırıldığı, avans 
dağıtılmayan Selçukgazi, 
Demirtaş, Narh, Karacali 
Köylerine 1 Haziran’ dan 
başlamak üzere dağıtım 
yapılacaktır.

lanmasıyla kurtçuklar mey
dana gelir ve ağaçlarda 
kararmalar yapar, bunun i- 
çin çiçekler gözlenmeli ve 
tırtıl görülmüşse hemen 
mücadele başlamalıdır.
Mücadele %10 DTT, %2,5 
Gusathion, %3 Mesurel 
gibi toz ilaçlardan biri rüz
gârsız havada kullanılmah- 
fdır* deşimlerdir.

27 Mayıs Anayasa ve 
Hürriyet Bayramı yapılan 
törenlerle kutlandı 26 Ma
yıs günü saat 12.00 de 
başlayan Anayasa ve Hür
riyet Bayramı 27 Mayıs 
perşembe günü Garnizon 
kumandanlığında düzenle
nen kutlamalar ve ayni gün 
saat 9.3o da Ata’nın hu
zurunda yapılan saygı du
ruşu ile devam edildi. A- 
tatük’ün anıtına çelenk 
koymada ve Garnizon ko
mutanlığında yapılan kut
lamalar sırasında CHP dı
şında hiçbir siyasi parti 
temsilcinin bulunmadığı 
dikkati çekti.

Öte yandan Umurbey 

de yapılan kutlamalara U- 
murbey İlkokulu tam kadro 

ile katılırken, programda

olduğu halde Ortaokuldan 
bir öğretmen dışında 
hiçbir kişinin Bayrama ka
tılmadığı görüldü. Umur
bey Ortaokul Müdürü Yıl
maz Çavdar’ın-bayram ye
rinde olduğu halde tören
lere .katılmaması ve okulun 

Protokol Atatürk’ün önünde Saygı duruşunda

bayram çelengi hazırlama
ması üzüntü yarattı.

Sönük törenlerle kut
lanan 27 Mayıs Bayramın
da DP ve CGP'nin ise 
bayram günü bayrak as
madığı görüldü.

Fıstıkh’da Balıkçıların Bulduğu 
Gesetin Kimliği Satanamadı

Gemlik Fıstıklı Köyü sa
hillerinde bulunan cesedin 
kimliği saptanamamış, olay
da cinayet olasılığı üyelin
de durulmağa başlanmıştır.

şahısa ait olabileceğini söy
leyen Köy Muhtarı” olayın 
cinayet olasılığı ile işlenebite 
ceği" ihtimali üzerinde du
rulduğunu belirtmiştir.

Gemlik Azot Sanayi Tesislerinde Maliyet Artışı Meydana Geldi.
llçemicde yapımına 1972 yılında başlanan ve Orta Doğunun on büyük gübre tesislerinden biri 

•laeafc olan Gemlik Gübre Komplesk Fabrikasının yapımındaki çeşitli।etkenlerle gecikmeler, Türk eko
nominse 600 bin liranın üzerinde yeni ek maliyet,artışı getirmiştir. Devlet Planlama Teşkilatınca sap
tasın bilgilere göre Gemlik Gübre Tesislerindeki maliyet artışı (öyledir.

Maliyet
İlk

(Bin TL.) 
Kerize

Haşlama-Bitiş Ta.
İlk Revize

Maliyet 
Artışı

Gemlik Gübre Tenderi 506.879 771.002 1967—972 1971-976 264.123
** Amonyak ** 595,174 994.875 1974-977 1974-977 399.701

Fıstıklı Köyü Karaincir 
mevkiinde kayalıklar arası
na sıkışmış bir durumda, 
balıkçılar tarafından bulu
nan ceset hakkında bilgi 
veren Köy Muttan Hayret
tin Yıldıras, "ceset köyü
müze ve çevre köylerden 
birine ait değil, maktul şık 
giyimli olup suda uzun sû 
re kalmaktan dolayı sol göz 
ve sağ yanak kısmı çürü
müş bir vaziyetteydi. Kır 
saçlı. 1.65 boylarında, ko
lunda saat ve cebinde elli 
kuruşu bulunmaktaydı/' 
demiştir.

Cesedin kendi köylerine 
ve çevre köylere ait bir ki
şiye ait olmaması

bakımından Marmara 

Denizine atılmış bîr

Adliye'de Sergi
Gem’ik Kız Meslek 

Lisesi Müdürlüğüne bağ
lı olarak çalışmalarını 
sürdüren. Adliye Köyü 
Gez ci Kadın Dikiş Kur
su yıl sonu çalışmalarını 
tamamlamış, ve »ergi 
açmağa karar vermiştir

Kurs Öğretmeni Sa
fı nar Koncanın yetiştir
diği köy öğ.eacı’ennm 
başarılı çalışmaları yarın 
saat 15,00 de Adliye Kö
rü İlkokulunda, konuk
ların da katıl masıyla •• 
çılacakur.

Öte yandan Umur- 
bev'de de bulunan Biçki 
Dikiş kursu öğrencileri
nin de 16 Haziran da 
sergi açacaktan ağrenil- 
miştır.



29 Mayıs — 1976 Cumartesi

F NAFIADAN 
r haftaya 
BSBBl

27 Mayıs Üzerine
27 Mayıs 1960 Devrimlnin 16 yıl dö

nümünü suskun bir şekilde kutladık. 
Açıkça söylemek gerekirs»», 27 Mayıs 
bugün, üzerinde konuşulmaktan özel
likle kaçınılır duruma gt-lmiş veya geti- 
tirilmiş bir devrim görünümündedir. Bu 
niçin böyle olmuştur?..

Bizce, bunun tek nedeni vardır, o da 

devrimden sonra Türkiye'nin daha ileri 
yönetimlerin eline verileceğine, toplumu 
daha geriye götürmek isteyen yönetim- 

• lerin tuzağına düşülmüş olmasıdır. Dün- 
■. yada hiçbir devrim görülmemiştir ki, yık

tığı düzenin uzantılarına kendisini 5 yıl 
geçmeden teslim etmiş olsun. İşte 27 
Mayıs yapılmasında 5 yıl sonra, yıktık
larının uzantılarınca teslim alınmış bir 
devrimdir.

Bir devrim yapıyorsunuz, bir yöne
tim tarzıKı ortadan kaldırıyorsunuz, on
dan sonra o devrimi götürdüklerinizin 
uzantısı olan kişilere emanet ediyorsu
nuz Bu görülmüş şey değildir. Bu dev
rimin başlı başına intiharıdır.

Bu neden böyle olmuştur. Bizce, en 
| önemli neden. 27 Mayıs’ı yapanların, 

toplumsal olayların tabanında yatan ger
çeğin, ekonomik çelişkiler olduğu bilin- 

i cine baştan ulaşamamış olmalıdır 27 
Mayıs'ı yapanlar devrimi yapmakla han
gi güçleri karşılarına aldıklarını, doğru 
dürüst bilmiyorlardı. Emperyalizmin Tür
kiye’deki oyunları hakkında bir görüş 
ve bilgi sahibi değillerdi. Kısır bir parti 
çekişmesine son vermekle Türkiye’nin 
tüm sorunlarını çözeceklerine yürekten 
inanıyorlardı. İşte bu bilinçsizlik nede
niyledir ki, bazı noktalarda karar ver
mekte acele davrandılar, bazı noktalar
da ise geç kaldılar veyahut hiç karar 
verme olanağı bulamadılar.

Konunun daha derinliğine incelen
mesine köşemiz elverişli değildir. Özet 
olarak, 27 Mayıs’ın yapılmasından 16 
yıl sonra suskun olarak kutlanmasını 
yukarıda açıkladığımız nedenlerle do
ğal karşılıyoruz. Yalnız bu ilerici hareke
tin topluma kazandırdıklarının devrimci 
ler tarafından küçümsenmemesi gerek 
fiğine dekeslnlikle inanıyoruz. Halka, 27 
Mayıs’ın kendisinin yann da ve kendin
den yana bir hareket olduğunu anlata- 
bildiğimiz gün 27 Mayıs varabileceği en 
yüksek doruğa ulaşacaktır. Aksi tekdir
de, takvim yapraklarına yaşaması dahi 
gün geçtiçke kuşku kazanan bir dev
rim olmaktan öteye geçemlyecektlr.

Kayıp
06 HP 906 nolıı plakamı kaybettim- Yenisini ala- j 

cağımdan aıkiat gaçaralzdir.

ZİYA Ülkan DOĞANAY

gemLik

KÖRFEZ _
şiir köşesi

Özerkliğin Şerefine
Mutluluğun yücesine içelim 

geceler boyu yudum yudum 
özgürlük mey - i He 

dolarken kadehlerimiz 
yarınların dil i olacak ya 

çek ma stor çek .. döneriz 
oysa yitik. biçaresiz gibi' 

neydi o günler deriz
Beni biz yapan tutkularından 

bir ışık sana 
o mutlu günleri 

özgürce yinelerken
bir deyiş ki taa kalbimden 

kalksın kadehimiz
özerkliğin şerefine !

Fikri ATFŞ

onlar
onlar ümit içinde ümitsiz, 
onlar mutluluk içinde mutsuz - 
onlar ki varlık içinde yoksul, 

ve koskoca okyanusta susuz-

şaşkınlıktan acıya gülerler-
hem boşlukta mutluluk ararlar» 

gönülleri boş dünyaları boş, 
ve kendilerini aldatırlar.

onların boşlukta aradığı, 
mutla olmayı bilenin oysa, 
ulaşılmayan bir şey değilde, 
eğer gerçekten mutluluk varsa—

Mustafa YAZICI

Depar
kaç kuruş
özgürlüğün, şerefin, namusun 
satıldığı yerde 
insanlık kaç kuruş.
kaç kuruş 
toprak..
kaç kuruş dostluk, 
hele
kaç kuruş
kardeşlik
kaç kuruş, imzalı tabanca
kaç kuruş
öldüren
mermi*.
kaç kuruş o yüksek duygu
kaç kuruş emek-
kaç kuruş *
fasulye!

Balıkçı
Balıkçı

ağlar

ağları çeker

bir türlü gelmez

ağlar

batar

ağlar

çıkar

ağlar

ağlar

doludur

umutla doldurur

ağlar

Dündar KARABİBER

Nöbetçi
Eczaneler

Özer 29 Mayıs 1974 Cumerzt

Merkez 39 •• " Pazar

Gemlik 31 " Pazartesi

Zeynep Namık 1 " $*//

Frçek 2 »> ** Çarşamba

Şifa 3 M '* Perşembe

Cey'ia 4 t*

Kuyucu S " Cmnmk?

M İLÂN ve ABONE 

Kcbct» İkaları 10# İL.

D,« Ülkelere, Yîık Abese 35 TL.

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLE»

SORUMLU MVUVR : CENGİZ GÖRAL

idare Yeri z Gezlere Cod. Şirin Pcrejı 
Dizgi ve Barikı ; Körfez &czıtneri - Şirin Pezsji

TEL- : T9T — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE Fİ ATLARI 

Resmî ?ia»r tek aâtaz oajâ 30 TL.
Makkene ve îera îlâatan farss e* si 15 TL.

ÖreJ likalar pıjariık;» ıhcır.
Abone î 1»Eık 25 6 Ayhk 15 Liradır.



çgemüik

KÖRFEZ Sayfa 3

"w~w-----

GOBUS
Zamanların ağır geçim koşulları kar 

■ şımıza ipotek denilen, kişileri dişleri ara 
İ sına almaya her an hazır kavram çıkarır.

Evet. İpotek (Tutu) ocaklar söndü 
I rür, kolları arasına alan kişileri acıma 
I suca, yavaş yavaş eritir. İsterseniz buen 
s Katmerli Özel Kalkındırma Bankası da 
S diyebiliriz,

Vatandaş Veli paraca sıkışık durum 
I da. Oğlu yetişmiş, evermek gerek. Bir 
I kaç davarı var, onca yetersiz. Bir araba 

alarak köyle şehir arasında çalışmak, 
para kazanmak ister. Diyeceğim. Sorum
luluğunu taşıdığı çoluk-çocuğuna insanca 
yaşanılır bir yaşam verme çabasında 
Yeli. Kalkar, Katmerli Özel Kalkındır
ma Bankalarından birinin kapısını tıkla
tır. Derdini, paraya gereksinimi olduğu
nu duyurur. Karşılığında göstereceği iki 
parça tarlası olduğunu da ekler. Tar- 

■ falar iyidir, verimlidir. Diyelim birinde 
1 zeytin dikili. Kolları sıvar Katmerli Ö- 
3 zel Kalkındırma Bankası. Tarlaların de- 
| gerinin çok altında para verebileceğini 

Veli’ye duyurur. Çaresiz. Hangisine gitse 
bu bankaların aynı koşullarla karşılaşa
cağım bildiğinden oluru bastırır. Gerekli 
işlemler sonucu, parasını alır, (!) malı
nı da bağışlar işleğince. Kazanamayan 
Veli har yıl paralar öder, paralar alır, 
böylece de batar gider.

ipotekler (Tutular) Yanhzca mai-mülk 
üstüne işlemez günümüzde. Düşünceye, 
inanca, eylemlere karşıda işler. Bu ey
lemler sosyal haklar konusunda da oha. 
Canımıza karşı da ipotek gerek kuşku
suz, Sorumsuzların, devlet güçlerine yar
dımcı olanlar alabildiğince at oynatmak
ta, kımız içmekteler. Koşullandırılmış ka 
facıklarına, bilimsellikten uzak, kalıpsa! 
bilgiler aktarılmış, sorumsuz, yıkanan 
beyinler kaba güçlerini sergilemektiler. 
Düşünürsünüz, açıkça söyleyemez yaza
mazsınız. Toplumumuzun acı, gerçek so

runlarını kolayca dile getiremezsiniz. De
mirin yokluğundan, MC nin tutarsızlığın
dan, kardeşler çimentoları içerde ka
raborsa sürerken, dışarı satılmasından 
söz edemezsiniz. Niçin mi? Karşınızda 
benliğini ipoteklemlş, söylediklerinizi de
ğiştirerek aktaran muhbirler hâzır ve 
nazır beklemekteler. Tutarsız, dipsiz, 
lâflar ederler, bazı öcüler gösterirler. 
Daha da irdelersek. Malınızın, canınızın 
başka bir yolla ipoteki çıkar ortaya. 
((Yarın saat 18 e kadar dörtbin bekliyo
ruz.» Aman, zaman derneğe gerek yok. 
Bu para mal-can güvenliğiniz için veri
lecektir.

Size eziyet edilerek, korkutularak, 
ne düşündüğünüzü- yaşanılan ortam- ya
kışık saldırılar konusunda nasıl bir ka
nıda olduğunuzu açıklamaya zorlanırsı
nız. Bunun yanında kendilerine katılma
larını, bu katılmadan kazançlı çıkacağı
nızı söylerler, İpotek ötmeye uğraşırlar 
sizi. Gücünüzü kullanmak, beyninizi yı
kama çabası içine girerler. Kısaca kendi 
doğrultularında koşullandırmaya çalışrlar. 
Tüm ulus bireylerinin katkılarıyla kurul 
makta olan fabrikalara saflarına geçme 
den, dilenseniz—-ölseniz de almazlar işçi 
liğe.

«Eşitlik», ((Özel hayatın korunması», 
«Seyahat ve yerleşme hürriyeti; » « Bilim 
ve sanat hürriyeti:» yönlerinden ipotek
ler, el koymalarla her an her yerde karşı 
karşıyayız. '

19 Mayıs gösterilerinde Atatürk'ün 
ismi geçtiğinde «Ne yaptı kii!» diye ba
ğıran. Kızlarımıza utanmadan küfür edi
len bir ortamda, 27 Mayıs Anayasasının 
getirdiği haklar ipoteklenmiş çok mu? Bi 
linea çevreler ne yapmak isterler diyemi 
yeceğiz. Herşey sinsice hazırlanmış yön
temlerle ortaya konuyor. Bunun ötesinde 
soracağımız,.bu karanlık ortamın uzantı 
sı nereye varır? Dur diyecekler yok mu?
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Oluşum içersindedir, gelişim içindedir, derke* oluşur, gelişir. Gelişir ya ne ge
lişme... görülmeye değer. Sanki bir başka dünyalı imiş gıbicesine I. Eee ne deailebı 
lir ki Dünya hali « Doğruluğun karşıtı eğriliktir olduğu gibi, eğriliğin karşılıda doğ 
ruluktur’.» dememiş mi atalarımız. Onlarınkisi de bu hesap.

Birbirlerini tanıdıklaııuda kendinde şu soruyu sorar Fikret, «—Kim bu ka
dın?» Haykırmak ister, yapamaz. Çok anlamlı bakmaktadır kadın. Yıllardır aradığım 
«—Nihayet buldum;.» der.

şam

— Merhaba!
— Ohhh... nihayet/ merhaba.
— İyi akşamlar.
— Teşekkür ederim, Sizede...
Böylece tanışırlar. Yarı şaşkın, yarı tutkundur Fikret. Derse geldikleri o ak

ne tesadüftür ki kurstaki ilk öğrenciler onlard r. Okul sıralarında başlayan bu
arkadaşlık kısa sürede sürtüşmelere dönüşür. Hemde ne sürtüşmeler, birbirlerine kar
şı ne İsyânlar!. Herşeye rağmen birbirlerine sevgi ile sarılmak için can atmaktadır
lar. Arzuladıklarıda budur hani!.. Yine böyle bir akşamda Fikret daha fazla taham
mül edemez ve patlar;

— Hümeyra? galiba seni seviyorum! evlenirmisin benimle?.
— Oooff Fikret! ne verdim ben sana haa? söylermisin. Hem benim hayatım 

da kimseye söyleyemeyeceğim sırlarım var anladınızmı?.
— ???, çok afedersin, özür dilerim. Hayatımda ilk kez yanıldım.
—!!!. her neyse.,, bırakın bu osmanlıca konuşmalarıda öz türkçe konuşan!.
Susarlar. Neden gereksirme duymuştur Hümeyra. Korktuğu nedir?. Kendisini

sıkan bu sırlar nelerdir? Oysa aradığı tek şeyin
MUTLULUK olduğunu yine kendisi söylemiştir Fikret’e. Uzun süre ikiside
nuşmazlar. Sadece bakışırlar, 
ceğini sezinlemiştir. Aslında

Fikret, Hümsyrs’nın içindeki sıkıntıların neler
hiç ko- 
olabiie-

Hümevra’da sevmektedir. Fikret'i. Her hareketi ile sn-
latmaya çalışmıştır» Ne varki daha önceki evlilik hayatında hayâl kırıklığına uğra
mış olması yüzünden çelişki duymaktadır. Üstelik genç yaşta enfaktüse de yakalan
mıştır. Bu yüzden eziklik duymaktadır.

Fikret kolay kolay yanılabileceğin* ihtimal vermez ve Hvmeyra’yıda daha faz
la üzmemek için o anki heyecanından sıyırmaya çalışır; bilinçlidir Fikret. Ve bilinç
li bir şekilde sorar!.

— Peki.. Canım arkadaşım!.. Evlilik konusundaki görüşlerin nelerdir? yani a- 
radığını, önemsediğin taraflar?.

— Anlayış! anlayış ve sevgi! başka hiç bir şey.. Peki sen ne düşünüyorsun?
— Senin bu tutumların karşısında ne düşünebilirim ki! bence önemli olan 

maddiyâttır derim.
— Hakaret ettiniz?
— Hı hı ben malımı bilmezmiyim? sen ne domuzsun sen!
— İşte şimdi hakaret ediyorum sıkı durun. Hiçbir zaman yaban domuzlarını* 

kentinde köpek balıklarına yem olmanızı istemiyorum.
— Ne demek istedin anlayamadı*?
— Bu bir sırdır Hümeyra. Üstelik senin hiç kimseye söyleyemeyeceği* sır

lardan biri!
— Biraz anladım galiba! Fikret bende seni seviyorum., ama pek emin değilim.
— Kapris yapıyorsun?

- - Hakaret ediyorsun! ohh., kusura bakma! birazda senin hatan! bazen çok 
ileri gidiyorsun?

Tahminimden de çok ileri görüşlüsün. Seni seviyorum! yorma kendini herşey 
düzelecek! bak sana bir sır daha vereyim! yana.. hayatımda ilk kez yargılanacağım. 
Suçsuzum! Savcı tevkifimi dahi isteyecek. Yargıcın ise suçsuz olduğumu ispat edebi
leceğim kritik gözünden kaçmayacak ve serbest bırakacağım. Yasalar eşit uygulanır 
sa tabii.. Malûm ya? herkez anlamaz!. Senin gibi.

— Bu güne kadar bekletirmisin beni!., oh olsun- Beter ol !
— \ ay canına! bu kadar sevildiğimi bilmiyordum? ne güzel dua ediyorsun ba

— Ağlama! ağlama... Koca bebek! o işindi gelirsin. Öyle domuzsun 
dıklan arzulardır bakış

ları düşündüren tek (ey bir bütün yaratmaktır salt.
tki sevgili, hayatlarında silinemeyecek bir kaç saati yaşamışlığın yorga al ağa ile 

vedalaşırlarken, gün ağarmak üzeredir. Ateş böceklerini* yansıması misali geceden gün
düz« geçerken, zamanla birlikte şehirde mutludur 
suzluk korkusudur yine salt.

aot-

Matbaamızda çırak olarak çalıştırılacak ilkokul bitirmiş çocuklar 

alınacaktır, isteklilerin basımevimize müracaatları duyurur.
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