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Bursa Tofaş Olayları İçin Beş CHP Milletvekili İncelemelerde Bulundular

ALEV COŞKUN “MC FAŞİZMİ ADIM ADIM
YERLEŞTİRMEK İSTİYOR” dedi

Festival Sigaraları
Satışa Çıktı

Çarşamba günü Tofaş 
Otomobil fabrikası önünde 

bir işçinin ölümü, iki 
işçinin de ağır şekilde ya* 
ıslanmasıyla sonuçlanan 
olaylar için CHP Genel 
Merkezinden dün Bursa ya 
beş milletvekili gelerek in
celemelerde bulunmuştur.

Türk Metal-lş Sendi
kası üyelerinin Tofaş Oto
mobil Fadrikası önüne gele
rek, Sendikalarına bağlı 
bildiri ve dergileri dağıt 
mak istemişlerdir.

Birinci vardiyadan çık
makta olan ve büyük ço
ğunluğu DİKS’e bağlı 
Maden-İş üyesi işçileri 
bildirileri almaması sonu
cu iki grup arasında tar
tışmalar başlamıştır. Bu a- 
rada ikinci vardiya işçile
rinin olay yerine çıkması 
üzerine 06 NC 817 pla
kalı eğitim aracına giren 
Türk Metal-İş Sendikacı
ları, fabrika önünde top
lanmış bulunan işçiler ü- 
zerine ateş açılmış, Mu
harrem Çetinbaş adlı işçi 
ölmüş, Esat Burhan ve 
Bilgi İleri adlı iki işçi de

Tofaş olayında ölen İşçi 
E. Burhan görülüyor.

Tubitak Kampı Başladı
Türkiye Hilitnıel A- 

raştırma Kurumu 143 
öğrenci ile Karacaali 
Gençlik ve Spor Bakan
lığı teaiılerinade kampa 
başladı.

Liselerin Fen Bö
lümlerinde öğrenim gö- 
ren başarılı öğrenciler
den oluşan kampta 10 

ağır şekilde yaralanarak 
SSK Hastahanesine kaldı
rılmışlardır.

Olaylar üzerine açıkla
ma yapan Maden-lş Sen
dikası Bursa Bölge ^Tem
silcisi Mahmut Selimoğlu 
"Seydişehir’de tezgâhladık
ları oyunları Bursa’da da 
tezgâhlamayı amaçlayan 
faşist zihniyetin planı,

Bu Yıl
Köy ve Merkez 
okullarından 880 

i Öğrenci Mezun 
i Oldu

1975-1976 öğretim yı
lı sonunda Gemlik merkez 
ve köy okullarından 880 öğ 

| rencinin mezun olduğu 
I öğrenilmiştir.

Okulsuz köyün olma
dığı ilçemizde 4723 öğ- 

| renci bulunmakta ve en 
çok okul sıkıntısı mer
kezde çekilmekte olduğu 
saptanmıştır. Nüfusu geli
şen sanayileşme ile de
vamlı artan Gemlik Mer
kezindeki 5 okulun iki ta
nesinde normal öğretim l 
yapılırken, 3 okulda çiftli 
öğrenim görülmektedir. 
Bu yıl yapım çalışmaları- I 
tıa önümüzdeki günlerde 
başlanacak olan 6. okul 
Ilıca caddesinde olacaktır. 
1.392,554 TL ya çıkacak 
olan yeni ilkokul beş 

. derslikli olacaktır.

Kıbrıa’lı, 10 Irak’lı 10 
da Pakistan’lı öğrenci 
bulunmaktadır. Öğren
ciler kampta bilimsel 
çalışmalar yapacak 
8 profesörün sunacağı 
konfaranlara katılacak 
ve buluşlarıyla ilgili bir 
•ergiyi kamp aanunda 
açacaklardır.

DİKS’in örgüt disiplini i- 
çinde her zaman bozula
caktır. Olayların tek so
rumlusu MC iktidarıdır" 
demiştir.

Tofas’taki olayları ye
rinde incelemek üzere dün' 
Bursaya gelen CHP İzmir 
Milletvekili Alev Coşkun, 
Ankara Milletvekili I. Saf
fet Omay, Gaziantep Mil

Denizcilik Kayramı Kullandı
1 Temmuz Denizcilik 

Bayramı perşembe günü 
yapılan tören, ve gösteri
lerle kutlanmıştır.

Tören saat 16.oo da 
Atanın anıtına çelenk koy
makla başlamış, Kayma
kam, Garnizon Kumandanı, 
Belediye Başkanı ve. Li
man Başkanını taşıyan 
motordan denize atılan s 
çelenk ile şehitler adına 
saygı duruşunda bulunul
muştur.

Bayramda düzenlenen 
yüzme ve sandal yarışma
ları ilgiyle izlenmiş. Bursa 
Tofaş SAS yüzücüleri 7 
dalda birincilik, ikincilik 
elde etmişlerdir. Gemlik’li 
yüzücüler ise iki birincilik 
almışlardır.

Çamaşır tekneleri ya
rışı ilginç geçerken Süley
man Kahraman birinci Mu
sa Ak ikinci olmuştur.

Bursa’da Öğrenci Ahmet Karabulak’ı öldürmekten sanık

Metin Kaptan ve Efendi Barutçu’nun Devlet
Güvenlik Mahkemesinde Yargılanmasına Başlandı

Geçen yıl heykel ö- 
nünde Ticaret Lisesi öğren 
cisi Ahmet Karabulak'ı si 
yası nedenlerle öldürmek
ten dolayı tutuklu olan ve 
bir yıldır Bursa 2. ağır ce 
za mahkemesinde yargılan 
makta iken (taklarında gö
revsizlik kararı verilerek Is 
tanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesine gönderilen 
Bursa Ülkü Ocakları 
Eski Başkanı Efendi 
Barutçu vo Metin Kaptan* 
ın duruşmaları başlamıştır. 

letvekili İbrahim Hortoğlu. 
Bursa Milletvekili Mehmet 
Emekli ve Senatör Şebip 
Keramullaoğlu eşliğinde 
Vali yardımcısı Behçet O- 
ğuz ve Maden-İş yetki
lileriyle görüşüp basına ö- 
zötle şu bildiriyi verdiler. 
"Türk Metal-İş Sendikası
nın yöneticilerinden Mus
tafa Özbek MHP nin üst

Sandal yarışları sonuç
ları şöyledir :

200 m. tekli Mustafa 
Toplu (Borusan Güven) 
Birinci, Alaattin Akçam 
(Borusan Güven) ikinci

300 m. tek çifte Turgut

Tofaş SAS Yüzmelerde 7 birincilik aldı

Geçen hafta içinde 
Üsküdar Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde yapılan ilk 
celsede sanıkların vekilleri 
tahliye talebinde bulunmuş 
fakat mahkeme duruşma-

Borusan-Güven Masa Tenisi 
Şampiyonası Tertipledi

Gemlik Borusan Gü
ven takımı yönetim kurulu 
hafta içinde yaptıkları top
lantıda yeni transferler ko
nusunu görüşmüş ye Gem
likte masa tenisi şampiyo
nası düzenlemeye karar var

kademe görevlilerinden o- 
lup Bursa'da olaylar çıkar
mak için özel olarak gön
derilmiştir. Seydişehir'de, 
Tariş'te, Renault'ta olay 
çıkaranlar da aynı kişiler
dir ve amaçları faşizmi 
Türkiye'ye adım adım yer
leştirmektir. Olaylar siyasi 
amaçlar için yapılmış fa
şist girişimlerdir."

Mayda (1.) Şevket Ayta (2.)
500 m. iki çifte Tuncay

Mayda, Erol Çalışkan
Halat çekme Turgut

Mayda
Yağlı direk Hüseyin Ve

rim.

ların tutuklu olarak de
vam etmesin karate vere
rek isteği reddetmiştir. Du
ruşma tanıkların dinlenme
si için 22 Temmuz günü
ne ertelenmiştir.

iniştir.
Tekli ve çiftli turnuva

lar şeklinde düzenlenen 
şampiyona için gazetemi
ze ve Fazıl Şentürk'e 10 
Temmuza kadar başvurul
ması gerekmektedir.

7-8 Temmuz tarihle- 
j rinde yapılacak olan 6. 
, Gemlik Festivali için ha- 
| zırlatılan özel Gemlik Fes

tival sigaraları satışa çıka- 
; rılmıştır.

Festival amblemi ile sem
bol edilen Festival sigara- 

• lan 8 TL. ya satılmakta, 
50 kuruşu Turizm Derne- 

! ğine bırakılmaktadır. 2 bin 
I kilogram Festival sigarası

nın hazırlatıldığını bildiren 
Turizm Derneği Başkanı

Şoför İki Kişiyi Ezdi
Dün gece Sunğipek 

| Fabrikasında yapılan dü- 
dünden dönmekte olan 
halkın arasına giren Fab
rika servis otobüsü iki ki
şinin parçalanarak ölmesi
ne sebep olmuştur.

Turhan Bıyıklı adlı şo* 
förün kullanmakta olduğu 
16 DL 196 plakalı işçi o- 

4. Yıla Girerken
GEMLİK KÖRFEZ

Bir, iki derken üçüncü yılıjda gerilerde bıraktık, 
er geçen gün daha ileriye hamleler yapan "Gem

lik KÖRFEZ” üçüncü yılı içinde sayın okurlarından 
aldığı güven ve ilgi ile kendini yenilemesini bilmiş, 
daha güzel hizmet edebilmenin, zevkini tatmıştır.

16 Haziran 1973 de ilk sayımızı çıkarırken ken- 
I dimize edindiğimiz ilkeler doğrultusundan şaşmadan 

yürümek "Gemlik Körfez”! okunan ve sevilen bir 
■ yerel gazete yaptı. Okuyucunun sevgisini kazanan 

gazetemiz, başta yerel sorunlar olmak üzere, ulus 
sorunlarına gerçekçi açılardan baktı va ödün ver- 

E meden işledi.
Kendini Gemlik’lilere kabul ettirmesini bilen 

-‘Gemlik Körfez” İstanbul basınına da kendini kabul
ettirdi. 20 Aralık 1975 tarihinde, Milliyet Gazetesi 
yazarlarından Örsan Öymen "Anadolu 1975” başlık
lı yazısıyla gazetemizdeki haber va yorumlara, yine 
Örsan Öymen 1 Ocak 1976 da yazdığı “Ey Ruh; Gel
diysen Görün” adlı yayışıyla bizim istediğimiz 
bir koruya yer verdi. 11 Nisan tarihli "Politi

ka'’ Gazetesi "Yurt Basının «esi* adil yazıda •■öncü*, 
“Halkımız*, “Trakyar.ın Sesi* gazeteleri ve “Gemlik 
Körfez" için şunları yardı : Oysa canlı, capcanlı
bir basın var Anadolu'da, Yürekli, girişken, ilerici 
gazeteler var. Sayılan hergün artmakta. Bundan 
böyle bu gazetelerde çıkan ilginç haber ve yazılan 
zaman zama «izlere aktaracağız”. Evet "Gemlik 
Körfez" bu sayede şimdi Van’dan, Kars’a kadar oku
nuyor.

Anadolu basınının çektiği bütün olanaksızlıkları 
çekiyoruz. Çağımızın tekniğinin çok gerisinde gaze
tecilik yapmak zorunda kalıyoruz ama her cumar
tesi günü "Gemlik Körfezi” çıkarıyoruz.

Gazetemizin ölçülerini büyütürken baskı sayısı 
da 700 den bine çıktı. Bitlere değer veren sayın o- 
kurlarımıza hep iyi hizmet etmek görevimiz. Bu yıl 
Basın Yayın Genel Müdürlüğünün açmış olduğu ’-A- 
nadoln Basınım TANITMA* yarışmasına katılacağı*. 
Eğer Gemlik'İn adını Türkiye’ye duyurablltek görevini 
yapmanın huzuruna ermiş olacağız. Tüm okurlara göt- 
verdikleri ilgiden dolayı teşekkürü borç biliriz.

Muharrem Atasoy "piya
sada filitreli sigara sıkmtı- 
şı çekilirken Gemlik’te 
Festival sigarası bu sıkın
tıyı ortadan kaldırmıştır’ 
demiştir.

Bulgaristan ve Yu
goslav folklor ekipleriyle 
anlaşmanın kesinleştiğini 
de bildiren Atasoy, 7-8 
Temmuz günü gösteriler 
okul bahçelerinde yapıla
cağını ve biletlerin kapıdan 
satılacağını söylemiştir.

tobüsü evlerine gitmek
te olan halkın arasına hız
la girmiş ve otonun önün
den kaçamayan Şerife E- 
virgen (47) ile Halime Fi
dan (55) »dlı kadınların f< 
cı şekilde ölümüne sebef 
olmuştur. Olaydan sonrı 
şoför kaçmıştır.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Tofaş Oioya
Bu köşeden devamlı olarak, cina

yetler önlenmediği takdirde bunun üni
versite kesiminden toplumun diğer ta
bakalarına sıçrama eğilimi gösterece
ğini yazmış ve savunmuştuk.

Ne hazindir ki zaman bu endişemi
zi doğrular şekilde akmaktadır. İki gün 
önce Bursa Tofaş'ta olan olaylar ve bir 
işçinin öldürülmesi uğursuz cinayetler 
zincirine bir halka daha eklemiştir.

Cinayet şebekesi artık hiç bir şey
den çekinmemekte açıkça ve alçakça 
uğraşını sürdürmektedir. Sıra artık dev
rimci işçi örgütlerine ve İşçilere gelmiş
tir. Şebekenin eli silahlı, gözü dönmüş 
canileri çekinmeden Fabrika basmakta 
adam öldürmekte, sonra çekip gitmek
tedir. Böyle giderse cinayetler duraca
ğa da benzememektedir.

Seydişehir, Adana ve Tarlş’te yapı
lanlar bu kez Bursa’da tezgâhlanmak- 
ta. devrimci işçilere yaşamları zindan 
edilmek istenmektedir. Türkiye devrim
ci işçi, öğrenci ve aydınların boğazlan
dığı bir mezbahaya döndürülmek isten
mektedir. Cumhuriyet tarihinde bu ka
dar talihsiz bir devre yaşanmamıştır. 
Türkiye süratle felakete sürüklenmek 
istemektedir. Konuya karşıt grupların 
çatışması noktasından bakma olanağı 
yoktur. Devamlı yazdık, yine yazıyoruz, 
bir cinayet şebekesi örgütlü bir şekilde 
adam öldürmektedir. Bunu durdurmak 
niyetinde de değildirler. Kaynağın kökü 

bilinmekte fakat kurutulmam aktadır. Türk! 
ye Cumhuriyetinin bu kadar sahipsiz 
olabileceğine hâlâ inanmak iste
miyoruz. Fakat kesin ve köklü önlem
ler alınmada geciklldlği takdirde, Türki
ye’nin kardeş kavgalarına sahne ola
bileceğini üzüntüyle görüyoruz. Şayet 
bu ülkeyi seviyorsak, şayet demokratik 
hukuk devletini her anlamda gerçek
leştirmek ve yaşatmak istiyorsak, bu 
cinayet şebekesine dur demeliyiz.

Bu kadar kolay ve korkusuzca ci
nayet dünyanın hiçbir ülkesinde İşlen
memiştir. Can güvenliğinin bu derece 
yok olduğu İkinci bir ülke bulmak zor
dur. Her an bir sokak arasında, bir kö
şe başında, evinizin önünde, Işyerihizde 
bu cinayet şebekesinin kurbanı olabl- 
siniz. Tehlike hepimiz içindir. Tüm yurtsever dev
rimciler için söz konusudur. Bu bakımdan so
rumlulukta hepimiz içindir. Cinayetlerin sürüp 
gitmesine hiç kimsenin bulabileceği bir mazeret 
yoktur. Tekrar ediyorum sorumluluk hepimiz için
dir. İnsanım diyebilen herkes sorumludur*

Ve sisler, bu cinayetler serisinin perde arkası 
rejisörleri, tarihle canilerin ve cinayetlerin sonunun 
gelmediği bir dönem yaşanmamıştır. Tarihe ve 
Çağa karşı yenileceksiniz, işlediğiniz her cina 
sîzlerin kaçınılman sonunu hızlandırmaktadır. Bu
nu böyle bilesiniz.

Not s Yazılarda kelime yo yazını yanlışlıkları 
olmaktadır, okurlarımın bunları, gazetemizin dar 
olanaklarına bağlamalarını ve hoş görmelerini rica 
ederim. M.C.O,

şiir köşesi

Beni Göreceksin
Bekle, dört yolun birleştiği yerde, 
ünce ben gelirim oraya, seni görmek için. 
Güneşe bakan kır yamaçlarında bekle. 
Günün ilk ışıkları arasında beni göreceksin. 

Engin çukurlarda toplaşan sulara bak, 
Akseden ayak ayağa birini göreceksin. 
Son baharda ihtiyar çınar ağaçlarına bak, 
Sararıp dökülen yapraklarda beni göreceksin. 

Orada yeşeren kırlara doğru açıl 
Bazı yalnız gezen kuşlar vardır oralarda 

Sonra çık tepelere enginleri görmek için. 
Uzun uzun seyret aşağılarda beni göreceksin.

Tekrar geriye dön, gittiğin yoldan 

Güneş ufuktan batmak üzereyken 

Kararmaya başlayan dağların eteklerinde 

Aydınlığa doğru giden yolda beni göreceksin*

Ve tekrar gel dört yol ağzına 

Bak ben yine köşede tek başımayım 

Ağır adımlarla yaklaş bana 

Gözlerime iyice bak kendini göreceksin...

Kenan GÜL

Tanık
İçsavaşları aratmayacak günler yaşadık biz 

Elbombalan patlatıldı iş paydosları 
Fabrika kapısında öldürüldü işçiler 
Zamansız tutuklandılar
Sabahçı kahvelerinde toplanıp bir bir 
ünce ellerini kelepçelediler 
Kan oturasıya bileklerime mosmor 
Biryerlerde birini boğazladılar 
üzlem gözlerinde dondu kaldı 
üzgür bir bayraktı gökyüzü 

Martı ezgileri hanidir boğazında 

Ne polis copu öldürdü bizi 
Ne elektrik işkencesi 
Umutsuzlanmadık hiç

aç susuz uykusuz 
kalmamış gibi 

Ulusların kıyımını yaşadı gönlümüz 

Alacakaranlıkta
gündoğdumu 

gün batlımı 

güpegündüz

A* Y. fi.
( amaç'tan alıntı )

Uçurumlu Çırpınışlar
dayamışlar merdiveni

Ben zamanın eşiğindeyim
Ne bulgur, ne un- kent kent insan değirmeni
Bilinmezler içindeyim
Gecelere kin tutmuş ışıklar
Yinede kemirir inşam sabaha çıkmama 

korkusu
Dört manga dört duvar karşımızda namlu 

kan kusar
Açılır kapanır dudaklar, dilde iki harf

Son arzudur su.
Bir çift göz uzanır yollara pencerenin ardından
Beklenen ne ki?
Buhar üstüne buhar, simsiyah kazanlardan
Ateşteki duman da ne ki?
Hep ansızın başlar gurbete çıkışlar
Hangi açıdan düşünürsen düşün
Zorlar inşam uçurumlu çırpınışlar

Emrullah EVLİ
(Amaçtan alıntı)

Nöbetçi

1976 Cumartesi 

Pazar 

n Pazartesi 

" Salı

** Çarşamba 

Perşembe

" Cuma

" Cumartesi

Eczaneler
Z. Namık 

Prçek 

Şifa 

Ceylân 

Kuyucu 

Özer 

Merkez 

Gemlik

3 Temmuz

4

5

6

7

8

9
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İLÂN ve ABONB
Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.
SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İdare Yari : Gazhane Cad. Şirin Pata/ı
Dizgi ve Batkı : Körfez Batımevi - Şirin Peıajt

TEL. S T»T GEMLİK.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi İlânlar tek sütun cm. si 30 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları sütun cm.si 15 TL. 

Özel İlânlar pazarlıkla alınır.
Abone ; Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır»
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 KÖRFEZ ■

Saldın işkence var,. . . ilâç da yok

CHP İlçe Yönetim Kurulu Bşk, Duyuru
ilçemize bağlı köylerde hangi gün ve saatlerde delege seçimlerini gösteren liste 

aşağıda yayınlanmıştır. Sayın Delege seçmenlere duyurulur.

— Yok be kardeşim. Huzur yok !
— Yok be emekçim. Çalışma özgür' 

lüğün yok.
— Yok bo hattan*, ilâcın yok
— Yok be öğrencim. öğretim öz* 

gürlüğü ve de eşitliği yok.
— Yok be küçük üretiçlm. Elinden tu 

tanın yok
— Yok be memurum. Öğretmenim, 

emeklim. Hakkını tem verenin yok!
Ak borsa yok, kara borsa pek çok. 

yok, yok, yok, baba olacak gücüümüz

Hepimizin derdi başından aşkın. 
Hele şu günlerde, küçük esnaf ne du
rumda? Ali'nin külâhı Veli’ye, Veli'nluki 
Ali'ye. Dank düşmezse şapka yandığı
nın resmidir. Pazarlar ne durumda bi
ten gören var mı? Yukerdakilerden aca
ba? Bakanlarımız, milletvokillerimiz pi
yasanın vatandaşla cep durumuna ne 
derece uygun olup, olmadığını biliyor
lar mı? Almışlar zenbillerini, sepetlerini, 
filelerini, çıkmışlar mı pazarlara çarşıla
ra «Büyük» söylevlerle ulusa tasasız 
yaşama güveni verebilmişler mi?

Biraderler, yeğenler yetim hakkı 
yiyerek cep şişirmekte. Halk ta biriki
rini yemekte. 8u tablo içine bir türkü
nün sözleri ne gazal «türüyor« İsparta’ 
nın gülleri Şak şak öter bülbülleri.» Sa
nırım bu gidişe İsparta’nın gülü de, bül 
bülü de kan ağlamakta. Belki gülyağla- 
rına da kan kokusu sinmiş ola. Denile
cek ki : Bu gidişten İsparta’lı mı sorum 
lu? Olamaz. Bu olanak dışı. Ama içlerin 
den biri mutlaka, mutlaka sorumludur! 
Ulusun, yurdun sorumluluğunu sırtlanan 
bu kişi; sekiz kollu MC nin yüksek tan 
siyonunu düşüremez mi? Ona yön vere
mez mi? Bu da ayrı bir konu. Onlarca: 
Anayasa suçlu. Danıştay gereksiz. Ana
yasa Mahkemesi ne ki? Muhalefet göz
den düşürülmeli, lâiklik ortadan silln- 
meli ki memleket yönetile.

Ekonomik durum çok bozuk- Kasa
lar tem tam takır. (Ozanın dediğine* 
«cep delik cepken delik/kevgir misin be 
kardeşlik?») Dış siyasetimiz yetersiz. O- 
kullorda, fabrikalarda olaylar yaratıl
makta. Yataklarımıza yatarken yarın 
ne gibi olaylarla karşılaşacağımızı dü
şünür olduk. Bugün gösterişli temel at
malar, caf caflı sözle. Sanki ulus çocuk 
gibi balon, macunla avutuluyor. Şuna i- 
nanır MC ortakları, İsparta'nın, tek ki
şisi köyden gelme Demlrel, Ulus, halk, 
aile, birey bunları yutmuyor. Sorununa 
çözüm bekliyor, çözüm! Üst yapı keyif
te, alt yapı dert içinde. Düzen, yöne
tim, halka yaklaşım dengeli ve adil ol
malı.

Nerede öncelikle bulunması gereken 
ilaçlar. Her gün bir hapa, bir iğneye 
ya da şuruba bakan, yaşamını onlarla 
rürdüre hastalarımızın durumları gözö- 
nüne alınıyor mu? Hayatları her an teh
likede olan bu kişilerin ölümlerinden kim 
ler sorumlu. Her hal ilâç üreticileri de
ğil. Herhal mahalle, köy muhtarlar! de
ğil. Tabancayla, zincirle, eziyet edilerek 
öldürülenler yetmiyormuş gibi; Şimdi de 
hastaların ilaçlarını keserek ölüme bı
rakmak.

Ey yönetenler; sîzlere soruyorum! 
İktidarı, muhalefeti bu durumda nasıl 
uyuyabiliyor sunuz nasıl? Gelir adamlar, 
fabrika basarlar, işçiler öldürürler; A- 
robalar kurşunlanır. Şabanlaşmış TRT 
birkaç sözcükle geçiştirir. Onu da çar
pıtarak. Nasıl versin? Olaycılar Şaban 
Ağaya yakın kimseler. Her biri TRT de 
uzman kişiler (!) TRT Başbuğ (!) olmuş, 
başına bela kesilecek belki de. Ulus so
runu, yurt sorunu yok TRT mizde. Öv
gü var. Övgü, masal var masal. Övgü 
ve de masalla karın doyacak, sorunla
rımız çözümlenecekse; övün beyler, dö
vün beyler, parçalayın ve hükmedin bey
ler. Gırtlak bitlerde, hançerler sîzlerde.

Köyün adı Tarihi Gun Saat

1 Fevziye Köyü 6. 7. 976 Sah 20,oo
2 Şükrüye 21,30
3 Hamidiye ' 7. 7. 976 Çarşamba 20,oo

' 4 Katırlı 9 21,30
5 Adliye 8. 7- 976 Perşembe 20,oo
6 Muratoba ’ • 21,30
7 Cihatlı 9. 7. 976 Cuma 19,30
8 Şahinyurdu > T 2I,oo
9 Yeni Köy 11. 7. 976 . Pazar I8,oo

10 Engürücük 1 * • 19,30
II Gençali A 9 21,30
12 Kurtul 12. 7. 976 Pazartesi 19,00
13 Kurşunlu ’ • • 21,30
14 Haydariye 13. 7. 976 Salı 19,30
15 K. Kumla ■ • • 21.30
16 B. Kumla ' 14. 7. 976 Çarşamba 18,30
17 Karacaali ,* • • 19,30
18 Narlı • K 21,30
19 Selimiye ’ 15. 7. 966 Perşembe 19,oo
20 Hayriye • 20,30
21 Mecidiye 9 • 22,oo
22 Kapaklı 16. 7. 976 Cuma 19,oo
23 Fıstıklı • • 21,30
24 Armutlu Bucağı 17. 7. 976 Cumartesi 21,30
25 Fmdıcak Köyü 19- 7. 976 Pazartesi 2I,oe

KONGRE DUYURUSU
Gemlik Sahil Kulübü Derneğinin yıllık Genel Kusul Konğresi 13.7.1976 tari

hinde saat 20.00 de Ziya Kaya Bulvarı Kaya Apt. Kat 1 deki 1 nolu Dairesinde bu
lunan Lokalinde zapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Sahil Kulübü Bşk.

Hüseyin Çelik 
GÜNDEM

1. Yoklama ve Açılış
2. Kongre divanı Seçimi
3. Saygı duruşu
4. Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulunun aklanması
5. Raporlar hakkında konuşma
6. Yönetim Kurulunun okunması
7. Bütçenin müzakeresi ve kabulü
8. Yeni yönetim kurulunun seçimi
9 Dilekler ve temenniler

Kim Ne Ödedi

KONGRE DUYURUSU
Derneğimizin Yıllık Genel Kurul Kongresi II.Temmuz.1976 'pazar ğünü. saat 

13.00 de Zeytin Halindeki Dernek binamızda yapılacaktır. Üyelerimize duyururuz.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği

Gemlik Şb. Bşk.
GÜNDEM

I. Açılış ve Yoklama
2. Saygı Duruşu
3. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve üzerinde konuşma.
4. Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi
5. Dilekler ve Kapaniş

Fahriye Onan 8.872,— Muharrem Çıdık 12.660.—
Hamdi Kabail 995.— Adem Ramazan Uzunlar 40.435.—
Burak Çorum 605.— özcan Vural 3,155.—
Salih Kaya 41,680.- • Ahmet Aydın 3.960,—
Yusuf Ada 18.178.— Mümin Yılmaz 11.330,—
İbrahim Etem Atlı 19.960.— Muharrem Çoşkunyürek 875.—
İbrahim Günay 625.— Sabrı Sarakaya 2,150.—
Ergnn Onur 6.080.— Talat Şimşek 447.—
Mehmet Bulut 2.155 — Cemal Sürmene 36.505.—
Salih Bulut 2.260 — Yükael Yıldırım 8.775.—
Abdullah Kaner 4.690.— Mehmet Seymen 4.925.—
Ruhi Kavlak 10 875.— Erol Yıldırım 2.055,—
Mehmet Avcı 2.005.— Osman Çil 6 080 —
Şaban Kanber 20.080.— İzzet Güney 5.485.—
Mehmet Cengiz 2,005.— Ömer Köse 7,130.—
Ayşe Feride Akça 12.022,— Ali Taylan 34.930.—
Cemil Avarkan 315.- Oaman Taylan 28.075.—

Sıdıka Somer 4.822.— İsmail Balaban 3.055.—

BAYSAN
Torna Atölyesi

Gemliklilerin Hizmetine Girmiştir 
Her türlü makina ve yedek parça imali ve 

kalıp işlerinizde sîzlere yardımcıdır

Eski futbol Sahası Garaj içi GEMLİK
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KÖRFEZ
İdari yari ı Şirin paıajı

TKL..* 79T — GEMLİK

va Batkı körfez Baıımarl

Sayfa ; 4 3 Temmuz 1976—Cumartesi

HAN
Belediyemize ait Aytepe karşısındaki ar

salar parsellenerek satışa çıkarılmıştır. İhale* 
si 16.7.1976 günü saat 15 de Belediye encü
meni huzurunda yapılacaktır.

Taliplerin satış gününde hazır bulumala 
İlan olunur.

Umurbey Belediye Reisi
Pars Dönmez

İÇKİSİZ

Yeğenler Lokantası
İLAN

Gemlik Belediye Başkanlığından
1 — Gemlik Belediyesi E.S.O. İşlet meşince Nacaklı 

Suyu îsale tesislerinin su alma yeri ilâve tesisleri kapalı 
zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 — İhalesi 15 Temmuz 1976 perşembe günü saat 
15.00 de belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 — Kesif bedeli 132.107.83 lira olup, muvakkat 
teminatı 7855.40 liradır.

4 — İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden 3 
gün evvel işletmemize müracaatla iştirak belgesi almala
rı lüzumludur.

5 — Postada vukubulacak gecikmeler dikkate alın
maz.

Sabahları işkembe ve çeşitli çorbalar Günlük balıklar, Adana, Antep, Urla Kebaplar, 
Pideli Köfte, Et ızgaralar, nefis yemekler, zeytin yağlılar. Hatay işi basma kadayıf ve 
çeşitli tatlılar YEĞENLERDE İtinalı servis, uygun fiatları ile Sayın dost ve müşterilerinin 
hizmetindedir.

Çarşı Camii karşısı GEMLİK

Küçük Kumla 
Yalı Aile Gazinosu 

ve

Restaurant’ı
Sayın Gemliklilerin Hizmetine 

Girdi
HER GECE ORKESTRA EŞLİĞİNDE 

MÜZİK, NEFİS YEMEKLER, 
TAZE BALIK, IZGARA ÇEŞİTLERİ 

VE SOĞUK MEZELER

K. KUMLA İSKELESİ YANI GEMLİK

I

ilânFikret Dikkat Dikkat Gençlere Müjde
Yeni Atelyesinde Şoför Olmak İstiyen Bay ve Bayanlara Müjde

Çalışmalarına Asrın şu çağında herkesin bir meslek sahibi olması için
Başladı ' yılların tecrübesine haiz şoförlerle ilçemizde direksiyon kursu

İSTİKLÂL CADDESİ verilmektedir. Saat ücreti 90 TL dır
27 MAYIS İLKOKULU Teferruatlı bilgi için
ARALIĞI GEMLİK | Dolmuş Yazıhanesi Karşısı Selâhattin Çelik Tel. 202 ve

Güncelik Ticaret Tel. 527 Gemlik

lÜK'A.lE'

Reklâm Ajansı
TABELÂ, RESİM, IŞIKLI REKLÂM ve 

BEZ YAZI İŞLERİNİZDE EMRİNİZDEDİR

hikmet Onay

İSTİKLÂL CAD. NO. 2 TEL 719 GEMLİK

Gemlik Körfezi Okuyunuz 
ve Okulunuz

KAYIP DUYURUSU

HALİTPAŞA MAH. DELEGE SEÇİMİ
Tüzüğün 23. maddesine, istinaden 5. 7. 976 pazar 

tesi günü saat 19.oo a ertelendiğini sayın üyelere du 
yutulur.

Giresun, Dereli Aksu Köyü kütüğüne kayıtlı olan 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi 
geçersizdir.

Rasim YİĞİT
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Gemlik ve Çevresi Ağır Sanayinin Merkezi Haline Getiriliyor

Gemiç Köyüm 1,5 Milyara Çıkacak
Çelik Fabrikası Kuruluyor

Telaşla Öldürülen İşçi İçin 
Bugün Bursa’da Yürüyüş ve 
Miting Yapılacak

Gün geçtikçe Marrea- 
ranın ee hızlı sanayileşen 
bölgesi olmağa başlayan 
Gemiik’e 1,5 milyar liralık 
yeni bir fabrika kurulması 
kesinleşmiştir.

İş Bankası, Koç Hol
ding, Çelik Endüstrisi ve 
Dünya Bankası tarafından 
ortaklaşa kurulacak olan ve 
"ASİL Çelik.' adını taşıya
cak fabrikanın ağır sanayi
de kullanılacak saf çeliği 
üreteceğini bildiren Gemlik 
Ticaret Odası Başkanı Tev- 
fik Solaksubaşı iki yıldır 
proje çalışmaları sürdürü
len ”Asfl Çelik’' fabrikası
nın Gemlik merkezinde ku
rulması sevindiricidir. Çev
re sağlığı yönünden tüm 
önlemleri önceden alınmış 
olan bu fabrika Türkiye- 
nin ağır sanayinin bel ke-

Zeytinlende
Karakoşnil
Mücadelesi Devam 
Ediyor

Zeytin ürününün 
zararlılarından ‘Karakoş
nil" (karahastalık) ile 
mücadeleye bu ay içinde 
de devam edilmektedir 

ilçe Ziraat yetkilile
rinin verdikleri bilgiye 
göre zeytin sahalarında 
yapılacak kontrollerde 
zararlının ve parazitin 
fazlaca görüldüğü yer
lerde % 1.5 oranında 
yazlık beyaz yağlar 
(Triona Alboiineum ve 
Porkan) kullanılmalıdır. 
Gerektiğinde ikinci ve 
üçüncü ilaçlamada ya
pılmalıdır,

MEYVA DÖLÜ 
MÜCADELESİ 
Öte yandan zeytin 

ürünün saçma iriliğine 
geldiğinde zeytin güve
siyle mücadelenin baş
lanması gerektiğini bil
diren yetkililer "zararlı
lar ürün üzerine yumur
talarını bırakınca organik 
fosforlu ilaçlar atılmağa 
(Leboycide - Reger gibi) 
başlanmalıdır " demiş
lerdir.

miğini oluşturacaktır. Yurt 
ekonomisine çok büyük 
hizmetler getirecek olan 
tesisler Gemlik'in daha can
lı bir kent olmasına da 
yarıyacaktır." demiştir.

600 İŞÇİ ÇALIŞACAK
Orhangazi Gemlik ara

İKİ GÜN SÜREN

6. Turizm Festivali Genliklerle Kullandı
Geçen yıla göre or

ganizasyon bakımından da
ha düzenli geçen 6. Gem
lik Turizm Festivali iki gün

6. Gemlik Festivalinde halk folklöre doydu

AP İlçe 
Kongresi 
Yapıldı.

AP İlçe Kongresi ge
çen pazar günü Şirin Si
nemasında yapılmış ve ye- I 
ni yönetim kurulu seçil- । 
miştir.

AP Milletvekili ve se
natörlerinin de katıldığı | 
kongrede yeni yönetim ku
ruluna Haşan Dillioğlu, 
Avni Malgıl, ' Aydın Eren- 
oğlu, Ahmet Acar, Nuret
tin Bay, Hüseyin Tutar, 
Vahit Uzan, Ali Sönmez, | 
Bülent Kurt, Hicri Aydın | 
ve Seçkin Tayyar getiril
miştir. 

sındaki Gemiç Köyü yakın
larında 400 bin metre ka
relik bir alanda kurulacak 
olan "’Asil Çelik' fabrika
sının bütün proje ve finans
man işlemleri dün biti
rilerek arazi tapu işleri 
tamamlanmış ve yapım ça

süren folklor şenlikleriyle 
sona ermiştir.

7 Temmuz günü saat
18.oo de Kordon boyun

Umurbey’de 
Serseri 
Kurşunlar 
İki Kişiyi 
Yaraladı

Umurbey’de gelişi gü
zel sağa sola ateş eden 
bir şahıs iki kişinin yara
lanmasına neden oldu.

Tevfik Taşkın (36) ad
lı şahıs bilinmeyen neden
lerle sağa sola ateş etme
ğe başlamış tabancadan 
çıkan kurşunlar Melek Ya
semin (50) ile Hanife Ya
semin (23) adlı köylülerin 
yaralanmasına yol açmış
tır, 

lışmaları için harfiyat iş
lerine ay sonuna ka
dar başlanılacağı öğrenil
miştir.
Halka açık bir Anonim 
Şirket olarak çalışacak o- 
lan '’Asil Çelik" fabrikası 
nın kuruluş işlemlerinin iki 

daki geçit töreniyle başlan 
yan festivale iki yabancı 
ekip ile iki folklor derneği 
ekibi katılmıştır. Açılışta

Romen Halk 
Oyunu Dansları 
6. Gemlik 
Turizm 
Festivalinde 

halkın 
göaünü 
doyurdu.

yıl içinde tamamlana
cağını söyleyen T. Solak- 
subaşı. Fabrika yılda yak
laşık olarak 30 bin ton a- 
ğır sanayinin ihtiyacı plân 
kaliteli çelik üretecek ve 
600 işçi çalıştıracaktır'’ şek 
ünde konuşmuştur.

konuşan Festival komitesi 
başkanı Kaymakam Na
mık Kahvecioğlu, Turizmin 
yurt kalkınmasındaki öne
mini ve Gemlik’in turizm 
yönünden güzelliklerini dile 
getirerek Festivaller Gem
lik’in yurt içinde tanıtılma
sı görevini tam olarak ye
rine getirmiştir" demiştir.

GÖSTERİLER

Bu yıl 6. Gemlik Fes
tivaline iki yerli folklor 
Derneği katılmıştır. Anka
ra Hoy tur Derneği Artvin, 
Akçaabat, Yozgat, Van 
oyunlarını sunarken, İs
tanbul Şişli Halkevi Folk
lorcular! Elazığ,- Kars, Si
lifke oyunlarını oynamış
lardır. Atatürk İlkokulu ve 
27 Mayıs İlkokulu bahçe
lerinde 3 lira karşılığında 
halka gösterilen folklor 
şenliklerini yaklaşık 7-8 
bin kişi izlemiştir.

Bir süre önce Tofaş 
Otomobil fabrikası önünde 
Metal İş’e ait bildirileri da
ğıtırken, Disk'e bağlı Ma
den İş Sendikası üyeleri
nin bildirileri almamaları ü- 
zerine Türk Metalcıların iş
çiler üzerine kurşun sıkma
sı sonucu Muammer Çe- 
tinbaş adlı işçinin öldü
rülmesi olayım kınamak için 
Yürüyüş ve Miting düzen
lenmiştir.

Bugün Atatürk stad
yumundan, Heykel önüne 
kadar sürecek yürüyüşten 
sonra Disk Genel Başkanı 
Kemal Türkler ve Maden 
İş 13. Bölge temsilcisi Se
lim Menmutoğlu birer ko
nuşma yapacaktır. Yürüyüş

Gençlik ve Spor Bakanlığı
1. Optimistjkampı sona eriyor*

Okulların kapanmasından sonra çalışmalarına başla
yan Gençlik ve Spor Bakar lığına bağlı Deniz Sporları 
tesislerine yüzlerce öğrenci gelmeğe başlamıştır. Hacanağa 
Koyunda bulunan Tesislere bu yıl ilk olarak 140 optimistçi 
katılmıştır. Önümüzdeki hafta sona erecek olan 1. Opti- 

| mist kampında yurdun çeşitli yerlerinden gelen öğrencile- 
| re yelken sporu sevdirilmiş, bu arada küçük optimistçiier 

arasında yarışmalar düzenlenmiştir. Yukarıda kampa katı
lan öğrenciler görülüyor.

Adliye Köyündeki Yangında 
Bir Ev İle Ahır Yandı

Adliye Köyünde mey
dana gelen yangında bir 
ev ve bir ahır yanarak kül 

‘ olmuştur.
Çıkış nedeni belli ol

mayan yangın geçen pa
zartesi gecesi saat 22.oo 
de başlamış ve bir saat 
sürmüştür. Pomak Ali adlı 
bir köylünün oturduğu ev 
ve ahır, rüzgarında etkisiy- 

| la kısa zamanda yanmıştır. 

ve mitinge büyük işçi kil» 
leşinin katılması beklen» 
mektedir.

Tofaşta öldürülen işçi 
Muammer Çetinbaş görül
mektedir.

Köyün yamaçta ol
ması nedeniyle Gemlik it
faiyesi olay yerine geç 
gelmiş, yangın çevreye sıç
ramadan köylüler tarafın
dan kontrol altına alın
mıştır.

Ahırda bulunan İki e- 
şek, bir inek, üç koyun 
feci şekilde yanarak can 
vermişlerdir.



gemUık

1O Temmuz — 1976 Cumartesi

NAFIADAN 
NAFIAYA

HOŞGÖRÜNÜN SINIRI..
Sayın Ecevlt'in Milliyet Gazetesin- 

be Abdi lpekçi*ye yaptığı açıklamaları 
kamu oyu ligi ila izlenmiştir.

CHP Genel Başkanı» gerek kişisel 
gerekse de Partisi yönünden görüşlerini, 
zaten yeterince açık olmakla birlikte, bir 
kez daha kuşkuya yer bırakmayacak 
şekilde ortaya koymuştur.

Sayın Ecevit. tüm titizlik ve duyar
lılığım işlenen cinayetler üzerinde yoğun 
(aştırmakta ve bu konuyu ülkenin en a- 
cil ve büyük sorunu olarak görmektedir, 
Böyle bir zamanda Partisi içinde ortaya 
çıkmış tartışmaları gereksiz ve tökezle- 
yicl olarak nitelemektedir. Ecevit'e göre 
bunlar kalıcı, derinliği olan ayrılıklar de
ğildir. Fakat bugünkü ortamda olması., 
CHP'nin demokratik mücadelesini o- 
lumsuz yönde etkilemektedir.

CHP Genel Başkanı’nın bu konu
daki görüşlerine katılmamak ve haklılı
ğını teslim etmemek olanaksızdır. Yan- 
lız Sayın Ecevit’in bu konudaki gereksiz 
sürtüşmelere bugüne değin neden el 
koymadığını açıklayan sözlerine katıl! 
mak sanırız ayni kolaylıkla mümkün de 
ğiidir. Ecevit’e göre kendisinin, bu konu
da göstereceği hoşgörünün sınırı, hal
kın göstereceği hoş görünün ötesinde 
değildir ve bu sınıra gelinmek üzeredir. 
Bizce Sayın Genel Başkan, olaylara bu
güne değin müdahale etmemekle, ken
dine özgü sınırsız hoş görüsünü kullan
mış ve bu hoşgörü de, halkın göstere
bileceği hoşgörünün çok ilerisinde ol
muştur. Gerçekten, bizim gördüğümüz 
kadariyle halk, CHP’de meydana gelen 
zamansız ve olumsuz gelişmelere artık 
hoşgörüyle bakamamakta ve bu konu
da Sayın Ecevit’in gerekli önlemleri al
masını içtenlikle istemektedir.

CHP bugün, Türkiye’nin ileriye ve aydınlı- 
ğa açık en geniş pencerelidir. Ve Türkiye CHP 
kazandığı ölçüde bulananlardan kurtulacaktır. Ak
si takdirde bulunanlar had safhaya gelme duru
mundadır. Bu gerçek ortadayken ve CHP’den neler 
beklendiği bilinirken, parti içinde hemde aklı ba
şında adamların yarattığı sürtüşme hoş görülecek 
cinsten değildir. CHP artık iktidar olmak, tek ba
şına iktidar olmak zorunda olan bir partidir. Bu
nun içinde elindeki en büyük şans 1977 genel se
çimleridir. Sonra gelecek seçimlerine partinin 
şanstı girmesi ancak 1977 seçimlerinde göstereceği 
başarıya bağlıdır.

Söyleşine bir durumda CHP zamanı hovar
dalıkla harcamakta ve yakında gireceği sınavın ö- 
nemlnl kavramayan haylaz bir öğrenci gibi gün- 
ferini boşu boşuna geçirmektedir,

Bu bakımdan sayın Ecevlt'in konuya bugüne 
değin müdahale eylemeylşl bizce kesin bir gecik
medir. Tabii bizim bilmediğimiz bazı değişik neden
lerin sözkonusu olabileceğini de gözden uzak tut
mamaktayız. Fakat ne olursa olsun CHP ülkenin 
içinde bulunduğu duruma göre kendisinin arzettlğl 
önemin bilincinde olmalıdır. Aksi takdirde Türkiye 
talihsiz yönetimler elinde kalmaya uzun süre daha 
mahkum kalacaktır.

Bütün bunları CHP,nin değerll uzman ve üst 
kademe yöneticileri elbette bizden daha iyi bilir
ler. Fakat bizi şaşırtan buna rağmen nasıl bu ka
nar sorumsuz ve acımasız davranablldlklerldlr.

‘‘fy. (LtMty». (ydul

şiir köşesi

çizgi
Yanıyoruz 

yalnız 
bir farkla 

0 bilmem neresini 
o sıcaklıkta 

dinlendirirken 
Biz böğrümüzde 

kurşunun
Sıcaklığı ile 
KOŞUYORUZ 

özgürlüğe 
yalnız 
bir farkla

ÖÇ...
Kardeş o ne ? 
0 ellerindeki 
Buz gibi 
Korkunç korkunç 
ölüm gibi... 
Kardaş o kim 
Yatınca uzun 
Yatınca ağır*. 
Dizlerinin dibinde 
Kör» dilsiz, sağır... 
0 da can mı ? 
Kardaş , 
Alacan mı ?

Bahri JCayaoğlu.

BİTTİ Mİ

Bitti Doğa’sal güvencelerimizden esinlediğimiz 
Yarı üzgün, yarı şaşkın savsakladığımız günler
Ya ahladıkça içimize yet eden acılarımız 
Bir kuş uykusu gibi mevsimlik aşkımız bitti mi?

Fikri ATEŞ

I Nöbetçi |
| Eczaneler II i

Gemlik 10 Temmuz 1976 Cumartesi M
Z. Namık 11 " " Pazar

W! Prçak 12 " Pazartesi

Şifa 13 ” ” Sah

Ceylân 14 " ” Çarşamba

R Kuyucu 15 ** •’ Perşembe

Özer 16 ” *’ Cuma

“ Merkez 17 '* " Cumartesi

BssEB&aBstCT&gügaEStgsrat*

Biz kavuşmak 
0 kovmak için 
EKİYORUZ 

yalnız 
bir farkla

Biz doymak 
0 kusturmak için 
ARIYORUZ 

yalnız 
bir farkla 

biz hakkımızı 
0 belasını

Sevgi Bayrağım 
Mendil

Soylu kuğular gözlerimde 

Tüy tüy yıkanır durmadan 

Ve döller sevi ağaçlarımı 

Beni yaşatan zaman 

Sevdiğim insan yüzü 

Sevdiğim bir kaş, bir kirpik 

Seviler işlerim ipek kumaşlara 

Ben iğne olurum, zaman iplik 

ölmek olmasa beklediğimiz 

Sönmek olmasa birden bire 

Nasıl büyürdü sevgimiz çığ gibi 

Nasıl ırmak olurdu o cılız dere 

Bende insanlar dost 

Bende her gece kandil 

Ağlamak için değil ellerimde 

Sevgi bayrağım bu mendil.

Abdurrahman GUNAY

İLÂN ve ABONE

Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER 

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı 
Dizgi ve Baskı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı

TEL. : ?9T — GEMLİK.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi İlânlar tek sütun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve lora İlânları sütvn em.ti 15 TL.

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



çgemLik

KÖRF Sayfa 3

Festivalin Ardından

Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 975/4

Soruyan»»*, Festival nerede, saat 
kaçta? Yanıt (cavap) «Yalla millet işka
la meydanına doğru gidiyor ama.» kimi 
tesanımızda «neymiş o festival?» Soru
suyla yanıt veriyor. Gemlik Festivaline 
bir aldırmazlık, sahip çıkmama diyema- 
yeceğia» çıkamamo üzüntüsünün verdiği 
aldırmazlık.

Ne vardı çevrede festivali kuvvetli
ce vurgulayan? Duyurular, programlar, 
olabilmeliydi. Çokça yazdırılacak, yap
tırılacak afişlerle ilçenin içerilerine köy
lerine girebilmeliydi, festival havası.

Halka duyurmayı, katkısını sağlama
yı içeren bir şey görülemedi desem ya
rındadır. Zevksizca işlenmiş, festivali ilk 
bakışta açıkça vermekten uzak, göz ok- 
şayıcıhktaa yoksun, anlatımı zayıf festi
val afişleri. Kordon yolunun ortasına ge
rdan pankartın sol alt köşesinde festi
val yaşım belirten «6 üncü* şeklinde ya
zılmış bîr garabet. Yazım ve dil kuralı
mıza ters düşüş. Bunun nasıl gözlerden 
kaçtığına şaşmamak elde değil. Küçük 
görülen şeyler hazan bîr sanat yapıtını 
zedeleyebilir. Öyle geliyorki festivaiimiz

çocuk yaşta yaşlandı, ayakta sallanır 
durumda.

Yapılan iki akşamlık eğlenceler hal
ka açık olmalıydı. Bu işi okul bahçele
rinde paralı yada parasız yapmak pak 
bir ?eY getirmez kanısındayım. İki ak
şamda kaç kişi izleme olanağı bulabildi? ' 
Bu Gemlik nüfusunun koçta kaçıdır? 
Kordon yolunun ortasına yapılmış sahne- I 
den de ne kadar insanımızın oyunları | 
izleyeceği kimsenin usundan geçmedim!? I 
Yoksa zorluklarla mı karşılaşıldı? Yine 
aynı sahnede ilçede bulunan amatör mü
zik topluluklarına yer verilemez miydi? I 
Şehir banbosu o sahnede yarımşar saat-' 
l.k iki akşam konser veremez miydi? O- 
kullardaki film göstericilerimden yarar
lanarak eğlence, kültür filmleride gös
terilemez miydi? Artık festivaller oyun 
gösterileri sergilemenin ötesinde kültüre- 
de ağırlık veren eğlence-kültür hareket
leri şekline dönüşmüş durumdadır.

Ama, festivalden amaç bir kaç kuruş 
almaksa bir şey söylenemez. Gelecek 
festivallerin daha anlamlı, halka dönük 
olması umudumuzu yitirmedik.

Kim Ne Ödedi
İbrahim tire 105.880— Mehmet Yıldız 165 --
Ahmet Alparslan 2.555.— Süleyman Paksoy
Nuri Şener 1.110.— ismet Açıkkol 26260.—
Nurettin Bozan 4.500.— Fatma Kemah 2015.—
Ahmet Öztin 1-755.— İbrahim Kemah * 4730.—
M.Zühtü Çırpan 10.393— İsmail Kemah 5072 —
Rıfat Doğru 23.347,— Mualla Kemah 4190.—
İbrahim Toplu 5.660.— Bekir Yavuz 1200.—
Haşan Toplu 5.485.— Mustafa Yavuz 3555.—
Faik Durmaz 4.215— ö. Lütfü öner 29860.—
Cahit Durmaz 61.880.— Cemal Güngör 1027—
Mehmet Sezgi ner 355 — Bilal Kara 46100.—
Enver Erünver 635.— Kemal Sokullıı 1847 —
Muammer Peker 36.055— Fahri Güner 13325.—
Durmuş Peker 36.055.— Mehmet Pir 5555.-
Cavit Şahin 2.505.— Özcan Sabitoğlu 5555 -
A. Kerim Şener 13.255.— Mustafa Yavuz 245.—
Abdi Dal sal 9.300.— Zekeriya Yalçın 350.—
Haşan Balıkçın 2.255.- Abdullah Pazvant 2015.—
Cemal Göçkün 1.045.— Ziya Sarışen •83500—
Emine Eşi Ahmet Yanar 970,— Ömer Deniperi 770.—
Hikmet Evranos 9.747.— Erdoğan Tokatlı 2350.—
Tahsin Ayar Aydın
Niza met tin Sel

11.415.— Nazmi Karadeniz 9405.—

Necdet Girgin 8880.— Ali Konak 3350.—

Necati ¥ alebeli 1990.— İsmail Bostancı 13850.—

Şevket Taşkın 6010.— Mehmet Güldal 2205.—
T, Turgay özkardcş 72330.— M. Kemal Aslan 27505.—
Kazım Kaya 41455.— Abdulkadir Kaldırım 1050.—
Yücel Esen 1900.— A. Şevket Bayrak 2960.—
İsmail Girit 8600.— Süleyman özerdem 2610.—
Yakup Bektaş 7830.— Haşan Yılmaz 345.—
İbrahim Ersöz 26380.— Haldun Hissi 25030.—
Remzi Eh en 2265.— Gâlib An 46310.—
Mehmet Subaşı 2355.— Cemal öner 66005.—
Nuri Bayrak 10315.— Nsedet Bulut Bey. at.
Semi Üre ' 20875.- Mustafa Güler 29980.—
Medet Korun 27095.- Bilal Kırmısay 3305,—
Muhsin Korun 10630.- Mustafa Gümüş 495.—

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinai, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 10.11.1970 tarih; pafta : 25, Ada : 105, Sahife : 1636 ve 

parsel : 39 da kayıtlı Gemlik Osmaniye Mahallesi Pazar mevkiinde kain 82.87 met
rekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 50.000 lira kıymet takdir edilen arsa açık ar
tırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1 : Satış 26 / 7 / 1976 Pazartesi günü saat 10.00 den 10.30 e kadar 

Gemlik icra 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 5 / 8 / 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 adaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki 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 sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 975/ 4 sayılı dosya numarasıyla me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur. 29/6/ 1976

(Ic. îf. K. 126 )

/>/ İlgililer tâbirine irtjfak hakkı sahipleri de dahildir.

Körfez

Düğün Davetiyeleri

Çeşitleri

GÜNÜNDE TESLİM

BASIMEVİ
Folun BONO liseliye

■' DüGİ'A
SÜNNET

Yaş Günü Davetiyeleri
HER ÇEŞİT 

BASKI V E CİLT 
İŞJLE RİNİZDE

İstiklâl Cad, Şirin Pasajı Gemlik



SORUMLU MÜDÜR
Av. M. Cangiı Göre/ 

SAH I Bl
Hİ'SIKYİN GÜL1R

gemLik
Idara yari : Şirin paıajı

TKL.: 79T — GEMLİK

S --- ----  -Dizgi ve Batkı Körfez Batı mavi

Sayfa } 4 1O Temmuz 1976—Cumartesi

İLAN

Gemlik Belediye Başkanlığından
I — Otobüs-Minibüs gar») içi. dere üstü ve Tibel 

önü 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde asfalt kap- 
lattırılacaktır.

2 — Muhammen Bedeli 36l.642.oo lira olnp muvak
kat teminatı 20515.68 liradır.

3 — İhalesi 23.Temmuz.1976 Cuma günü saat 15.oo 
de encümen huzurunda yapılacaktır.

4 — İhaleye iştirak edeceklerin 3 güu önceden mü- 
racat ile iştirak belgesi almaları gereklidir.

5 — Bu işe ait şartname mesaii saatleri dahilinde 
belediyede görülebilir. Postada vaki gecikmeler nazara 
alınamaz 5.7.1976 Basın

İLÂN
Belediyemize ait Aytepe karşısındaki ar

salar parsellenerek satışa çıkarılmıştır. İhale
si 16.7.1976 günü saat 15 de Belediye encü
meni huzurunda yapılacaktır.
Taliplerin satış gününde hazır bulunmaları 

ilan olunur.
Umurbey Belediye Reisi 

Pars Dönmez

Küçük Kumla 
i Yalı Aile Gazinosu 

ve

i Restaurant’ı
Sayın Gemliklilerin Hizmetine 

Girdi
HER GECE ORKESTRA EŞLİĞİNDE 

MÜZİK, NEFİS YEMEKLER, 
TAZE BALIK, IZGARA ÇEŞİTLERİ 

VE SOĞUK MEZELER

K. KUMLA İSKELESİ YANI GEMLİK

Reklâm Ajansı
TABELÂ, RESİM, İŞIKLI REKLÂM ve 

BEZ YAZI İŞLERİNİZDE EMRİNİZDEDİR

HİKMET ÜNAY

I İSTİKLÂL CAD. NO. 2 TEL 719 GEMLİK

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1 — Gemlik Belediyesi E.S.O. İşletmcsince Nacaklı 
Suyu îsale tesislerinin su alma yeri ilâve tasisleri kapalı 
zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 — İhalesi 15 Temmuz 1976 perşembe günü saat 
15.00 de belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 — Kesif bedeli 132.107.83 lira olup, muvakkat 
teminatı 7855.40 liradır.

4 —I İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden 3 
gün evvel işletmemize müracaatla iştirak belgesi almala
rı lüzumludur.

5 — Postada vukubulacak gecikmeler dikkate alın
maz.

Pide Salonu
Günün Her Saatinde Sayın Müşterilerinin Hizmetindedir.
Not: Eylere ve İş Yerlerine Servis Yanılır.

YUNUS BEKTAŞ
İstiklâl Caddesi No. : 7 - GEMLİK

Düğün Davetiyeleri 

Çeşitleri

GÜNÜNDE TESLİM

Körf ez 
BASIMEVİ

Fatura BONO irsaliye 
ürür»’ 
sünnet

Yaş Günü Davetiyeleri
MEJR ÇEŞİT 

JBA.S1Kİ VE CİLT
İŞLERİNİZDE

TÜZÜK TADİLAT İLANI
Umurspor Gençlik Kulübü Derneğimizin 2 Temtnus 

1976 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı neticesin
de; Tüzüğümüzün 3 ncü maddesine

a) Kulüp Amatördür,
b) Kulüpte içki içilmez,
e) Kulüpte Kumar oynanmaz, fıkraları ilâve adi - 

mek suretiyle tâdilat yapılmış alduğu Sayın üyelerimin 
duyurulur.

İdare Heyeti

Fikret
Yeni Atelyesinde 

Çalışmalarına Başladı

İstiklâl Cad, Şirin Pasajı Gemlik

İSTİKLÂL CADDESİ 27 MAYIS

İLKOKULU ARALIĞI GEMLİK
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HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ G A Z E T E~|

BO KUKUŞ 24 TEMMUZ 19T6 CUMARTESİ

J Kahvehane, Lokanta, Berber
Ve Sinema Tarifeleri
Yeniden Ayarlandı

> s? •„
•-!\ Belediye Encümeni haf-J^ Dondurma 150 

ı ta içinde yaptığı toplan. Şişe Suyu 75
Ularda kahvehane lokanta. Nargile 400 
berber, «tema ve kasaplarda “ Duble 450 
yeniden fiat ayarlamaları- M. suyu sodası 100 
na giderek eskiye göre Uludağ Gazoz 150

I yüzde 10 oranında yeni Ayran şişe 175
i zamlar yapılmıştır. Meyva suyu 250

Gemlik Küçük Esnaf 
ve Sanatkârlar Demeğinin

I artan hayat şartları karşı- 
I anda belediyeden kahve- 
I hane, lokanta, berber, si- 
I nema tarifelerinde ayarla- 
I ma yapmasını istemesi ü- 
I zatine toplanan Gemlik 

ı I Belediye Encümeni, her
I esnaf grubunun isteklerini 
I ve çevredeki işçi ücretle- 
I rini dikkate alarak yeni a
I yarlamalara gitmiştir. Buna
I göre :

Sinamalarda salon 200
I kr. dan 250 kuruşa ( 50
I kr. su parası, 25 kr.
I T.H.K.) toplam 325 kuruş
I olmuş. Balkon ise; 300
I kr. dan 350+75 : 425 

J: kuruş olmuştur.

Kahvehanelerde :

Kah. Yaz.
Kahve 100 125
Ih. ve ben. 75 100
Kakao 100 125
ç«y 75 100
Limon 125 125
Yapma Ayran 125 150

CHP İlçe Gençlik
Kolu Kongresi
1 Agustos’ta

İlçemiz CHP Gençlik 
i Kollarının yıllık olağan ge- 
nal kurul kongresi 1 A- 
ğuatos günü yapılacaktır.

CHP İlçe Gençlik 
Kolu Başkanı Murat Ata
köy'ün verdiği bilgiye gö
re, kongrede, yeni yöne
tim kurulları seçilecek, 
CHP Gençlik Kollarına 
yeni düzen verilmesi için 
konuşmalar yapılacaktır, 

•0t« yandan CHP İlçe ör- 
gut seçimleri 15 Ağustos 
• kadar tamamlanacaktır.

|200 
75

450 
500 
100 
175 
200 
275

Kasaplarda

"yazlikta kermes]

Yardım Seven lerin|Satışları”İlgi|Gördü
Gemlik Yardım Seven 

ler Derneğinin Küçük Kum 
la Milton Restaurnt’ta dü 
zenledikleri Kermes ilgi gör 
müştür.

Yoksul çocuklara yar 
dım amacıyla Gemlikli ba

Çarşı Deresi Pislik Yuvasına Döndü
s

İznik gölünün suları- 
ni Gemlik Köıfozine akı
tan "Çarşı Deresi* nin iki 
yıldan beri göl sularını a- 
kıtmaması ile dere pislik yu 
vasi haline gelmiş, dereye 
akan kanalizasyonlar teh
like arzetmeye başlamıştır.

Deniz seviyesinden 
76 metre yükseklikte bu
lunan İznik Gölü, yağışla

rın azlığından, Sunğlpok ve 
Azot Sanayii Tesislerinin

Erkek Kuzu 38 TL.
Dişi Koyun 35 TL.
Mevsimlik Kuzu 40, TL.
Sığır Kıyma 40 TL.

Kemikli 35 TL.
Dana 37 TL.

Berberlerde

Saç Sakal 10.00 TL
Saç 7.00 TL 

yanların yaptıkları 500 ya 
kın .giyim eşyası Kermes'te 
satışa çıkarılmış ve Küçük 
Kumla lı kamp sakinleri ta 
rafından kapışılmışım Ket 
mes’ten 15 bin liraya ya 
kın para toplandığını bil 

su gereksinimini karşıla
ması ile yükselme göste
rememiş bu nedenlerle 
gölün fazla suları Gemlik 

Körfezine akmaz olmuştur. 
İznik Gölünün sularını a- 

kıtan "Çarşı Deresi" çev
resindeki konutların kana
lizasyonlarının dereye akı

tılması kokuşmalara neden 
olmuş, belediye temizlik 

İşçileri hor gün derede a- 
kıntı sağlamak için sefer

Sakal 4.00 TL
Çocuk Saçı 5.00 TL
Ç. Saçı Makina 4.50 TL
Şampuanla Yıkama 7.00 TL
Pansuman Kompleks - İh.

Lokantalardaki fiat ar
tışları ise % 10 dolaylarında 
olmuştur.

diren Dernek Başkanı Dr. 
Nimet Ataoğuz’’ Küçük 
Kumla’da Kermesin ilgi gör 
mesi memnuniyet vericidir 
Küçük te olsa yoksullara 
adım etmek bizleri mut 
lu kılıyor” demiştir- 

ber olmuş, bir taraftan da i 
ilaçlama yapılmağa başlan- : 
mıştır.

BU AKŞAM 
KANDİL

Bu gece Miraç Kandili- 
j dir. Kandil il* ilgili demeç | 
: veren Bursa MüftAsO Zeki 

Ünal “Miraç bizim Peygam
berimizin bir mucizesidir" ;

i demiştir.
Kandiliniz kutlu olsun.

Armutlu’ da Yeni
Turistlik Tesisler
Kuruluyor

Armutlu Belediyesi,, 
bucağın turistik yönden 
gelişmesi için yeni tesis
ler yapılması konusunda 
karar aldı, ilk etapta. De
nizyollarına ait iskele mey
danında bulunan acente
nin yıktırılarak yerine tu
ristik tesisler yaptırılacağı
nı belirten ilgililer, bu 
çalışmalar için yaklaşık 
üçyüz bin lira harcanaca
ğını söylediler.

Yapılacak tesisler mo
dern bir site şeklinde ola
cak ve bucağa gelen yer
li ve yabancı turistler bu 
tesislerden yararlanma o* 
lanağı bulacaklar, ayrıca, 
belediye tarafından iskele 
meydanında yapılmakta o- 
lan Atatürk heykeli çalış
maları da süratli bir şekil
de ilerlemektedir. Atatürk 
heykeli, düzenlenecek bir 
törenle açılacaktır.

Şubat ayında istifa etmişti

Sait Aydın’ın Belediye Meclisi | 
Üyeliği Düşürüldü

CHP grubu meclis ü- meslis istifamı kabil etme- 
yelerinden Sait Aydın mişti bu beni bağlamazdı.”
mazeretsiz olarak meçlis demiştir 
toplantılarına gelmediği ge
lmediği gerekçesiyle Bele
diye Meclisi kararıyla gö
revinden müstafi sayılmıştır

Belediye Meclisinin 
14.6.1976 tarihinde yaptığı 
toplantıda almış olduğu 
976 */ M - 87 sayılı karar 
ile 1680 sayılı yasanın 69. 
maddesi kapsamı ile Sait 
Aydın’ m istifa etmiş sayıl
masına karar verilmiş ve 
CHP nin yedektep Meclis 
toplantılarına katılacak ki- Saıt Aydın cirS)öyw.. 
şinin belirtilmesi için İlçe
Seçim Kuruluna yazı yazıl- n . .
mıştır. İlçe Seçim Kurulu- Süleyman Oemireı
nun karşı yazısında Nazif 
Aldoğan’tn toplantılara ka
tledileceği belirtilmiştir

BEN ÖNCEDEN İSTİFA

ETMİŞTİM

Belediye Meclisindeki 

görevinden Şubat ayında 

istifa ettiğini söyleyen Sait 

Aydın ” işlerimin Gemlik 

dışında olması nebeniyle 

toplantılara kanlamıyordum

Büyük Kumla’da açılan Sağlıkçılar 
Kampı ilgi gördü

TÜS-DER Sağlık İstasyonu
Bir Ayda 186 Hastayı
Tedavi Etti

Genel Merkezi Ankara 
da bulunan Tüm -Sağlık 
personeli Derneği (TÜS- 

I DER) nin Büyük Kumla 

! da açtığı Sağlık İstasyonu 
I büyük ilgi görmüş, bir ay

da 186hasta tedavi edilmiş 
tir

Yazın büyük bir nüfusa 
| sahip olan Küçük ve Büyük 

Kumla kıyılarında hiç bir 
Sağlık istasyor o ıun olmaması 
ve acil olaylarda birçok 
vatandaşın ilk müdahalesi
nin yapılmaması nedeniyle 
birçok ölümlerin meydana 
geldiğini bildiren TÜS-DER 
Büyük Kumla Kamp Müdü
rü Kadir Başoğlan kamptaki 
çalışmalar hakında şpyleko 
nuştu «TÜS-DER’in Bü- 

■ yük Kumla’da açmış ol- 

Pazartesi Günü
Bursa’ya

Başbakan Demirci Fazartes- günü ' p Kya gelerek 
Doğancı Barajının temelini ttauslrtrr.

o'uğu kampta kurulan 
Sağlık İstasyonu çevreye 
çok büyük yararlar sağla
mıştır. En basit bir sağlık 
istasyonundan da yoksun 
olan yazlıklarda, daha ön
ceki yıllarda olan olaylar
la birçok vatandaşımız ca
nından olmuştur. Büyük 
Kumla TÜS-DER Sağlık 
istasyonunda bir ayda 86 
hastaya endiksiyon, 76 
hastaya pansuman, 21 
hasta tedavi edilmiş 3 
boğulpıa olayına da anında 
müdahale yapılmıştır.» de
miştir.

Kampın kurulmasında 
İlçe Kaymakamının ve Bü
yük Kumla halkının büyük 
yardımları olduğunu bildi
ren K. Başoğlan "TÜS-DER 
in İstanbul ve Ankara şu
belerinden getirtiğimiz ilk 
yardım İlaçlarını halkımıza 
parasız olarak vermekteyiz" 
şeklinde konuşmuş ve 
Gemlik sahillerinde mey
dana gelecek acil sağlık 
olayları için 326 numara- 
tadan yardım istenebilece
ğini belirtmiştir.

TÜS-DER’in bu hiz
meti heıkes tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

ADLİ TATİL BAŞLADI
Her vıl olduğu gibi 

bu yıl da adli tatil 20 
Temmuz günü başlamıştır.

Adli tatilin başla a, a- 
sıyla mahkemelerde 45 
gün duruşmalara ara ve
rilecek, yalnız sorgu yar- 
grçlığı görevini yürütecektir.

5 Eylül günü sone 
erecek ölen adli «stilden 
savcılık yararlanmamakta, 
savcılar yıllık izinlerini sı 
rayla kullanmaktadırlar.

Geliyor
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HAFTADAN 
HAFTAYA

NEDEN KARSIDIR
Hükümet Başkanı Sayın Süleyman 

Demirerin Abdi İpekçî*ye söylediklerini 
Milliyet Gazetesinde hayretle ve inanmak 
istemiyerek okuduk. Ve anladık ki. yar 
gt erkine karşı, böylesine yanlış bir ta
vır almış ikinci bir başbakan bulmak 
mümkün değildir çağımızda.

Burada üzerinde durmak istediği
miz bu değildir. Üzerinde esas durmak 
istediğimiz konu şudur:

Sayın Demirel' tüm yüksek yargı ku» 
rumiannt. iktidar olmayı daha doğrusu 
iktidar fonksiyonlarını tam olarak yerine 
getirmeyi engelleyen kuruluşlar olarak 

görmektedir. Bunun içindir ki Sayın De
mirel, bu kuruluşlara karşıdır ve onlar
dan şikayetçidir.

Anayasa Mahkemesine karşıdır ve 
ondan şikâyetçidir.

Danıştay’a karşıdır ve ondan şikâ
yetçidir.

Yüksek Askeri İdare Mahkemesine 
karşıdır ve ondan şikayetçidir.

Bütün bu yüksek yargı kurumlarına 
karşıdır ve onlardan şikayetçidir Sayın 
Demirel- Fakat gelin görün ki, Devlet 
Güvenlik Mahkemelerine karşı değildir 
ve onlardan şikayetçi de değildir Sayın 
Demirel-

Bu çelişki hiç dikatinizi’çekti mi, sa 
y:n okurlar.. Neden acaba, Sayın Demi
rel, Anayasa Mahkemesi’ne Danıştay‘a 
Askeri İdare Mahkemesine karşıdır da, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı 
değildir ?„

Bunu cevabını Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin niteliğinde aramak gerel^jr. 
Bu Mahkemelere atanarak yargıçları 
Hükümet saptamakta, Yüksek Hakim
ler Kurul u ancak hükümetçe saptanan 
belli sayıda yarğıçlar arasından atama 
yapabilmektedir. İşte bunun içindir ki, 
Sayın Demirel bu mahkemeleri savun
makta ve onlara karşı çıkmamaktadır. 
Buradan da anlaşılmaktadır ki Sayın De 
mirel’ yargının bağımsız olmasını kabul 
edememekte buna karşı çıkmaktadır. 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri bağımsız 
yargıya indirilmiş en büyük darbedir. Bu 
nedenle de, Türkiye'de yargının bağım
sızlığına inanmış herkes Devlet Güven
lik Mahkemeleri'ne karşıdır, fakat sayın 
Demirel ve onun partisi bu mahkeme
lere karşı değildir.

Oysaki, önemli olan bir ülkede bir 
yargı organının olması değildir. Zira en 
ilkel çağlarda dahi böyle bir organ ol
muştur ve olacaktır, da. önemli olan 
mevcut yargı organının bağımsız olup, 
olmadığıdır. Eğer yargı bağımsız değilse, 
bağımlı olduğu kişi veya gruplar adına 
ve onların İcazet verdiği ölçüde yarğıla- 
ma yapabilir. Böylesine yargının olduğu 
siyasi sistemlerin adı, mutlak monarşi, 
meşruti monarşi veya oligarşidir, fakat 
asla demokrasi değildir.

Türkiye Cumhuriyeti ire »ildikleri anayasada 
saptanmış demokratik bir hukuk devlitidir vs 
kuvvetler ayrılığı ilkesine göre yargı bağımsızdır, 
belli kifi veya gruplar adına değil Türk ulusu a- 
d>na ysrgılanaa yapar, içte Sayın Başbakan, demok
rasi diye, diye, kanun diye, diye bağımsız yargıya 
karfa çıkmakta, yargının bağımlılığını savunmaktadır.

D. S. 4. de

şiir köşesi
1K

Çarpmış, 
Paramparça elmiş» 
Kara sütü, kara seydayla seni... 
Ve kara memelerinde dişlerin âsi. 
Karadır upuzun yattığın gece, 
Felek, âh ettirir, boynun kıl-ince— 
Cihanlar, çocuklar, kuşlar içinde 
Sızlar bir yerlerin 
Adsız ve kayıp 
Sızlar, usul-usul dargın, 
Ve kan tadında bir konca, 
Damıtır kendini mutalarınca...

De be aslan karam. 

De yiğit karam, 

Hangi kalemin yazısı, 

Zorlu yazısı, 

Belanda? *

Anadan doğma nişan mı, 

Sütlü barut damgası mi. 

Bir gece parçası mı kaburgandaki? 

Kız kâkülü, ne hal eylermiş teni, 

Ellerin, deli hoyrat, 

Ellerin, susuz, yangın. 

Ellerin ooooy alarga

Mehmet Ali
Mehmet Ali'yi anası 
İşe giderken doğurdu 
Savaş bitiminden üç ay önce, 
Az süt emdi, 
Az ışık gördü, 
Az ısındı,
Duydu anasının yorgunluğunu 
Bol bol uyudu Mehmet Ali, 
Çocukların bedava uykusunu , ; ' 
Zeytinyağı ve ekmek kadar 
Kıttı özgürlük memlekete, 
Büyüdüğü zaman akranları 
Mehmet Ali'nin
Her şey bol olur elbet.

Cahit KDLEBİ

| Nöbetçi |
| Eczaneler I
8 „ . .... . . I
i

Özer 24 Temmuz 1976 Cumartesi

Merkez 25 " Pazar

Gemlik 26 " " Pazartesi

2- Namık 27 " " Salı

Erçek 28 ” ” Çarşamba

Şifa 29 ” •' Perşembe

Ceylin 30 ” •’ Cuma

Kuyucu 31 '• ” Cumartesi

BBBSBBBBMBBiaBEBEBBKIö

R
De be aslan karam.
De yiğit karam, 
Hangi güzelin diş yeri. 
Mavi diş yeri, 
Sevdanda?

Vurmuş,
Demirlerin çapraz gölgesi. 
Alnın galip ve serin 
Künyen çizileli kaç yıldız uçtu 
Kaç ayva sarardı, kaç kız sevişti 
Gelmemiş kimselerin...

De be aslan karam. 
De yiğit karam, 
Hangi zehirin meltemi 
Saran meltemi 
Hülyanda?

Hakikatli dostun muydu. 
Can koyduğun ustan mıydı, 
Bir uyuma’ hasmın mıydı, 
«Ooooof» de bunlar olsun muydu?

De be aslan karam.
De yiğit karam. 
Hangi kahpenin hançeri 
Saklı hançeri. 
Yaranda? AHMET ARİF

( Hasretinden Prangalar Eskittim adlı kitaptan alınmıştır.)

Sonrası
Koku vermez çiçeği kötülüğün

Toprağı halk bahçesinden dan

Nice yitikler vardır adı kötüye çıkmış

İyisidir adamın erdemlisidir kalan

Acınan tanımını kanla yazan elerin

Yazılır tanımını kanla

İnsanlar

Yer ve mevki değiştirir zamanla

Selçuk ONURLU

İLÂN ve ABONE

Kongre ilanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.
SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER 

SORUMLU MÜDÜR: CENGİZ GÖRAL 

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı 
Dizgi ve Baskı : Körfez Basmevi - Şirin Pasaj 

TEL. : T9T — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

İLAN VE ABONE FİATLAR1
Resmi İlânlar tek sütun cm.si 30 TL,

Mahkeme ve icra İlânları siitnn em.si 15 TL 
Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.
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Gayrimenkullerin Açık Artırma İlânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. 976/2 İzale-i Şuyu

Şuyu—un izalesinin temini bakımından, Gemlik—Sulh Hukuk Hakimliğinin 
17.5.1976 tarih, 976/13 esas 976/116 karar sayılı izale—i şuyu ilâmına atfen satılma» 
sına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi ve evsafı :

1— Gemlik Tapu sicilinin Küçük Kumla köyü Sarıincir mevkiinde kâin tapu
nun 18.12.963 tarih, pafta : 26, parsel 1434 ve sahife : 1431 de kayıtlı 1160 metre 
kare mikdarlı meyve bahçesi (gayrimenkul! e bilirkişi tarafından tamamına 30.600.— 
TL. sı kıymet takdir edilmiş olup gayrimenkul bu muhammen kıymet üzerinden satı 
şa çıkarılmıştır.

2— Gemlik — Tapu sicilinin Küçük Kumla köyü Asarcık mevkiinde kâin tapa 
nun 27.6.1969 tarih »pafta: 19, parsel 818 ve sahife: 815 de kayıtlı 3100 metrekare mik- 
darlı meyve bahçesi (gayrimenkulün) içinde meyve ve zeytin ağaçlarınında bulunması 
nazara alınarak bilirkişi tarafından tamamına 100 000.— TL.sı kıymet takdir edilmiş 
olup gayrimenkul bu muhammen kıymet üzerinden satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

I — Satış 24.8.1976 Salı günü yukarıdaki sıra gereğince :
1 nolu sıradaki 1434 parsel sayılı gayrimenkul saat 11.00 ilâ 11.30 arasında,

2 nolu sıradaki 818 parsel sayılı gayrimenkulda saat 11,30 ilâ 12.00 arasında GEM 
LtK İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 75 ni 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 şartiyle 3.9.1976 Cuma günü aynı yerde ve aynı sa 
etlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alaca
ğını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
veya'bu miktar kadar milli hir 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 sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin {+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
-içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

•4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki 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 alıcn a bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 976/2 îzale-i Şuyu sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

Kim Ne Ödedi
(lc. îf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Eftal Başarır 29.072 — Haşan Ebinç 7997.—
izzettin Dinçer Burhan Arıkan 280.—
Mustafa Sabrı Özçöl 10 305.— Bekir Temel 2.450.—
Mehmet Kaygısız 40.— Talat Şendil 1.847.—
Haydar Yıldırım 1.075.— Nuretin 'Gürol 3.665.—
Kamil Şort kaya 30. 430.— Cahit Aytaç 1.950.—
İbrahim Balaban 1. 950.— Kamil Yazgül 3,005.—
Cavide Kavlak B.Cahit Açıkalın 1.200.—
Osman Hakkı Mandıracı 655.— Necati Kaya 41.680.—
Mehmet Üzeneil 4.815.— Ali Güney 925.—
Erdal Filıoy 827.— Melek Dinç 11.147.—
Musa Al 3.405.— Nurettin Dinç 10.805.—
Hüseyin Özçakır 9.930.— Hüseyin Dinç 10.700.—
Turgut Özde m 9,930.— Şerafettin Dinç 10.910.—
M.Ali Fidancı 1.300,-- .. Ahmet Dinç 10.700.—
Salih Ankaa .470.- Ömer Coşkun 1.810.—
Orhan Ankaa 260 — Doğan Maagıl 1.555.—
Ahmet Bıyıklı 2,565,— llaşim Acar 800.-

Gemlik Körfezi Okuyunuz ve Abone Olunuz

Menkulün Açık Artırma İlânı Gemlik İcra Memurluğundan
Dosya No : 975/270 T.

Bir borçdan dolayı hacizli ve aşağıda cins, mikdar ve kıymeti yazılı mal satışa 
çıkarılmıştır.

Birinci artırma 25 8, 1976 tarihinde saat 14.30 ilâ 15.oo arasında Gemlik Istık 
lal caddesindeki kamyon garajında yapılacak ve o günü kıymetinin % 75 ini istekli 
bulmadığı takdirde 26. 8. 1976 tarihinde aynı yer ve saatte 2 nci artırma yapılarak 
en çok fiat verene satılacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, 
masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğini isteyene gönderilebileceği fazla 
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasiyle icra memurluğun* başvur 
maları ilân olunur. 19.7.1976 icra Memuru

Muhammen Kıymeti
Lira Kr. Adedi Cinsi ( M.hiyeti ve önemli nitelikleri )

5000 00 I 06 LD plakalı INTERNATIONAL MARKA
974 model kamyonet

HALI HAZIR DURUMU :
14. 7. 1976 tarihinde bilirkişi marifetiyle yaptırılan tesbitte : Vasıtanın motoru 

nun blok kısmının yandan çatlak olduğu, komple motor değiştirmeden tamirinin ya 
pılabileceği, bu mümkün olmadığı takdirde yeni blok alınmak suretiyle tamirinin 
mümkün olacağı teshit edilmiştir.
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NEDEN KARŞIDIR ?..
Devlst Güvenlik Mahkemeleri ni ısrarla savun* 

ı uıası bunun en büyük kanıtıdır Üylevse bizce ao« 
ran. Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasasını* çıkıp 
çıkmaması sorunundan öte, yargının bağımsızlığı
nın aedalanip zedelenmemesi sorunudur. Hukukun 
üstünlüğüu» inauau herkesin nkeiui düşünmesi ola
naksızdır.

Kongre İlânı
G Y.Ö Ö Derneğinin yıllık olağan genel kurul 

toplantısı 8 Ağustos 1976 güııîi saat 21 de TÖB— 
DFR Binasında yapılacaktır

Xkseriyet tamine dilmediği taktirde bir hafta 
Sonra aynı, gün ayn> saate ve aynı yerde yapılacaktır 
üyelerin teşrifi rica olunur.

1— Açılış
2— kengere divan seçimi
3— Falîyct raporu îte denetçi raporlarının okunması 
4— yönetim Kurulun ibrası
5— yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
6— Dilekle ve temenniler.

Duyuru
Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 

Derneği Başkanlığından
Derneğimizin üyesi bulanan esnaflarımızın tarifeleri 
derneğimizce bastırılarak hazırlanmıştır Mevcut 
olan tarifeleri almaları için her esnafın üç adet 
fotoğrafla derneğimize gelmelerini önemle rica, 
ederiz.Aşağıda meslekleri belirtilen esnaflarımızın 
ait tarifeler

I — Berberler
2 — Kahveciler
3 — Gazino v» yazlık çay bahçeleri
4 — Lokantacılar
5 — Köfteciler
6 — İçkili lokantalar

Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkarlar 
Derneği Başkanı

ŞÜKRET Solmaz

Duyuru
C-H-P. İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Başkanlığından.
İlçe Gençlik Kolumuzun Kon geresi 1—Ağustos 

—1976 pazar günü saat 10 da ilçe Merkez Binasın* 
da yapılacaktır.

Sayın üyelerin mezkûr gün ve saatte Kongereye 
teşrifler rica Olunur

İlçe Gençlik Kolu Y.K adına 
Başkan Murat Atasoy

gündem
1—Açılış
2—Divan Heyeti Seçimi
3—■ Saygı duruşu*
4—Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporunun 
Okunması
5 — Raporlar Üzerine ko uçmalar
6____Yönetim Kurulu İbrası
7 — Seçimler 
g — Dilek ve Serbest
9 — Kapanış

' .. . - - - -

GÖRHELE 
Pide Salonu 

Kıymalı, Peynirli, Suculdu, Pastırmalı Pide Çeşitleriyle 
Günün Her Saatinde Sayın Müşterilerinin Hizmetindedir. 
Not: Evlere ve İş Yerlerine Servis Yapılır. |
YUNUS BIZKTAŞ
İstiklâl Caddesi No: 7 - GEMLİK 
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İlân
Devren Satılık Lokanta

Müracaat: Tel. 337
Dere Üstü İmren. Lokantası Gemlik

Soloğlu ticaret
Her nevi hurda kağıt Alımı

Çimento torbası - kırpıntı kağıt - Matbu 
evrak - karton artıkları v.b.

Hernevi madeni hurda en uygun fiatla 
alınır,

Adres : Yeni Yalova Cad. No. 14 Gemlik

Körfez
BASIMEVİ

Fatura BONO irsaliye 
DÜĞÜN 
SÜNNET

Yaş Dünü Davetiyeleri
JETE'JR ÇEŞİT 

BAS KI VE CİLT 
1 ŞLE ]R I K'İZIIE

istiklâl Cad, Şirin Pasajı Gemlik

Satılık Buzdolabı
İki metre Boyunda Kullanılmamış 

vitrinli Buzdolabı uygun fiatla satılacaktır.

Müracat: Ömürlü Pastahanesi
Tel : 692 GEMLİK

Kayıp
16 DT 642 Plakalı traktör ehliyetimi kaybet

tim yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür

Bursa Trafik Bürosundan 26.11.1973 tarihinde 
aldığım 642 aıra Nolu Ruhsatnamemi kaybettim.

Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür

MUSTAFA GÜL

Düğün Davetiyeleri 
Çeşitleri

GÜNÜNDE TESLİM
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Ağırlık Düşürülürken Finli Yükseltildi

EKMEĞE 50 KURUŞ 
ZAM YAPILDI

TÖB-DER’in Başvurusu Üzerine Durum Aydınlandı
Devlet Memursan Belediye 
Doktorunda da Bakım Görebilecek

Beiediv e encümeni 
tfta içinde yaptığı toplan 

ekmek fiatlannı yeni- 
jn ayarlanarak 600 gram 
faneğin 300 kuruştan 
Klimasına karar vermiştir

Bîr süreden beri Fırın 
verenleri Tek Gıda iş 
endikası arasında sürdü- 
ilen toplu iş görüşme
sinin sonuçlanarak işçile

CHP İlçe Örgütü Seçimleri Beli! Oldu
1 Ağustosta yapıla- 

ak CHP Gençlik Kolu 
aşarilerinden sonra. CHP 
çe Örgütü Yönetim Ku
tlu seçimlerininde 14 A- 
fistos tarihinde yapılacaktır.

14 Ağustos 1976 cu- 
bartesi günü yapılacak se

rin yeni zamlar alması 
karşısında, işverenler mali
yet artışlarını öne sürerek 
ekmek fiatlarının yeniden 
ayarlanmasını istemiştir.

Bursa Fırın Sahipleri 
Sendikasının bu isteğini gö 
rüşen Bursa Belediye en
cümeni 575 gram ekmeğin 
300 kuruştan satılmasına 
karar vermiş ve satışların 

çimler hakkında bilgi ve
ren İlçe Yönetim Kurulu 
Başkanı Danış Ekim, 
"Kongrenin olgun bir ha
va içinde geçmesi bekle
niyor. CHP li delegeler 
CHP ye yaraşır bir biçim
de yurt ve dünya sorun

uygulanmasına başlanmış
tır.

Gemlikli fırıncıların da 
belediyeye başvurarak ek
mek fiatlannı ayarlama is
teği üzerine çarşamba gü 
nü toplanan Belediye en
cümeni 600 gram ekmeğin 
300 kuruşa satılmasına ka 
rar vermiştir.

AKİT "HALKI DÜŞÜNDÜK 

larını eİe alarak görüşlerini 
sunacaklar, yeni yönetici
lerini seçeceklerdir.' de
miştir.

Atlas Sinemasında 
yapılacak olan CHP İlçe 
Kongresine CHP li parla
menterler de katılacaktır.

İşçi ücretlerine yapilan 
zamdan sonra ekmek hat

larının ayarlanmasının kaçınıl 
maz bir zorunluk olduğu-, 
nu bildiren Belediye Baş
kanı İbrahim Akıt "Çevre 
belediyelerinin hepsi ekmek 
fiatlarını ayarladı. Biz Bur 
sa Belediyesini göz önüne 
alarak hareket ettik ve Bur 
şada 575 gram ekmek 
300 kuruştan satılırken, 
Gemlikte 6C0 gram ekme 
ğin 300 kuruştan satılma
sına karar verdik. 25 gram 
da olsa halkı düşündük'' 
demiştir.

11 Ağustos 1973 tarih 
14622 sayılı Resmi gaze
tede yayınlanan "Devlet 
Memurları Tedavi ve Ce
naze Yönetmenliği " nin 
ilçemize atanan Mal 
Müdürlerince değişik yo
rumlanması ve Belediye 

Doktorunda tedavileri yapılıp 
reçete alan memurların re
çete ücretlerinin ödenme
mesi üzerine GemlikTÖB- 
DER Yönetim Kurulu ko

nuyu ele alarak yönetmeliğin 
gereği gibi açıklanması ve 
memurların zararlarının ka
patılması için Maliye Bakan
lığına yazdıkları yazının ce
vabı olumlu olarak gelmiştir-

Maliye Bakanlığının 
13 Temuz 1976 tarih ve 
115540—2753/6858 sayılı 

"Tedavi Giderleri Hakkında" 
başlıklı yazısı aynen şöyle 
dir.

BURSA VALİLİĞİNE 
Devlet Memurlarının Tedavi 

Yardımı ve Cenaze Giderleri 
yönetmeliğinin memurun yurt 
içinde ve görevinin bulunduğu 
yerde hastalanması halini dü

zenleyen 8nci maddesinin B fık 
tasında; Kurumun Tabibi olma 
dığı taktirde, hasta yollama 
kâğıdı düzenlenerek hasta eliy 
le veya dairesince hastanın bu 
lunduğu yere en yakın olan 
Resmi Tabibe gönderilir.

Diğer taraftan aynı yö
netmeliğin 6ncı maddesinin bi 
rincî fıkrasında ise ; Genel ve 
Katma Bütçeli Dairelere Kamu 
iktisadi Teşebbüslerine özel Ida 
relere ve Belediyelere Tıp Fa
kültelerine bağlı yataklı veya 
yataksız tedavi burumlarına 
"resmi sağlık kurumu" hükü
met sağlık ocağı, Belediye 
ve kurum tabibliklerine de 
"Resmi Sağlık Kuruluşu" denir

Kumula Devreler Değişti
Gençlik ve Spor Ba

kanlığına bağlı Gemlik 
Hasanağa ve Karacaali 
Köyü Kamplarındaki üçün 
cü devreler sona örerek 
bügünden başlamak üzere 
kampa yeni öğrenci grup
ları dinlenmeğe gelmişler

hükmü yer almış bulunmaktadır.
Bu itibarla Gemlikte Ku

rum Tabibi bulunmadığından 
hastaların bulundukları yere 
en yakm olan Resmi Tabibe 
gönderilmeleri bu arada kuram 
(arınca (üzüm görüldüğü tak
tirde hastaların Belediye Tabi 
bine de gönderilebilecekleri ve 
Belediye Tabince verilen reçe
telerin bedelinin de ödenmesi 
gerektiği mütala edilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği 
nin ona göre yapılarak keyfi
yetin Tüm Öğretmenler Birleş 
me ve Dayanışma Derneği Gem 
İlk Şubesi Başkanlığının tarihsiz 
9 sayılı yazısına cevaben tabii 
ği rica olunur. D. S. 4 te

dir.

Karacali Köyü G.S.B 
Tesislerinde kampa başla
yan Lise ve Dengi okullar 
kız öğrencileri bir yandan 
denize girerken bir taraftan 
da sporatif çalışmalar ya
pacaklardır.

Kışın Yapılması Gereken Köprü Yaz Ortasında
Yapılmaya Başlanınca
Kumla’do Trafik Arap Saçın Döndü

YORUM
Yeni Tezgâhlamalar mı?
1976 Yılı Gemlikte ilerici, yurtsever öğret

Denize Uçan Anadol Kamyonetteki 
Üç Kişi Öldü

"Biz biliriz bizim işle- 
ftnizı" diye bir söz vardır. 
Bunun en güzel örneğini 
turizm mevsiminin en yo- 
jun olduğu dönemde ya
kılmasına başlanan Büyük 
Kumla' Köprüsü ile görmek

teyiz.
Bütün kış boyunca ya

pılmayan Büyük Kumla 
Köprüsünün yaz ortasında 

^yapılmağa başlaması, çev- 
I re trafiğinde büyük karı* 
’ şıklıklar meydana gelmiş

bilhassa büyük taşıtların 
alt yoldan geçmesi şoför
ler için dert olmuştur.

Kara Yollarının plansız 
çalışmasının politik yatırım 
olduğu söylenmektedir.

B. Kumla Köprüsü Turizmin en yoğun olduğu bir dönemde yapılmağa başlandı

menler üzerine baskı, kıyım, zulüm yılı olarak 
sürdürülüyor.

Bir avuç siyaset cambazıple bir iki uydu 
yönetici MC ye daha çok yaranmak amacıyla 
maşa olarak tatlanılıyor...

Kadri Güler’in ve Cengiz Bayar’ın sürül
mesinden güç alan gericilerin yeni oyunlar tez 
gahlamakta olduğunu yine vurguluyoruz.

Bir süre önce Umurbey Ortaokulu’nda 
Jandarma gözetiminde öğrencilerine sınav yap 
tiran Sayın Müdür, şimdi akıl hocalarından 
aldığı bilgilerle bir imza kampanyasını tamam 
lamış durumda. Kimlerden mi imza toplanmak 
tadır Umurbey'de; İlkokul ve Ortaokul öğren 
çilerinden. Kampanyayı açan kişi ise bir yıl : 
önce İstanbul Bakırköy Akıl Hastanesinde uzun 

{ bir süre tedavi görmüş bir hısta. Evet Umur- I 
j beyde Bay Çavdar, akıl hastaları ye çocuklarla' 

bir kampanya açmış, yardımcısı Veysel Saltık'ı j 
j sürdürmek için. Saltık, üçüncü kurban olarak I 
i seçilmiş nedense.

Bir taraftan siyasi Parti ilçe liderlerinin 
I evine kadar gidiliyor. Evde bulunmayınca eşi i 

ile telefon görüşmesi yapılıyor, bir taraftan . 
i oplanan imzaların bir an önce ilgili makam

lara ulaştırılması bir yönetici tarafından iste- । 
niyor. Öte yandan aynı Parti içinde rakip eski 
bir başkan adayı siyasal aracılık ve muhbirlik 
görevini yürütüyor. Sözün kısası Umurbeyde | 
öğretmen Veysel Saltık üzerine bazı siyasiler 
ilçe yöneticisi bir bay, çocuklar ye akıl hastala 
rt bir oyun tezgahlıyorlar. OyunlarıJ gözümüz . 
açık izliyoruz sayı okuyucular, yatanda geliş i 
mele. I serSilemak görevimizdir.

İlçemizde 1976 yazının en büyük kazası Küçük 
Kumla, Gemlik arasında meydana geldi ve üç kişinin 
feci bir şekilde ölümü ile sonuçlandı.

Küçük Kumla'dan Gemlik'e gelmekte olan Muhar
rem Erkal (36) yönetimindeki 16 EL 259 plakalı Ana- 
dol Kamyonet yolda Gemlik'e gitmek isteyen iki gen» 
ci de kasasına almış, Sınırtes Sitesi yakınlarındaki bir 
virajdan denize uçmuştur.

Altı sıra zeytin ağacının arasından çarpmadan ge
çen Anadol Kamyonet, kıyıdaki büyük bir kayaya çar
parak paramparça olmuştur. Anadol şoförü MuharremEr- 
kal olay yerinde, yolcu Lütfü Şen (39) ve Mehmet 
Uyar kaldınlıdığı Butsa Devlet Hsstahanesinde ölmüştür.

Savcılık kaza ile ilgili olaya el koyarak soruştur
maya başlamıştır.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Ecevit’e Kurşun
Hepimizin bildiği ve basından olsun, 

TRTden olsun izlediği gibi CHP Genel 
Başkanı Saym Ecevit'e karşı New York'- 
ta suikast girişiminde bulunulmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri gibi bu 
konularda tekin olmayan bir ülke'de, 
bu suikast girişiminin başarısız kalma
sı Türk Ulusu için gerçekten büyük bir 
şans o'muştur.

Gerçekten de. sayın Ecevit Türkiye'
de ezilmiş, sömürülmüş ve milli gelir 
katkıları ölçüsünde pay alamamış ge
niş halk kitlelerinin yegane umududur. 
Bu suikast girişimi başarıya ulaşsaydı- 
İhsan bunu bîr varsayım olarak dahi 
düşünmek istemiyor - bu umudun bü
yük bir darbe yiyeceği ve bu arada CHP 
nin büyük ve inanılmaz ölçülerde sar
sıntı geçireceği ortadadır.

CHP içindeki tüm tartışmalara ve 
hatta tutarsızlıklara rağmen Genel Baş- 
kan'ın saygın kişiliği altında Türkiye'
deki iç ve dış sömürüyü ortadan kal
dırma yönünde uğraş veren yegane 
kitle partisidir. Böyle bir CHP’ye içten 
ve dıştan çeşitli engellemelerin yapıl
mak istenmesi beklenmeyen bir şey 
değildir. Zira, bilinmektedir ki CHP baş
ka şekilde bir engellemeyle yozlaştırı- 
labilecek bir parti değildir. Ancak ve 
ancak Sayın Ecevit enterne ediledildigi 
takdirde bu gerçekleşebilecektir. CHP 
Genel Başkanı'nın ise fizik olarak yok 
edilmekten başka bir şekilde etkisiz ha
le getirilebilmesi olanaksızdır.

Sayın Ecevit’e karşı yapılan ve ba
şarısız kalan suikast girişiminden son
ra, olayın ilk andaki duygusal etkisin
den sıyrıldıktan sonra ister istemez 
bunlar aklıma geldi. Gerçi, bu hususta 
ki düşüncelerimiz abartmalı bulunabi
lir, fakat insanın aklına İster istemez 
bunlar geliyor. Daha doğrusu, bunları 
düşünmeden edemiyorsunuz.

Birde Sayın Ecevit’in olaydan sonra 
söyledikleri var, bu kendisini tanıma
yanlar için sürpriz olmadı. Zira o’nun 
barışçı ve insancıl kişiliği artık Türk U- 
lusu ve hatta dünya için bilinmeyen 
bir şey değildir. Dileğimiz dünyanın bil
diğini artık rumlarındafazla gecikmeden 
öğrenmeleridir.

tytkeat (Lcupa,

Tüzük Değişikliği
31, 5, 1979 tarihinde yapılan kongrede alınan 

karara göre : Birinci madde « Gemlik Güven Spor Ku
lübü Derneğidir)» aöztt « Gemlik Borusan Güven Spor 
Kulübü Derneğidir. » olarak

2. Madde < Kulübün temsili renkleri Kırmışı 
Yeşildir » aözü « Kulübün temsili renkleri Kırmızı Ma
vidir, » olarak değiştirilmiştir.

Gemlik Güven Spor Kulübü
Yönetim Kurulu

şiir köşesi
Bir Knyıbımız Vur
Bir oğlum : 
Bir kızım. 
Bir de ben. 
-İmdat diyoruz, 
Üçümüz birden—

- Bir Ozonu -
Sen ki güçlü bir ozan;
Tüm çöz, bu gün dilini. 
Anlat.
Ve bizi ağlat!
Biraz sonra
Sil gözyaşlarıtnızı, 
Güldür bizi.
Biz de seni - unutmıyalım 
Daima arıyalım.

Bir Düşün
Gün»
Güneşin.
Niye, sen, benim değilsin?

Bir düşün;
Bin «ah» et!
Niye, sen, benim değilsin?

Neş’eli Kız
Dönerim diye gittin; 
Çok bekledik bahçede. 
Kaldın, o gün o gece.— 
Kamptaki eğlencede.

Toy değilsin «güzelim» 
Çağır biz de gelelim. 
Sen söyle, hep gülelim! 
Kamptaki eğlencede...

Kendilerini
Beğenmekle Yitirenler

Dediler :
— Armutun iyisini 
Ayı yer!

Değil,
"Vallahi değil,, 
Bilemediler.

İlginç olmıyan:
Hem zekidir. 
Hem kurnaz.

Bunu herkes anlıyamaz.

Ali Akgün ün "Seviyorum En Güzel Yalanı Söyleyeni" 
adlı Yapıtından Alınmıştır-

Yoksulunki
taa başlangıcından bu yana 
tek tek yumurtlarmış/oysa 
bir tetik düştü uzakda 
öldürdü tavuğu domuz kurşunu

Düşsel
zor sığmak güne
zamana kanat olmadan/oysa
sığınır tüm beyinler geceye de ancak 
sokulgan göğüslerini tadarız geleceğin

Bunaltı Aşısıdır Soluduğumuz
bugün
öyle bir düzenin çivi altıyız ki
gerçek
ayaklarımızın altında olduğudur başımızın

İHSAN TOPÇU

Günlerin Getiremediği
cılız dallara tokat
düşlerime kor olur gelişimin körlüğü 
dün bugün/solgun bir ağaç mı gün 
güneşe özlemsiz bir yerelması mı

Nöbetçi 
Eczaneler

Kuyucu 31 Temmuz 1976 Cumartesi

Üzer .7 Ağustos " Pazar

Merkez 2 •• " Pazartesi

Gemlik 3 •t " Salı

Z. Namık 4 •» ** Çarşamba

Erçek 5 M •’ Perşembe

Şifa 6 M *’ Cuma

Ceylân 7 •> " Cumartesi

8

İLÂN ve ABONE

Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.
SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER

ÇORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖR AL 

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı
Dizgi ve Baskı : Körfez Betmevi - Şirin Paraj

TEL. : T®T — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE F1ATLAR1

Resmi İlânlar tek’ sütun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve icra İlânları sütun em.si 15 TL 

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

Gemlik KÖHFEZ’e abone olunuz, bitmişse yenileyiniz
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'körfez Sayfa 3

Kim Ne Ödedi

DÜĞÜN

Körfez
BASIMEVİ

Yas Günü Davetiyeleri

Fatura BONO irsaliye

Temiz İşçilik
Uygun Fiat 

Zamanında Teslim

Mustafa Kesici 2.755.— Mehmet Başaran 645.-
Güler Yasıcı 5.030.— Turgut Bayer 1.700 -
Kadir Kavlak 3.455 — Ahmet Ruhi Türkan 10.875.—
Mahmut Demir 3.625.— tbrahim Dönertaş 1,865.—
Ahmet Tınış 2.460.— Şefik Konca 11.575.-
Celal Acar 1.705.— Haşan Kiremitçi 88.005.—
Ali Bakar 15.075.— Kemal Konak 8.180.--

■ Ent Aksy 5.730.— Ali Fidan 3.410.—
Hakkı Peker JT.380.- Ali Tanvcrdi 2.655.—
Mustafa üstünol 160 — Yusuf Tekin 2.655.—
Mehmet Kıtay 840.— Şaban Tekin 2,865.—

Ali Sbnmss 3.660.— Ahmet Kahraman 2.905.—
Coşkun GAneş 425.— İsmail Kahraman 3.165.—

Mazih Dimili 6.605.— Osman Vidinli 1.050 —

Abdullah Üstemiz 8.355- Ali Yardımcı 1.5Î5.—

Yusuf Kuyucu 15.005- Kemal Bankaya 2.597.—

BASKI VE CİI.T 
jtjŞUE JRİDJ'İZJDİE

İstiklâl Cad, Şirin Pasaj» Gemlik

I
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CM IF*
Sayfa : 4 31 Temmuz 1976—Cumartesi

GÖRHELE
Pide Salonu

Kıymalı. Peynirli. Sucuklu. Paslırmalı Pide Çeşitleriyle 
Günün Her Saatinde Sayın Müşterilerinin Hizmetindedir. 
Not: Evlere ve İş Yerlerine Servis Yapılır.
YUNUS
İstiklâl Caddesi No: 7 - GEMLİK

Reklâm Ajansı
TABELÂ, RESİM, İŞIKLI REKLÂM ve 

BEZ YAZI İŞLERİNİZDE EMRİNİZDEDİR

HİKMET ÜNAY

İSTİKLÂL CAD. NO. 2 TEL 719 GEMLİK

I------- ---- - -...................

Soloğlu Ticaret
Her nevi hurda kağıt Ilımı

Çimento torbası - kırpıntı kağıt - Matbu 
evrak - karton artıkları v.b.

Hernevi madeni hurda en uygun fiatla 
alınır,

Adres : Yeni Yalova Cad. No. 14 Gemlik

CHP İlçe Yönetim Kurulu Başkanlığından

Kongre İlanı
İlçe Kongeremiz 14—8—976 Cumartesigünü sa

at 10.30 da Atlas Sınamasında Yapılacaktır.
Mezkûr gün ve saatta üyelerin Kongeraye teş

rifleri ilan olunur

Gemlik C.H.P. İlçe Yönetim K.Bşk. 
Daniş Ekim

Gündem
1— Yoklama
2— Kongerenin Y.Kurulu Başkanı tarafından açıl

ması
3— K onge e Başkanı ile Başkanlık divanı seçimi
4— Atatürk ve Şehitler için saygı Duruşu
5-- Delegelik Sıfatına itiraz varsa inceleme 

Komisyonu Keçimi
6— Hesap Komisyonu Seçimi
7— Varsa diğer Komisyonlar Seçimi
8— Yönetim Kurulu raporunun okunması
9— Denetici raporunun okunması

10— Yönetim Kurulu raporu üzerinde görüşme
II— Hesap Raporunun okunması, görüşülmesi 

karara bağlanması
12— Yönetim kurulu ile Deneticinin aklanması (ib
rası)

13 Diğer komisyonlardan gelen raporların okunması 
görüşülmesi karara bağlanması

14 Seçim Sayım - Döküm Komisyonu - Komisyon
ları seçimi
a) Yönetim Kurulu Başkanı seçimi
b) Yöne.im Kurulu Üyeleri seçimi
c Denetçi Seçimi
ç Kadın Kolu Gençlik Kolu Temsilci Seçimi
d Üst Kademe Kongresine gidecek delegelerin seçimi

15— Kongre Üyelerinin Dilekleri
16— Ülke Sorunları Yerel Kamu işleri veya Parti 
çalışmaları hakkında görüşme

17— Kapanış

Güney San
JSSStP W

Çelik termosifon tamiratı ve imalâtı 
Sıhhi Tesisat Malzemesi ile En Uygun

Hatlarla Sayın Gemliklilerin 
Hizmetindedir.

Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No. 6 — GEMLİK

Şoför ve Otomobilcilerin 
DİKKATİHE

MOBİL Mİ Bayiliği ve yetkili Servisi ile ÇAĞLAR OIOELEKTİRİK 
Hizmetinize Girmiştir

Stokumuzda her amperde akü bulunur.
Siparişleriniz için Çağlar Oto Elektrik İSMET ÜNAY

KAYIP
Sahbi bulunduğumuz 2—10—1971 ta

rih ve 3—03—1968 numaralı İthalatçı bel
gemizi zayi ettik. Yenisini alaca
ğımızdan eskisinin hükmü yoktur

Aydınlar Koli. Şti.

bevlet Memurları
Maliye Bakanı Y. 

imza
Saim Kırgöz
Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdür Baş Yar.

Devlet Memurlarının 
tedavilerinin "resmi tabib" 
lerce görülebileceğini bil
diren Gemlik TÖB-DER 
Başkanı Ahmet Sonat 
"yönetmelik maddeleri açık 
olduğu halde bunu anla
mazlıktan gelenler Maliye

Bakanlığının yazısından 
sonra öğretmenleri daha 
zor durumda bırakamıya- 
caklardır. Haklı olduğumuz 
her konuda örgütümüz ü- 
yelerinin sorunlarını savu
nacaktır." demiştir.

Gemlik Körfeze
Abone Olunuz

KAYIP
16 AU 548 nolu Java Motobisikletimin 

plakasını kaybettim Yenisini alacağım
dan eskisi hükümsüzdür.

FEHMİ EMİR

Türk Donanma Vakfına

Yardım Ediniz.
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