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"Tesislerde Kadrolu işçi olabilmek için 
MSP ye üye misin, seni kim tavsiye etti, 
namaz kılıyor musun, 32 farzı biliyor musun 
diye sorularla karşılaşıyoruz/’

6EMLİK YDL, SU. İN$ÂAT1İ$ÇİIERİ SENDİKASI

”Bazı Provakatör ajanlar
İşçileri birbirine düşürmek istemektedir.
Sağcılar, solcular, bizden olanlar, 
bize karşı olanlar diye işçileri bölmek için 
çalışmalar yapılmaktadır.”

YÖNETİCİLEFİNİNIİDDIASI

“AZOT SANAYİİ TESİSLERİNDE PARTİZANLIK YAPILIYOR”
Yapım çalışmaları 1973 

yılından bari devam et
mekte alan Gemlik Azot 
Sanayii Gübre Kompleks 
Fabrikasına kadrolu işçi 
olmaK isteyenlerden MSP* 
ye kayıtlı olup olmadığı, 
32 farz bilip bilmediği 
ve namaz kılıp kılmadığı
nın sorulduğu iddia edil
mektedir.

1977 yılında üretime 
geçecek ve Türkiye’nin en 
büyük Gübre fabrikası o- 
lacak olan Gemlik Azot 
Sanayii Tesislerinde koyu 
bir partizanlığının sürdü
rüldüğünü iddia eden 
Gemlik Yol, Su, İnşaat 
işçileri Sendikası
Şube Başkanı Haşan Ali 
Ceviz, bu konuda şunlan 
Kylemişrir. "Yapımı 1973 
yılında başlanan tesislerin 
TOKAR inşaat yapım fir
masında 500 sendikalı iş
çimiz çalışmaktadır. Tesis
lerin bitimine az bir za
man kalması nedeniyle 
birçok arkadaşımız Fabri
ka Personel Müdürlüğüne 
başvurarak, kadrolu işçi 
olabilmek için dilekçe ver
mişlerdir. Bu arada Laik 
bir ülkede yaşadığımız u- 
nutuiarak 32 farzı biliyor* 
musun? Namaz kılıyor 
musun? MSP,ye üye mi- 
*in? Beni buraya kim tav- 
*r/e eni gibi sorularla kar* 
şdaşmışlordır. Ûç yıldır 
fabrikanın yapımına so
ğukta, »cafrta ereve
ren arkadaşlanmıy işe a- 
Immazkon, eline MSP* İl
lerden bir kart geçiren her 
kişi işe alınmaktadır. Bu 
Mum<j ese^e karşılar ve 
İManz."

AJANLAR VAR
TOKAR ferinde ça- 

taşon ipçflorin araarne ajan 

işçilerinde sokulduğunu id
dia eden sendika yetkili
leri *' tesislerde çalışan iş
çiler arasında huzursuzluk 
gittikçe artmaktadır. Bazı 
provakatör ajanlar işçileri 
birbirine düşürmek iste
mektedir. Sağcılar, solcu
lar, bizden olanlar, bize 
karşı olanlar diye işçileri 
bölmek için çalışmalar ya
pılmaktadır. TOKAR işçisi 
bu gibi oyunları bozacak
tı'r" demişlerdir.

Gemlik Azot Sanayii tes'sle 
rinin MSP nin karargâhı 
haline getirilmekte oldu- 
ğunada değinen Yol, su, 
İnşaat İşçileri Sendikası 
yetkilileri, Genel Seçimler
de MSP den Milletvekili 
olup seçilemeyen kişilerin 
tesislerde Daire amirlikleri

Çocuk Kavgası Nedeniyle
Köylüsünü Yaraladı

Türkiye işçi Partisi
Gemlik Şubesi Kuruldu

Fıstıklı Köyünde ön
ceki gün meydana gelen 
tartışma sonucu Sabri Er
han ve Ali Ceylan adlı şa
hıslar, köylüleri Abidin A- 
rıkan, Hüseyin Arıkan ve 
Ali Küçükkum adlı şahış- 
ları silahla yakalamışlardır.

Perşembe günü Fıs
tıklı Köyünde meydana 
gelen olayda Abidin Arı- 
kan ve Sabri Erkan'ın ço
cukları arasında çıkan kav
gaya babalarda katılmış, 
daha sonra kavgayı ayır
maya giren Abidin Arı- 
kan'ın oğlu Hüseyin ile 
damadı Osman Güner’a 
Sabri Erkan'ın damadı Ali 
Ceylan'da katılınca olay
lar arap saçına dönmüş 
ve ayırma kavgaya dön
müş bu arada silahına sa
rilen Sabri Erhan köylüsü 

ne ve Müdürlüklere geti
rildiğini de iddia etmişler 
ve " 1975 ' seçimlerinde

Azot Sanayi yapımında çalı,anjişçilerin büyükjçoğunluğujfabrikada kadrolu ça
lışmak istiyor ve Partizanca davranışlardan yakınıyorlar.

Ali Küçükkum’u ağır şe
kilde, Hüseyin Arıkan’ı ise 
hafif olarak yaralamıştır.

Olaydan sonra yaralı
lar Bursa Devlet hastaha-

KAN DAVASI
NARLIDA CİNAYET İŞLENDİ

Narlı Köyünde kan 
davası nedeniyle işlenen 
cinayette İsmail A İdam ir 
adlı şahıs öldürülmüştür.

Yıllar önce bir kız 
meselesi yüzünden öldürü 
len ağabeyinin intikamını 
almak isteyen İsmail Aide 
mir cenaze için Narlı kö
yüne gelmiş bulunan Ce
mil Küçük ve Dursun Küçük

^Samsun MSP milletvekili 
adayı olun seçimleri kaza
namayan Süleyman Kılıç

nesine kaldırılmış, suçlular 
ise jandarma tarafından 
yakalanarak savcılığa sevk 
edilmiştir.

adlı kardeşlere Köy kahve 
hanesi önünde Tabanca 
çekerek öldürmek istemiş 
fakat silah ateş almayınca 
kardeşini korumak isteyen 
Cemil Küçük İsmail Aide- 
miri tabancayla vurarak öl 
dürmüştür.

Olaydan sonra jondar 
maya teslim olan sanık 
tutuklanmıştır.

şimdi Montaj T ve fişletme 
Amirliğine getirilmiştir. Büe 
tün;bunlar koyu bir parti*

1977 yılında yapıla- 
| cak genel seçimlerin 

yaklaşması üaerine 15 
ilde örgütlenmesini ta
mamlayan Türkiye İşçi 
Partisi, ilçemizde de 

I şubesini resmin açmış- 
। tır.

Partisinin ilçe örgü
tünün kurulması üzeri* 

I ne basına demeç veren 
I TİP Gemlik İlçe Bşk.

Ali Atillâ TİP’in 12
Mertten sonra kapatıl* 

[ ması ile Türkiye’de işçi 
sınıfının daha bilinçlen
diği ve bir çatı altında 
toplanma gereğini duy
ması sonucu TİP’in 

yeniden doğduğuna değine 
rek "Türhiyedeki bugünkü 
egemen çevreler emekçi* 
lerin bilinçli mücadelesi 
karşısından faşisen eği
limlerini arttırmıştır. MC 

naklarını particiliğe tahsis 
etmektir. Biz TOKAR işçi

Kasap Rekabetinden 
Kuzu Eti 34 Lira Oldu

Bir süre önce Beledi
ye Encümenince saptanan 
et hatlarını pahalı bularak 
tarife dışı et satan kasap
lar, şimdi kendi aralarında 
ki rekabet nedeniyle et fi- 
atlarını ucuzlatarak kuzu 
etini 34 liraya düşürmüş
lerdir.

Bir hafta önceye ka
dar Gemlikte kasaplarda 

| et bulunmazken kasaplar 
| arasında başlayan rekabet 
| nedeniyle başta kuzu, ko- 
| yun olmak üzere her çe

iktidarının hedefi işçi sı
nıfıdır. Şiddet hareket
leri işçilere yönelmiştir. 
Seydişehir'de, Ankara’da 
sendika toplantılarına 
komandalar v e kolink 
kuvvetlerince saldırılmış, 
toplantılar dağıtılmış, 
İstanbul’da, Ambarlı’da.

D. S. 4 de 

leri olarak bu davranış ve 
tutumları kınar ilgilileri 
uyarırız" demişlerdir.

şit et bollaşmış ve ucuz- 
lamıştır.

Kasapların ucuz et 
satmasının kaç gün süre
ceği merakla beklenirken 
ucuz et satmaları konusun 
da yaptıktan açıklamalar 
birbirini tutmamaktadır.

Kasap Emin Küçük 
Şahin direnişe uymayarak 
et keseceğini açıkladığı 
için bazı kasapların et fi- 
atlannı kasıtlı ucuzlattığını 
söylerken kasap İsa Ak 
satışlarımız belediye tarife
lerinin aynıdır demektedir. 
Öte yandan isimlerinin 
açıklanmasını istemeyen 
bazı kasaplar da satılan 
eti erin kuzu olmadığını iddi 
a ederek 'belediyenin ver 
(fiği hatla 40 liradan hiç
bir kasap kuzu eti satamaz 
Bursa da 45 liradan alınan 
kuzu etini 34 fireden ve-

D. S. 4 de
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CHAFTADAN 
Wf HARAYA 
dh*f iı ir „
”30 Ağustos 1922 den günümüze”
30 Ağustos zaferinin 54. yılını kutla 

dik. Daha üç yıl önce yok olduğu sanı 
lan bir millet, varlığını tüm dünyaya 
haykırmıştır 30 Ağustos 1922 de. Milli 
Kurtuluş savaşımızın "bağımsızlık” ilke 
si üzerine kurulmuş olduğu ve Anado
lu insanının kanının bu nedenle akıtıldı 
ğı, bilinen ve herkesin kabul etmek zo
runda bulunduğu bir gerçektir.

Burada önemli olan ve üzerinde du 
rulması gereken bağımsızlıktan neyin 
anlaşılması gerekeceğidir. Evet nedir 
bağımsızlık ? Bizce bağımsızlık milli bir 
politika izlemek demektir, kısa deyimiy 
te milli olmak demektir. Milli politika izle 
meyen bir ülkenin bağımsız olduğu söy 
lenemez Öyleyse "milli politika” ne de
mektir ? Bunu bizzat "Milli Kurtuluş Sa 
vaşmın başı ve baş sorumlusu olan 
Mustafa Kemal'in sözleriyle ortaya koy
mak isteriz

Şöyle demektedir. Mustafa Kemal 
Nutukta ;

'Milletimizin kavi, (güçlü) mesut ve 
müstekar (düzenli) yaşayabilmesi için 
devletin tamamen milli bir siyaset takib 
etmesi ve bu siyasetin teşkilâtı dâhili
yemize (iç bünyemize) tamamen 
mutabık (uymuş) ve müstenit (dayalı) 
olması lazımdır. Mitli siyaset dediğim 
zaman, kastetdiğim mana ve medlul 
(anlam) şudur : Hududu mllliyemiz 
dahilinde, (mili sınırlarımız içinde) her- 
şeyden önce kendi kuvvetimize m üste 
niden muhafazi mevcudiyet (varlığımızı 
koruyarak) ederek, millet ve memleke
tin hakiki saadet ve ümranına (imarına) 
çalışmak Alelıtlak (özellikle) tulü emel
ler (aşağılık istekler) peşinde milleti iş
gal ve ızrar (rahatsız) etmemek. Medeni 
cihandan, medeni ve insani muamele
ye ve mütekabil (karşılıklı) dostluğa inti 
zar etmektir. (Beklemektir) "Nutuk Cilt 
2, sah. 436 paragraf ; 4

"Bizim vuzuh (açık) ve kabiliyeti tat 
bikiye (uygulanması mümkün) gördü
ğümüz mesleki siyasi, MİLLİ SİYASET 
TİR. Dünyanın bugünkü umumi şeraiti 
(genel şartları) ve asırların dimağlarda 
ve karakterlerde temerküz ettirdiği 
(Biriktirdiği) hakikatler karşısında hayal 
perest olmak kadar büyük hata olamaz 
Tarihin ifadesi budur, ilmin, aklın man
tığın ifadesi böyledir” Nutuk. Cilt 2. sa- 
hife ; 436.

Belirttiğimiz gibi, Nutuktan aldığımız 
ve sadece çok eskimiş sözcüklerin kar 
şılarına, bugünkü dilde ve parantez için 
de anlamlarını eklediğimiz bu sözler 
54 yıl önce emperyalizme ve onun yer
li İşbirlikçilerine karşı verdiği savaşı ka
zanan Mustafa Kemal'e aittir.

AcatUrJrçMMr, bayramlarda re anma Uranlarınla boğaz 
damarlarını jljlra flflr» bağırmak değil, dolu dizgin ra gbzU 
kapalı pabanot »armaya yanlın olmak değil, harfaydan önen 
yukarıdaki tdzlarin ıjığı altında "mlHI politika" İzlemek demek 
flk.

AtatürkçiHtk, uçtat bucaktın bir vatan hayali yaratarak 
aiaf dtp edz/ar etmek değil, ulutal tınırlar İçinde ra m, klan 
yana Ur politik Mamak demektir,

dtatdrlrçdlOk, dif politikada her ne olurıa oltun bir tlipar 
datdaOa dümen toyunda ğftmak değil, gerçekçi ya ulutal çıkar
lara ddnük Ur politika İzlemek demektir,

O. i. 4 ta

şiir köşesi
Telzaatar da Çocukların Okuduğu 

Fantazi Bir Süper Türkü
Çağımızın insanına

Yaşam sırtımıza binmiş kambur kambur 
tutkular bir kör kuyudur içimizde 
düşmüşüz! o dipsiz kuyuya 
şu koca ma...n dünyamızla beraber.

Eziyor bizi zekamızın gölgesi 
mutluluğa ulaştıkça ulaşamadık 
ölüm üretiyor reaktörler 
bugünkü özgürlüğümüz 
yarınki kuşkulara tutsak

Ateş kokuyor kara bulutlar 
yaşadığımız belli belirsiz 
bUmemki nasıl yapsak 
hep yeniyor bizi yazgımız 
uygarlık bunun neresi?

Evrenden fışkırdı düşlerimiz 
ümitlerimiz yıldızlara ekilmiş 
dün savaş meydanlarında bir avuç kandık 
yarın belki uzayın boşluğunda 
bir parça ateş olacağız

Barış uzaklardan, yansıyor düşümüze bembeyaz 
henüz giyilmemiş bir ke fen gibi 
ve Hiroşima belleğimizde kapkara 
be kardeşciğim 
mezar!ıktamı barışacağız
bak bir çocuk var düşüncelerimizde sabırsız!

Mustafa YAZICI

ÇELİŞKİ
Kızmışın erke kmisin 
Uzamış saçların omuzlarda

Hacimlisin hocamısın
Sakalın bağrında

Mağara devrindemisin 
Üstün başın bambaşka

Öyle bir düzendeyizki 
Her şey karaborsa....

Sedat YILDIZ

METHİYE
Mavi denizden çıkıp kûmuna uzandınmı 
0 sıcak güneşinle bronzlayıp yandınmı 
Boyuna reklâmını yapmadım inandınmı 
Bu güzelim beldeye derler Kapaklı Köyü-

Tarifle anlatılmaz o bir cennet inanki
Yalı ye}il gök mavi deniz akvaryum sanki 
Çalıyıp yorulupta kumda dinlen uzanki 
Bu güzelim beldeye derler Kapaklı Köyü

Nereden bakarsan bak sahilleri görürsün 

Serbest güven içinde rahat rahat yürürsün 

Görmez isen orayı?yayamadan ölürsün 

Bu güzelim beldeye derler Kapaklı Köyü

Bak hakki gönlün rahat yüreğin neye dolsun 

Kalbiniz sevinç bulsun o kederler hep solsun 

Sen inanki turiste cennet için bir yolsun 

Bu güzelim beldeye derler Kapaklı Köyü

Her gün birbayka gündür o cennet diyarında 

Ilık deniz hep aynı termostat ayarında
Kumsal sıcak kum sıcak bugünde bir yarında 

Bu güzelim beldeye derler Kapaklı Köyü

Yalı ova dağ bayır ne güzel rengârenktir 
Denizden gelen sesler ritimli bir ahenktir 

Balıkta uğraşılar ne zevkli bir cenktir 
Bu güzelim deldeye derler Kapaklı Köyü

Baharın tadı orda zevki ordad>r yazın
Münbit arazi cömert inanmazsanız kazın 

Düğünü bir baykadır sesi baykadır sazın 

Bu güzelim beldeye derler Kapaklı Köyü

Denizde motorla gez temiz havası hoytur
Geceleri bambayka akyamlarıda loytur 
Hayatta eğlen ye iç gerisi ise boytur 
Bu güzelim beldeye derler Kapaklı Köyü

Sahili ve koyları ayrı güzellik tayır
Işıklar pırıl pırıl nede güze! yarayır
Herkes kendi iyinde hep biryeyle uğrayır 
Bu güzelim beldeye derler Kapaklı Köyü-

Cevdet BİÇER

Nöbetçi
Eczaneler
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Z. Nemli 5 su ” Pazar

Erçek " Pazartesi

Şifa 9 ’ Sah

Ceylân 8 ** Çarşamba

Kuyucu 9 »* •* Perşembe

Özer 10 *' Cuma

Merkez 77 »* ” Cumartesi

Gemlik KÖRFEZE 
Abone Olunuz
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Galeri Sanat’m 
Yeni çeşitlerini 
Gördünüz mü?

Balık. denizleri çok olan ulusların dı. Bu konuda şunu söylayebillrlz. Kör-
haşlıce getir kaynağıdır. Kuşkusuz balığın ya fezde sorumsuzca, acımasız balık avcılı- 
mnda çok çeşitli daniz ürünleri da var. ğı yapılmıştır. Belki de bu acımasız av-
Ama bunların içinde fazlaca tüketilen cılık sürdürülmektedir. Geçmişte blldi-
balıktır. Biz do denizleri çok olan bü- ğimizce dinamit, trol vardı. Bunun ya-
yük bir yarımada da bulunuyoruz. Ha- nında balığa zarar varlci ne gibi avcılı-
men ardından şunu eki iy el im. Yıllarca, ğın yapıld'ğınına da İlgililerden sorma-
verimi bol denizlerimizde düşünmeden mız yerinde olur kanısındayız. Ürünleri
yapılan avcılık daniz ürünlerimizi tiike- tükenmekte olan denizlerimiz, bunlara
mr duruma getirmiştir. Üç büyük daniz akli Gemlik Körfezi. Sanırız İlçemizde
har üçünden do beslenen, dördüncüsü yıllarca bu olumsuz balık avcılığının
Marmaradır. Bu denizimizin en güzel kavgası yapılır. Öncelikle yeril balıkla-
kârfezierinden biri İzmit öbürü de doğu rın tükeneceği üzerinde durulurdu. Eee
ucunda ilçemizin bulunduğu GEMLİK bugün nardaysa yerlislninde, yersizlnin-
Körfezidir. Sizlere bu kadar söz yap- de köküne kibrit suyu döküyoruz. Gide
mamın nadanı; har yönüyle bizleri ilgi- ren şirin Körfezimizin yalnız denizini,
endi ren bu körfezden söz açabilmem günbatımlarını seyreyleyeceğiz. Karın
içindi. doyurur, beslenebilirsek böyle seyirlik- ■

Körfezimizin doğal güzelliklerinden la.
sonbahar, ilkbaharda gün betiminin do- Geçimini denize bağlayan Gemlik'te
yolmaz görünümünden; bunun yanında ki, Büyük Kumla, Karacaali, Narlı, Ka M
kirlenmenin pençesi İçinde olduğundan paklı. Fıstıklı, Armutlu köylerindeki ba-
değil de, ürünlerinden söz edeceğim. Ü- lıkçılar ne dürümdalar bugün acaba?
hinlerinden darken bolluğundan değil. Geçmişe göre daha çok tutarak çok mu
kıtlığından. Öyle ye! Sîzler bugün dün- kazanıyorlar ? Ya deniz üstünde çekilen
kândan çok balık avlandığını söyleye bi- eziyet. Biz tüketiciler ne evimizde ne do
lir misiniz Körfezde? Uzağa değil on yum evlerinde bu eziyeti düşünmeyiz,
yıl öncesine dönelim. Dönelim ki o Kızarmış balığın nasıl soframıza dek
yıllarda Körfezimizin balık veriminin geldiği usumuzdan geçmez. Körfezimiz
ne denil bol olduğunu göz önüne getl- kıyı köylerimizin varsıl olmayan insanı-
relim. İster yerli balıklar, ister körfeze rrızın geçim kaynağıydı. Fakir tüketici-
uğrayarak bizlare bir «merhaba» diye- mizln besin kaynağıydı. Dün eti zor
rek geçen balıklar. Hepsi de bolca bu- daha ötesi hiç alamayan buğun ucuz
lunurdu Şimdi istavrit, izmarit, hamsi- yiyeceği balığıda zor alabiliyor yada
ye de çakacağız salam ama onların da alamıyor.
yüzünü sıkça göremiyoruz. Görsek de Körfez balıkçılığımızın korunması
çoğu kez fiyatlarına kesemiz uh! deyi nasıl? Ne tür yöntemlerle olur ? İlgilenen I 
veriyor. Yıl yıldan ağır bastırıyor ağır. ler bu konuda ne düşünürler bilmek is 
Bıldır kİ yıllarla, bu yılın körfez balık- teriz.
çılığının ne denli zora girdiği ortada. Rasgele balıkçı arkadaş. Varmı bir B

Neden bu kadar kısa zamanda kör- /eyler I 
fazda balıklarımız yok olureasına azal-

—B—— ■ IIHIIIIM İMİ........  #

Kim Ne Ödedi
İsmail Yavuz 990.— Kamil Dinç 660.—

Tank Çelik 3,730.— Yahya Tekin 3.815.—

Turhan Kahraman 3.730— Mustafa Yurt 700.—
Mustafa Parlak 20.650.— Mehmet Süren 1.725,—
Baki Taraklı 3,305.— Hüseyin Sevinç 2.065.—
Surettin üremi, 80 — y Emin Beyoğlu 8.475.—

Osman Kahraman 1.465,— Ali Kaya 2.115.—

Alaattin Tona boylu 182.-/' Laman Oktay 847 —

Edip Toeeboylu 182.x- Derya Sevinç
Şükrü Ekim 19,060 — Haşan Şener 3.415.—

Hüseyin Atalık 9.510.— Ali Ay 850.—

Yaşar Erdem 190.— Hüseyin Beykal 1.800.—

Ahmet Erdem 1,310,— SelAhattin Altıparmak 1.650,—

Hüseyin Mavi, 2.865.— 'Cengiz Alemdar 24.472,—

Mehmet Yıldırım 10 385,— Şükrü Karagöz 1.200.—

Salih Saik 1,465.— Saido Geçkin 210.—

İbrahim Şirin 11.260.— ■Ahmet Soyman 2.015.—

fömev Atasoy 111,380,— Mehmet G ir 3.015.—

Gavot Aydın Î.1I0 — Ona) Gençağa 4.085.—

Ceyhan Aydın 3.347,— Ali Be,er 570.=

Zsyn G#n»#f 1,960.— Ali Rina Ağrı 30.—

Şehrî Tokaç Hüseyin Aydemir 4.835.—

Fadime tören 3,960,— Hüseyin Dinç 4-355.—

Formika ve Polyester , mermer biblo

Kaplama Mobilyalar ’ çeşitleri

Yatak Odası ve Reprodüksiyon ve
Oturma Odası Yağlı Boya
Takımları Tablolar

Aplik - Avize - Abajur 
Çeşitleri

İstiklâl Caddesi Şirin Oteli Altı Gemlik

Gemlik Körfez Senin Gazeten 
OKU OKU! ve Abone Ol



SORUMLU MÜDÜR
Av. M. Cengiz Gürel I

Ş SAHİBİ H
HÜSBYİN gülir

gemUik

Sayfa : 4

GÖMLEK TRİKO
KRAVAT - İÇ ÇAMAŞIRI 

TİŞÖRT - PARDESÜ KABAN 
KEMER ANORAK ÇEŞİTLERİ

AVRUPA KOT BULİJİN
VE

KUMAŞ ELBİSE DİKİMİ

Zevk Renk ve Kaliteli 
Giyim için 

"GÜNEY GiYiM"

Semerciler Yokuşu 
No.11 Tel.: 520 Gemlik

Topçuoğlu Ticaret
ARPA - YULAf

i KURU - EZME

I MISIR - BUĞDAY

' ACI UN

• KEPEK / BONGALİT

I PANCAR KÜSPESİ

i ÇİÇEK YAĞI

I Uygun fiatlarla hizmeti-

i nitdtylt.

I Not • Servis Arabamız
| VOrdir.

Kasaplar
recefc kasap görülmemistirr 
Satdan etler kuzu değil 
•uru çıkması denilen "mar 
ya" köyunlardır. Bunlar 
yaşlı hay/an olup etleri 
lezzetsiz /e karttır" demiş
edir.

Güney San 

Ticaret ve sanayi
Çelik termosifon tamiratı ve 

imalâtı Sıhhi Tesisat Malzemesi 
ile En Uygun Hatlarla Sayın 
Gemliklilerin Hizmetindedir.

Gemlik Ralıkpazon Nah.
Alemdar Cad. No. 6

Mik

Konber
Mobilya Atölyesi

Yeni işyerinde 
Gemlik’lilerin Hizmetine 

Başladığını Müjdeler

Menekşe Sok. PTT Aralığı No 10 
GEMLİK

Soloğlu Ticaret

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

Hernevi madeni hurda en uygun fiatla 
alınır,

Adres t Yeni Yalova Cad. No. 14 Gemlik

iHFifcam ım ırıı ını ı"ıınıııf <
u ıdaro yor i t Şirin pasajı

/| TEL.: 7&T — GEMLİK * 
w —•— f 
fi Dizti ve Batkı Körfez Benmari £

4 Eylül 1976—Cumarteg

GEMLİK MANAVI
TAZE MEYVE VE SEBZE ÇEŞİTLERİYLE 

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEDİR. 
SEÇKİN ELEMANLARIMIZLA HER TÜRLÜ 

SEBZE VE MEYVE İHTİYAÇLARINIZI EVİNİZE 
GÖNDERİRİZ BİR TELEFON KAFİDİR. TUL : 856

Belediye Kahvehane Karşısı GEMLİK

«30 Ağustos 1922 den günümüze»
. Kısacası Atatürkçülük, milli kurtuluş savaşını başlatan, 

yürüten ve onu başarıya ulaştıran ana ilkede gizlidir. Bu ilke 
de, yukarıda söylediğimiz gibi bağımsızlıktır. Bağımsızlığın 
da pek öyle evelenecek, gevelenecek tarafı olmadığı yukarıda
ki sözlerle açıkça ortadadır, Gelecek kuşaklar ve tarih, kimin 
ne olduğunu ve kimin ne olmadığını hiç bir kuşkuya yer verme
yecek şekilde değerlendirecektir ve bu değerlendirmenin yapıla 
cağı ğünler de fazla uzak değildir.

M. Cengiz Göral

SATILIK ARSA.
FISTIKLI KÖYÜ İSKELE YAKI

NINDA İKİ. TARAFINDA YOL 
DENİZDEN 300 M. UZAKLIKTA 1 
DÖNÜM ARSA 100 TL. DAN ACE
LE SATILACAKTIR

Müracaat : Nezir Usta
Fıstıklı Köyü — GEMLİK

Eskişehir 
Yem Sanayii

! Gsmhk Bölgesi Satış Yeri 

Tavuk Yemleri 
Piliç Yemi 
Dana ve Besi ”

[ Süt Yemi
l
| Vadeli ve uygun Hatlarla 

Emrinizdeyiz.

Ahmet TOPÇU Tel. 723
Orhangazi Cad No. 21

Akıt
TİP KURULDU

Bursa'da işçilere kurşun bîr mücadeledir ve bu
sıkılmıştır. Yine de işçi
lerin bilinçli, örgütlü di-
reniş gücünden ürken
burjuvazi ve MC iktida
rı bu şiddet yöntemle 
riylc işçilerin üzerim
fazla varamamaktadır
Asıl yapmak istedikleri 
devlet gücüyle anti-de
mokratik yasalar yoluy
la işçileri kontrol altına 
atmak dize getirmektir. 
Burjuvazinin birinci ta- 
lebi İŞÇ» ücretlerini don
durmak ikinci talebi
sendikalaşma özgürlüğü
nü kısıtlayıp sendikaları 
güdümlü hale getirmektir- 
demiştir.

İşçi sınıfının örgüt
lü hareket edebilmesi 
gerektiğine değinen< A- 
tillA "mücadele uzun so
luklu. dirençli, disiplinli

mücadelenin verildiği yer 
işçi sınıfının partisidir’
şeklinde konuşmuştur.

ESKİŞEHİR 
KANATLI UNlÂRI

SATIŞ YERİ
Ekmeklik
Böreklik 
Baklavalık 
Halk tipi ve 
PAKET Unlar 
Parakanda ve Toptan 
Olarak Hizmetinizdeyiz

TOPÇUOĞLU
Ticaret

“Belediye ile
Şikayetlerin
Şahsına
Yapılmasını 
istedi

Belediye Csskanı Ibrnhen 4 
Akıt Gemlik halkının betedi | 
ve çatışmalarından doğan ] 
her türlü şikayetlein bizzat i 
sahsına yapılmasını istemiş j 
ve "çeşidi defalar duyuldu- 1 
ğum halde bugüne kadar J 
şahsıma şikayette bulunmalar 1 
olmamış, çalışmaların dûzenlî j 
yürütülmesi için her türlü ] I 
aksaklıktan değerlendirmek I
görev imizdir, demiştir. I

MATBAAMIZDA Çalışmak
Üzere Çırak Aranıyor j



gemUik
KÖRFE

Ibfe 

rİATl BO KURUŞ 11 EYLÜL 1976 CUMARTESİ

HEKOIÎE REKOR YÜZEYDE
BU YIL 24 MİLYON KİLOGRAM 
ZEYLİN ÜRÜNÜ BEKLENİYOR
Bu yıl Gemlik ve köy* 

terinde zeytin ürününün 
rekor seviyede olması bek
lendiği ilgililerce açıklan
mıştır.

1976 ütünü zeytinin 
sen yıllarda en yüksek re
koltesini teşkil edeceğini 
belirten Gemlik Ziraat Tek
nisyenliği yetkilileri. 1967 
yılından sonra son yılların 
•n bol ürününün alınma
sının beklendiğini açıkla
yarak şunları söylediler 
■'1967 yılında 22 milyon 
kilogram olarak saptadığı
mız rekolte, ürün toplama 
mevsiminde havaların ya
ğışlı ve soğuk gitmesi ne
deniyle düşüş gösterdi. 0- 
lün kalitesiz olduğu halde 
üreticilerin bütün depolan 
doldu. Bu zeytinlerin tüke
timinde güçlük çekildi. 
Bundan sonraki dokuz yıl 
içinde rekolte 1967 yılın- 
kini aşamadı. Bu yıl, ha
va koşullarının uygun git
mesi. çiçek ve tanenin 
bol olmasına sebep oldu. 
Yalnız ilkbahar yağışlarının 
noksanlığı ile bayır ve kı
raç yerlerdeki ağaçlarda ku 
raklık görülmüş ve tane 
dökümü meydana gelmiş
tir. Bu da 1976 ürününde 
1-3 milyon kg lık bir 

rekolte eksikliğini doğur
muştur. Normal yerlerde 
verimin yüksek olması so
nucu bu yıl, Gemlik ve 
çevresinde rekoltenin 24 
milyon kilogram olacağı 
kanısındayız. 24 milyon 
kilo son yılların en yüksek I 
rakamıdır demişlerdir."

ÜRETİCİ MEMNUN

1 milyon 725 bin 
zeytin ağacı olan ve ge
çimin büyük çoğunluğunu 
zeytin ürününden alan 
Gemlik'ti üreticiler, 1976 
yılı ürün rekoltesinin yük
sek olmasından memnun 
olurken, Gemlik Zeytin Ko-

Orta Öğretimde Sınavlar ve 
Kayıtlar Başlıyor

1976-1977 öğretim 
yllında orta öğretimde alı
nacak öğrencilerin kayıt 
işlemleriyle bütünleme ve 
sorumlu derslerden sınav
lar salı günü başlayacak
tır. |

Ortaokul’a kayıt yap
tırmak isteyen öğrenci ve- I 
tileri, öğrenciye ait ilkokul 
diploması, nüfus cüzdanı 
aslı, 6 vesikalık fotoğraf, 
sağlık raporu iki zarf, 4 
adet 1 liralık posta pulu 
kayıt bildiri sarı zarf ve 
din dersi izin kağıdı ile I 
salı günü 14.30-17.30 ara j 

sında Lise Müdürlüğünde I 
yaptırabileceklerdir. Lise 
kayıtlarında da aynı belge 
lerin arandığı okul Müdü
rüne* açıklanmıştır.

örta öğretimde okul
lar 4 Ekim 1976 Pazartesi 

operatifinin bütün zeytini 
nasıl alacağı kuşkusu doğ
mağa başlamıştır.

Bu konuda bilgilerine 
başvurduğumuz 72 nolu 
Zeytin Koop. Müdürü İb
rahim Okay, Kooperatifin 
yeni ürün yılına hazırlıklı 
gireceklerini belirterek "koo
peratifimizin 7 milyon kg. 
lık depolarına ek olarak 

günü öğretime başlayaca- 

tır. Öte yandan Bursa il 

İlköğretim Kurumunun al

mış olduğu karar gereği 

Bursa ili, ilçeleri ve köyle-

Gemlik’in Kurtuluşu Kutlanıyor
Güzel Gemlik' imizin 

düşman işgalinden kurtu
luşunun 53. yıldönümü 
bugün kordonda düzenle-

Muammer Albey Emekliye Ayrıldı
İlçemizin zirai kalkınmasın 

da büyük emekleri geçen 
Ziraat Teknikeri Muammer 
Albey emekliye ayrılmıştır.

1948 yılında Gemlik'te 
görevine başlayan Albey, 
30 yılını doldurarak emek- 

2,5 milyon kg. lık yeni 
depolar hazırlandı. Mev
cut 3,5 milyon kg. lık 
zeytin stoklarımız bulun
maktadır. 1976 ürünü için 
ise 6 milyon kg. lık boş 
depo vardır. Eğer bize 
getirilen zeytin bunun çok 
üzerinde olursa, bu bizim 
hacmimizi aşar" şeklinde 
konuşmuştur.

rinde ilkokullar 13 Eylül 

1976 Pazartesi günü yeni 

öğretim yılına başlayacak

ta 

necek törenlerle kutlana
caktır

Saat 8.30 da başlayan top 
atışlarıyla bayram başlaya-

liye ayrılmış ve çiftçilikle 
uğraşacağını söylemiştir. 
Bundan böyle sık sık ga
zetemize de yazılar yaza
cak olan Albey, Gemlik’ti 
üreticilere yararlı olmak i- 
çin yine çalışacaktır.

I DOGU-SAN A.Ş ile I 
İlerici Yapı İş 
Sendikası arasında 
Toplu Sözleşme 
Görüşmeleri 
Başlıyor

Gemlik Azot Sanayi 
Gübre Komples Fabrikası 
Lojman inşaatları yapım 
iş yeri DOĞU-SAN A.Ş. 
ile DİSK'e bağlı İlerici ya I 
pı İş Sendikası yöneticile | 
ri arasında pazartesi günü l 
toplu görüşme çalışmaları I 
başlatılacağı öğrenilmiştir. 
Doğu-San A.Ş. Lojman 
yapım iş yerinde çalışan 
işçiler âdına Bursa Bölge 
Çalışma Müdürlüğünden 
toplu sözleşme yapma yet 
kişi alan DİSK'e bağlı İle । 
rici yapı iş Sendikasının 
işyerince muhatap kabul 
edilmesinden sonra, şendi 
ka yetkilileri tarafından 
işverene toplu sözleşme 
taslağı verilmiş olup, işve 
renin istediği bir haftalık 
inceleme süresi pazartesi 
günü sona erecek ve sen 
dika ile toplu sözleşme 
görüşmeleri başlatılacaktır.

MC Hükümetinin ba
kıma muhtaç, yoksul kim
sesiz ve sakat durumda 
olan kişilere aylık maaş 
bağlanması hakkında mec 
(islere sundukları teklifin 
yasalaşmasından sonra, 
ilçelerde kaymakamlıklara 
illerde valiliklere başvuran 
muhtaç vatandaşlar kendi 
lerine maaş bağlanmasını 
istemeğe başlamışlardır.

İlçemizin Karacaali 
köyünde oturan ve iki

cak saat 9 oo da milis kuvvet 
leri ve askeri birlikler kasa 
banın doğusundan şehrin 
merkezine girerek, törenin 
yapıldığı kordona geline
cek ve kurtuluş sembolü 
açılacaktır.

Belediye Başkanının 
askeri birlikleri kutlaması 
istiklal Marşı, Ata’nın anı- | 
tında saygı duruşundan 
sonra halkın, okulların, as 
keri birliklerin bayramı 
kutlanacaktır. Günün öne- ı 

mini bildiren konuşmalardan 
sonrada tören bitecektir.

Bakıma Muhtaç Sakat-Kimsesiz ve 
Yoksullar Maaş Bağlanacak Diye 
İlgililere Başvurmağa Başladı

ayağı tutmayan Ahmet 
Durmâz (47) adlı Köylü, 
İlde valiliğe başvurarak 
kendisininde bu haktan 
yararlanmasını istemiştir. 
Öte yandan Kaymakamlı
ğa bu yönde birçok baş
vurular olmuş, gerekli bel 
geler tamamlanarak ilgili 
bakanlıklara gönderilmiştir. 
Yardıma muhtaç sakat, 
yoksul ve kimsesizlere ay 
da 540 TL. maaş bağla
nacaktır.

Şikayetler Artıyor
Kanalizasyonlar Geç Kapatılıyor
İlçemizde yapımı sürdürülen kanalizasyon çalışma 

(arında açılan çukurların geç doldurulması şikayet ko
nusu olmağa başladı.

Bilhassa Eski Orhangazi Caddesi ve çevresindeki 
kanalizasyon çukurlarının durumu kışın yaklaşması, okul 
(arın açılması nadeniyle mahalleli tarafından şikayetle
re sebeb olmakta belediyeden ilgi beklenmektedir.

AÇTILAR

ilçemizde bulunan 
iki aaüeııeee takımı yeni 
lig karşılaşmaların yak
laşması üıerine sezonla
rını açmışlardır.

Geçen hafta içinde 
seaonunu açan Gemlik 
Boru-San Güven Kulübü 
Başkanı Oscan Bnharalı-

oğlu, yeni gençleştirilmiş 
kadrolarıyla ligde başa
rılı olacaklarını, bunun 
için hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmayacaklarını açık
larken, bu yıl ikinci kü
meye düşen Sünıerspor 
Kulübü Başkanı Muar- 
rem Ataaoy, yeniden bi

rinci lige çıkabilmek i- 
çin bütün güçlerini har
cayacaklarını belirtmiş
lerdir.

İki takımda haftada 
üç çalışma yaparak ligde 
başarı kazanabilmek i- 
Çİe yoğun çalışmaya 
başlamışlardır.

diyen varmıj gibi 
lasarak "Ben Namusluyum" demişi Böyle duyduk.

Diyen diyeceğini desin ama, anlayamadığımız M

Değil nti

“Ben Namusluyum,,(!)

ki Um. Ortack. Md.) 8 Eylül 1976 perşembe günü
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HAFTADAN 
HAFTAYA

şiir köşesi
YILMAZ YİĞİTLER

Hakan’ın Demeci
Devlet Güvenlik. Mahkemeleri için 

meclislerin olağanüstü toplantıya çağı
rıldığı şu günlerde, toplum yeniden bir 
ateş çemberinin içine düşmek üzeredir. 
Büyük kentlerde öğrenci avı yeniden 
başlamış, olaylar Anadolu’ya yayılma 
eğilimi almaya başlamıştır. İlgili bakan- 
lann olaylara bakış açısı ise, son dere
ce ilgi çekicidir. Bunun bir örneğini ya
şanılan Elazığ 'Olaylarından sonra gör
müş bulunmaktayız.

Gerçekten de. Sayın İç İşleri Bakanı, 
Elazığ olaylarının kökenini. "Adliyeye 
sevkolunan kişilerin, yargıç tarafından 
salıverilmesine" bağlamak talihsizliğini 
göstermiştir. Bakan’a göre, bu kişilerin 
tutuklanmayışı, halk arasında solcula
rın korunduğu izlenimi yaratmış ve 
bundan dolayı olaylar başgöstermiştir. 
Sanıkların tutuklanmasının hangi hal
lerde mümkün olacağı usul yasasında 
yazılıdır. Yine yasalarımıza göre, tutuk
lama bir ceza değil ve fakat bir tedbir
dir. Yargıç: tutuklamayı gerektli gördü
ğü takdirde bu tedbire başvurur. Ve 
yasalarımızda, yargıçt tutuklamakla zo
runlu kılan bir hüküm bulmak olanak
sızdır. Bütün bunları hukukçu olmayan 
bir kişinin bilmemesi doğalsa da, bir İç 
İşleri Bakanının bunlardan habersiz ol
ması düşünülemez. Hal böyleyken, bu 
şekilde açıklama yapılması, yürütmenin 
olağanüstü mahkemelere duyduğu il
giyi göstermesi bakımından son derece 
anlamlıdır. Şimdi, Cephe Hükümetinin 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasını 
çıkartmak için verdikleri uğraşın nedeni 
daha iyi anlaşılmaktadır. Yürütme baş- 
lıbaşına Yargı'ya hükmetmek istemek
tedir Türkiye'de. Polis kimi yakalar da 
Adliyeye götürürse, Yargıç onu tutukla
yacaktın Hükümet kimi suçlarsa, mah
keme onu mahkum edecektir. Savcı 
kimin asılmasını isterse, onun boynuna 
derhal ilmik geçirilecektir. Sayın Bakan'- 
ın söylediklerinin anlamı budun Bu ise, 
Türkiye’de yıllardır uğraşı verilen hukuk 
devleti ilkelerinin ve bunun en büyük 
güvencesi olan 'bağımsız yargı" ilkesi
nin fiilen yok edilmesinden başka bir 
şey değildir.

Sayın Bakan'ın bu açıklamasıyla 
aynı zamanda Yargı erki, yürütmenin 
suçlaması hatta tecavüzüyle karşı kar
şıya kalmıştır. Olay bu yönüyle Adliye- 
yi ve onun değerli, bağımsız yargıçları
nı yaralayacak niteliğe sahiptir. Kuvvet
ler ayrılığı kuralının söz konusu olduğu 
bir ülkede, her erk mensubunun yekdi
ğeri hakkında çok ölçülü ve titiz dav
ranması gerekir. Sayın Bakan’ın bunu 
da bilmediği düşünülemez.

Meclislerin 14.9.1976 günü olağan* 
Uftd alarak toplanacağı fa günltrda, bu olayların yoğunlaşman 
va bir Cumhuriyet Hükümeti üyelinin Adllyoyl suçlaman, bite 
*an daraca İlginç galmaktadlr. Bu bulutların olağanüttli toplan
tıda O.G.M. yafasının çıkarılman İçin bol, bol kullanacağı or
tadadır.

Davlat Gtlvanllk Mahkemelerini çıkarmak hteyenlerln, 
bu tasarıya nadan bu kadar bol bağladıkları, ton olaylar »• İç 
ifforl Bakanının demeciyle açıkça anlaşıl m if bulunmaktadır. 
Tüm İlerici umur ve güçlerin bütün bu dağarIandırmaları bir
likte yapacağını ve uyanık bulunacağını umut oylamaktan başka 
flmdlflk yapacak bir şeyimiz yoktur,

(Linyit tyhd

Bir çocuk ağlıyordu 
Yıkık bir binadan 
Kimbilir ne isliyordu anasından 
Belkide Tanrıdan ■■

Sıcak bir içecek, rahat bir giyecek 
Oyuncakları olmasını istiyordur.
Belkide korkmuştu evin manzarasından 
Hayalın nimetlerini isterken doğadan 
İstenilenin verilmeyeceğini öğrenmeden 
Amn bilemezdi ne be olsa 
Kan emicilerin dünyasını-

Çocuklar bir daha ağlamasın diye 
Silah seslerinde gölge olurdu filizler 
Coştukça coşardı denizler.
Onlarda büyüdü birer birer 
Gidenlerin ardından
Sarı samanları, çıplak umutları, bozkırları

Yaktılar
Varıp umutları büyüttüler umutların içinde
Karanlıklar aydınlığa kavuştu
Sonrada hepsi birer birer
Yılmaz yiğit oldular
Gittiler gittiler ezilenlerin
Sesi, umudu, ağıt ı oldular.

Namluları çevirdiler milyonların üzerine
Namussuzlar-
Düştü bir kaçı yaprak yaprak
Bir fidanın altına
Fidanlarda karıştı yitiklere
Dayanamayıp gözyaşlarına
Ve aktılar umutla milyonların
Kurtuluşuna.-.

Kemal YAR

ÇAJR1K
9

Bunları Biliyormusunuz
Bir tas çorbaya sırayla on kişinin 

kaşık salladığını
Yufka ekmeğin içine çarşı ekmeğini 

katık yapanları
Körelen jiletini bardakta bileyenleri 
Köprü başlarında tir tir 

titreyerek iş bekleyenleri
Hayvanıyla bir yatanları 
Çeyiz yerine toprak işleyen 

elleri yarık yarık
Onbeş yaşındaki tazeleri
Okumayı pencere gazetelerinden 

sökmeye çalışanları
Köprü altındaki onluk beşlik çocukları

VE
Hissis kıvrak kadınları 
Bilmiyormusunuz 
0 zaman öğrenin 
Biliyormusunuz 
Öyleyse Utanın

DÜNDAR KARABİBER

zaman ve biz
Şu yaşamanın acımasızlığı içinde

Çok derinlerden bir korku sarar ruhumuzu 
Yalnızlığımızın o kimsesiz vadisinde 
Gelir çocukluk anılarımız okşar bizi

Sahi yavrum ne güzeldir çockuluk çağlarda

Gök mavisi, gül kızılı, kanarya sarısı

Herşey bir ebem kuşağı rengine bürünür 

Ruhlarda yaşamanın coşturucu hevesi

Sonra herşey zamanın boşluğuna devrilir 
Yaşam su gibi avucumuzdan akar gider 
Gün olur tüm yaşanmış mutluluklar düş olur 
Örter kısacık ömrümüzü kara gölgeler..!

Mustafa YAZICI

Kıymalı, Peynirli, Sucuklu, Pastırmalı ve Yu
murtalı Pide çeşitleriyle günün her saatinde 
hizmetinizdedir
YUNUS BEKTAŞ İstiklâl Cad. No. 7—GEMLİK

Nöbetçi
Eczaneler

Merkez 11 Eylül 1976 Cumam

Gemlik 12 O ” Pazar

Z- Namık 13 - " Pazartesi

Erçek •» Sah

Şifa İs ** Çarşamba

Ceylân 1b w » ■’ Perşembe

Kuyucu 17 z " Cuma

Özer 18 •> " Cumartesi

Gemlik KÖRFEZE 
Abone Olunuz
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Bugün ilçnmizda saptayabildiğimiz, 
akla geliveren bazı sorunlardan söz et
mek istedik. İsterseniz önceliği temizliğe 
varalım.

İlçemizin temizlik sorunu bizlerle 
belediyemizin alala vermesiyle daha bir 
güzel olur. Başka bir deyişle, Bizler 
belediyemize yardımcı olmalıyız. Dışar
dan gelen ilçemizi tamizlik yönünden 
yadırgasa bu yadırgcnışta bizlar de varız. 
Şöylede töylayabiliriz belediyenin suçlan 
dığt yarda bizlerde varız.

Suçlamayı paylaşmış oluruz. Nedeni 
Belediye Başkanını, meclis üyelerini 
bizlar saçıyoruz. Onlar da bizim adımıza 
çalışıyorlar. Belki temizlik konusunda 
söyliyecekleriniz olur. Söylemek istedik
lerimizi de bizim temsilcilerimize duyur 
mamız yerinde olur kanısındayız. Sokak 
[arımızda çöp bidonlarının azlığından 
arabaların sıkça uğramayışlarından ya
kınırız. Ama çok görülmüştür. Evimizde 
yediğimiz meyvelerin kabuklarını, ayıkla 
nan sebzelerin, balıkların artıklarını 
pencereden yolun ortasına fırlatıverirlz. 
Bizce böyle yapılacağına, evimizdeki üs 
tü kapalı çöp tenekemizin yanma bir 
daha koyarsak iyi olmaz mı ? Köy yaşa
mı az değişiklik gösteren ilçemizde, te
mizlik baş köşeyi tutuyor herhalde küçük 
büyük ahırlardan, sokaklarımızda oluşan 
çöplerden kalkan sineklerin üremesine ne

Daha ötesi : İlçemizin belirli ftyerle 
lerine konan çöp kutuları yetişmişlerin, 
çocukların eylencesl olmaktan öte gide
miyor. Ona tekme, berikini fırıldak gibi 
çevirmeler. Hoş oncağızlcrın da İçlerine 
blrşeycikler attığımız yok ya! Temizliğin 
düzenin çok güzel örneklerini turizm 
gelişimi bizde önce başlamış ilçelerde 
görebiliyoruz. Oralar kanalizasyon sorun 
lartnı bitirmiş, açıkta mikrop saçan de
releri varsa alman önlemlerle tehlikele- 
ri giderilmiştir. İlçemizde böyle pislik 
mikrop yuvalarının tehlikesiz duruma 
getirilmesi de en önde gelen dileğimiz- 
dir.

İnsan öyle istiyor ki ; İlçemizin 
hangi köşesine gidersek pisliğinden ya- 
ki.ımayalım. Hangi kahvesine, gazinosu
na gidersek kestana suyuna benzemeyen 
içilecek bir kahve, güzel bir çay bulabl 
lelim. Elimizde file, zembil, sepet pazara 
giderken ucuzlukla karşılaşacağımızı 
umarak, güler yüzlü satıcıyla karşılaştı
ğımızı umarak yürüyelim. Kasabamız 
içinde gezenlerin kalabalık olduğu iske
le meydanında sorumsuz, saygısızca ara 
ba kullanmayanları görebilelim. Gecele
ri zeytinliklerde, mahalle aralarında,dü
ğünlerde tabanca seslerinden arınmış 
bir ilçe görebilelim. Korku duyulmayan 
herşeyden arınmış bir İlçe de yaşamak 
tek umudumuz.

denirse densin bizlerde vardım ediyoruz.

Kim Ne Ödedi
Fehmi Karacan 
M. Seyfettin Dinç 
Salih Şentürk 
Fazıl Şen t ark 
Hüseyin Aydın 
Orhan Yabatağ 
Abdulkadir Uyar 
İsmail Aslan 
Halit Şener 
Ahmet Sert 
Afi Özmen
I. Faruk Kıraloğlu 
Ali Şen 
Fazıl Çavdar 
Mustafa Soydan 
Armağan Öğütçü 
M. Adem Minare 
A. Nurettin Minare 
Mehmet Ceylan 
Refika Taran 
Nazan Taran 
Özlem Demirdöven 
Burhan Aydı 
Hüseyin Altıçifthk 
Turgut Lslahaı» 
Ali Rıza Kasen 
Fahri Coşkun 
Sultan Başkaya 
Şebabettin Uzunkaya 
Ahmet Erten 
Cemalettin Gürel 
Yılmaz Karaca d 
A Rina Ünal 
Osman Yenici

7305.— Mustafa Toplu 750.—
3730.— Hilmi Baykan 910.—
4210.— Afif Turangil 9.335 —
4105.— Ali Zertnan 790 —
3005 — Ali Sevinç 790.—

14.025.— Umur Taş 1.150.—
5.485,— Galip Soğanlılar 1.350.—
5.800.— Dursun Kuşkaya 2.647.—
2.010.— 
vergisiz

Halit Kuzey
Abdullah Gezgin

3 730.—

140 — Necmettin Kayacık 1.455.-
9.825.— Mehmet Ege 4.940.—

450— Ömer Akgün 725.—
1.070 — Ahmet Anar 5.065.—

118.910.— Ekrem Coşkun
Yılmaz Bıyıklı

2.805.—

47.200.— Osman Okumuş 13.165.—
47.305.V Sabahattin Sezginer 1.040.-
4.81^— Nuri Hoca 60.—

8MS— Ergin Berberler 1.947.-
837.— Yaşar Konukgil 1.947.—
465,— Haşan Altıçifthk 200.—

2,400 — Hüseyin Güler Bakka 910.—
9.125.— Nihat Erol 9.055.—

565 — Ali Çatak 880.—
5240.— Mehmet Balıkçın 2.455.-
3.110,- Nedim Uslu 1.260.—

14.600,— Necati Aşkın 
ismet Çetin

5,905.—
3.150,—

4.250.— Hekman Güner 1.747.—
4.125.— Kay* Coşkun 5.030 —

865 — ismet Klik 2.705.—
2.260,-
5.465.—

Eşref Filiz
Hüseyin Işıllar

715.—

Gemlik Körfez Senin Gazeten 
OKU OKUI ve Abone Ol
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Güney San 

Ticaret ve sanayi
Çelik termosifon tamiratı |ve 

imalâtı Sıhhi Tesisat Malzemesi 
ile En Uygun Fiatlarla Sayın 
Gemliklilerin Hizmetindedir.

Gemlik Balıkpazorı Nah.
Alemdar Cad. No. 6 

Gemlik

11 Eylül 1976 Cumartes

GEMLİK MANAVI
TAZE MEYVE VE SEBZE ÇEŞİTLERİYLE 

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEDİR.
SEÇKÎN ELEMANLARIMIZLA HER TÜRLÜ

SEBZE VE MEYVE İHTİYAÇLARINIZI EVİNİZE 
GÖNDERİRİZ BİR TELEFON KAFİDİR. tu. :

Belediye Kahvehane Karşısı GEMLİK

GÖMLEK TRİKO
KRAVAT - İÇ ÇAMAŞIRI 

TİŞÖRT - PARDESÜ KABAN 
II KEMER ANORAK ÇEŞİTLERİ 

AVRUPA KOT BULİJİN
PANTOLON VE

KUMAŞ ELBİSE DİKİMİ

Zevk Renk ve Kaliteli 
Giyim için 

"GÜNEY GİYİM"

i Semerciler Yokuşu 
Ho.11 Tel.: 520 Gemlik

SATILIK ARSA
FISTIKLI KÖYÜ İSKELE YAKI

NINDA, İKİ TARAFI YOL, DENİZ
DEN 300 M. UZAKLIKTA, 1 DÖ
NÜM ARSA, M2. SI 100 TL. DAN 
ACELE SATILACAKTIR

Müracaat : Nezir Usta
Fıstıklı Köyü — GEMLİK

Soloğlu Ticaret
Çimento torbası - kırpıntı kağıt - Matbu 

evrak - karton artıkları v.b. 
Hernevi madeni hurda en uygun fiatla 

alınır.
Adres : Yeni Yalova Cad. No. 14- Gemlik

Kayıp
İstanbul Trafik 

Bürosundan almış 
olduğum 1584-4-8 
nolu ehliyetim soy 
ğuncuiar tarafın
dan çalınmıştır

Yenisini alaca
ğımdan eskisi ge 
çersizdlr.
Sinan DUDAKLI

Gemlik 
KÖRFEZ’e 
Abone 
Olunuz

İlân
Gemlik Park karşıtı Bolvar Mobilya sahibi 

Ahmet Mete Balcı tarafından alacaklılarına teklif 
olunan konkordatoya müteallik 976/17 esas «ayılı 
dosya Gemlik konkordato komsr.rliğinden mahkeme 
mise tevdi edilmiş olmakla bu babda itirazı bulu
nan alacaklıların haklarını müdafaa için duruşma 
gönü olarak tayin edilen 29/9/976 Çarşamba günü 
saat 10 da mahkemede hazır bulunmaları veya 
kanuni bir vekil göndermeleri luzumu 1.1. K . nun 
296 ncı maddesi mucibince tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur.

Dosya No. 976 - 337

MÜJDE... MÜJDE...
GENÇ OZANLAR BAĞLAMA EVİ

Saz Kurslarını açmış bulunmaktadır*

Kayıtlar 30 Eylül 1976 tarihinde sona erecektir.
Müracaat ı Zeytin Hail 2»ncl Kat No* 5 — GEMLİK

İlûn
GEMLİK. ÖĞRETMENLER DERNEĞİ BŞK.

25 Eylül 1976 Cumartesi güuü saat 16.00 da 27 
Mayıs İlkokulu salonunda yıllık olağan kongre yapı
lacaktır.

Üyelerimizin teşriflerini rica ederiz.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1 - Açılış ve Yoklama
2 • Divan başkanlığı seçimi ve saygı duruşu
3 - Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının o- 

kunması
4 - Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görü

şülüp aklanması
5 • Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
6 - Dilekler ve kapanış

Gemlik Müftülüğünce 
Hazırlanan

FİTRE ve ZEKAT MİKTARI
NEVİ LİRA KR8.

1- Buğday 600
2- İkinci nev'i ün 675
3- Birinci nevi ün 850
4- Arpa 850
5- Çekirdeksiz kura üzüm 6000
6- Hurma 6700

Altının Zekat miktarı 96 gramı 
6528 90 liradır.
Gümüşün zekat miktarı 672 gramı 
2002.00 liradır.

Matbuamızda Çalışacak 
ilkokul Mezunu 
çırak Aranıyor
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FİATI 150 KURUŞ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

18 EYLÜL 19T6 CUMARTESİ

Kema! îürkleî Hükümeti İstifaya Çağırdı

DİSK DGM YE KARSI
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Törene yalnız ilkokul öğrencileri katıldı

İki Ay Önce
Yapımına Boşlanan
SSK Mahanasinin

Son günletde politika 
alarm başlattıkları temel 
atma akımı ilçemize de

Yemeli Yeniden Atıldı
rin ihalesinin yapılmasın
dan sonra temel çukurlan 
açılmış inşaatın yapımına

tarafından iptai edilen Dev
let Güvenlik Mahkemele
rinin yeniden kurulmasını 
protesto etmek amacıyla 
DİKS'în bütün yurtta baş
lattığı işi durdurma eylem
leri devam etmektedir.

DİKS Genel Başkanı 
Kemal Türklerin basına 
yaptığı açıklamada "ülke 
çapında Genel Yas" ilan 
edilmiştir işçi düşmanı IWC 
mn yıkılasıva kadar bu ya- 
s devam ettireceğiz" de- 
B«şnr.

Cç gürdür devam e- 
den eytemoe DİSK’e bağlı 
butun işyerlerinde çalışma
lar durdurulmuş, iş verine 
giden işçiler çalışmam ış- 

BURSA da DURUM

Bursa’da perşembe
günü başlayan dirençlere

KIZ sy YOLU KAZIYORıı güzel
1ÜRK İSİMLERİ VAR

(Fadime) "Türkiye’

den ayrılasıya kadar birbi
rimizi oöyle çağıracağız.

Umurbev 
yolu kt- 
çalışma-

8>-lediya 
Dönmez’e

Türk isimlerini benimsedik” 
demiştir.Umut bey

Başkanı Pars17 genç öğrenci 
Belediyesinin su 
nah kazımı için 
lara başlamış ır.

©

Ulusıaraıası Gönüılu
Hizmetliler Derneği üyesi

Renault, Tofaş, Mako, Türk 
Robert Boch, STK nuıçe- 
lik, M ey san, Çemtaş. Mu
danya Simens, Orhangazi 
Kav Orman Sanayii ve 
Eiba işyerlerinde çalışan 
işçiler dün de çalışmamış
lardır.

DİSK’in bütün yurt 
çapında başlattığı ve ba
şarılı olarak yürüttüğü di
renişlerde Irçbir olay mey
dana gelmemiş, yapılan 
eylemin kanunsuz olduğu 
Başbakan Demire), MC yi 
oluşturan partilerin liderle
ri ve işverenler Sendikası 
tarafından iddia ’ edilm ş, 
bazı Cumhuriyet savcıları da 
D>SK’e bağlı sendika tem
silcilerinin sorgularını al
mıştır.

TUNÇ'UN TUTUMU

DİSK’in bütün iş kol*

niş üzerine TRT’ye demeç 
veren TÜRK-İŞ Genel Baş
kanı Halil Tunç, yalnız 
Buısa’da 10 bin işçinin ka
tıldığı direnişi küçümseye
rek "DİSK’in girişimi ba- 

Fransa’ya Patates İhraç Ettik
Halkımızın temel gıda maddelerinden 

biri olan patates, pazarda 6 litadan satılır
ken Fransa’ya patates ihraç etmeğe başla
dık

Hafta içinde limanımıza gelen JOP 
adlı Singapur bandıralı gemi ile Fransa 
nın Marsilya limanına 200 ton patates ih
raç edilmiştir. MARTAŞ firması tarafından 
Adapazarı, Bursa, Afyon ve çevrelerinden 
getirtilen pateteslerin önümüzdeki günlerde 
yeniden ihracını başlanacağı öğrenilmiş
tir.

Öte yandan ORUDA adlı Yugoslav 
bandıralı gemi ile 750 ton ayçiçeği küspe
si halyanın Ravenna limanına ihraç edilmiş 
tir. Umanımızd ın Fransa’ya Patates İhraç Edildi

Aralarında birbirinden 
güzel 11 kızın bulunduğu 
kampta Alman Fransız, 
Hollandah. ABD, İsveç ve 
DanimarkalI öğrenciler 
günde altı saat kazma kü
rek çalışıyorlar.

Belediyece sağlanan 
esi; i yurt binasında yatan 
Gönüllü Gençler, kampa 
severek katıldıklarını, a- 
maçlarının değişik ulusları 
ve ülkeleri yakından tanı
yarak sosya1, ekonomik 
yapılarını kitaplardan değil 
yaşayarak Öğrenmek oldu
ğunu söylüyorlar.

işçi ile Çürütülmektedir" 
demiştir. Halil Tunç’un bu 
demeci işçiler üzerinde 
büyük tepkiler yaratmış 
ve Tunç, işçi düşmanı ilan 
edilmiştir 

başvuran GHD (Gönüllü 
Hizmetliler Derneği), yö
neticileri belediyenin isin 
rinde ücretsiz çalışacakla
rını kendilerine iş sağlan
masını izlemişlerdir. Bu 
teklifi kabul eden Beledi
ye Başkanı öğrencileri kö
yünde misafir etmiştir

Köyde halkla çok ça
buk kaynaşan Gönüllü 
Yabancılara Umuıbeylilet 
birer Tüık ad takmışlardır. 
Sabin (Fadime) Paul (Sû 
man) Cotnelia (Ayşe) Van- 
da (Tüıkan) Christaien (Tü
lin; Evelyne (Tülay) olmuş 
Türk isimlerini sevdik
lerini söyleyen Sabin

kuruluşun DMG yi protes
to için önümüzdeki gün
lerde yeni eylemler dü- 
zerıliyeceği kesinleşmiştir.

sıçramış ve yapımına iki 
ay önce başlanan SSK 
Hastanesinin temelleri atı 
larak kurban kesilmiştir.

Eski Futbol sahasında 
yapımına başlanan 60 ya
taklı SSK hastahanesin 

Umurbey'e gelen GHO üyesi 17 öğrenci arasında 11 
tane de kız bulunmaktadır. Ülkemizi kitaplardan değil 
sorunlarını yakından görerek tanımayı amaçladıklarını söy
le) en gençler halkımızın sıcak ilgisinde çok memnun kaldılar.

(Foto ı G. Körfez)

başlanmışı.

Aradan iki ay geçme 
sinden sonra Gemlik Kay 
makamı Namık Kahvecioğ 
lu tarafından düzenlenen 
temel atma proğramı dün 
saat 14.oo de başlamış 
ve törene çağırılan ilkokul 
öğrencilerinden ve bir kaç 
işçiden başka kimse bulun 
marnıştır Kaymakam Kah
vecioğ'unun konuşmasın
dan sonra HastahanesinİG 
temeleri anim sur.

Temel at m ı törenine 
öğrencilerin katı'rnssı ilçe
de söz konusu oimı Stur.

Doğu-San 
işvereni ilerici 
Yapı iş 
Sendikası ile 
Toplu 
Sözleşmeye 
Oturmadı

Azot Sanayii Lojman 
Müteahhitlik firması olan 
DOGU-SAN A.Ş. île ça
lışma yerinde yetkili sen
dika olan DİSK üyesi İle
rici Yapı İş arasındaki 
toplu sözleşme görüşme
leri geçen hafta başlamış, 
işveren sözcüsü çalışma 
yerinde sendikalı işçi 
yok diyerek -toolu sözleş, 
me görüşmelerine oturma
mıştır.

Sendıka yetkililerinden 
alınan bilgilere göre Do
ğu San iş yerindeki geliş
meler bîr ay önce başla
mış iş yerinde sendikaya 
bağlanmak isleyen işçiler
den Asım Pala, Halil Pala, 
Cumhur N«z ve dört ar
madası işten atılmıştır. Bu 
arada işverence sendika 
aleyhinde işçilere yalnış 
bilgiler verilmişse de İleri
ci Yapı İş örgütlenmesini 
tamamlayarak Doğu-San 
İşyerinde yetki almıştır. 
Yasal yönden yapılan çtiri-

D S 4 te
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Bir Gürsel Verdi...
Bir Cemal Gürsel vardı. 27 Mayıs 

□evriminin unutulmaz, babacan lideri. 
Dürüst, açık sözlü, iyi niyetli bir Cemal 
Gürsel vardı J Türkiye Cumhuriyeti'nin 
dördüncü Devlet Başkam. Geçenlerde 
okudum gazetelerde, küçücük I enara 
köşeye sıkıştırılmış sülünlerde, bilmem 
kaçıncı yıl dönümüymüş ölümünün 
ve anılmış. İki Üsteğmen çiçek koymuş 
ar mezarına. Anımsanmış Cemal Aga.

Televizyonda ne bir ses. ne bir ne
fes. Belki de haberi olmamıştır böyle 
bir yıldönümünden Karataş televizyonu 
nun. Mübarek ramazan ayırda önemli 
o kadar konu varken. Cemal Gürsel'in 
ölüm yıldönümüyle ilgilenmeye ne fge- 
rek var, değil mi efendim Sonra, ra
mazan sohbetlerini saz eserlerini, din 
ve ahlâk konuşmalarını nasıl sığdırsın 
programa ?.. Ayrıca bu yıl temeller yılı. 7 e 
mel atan, atana. Onları göstermek za

şiir köşesi

gülmeli dostum
İnsanları alabildiğine sevmek. 

Demir sürgülü çifte kilitl’. 

Kapıları açmak sonunadek, 

He' şeyiyle yalın çılan şu dünyada, 

Dostluğu yaratmak, sevgiyi yaratmak. 

Özgürlüğü yaratmak olmalı amaç. 

Bütün üzüntülerine karşın. 

Bir çıkar yolu olmalı hayatın, 

Sımsıcak duygularla bağlanmalı, 

Tarladakiltiin yüzü gülmeli, 

Gülmeli kentlisi, bucaklısı- 

Bir bahar havası esmeli.

Meltem serinliğinde.

Fakir insanların umutsuzluğu, 

Düzeni-siibaştan fabrikanın. 

Dumanlarını salmâsıyla bacadan, 

Sönmeli.

Işığı tutsak eden.

Karanlık kafesler kırılmalı,

Gülmeli kadeşim, 

Gülmeli sevgilim, 

Gülmeli Dosumi

MUSTAFA ÇAM

ten zorunlu. Bu arada ne gerek var tat 
sız tuzsuz konulara. Televizyonun hak
lı olarak ayıracak zamanı yok böyle 
şeylere—

Bugün Cemal Gürsel zoraki anılıyor 
ve bu birkaç gazetede, o da nokta ka
dar haberlerde yer alıyorsa, bunu vefa 
sızlıktan çok ayrı şekilde yorumlamak 
gerekir.

Meşruluğunu yitirdiği için yıkılan bir 
iktidarın devamı olduğunu söyleyenlerin 
çoğunlukta bulunduğu 1976 Türkiye’sin 
de elbette unutulacaktı Gürsel...

Onbeş yıl önceki anayasasından, 
bugünkü anayasası çok gerilere götü
rülmüş bir Türkiye’de elbette unutula
caktı Gürsel—

27 Mayıs ak devrimini yapanlara kar 
şr her türlü iftira ve yalan kampanyası
nın yayın yoluyla yürütüldüğü bir Tür
kiye’de elbette unutulacaktı Gürsel.

Olağanüstü yargı mercileri kurmak 
için ne gerekse yapılan ve bu yönde 
anayasasına hükümler konan bir Tür
kiye'de elbette unutulacaktı Gürsel.

Bir değil, bir sürü gencin tavuklar 
gibi boğazlandığı ve bunların hesabının 
sorulmadığı bir Türkiye'de elbette unu
tulacaktı Gürsel.

Vefasızlık diye yorumlamak gerekir. 
Gürsel'in unutulmasını.

Amaç bellidir ; silmek zihinlerden 
bu ak devrimi, unutturmak gelecek ku 
şaklara- Çünkl ileriye açılmış bir pençe 
redir. 27 Mayıs devrimi. Bu pencereyi 
sürgülemek ve geriye bakan kapıları 
aralamaktır amaç.

Şimdilik durum ne kadar hüzün ve 
rici olursa olsun bunu başaramayacak 
lor, Türkiye’nin ışıklı geleceğine duvar 
öremiyecekl&rdir. Türkiye girdiği bu 
oksijen çadırından çıkacaktır. Zira 1961 
anayasası aşağıya aldığımız cümlelerle 
başlamaktadır. ;

"Tarihi boyunca bağımsız yaşamış 
hak ve hürriyetleri için savaşmış olan ;

Anayasa ve hukuk dışı tutum ve 
davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş 
bir iktidara karşı direnme hakkını kul
lanarak 27 Mayıs Devrimin! yapan Türk 
Milleti."

Ve bu başlangıç hiçbir zaman de- 
ğişmeyecektir.

asker
anneye mektup

Yastık diken oldu batıyor
Yirmi arkadaş bir koğuşta yatıyor
Her mektupta derdim artıyor
Ağlama annem yine gelirim

Askerin yatağı hep bir sırada 
Süngülü nöbetçi geziyor arada
Kendim asker gönlüm orada
Ağlama annem yine gelirim 

r
İSMAİL. TİTİZ

Bir Gün Gel
birgün gel olur mu
gürültülerle çık sessizliğin içinden
Anadolu dan
duyalım

sevilerle gel alabildiğine
ellerim dolu dolu 
sevelim

ağıtlarından sesler ver
özgürlükten bir nefes
kırlardan solmuş bir çiçek
ve
acı bir haykırış ver
toprak damlardan
çare bu alım

Fuat TIRAK

Nöbetçi 
Eczaneler

B
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Merkez
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Erçek 22 »» ** Çarşamba i «t
:lan VE ABONE FİATLARI

Şifa 23 »» •' Perşembe Resmi İlânlar tek sütun cm.ai 30 TL.

Ceylân 24 ” Cuma Mahkeme ve İcra İlânları sütun cm si 15 TL

Kuyucu 25 " Cumartesi

I.
Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

Abone ; Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.
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Gemlik KÖRFEZİ Okuyunuz Okulunuz
Abone Olunuz ve Köylere Yollayınız
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Bugünlerde sahteler, yüzsüzler, şı
marıklar sıkça görünür oldu. Bu ikiyüz
lüler Atatürk'ü kimseye bırakmıyorlar. 
Tekellerinde bugünlerde Atatürk Cum
huriyete, devrimlere ne denli ters düpe 
terde, çağdışı düşüncenin dümen suyun
da gitseler de toplumsal yapımızdaki 
olumlu atıiımların önüne set çekmeye 
çalışsalar da. bu marki düşkünleri, şak
şakçılar yine de Atatürkçüdürler. Güler 
inisiniz ağlarmısınız hallerine ? Bir yan
dan geriye dönük kafalara göz kırpa
caksın. öbür yandan Atatürk'çüyüm di
yeceksin Hadi be sahte ? Toplumsal 
yapımızın düzenini bozan, birleri geriye 
çağdışdığa itme çabasında olan bu be
zirganlar, neden gerçekleri söylemezler 
Atatürk’çü olmadıklarını ortaya açıkça 
koyamazlar. Bazı girişimleriyle Atatürk' 
çü almadıklarını ortaya koyuyorlar da. 
Atatürkçü olmadıklarına söyleyemezler. 
Bunu yaparlarsa, sıkıştıklarında neyin 
arkasına saklanacaklar. Yüzleri kızarma 
dan utanç duymadan, Atatürk’ü gerekti 
ğinde nasıl paravan yapacaklar.

Ulusumuzun var yada yok olma gün 
terinde, Atatürk bir mucizeydi. Kim 
olduğumuzu duyuran, dünyaya haykıran 

b dı Yaşamı boyunca Türk ulusunun ilerle 
I men yönünde bıkkınlık, yılgınlık göster 
■ meden çalışmış, büyük bir insandır. Biz 
S dendir, bizimdir Komutası altında yapı 
B lan Kurtuluş Savaşıyla dünyada Çiğ>r 
R açmıştır. Sömürülen, esir uluslara kurtu 
R luş yolunu göstermiştir. O uluslar, At«ı- 

1 tirrk’ü bugün de yol gösterici ışık tutu 
P cu alarak görürler Ölçüye vurursak,

bizden daha çok kendilerinlnmlşcesine 
benimserler Atatürk’ü Birdeki sahteler 
koparmak istiyorlar ; bu yönde acelele 
rlde var.

Geçmişte, Atatürk üzerine konuşı- 
lurken, dinleyenlerden biri : «Sizin kâ 
beniz Ankara Anıt kabir-» «Bizimki de 
Mekke» diyerek kafaciğının nasıl yıkan 
dığını ortaya koyuvermişti, Böyle gören 
lere karşı, şu kadarını söylememiz yeter 
sanırız. Atatürk olmasaydı bugün Mek
ke’ye gitme olanakları acaba ne zaman 
gerçekleşirdi Atatürk’ün önderliğinde 
Kurtuluş Savaşı yapllmasaydı, hür yaşam 
içinde ibadet etme olanakları ne zaman 
doğardı ? Bugün onun kurtardığı vatan 
da ona sövülebitiyarsa, sahtecilik yapılı 
yorsa, laiklik boğazlanıyorsa ; yine o 
nun sayesinde değil mi ?

Ne derseniz deyinin Hizmet etmiş
tir Hizmet ! Bizlere hür bir vatan bı
rakmıştır. Bizlerin Atatürk konusunda 
daha titiz davranmamız gereğini de 
vurgulamak isteriz Herşeyi bir çırpıda 
yok saymak, ona utanmazca, yakışıksız 
sözlerle saldırıda bulunmak, nankörce 
davranıştır. Gerektiğinde Atatürk'çüyüm 
demekse en hafifinden sahteliktir Gün 
sahtelerin, ortam utanmazların. Bunlar 
gün gelir sinmesini de bilirler. Kış uyku 
sundan uyanacak zamanı beklerler.

Yazımızı şöyle noktalayalım. Atatürk 
çü öğretmenim, kaymakamım, valim, iş
çim, emekçim tüm Atatürkçüler Mey
danı bezirgana madrabaza, sahtelere 
bırakmayalım.

Umurspor Kulübü Derneği Tüzüğü
-Madde : 1 — Kulüp Derneğinin Adı : Uınurspor Kulübü Derneği

Forma Bengi : Kırmızı - Beyaz
Merkezi : Umurbcy Köyü - Gemlik
Kulüp Derneğinin : Şubesi yoktur

Madde : 2 — Kulüp Derneğinin gayesi : Sporun her alanında gençliği yetiştirmek 
Futbol, Voleybol, Güreş, Atletizm, Deniz, bedii oyunlar, müsemere

Madde : 3 — Kulüp Derneğinin hiçbir suretle, siyasetle ilgisi yoktur. Ve bunu şid
detle men eder.
aj Kulüp Amatördür. — b) Kulüpte içki içilmez. — e) Kulüpte kumar oynanmaz. 

Madde : 4 — Kulüp Derneği Cumhuriyet Umdelerine tamamen sadık ve ona göre
hareket eder. Beden terbiyesi. Umum Müdürlük teşkilatına müteallik bilkanuni 
nimaz ve talimatnameler ve bunlara müsteniden verilen emirler ve yazılacak 
tebliğlere mutlak riayet eder.,”

Madde ; 5 — Kurulu (İyeler : .

neğioin iki türlü üyesi vardır. Faal üyeler ve gayri faal üyeler. Faal üyeler Ku
lüp Derneğine bedenen çalışan üyelerdir. Gayri faal üyeler iac. Kulüp Derneği
nin ilerlemesi için maddeden yardım eden üyelerdir.

Madde : 7 — Kul >p Derneğine üye olmak :

Adı Soyadı N^esleği İkametgahı Tabiyeti
1 - Yaşar Kolçak öğretmen Umurbey Köyü Türk
2 — Halil Araş l iftçi »» »»

3 — Ömer Dağdelen Muhasip w w

4 — Tevfik Uygun Muhasip II w ••

5 — İbrahim üre Çiftçi ve w ta

6 — Şeref Günrşdoğdu İt

7 — Kadir Işık Terzi * *1 tt

8 — Olman DağdeGn Frezeci W M •

9 — Ertuğrul Seyhan öğretmen •• • tt

Madde : 6 — Kulüp Derneği sporun gayesine uygunsuz yerlerden gençliği kendine
davet eder. Ve programlı çalışmalarını her üyeye açık bulundurur. Kulüp Der-

a) 10 yaşını bitirmiş olmak ve medeni haklara sahip bulunmak.

b) Kulüp derneğinin iki üyesi tarafından id ire heyetine takdimle kulüp derneği
nin nizamrt ve prensiplerine riayet ed ce’ini mübeyin dolduracağı bir beyanna
me ile ve idare heyeti karart ile üve olabilirler.

Madde : 8 — Kulüp Derneğine giren üyeler 100 kuruştan az olmamak üzere bir ka
yıt ücreti ve 10<> kuruştan aşağı ve 100 liradan çok olmamak üzere taahhüt c- 
decekleri aidatları makbuz mukabilinde ödemeğe mecburdurlar. Senelik aidat 
miktarı 1200 (binikiyüz) lirayı geçemez. Üç ay aidatını ödememekte .ısrar eden 
üyelerin kayıtları silinir. Ve kendisine bonservis verilmez.

Madde : 9 — Her üye Kulüp Derneğinin eşya ve malzemesinin koruyucusudur. Eşya 
hiçbir suretle üyenin yanında kalamaz ve harice çıkarılamaz. Vukua gelecek za
rar ve ziyan müsebbiblerioden ödettirilir.

Madde : 10 — Kulüp Derneğinden Ayrılmaları
Kuiüp derneğinden üyeler üç suretle ayrılabilirler :
a) İsleyerek çıkmak : (Üye isterse istifa edebilir)
b) Çıkarılmak : İdare Kurulu kararı ile tüzük hükümeti dahilinde ihraç şu hal
lerde olur. Evvelce kabul ettiğini ödememekte ısrar edenler. Kulüp derneğinin 
talimat ve nizamlarına üç defa aykırı harekette bulunanlar. İdare heyetleri 
kararlarına karşı gelenler veya başkalaıı ı teşvik edenler. İdare Heyetine danış
madan kendi bildiğine iş yapanlar. Kulüp arkadaşlarını başka bir kulübe teşvik 
edenler. Yüz kızartıcı hareketlerden mahkûm olanlar. Ve içerisinde siyasetle iş
tigale yaltananlar, idare heyeti kararı ile ihraç olunur.
e) Kulüp derneğinin feshi ile bütün üyelerin Kulüp derneği ile alakası kalmaz. 

Madde : 11 — Umumi Heyet Toplantıları :
Aşağıda yazılı hallerde Umumi H<-yet İçtimaa davet edilir.
a) Ana nizamnamesinde yazılı sebeplerle,
p) Kulüp dernek üyelerinin en az beşte birinin talebiyle,
e) Umumi Heyet içtimaına nizamnamesine göre bulunması lazım gelen azalar 
çağrılır ve en az üç gün önceden içtimailin günü, saati, veri, gündemi en az iki 
gazete ile ilân olunur. Ve hükümete bildirilir. Umumi Heyetin içtimai ilân olu
nan ve hükümete bildirilen gün ve saatte ve muayyen yerde yapılır, içtima geri 
bırakıldığı takdirde en az üç gün önce üye yeniden çağrılır. \ e geri bırakılma 
sebepleriyle yeni içtimanıtı tarihi ve yeri gündemi ile beraber iki gazete ile ilân 
olunur. Ve hükümete bildirilir. Umumi heyet içtimainin birden ziyade geri bıra
kılması caiz değildir.
d) Umumi heyette yalnız gündeme konan maddeler müzakere olunur. Ancak, 
mevcut üyenin en az yirmide biri taralından müzakeresi istenen maddelerin gün
deme konması mecburidir Kararlar mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir. Her Ü- 
yeniu yalnız bir reyi vardır.
e) Umumi heyet toplantısının yapılabilmesi için üyenin yarıdan bir fazlası bu
lunması lazımdır. Umumi Heyet içtimai Reis veya varsa vekili yoksa İdare He
yeti Reisi tarafından açılarak içtima nisabı anlaşılmak üzere yoklama yapıldık
tan sonra üyeler arasından l.'ir Reis ile Reis vekili ve lüzumu kadar kâtip s-çi* 
lir. İçtima bu suretle seçilen Reis veya Reis vekili tarafından idare olunur. Za
il.t ve işlerini kâtipler görür.

Madde ; 12 — Seçimler :
Kongreye iştirak eden h-r kulüp üyesi Oya iştirak eder tdare kurulunda üye o- 
laolar, İdare. Kurulu seçimlerine iştirak edemez, Kuliip Derneğinin ldar-ı heyeti 
seçimi gizli ovla yapılıp İdare heyetine yedi asil ve üç de yedek ile iki mura
kıp seçilir.

Madde ; 13 — Kütçe kabülü ve bütçede indirme vc yükseltme- yükseltme ve azalt
maları kongre umumi heyetinin vazifesidir. Aşağıdaki hususlara da umumi he
yet tarafından karar verilir.
I. Ana nizamnamesinin tadili, — II. Hesapların tetkiki, — III. Bütçenin Tas
diki, — IV. Kulüp Derneğinin feshi.

Madde ; 1-l — Bilumum kongre kuralları ve. başkalarına mahalli gazete veya Kulüp 
Derneği lokalinde ilân tahtasına asılacak ilân ile duyurulur.

Madde : 15 — İdare kurulun» seçilen yedi üye kendi aralarında bir Başkan, bir U.
Kâtip, bir Muhasip. Veznedar, idare Amiri Umutui Kaptan ve bir müşavir seçer. 

Madde : 16 — İdare Kurulunun Vazifeleri :
tdare kurulu en az haftada bir toplanır. Toplantılara üç defa mazeretsiz ve üst 
üste gelmiyen mûstavi addedilir. İdare Heyeti Kulüp Derneğinin iç ve dış işle
rinin nizamname ve Talimatnameleri tatbik eder. Üye kabul ve kayıt eder, ih
raç eder, bütün toplantılar için bir karar zaplı tutulur. Kulüp Dernek Başkanı 
ancak İdare Kurulunun verdiği kararları tatbikle mükelleftir. Başka vazifesi 
yoktur Bütün selahivet tdare Kurulundadır İdare Kuru'a Dernekler Kanununda 
emredildiği gibi: bir karar difteri, bir gelen-giden evrak defteri, varidat defteri, 
sarfiyat defleri, fatura dosyası, dip koçanlı ve müteselsil numaralı makbuz kul
lanmak mecburiyetindedi . idare Heyeti her, yıl, o yıl içindeki muameleleri, 
hesapları ve gelecek yıla ait bütçeli Nisan ayı içerisinde Umumi Heyete sunacaktır 

Madde : 17 — Umumi Heyetin müzakeresi zabıtları Reis ve Reis vekilleri ve katiplet
tarafından imzalanarak saklanır. Umumi hevet.n kararlanda ayrıca karar halinde 
vazılarak aynı suretle imza edilip saklanır l mumi heyet içtimaından idare heye
tine seçilecek üyenin Hüviyetleri ile ana nizamnamede yazılı yapılacak değişiklik 
leri bir hafta içinde o verin en büyük Mülki Amirine bildirilmesi mecburidir»

Madde : 18 — Kulüp Derneğinin feshine, kayıtlı üyenin üçte ikisi ile karar verilir. 
Kongre sırasında bu nisap dolmazsa kongre tehir edilir İkinci içtima tüzüğün II. 
maddesine göre keza ilan suretiyle davet neticesinde toplantıya iştirak edecek ü- 
yetıin sayısı ne olursa olsun Kulüp Derneğinin feshi müzakeresi yapılır. Toplantı
ya iştirak eden üyenin üçte ikisinin reyi olması şarttır. Kulüp Derneğinin feshi 
hakkında yapılacak müzakereye mahalli mü'kiye amirinin tensip edecekleri Hü
kümet Komiserinin huzuru lazımdır. Fesih kararı Mülki Amire beş gün içinde bil
dirilir. Vc Mülki âmir tarafından tasdik neticesinde kesinleşir. Fesih sonunda Ku
lüp Derneğinin malları Bölge Başkanıııın tensibi \ e kongrenin tasvibi neticesinde 
bir Kuruma verilir.

Madde : 19 — Tüzükte ilave ve kısıntı yapmak Kougrc Umumi Heyetinin vaaifesidir. 
Madde : 20 — Kulüp Derneğinin Farık Alameti : Beyaz zemin ü?erine Kırmızı 

D, S. harfleri
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K O ME JB E İR 
Mobilya Ateîyesi

Yeni işyerinde Sayın Gemlik’iilerin 
Hizmetine Girmiştir.

' Menekşe Sok. PTT Aralığı No. 11 — GEMLİK

DUYURU
Gemlik ilçesinin, 1976-1977 kış mevsimi kömür için 

tahsis olunan :
1 — (18/50) tabir olunan, SOMA LİNYİT’inin depo tes

lim fiate 360 TL. sından,
2 — ( +30) olarak bilinen SOMA LİNYİT’ininde. depo 

tesl:m fiâtı 330 TL.sından olmak üzere müracaatlare. 
Kaymakamlıkça verilecek ihtiyaç belgeleri ile bedelinin 
Gemlik'Belediyesi veznesine yatırılıp, sıraya girilmek su
retiyle. Nakliyeci Metin Bayrakın Eski Orhangazi yolu 
No. 27 deki kömür deposundan gerekli kömür tevzi inin 

^yapılacağı ve kömürünü erken almak isteğinde olanların 
kömür bedellerini bir e^h önce Belediyeye yatırmaları, sa 
yın halkımıza önemle duyurulur. .

Tel. : 828 — 628

İUN
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

1- Belediyemiz memur ve işçilerine aşa
ğıda cinsleri ve miktarları yazılı elbiseleri' 
şartnameleri gereğince kumaşı 'daireden i 
verilmek sureti ile dikti»ilecektir.

2- İhalesi 29-Eylül-i976 Çarşamba günü ? 
saat >5.oo de Belediyede yapılacaktır.

Cinsi Miktarı Muhammen D kış Badeli Mutavv'i* T*»~»

Memur kışlık El bitesi
39 Tak. 39x350= 13,650 Tl. 1024 TL

İşçi ~ 51 ” 51x200—10,200 TL. 765 TL

Basın
----- n-rr-r—ZSaUZSCESET 2S2I2EZZ7tZSSEEBSiZ3

HAN
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

1- Belediyemizce aşağıda cins ve mikte- | 
n yazılı malzemeler 2490 sayılı kanun hü
kümleri. dahilinde kapalı zarf usulü ile ah- । 
nacaktır.

a- 500 metre içt kauçukla sentetik İplik
le dokunmuş T*o mm lik hortum,

b- 40 çift sarıdan mamul rekor.
c- 20 adet yangın mihveri.
2- Muhammen bedelleri 56.000 lira olup, 

muvakkat teminatı 4200.— liradır.
3- İhalesi 6-Ekim »1976 Çarşamba günü 

saat 15— de encümen huzurunda yapıla
caktır. Basın

Soloğlu Ticaret

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

Hernevi madeni hurda en uygun tiatla 
alınır,

Adres i Yeni Yalova Cad, No, 14 Gemlik

Devren Safilik
TELEFON

[ İlfSSESl: KÖtfeZ BOSİİÜCTİ | 

| M: W > MIH I 
|!_ _ _ !
,------------ -----------------------------------------------------------—- ----------- |

SahM Arsu i
Yeni Armutlu • Yalova yolu üze- 

■ rinde Denize karşı 4500 metre kare 
। tarla ve ayrıca zeytinlik alıcıların 

isteğine göre satılacaktır.
isteklilerin Armutlu 

Tel :42 den genlşbflgiedln 
meleri mümkündür.

Umurspor Kulübü Derneği Tüzüğü
Madde : 21 — Kulüp Derneği Umumi Heyetinin ne folda kurulacağı ve Şubeleri

nin ve azalarının nasıl temsil edileceği ;
Müteşebbis .heyet tarafından üye kaydedilecek tüzüğün tasdikini müteakip 
nizamname gereğince tayin edilecek günde Genel Kongre yapılarak idare 
Heyeti Kurulacaktır. İlk genel kurul kongresi yapılıncaya kadar kulüp derne
ğinin ve üyelerini müteşebbis heyet temsil edecektir.

Madde : 22 — Hesapların ne şekilde teftiş ve Murakaba edileceği :
a) Hesap konrolleri umumi heyetçe gizli oyla üç kişi olarak seçilir. Ve yılda 
Uf defa hesapları kontrol ederler b) Mahalli hükümet tarafından.

Madde ; 23 — işbu Kulüp Derneği tüzüğü 23 maddeden ibaret olup 30/4/1973 
tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ve üçte iki oy çoğunluğu ile 1630 
sayılı dernekler kanunu mevzuatı dahilinde tadil edilmiş olup. 2.7.1976 Tari 
hinde yapılan genel kurul ile de 3ncü maddesine a), b) ve e) fıkraları İlâve 
edilmiştir.

BİTTİ . J

GÖMLEK TRİKO - KRAVAT
İÇ ÇAMAŞIRI - TİŞÖRT - PARDESÜ 
KABAN - KEMER ANORAK ÇEŞİTLERİ 
AVRUPA KOT BULIJİN PANTOLON VE 
KUMAŞ ELBİSE DİKİMİ

Zevk Renk ve Kaliteli Giyim için 
"GÜNEY GiYiM"

Tei : 520 GEMLİK

Ooüu-Sffll
ş'mier tamamlanarak toplu 
sözleşme görüşmeleri baş- 
hıılmıs fakat işveren 'iş
yerinde Sendikaya kayıiit 
işçiler yok" diyerek toplu 
sözleşme görüşmelerine 
katılmamıştır.

İş yerinde işçiler üze
rine baskılar yapıldığını 
iddia eden sendika yetki
lileri. baskılardan yılmaya
cağını bildirerek mücadele' 
lerinl sürdüreceklerini söy
lemişlerdir. Sendikalaşmak' 
isteyen işçiler işten kovul* 
ması üzerine işveren mah* 
kemeye verilmiştir.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

BASKI ve DİRENME
Baskı ve direnme çağımızın en ©ski 

sosyal yasasıdır. Baskının olmadığı bir 
çağ düşünülmesi olanaksızdır. Baskının 

olduğu bir yer ve zamanda diren
menin varlığı kaçınılmazdır. Bu kural 
kesindir.

Şayet bir toplum, yoğur» bir direnme 
içersindeyse, yoğun bir baskı altında 
tutuluyor demektir. Direnmeyi azalt
mak için tek çare, baskıyı azaltmaktır. 
Oysaki genellikle bunun aksi yapı
lır ve direnmeyi kırmak için baskıyı 
artırmak yolu seçilir. Bu ise her ze« 
man olduğu gibi ters tepki doğurur.

Baskı “Devlet otoritesi" yle devam 
lı karıştırılmak istenir. Oysaki, devlet 
otoritesi dayanağım hukuktan alır, bas 
ise hukuk dışıdır. Bir örnekle açıklaya
lım : Suç işleyeni cezalandırmak dev 
letin varlık sebeblerindendir ve kay
nağını hukuktan alır. Suç işleyeni 
değilde görüşünüz dışında yasal eylem 
ortaya koyanı cezalandırmak ve bu 
nun içinde yasaları araç olarak kul 
lanmak baskıdır ve hukuk dışıdır. 
Bu durumun devlet otoritesiyle ilgisi 
yoktur.

Otoriter veya otoriter olmaya yö 
nelen rejimlerde yöneticilerin en çok 
kullandığı söz, devlet otoritesi sözü
dür. Bu deyim fazla tekrarlandığı taktir 
de; baskı rejimi kurulmak isteniyor de
mektir. Zira, devlet otoritesinin olduğu 

-yerde, bu otoriteyi .anımsatmaya ge
rek yoktur.

Baskı rejiminin özelliklerinden bir ide, hoşgörü 
tanımamasıdır, Kendisine karşı olan her hareketi 
davlata yöneltilmiş olarak ilan eder ve ezmek ister. 
Bunuda vatan ve milletin bölünmezliği için çıkarıl 
dığı söylenen yasalarla uygular. Hukuk dışı, çağ 
dışı yasalarla yasal olmaya çalışır.

Bir başka özellrğide bu rejimin, tehdide fazla 
yer vermesidir. Bunun nedenide aslında güçsüz 
olduklarını bilmeleninden ileri gelir yöneticilerin. 
Tehdidi yıldırma aracı olarak kullanmak isterler, 

Buna karşılık direnme ise toplumsal bir ger
çektir, Direnmenin özü biçimi toplumun niteliğiyle 
yakından ilgilidir. Toplum ilerledikçe ve uygarlaş
tıkça, direnme biçim ve yöntemleride ileri ve uy
gar boyutlara ulaşır.

Direnmeyen toplum , düşünülemez. Fakat diren
me, ancak ve ancak örgütlenmenin olduğu yerde 
ve toplamlarda etkin bir biçimde ortaya konabilir. 
Bu nedenle, en sağlıklı toplum, en çabuk örgütle
nen toplumdur.

örgütlenmesi zayıf bir toplum baskıya karşı 
da toyıf demektir. Bunun hiçbir zaman gözden 
uzak tutulmaması gerekir,

yfl- taslat

DURSUN BECERİKLİ

Çini Sanayii
Sayın "Dosl ve müfterilerinin Seker 

Bayramını kutlar, sağlıklar diler.

ş i ir

Yeşertmek tohumları 

Sonrada bir fidan gibi büyütmek 

Buydu analarımızın ereği

Ta] yürekliler yılan gibi 

Çöreklenmeden

Hakimler kalem kırmadan 

Hekimler rapor ..vermeden 

Halkın hakkı yenişte 

İlmikler boyunlara geçmeden 

Ve sanki zafermiş gibi 

Kadehler tokuşturulmadan 

Biraz olsun rahatlı analar

Yarın Bayram
Yarın bayram

Üzüntülerin, aşağılanmanın yeri olmadığı 

Kocaman harflerle yazık

Sevinerek koştuğumuz....

Lafta söylenen mutluluğun simgesi 

özlenen bayram parolas'. 

ürkek çarpık adımların

Ağlayan gözlerin, öksüz çocukların

Kendinden utandığı

Onlar için sesiz 

üzüntülerinin daha da çoğaldığı 

Yaşanacak olan bayram.

İmdat PELTEK

Nöbetçi
Eczaneler

Kuyucu 25 Eylül 1976 Cumartesi

Özer 26 n " Pazar

Merkez 27 • • ” • Pazartesi

Gemlik 28 ' Sah

Z. Namık 29 >> ” Çarşamba

Erçek 30 ■’ Perşembe

Şifa 1 Ekim " Cuma

Ceylân 2 •» " Cumartesi

fidan
Boylayken

He büyüklük

faş basıpla yüreğine

Taş yürekli olmaması

He büyüklük

Kan ağlayıpla yüreği

Yaş gelmemesi gözünden

fek düşünceleri şimdi

Jekrar birer yiğit daha doğurmak 

Kin dolu memelerinden emzirip 

Yiğitlerin yerini doldurmak

Dündar KARABİBER

Basamak
Kaçıncı basamak bu 

Yürüdüğün...

Omut rüzgarları eser sana duymadan 

İzler senin, ezilen gönüllerde 

Tırmanışın bugün doruklarına 

En son basamak belkide 

Kurşunlandığın-..

Jerefli direnişin karşılığı olarak 

Bitmeyen güneşin kırık ışıklarıyla 

Mezar sana vatan diyor adeta

İmdat PELTEK

Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER

SORUMLU MÜHÜR : CENGİZ GÖRaL

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

TEL. : T»T — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

’LAN VE ABONE FİATLARI
Resmi İlânlar tek sütun cm.si 30 TL.

Mahkeme ve icra İlânları siitvn cm si 15 TL 

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

Demlik KÖRFEZİ Okuyunuz Okutunuz
Abone Olunuz ve Köylere Yollayınız
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Yazarımız Sayın Mehmet Sevinçia rahatsızlığı ııeJeuiyle bu hafta yazısını 
vavuılavauuvorua. Oaür dileri».

Zeytinciliğimiz ve Ner’n Yolları
İbrahim BABÜR

Gemlik ve civarının başlıca ürünü 
zeytindir Zeytinciliğimizde teknik im
kânlardan gereği şekilde istifade cdlle- 
inektedir. Bu günün sosyal ve ekonomik 
koşulları, üretimi artırma, maliyeti dü
şürene zorunluluğunu taşımaktadır.

Bilindiği gibi, zeytin kış mahsulüdür. 
Hayvanların doğada kalmış son yiygileri 
olduğundan, düşmanı çoktur. Piyasada 
ucuza mal edilmiş, kalitesiz zentinlerle 
rekabet mecburiyetindedir- insan emeği 
ise gün geçtikçe pahalanmaktadır. Ev
velce, amelelerle toplanan dip zeytinle
ri, bugün işçilik masrafını karşılamadı
ğından çürümeye terk edilmektedir. Ya
rın ağaçları bakımsız, tarımsız bırakma
ğa mecbur kalmayacağımızı kimse ga
ranti edemez.

Zeytincilik insan emeğine en fazla 
ihtiyaç gösteren ziraat türüdür. Batılı' 
memleketler, maliyeti düşürme, insan e- 
meğîni azaltma deneyleri üzerinde de
vamlı çalışmaktadır. Memleketimizde 
bu yönde araştırma yapıldığı söylenemez.

Çevremizde, zeytinlikler çok enge
beli arazi yüzeyinde kurulmuştur. Yol
larının yüzde sekseni hayvanların dahi 
zor geçtiği, patikalardan oluşmaktadır.' 
Bunları tekniği zeytinliğe ulaştıracak 
hale sokmalıyız. Zeytinliğe geliş gidiş 
ortalama bir saatin üzerindedir. Vasıta 
ile gidildiğinde (bilhassa derimde) günde 
insan başına bir saat işgücü kazanıla
caktır. Ürünü hayvan veya motorlu va 
sıtayla taşıyabilmenin farkını, faydasını 
görmiyen çıkabilir mi?

O holde; Ziraat Odası, Ziraat Mü
hendisliği, Çiftçi Mallarını Koıuma Baş- I 
kanlığı, Kaymakamlığın hatta Belediye
nin desteğiyle halk ile elete vererek da
vaya eğilmelidir. Halletmelidir, Halk
tan bir iki ağacı kesilenlerin uğrayaca
ğı zarar, sağlanan fayda yanınde konu
şulmağa değmez kanısındayım.

İlgilileri, içinizden biri olarak, rah
metle yad edilmeğe vesile olacak bu e- 
serin çalışma başlangıcına davet ediyo
rum.

Galeri Sanat ’ın
Formika ve Polyester MERMER BİBLO

Kaplama Mobilyalar I ÇEŞİTLERİ

Yatak Odası Ve . I Reprodüksiyon ve 
Oturma Odası , Yağlı Boya
Takımları '* Tablolar

Aplik - Avize - Abajur 
Çeşitleri

Galeri Sanat Sayın Müşterilerinin Bayramlarını Kutlar.
İstiklâl Caddesi Şirin Oteli Altı Gemlik

Gayrimenkullerin Açıkarfırma İlanı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :

I- Gemlik Tapu sicilinin 18.12.1963 tarih, pafta : 47 sahife : 2598 parsel : 
2606 da kayıtlı Gemlik Küçük Kumla Köyü Büyük Kurudere mevkiinde kain 2800 
metrekare mikdarh içerisinde 150 adet zeytin ağacı bulunan va bilirkişi tarafindan 
100.000 lira kıymet taktir edilen zeytinlik,

2-' Gemlik tapu sicilinin 18.12.1963 tarih, pafta ; 38, sahife 2353 ve parsel s 
2361 de kayıtlı Gemlik Küçük Kumla Köyü Kurudere meş kinde kain 400 metrekare 
mikdarlı ve içerisinde muhtelif meyve ağaçları bulunan ve bilirkişi tarafından 25.000 
lira kıymet takdir edilen meyve bahçesi ki cem'an iki parça gayrimenkul açık artır
ma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Satış 25.10.1976 Pazartesi günü yukarıdaki sıra gereğince :
1 Nolu sıradaki 2606 parsel sayılı gayrimenkul saat 11.00 ilâ 11.15 arasında,
2 Nolu sıradaki 2361 parsel sayılı gayrimenkulda saat 11.15 ilâ 11.30 arasında 

GEMLİK İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah 
min edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur, böyle bir bedelle alıcı çlkmazsa en 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiylc 4 11.1976 perşembe günü aynı yerde ay
nı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana 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 sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin { + ) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgiler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya yerilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas 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 alıcıva bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş »ayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 976/2 06 T. sayılı dosya nurnaraetvl» 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(tc. If. K. 126 )

İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahiplen de dah'ldin

K O 13 JE İR
Mobilya Atelyesi

Yeni işyerinde Sayın Gemliklilerin 
Hizmetine Girmiştir.

Menekşe Sok. PTT Aralığı No. 11 — GEMLİK

DUYURU
Gemlik ilçesinin, 1976-1977 kış mevsimi kömür için 

tahsis olunan :
1 — (18/50) tabir olunan, SOMA LİNYİT'inin depo tes

lim fiatı 360 TL. stndan.
2 — ( +30) OterMc bilinen SOMA LİNYÎT’inihde* depo 

teslim fiatı 380 Tl—sinden olmak üzere müracaatlara, 
Kaymakamlıkça v#rWacek ihtiyaç belgeleri ile bedelinin 
Gemlik Belediyesi veznesine yatırılıp, sıraya girilmek su
retiyle. Nakliyeci Metin Bayrak’m Eski Orhangazi yolu 
No. 27 deki kömür deposundan gerekil kömür tevilinin 
yapılacağı ve kömürünü erken almak isteğinde olanların 
kömür bedellerini bir an önce Belediyeye yatırmaları, sa 
yın halkımıza önemle duyurulur.

Tel : 828 - 628



SORUMLU MÜDÜR
Av. M. Cenjiı Göral

SAHİBİ 
lİ'BMYİN Lidl.BH

gemüik

KÖRFEZ 9

İdare Yeri ; Şirin Paıejı
TBL, : 7»T — GEMLİK

Dizgi ve Batkı Körfeı Baıımevl

Sayfa 4 24 Eylül 1976 Cuma

İLAN
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

1« Belediyemiz memur ve işçilerine aşa
ğıda cinsleri ve miktarları yazılı elbiseler 
şartnameleri gereğince kumaşı daireden , 
verilmek sureti ile diktirilecektir.

2- İhalesi 29-EylüM976 Çarşamba günü 
saat 15-00 de Belediyede yapılacaktır.

CJn,/ Artdltorı Muhammen Diki} Bedeli Mukavvat Tanı

Memur kırlık El₺ı««i 
39 Tak. 39'350=13,650 TL. >024 TL

i«i * 51 “ 51*200—J0.2CO TL. 765 TL

Basın

İLAN
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

1* Belediyemizce aşağıda cins ve mikta
rı yazılı malzemeler 2490 sayılı kanun . hü
kümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile alı
nacaktır.

a- 500 metre içi kauçuktu sentetik iplik
le dokunmuş 11u mm lik hortum,

b- 40 çift sarıdan mamul rekor.
c» 20 adet yangın mihveri,
2- Muhammen bedelleri 56.000 lira olup, 

muvakkat teminatı 4200.— liradır.
3- İhalesi 6-Ekim-1976 Çarşamba günü 

saat 15.— de encümen huzurunda yapıla
caktır. Basın

Bayramının kutlar, sağlıklar dileriz

GÖMLEK TRİKO - KRAVAT
İÇ ÇAMAŞIRI - TİŞÖRT - PARDESÜ 
KABAN - KEMER ANORAK ÇEŞİTLERİ 
AVRUPA KOT BULİJİN PANTOLON VE 
KUMAŞ ELBİSE DİKİMİ

Zevk Renk ve Kaliteli Giyim için 
’ GÜNEY GiYiM”

Tei : 520 GEMLİK

Soloğlu Ticaret
Çimento torbası - kırpıntı kağıt - Matbu 

evrak - karton “artıkları v.b.
Hernevi madeni hurda en uygun fiatla 

alınır,
Adres : Yeni Yalova Cad. No. 14 Gemlik

Zayii
11 AP 667 Nolu Taksimin plakasını kay

bettim Hükümsüzdür. Bulan camcı Burhan 
Arar’a vermeleri rica olunur.

Ali BERBEROĞLU

Kayıp
Alacaklı : Şahinde Duymaz Kiremitçi Hah. Gedikli Sok. 

No. 45 Kat 3 Bursa
Borçlu Doğan Aslan Gencali Köyü Gemlik. Yukarıda a- 

lacaklısı ve borçlusJ" yazılı 15 - 9 - 1976 tarihli ve 50 bin lira 

miktarı olan senet kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Şahinde Duymaz

Galeri Göktaş Çiçekevi
Sayın Qcmlik lilerin ilgisine teşekkür eder. 

Bayramlarını candan kutlar.

Balıkpazarı 2 nolu Cad. Bülent Kırtasiye Karcısı — Gemlik

Kayseri li Ali Üst a ilgi Bekliyor

ÇİÇEK KASABI

"Dost ve müşterilerinin bayramlarını 
kutlar, hayırlı günler diler

Aptııllah Güre

Görhele Pide Salonu

Sayın müşterilerinin bayramlarını 
kutlar •

Yunus Baktaş

Bayramlaşma Bayramın 
birinci günü saat 14-16 da 
yapılacaktır.

"Demokratik sol ilkeleri benimsemiş 
CMP'in yönetime yuA/u$ft<îı şt< günlerde 
Bayramınızı içtenlikle kutlar, esenlikler 
dileriz.

Gemlik CHP
Yönetim Kurulu

tuşların birbirini yemesine 
ve sömürgeciliğin yirmibi- 
rinci yüzyılın başlarında da 
devam ediyor. Bugün bu 
kavgalar yakıt yerini ala
cak bir başka enerji iıe 
yok olacaktır. Yakıtsız mo

tor düşüncesi için çalışmalara 
1939 yılında başladım. 1941 
yılında ihtira belgesi aldım. 
Ve 1970 yılına kadar de
neysel olarak çalıştım. Bu 
arada Türkiye Bilimsel A- 
raştırma Kuruntundan yar
dım istedim. İki kişilik bir 
heyet çalışmalarımı incele
di ye daha bitmemiş mo
torum için «çalışmalı devri 
daim makinesi niteliğinde 
bir buluşa yönelmiş oldu
ğu anlaşılmıştır. Termodi
namik kanunlarına aykı
rı olarak herhangi bir 
kaynaktan enerji alma
dan harekat eden veya 
mekanik iş yaratan ma
kinenin imali mümkün 
değildir" diye rapor ver
diler. Şimdi yakıtsız mo
torum bitmiş olup devletin 
tetkik ve geliştirme yar
dımlarına ihtiyacım vardır, j 
Bu olanağın sağlanması 
için her kapıya başvurdum I 
fakat ilgilenen çıkmadı” 
demiştir.

Koçyiğit makinayı ça
lıştıracağına inanıyor fakat i 
başta devlet babanın ilgi- , 
sizliğinden yakınıyor. 1800

parçadan meydana getirdi
ği yakıtsız motora verilen 
37 yıllı emek boşa mı çı
kacak? Devletin olanakla
rıyla kurulan ve işletilen 
TÜBİTAK yalnız kendi ye
tiştiği öğrencilerin bulgu
larıyla mı ilgilenecek? Son
ra sade bir vatandaşın 
yazdıklarına yanıt verme
yen devlet adamlarına ne 
demeli ki!

Evet belki insanlık ta
rihinde çığır açacak yakıt

sız motora bir süre el 
değmeyecek, ama kendi 
gücü ile insanlık için böy- 
lesine yararlı bir çalışma 
yaparak yıllarını veren Ali 
Ustayı kutlamak gerek. İl
gililere ise " biz biliriz bi
zim işlerimizi” demeden 
gayri bir şey gelmiyor el
den.

Oda üyelerimizin, Ssnaf, Sanatkâr ve 
bütün Qemlik lilerin Bayramını içtenlikle 
kutlar, başarılar dileriz.

Ticaret ve Sanayi Odası
» Yönetim Kurulu

Fayra»ıtnıst cn iyi dileklerimizle kutlar, 
dost ve müşterilerimize sağlıklı günler, ha
yırlı işler dileriz.

Mustafa Korkusuz ve oğullan 
Eyüp Korkusuz - Halit Korkusuz 
Tlf : 71 — Gemlik

KAYI P
Ağrı Tutak Kazası Nüfus Dairesinden elmiş olduğum 

Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi 
geçersizdir.

Abdulkerim YILDIZ

Lidl.BH


l'İ's^KKİZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

*AYl t ON Fİ ATI KO HURUÇ 24 EYLÜL 19TO CUMA

Yağ Sanayii Fabrikasında YANGIN

100 Bin TL Zarar Var
CHP Kadınlar Kolu Yoksullar! Giydirdi

CHP İtçe Kadınlar Ko 
lu Yönetim Kurulu yakla
şan şeker bayramı nedeniy 
le yoksul öğrencilere giye 

cek dağıtmıştır.
CHP Kadınlar Kolu

Gemlik örgüt Başkanı

Müjgan Sipahi’nin verdiği 
bilgiye göre yoksul öğren 
ellere 20 çift ayakkabı 20 

çift çorap ve 30 kişiye de 
çeşitli iç giysileri dağıtılmış 
tır.

Gemlik Yağ Sanayii yağ dağıtma kazanından sıçramaması İçin İtfaiye
Fabrikasında dün sabah 
seat sıralarında başla 
yan yanyn kısa zamanda 
kontrol altına alınarak sön 
durulmuştur.

Fabrika yetkililerinden 
alınan bilgiye göre fabri*

dördüncüsü alev alarak 
yanmağa başlamıştır. Bu 
sırada aynı dairede çalışan 
işçilerden İbrahim Agat 
yangını söndürmek için 
müdahale etmişse de ba
şaramamış, eli ve yüzü

örgütü geniş önlemler 
almış ve bir saat süren 
çalışmalarından sonra ta
mamen söndürülmüştür.

İlgililer yagindan 
sonra hasar tesbiti yaparak 
yaklaşık yüz bin liralık za

Rakibini ve kardeşini Öldürdü
Armutlu’da Cinayet

kanın yağ dağıtma daire
sinde bulunan altı adet

BütünflDevlet Kapıları YüzünejKapandı..

YakıtsızjMotor Yapan Kayserili Usta IlgijBekliyor..
" Devlet yardım ederse petrole ihtiyaç kalmayacak, 

hava kirlenmesi sona erecek. ”

Yakıtsız motor 37 yılın ürünü olup 1800 parça 1 ton ağırlığında 130 cm. yüksekli
ğinde ve 220 cm. uzunluğunda.

Kadri Güler

Ali Koçyiğit. Kayseri’- 
nin Sarıoğlan İlçesi Dü- 

■ zencik Köyünde dünyaya 
gelmiş Küçük yaştan sa
nata karşı olan ilgisi onu 

" gelecekte yakıtsız motor 
l yapacak ve yıllarını bu 

uğraşı üzerinde çalışmaya 
zorlayacaktır. Ama 37 yıl- 

f hk bir çalışma tam ürünü
nü vereceği sırada, kendi
sine uzanmayan hiçbir yar- 

; dım eli, bu büyük bulu- 
j şun deha nice yıllar bira- 

telye köşesinde durmasına 
na neden olacaktır.

Ali Koçyiğit, bir mü
hendis değil, bir yüksek 
okulda bitfrmişliğl yok, fa
kat daha ilkokul sıraların- 

f da bilginlerin bulgularının 
okurken, yer etmişti kafa
sında insanlığa hizmet dü
şüncesi Ve iyi bir sanat- 

' kar olunca kafasında ta
sarladığı bulgu İçin çalış

yanarak hastaneye kaldırıl 
mıştır. Yangının çevreye 

malarına başlamıştır.
Arşimet, " dünyanın 

dışında bana bir dayanak 
gösterin, küreyi yerinden 
oynatayım demiş". Neydi 
o dünyayı döndüren bü
yük enerji. İnsanoğlunun 
motoru buluşundan sonra 
başgösteren yakıt sıkıntısı. 
Evet her ülkede insan sağ
lığına ve çevre kirlenme
sine büyük zararlar veren 
yakıtın yerini tutacak bir 
buluş aranıyor. Büyük dev
letler bu konuda birbirle- 
riyle yarışırlarken bir köy
lü çocuğu Ali Koçyiğit’te a- 
telyesinde Galilâ nın ça
lışmalarını kendine öncü 
edinerek yer çekimi ve 
manivela gücünden yola 
çıktı, Yakıtsız motoru bul
mak için yıllarını deneyle
re verdi. Yardım elini önce
leri uzatanlar oldu ona. A* 
ma daha sonra biten yar
dımlar yılların getirdiği e- 

rarın bulunduğunu söyle 
mişlerdir.

mekleri boşa çıkarttı. Her ka
pıya başvurdu Alı Koçyiğit 
yardım için, kimi boş ver
di, kimi atlattı, kimi de 
«sen bilime karşı geliyor
sun» dedi. Şimdi makina- 
yı çalıştıracak son parça 
üzerinde çalışıyor Koç
yiğit ve devletten insanlık 
tarihine çığır açacak bulu
şu için geliştirme ve tet
kik yardımları istiyor.

Yalnız insanlık için 
çaba harcıyan bu kişi u- 
mudunu yitirmiş değil da
da. Mutlaka amacıma ula
şacağım diyor. Şimdi bir süre 
için Gemlik'e yerleşen A li 
Koçyiğit, bir taraftan bütün 
devlet büyüklerine mektup 
yazarken bir taraftan da 
bilimsel kuruluşlardan yi
ne yardım istiyor ve ça
lışmaları hakkında şöyle 
konuşuyor. "İnsanlık için 
bir sorun olan yakıt, u-

O. S. 4 ta

Hafta içinde Armut 
lu da işlenen cinayet 
birbirine basım iki taraf 
tan birer kişinin ölümü 
ile şonuçlanmıştır.

Aı mutlu da birbirle 
rine rakip olan İzmit 
ve Göç ailesinin eski kin 
leri yeniden alevlenmiş 
ve eski kabadayılardan 
Ahmet İzmit ile kardeşi 
Abdullah İzmit hasımla 
rı Nurettin Göç’e köyü 
terketmelerini söylemiş
lerdir

İzmit kardeşlerin sö 
ziinc kulak asmayan Nu 
rettin Göç Köyü terk et

memiştir. Bunun üzerine 
Ahmet ve Abdullah İz
mit kahvehaneler önün
den geçen Nurettin Göç

ün önünü kesmiştir. Bu 
sırada silahlara sarılan 
iki taraftan önce Nuret
tin Göç, daha sonrs da

Abdullah İzmit kardeşi 
nin kurşunlarıyla öl 
müş savcılık olaya 
koymuştur.

Bir Grup Gönüllü Bugün Gidiyor
Umurspor GHD'yi
3-1 Yendi

Orta 
Öğretimde 
Sınavlar 
Sona 
Erdi

Orta öğretimde 14 
Eylül de başlayan bütün
leme sınavları bugün yapı 
lacak sorumluluk sınavla
rıyla bitecektir.

Sınavlarda başarının 
yüksek olduğu söyleyen 
ilgililer bayramdan sonra 
toplanacak öğretmenler ku
rulunda başarısız öğrenci
lerin durumlarını yine gö
rüşecektir. Ortaöğretimde 
okullar 1 Ekimde açılacak 
tı.

Bu yıl Bursa 2. amatör küme takımla 
rı arasında mücadele edecek olan Umurspor 
lig hazırlık maçlarına başlamış ve köyde 
bulunan Yabancı Gönüllü Hizmetliler Derne 
ği takımını 3-1 yenmişlerdir.

Fevziye Köyü ile Umurbey Köyünde 
bulunan Yabancı Gönüllü H*zmetlerden olu
şan karma takım maçtan önce kız erkek 
karması futbol karşılaşması yapılmış daha 
sonra Umurspor ile GHD karması arasında 
yağmur altında yapılan karşılaşmada Umur
spor rakibini 3-1 yenmiştir.

GHD Kalesini koruyan HollandalI Hen- 
rik (Umurbeyliler Ahmet diyor) e sahada 
ayakkabı ve şort bulunamadı. Henrik 
2 metre 03 Cm boyunda 47 numara ayak 
kabı giymektedir.

* Hanrik'lnboyu 203 cm, ayakkabı numaran

Bıiyramtııızt
Xuf/dr, I

Esenlikler fl

Pi/erû i
G. KÖRFEZ «I

Umurbey'da 15 (Ondir su kanalı kasan Yabancı Gönüllüler Umurıpor'a
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