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” Merkezciler ” ile ” Yenilikçiler ” Çekişiyor

CHP İL KONGRESİ

GAZETE
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töb-der Kapatıldı
UA.]LOKA.Y’A.
İSTEN
JEJL ÇEKTİRİEDt

Bir Süredir grevde 
bılunan Ankara Belediye-

Ygnn Bursa da yapıla
cak (San CHP İl Baskanlı 
İJı seçimlerinin bütün ha- 

[arlıkiarı tamamlanarak, par 
I »İllerde siyasi heyecan do 

tuk noktasına varmıştır.

"Genel Merkezciler” 
I ile "Yenilikçiler' d*ye ad- 
| landınlan gruplar arasında 

sürdürülecek mücadelede 
iki tarafında geniş alarak, 
hazırlandığı dikkati çskrrtek 
te ve kulislerde yapılan 
yorumlara göre her iki ta 
rafında bu seçimlerde az 
îark yapacağı beklenmekte 
dir.

İKİ ADAY VAR

Yarın yapılacak CHP 
.Bursa Kongresinde İl 
Başkanlıkları için "Genel 
Merkezci’’ olarak bilinen 
Mehmet Azizoğlu ile "Ye 
nilikçiier" grubu lideri Yıl 
.maz Akkılıç aday görün* 
inektedirler. Akkılıç ekibi, 
bir süre önce yapılan Mer

kez İlçe Başkanlığını ele 
geçirmişti.

Seçimlerde iki taraf 
arasında tavır almak İste
yen üçe başkanlar! İnegöl 
de toplanmışlar fakat bir 
sonuca varamadan dağıl
mışlardı Genel Merkezci
ler gurubuna karşı oldukla 
rint yaptıkları genel kurul
da açıklayan ve '"Genel 
Merkezciler i’ sert biçimde 
eleştiren İl Gençlik" kolla 
n tavır değiştirerek 
"’Genel Merkezciler” safla 
rında oy kullanacaklarını 
açıklamışlardır^ Gemlik ilçe 
örgütünün de çoğunluk
olarak ’’Merkezcileri" des 
tekleyeceği sanılmaktadır.

Mehmet AZIZOGLU
Merkeziyetçiler tarafından 

Destekleniyor.

Öte yandan yarın AP
il Başkanlığı içinde seçim 
ler yapılacaktır, AP il baş

Küçük Kumlo’da

HALİL UYAR bildiriyor

Yenilikçiler Grup Başkanı
Yılmaz AKKILIÇ

. . Görülüyor.

kanlığına Recep Kırımlı
tek aday olarak katılacak
tır.

si temizlik işçilerini des
teklediği gerekçesiyle An
kara Belediye Başkanı Ve
dat Dalokay’a İç İşleri 
Bakanlığınca görevinden 
el çektirilmiştir.

İki aydır maaşlarını a- 
lamayan ve bu nedenle 
grevlerini sürdüren Ankara 
Belediyesi temizlik işçileri
nin davranışını destekle
yen Belediye Başkanı Ve
dat Dalokay’ın tutum, 
davranış ve demeçlerinin 
kışkırtıcı ve kanunsuz gre
ve teşvik edici, iddia edil- 
rpiş, -Dalokay görevini ih-

mat ve su istimal ettiği ö- 
ne sürülerek İç İşleri Ba-

Öte yandan dön An
kara Valiliğince yapılan bir

kanlığınca işten el çektiril
miştir.

İçişleri Bakanlığının 
bu tutumunun Anayasanın 
116. maddesine aykırı ol
duğunu söyleyen Vedat 
Dalokay "mahalli idarele
rin seçilmiş organlarının 
organlık sıfatı kazanma ve 
kaybetmeleri ancak yargı 
ile olur « cümlesi bir 6- 
nayasa gereğidir» demiş 
ve görevini sürdüreceğini 
açıklamıştır.

TÖB-DER KAPATILIYOR

açıklamaya göre TÖB-DER 
Genel Merkezî de kapatıl
mış ve yöneticileri hakkın- 
d a yasal soruşturmaya 
başlanmıştır. TÖB-DER’in 
kapatılmasına neden olarak 
amaçlan dışında çalışma
lar yaptığı iddia edilmiştir. 
Dün saat 17.30 sıralarında 
Bursa Valiliğinden tel emri 
alan Emniyet Amirliği Gem
lik TÖB-DER Şubesine 
gelerek evraklara el koy
muş, Bazı TÖB-DER afiş
leri ve dergileri tutanakla 
almıştır.

Öğretmen K f 
Lisesini ,
Kazananlar
Belli Oldu
I Bir süre önce birinci 

•löme sınavları yapılan 
Kretmen Liselerinin ikin- 
| eleme sınavları yavaş 
®vaş sonuçlanmaya baş- 
İdmiş ve ilk liste İlköğre
tim Müdürlüğüne gelmiştir
■ öğretmen Liseleri i- 

kinci eleme sınavlarını ka 
Mnan öğrenciler şunlardır 
pnglz özdemir (Engürü- 
tek), Ender lyison (Ata
türk),- Mehmet Çatak (11 
,Eylül), Teminder Hasan- 

inoğlu (Armutlu/ Metin 
Karataş (Atatürk) dır. Ai- 
W Koni ye Ali Soydan 
»dlı öğrenciler iae 2. ye- 
tek olmuşlardır.

Küçük Kumla Muh- 
târlığınca bir süre önce 
Toprak Su Genel Müdür
lüğüne başvurularak köy
deki zeytinlikle! in sulan
masını sağlayacak sulama 
teşkilatı yapımı istemi o- 
lumlu sonuç vermeğe baş
lamıştır.

. Bu konuyla ilgili ola, 
rak Bursa Toprak Su 
Baş Mühendisliğince etüd 
çalışmalarına başlandığı il
gililerce açıklanmıştır.

Hazırlanan plana göre 
Küçük Kumla içinde bulu-

nan “Pınarbaşı" suyu kay
nağından alınarak '.iki* kol
dan borularla zeytinlikler 
arasından, akıtılacaktır. Çe
şitli yerlerde yaptırılacak . 
500 tonluk havuzlarla bu

sulama 
çektir.

K.
rinin

şebekesi beslene-

Kumla zeytinlikle- 
sulama teşkilat

5 milyon liraya çıkacağı 
sanılmaktadır.

Taşıyıcılar Kooperatifi Müdürünü Arkadaşlar! 
ÖLDÜRDÜ

Bayramda Cinayet
Şeker Bayramının bi

rinci günü "Doktoı" res- 
taurant’ta karşılıklı müsade 
re sonucu Mustafa Bay

120 Öğrenciye
Ayakkabı Dağıtıldı

rak adlı şoför yedi 
ile öldürülmüştür.

Öğrenildiğine 
Mustafa Bayrak,

kurşun

göre 
Harun

Erken, Behçet Erken, Meh 
met Acar ve Komiser Yar

lan Mustafa Bayrak ise 
çeşitli yerlerinden yedi kur 
şun alarak olay yerinde 
ölmüştür. Cinayetin eski 
bir kan davasından ileri 
geldiği sanılmaktadır.

YORUM
Gemlik Yardım Se- 

. venler Derneğince gıda 
maddeleri dağıtılmıştır

Dernek Başkanı Dr. 
Niymet Ataoğuz’un verdi
ği bilgiye, göre yardıma 
muhtaç 63 yoksula çeşitli 
gıda maddeleri yaldımı ya
pılmıştır. Öte yandan Gem- 

‘ ilk Kızılay Derneği 120 
öğrenciye ayakkabı dağıt
mıştır.

dınıcısı İsmail
Oluşan arkadnş

den 
gurubu

Doktor Restaurantta yemek 
yiyip içki içtikten sonra 
aralarında nedeni anlaşıla 
mayan bir tartışma sonucu 
sözlü kavgaya başlamışlar 
dır, Bu arada çekilen silah

Türkiye yine 
1971 öncesi günlerin 
şıyor, yaşatılıyor.

MC’nîn başı

aynını ya-

Bafbalc-m

larla 
dan 
don

Harun Erken ayağın- 
Behçet Erken belin* 
yaralanmıştır.
Masadakilere karşı o-

| Demirci, son günlerde "sıkı 
| yönetim getiririz” sözlerini yi- 
i itelemeğe boşladı. Sıkıyönetim 

güdümünde olan bit demokrasi 
ile kitlelere korku salarak dev- 

ı let yönetimi sürdürülmek îstt- 
| fiiyor. Grev mi yap .yor sunu t. 
I Sıkı yönetimi getiririm ha.» De.

mokratik hakkın olan yürüyüş 
I mİl düıenliyeceksin. Sıkı yöne*

' . ,k».

Yapımına iki yıl önce başlanan 
Gemlik Balıkçı Barınağının bir 
türlü bitiriimemesi söylenti ve şi
kayetlere neden olmağa başladı.

Önce bir müteahhitin aldığı li
man yapımı daha sonra bırakılmış, 
ikinci müteahhitlik ERTE İnşaat

tülmiiştür. 
Kışın yaklaştığı halde barına

ğın bitirilmediğine değinen Gem-

Sıkıyönetim Güdümünde Demokrasi
timi getiririm ha..

Ülkemiz h-rgün FAŞİZMİN

lert

rotık hoMcnnı Avftoft emekçi
leri ve demeleri yrpîendt

ğa çalışılıyor. Bu mahkemelere 
doğan tepkinin ilki DİSK’ttn 
geldi, CHP Parlamentoda DGM 
nin yosalaşmamast için demol- 
ratik engellemelere başvurdu, 
başta TÖB-DER olmak üzere

14 del eki eıA örgüt kitlelerin 
ilgisi DGM'ye çekilmesi İçin 
miting ve yürüyüş düzenledi, 
hukukçular bağvnrat yargıyı

lücû ” olorak nittlemrttKflr.

ne getirildi.

kadar bevft demokratik kural- 
•orı bile hiçe saymakta, kendi- 
•ert fib, düşünmeyen herkesi

Ankara Belediye Şaşkını 
Vedat Delokoy'ın görevden e- 
i-nmosı ve TÖB-DER’in çalış
madan olıkonman düşSırdiMi- 
cüdür. Türkiye, Şili’nin kanlı 
Pînochet, İspanyaVr» Faşist 
Suare» rejimine mi dönüştü
rülmek isteniyor?

Korkcrıs bu gidişle MC, 
temeline dinamit koyduğu ya* 
pınm altında kalacaktır. • • »
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f* HUUDİN
f haftaya

CHP Bursa il Örgütü 
Seçimlerine Dikkat....

39.1976 Pazar günü CHP Bursa İl 
Örgütü’nün seçimleri yapılacaktır. Se- 
çim öncesi devinim bugüne değin gö
rülmemiş ölçülere varmıştır. Yönetim 
anlayışı demokratik solu değerlendirişi 
eskisinden çok farklı, genç, yıpranma
mış bir kadro seçimlere ağırlığını koy
muştur. Devinimin nedeni de budur.

Hiç kimsenin yadsıyamıyacağı bir 
gerçektir ki» CHP yönetim anlayışı açı
sından olsun, kadro yönünden olsun 
bir değişmeğe sahne olmuştur yakın 
geçmişte. Bu bilinen hususları burada 
yinelemek istemeyiz. Yalnız hemen 
vurgulamak isteriz ki, değişiklikten en 
az nasibini almış örgüt Bursa il Örgütü 
olmuştur.

CHP’nin yurt ölçüsünde başarı gös- 
teripte. Bursa'da olduğu gibi kalmasının 
en büyük nedenide bizce bu değişiklik
te Bursa Örgütü’nün nasibini almamış 
olmasıdır.

Örgütün tabandan gelen baskısı sol 
nucu bu her bakımdan eskimiş yöneti
cilerin değişmesi yönünde bir zorlama 
ortaya çıkacaktı ve ortaya çıkmıştır da. 
Pazar günü yapılacak seçimlerde oy 
verecek delegelerin bu zorlamayı unut
madan ve içte duyarak hareket etme
leri zorunludur. Aksi takdirde CHP Bur
sa’da yeni bir başarısızlığa hazırlanmak 
zorundadır.

Kişiler ve dostluklar ve vefa borçları 
önemli değildir bu aşamada. Önemli olan 
CPH’nin demokratik sol doğrultuda de
vinim kazanmasıdır Bursa’da. Bu ise 
denenmiş, çap ve güçleri belli eski yö
neticilerle ve onların yönetim anlayışıy
la olanaksızdır. CHP’de Bursa’da orta
ya çıkan yeni hareket, sadece yönetim 
kadrosunun değişmesi demek değildir. 
Bu hareket, yönetim anlayışının ve de: 
mokratik sol ilkelerde ödünsüz bir po
litika izleme düşüncesinin ortaya çıkar- 
mış olduğu bir olaydır. Halktan yana 
bir politikayı halkla birlikte uygulamak 
için, yeni genç bir kadro vardır bugün 
eskilerin karşısında Bursa’da. Tercih 
yapılırken ölçü alınacak olan budur. 
Bunun tersi yönünde yapılacak bir ter
cih kısır bir döngü içinde kalmaktan 
başka bir şey değildir. Kişilerin, mevki
leri, geçmişin koşulları altında yaptıkla
rı, duygusal bağlılıklar önemli değildir 
ve etken olmamalıdır bu seçimlerde. 
Bu kişileri aşan bir uğraştır ve CHP’nin 
kendine gelmesi davasıdır Bursa’da. 
Örgüt tercihine yalnış yolda yaptığı tak
dirde, bunun ceremesini yine kendisi 
çekecektir. Bu gözden uzak tutulma
malıdır.

Ça|ımız emek va emekçilerin çalıdır. CHP örgütü
nün har kademesinde amaktan yana tavır ve davranif al- 
mif klfllar söz sahibi olmalıdırlar. Aksi takdirde CHP’nin 
demokratik sol politikası amacına ulaşmaz, en azından 
gecikmeler «öıkonutu olur. Buna Isa kimsenin hakkı yoktur. 
Tutarlı bir politika İzleyebilmek İçin, bu politikanın kendi 
İçinde tutarlı ve uyumlu olması gerekir. Bu çağımız siya- 
sal biliminin tartışılmaz gerçeğidir.

Pazar günü yapılacak Bursa CHP İl örgütü seçimle
rini bu açıdan değerlendirmek gerekir. Bursa'dakl ödüncü, 
oportünist ve bürokratik yönetim anlayışına son vermenin 
zamanı gelmişte, çoktan geçmiştir. örgütün bütün bunları 
İyi değerlendireceğini umut ediyor ve bu umutla 1 Ekim 
1T74 Pazar günü bekliyoruz.

gemüik

KÖRFEZ

şi ir köşesi

Adam ve Çocuk
Alkol kokan ağzıyla
Nefes nelese uykusunda adam
Bir kadın yalıyor yanında ceset gibi 
Üstelik parfüm kokuyor vücudu 
Düşüncelerim utanıyor—

Ve ben onu dinliyorum şimdi
Ağzında lilitreli sigarası
Anlatıyor bana ADAM olmanın sırrını
Göbeğ.ini kaşıyarak

Bırak be adam
Alkol kokan ağzınla nasihat çekmeyi
Çıkar gerçekleri karanlıklardan
Anlat bana çelimsiz bir işçinin öyküsünü 
Bilmiyorsan bana sön®
Ben anlatayım sana
Küçücük ellerin nasıl büyüdüğünü

Ahmet ERDOĞAN

Kardeşim
( Değerli Kardeşim H. ya)

Keskin sesinde bir kez daha duyuyorum 
İnsanlığını.
Aramak geliyor içimden
Biziitı için iyi plan yarını
Rakamlarla dolu olan kağıtla
Dünya üzerinde silemezler kalbimdeki yerini
En güzel gün şenle doğar kardeşliğe
Şüphesiz.
Şefkat drama benzer yokluğunda habersiz
İçin içiih tutuşarak, çakmak çakmak yanarken 
Mutlu olabilir mi gözler?
Nereye baksa sensin. İmdat PELTEK

Nöbetçi 

Eczaneler
Ceylân 2 Ekim 1976 Cumartesi

Kuyucu 3 n ” Pazar
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Z. Namık 7 ■’ Perşembe
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Sayfa 2

Sevmek mi Ne!?.
Uzak bir kentten
Utman rüzgarlar eser bana 
Isınırım içime dökülür de 
Gözlerim ışık ışık 
Dudaklarım bir başka biçim 
Gülmek mi ne 1

Tuzu—biberi yaşemın
Seni duymak
Yaşamak seni her nefeste
Bile bile gelmeyeceğini
Çağırmak seni 
Ölmek mi ne.

Yağmur suntaları gibi içim
Parlak ev ışık
Atlı karınca dönüyor içimde 
Öyle sıcak ki

0 Benliğimi saran hava 
Savmek mi ne!?

NİYAZİ SATIK

zincir
Seni tanımadan daha 

Ne zincire vurulan 

Bileklere

Yazı getirecek olan ilkbaharda 

Belki şafak-...

Belki şafağa kavuşan alacakaranlıkta

Ağıtla yıkanan gözlerin

Nereden gelir ki bunlan aklına

İmdat PELTEK

1

T»T

Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

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

GEMLİK 
İLAN VE

KÖRFEZ GAZETESİ

ABONE FİATLARI
Resmi İlânlar tek sütun cm,si 30 TL.

Mahkeme ve icra İlânları sütun s m . t i 15 TL 
Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

Abone : Yıllık 25 6 Avlık 15

Gemlik KÖRFEZİ Okuyunuz Okulunuz
Abone Olunuz ve Köylere Yollayınız
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KÖRFEZ Sayfa 3

Yasarımla Sayın Mehmet Se\ inç iu ralıatıualığı nedeniyle hu halt* yansını 
vavıalaıaııuyorut. Ö»Ut dileria.

Zeylin Znrurhları

Bu güulerde yvre dökülen zeytin, 
üreticileri sodışlendireeek. dereceye var* 
uu^Ur. Bu dokumun nedeui (Zeytin Gü- 
x*û) zararlısıdır.

Evvelce çiçek v* dana nesli müca
delesi \apilau zeytinliklerde döküm 
durmak üzeredir, endişe edilecek durum 
vektur. İlaçlama yapılmayan zeytinlik* 
terde döküm devam edecektir. Böylece 
ürünün seyrek olduğu ağaçlarda ürün 
büsbütün azalacaktır Dökümü durdur* 
mak için yapılacak bir şey yoktur Ö- 
aümiiıdeki ürün yılı için yapılması gerekli 
mücadele zamanında hatırlatıldığında 
üretici buna uymalıdır.

Şimdi (Zevtin Karakoşnil) ve (Zey
tin Sineği) için, tedbir almak zamanı* 
dır.

Zeytin ağaçlarında hafif karalık ve 
yapışkanlık gören üreticiler bu ay i- 
çınde ağaçlarını muhakkak ilaçlamalıdır. 
Kullanılacak ilaç (FOLÎMAT) tır 100 
kilo suya 150 gram konacak ve bu karı
şım ağaçların .her tarafına motörlü Piil- 
varizatörle atılacaktır.

Zevtin Sineği zararlısı, tahribatına 
Armutlu, Fıstıklı, Kapaklı ve Kurşunlu 
Köylerinde başlamıştır Narlı Gençali ve 
Adliye'de de başlayabilir. Havalar bu 
şekilde sıcak devam ettiği taktirde ö> 
hür köylerde de başlama olanağı vardır.

Emekli Ziraat Tak, 
Muammer Albey

Başlamış ve başlayabilir dediğimiz yedi 
köydeki üretioilerimİBİn dikkatli ol
maları gerekmektedir. Bu zararlı için 
Organik Fosforlu ilaçların bir çoğu kul
lanılabilir yalnız ilaçlanacak yerde kara 
hastalıkta varsa (Folimat) kullanılmalı
dır. 100 kilo suya 150 gram isç kon
mak suretiyle yapılacak karışım motörlü 
Pülvarisatörlerle ağaçların her tarafına 
atılmalıdır.

Yukarıda belirttiğimiz üç. zeytin za
rarlısının hayatları, yaptıkları zarar 
ülke zeytinciliği üzerindeki etkileri 
ve mücadeleleri ileride anlatılacaktır. 
İlaçlama yapıp yapmamakta tereddüde 
düşeni üreticiler Karakoşnil için 
(DAL) ueytin Sineği için çeşitli ağaç- 
lardan alacakları (100 adet daneyi) İlçe 
Ziraat Mühendisliğine götürdükleri tak
tirde ne yapmaları gerektiğini öğrenebi
lirler. Bir köyden bir kaç çeşit örnek dane 
ler o köyde genel ilaçlama yapılıp yapıl
mamasının! ortaya koyar. Bunu Ziraat Mü 
hendisliği elamanları incelemelerden sonra 
anlayabilirler. Köyü giderek durumu ye
rinde araştırıp sonucu ilan ederler.

Şimdilik yedi köyümüzün üretici 
lerinin dikkatli olmalarını önerir bol 
ürünler dilerim.

Gemlik Borusun Güvenspor Kulübü Derneği 
îüzüğü Kuruluş Gaye ve İlgili Hükümler

KULÜBÜN ADI vc MERKEZİ
Madde 1- Kulübün Adı : Borusan Güvenspor Kulübü Derneğidir.

Merkezi : Gemlik. Kuruluş Tarihi 1940 dır.
Şubesi : Yoktur ve açılamaz.

KULÜBÜN RENKLERİ :
Madde 2- Kulübün temsili renkleri : Kırmızı Mavidir.

DERNEĞİN AMACI ve FAALİYETLERİ :
Madde 3- Gemlik Güvenspor Kulübü Amatör bir spor teşekkülü olup bütün üye 

lerinin bedeni olgunluk ve fikri inkişaflarını temin için her türlü sportif, sosyal ve 
kültürel faaliyetler göstermek.

Beden terbiyesi ilgili her türlü jimnastik ve sportif branşlarada amatör ruhlu 
sporcular yetiştirmek gayesiyle memleket gençliğine hizmet etmek. Bu gayenin tahak 
kuku için her çeşit spor gösterisi, müsamere ve müsabakalar tertip etmek, katılmak 
Kulübün ihtiyacı için yeteri kadar lokal, açık vc kapalı saha, salon ve tesisler inşa 
etmek, kiralamak ve bunları idare etmek, genel mevzutaın müsaade edeceği branş 
İsıda mukaveleli sporcu, antrenör, menejer, memur ve hizmetlileri istihdam etmek. 
yasak faaliyetler :

Madde 4- Kulüp 22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 35,36,37- 
38 ve 39ncu maddelerde men edilen faaliyetlerde bulunamaz.
KULÜP KURUCULARININ KİMLİKLERİ :

Madde 5- Kurucu üyelerin ad ve soyadları ile meslekleri ve ikâmetgâh adresleri 
•aşağıda gösterilmiştir. 

Adı ve Soyadı Tabiyeti Vazifssi İkametgah Adresi

Nuri Bey T.C. B. Eğitim Öğr. istik. Cad. Gemlik
Avni Bengiz T.C. Fotoğrafçı 1. Nolu Cad. Gemlik
Süreyya Cantürk T.C. öğretmen istik. Cad Gemlik
izzet Çırpan ft işçi I. Nolu Cad. Gemlik
Muhtar Alemdar B Fabrikatör Is. Meydanı Gcmlk
Kerim Kumla Müstahsil 2. Nolu cad. Gemlik
İbrahim Onur •• Müstahsil istik cad. Gemlik
KULÜBE ÜYE OLMA ve ÜYELİKTEN ÇIKMA t

Madde 6- Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz vc 18 yaşını bitirmiş bulunan 
herkes. Kulübe yazılı müracaat sonunda üye olabilir.

Üyelik için müracaatları kulüp yönetim kurulu en geç 30 gün içinde bağlar.

Yabancıların kulübe üye olmaları için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan baş
ka, Türkiyede ikâmet etme hakkına sahip olduğu araştırılır.

Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
Kulübün üyelik nevileri şunlardır.
a) Asil (İyeler : Üye defterine kayıtlı olup aidatını muntazam ödeyen kimseler

dir
b) Fahri Üyeler : Kulüpe maddi ve manevi yardımı dokunan ve kulübün gaye

sini benimseyen kimselerdir. Bunların oy hakkı yoktur.
c) Kulüpten çıkmak ve çıkarılmak : Her üye dilediği zaman kulüpten ayrılabilir. 

Ayrılışın İdari Heyetine yazı ile bildirilmesi, varsa ayrılacağı tarihe kadar aidatını 
ödemesi ve kulübe ait malzemelerin geri verilmesi ile tamamlanır.

Avrıca kulüp içinde huzursuzluk yaratan, aşırı derecede disiplini bozan üye arka 
duşları arasında geçimsizlik yaratan üyelik sıfatının devam ettiği süre içersinde şe
rci kırıcı bir suçtan dolayı hüküm giyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile haysiyet 
divanına sevk edilir ve haysiyet divanı karariyle kulüpten olsn ilişkileri kesilir.

Fahri üyelerin ayrılmaları be isteklerini yönetim kuruluna yazı ile bildirilmesi 
le tekemmül eder.

Kulüpten ihraç edilen üyeler daha evvel Yönetim Kuruluna müracaat etmek su
retiyle durum genel kuruluna getirilir ve genel kurul mûsbst karar verirse üyeliğe 
tekrar kabul edilirler.
KULÜBÜN ORGANLARI :

Madde 7- Kulübün idare organları :
a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu d) Haysiyet Divanı 
GENEL KURUL :
Madde 8- Genel Kurul aidatını muntazam ödemiş asil üyelerden teşekkül eder. 
Genel Kurul :
a) Ik< yılda bir Mayıs ayı içinde olağan,
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek n- 

yeltrinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağ-ılır
ÇAĞRI USULÜ :
Madde 9- Genel kurula katılacak üyeler en az 10 gün önceden toplantının gü

nü saati yeri ve gündemi iki gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya (çağrılır ve 
keyfiyet mahalli mülkiye amirine bildirilir.

Toplantı geri bırakıldığı taktirde, üyeler ikinci toplantı tarihinden en az beş 
gün önceden geri bırakılma sebebiyle toplantının günü saati yeri ve gündemi gazete 
ile ilan edileek yeniden çağrılır ve durum mahalli mülki amire yrzı ile bildirilir.

Genel kurul, toplantısı 1 defadan çok geri bırakılamaz.
TOPLANTI YETER SAYISI ;

Madde 10- Genel kurul, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin 
yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır,

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz aneak 
bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme kuralları 
üye tam sayıları toplamının İki katından aşağı olamaz.
TOPLANTININ YAPILIŞ USÜLÜ :

Madde II- Kulüp Genel kurul toplantıları ilândan belirtilen ve mahalli mülki 
amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır;

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları 
hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.

Toplantıda yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanak! tesblt edilir. Toplantı 
Yönetim Kurulu Başkan ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafın 
dan açılır.

Hükümet Komiserinin gelmemesi halinde toplantı yapılır.
Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve 

iki kâtip genel kurulca seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağı 

nı düzenler.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulunca verilir. 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR VE KARARLARIN ALINMASI :
Madde 12- Genel Kurul toplatısinda yalnız gündemde yer alan maddeler görü

şülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi is
tenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısından bir fazlasıyla alınır. 
Her üye bir reye sahiptir. Vekalet kabul edilmez.
GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ :

Madde 13- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Kulüp organlarının seçimi
b) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun 

ibrası
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek 

kabulü
d) Kulübe' luzümlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz mal

ların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
e) Kulübün feshine karar vermek
g) Kulüp üyeliğinden yönetim kurulunca çıkarılan üyelerin itirazlarını görüşüp 

üye hakkında müsbet veya menfî karar vermek.
YÖNETİM KURULU ;

Madde 14- Yönetim kurulu icra organıdır. Gizli oy ve açık tasnifle seçilir. Baş
kan Başkan vekili, Sekreter, Genel kaptan. Muhasip veznedar, İdare Amiri ve bir 
üye olmak üzere yedi üyeden teşekkül eder. Genel kurul yönetim karala için 14üye 
seçer. Bunlardan oy sırasıyla ilk yedisi asil üye olur ve gizli oyla oralarında vazife 
taksimi yaparlar.

Yönetim kurulu İki yıl vazife başında kalır ve görevini Dernekler kanunu Beden 
Terbiyesi mevzuatına göre yürütür.

Devamı Haftaya
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Galeri Sanat ’ın
Formika ve Polyester 
Kaplama Mobilyalar

MERMER BİBLO

ÇEŞİTLERİ

Yatak Odası ve
Oturma Odası
Takımları

Reprodüksiyon ve
Yağlı Boya 
Tablolar

Aplik - Avize - Abajur 
Çeşitleri

İstiklâl Caddesi §lrin Öleli Altı Gemlik

Güney San
Ticaret ve sanayi

Çelik termosifon tamiratı ve 
imalâtı Sıhhi Tesisat Malzemesi

ile En Uygun Hatlarla Sayın 
Gemliklilerin Hizmetindedir. 

Gemlik Balıkpazon Nah. 
Alemdar Cad. No. 6

Gemlik

İdare Yeri ; Şirin Potajı 
tL. : T9T — GEMLİK

Batkı Körfez Boıımevi
I? 
li 
$

2 Ekim 19/6 Cumartesi

K O^BE R
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. sından,
2 — ( 4-30) olarak bilinen SOMA LÎNYİT’ininde, depo 

teslim fiatı 330 TL.sından olmak üzere müracaatlara. 
Kaymakamlıkça verilecek ihtiyaç belgeleri ile bedelinin 
Gemlik Belediyesi veznesine yatırılıp, sıraya girilmek su
retiyle, Nakliyeci Metin Bayrak'ın Eski Orhangazi yolu 
No. 27 deki kömür deposundan gerekli kömür tevzünin 
yapılacağı ve kömürünü erken almak isteğinde olanların 
kömür bedellerini bir an tince Belediyeye yatırmaları, sa 
yın halkımıza önemle duyurulur.

Tel : 828 - 628

KIYMETLİ VARLIĞIMIZ, 

AİLE BÜYÜĞÜMÜZ

KEMAL SEVİNÇ’ in
Ölümü nedeniyle cenaze ve baştağlığına bizzat 

gelerek, taziye mektubu, telgraf ve telefon ederek 
। büyük acımıza katılanlara, tüm BP. Petrolleri AŞ 

: Gemlik tesisleri mensuplarına ve Petrol İf Sendika 
| sına teşekkür ederiz.

AİLESİ

GÖRHELE
PİSE SALONU

Kıymalı, Peynirli. Sucuklu, Pastırmalı 
ve Yumurtalı Pide çeşitleriyle günün 
her saatinde hizmetinizdedir.
YUNUS BEKTAS İstiklâl Cad. No. 7

GEMLİK

Yeni Çarşı Gazhane Cad. No. 22 
Adem Uzunlar karşısında yeni işyerine 
geçtiğimizi sayın Gemlik'ti müşterileri
mize duyururuz.

Düğün, nişan günleri için özel sipa- 
rişlef pasta ve diğer hamur işleri en iti
nalı şekilde yapılır.

İLÂN 
Gemlik Öğretmenleri 

Derneği
Başkanlğından
25 Eylül 1976 Cumartesi 

günü saat 10.00 da yapılma 
sı gereken olağan yıllık kong 
remiz çoğunluk sağianama 
dığından 9 Ekim 1976 Cumar 
tesi günü saat 10.00 da 27 
Mayıs ilkokulu salonunda 
yapılacağından sayın üyeleri 
mırın bilgi edinmeleri rica 
olunur.

Y. KORULU

GÜNDEM :
1- Açılış vc yoklama
2- Divan başkanlığı *• 

çimi ve savgı duruşu
3- Yönetim ve denetle 

cne kurulu rtparlatın*n e 
kurunası

4* Yönet in ve denetle 
me kurulu raporlarının gö 
rüşûlüp ve aklanması

5- Yeni yönetim denet 
İçme kurulu üyelerinin se
çimi

6- Dilekler vc kapanış

Nişanlandılar
(jtmlik Adliyesinin 

Qcnç Seçim Şefi 15.9.- 
1976 günü bekârlığa 
veda ederek 3zmir de 
evliliğe ilk adımını ata 
rak llluallâ JCirpi ile 
nişanlandılar.

Oaselcmtz genç nişan 
lıları kutlar mutluluk
lar diler.
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Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Sekreteri Nurettin Akay

Çıkarılan Zam Kanuna işçi Emeklileri
Arasında Eşitsizliği Bir Kal Daha
Arttırmıştır ‘ dedi

Yılmaz Akkılıç 
CHP İL 
Başkanlığını 
25 Oy Farkla 
Kazandı

CHP İl Başkanlığını
Gemlik İşçi Emeklile 

İti Demeği Sekreteri Nuret 
İtin Akay 1 Ekim tarihinde 
yürürlüğe giren İşçi Emek 
fileri zam kanununu eleşti 

|rerek İşçiler arasında eşit 
1 sizlik bir kat daha arttınl- 
| iniştir" dedi.

Basın toplantısında 
İyeni çıkanlan kanunun iş- 
id emeklilerinin isteklerini 
karşılamadığını, sosyal ada 

İlenen yoksun olduğunu 
Isoyliyen Nurettin Akay îl- 
Igililerin işçi emeklilerine 
| verdikleri sözü tutmadıkla 
Innı. verilen vaatlerin yerine 
Igetırilemediğine değinerek ' 
|şunları söylemiştir. ”Sayın 
■Sosyal Güvenlik Bakanı 

Mahir Ablum ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı

; Sayın Turhan Fâvzioğfu'nun 
işçi emeklilerine verdiği sö 
ze göre, emekli işçilerin 
maaşları iki yılda bir asga 

İn ücret düzeyine anlınla- 
I cak, maaş dengesizlikleri 
giderilcek, böylece eşitlik 

'sağlanacaktı. Oysa yeni 
I çıkarılan işçi Emeklileri 
|Zam kanunuyla bu eşitsizlik 
dehada arttırılmış, çıkarılan 
yasa maeşı fazla olanların 
işine yaramış, açlıkla mü
cadele eden %70 oranın 
deki düşük maaşlı emekli 
işçi kardeşlerimiz yine ka
deri ile baş başa bırakıl
mıştır, diyerek sayısal ör Polisi tarafından yakalanan Oto Hırsızları görülüyor.

Aşağıda Akyazı’da çaldıkları oto’da uyurlarken Gemlik

nekle eşitsizliğin bir kat 
daha arttığını belirmiştir.

Daha sonra 1976 yı
lının 1.2.3. ve 4. aylarında 
emekli olan işçilere 1975 
yılının 12. ayına göre emek 
lilik maaşı bağlanmasını 
eleştiren Akay, bu konuda 
şöyle konuşmuştur, "eğer 
bu işçi arkadaşlarımız 1976! 
yılında emekli olmuş iseler 
1976 yılı içinde ödedikleri I 
pirimleri niye hesaba katıl 
mamaktadır. Bu açık bir hak 
sizliktir, adaletsizliktir."

Akyazı’da Çaldıkları Murat 
Oto’da Uyurken Yakalandılar

Gemlik Emniyet teş
kilâtına mensup nöbetçi 
polisler yaptıkları dev
riye gezisinden sonra 
Bursa yolu üzerindeki Or
man kampında şüpheli 
gördükleri takside yaptık- 
tıkları araştırmada dört 
genci oto hırsızlığından 
tutuklamışlardır,

Orhan Akbaş, Ilhan 
Canbaz, Ayhan Cengiz, 
Cevat Günkızıl adlı Akya- 
zı'h gençler, Akyazılı Fahri 
Cineğlun’ ait 54 DA 670 
plakalı Murat taksiyi çala

GENEL MERKEZ GÖREV 
YAPMIYOR

Basın toplantısında İşçi 
Emeklileri Der. Genel Meıke 
zinin tutumunuda eleştiren 
Nurettin Akay, ''Genel 
merkezimiz üzerine düşen 
görevini yerine getirmemek 
tedir. Bir takım siyasiler 
gibi daima zenginin yanın 
da olarak kendileri gibi 
maaşı yüksek emekli 
ferin yanında olmuşlar, ki
şisel çıkarlarını herşcyin 
üstünde tutmuşlardır." de 
mistir. İstekleri konusuyla 

rak geze geze Bursa’ya 
gelmişler, geceyi Orman 
Kampında takside yatarak 
geçirmişlerdir. Polisin şüp
he üzerine yaptığı arama
da firari olduğu saptanan 
Orhan Akbaş’ın ceketinde 
35 cgr. esrar elegeçmiş, 
taksininde çalınma oldu
ğu, diğer kişilerinde Ak
yazı emniyetince hırsızlık 
suçundan arandığı bildiril
miştir.

İfadeleri alınan sanık
lar Bursa 2. şube müdür
lüğüne gönderilmiştir.

konuşmasını tamamlayan 
Akay ”biz çolok çocuğu 
muzla kimseye muhtaç ol 
madan, eşe dosta boyun 
eymeden, maaşı aldıktan 
üç gün sonra borç istemek 
zorunda kalmadan, aman

Hükümet Konağı Yanımı için
Yıkım Çalışmaları Başlıyor

Yıllardır çalışmalarını çeşitli bi 
nalarda kira karşılığı sürdüren 
Gemlik Hükümeti nihayet yani bir 
yapıya kavuşacaktır.

5 milyon liraya ihalesi yapılan 
ve dört katlı olacak yeni Hükümet 
Konağı için İskele meydanında İstim

lakları yapılan iki binanın yıkım 
çalışmalarına başlanmıştır.

Bir yılda yapımı tamamlanacak 
olan yeni Hükümet Konağı bütün 
resmi devlet dairelerini içinda top
layacaktır.

Halk Eğilim Merkez Müdürlüğü 
Trafik Kursu Açıyor

ilçemiz Halk Eğitim 
Müdürlüğünce Trafik Kur
su açılacağı öğrenilmiştir.

Bu konada bilgi ve
ren Gemlik Halk Eğitim 
Merkez Müdürü Mustafa 
Fidan kursların teorik vo 
uygulamalı olarak yürütü
leceğini söylemiştir. Trafik 

bakkal görmesin, aman ka 
sap görmesin diye sokak 
değiştirmeden, insanca ya 
sayabileceğimiz yaşamın 
sağlanmasını ve maaşları 
mızın ona göre ayarlanma 
sim işitiyoruz" demiştir.

kursuna katılmak isteyen 
bayan ve bayların IS ya
şından büyük olmaları ge
rektiğine de değinen Mus
tafâ Fidan kayıtlara başlan
dığını bildirmiştir.

Kurslara katılan aday
lardan kullandıktan otonun 
direksiyon ve benzin parası

“Yenilikçiler” Kazandı
Geçen hafta Bursa 

Tayyare Sinemasında ya
pılan CHP İl Kongresinde 
"Yenilikçiler" grubu Baş- 

alınacak ve kurs sonunda 
kendi1 erin e belge verilecek
tir.

Öte yandan Halk Eği
tim Müdürlüğüne 15. dere
ceden sınavla odacı alına
cağı, sınav lann 25 Ekim 
1976 günü yapılacağı açık
lanmıştır.

kanlık ve Yönetim Kurulu 
üyeliklerini kazanmışlardır.

Yıllardan beri ilk kez 
çekişmeli geçen CHP il 
Kongresinde zaman zaman 
hava elektriklenmiş va yer 
yer yumruklaşmalara ka
dar gitmiştir.

Gençlik Kollan ve Es
ki Yöneticiler tarafından 
hazırlatıldığı sanılan bir 
Sıkıyönetim iddianamesi
nin kongre divanının o- 
luşturulmasından sonra 
dağıtılması ilk tepkiyi do
ğurmuş ve kongre birden 
elektriklenmiştir. Dağıtılan 
iddianamelerin toplanma
sından sonra kongre nor
male dönmüş, okunan ça
lışma raporu ve denetim 
kurulu raporu sonunda 
eski yönetim kurulu ak
lanmıştır.

E leştirilerde "Yen Irk - 
çi" ve ' Merkezci" diye 
adlandırılan gruplar birbir
lerini eleştirmişler, bu e- 
leştiriler kimi zaman kong 
renin havasını yeniden 
bozmaya kadar gitmiştir. 
Divanın kongreye egemen 
olması bir ara sal ona gi
ren toplum polisine gerek 
olmadığı belirterek çıkart
masından da anlaşılmış, 
yapılan seçimlerde Yılmaz 
Akkıhç rakibi Mehmet A- 
zûzoğlu’nu 25 oy farkı ile 
geride bırakarak İl Bas- 
kanlığına getirilmiştir Yö
netim Kurulu ve Kurultay 
üyelikleri de • Yenîtakçiter' 
grubuna bağlı üyelerden 
seçilmiştir.

Petrol İs Sendikası 
Seminer Düzenledi

İlçemizde kumlu Pe: 
rel-İş Sendikası Şubesi ta 
rafından üç gün devam 
edecek seminer düzenle miş 
tir.

O. $ 4 l»
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HAFTADAN 
HAFTAYA

şiir köş esi

Değişen Yönelim 
Anlayışı Olmalıdır

CHP Bursa örgütü seçimleri geçtiği 
miz pazar günü yapılmış ve İl Başkan
lığına Saym Yılmaz Akkılıç getirilmiştir.

Sayın Akktlıç'ı yeni ve çetin görevin 
den dolayı kutlar, kendisine yürekten 
başarılar dileriz.

Bundan önceki yazılarımızda da be 
lirttiğimiz gibi. Bursa’da CHP İçerisinde 
bir yönetim değişimi zorunluydu. Bu zo 
runluğu anlamış olan örgüt, değişikliğe 
evet demekten çekinmemiştir.

Eski il yöneticilerinin örgüte karşı öy 
leşine söyliyecekleri yoktu ki konuşmak 
için çıktıklarında balkonları doldurmuş 
konuklarla tartışmaktan başka birşey 
y apam am ışlard ır.

Delegelere karşı ısrarla CHP nin dı
şarıdan yönetilmek iştendiği imajı yara 
tılmak istenmiştir. Aklanma kararları 
hiç sayılarak hiç gereği yokken ve kim 
ler tarafından hazırlandığı bilinen iddia 
nameler kongrede dağıtılmıştır. Bütün 
bunlar toz duman içinde bir hava yara 
tılmak için yapılmış, fakat. CHP nin Bur 
sa da duyarlılık kazanmaya başlamış 
örgütü oyuna gelmemiştir.

Hele bir yönetim kurulu üyesinin 
kongrede kabadayılık taslaması ve bu 
kişinin bir sendika ağası gibi konuşma 
sı son derece tepki görmüştür. Kendile 
rlni örgütün üstünde görenler örgütten 
gerekli cevabı almışlardır.

Şimdi Sayın Akkılıç’ı çok çetin görev 
ler beklemektedir. Bir kere yılların tortu 
su vardır karşısında yeni başkanın. Bu 
tortuda merkez ilçeyle diğer ilçeler ara
sında yıllardır süregelmiş ve il yönetici
leri tarafından körüklenmiş zararlı sür
tüşmedir. Sayın Akkılıç öncelikle mer- 
merkez ilçeyle diğer ilçeler arasında 
bağlantı kurmakla zorunludur. Sonra 
hiç kimsenin ne yanında nede karşısın 
da olmadığını ölçünün demokratik sol 
ilkeler içinde çalışmak olduğunu Başta 
ortaya koymak zorundadır. Sayın Akkı- 
hç’ın bu güçlükleri hesap edecek zeka 
da ve yenecek yetenekte olduğunu bil
mekle birlikte bunları vurgulamakta yi
ne yarar görmekteyiz.

Artık Bursa İl örgütü kısır ve içe dö 
nük çatışmalardan kurtarılmalıdır.

Artık Bursa İl örgütü sen-ben kavga 
farının egemen olduğu dedikodudan 
başka şey yapılmayan bir örgüt olmak 
tan kurtarılmalıdır.

Demokratik sol politikayı gümbür güm 
bür uygulayan partiyi Bursada gerçek 
boyutlarına ulaştırmak İçin uğraşan bir 
örgüt olmalıdır Bursa II örgütü.

Değişen yöneticilerle birlikte yönetim 
anlayışının da değiştiğini umut ediyor 
ve bu umut İçerisinde gelecek günleri 
bekliyoruz.

Sunak Ağacı Sanki
Loş rutubetli 

vede 

kasvetli hücre 

Hava, toprak, alet 

vede

Hasret.

Adam, dipçik, süngü 

vede

Yargıç

Yargıç, yasa 

vede

Utanılası karar.

Karar, el 

vede

İsteklere gebe kalem 

Kalem, parmak 

vede

bir ses çıt, 

Çıt, adam vede yargıç 

Yagıç, adam vede cellat 

Cellat, sehba vede urgan 

Son isteksiz ■’ 

vede

Bir tekme-

Boşlukta bir 

vücut

Vücutta bir 

boyun

Soluksuz-

Leş kokan akbaba 

yukarıda

'Dündar Karabiber

Ölü Dedikleriniz
Kaldırımlar üstüne serilmiş
Ölüyüm ben
Yer üstünde yaşıyor anılarım 
Yokluğumu belli etmemek üzere 

Ben yokken çiçekler yine açacak 

Başaklar kat-kat yükselecek göklere 

Her gün daha belirgin daha bilinçli 
Yıldızlar hükmedecek karanlığa 

Ve ben işte o zaman :
Yeniden doğmuş gibi olacağım sizinle 

Mutlu ve özgür olarak insanlığa

İmdat PELTEK

Yaşam Yokuşu
Var gücünle koşarsın 

Yaşam yokuşunu 

Sonu uçurumdur 
Bir çelme takarlar ayağına 

Yuvarlanırsın başı boşluğa 

Ümitsizce sarılırsın yılana 

Her sene olduğu gibi 

Bu senede ümit edersin 

Düşlerle avutursun kendini 
Ama bu defa acımasızdır 
Gelen oğlumuz, kızımız 

Güvenimiz, güvencemiz, yarınımız

İsmet AYDIN

Nöbetçi 
Eczaneler

Şifa 9 Ekim 1976 Cumartesi

Ceylân 10 n " Pazar

Kay ucu 11 •• " Pazartesi

Özer 12 Salı

Merkez 13 •* ** Çarşamba

Gemlik 14 »s “ Perşembe

l. Namık 15 t) ” Cuma

Erçek 16 •• " Cumartesi

İLÂN ve ABONB
Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 
İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Patajt

Dizgi ve Baskı : Körfez Basımevi • Şirin Pasajı 

TBL. : ?9? — GBMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İLAN VE ABONE FİATLARI

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

Özel Hânlar pazarlıkla eltnır.
Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

Gemlik KÖRFEZİ Okuyunuz Okutunuz
Abone Olunuz ve Köylere Yollayınız
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Sayfa 3

Yuanuııa Sayıu Mehmet Sevinç'iıı ralıatsıslığı nedeniyle bu hafta da yazısını 
y«\iuI«\«mıyonı*. Ösm dileri».

Gemlik Borusun Güvenspor Kulübü Derneği 
Tüzüğü Kuruluş Gaye ve İlgili Hükümler

Geçen Sayıdan Davam

Madde 15' Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin adı so
yadı. göre\ ve doğum yerleriyle ikametgâh adresleri bir hafta sarfında mahalli mül
kise asairiue ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.

Madde lö- Yönetim Kurulu normal olarak haftada bir defa ve lüzumlu halinde 
başkamı* davetiyle daha fasla toplanırlar. Toplantı en az 4 kişi ile yapılır- Kararlar 
toplantıda bulunanları» çoğunluğu ile alınır. Oyarda eşitlik halinde başkanın bu
lunduğu taraf üstün sayılır.

Birbiri ardında üç toplantıya sebebsia ve maaaretsia olarak gelmeyen üye istifa 
etmiş sayılır Ye yerine yedekler arasından en fazla oy almış olan üye getirilir. 
YÖKKTİM KURULUNUN GÖREVİ :

Madde 17- Yönetim Kurulu Kulübün icra organıdır. Mevzuatın ve tüzüğün, ken 
dişin* verdiği selahiyetleri kullanıp kanunlara nizamlar ve umumi heyet kararlarına 
uygun olarak sportif faaliyetleri üyeler arasındaki münasebetleri tanzim ile mali, i- 
dari sportif ve ceza yönetmeliklerini hazırlama ve tetkik etmek Dernekler kanunu ve 
tüzüğün emrettiği defterleri tutmak. Umumi heyet toplantısında kabul etmiş olan 
Bütçe fasılları arasında aktarma yapmak, üye kabul ve kaydını yapmak haysiyet di
vanı kararlarım uygulamak.

Müsatnere müsabaka ve piyango tertip etmek kulüp saha ve tesisleri işletmek. 
Murakabe heyetinin talebi halinde defter ve muamelâtını tetkik hazır bulundurmak. 
Umumî heyeti toplantıya çağırmak ve umumi heyete izahat vermek.

Başkan : Gerek kulüp ve gerek idare heyeti adına kulübü resmi hususi hakiki 
ve hükmi bütün şahıslar ve her türlü teşekküller önünde temsil eder ve idare heyeti 
nin başkanlığını yapar.

Başkan Vekili : Başkanın bulunmadığı zamanlarda idare heyetine başkanlık eder. 
Başkanın bütün seiahiyetlerini kullanır. Para işlerinde birinci derecede imza yetkisi 
vardır.

Sekreter : Başkan ve ikinci başkan bulunmadığı zamanlarda idari heyetine baş 
kanlık eder. Başkanın bütün selahiyet ve vazifelerini idare eder. Kulübün yazılı mua
melelerim tedvir eder. Bu hususta kullanılan personelin amiridir. Kulüp muamelatı 
sekreterin sorumluluğu, altında yapılır. Dernekler kanununa uygun olarak kulübün 
tatmak zorunda olduğu defterlerden :

a) Üye kayıt defteri,
b) Gelen giden evrak defteri.
e) Gelir ve gider defterî
d) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri ye ayrıca umumi heyet toplantı zabıtla 

n muhaberata ait dosyalar ile tamimler dosyası ve spor branşlarına ait tanzim edil 
miş olan dosyaları tutar.

Muhasip-Veznedar : Dernekler kanununa göre tutmakla mükellef olduğu defter 
terden :

a) Bilanço ve kat'i hesap.
b) Varidat ve safriyat defterlerini tutmaktan gayri dahili ve mali nizamname 

ile kendisine tahmil edilen işleri ve ayrıca kulübün aidat teberru ve diğer gelirleri
ne ait hesaplan usulü dairesinde tutmak para muamelatını başkanla birlikte imza 
eder ve ikinci derecede imza yetkisine sahiptir.

Kulübün parasını muhafaza eder. Aidatları makbuz mukabilinde tahsil eder. 
Evraki miisbite karşılığı sarfiyat yapar. Para Muamelâtında nizamname hükümlerine 
riayet etmek.

Genel Kaptan : Spor amiri ve kulübün sportif faaliyetlerinin yöneticisidir. İdare 
heyeti kararlan dahilinde faaliyet gösterir. Seçeceği şube kaptanlarına vazife taksimi 
yapar.»İdare heyetince hazırlanmış dahili nizamnamenin tatbikini sağlar.

İdare Amiri bütün sahip olduğu demirbaş eşyanın defterlerini muntazam tutmak 
Sportif malzeme ve kulüp eşyalarının bakımı tamirat ve muhafazasını temin etmek 
Dahili nizamname gereğince istihdam edilen eşyayın faaliyetlerini kontrol ile kendi 
mesuliyeti altında idare heyeti kararlarını tatbik etmek.
Madde 18 - Yönetim Kurulu Dernekler kanunu ve beden terbiyesi nizamlarına göre 
tutulması icabedea bütün defterleri tutar
KULÜBÜN ÎÇ DENETİMİ :
Madde 19 - Denetiler ( Murakabe Heyeti) : Denetçiler umumi heyetçe iki sene için 
asil üyeler arasından seçilirler. Namzet isimleri umumi heyet başkanlık divanınca i- 
lâa edilir. Gizli oy açık tashif sonunda en fazla oy alan 3 asil ve 3 yedek olmak 
üzere 6 kişi seçilir.
Murakabe heyetine seçilmiş olan 3 asil üye, umumi heyet toplantısını takip eden bir 
hafta içinde toplanarak kendi aralarında bir başkan vekili bir raportör seçerek du
rumu yazı ile idare heyetine bildirirler.
Denetçiler en az iki ayda bir kore toplanarak idare heyetinin masraf ve veridat 
hesaplarını ve faaliyetlerini kontrol ile gerekli incelemeleri yaparak hazırladıkları 
raporları idare heyetine verirler. Ayrıca dernektir kanunuda belirtilen makamlarca 
kulüp denetlenir.
Denetleme kurulu iki yıllık devre sonunda hazırladıkları raporu genel kurula sunarlar 
HAYSİYET DİVANI (Onu» Kurulu) :
Madde 20 - Normal gelen 
ve3 yedek üyeden ibaret 
Seçilmiş üyeler umumi he 
di aralarında bir başkan 
dirirler.

kurul toplantısında üyelerin teklifi ve açık oyu ile 3 alil 
haysiyet divanı seçilir.
yet toplantısını takip eden bir hafta içinde toplanarak ken- 
ve bis raportör seçerek durumu yazı ile idare heyetine bil-

Yönetim kurulunun kendilerine intikâl ettireceği kulüp menfaatine aykırı herhangi 
bir husus hakkında bitaraf olarak incelemelerde bulunur ve bir karara varır. Veril- 
len kararlara ancak genel kurul nezdinde itiraz olunabilir.
Haysiyet divanı incelendiği suçun ağırlığına ve hareket derecesine göre aşarideki 
cezalan verebilir.
a) İhtar — b) Tenbih — c) Muvakkat ihraç — d) ihtar
Haysiyet divanı kararlarına yapılacak itiraz Yönetim kurulunca Genel Kurula geti
rilir. Genel kurulun kararı kesindir.
KULÜBÜN ŞUBESİ :
Madde 21 - Kulübün hiçbir yerde şubesi yoktur.
KULÜBÜN GELİRLERİ :
Madde 22 - Kulübün gelirleri :
a) Gemlik Güvenspor Kulüp üyelerinden ayda alman aidat — b) Teberru ve yar 
dunlar — c) Müsabaka hasılatı — d) Tertip edilen eylence, balo, müsamere, piyan
go gelirleri — e) Lokal işletmesinden elde edilen gelirler — f) Diğer varidat kay
nakları — g) Yıllık aidat (120) liradan fazla olamaz.
KULÜBÜN GİDERLERİ :
Madde 23 - Kulübün nizamname ve tüzüğü hükümleri gereğince yapılması gereken 
bilumum masraflar
Madde 24 - Kulübün parası bankada artırılacak bir hesaba yatırılır ve 250 liradan 
fazla para elde tutulmaz.
Madde 25 - Her türlü masraf için Yönetim Kurulu kararı ve başkanın onayı şart- 
Madde 26 - Hesapları" Yönetim Kurulu ve Denetçilerin kontrolü altında Muhasip 
Veznedar tarafından yürütülür.
Madde 27 - Kulübün ana nizamnamesinde değişiklik yapılması veya kulübün feshi 
kulüpte kayıtlı üye sayısının üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve mevcudun 
üçte ikisi ekseriyetiyle mümkündür.
Birinci taplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde ikinci toplantıda Denrekler 
Kanunu gereğince hareket edilir. Yapılacak değişiklik veya Kulübün feshi idare he
yeti tarafından beş gün Mahalli Mülkiyet amirine ve Beden Terbiyesi Bölge Müdür
lüğüne bildirilir.
Madde 28 - Kulübün feshi halinde Dernekler Kanununun 45 ncı maddesi uygulanır.

BİTTİ

İLAM
Gemlik Nal Müdürlüğünden

Yukarıda cimi, tahmini kilosu, muhammen badeli, geçici teminat tutarları 
yerleri belli edilen sahalarda mevcut Hâzineye ait zeytinler üzerinde 
yetişen 1976 yılı zeytin mahsulü kapalı zarf usuiu ile artırmaya çıkarılmıştır.

Şartname Gemlik Malmüdürlüğünde görülebilir. Artırma 24 Ekim 1976 salı 
günü saat II.oo de Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak
tır. Talip olanların hangi sahada mevcut zeytine talipli aYrı •yt’ usulüne uy
gun olarak hezırlıyecakları teklif mektuplarını ihale saatinden I saat evvel Ko
misyona vermeleri, postada vaki gecikmenin nazara alınmıyeceğı hususu ilân olunur.

6. 10. 1976 BASIN

Cinsi Tahmini Kilosu Muhammen Bedeli Teminatı Bulunduğu Yer
Lira Kr. % 7.5

Ağaç üzerinde 100 Kg. 
zeytin Mahsulü

1000. 00 75.00 TL Narh Köyü Bayın
dırlık Bakanlığı kamp 
yeri

» » 100 1000.00 75.00 TL Karacaali Köyü An
kara Eczacılık Fakül
tesi arsası içinde

)) » 300 3000.00 225.00 TL K arecaall K öyünde 
Gençlik ve Spor Ba
kanlığı kamp sahası 
İçinde

» » 200 2000.00 150.00 TL Gemlik Hasanağako* 
yu kamp sahası 3,5 
parsel numaralı taşın
mazlar.

D » 400 4300.00 300.00 TL Şükrü Şenol ortaoku
lu bahçesi içinde

» » 50 500,00 38 00 TL Gemlik Askerlik Şu
besi bahçesi içinde

K O N » E R 
Mobilya Atelyesi 

Yeni işyerinde Sayın Gemlik lilerin 
Hizmetine Girmiştir.

Menekşe Sok, PTT Aralığı No. 11 - GEMLİK



SORUMLU MÜDÜR 
Av. M. Cengi» Gürel
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İdari Yari : Şirin Paıajı 

TEL. I T9T — C11CMEİK

Dizgi ve Batkı Körfıı Baıımtvl

Sayfa 4
9 Ekim 1976 Cumartesi

»ı
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u •

Galeri Sanat ’ın
Formika ve Polyester

Kaplama Mobilyalar

MERMER BİBLO

ÇEŞİTLERİ

DUYURU
Gemlik İlçesinin, 1976-1977 kış mevsimi kömür için 

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

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

teslim flat 330 TL. sinden olmak üzere müracaatlara. 
Kaymakamlıkça verilecek ihtiyaç belgeleri ile bedelinin 
Gemlik Belediyesi veznesine yatırılıp, sıraya girilmek su
retiyle, Nakliyeci Metin Bayrak’ın Eski Orhangazi yolu 
No. 27 deki kömür deposundan gerekil kömürtevziinin 
yaıplacağı ve kömürünü erken almak isteğinde olanların 
kömür bedellerini bir an önce Belediyeye yatırmaları sa« 
yın halkımıza önemle duyurulur.

Tel : 828 - 628

Yatak Odası ve

Oturma Odası
Takımları

Reprodüksiyon ve 
Yağlı Boya 
Tablolar

Aplik - Avize - Abajur 

Çeşitleri .*

istiklâl Caddesi Şirin Oteli Altı Gemlik

Güney San
Ticaret ve sanayi

Çelik termosifon tamiratı ve 
imalâtı Sıhhi Tesisat Malzemesi

ile En Uygun Hatlarla Sayın 

Gemliklilerin Hizmetindedir.

Gemlik Bolıkpazarı Nah. 
Alemdar Cad. No. 6

Gemlik

Seminer 
Düzenledi

Salı günü başlayacak 
ve üç gün devam edecek 
olan seminerde 275 sayılı 
yasa ve sorunları, sendika 
ve politika, Meslek hastalık 
lan ile iş kazaları konuları 
hakkında bilgiler verilecek
tin

Seminere işyeri şendi 
ka temsilcilerin dışında di
ğer üyelerde katılacak ve 
seminer sonunda katılanla- 
ra belge verilecektir.

KAYIP
43 AD 956 Plakalı 

^Kamyonumun plakasını 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

OSMAN GÜZEL

İLAN
Gemlik AsliyelHukuk {Hakimliğinden

Dosya No. : 1976/232

Arzu Gemisi Kaptanı Gündüz Aybay tarafın
dan verilin di[ekçe ile deniz raporu istenmekle 
Kaptan Gündüz Aybay. ikinci Kaptan Yaşar Mer- 
man makinist Nevzat Sanlı, ikinci makinist Birsen 
Onuk, Lostromo Ta'ip Kırbo, Gemici Yavuz Tun 
çerler, Gemici Mustafa Şenol Gemici Kazım Tarak 
çı, Yağcı Selahattin Orhan ve Aşçı Nihat Pancarın 
ifadelerinin alınması ve Deniz Raporunun Tanzimi 
içinjduruşmanın bırakıldığı‘20/10/976 günü saat 
14 de Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinde hazır 
buluumaları ilan olunur.

Ömürlü pastahanesı
Yeni işyerinde Sayın Gemliklilerin 

Hizmetine Girdiğini Müjdeler
Düğün, nişan, Yaş günleri için özel siparişle pasta 
ve öbür hamur işleri en itinalı şekilde yapılır.

Yeni işyerimiz: Gazhane Cad. Adem Uzunlar karşısı 22
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KÖRFEZ
HAFTALIK S I YAS lj GAZETE

60 KURUŞ 16 EKİM 19T6 CUMARTESİ

Azot Sanayii Amonyum Tesislerinin Temeli Yarın Atılıyor 
ERBAKAN YERİMDE BİNA OLAN 
YERDE SELOFAN TESİSLERİNİN 
TEMELİNİ ATACAK

Ülkü Ocakları Başkanı 
Devrimci Bir Öğreciyi 
tabanca Kabzasıyla
Yaraladı

Gemlik Lisesinde dün 
meydana gelen olayda 
Gemlik Ülkü Ocakları Baş
kanı Lise öğrencisi İsken
der Saka Musa Demir ad 
h Devrimci öğrenciyi taban

kemizde Sağ Sol çatışması 
olarak gösterilmeye çalışı
lan, aslında ipleri sermaye 
nin elinde olan bir avuç 
halk düşmanı faşistin' dev 
rimcileri, yurtseverleri, fa-

Son günlerde iktidarı 
oluşturan partilerin kendi 
aralarında başlattıkları te
mel atma yarışı hızlanmış 
ve bunlardan iki tanesi de 
ilçemizde yarın Başbakan 
Yardımcısı ve MSP Genel 
Başkanı Necmettin Erba
kan tarafindan atılmasına 
karar verilmiştir.

Öğretmenler Pahalılıktan Kurtulmak İçin Örgütlendi
TÖB-DER Açılışında Basına Demeç Veren Yöneticiler görülmektedirler.

Bugün Bursa Merinos 
Fabrikasının Konfeksiyon 
bölümünü hizmete açacak 
olan Başbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan, yarın 
sabah Bursa'dan Gemlik’e 
gelerek Azot Sanayii Te
sislerinin ek bölümü olan 
ve 1 milyon 331 bin lira 
ya çıkacak Amonyak 

tesislerinin temelini ata
caktır.

28 Kasım 1976 tari
hinde mukaveleye bağla
nan Azot Sanayii Amon
yak tesisleri 12 Mart 1976 
tarihinde İngiliz CELLOZ 
firmasına ihale edilmiştir.

Erbakan tarafından te
meli atılacak olan Gemlik 

PETROL-İŞ SENDİKASININ 
ÜÇ GÜNLÜK SEMİNERİ BİTTİ

Gemlik Petrol-İş Sendikası tarafın
dan düzenlenen eğitim semineri dün so
na ermiş, seminere katılan işçilere bel
ge dağıtılmıştır.

Üç gün süren seminerde “275 sayılı 
yasa Yönünden Toplu Sözleşme Düzeni 
ve Sorunları", “Sendika ve Siyaset, işçi
nin Siyasi Gücü", “Türkiyede Yapısal De
ğişim", “Türkiye'de Ekonomik Yapının 
Özellikleri, Az Gelişmişlik, Montaj Sana
yii ve Kalkınma", “iş Kazaları ve Mes
lek Hastalıkları", “Üretimin Esası, Emek 
ve Üretimdeki Yeri, Ücretler" konuları 
Teş. Gen. Sekreteri Cevdet Selvi, Şube 
Bşk. E. Bora, SBF Öğrt. Üyesi Alpaslan 
Işıklı, DPT Müşaviri Tevfik Çavdar, İS- 
GÜM yetkilileri ve Petrol-İş Eğitim Uz
manı Yusuf Işık tarafından sunulmuştur.

İşçiler ilk kez uygulanan eğitim se
minerlerinden memnun kalmışlardır.

Azot Sanayii Amonyak Te
sisleri 1979 yılında üreti
me geçecek ve yılda 66 
milyon dolarlık döviz ta
sarrufu sağlayacaktır.

SELOFAN TESİSLERİ 
TEMELİ NEREYE 

ATILACAK I

Başbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan Azot 
Sanayii Tesislerindeki te
mel atma çalışmalarını bi
tirdikten sonra, saat 11.30 
da Sunğipek Fabrikasında 
Selofan Tesisinin temelini 
atacaktır.

Sunğipek Tesislerinde 
yıl önce işletmesi dur
durulan eski Büküm Ter
biye, Üretme, Balya ve

Banyo kısımlarını kapsa
yan bölümler üzerine ya
pılacak olan SELOFAN 
Tesislerinin atılacak hiçbr 
temeli olmadığı fabrikada 
çalışan herkes tarafından 
ifade edilmekte ve Başba
kan Yardımcısının nereye 
temel atacağı merakla bek-

D. S. 4 te

12 Gün Kopalı
TÖB-DER Genel Mer

kezinin Ankara Valiliği ta
rafından kapattırılması ü- 
zerine Gemlik Kaymakam
lığınca çalışmaları yasakla
nan Gemlik TÖB-DER şu
besi 12 gün sonra açıl- 

ca Kabzasıyla yaralayarak 
kaçmıştır.

Olaydan sonra İsken
der Saka hakkında davacı 
olan Musa Demir Hükümet 
Doktorundan dört günlük 
rapor almıştır.

Gazetemize yazılı açık 
lama yapan Liseli bir gu
rup devrimci öğrenci, "Ül- 

Kulan TOB-DER Açıldı
mıştır.

Danıştay'ın TÖB-DER 
in kapatılma kararını dur
durmasından sonra Genel 
Merkez Salı günü açılmış, 
kapatılan 611. şube ise 
çarşamba günü açılmaya 

şizme karşı olanları hedef 
alan kanlı saldırıları sür
mektedir* giderek, ülkemiz 
deki olaylarla Gemlik te 
yaratılmak istenen olayların 
aynı olduğunu belirtmişler 
ve olayın 1974 yılında 
Gemlik Lisesinde düzenle 
nen "Bozkurt" gecesinden

D, S. 4 te

başlamıştır. Gemlik Şube
sinin açılmasından sonra 
olayları değerlendiren Yö
netim Kurulu adına Başkan 
Ahmet Sonat şu açıkla* 
mayı yapmıştır. 130 bin 
üyeli TÖB-DER'e karşı uy
gulanan anti - demokratik 
uygulama derneğimizin e- 
konomik, özlük ve demok
ratik haklarının alınması i- 
çin verdiği mücadeleyi 
durduramayacaktır.

Bağımsızlık, demokra
si, baveren öğretmenleri
mizin devrimci mücadele
sinde saflarını ve özgüllük 
mücadelesini sıklaştıracak
larına inanıyoruz. Ve bu 
inançla tüm öğretmen ar
kadaşlarımızı örgütümüzde 
daha da bir azimle birleş
meye çağırıyoruz.

Öğretmenlikten 
istifa eden

Halka Açık Öğretmenler Tüketim Kooperatif Marazası Hiznrte Girtfi
Gemlik Öğretmenlerinin yıllardır gerçekleştirmek is

tediği Tüketim Kooperatifi geçen yıl kurularak, bir yıl 
sarmaya birikimi yapmış ve Belediye Fırını yanında açılan 
yani mağazanın hizmete girmeliyle üyelerine ve halka u- 
cuz gıda maddeleri satllmağa baş taıımıştır.

Gemlik Belediyesi tarafından Belediye Fırını yanında
ki boş alanın (binası kendileri tarafından yap İması koşu
luyla) Gemlik öğretmenleri Tüketim Kookeratlflne veril
mesiyle başlayan yapım çalışmaları geçen haf.a bitirilmiş 
ve şimdilik gıda maddeleri satışlarına başlanmıştır.

AÇIK TEŞEKKÜR
Tüketim Kooperatifinin mağazasının kuruluşunda öğ

retmenlere büyük yardımı dokunan Belediye Başkanına 
Gemlik öğretmenleri Tüketim Koop. Yönetim Kurulu ga
zetemiz aracılığı İla şu açık teşekkürü göndermiştir.

«9 Ekim 1976 cumartesi günü açılışı yapılan halka açık 
Gemlik öğretmenleri Tüketim Kooperatifinin gerek kuru
luşu, gerek açılışında, her türlü yardımı eslrgemlyen Bele
diye Balkanımız Sayın İbrahim Akıt’a, tüm öğretmenler 
adına teşekkürü borç biliriz,»

(TUkotim Kooperatifinin afihftnda öğretmenler toplu 
holde gdrUlüyor.)

^lUTT-lT

DOĞUM
Qateiemit sahibi Hû- 

siyin Qûler ile eşi Hic
ran Qûler in 11 Ekim 
1976 günü HlEHHlEc 
adlı oğullan dünya
ya gelmiştir.

Qenç evlilerin oğul
larını mutlu ve bir
likte büyütmelerim di- 
feri».

Kadri Güler
Yazı Kadromuza 
Katılıyor

1975-76 öğretim yı
lında Gemlikli bazı partili 
ve yöneticilerle hazırlanan 
raporlarla MC’nin kıyımına 
uğrayan öğretmen Kadri 
Güler görevinden istifa 
ederek yazı kadromuza 
katılmıştır.

İstifa dilekçesinin Vali 
Yardın ası Salim Çankın’lı 
ya sunan öğretmen Kadri 
Güler MC’nin öğretmen 
ler üzerindeki baskılan 
protesto etmek ve gerçek 
demokratir ortam kurulası 
ya kadar öğretmenlik yap- 
mıyacağını gerekçe olarak 
belirmiştir. De. say. 4 te
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HAFTADAN 
HAFTAYA

TRT OLAYI
Bugün TRT Türkiye’de bir olay ol* 

maktan da öte bîrfacia halline gelmiştir. 
Bu proğramıyla, haberleriyle, filmiyle, 
açık oturumuyla kısacası her şeyiyle ve 
her yönüyle böyledir.

Bakıyorsunuz, bize söyleyebilecek 
bir şeyi olmayan, aptalca aldatmalarla 
ve sözlerle dolu bir sürü Amerikan filmi 
ardından Türkleri kendi öz ulusundan 
çok sevdiğini söyleyen bir yabancı pro
fesörün Türkler hakkında arapça söz* 
lerle ve tekerlemelerle dolu son derece 
bilimsel açıklamaları. Spikerlerin güya 
ağır ve ölçülü olmak için yaptıkları ha
fiflik ve ölçüsüzlükler. Sonra güya mü
zik içeren bir eğlence proğramı on da 
da ne kalite ne içten bir espri bulabilir
siniz, yine birsüre spiker çekilmezliği 
var elbette.

İşte böyle bir TRT oluşturmaktadır I 
kamuoyunu. Tipik bir ortaçağ afyonla
ması. "Kimine hay hay kimine vay vay” 
'Boşver arkadaş1* ''Para; para, parrrra" 
"Yalan, yalan’1 "Ah dede vah dede” işte 
bunlar TRT nin flaş parçaları. Halka bun 
lar çalınmakta bunlar söylenmektedir, 
hemen hemen günün her saatinde. 
Halkı aydınlatmak için çağdaş ve bilim 
sel yayınlar yapmak için gerçekten eğ
lendirebilmek için kurulmuş ve ulusun 
milyonlarını harcadığı TRT bugün bir 
politik uyutma aracı haline dönüştürül
müştür.

Sonra kalkıyor bu TRT’nin sayın Ge 
nel Müdür’ü yaptığı basın toplantısında 
yansızlıktan dem vurabiliyor. Bir takım 

rakamlar veriyor, güya kamuoyunu inan 
dırmak için, oysa kendini bile inandı
ramıyor olacak ki bütün bunların ar
dından »'Hükümete yakınlık duyduğum 
inkar olunamaz" diyor. İşte böyle bir 
kafa vardır bu Anayasal kurumun ba
şında. Halka uzak düşmek bahasına 
da olsa kişilere yakın bir Genel Müdür 
yönetmektedir TRT yi.

Bugün bir kamuoyu yoklaması ya
pılsa göreceklerdir halkın kendilerini ne 
kadar onaylamadığını, göreceklerdir bu 
kurumun yöneticileri halkın kendilerin
den ne derece bıktığını ne derece bık
tırdıklarını. Her şeyin bir haddi hududu 
vardır. Pervasızlığında bir ölçüsü vardır 
TRT yönetimi hertürlü sınırı ve ölçüyü 
aşmıştır. Hergün ayrı bir sorumluluğun 
altına girmektedirler. Bugün kendilerine 
suni desteklik yapanlar yarın çekildikle 
rinde bu kanunsuz sorumlurukların al
tından kalkamayacaklardır. Anayasal 
kurumlar kimsenin oyuncağı değildir. 
Bunu anladıkları zaman İş işten geç
miş olacaktır.

TRT’nin başındaki Genel Müdür aslında 
hukuksal açıdan bu kurumun ' ba 
çında bir gün bile duramaz. Bu Da
nıştay kararları İle ortadadır. Bu sayın 
kişi bu durumu gözönünde bulundu
rup son derece ölçülü olmaya çalışaca 
ğma inadına pervasızlığını yürütmekte
dir. Anayasayı yasaları hiçe saymakta
dır, Ve bu durum sanki sonsuzluğa de 
ğln sürecekmiş gibi sanki kendisi bir 
Imparotormuş gibi alabildiğine umursa 

maz görünmekte tüm anayasal güçlere 
meydan okumaktadır. De, sayfa 4 de

şiir köş

emekçinin 
aşkı
Sevmişmişinde
Aşıkmışında
Ondan başkasına 

bakmazmışında

Lâi bilader laf 
Bunlarla o kıza 

Aşkını anlatamazsın

Yalnız onu sevmişinde
Ondan vaz geçemezmişindc
Sevmekten başka 

Ne günah işlemişinde

Geç bilader geç 

Bunlarla aşkına, 
Karşılık alamazsın

Anneni göndermişinde
Kızı işletmişinde
On bin başlığı bile
Gözden çıkartmışında
Bırak bilader bırak
Bunlarla bu kızı 
Senin olduramazsın

Hani senin katın
Hani araban
Bin ağaç zeytin ilen
İki dairen

Git işine be arkadaş
Sende ne kat nede mersedes
Sen bu kızı nasıl istersin

SÜMER SÖNMEZ

Nöbetçi
Eczaneler

Erçek 16 Ekim 1976 Cumartesi

Şifa 17 n " Pazar

Ceylan 18 •• ’’ Pazartesi

Kuyucu 19 »s ' Sah

Özer 20 ** Çarşamba

Merkez 21 •’ Perşembe

Gemlik 22 *' Cuma

Z. Namık 23 •> “ Cumartesi

Gemlik KÖRFEZİ Okuyunuz Okutunuz 
Abone Olunuz ve Köylere Yollayınız

esi
Yaşamdan Gizli Çizgiler

Insanki yaratıldık
Bizde yaşamın parçasıyız 
Fakat, yaşam bizden habersiz 
Adımız yok, şanımız yok 
Okyanusta bir damla su gibiyiz 
Teknemizde mavi ve sonsuz bir boşluk 
Kör edici bir karanlıktır gün, güneş içinde 
Bir anka kuşudur avucumuzda mutluluk

Ama, varız işte yaşıyoruz
Milyarlarca yüreğin vurduğu bir dünyada 
İnsanlar aç, cahil ve yapayalnız '

Et kemik ve can bir bünvede toplanmış 
Gizli bir sevdadır içimizde yaşamak 
Efsanevi bir yalandır Taaa... Fi tarihte söylenmiş 

Bir kuşkudur içimizde nedenli nedensiz 
Bir labirenttir önümüzde 
işte gerçektir karşımızdaki acımasız 

7e barıştır koşulsuz karşılıksız hovarda 
Sevgidir yersiz yutsuz avare 
Özgürlüktür tutsak zincirler içinde

Ruhumuzda yaşamakla ilgili bir tutku 
Özlemlerimiz kan ateş içinde

MUSTAFA YAZICI

Bambaşka Dünya
Nereden gelirki bu acı
Dişlerinin her sıkılışında -hatırladığın 

Sana masallarda toz pembe anlatılan 

Dünyayı tanımadan
Oysa düşüncelerinden uzak 

Bin bir zorluklar içersinde yaşadığın 

Unutamayacağın çocukluk yılların 

Ve şenle beraber yaşayan halkın 

Dışarıya muhtaç düşürülen 

Annen baban vede kardeşlerin 

Sonunda seni hırsız yapan ellerin

İMDAT PELTEK

İLÂN ve ABONE 

Kongre İlanları 100 TL. 
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL. 

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER 

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

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

TBL. : T»T — GEMLİK

GEMLİK 
İLAN VE

KÖRFEZ GAZETESİ
ABONE FİATLARI

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

Özel İlânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.
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Galeri Sanat’m
Formika ve Polyester 
Kaplama Mobilyalar

MERMER BİBLO
ÇEŞiTLEfH>!sY

Rahatınız kaka. Cebiniz şişkin. Bir 
aliniz yeğde bir aliniz balda Uyanmış- 
nmz labah, denize karşı konağınızda. 
Sallanan sandalyeniz altınlıda; bir o 
yaaa bir bu yana. Olmadı. Sandalye bu 
öne arkaya, ona arkaya. Memleket dü
zeni ne demekmiş o alda oyuncak. Top
lum katlarında açlar, açıklar varmlş u- 
murumuzda değil.

Tatlı şeydir çoğu kez sallanmak. 
Yürürken, açlık, kepazeliken, paranın 
verdiği sarhoşluktan sallanmak. Bir da, 
derler ya «Yürriii ansa traşını görelime 
Şaka yollu söylenmişse bu tür sallanmak 
pek hoş olmaz. Hani salıncakta sallan
mak var ya, değmeyin keyfimize. Varst- 
iın-yoksulun. hele yokşulun özlemidir 
salıncanta sallanmak. İptir bu. Bir da 
koparsa çektiklerinden çekeceklerinden 
belki kurtulur gider. Eh gideren de key
fince gider. Acılı da olsa. İsteyerek bin
miştir salıncağa. Coşku duymuştur, mut
tu olmuştur, tüm mutsuzluklarına karşın 
Ne olursa olsun, ne denli kavi olursa 
otsun, îpe güvenmemek gerek. Kontrolü 
nu alda tutmalı insan ipin. Kaçtı mı 
konroldan boyna da geçer.

Ne do olsa salıncağa pak kolay bi
nilmez çoğu kez. Aşamalardan geçmeli 
insan. Birini boğazlamak. «Memleketin 
temeline dinamit koymalı.» İşlediğiniz 
suçların deredasine göre bağımsız mah
kemeler önünde yargılanarak hüküm 
giymelidir. Ötesi. Örneğin zor günlerin 
getirdiği, güvencesi olmayan mahkeme
lerce ölüm fermanı alacaksınız. Yada 
Yüce divan’a gönderileceksiniz. Aha! bu 
sonuncusundan bir pundunu bulup ka
çarsanız ne elâ. Kaçamazsanız dolaplar 
düşüneceksiniz. Adam pazarlarından, a- 
damçıklar satın alacaksınız. Bu arada 
epey de sallanacaksınız. Sağlamsa mi
deniz ayakta kalmayı, kurtumayı başa
racaksınız.

Diyelimki kurtuldunuz. Bu kez da
ha çok atacak tutacak. Cezbeye kapı
lacak, ağzınızdan çıkanı kulağınız İşit
meyecek; Hıyanet-i Vatan-ye kanunun
dan da haberiniz olmayacak. Biraz da
ha salıncağa yaklaşmış olacaksınız. Öy

le ya 7 Şubat 1337 — sayı I. 3. T gün 
ve sayılı Hıyanet-i Vatan-iye kanunun
dan haberiniz olmayabilir. Uyaran da 
olmazsa. Din sömürüsü mü yaptınız? U- 
lusun yönetimini din kurallarına mı o- 
oturmaya kalktınız? Camilerde meydan
larda Hıyanet i Vatan-iye kanununun pek} 
ağır suçladığı konuşmalar mı yaptınız? 
Son Türk Devletini (!) yıkmayı mı a- 
maçladınız? Nurculuk denen (mugalâta) 
nın yayılmasına göz mü yumdunuz? Aha 
yukarıda sayısı, ismi verilen kanun ya
kanızda, işletilirse,

^Kanunları biz yaparız, biz uygula
rız» Ama adı geçen kanunu onlar hazır
lamadı. Bu sevmedikleri ATATÜRK'ün 
hediyesi onlara. Evet. Kanunu yapanlar 
nasıl kullanırlar ki. İşçi, memur, bigü
nah vatandaş yararına mı? Devrimleri 
yıkmaya yönelik girişimlere karşı mı 
-Nurculuk bunun içinde- Anarşi var de
niyor. Anarşiyi bilinçli olarak tezgâhla
yan faşolara karşı hangi kanun uygu
lanmıştır? Kanunlar, bilinçlenmesine yar
dımcı olan kafalara, Ulusu açmazlardan 
kurtaracak olanlara, kanunlar düşünceyi 
boğmak için uygulanmış, uygulanmak
tadır. Tek yönlü.

önümüzde zor günler var. Öğretme
nin kıyımı sürdürülecek. Alınterini tüm 
vatanseverlik duyguları içinde akıtan 
işçinin çilesi bitmeyecek. Okullardaki 
olaylar çoğalarak sürdürülecek. Yurt yü
zeyinde sökülerek bagajlara sığan temel 
atma martavalları duymayacak «Herke
se refah, büyük Türkiye» kandırmacala- 
rı daha da hızlanacak Diyeceğim, iş 
başındakiler bir yandan zor kullanırlar, 
öbür yandan gözlere sürme çekecek suç
larını kapatmak için. Zor kullanılacak 
ki, özlenen sıkıyönetimi getireler, işçileri 
kolaylaştıralar. Ordumuzun gölgesinden 
rahatça dilediklerini yapabilcler. Kuşku
suz bir yanılgının içindeler, ismet Paşa 
olsaydı «SÎZt BEN BİLE KURTARA
MAM» derdi, uyarı görevini bir kez da
ha yinelerdi.

Çekilecekler, çekilecekler! Hiç ol
mazsa zora düşmeden, salıncağa binme
den çekilseler. Gittikçe artıyor ağırlıkları.

Yatak Odası ve 
Oturma Odası 
Takımları

Reprodüksiyon ve
Yağlı Boya 
Tablolar

Aplik - Avize - Abajur 
Çeşitleri

İstiklâl Caddesi Şirin Oteli Altı Gemlik

İLAN
Gemlik Nal Müdürlüğünden

K O.ZST »JE JK
Mobilya Atelyesi

Yeni işyerinde Sayın Gemlik’lilerin 
Hizmetine Girmiştir.

Menekşe Sok. PTT Aralığı No. 11- GEMLİK

* Sokak ve Caddeleri Temiz Tutalım
* Matbaamıza 12 Yaşlarında bir çırak 

alınacaktır.

Cinsi Tahmini Kilosu

Ağaç üzerinde 100 Kg. 
zeytin Mahsulü

» » 100

M » 300

» » 200

» » 400

» » 50

Muhammen Bedeli Teminatı
Ura Kr. 
1000. 00

% 7,5 
75.00 TL

1000.00 75.00 TL

3000.00 225.00 TL

2000.00 150.00 TL

4000.00 300.00 TL

500,00 38.00 TL

•e«
V

Bulunduğu Yer

Narlı Köyü Bayın
dırlık Bakanlığı kamp

rii3 }| 
Karacaaii Köyü An " 
kara Eczacılık Fa'kül- L ' 
tesi arsası Içindb3' 
K aracaali K öyünde I 
Gençlik ve Spor Ba
kanlığı kamp ItehelP 
içinde 
Gemlik Hoıeneğokv- - 
yu kamp sahanı- 3(5 - . 
parsel numaralı taşsn- 
ntazlar. «ni>»aöY - ■ 
Şükrü Şenol ertaokü* - I 
lu bahçesi içinde ınsY • > 
Gemlik Askerlik Şu. - 
beti bahçesi içinde

Yukarıda cinsi, tahmini kilosu, muhammen bedeli, geçici teminat ■
yerleri belli edilen sahalarda mevcut Hâzineye ait zeytinler üzerinde 
yetişen 1976 yılı zeytin mahsulü kapalı zarf usulu ile artırmaya çıkarılmıştır.

Şartname Gemlik Malmüdürlüğünde görülebilir. Artırma 26 Ekim 1976 Sah 
günü saat II.oo de Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda 
tır. Talip olanların hangi sahada mevcut zeytine talipli it* eyrı cyr^usplüpe-yyj-^ 
gun olarak hnzırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden l saat evvel Ko
misyona vermeleri, postada vaki gecikmenin nazara alınmıyacağı hususu ilân ©flınüFJ* 

6. 10. 1976 BASIN .
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Baş Sağlığı
Dün aramızdan ebediyen ayrılan değerli I 

insan
mm &2SU®» |

kederli ailesine başsağh dileriz. i
GEMLİK KÖRFEZ

rT]Rrr O1LAYI
Unutmoktadır ki bu sayın Genel Mü. 

dür kendisi yarın bugün çiğnediği yasa 
lardan yardım bekleyecektir, onlara sı
ğınmaya çalışacaktır tıpkı kendinden 
önce yasaları çiğneyenlerin yaptığı gibi.

İlikli Ocakları 
beri Yönetici ve Faşişt e- 
ğilimli öğrencilerin yurtse 
ver Öğrencilere saldırıların 
arttığı iddia edilmiştir.

Liseli Devrimci öğren 
çilerin bildirisi daha sonra 
şöyle devam etmiştir" 

Üzerimizdeki bu baskı 
ve oyunları en son örneği 
15/10/1976 günü 3. derse 
girerken cereyan edenidir.

Kendilerine "Ülkücü

16 Ekim 19/6 Cumartesi
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Müessesemiz selofan tesisinin başlangıç töreni 17.10.1976 
s Pazar günürsaat 1130 da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım 
s cısı Sayın Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın huzurlarıyla yapıla 
| çaktır, o
8 Memleketimizin sanayiine yeni bir güç katacak olan bu 
• tesisimiz için yapılacak törene bütün vatandaşlarımızın davet 
: li olduğunu saygıyla duyururuz.
o o o o o o o o o o 
O©©000090®

SÛMERBANK
Gemlik Sunğipek ve Viskoz 

Mamulleri Sanayi Müessesasi

yssoecscscouesssscs&saoroo&ssaooMsooesooosossesMsssNSM

Teşekkür
Aile büyüğümüz, sevgili babamız

AKININ

Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak aramızdan 
ebediyen ayrılması nedeniyle cenazesine katılan telefon ve 
telgrafla acımıyı bizimle paylaşan akraba, dost ve yakınlara 
teşekkürü borç biliriz.

Ailesi

Engürücük Köyü Güzelleştirme 
ve Kalkındırma Demeği 

Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağanüstü toplantısı 

28 Ekim 1976 perşembe günü saat 20.30 da Engü 

rücük Köyü Köy kahvehanesinde yapılacaktır. Sa

yın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1- Açılış
2- Divan seçimi
3- Yoklama ve saygı duruşu
4- Yönetim ve denetmen raporlarının okunması
5- Raporların tenkit ve ibraı
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7- Dilekler ve kapanış

Niğde trafik şubesinden almış olduğum

64515 »olu ehliyetimi kaybettim hüküm*

sürdür.

Osman Özlü

"Komando gibi isimler ta 
kan saldırganlar, sabah derse 
girerken bir arkadaşımıza 
saldırdılar, ancak a- 
raya girenler tarafından o 
lay yatıştırıldı. Bu olay ü- 
zerine okulumuzun 6 Ed 
sınıfında okuyan Gemlik 
Ülkü Ocakları Başkanı o- 
lan İskender Saka yanında 
arkadaşları olduğu halde 
tehdit ve küfürlerle bizi 
kavgaya çağırdı. Konuşur 
ken devamlı elini sürekli o 
(arak beline atıyör ve ha 
karet ediyordu. Buna rağ
men bizim gerilemediğimizi 
görünce tabancasını çekip 
"Hepinizi temizlerim ulan* 
erkekseniz gelin" diye ba 
ğırarak üstümüze atıldı va 
bir arkadaşımızı tabancası 
nın kabzasıyla başından 
yaraladı, diğer arkadaşların 
müdahalesiyle tabancasını 
ateşlemeye fırsat bulamadı 
ve ortalığın karışmasından 
yararlanarak kaçtı. Yaralı 
arkadaşımız Hükümet Dok 
tor'undan 4 günlük rapor 
aldı.
Okula hiçbir şey yokken 
polis çağıran Lise Müdürü 
Mehmet Çalım olay yerine

Kadri Güler Kadromuza Katılıyor
Valilik Makamına - BURSA

1975-76 öğretim yılında Gemlik Adliye köyü 
ilkokulunda yöneticilik ve öğretmenlik görevimi 
yapmakta iken, hiç bir gerekçe gösterilmeden, öğ
retim yılı ortasında olduğumuzda gözönüne alınma 
dan Orhaneli ilçesi Armutçuk Köyü öğretmenliğine 
sürüldüm

1976 Türkiyesinde Devrimci öğretmenler, işçi 
ler ve diğer kamu görevlilerine MC ve enun yöne
ticileri tarafından uygulanan sindirme ve baskıları 
unutulmayacaktır.

MC iktidarının yönetimde bulunduğu süre için 
de öğretmenler üzerinde yoğunlaştırılan Anti De
mokratik baskıları kınar, MC yıkılasıya ve gerçek 
Demokratik bir ortam kurulasıya dek görevimden 
ayrıldığımı bildiririm. 13 10.1976 Kad i Güler

Temel Atma Töreni
lenmektedir.

Yapılacak yeri bile yı
kılmayan ve temeli Erba- 
kan tarafından atılacak a- 
landa koskoca binalann

bulunması temel atma tö
renlerini siyasi birer yatı
rım ve göz boyama ola
rak nitelenmektedir.

çok sonra geldi suçlu biz 
mişiz gibi bize bağırmaya 
başladı. Polisede olaydan 
tahminen bir saat sonra 
haber verdi İskender Saks 
nın okula sürekli olarak si

lahlı geldiğini bildiği halde 
hiçbir tedbir almamış ve 
polisi de zamanında çağır 
mtyarak kaçmasına göz 
yummuştun» denilmektedir.

GEMLİK 
körfez

BASIMEVİ

Her Çeşit Basım 
İşlerinizde

Emrinizdedir
SÜNNET - DÜĞÜN 

DAVETİYE ÇEŞİTLERİ 
FATURA - BONO 

İRSALİYE 
ZEYTİN ETEKETİ 
VE HER TÜRLÜ 

BASIM İŞLERİNİZDE 
EN UYGUN FİATLA 

EMRİNİZDEDİR

İSTİKLÂL CAD. 
ALI ŞİRİN PASAJI 
NE. 5 TEL. 797

GEMLİK
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Olay Üzüntü ile Karşılandı
KAYMAKAM LOJMANINA PATLAYICI 
MADDE ATILDI
İlçemiz Kaymakamı 

Namık Kahvocioğlu’ nun 
İstiklâl Caddesi üzerinde bu

çenin büyük bir bölümü 
tarafından duyulmuştur.

Patlamanın sesini du

rinde çeşitli yorumlarTya- 
pılmağa başlanmıştır. bGe-

çen hafta içinde ilçede ka 
patı lan 2 gazino, bir kulüp, 
bir iş yeri ve öğrenci der-

leceği de ileri sürülmekte
dir.

Olayla ilgili soruştur-
liman Lojmanına Perşembe 
günü saat 19.30 sıraların
da patlayıcı madde atıldı. 
Olay sırasında evde bulu
nan Kaymakam Kahvecioğ 
lu eşi ve kızı patlamadan 
yarasız kurtuldular.

Kimlikleri bilinmeyen 
kundakçılar tarafından Kay 
makamlık Lojmanı bahçe 
duvan dibine atılan patla
yıcı madde il® Lojmanın 
ait ve üst katında bulunan 
pencerelerin camlan kırıl
mış patlama çevrede kor
ku ve telaş yaratırken, il-

yan yüzlerce meraklı olay 
yerine koşmuş, emniyet 
yetkilileri gerekli önlemle 

ri almış ve Kaymakam Kah 
vecioğlu. bir süre sonra 
kapıya çıkarak herhangi 
bîr şeylerinin olmadığını 
açıklayınca kalabalık da
ğılmıştır.

YORUMLAR DEĞİŞİK

Kaymakamın Lojmanı 
na patlayıcı madde atılma 
sı ilçede üzüntü ile karşı
lanırken olayın nedeni üze

İlçemiz^Kay makamı Namık 

Kahvecioğlu görülüyor.

neği i I e yasaklanan 
"Bir Gün Mutlaka" adlı 
filmin söylentileri devam 
etmektedir.

Öte yandan patlama

ma Bursa Birinci Şube 
Ekipleri ve Gemlik Emniyet 
Teşkilatı tarafından yürütü 
lürken ilgililer basına açık 
lama yapmaktan kaçınmış

Öğretmenler Tüketim Kooperatifi
Yöneticileri Ölümle Tehdit Edildi

nın bir provakasyon olabi- fardır.

İşçi Nazif Ünal Tazminatsız Olarak 
İşten Atıldı

Bir süre önce Beledi
yenin verdiği arsa üzerine 
yaptıkları binada hizmete 
açılan Gemlik öğretmenle
ri Tüketim Kooperatifi ma

ğazası yüzünden kooperı 
tif yöneticileri ölümle te 
dit edildiler.

Petrol-İş Başkanı Açıklama Yaptı
Başbakan Yardımcısı 

ve MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan’ın Sunğ-

ipek Fabrikasında attığı 
Selofan Tesislerinin te
melsiz temelini söktüğü
gerekçesi ile işçi Nazif Ü-

ramak aşırı politikacılık •- 
lur. Gerçekte ne bir teme 
lin sökülüp atılması, ça-
lınması, ne de maksatlı o-

Beyken Pars Dönmez Ankara'dan 2,5 milyon İle döndii

Umurbey Belediyesi Modem Dir Binaya Kavuşuyor
nal emekliliğine üç ay ka
la müessese tarafından 17. 
madde ileri sürülerek işten 
atılmıştır.

Mektubunu el yazı 
ile yazan tehdişçi ay« 
600 Lira ev kirası 800 
ra dükkan kirası ödediı 

| ni kooperatifin halka aç 
satış yaptığından beri sı 
satışlarının düştüğünde 
yakınmakta ve kooperat

Bir süredir Ankara da 
bulunan Umurbey Beledi
ye Başkanı Pars Dönmez 
hazırlattıkları yeni Belediye 
Binası Projesini İmar ve Is 
kan Bakanlığına onaylata
rak İller Bankasından 2,5 
Milyon TL. yardım almış
tır

20 Yıldır konut ola
rak yapılan bir binada ça 
lışmalarını sürdüren Umur 
bey Belediyesi kullanılma 
yacak duruma gelmişti.

DÖRT KATLI OLACAK

Gemlik ve çevre Bele 
diye Binalarının en moder 
ni olacak olan Umurbey 
Belediyesi dört katlı ola
caktır. Birinci katta Garaj, 
ikinci katta işyerleri ve bir 
banka yeri, üçüncü katta 
yönetim bölümleri, dördün 
cü katta ise toplantı salo
nu ve düğün salonu bulu
nacaktır.

26.11.1976 günü ya
pılacak olan Belediye bina 
sı ihalesinin keşif bedeli 
2 Milyon 186 bin 386TL 
dır..

Konuyla ilgili olarak 
basına yazılı demeç veren 
Gemlik Petrol İş Sendika
sı Başkan! Emin Bora Er- 
bakan tarafından atılan te
melin bazı basında sökül
düğü ve çalındığı şeklin
de çıkan haberlerin asılsız 
olduğunu iddia etmekte 
ve "siyasi bağlılığı, görü
şü ve düşünüşü nedeniy
le işçilerin işten atılması 
yirminci asrın son yılların
da ilkel bir görüş ve dü
şünüşten ileri gidemez 
Sunğipek fabrikasındeki o- 
layda böyle bir görüşü e-

larak sökülmesi verdir." 
demektedir.

Daha sonra temelin 
sökülmesi konusunda da 
bilgi veren Bora, eski 
fabrikadan sökülen boru- I 
lar indirilirken 300 kg. e- I 
ğırhğındeki taşıyıcı aracın 
kırıtması ve temel üzerine 
düşmesi ile temelin sar- ' 
sildiğini iddia etmekte, o- 
layı büyütenlerin bazı MSP | 
liler olduğunu söylemek
tedir. Bore, savcılığın o- I 
layla ilgili takipsizlik kara- ı 
rı vermesi haklılığımızın ör- ; 
neğidir" demektedir.

Nazif Ünal'ın AP li ! 

olup iş ile particiliği birbi
rinden ayırdığını, çalışken 
ve görevine düşkün oldu-

yöneticiierinden halka sı
tışlen durdurmalarını yoksl 
kurban bayramına kedi 
kendilerinin kurban edile 
ceğini söylemekte yöneti 
çileri eğir hakaretler etme 
tedir.

Helk tarafından mam 
nunlukla karşılanan ’Tükı 
tim Kooperatifi" nin yönı 
tim kurulu Başkanı öğret 
men Hüseyin Berber ko 
nüyle ilgili söyle konuştu 
"Açtığımız kooperatif hiçbi 
zaman esnafla mücadefı 
etmek ve rakip olmak an 
cini taşımıyor. Amacımı; 
hayat pahalılığı ksrşısındı 
başta üyelerimiz ve halkı- 
mı*a bir parça ucuz mal 
temin etmek aradan aracı 
yi çıkarmaktır. Bunun yo-

Alimden Zalim Olursa ..! Böyle Olur

Şevket Süreyya’nın Evi ve 
Eşyaları Yağmalandı

Ünlü yazar Şevket Süreyya Ay- 
demir'in ölümünden sonra Umurbey- 
de bulunan dinlenme evi ve içindeki 
eşyalar oğlu tarafından adeta yağma 
lanmıştır.

Yaz aylarında Umutbeydeki evin
de dinlenen ve bu ara çalışmada bu 
lunan ünlü yazarın ani ölümü üzerine 
büyük oğlu Orhan Aydemir, evindeki 
bütün eşyaları ve babasının değeri 
parayla ölçülemiyecek kitaplarını kilo 
ile satmış, yetmezmiş gibi de evin 
kapı, pencere çerçevelerini, lavabola 
rını, çeşme mermerlerini de sökerek

D. S. 4 te

ğunu de belirten Sendika 
Başkanı Emin Bora, işçi
nin işten atılma işlemi te

D. S. 4 te

lu da kooperatifleşmektir. 
Esnafımızda kendi arasın
da aynı birliği kurabilirse

D. S. 4 te

Olayın Düşündürdükleri
İlçe Kaymakamı Namık Kahveciofle'nun 

kaldığı lojmanın behçetine kimliği bil i emir en klfller 
c* patlayıcı madde atıldı. Bu hafife alınacak bir olay 
defildir. Olayın aşarinde birax İnce dOyOnOrvek ka»

O. S. 4 «e
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HAFTADAN 
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lu Yanlışlık Sürmeyecektir
Cumhuriyetin 53. yıldönümü kutla

nırken, Türkiye gırtlağına kadar sorun
ların içine gömülmüş bir ülke görünü* 
mündedir.

Tüm bu sorunları yaratan ve besle* 
yen bir ana kaynak vardır. Bu kaynağa 
53 yıldır doğru dürüşt dokunulmadığı I* 
çin Türkiye bu duruma gelmiştir. Lord 
Curzon'un Lozan’da İsmet Paşaya "Si
ze bugüu burada verdiklerimizi, yarın 
bir bîr geri alacağız* demesi bir sezginin 
ürünüdür ve boşu boşuna söylenme
miştir. Kurnaz diplomat Türkiye'nin ka
pitalist kalkınma yolunu izleyeğini sez
diği ve bu durumda sermaye ülkeleri* 
nin ekonomik ve dolayısiyle siyasal gü
dümüne gireceğini anladığı içindir ki 
bunları söylemiştir. Ve zaman bu dip
lomatı doğal olarak haklı çıkarmıştır.

Gerçektende, Türkiye kapitalist kal
kınma yolunu koşullarına rağmen seç
mekle çıkmaz ve kısır bir döngüye ken
diliğinden girmiştir. Kapitülasyon ve 
Düyun-u Umumiye tecrübesini geçirmiş 
bir imparatorluğun yerine yeniden inşa 
edilen genç Türkiye Cumhuriyeti aynı 
tuzağa ne yazık ki yeniden düşmüştür. 
Zira, Türkiye’nin o durumda kapitalist 
kalkınma yolunu seçmesi, kendisini 
mutlak surette bir gün gelişen ve çağ
daşlaşan emperyalizmin etki alanında 
bulmasına neden olacaktı ve olmuştur- 
da. Yabancı sermaye açısından son de
rece titiz ve ölçülü davranılmış Atatürk 
ve İsmet Paşa dönemlerinden sonra. 
Demokrat Partiyle birlikte kalkınma yut- 
turmacası adı altında emperyalizmin 
çağımızdaki en güçlü temsilcisi olan 
Amerika’nın etki alanına ödün vere 
vere girilmiştir. Baştan yapılmış yanlış
lık Demokrat Parti sayesinde bilinçli 
şekilde sürdürülen bir ekonomik politl- 
halini almıştır.

Yapılan ve Demokrat Parti'yi güya 
İktidardan düşüren 27 Mayıs Devrimi 
de, ana kaynağın üzerine gitmemiş ve
ya gidememiştir. Yahut da gitmeyi dü
şünememiştir. Demokrat Parti aslında 
bir İsim ve görüntü olarak gitmiş aynı 
felsefe kurulan Adalet Partisiyle rahat- 
Ça sürdürülmüştür. Doğal olarak da, 
Türkiye’nin sorunları 53 yılda birike, bi
rike içinden çıkılmaz bir hal almaya 
başlamıştır.

Sorunları yaratan ana kaynak işte 
budur. Sanayi devriminl gerçekleştlre- 
mediysek, nedeni budur. İhracatı arttı- 
ramedıysak, nedeni budur. Üretimi yük- 
seltemediysek, nedeni budur. Türkiye’
nin salt kapitalist yolla kalkınmasına o- 
lanak yoktur. Ekonomi bllmlnl fazla bil
meye de gerek yoktur bunu anlamak 
İçin. Bu yolda ısrar Türkiye’yi çıkmaz 
yollara sokmak demektir. Bugün yer al
tı ve yer üstü kaynaklarımızı bu neden
le verimli çalıştıramıyoruz. Bu nedenle 
insan gücümüzü ve emeğimizi yeterin
ce kullanamıyor, dışarıya milyonlarca 
işçi gönderiyor, ucuz emek satıyoruz. 
Ve bütün bunlar sadece ama sadece

D. S. 4 ta
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TAŞRALI
Zevk alamam şehirlerin gürültüsünden.

Kim ne derse desin. Taşralıyım ben.

Usandım kumarbazların hilesinden 

Kim ne derse desin. Tafralıyım ben.

Sabah akşam geçen davar kervanı, 

Önlerinde çoban, elinde kavalı.

Dert nedir bilmez, neşedir her anı. 

Kim n* derse desin, Tafralıyım ben-

Kuzuları halka olmuş, çobanın yakınında 

Köpekleri nöbet tutan sürünün etrafında, 

(oban durmaz hep çalan alev vardır kanında. 

Kim ne derse desin, Tafralıyım ben-

Rüzgar eser küfür küfür yaylalarında. 

Samanları oyun oynan harmanlarında, 

Dilberleri toplanın köv meydanında, 

Kim ne derse desin, Tafralıyım ben.

hadimeler, Fatmalar, ceddimizin rumuzu-, 

Votka, likör bilmezler, içerler her kımız:, 

Tenleri buğday teni, yüzleri kıpkırmızı 

Kim ne derse desin, Tafralıyım ben.

Bir dilber suya gider güğüm elinde. 

Saçları tel tel olmuş» ince belinde, 

Hepsinin bir yiğit yatar, kalbinde. 

Kim ne derse desin, Tafralıyım ben.

Halil UYAR

Meğer insan 
Yaradılmışım

Zamanın gizli derinliklerinde bir noktayım ben. 

Destanların yazdığı Gılyamifim- 

Hammurabi’nin kitabında bir yarayım, 

Firavun piramidlerinde bir taşım.

Taylant’ta dev bir Buda heykeliyim, 

Kendim kendimi yontmuşum.

Sağ elimle Babil Kulesini, 

Sol elimle Çin Şeddini yapmışım.

Bendim Dante’nin dizelerindeki Beatris, 

Roma aneralarında Sezaaar- Sezaaar-. bağırmışım. 

Benki zincirler içinde Spartakûr, 

Bastil zindanına karşı kılıç kuşanmışım,

O çocukları korkutan bendim öyle.

Bendim o zincire vurulmuş insanları bağlayan. 

Hiroşima'ya ölüm tohumlarımda ben ektim,

Santyago’da susturdular türkümü 

Birde baktım uyanmışım. 

Bir muson yağmuru gibi. 

Gidip Vietnam'a yağmışım*

Kırınca Angola'da zincirlerimi, 

O zaman anladım ki insan yaratılmışım.

Mustafa YAZICI

Nöbetçi 
Eczaneler
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Marka! 6 •> " Cumartesi a

İLÂN ve ABONB
Kongre İlanları 100 TL.

Dış Olkelere, Yıllık Abene 60 TL.
SAHİBİ HÜ8BYİN GÜLER

ŞORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖBAL 

İdari Yari : Gazhana Cad. Şirin Patajı
Dizgi ve Baskı

TBL. : T®T

GEMLİK
İLAN VE

: Körfez Basımevi - Şirin Faaejı 

— GEMLİK

KÖRFEZ GAZETESİ 
ABONE İFATLARI

Resmi İlânlar tek sütun cm.si 3® TL.
Mahkeme re İcra İlânları sütun em.si 15 TL

Abone ; Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

Gemlik KÖRFEZİ Okuyunuz Okutunuz 
Abone Olunuz ve Köylere Yollayınız
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Ey Türk aydını !
önda gaJan görevin ; parçalanmaya 

yUx tutmuş Türk toplumunu. üzorinc aad 
lar içı/m/ş Türk Cumhuriyetini korumak 
vade »avunmaktır.

Var olmanın, geleceğinin, gerçek 
kurtuluşunun gerekçesi yapacağın savun 
ma direncinde yatar. Bu dirençten de
ğerli bir nedenin, dayanağın alamaz. 
Ulusunun çağdaşlaşmaya yönelik çalışma 
ianeden seni kimse ayıramaz. Seni da
yandığın güvendiğin toplum katlarından 
yanlın. yaşamına bırakılmış yaklaşım gös 
tertlmeyen halkından kopar
mak isteyen, inanmayıp inanır görünen, 
güvenmeyip güvenir görünen ; ulusunun 
önünde çeşitli aldatmaca oyunları oyna 
yan iki yüzlü, çıkar ve mevki düşkünü 
saltanatını sürdürmük isteyenler çıkacak 
tır. İçinde bulunduğun zamanda işçini, 
köylünü, vede Cumhuriyet ilkeleri doğ-

tından çıkarcılar, aracılar yararlanabi
lir Gün gelir İş başında olanlar maliye 
yİ kasaları sanabilirler. Danıştay, Ana
yasa Mahkemesi onlar için bir hiçtir. 
Daha ötesi özledikleri baskılı rejimi ge 
tlrmek içir umulmayan durumlar yarata 
bilirler. Ulusun oylarıyla, ulus adına, 
ulus çıkarları doğrultusunda çalışmak 
için seçilen saylavlar karşılığında kendi 
lerlni satabilirler. Yurtta laiklik, Anaya 
sa bir tarafa itilir. Ulusunun saygın ki
şileri olan öğretmenler yurt sınırları 
içinde oraya, buraya sürülebilir. Öğre
tim kuramlarında okuma hürriyeti can 
güvenliği kalmayabilir. Çağımıza ve ulus 
çıkarlarına ters düşenler, ulusal görüşle 
ri savunduklarını sanan sözde (Milliyet
çiler) çoğunluk kazanabilirler. Hatta 
tüm demokratik kuruluşları kendilerince 
kale sayılan okulları zorla ele geçirme 
eylemi içinde olabilirler. Olanları gör-

rultusunda düşünenlerini susturacak 
olanlar çıkabilir. Tüm bunlara karşı ko 
yabilmen, hakları ellerinden alınmışları 
yasal kuruluşlar doğrultusunda savunabil 
men îçfn «içinde bulunacağın durumun 
olanaklarını ve koşullarını düşünmeye 
teksin l» Bu olanak senin için «çok el
verişsiz olabilir.» Cumhuriyetin 53. yılın 
da hükümet edenlerin kısır çekişmeleri 
kavgaları içte, dışta pusu kurmuş bir 
avuç dengesiz kişilere yararlı olabilir. 
Bunlar kendilerini büyük utkular peşin
de koşan kişrcikler olarak da görebilir 
ler. azarla ve aldatıcı düzenlerle sevgi 
II yurdunun» bütün fabrikaları Çeşitli 
baskı, oyunlarla devrimci, ulusunun yü
celmesi doğrultusunda çalışan, art niyet 
siz İşçilerden temizlenebilir(l) Yurdunda 
paranın alış gücü kalmaz. Ulusunun sır-

mezlikten gelen koruyu durumda olan 
hükümet ye başkanı olabilir; Kötücül dü 
zene yardımcı olmak İçin uğraş verir 
destekleyebilirler. Yapılan uyarıları hi
çe sayarak aldırmaz, duymaz olabilirler. 
Çıkarlarımda sömürücü baskıcı düzenle 
iyice pekiştirebilirier. «Ulus yoksulluk 
ve sıkıntı içinde ezgin ve bitkin düşmüş 
olabilir.»

Ey Türk aydını ! «İşte bu ortam ve 
koşullar içinde bile ödevin.» Türk ulusu 
nu uygar dünyaya tanıtmak ve yetiştir 
mek için elindeki bütün olanakları kul
lanarak durmadan, susmadan çalışman 
ulus ve Cumhuriyetini bağnazların ulusu 
hiçe sayarcaslna direnenlerin elinden 
«kurtarmaktır!» «Bunun için gereken 
güç» ulusunun sana olan güvencesidir.

Gayrimenkullerin Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsatı :
1 — Gemlik Tapu sicilinin 23.11.1960 tarih, pafta : 33, sahife : 1853, parsel : 

1462 de kayıtlı Gemlik Engürücük Köyü köy içi mevkiinde kâin 130.50 metrekare 
mikdarlı iki katlı bahçeli evin 1/2 hissesi, (1/2 hisseye bilirkişi tarafından 75.000.— 
lira kıymet takdir edilmiştir.)

2 — Gemlik tapu sicilinin 23.11. 1967 tarih, pafta : 11, sahife : 1726, parsel : 
254 de kayıtlı Gemlik Engürücük Köyü Bayırbağlar mevkiinde kain 3640 metreka
re mikdarlı ve bilirkişi tarafından 75.000 — lira kıymet takdir edilen 58 ağaçlı zey
tinlik ki cem'an iki parça gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI ;

I — Satış 30.III.976 Salı günü yukarıdaki sıra gereğince :
I nolu sıradaki 1462 parsel sayılı gayrimenkul saat 14.00 ilâ 14,15 arasında,
2 nolu sıradaki 254 parsel sayılı gayrimenkul saat 14.15 ilâ 14.30 arasında 

GEMLİK İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu 
v» satış masraflarını geçmek şartiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 10 12 1976 Cuma günü aynı yerde 
ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklı
ların alacağını ve,satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisb etinde 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 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 İflas Kanu
nunun 1.33. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatmı kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlarin 973/ 151 T. sayılı dosya numarasıyle 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. îf. K. 126 )

İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yeni Davetiye Çeşitlerini
Sayın Müşterilerine sunar. J

Evlilik - sünnet - Nişan - Gün 
ve Kutlama Davetiyeleri A1

Yepyeni Çeşitleriyle
BS fe )

BASIMEVINDE \\ f

Galeri Sanat’m
Formika ve Polyester 

Kaplama Mobilyalar

MERMER BİBLO 

ÇEŞİTLERİ

Yatak Odası ve 
Oturma Odası 
Takımları

Reprodüksiyon ve 
Yağlı Boya 
Tablolar

Aplik ■ Avize - Abajur 
Çeşitleri

İstiklâl Caddesi Şirin Oteli Altı Gemlik
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İLAN
Umurbey Belediyesi Başkanlığından
Belediyemize ait idare biatti iaşaatı 2490 sayılı 

kanun gereğince kapalı sarf usulü eksiltme usulü ile 
ihaleye çıkarılmıştır, ihalesi 26,11.1976 Cuma günü saat 
14.30 da Belediye encümeninde yapılacaktır. Keyif Be
deli 2.186.386.* TL. aı olup muvakkat teminatı 
79.341.58 liradır Taliplerin teklif mehtaplarını ihale aaa 
tinden bir saat evveline kadar Belediyeye vermeleri 
lasımdır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmas. ihaleye 
iştirak edeceklerin 1976 Ticaret Odası kayıt belgeleri 
ile bn iş kadar yaptıkları işlere ait vesikaları ibra s et
meleri gerekir. Şartnamesi belediyede görülebilir Beledi 
ye ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğini yapmakta 
serbesttir. BASIN

Gemlik Belediyesi Başkanlığından
I — Hamidiye Mahallesi Tibel Oteli - Ilıca deresi 

arası taş dolgu rıhtım inşaatı ikinci kısmı 2490 sayılı 
kanun hükümleri dahilinde kapalı aarf usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır.

2 — İhalesi II Kasım 1976 Perşembe günü saat 
15 de Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 — İhale bedeli 495.000. lira olup, muvakkat te
minatı 23.550. liradır.

4 — İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden üş 
gün evvel iştirak belgesi alması gerekli olup, posta ile 
yapılacak müracatlardaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Olayın Düşündürdüğü
Kadri Güler

famızda bazı sorular belirdiğini göreceğiz.
Önce bu tür bir olayın Gemlik te İlk koz mey 

dana geldiğini söylemekte yarar vardır. 5] yıllık Cum 
huriyet döneminde çok değişik yöneticilerin gelip 
gittiği ilçemizde, bu tür olayın İlk tanıkları olduk.

Bu üzücü olay düşüncelere İtiyor ve diyoruz ki; 
kundakçı hor kim ise işi çok inceden düşünerek, plan 
lıysrak yapmıştır. Bir kez olayda ölüm kastı aramak 
hatalı olur.'Kanımız kamu oyunun dikkatlerini bir 
noktada toplamaktır. O da ilçenin Sayın Kaymakamı 
dır. Acaba bay kundakçı neden dikkatler Sayın Kay
makam üzerinde toplamakgistemiştir. Bunun yanıtını 
isterseniz kısa bir süre önceki eylemleriyle] birleşti
relim. İlçenin on İşlek iki gazinosuna ommlyot kuv
vetlerinden bazı görevliler giderek nüfus kontrol eder 
gibi kimlik kontrolü yapmış]adresler]alınmış ve so
nunda iki gazino onar gün Kaymakamlıkça kapatıl
mıştı. Hor no tesadüfse Yüksek Öğrenim öğrenci 
Derneğin kitap almak için gelen bir İlse öğrencisi 
bulunduğundan Polis ve salahiyet Yasasına dayatıla
rak birgün kapama emri falınmış, hemen^blrkaç gün 
sonra bir İşyerinde İçki içiliyor gerekçesiyle boş gün 
kapatılmış, ardından bir kulflpgvo belki daha sonra
ları gelocoktl. Oysa bizim nice bildiğimiz dernek ve 
kulüp vardır, hiçbir zaman arama yapılmayan üye 
olup olmadığı sorulmayan. İşte bunlar düşündürücü
dür...

Patlama olayı olduğu gaco beşinci kuvvet İşle
meye başladı İlçede 'Kaymakam solcu filmi yasakla 
dı—Kaymakam öğrenci Derneğini kapattırmıştı" t 

"Bu işi yapsa yapsa Solcular yapar* Ivat provakes- 
yon kokusu buram buram tfitmeyo başlamıştı böyle 
loca. Hor halde bu da düşündürücü olmalı...

Biz bu konuyla İlgili daha nice kafamızı kur 
calayan soruları düşüne dururken, Sayın Kahveclo|lu 
na geçmiş olsun diyoruz..

üzerinden Zeytin ürünü Satılacak
1976 Ürünü Zeytin, üzerinden satılacaktır.

Bilgi İçin Gemlik Körfez Basımevine 
başvurmak gerekir.
TEL î 797 - GEMLİK

ÖNEMLİ DUYURU
Hürriyet Gazetesine vereceğiniz Her Çeşit 
İlan ve Reklamlarınız için uzağa Gitmenize

GEREK: KALMADI
a®1» ©O

Küçük ilanlar, Düğün, Nişan, Doğum, Gün, 
ölüm, ilanları, Teşekkür ve Kutlama ilanları ile herçeşit

REKLAM İŞLERİNİZDE BİZE BAŞVURUNUZ

Müracaat: Gemlik Körfez Basımevi TEL: 797
CHP İlçe Örgütü 
Kundaklama 
Olayını Kınadı

Perşembe günü İlçe Kay 
makamı Namık Kahvscioğlu 
nua kalmakta olduğu lojman 
a patlayıcı madde atılması 
CHP İlçe örgütü taftadan 
kınandı. Konuyla ilgili açık 
lama yapan CHP İlçe Baş 
kanı Nezih Dimili şunları 
söyledi" olay üzücüdür Sa 
yın Kaymakamımız Kahveci 
eğluna karşı girişilen tehdiş 
olayını Gemlik CHP örgütü 
olarak kınar, kendisine geç 
iniş olsun deriz*

Gemlik SporTesisleri 
İçin 11 Milyon 
Ayrılıyor

Bir süre önce Ankara' 
ya giden ilçemiz Belediye 
Başkanı İbrahim Akıt, Genç 
lik ve Spor Bakanı Ali Şev* 
ki Erek ile görüşmüş ve 
Gemlik te yapılacak spor 
tesisler için 1977 bütçesin
den II milyon lira ayrılma
sı için tös aldığını açıkla
dı.

Şimdiki futbol Bahasının 
çevresine yapılacak apor te 
sisleri Milli Takımın kamp 
yeri olarak kullanılacak ve 
çevrenin en büyük spor 
yatırımı olacaktır.

Petrol-iş
matıen yanlış ve yasa di
şicik.*' demiştir.

Disiplinsizliğin disip
lin kurulunda verilmekle 
cezalanacağını, işten çı
karılma olayında idari 
bir hata bulunduğunu 
olayların AP, MSP çe
kilmesi gösterilmesinin 
yanlış olduğunu belirti
len bildiride atılan te
melin çalışma yerinin

ortaaınde ölmesi ve çe
lişmeyi zorlaştırması ile te
mel yıkılmıştır. Burada 
kasıt aramak doğru ol
maz. Atıldığı yer itiba
riyle temel her saman 
yıkılabilirdi* denilmek
tedir.

ÖĞRETMENLER 
sorun kendiliğinden çözüm 
lenir. Tehdit üzücü va 
esef vericidir.”

DEVREN SATILIK 
İŞYERİ

GEMLİK’İN EN İŞLEK YERİ OLAN

İSTİKLÂL CADDESİNDE BİR İŞYERİ

DEVREN SATILACAKTIR.

MÜRACAAT : G. KÖRFEZ GAZETESİ

Bu Yanlışlık Sürmeyecektir 
bir kaç kişinin zengin olması ve zen
ginliğini sürdürmesinden başka bir şe
ye yaramamıştır. 53 senenin sonunda 
Türkiye kapitalist bir ülke değil ve fakat 
kapitalizmin bir pazarı olmuştur.

Türkiye bugün, Avrupa'nın ihracatı en as 
ülkeaidir. ödemeler dengesi devamlı açık veren 
bir ülkedir. Alt yapı sanayiini kuramamıştır. t|* 
aizlik had aafhasındedır. Dış borçlar gittikçe art
maktadır. Ve Türkiye bugün kapitalist ülkelerin 
izin verdiği ve yardım ettiği ölçüde sanayileşen 
bir ülkedir. Türkiye'de yabaneı sermayeye kendi 
ös kaynaklarımızı işletme bakımından ayrıcalıklar 
sağlayan yasalar vardır. Bütün bunların nedeni bu 
ana kaynakta gizlidir.

CHP'ye düşen en büyük görev bu kaynağın 
üzerine gitmektir. CHP d e mokra tir aoi doğrultuyu 
seçmekle bu umudu veren partidir* örgütü bu a- 
maç doğrultusunda yenilemek ve duyarlı tutmak 
CHP’nin üzerinde duracağı en önemli konudur. Ah* 
ai takdirde bu boşluğu dolduracek yeni bir parti 
doğal olarak ortay çıkar. Zira bir yanlışın eoneur* 
luğa değin sürdürülebileceği düşünülemez. Ve gele
ceğin Türkiye' cini bu yanlışlığı gören ve değiştir
mek için uğreş veren insanlar yönetecektir, Bunun 
aksinin düşünülmesi bilime aykırıdır.

Eşyalar 
Yağmalanıyor

satmıştır. Ünlü yazann büyük bir ö* 
renle yaptırdığı evi kısa zamanda vi
raneye döndüren hayırsız evlada U- 
murbeyliter 'alimden zalim olursa 
böyle olur" demektedirler.

Orhan Aydemir'i tanıyanlar bü
tün bunlann içki yüzünden yapıldığı 
m yakında evin kiremitlerinin de sa
tılacağı komşu lan tarafından belirtil
mektedir.

Olay ünlü yazan tanıyanlar tara
fından üzüntü ile karşılanmış, durum 
eşine bildirilmiştir.
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