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160-480 Tane 480-500 Taneli Zeytin "Üreticinin Zeytin Satış Bedelleri

•‘J*eytin 10 Lira Masrafları Bile Karşılamamaktadır,,

HP fi Parlamenler Karamullaoğlu ve Emekli 
Tasma Yazılı Açıklama Yaptı

(URÎARMAUDIR
■ CHP Bursa Senatörü 
I' •> Karamullacğlu ve 
J^ıvekıii .Mehmet E- 

hafta içinde basına 
nutk.’eri yazılı açıklama- 
ı Gem lik, Orhangazi ve

T zeytin üreticilerinin
'cşuI1 an neden iy te

r. zarardan sonra sa- 
ca zar duruma düş- 
~ ni bildirdiler.
CHP li parfamenter- 
reticinin hu dururnu- 
4armara Birlik Zeytin 
erarifi yöneticilerine 
iği ve gerekli ön- 

Jwın biran önce alın— 
fcı.-'n istendiğini d e 
Bedîler.

. ^ebip Karamullaoğlu 
iMiahmet Emekli'nin 
pîa I verdikleri ortak a— 
nrJe şöyledir :

afrrntannda ü- 
ı nin mağdur duruma

fğü ve satış bedel le- 
rr-esrefîarı dahi kar- 

amadığıru İl Genel 
<s Üyemiz Sayın Er- 
t Savaş', n bize bil- 

üzerine durumu 
yı amaçlayan TÜM—DER 
in kurulma yetkisi almasın 
dan sonra, resmen çalışma
lar başlayacağı öğrenildi.

TÜM-DER Gemlik Şu
besi Kurucu Heyet Başkanı

TÜM-DER İlçe Kurucu 
Bşk. Müslim Han "Tüm me
murlar bir çatı altında top 
lanmalıdır" dadl.

çevrede bizzat incelemek 
üzere Bursaya geldik.

Durum şudur: 240 a- 
dedi bir kg. gelen zeyti
nin baş fiatı 23 TL sı ve 
her 10 adetti kuruş düş
mesi ile 460 adedi bir 
kg gelen zeytin 12 TL 
dan muamele görmüştür. 
Ancak soğukların şiddetle 
bastırması ve zeytin mah
sulüne fire verdirmesi ne
deniyle Birlik 460 ile 480 
arasındaki zeytinleri 8 TL 
dan 480-500 adedi bir 
kg. gelen zeytinleri de 6 
TL srndan almağa karar 
vermiştir

Ki? Bu fiatlar üretici
nin toplama ve bununla 
ilgili diğer masrafları dü
zeyinin altında kalmakta
dır, Yaptığımız inceleme
ler, üretici ile yaptığımız 
temaslar bu gerçeği ke
sinlikle ortaya çıkarmıştır. 
Zeytin Birliği Genel Mü
dürü Sayın Hikmet Aka- 
lın'a bu durumu ilettik. 
Ve hiçdeğilse bu uygula
manın üretici lehine ye

niden gözden geçirip 460 
480 tanelik zeytin’in 8 li
ra yerine 10 liraya 480 
500 tanelik zeytinin de 6 
lira yerine 8 liraya alın
masının uygun ve isabetli 
olacağını bu suretle nis- 
beten üreticinin emeğinin 
karşılanabileceğini ifade 
ettik. Sayın Genel Müdür,

Tüm-ber’in Kurulma Yetkisi Gekfi
Bir süre önce ilçemiz 

de kurulması kararlaştırılan 
Tüm Der in açılması için ya 
pı|an başvuruya Dernek 
Genel Merkezi olur verdi. 

köy muhtar ve üreticileri- 
riinde kendisine başvur
duğunu, neticede derhal 
ve acilen Birlik Yönetim 
Kurulunun toplantıya ça
ğıracağını, ancak alınacak 
kararı Bakanlığa intikal et
tireceğini bizlere söyledi.

Ve bu arada, alınacak 
yeni karardan önce 8 ve 

üm Memurların sosyal ve eko 
nomik sorunlarını çözümle 
meyi, yurt gerçeklerini üye 
lerine aktarmayı ve memur 
lar arası dayanışma kurma 

6 liraya alınan zeytin fia- 
tına ikişer lira eklenmesi 
maddesinin yazılacağını i- 
lâve etmiştir.

Birlik Genel Müdürü
nün olumlu bu davranışı
nın üretici lehine sonuç
lanmasını yürekten dili- j 
yoruz.»

Müslim Han. Gemlik' te 
tüm memurların bir çatı al
tında toplanmak gereğinin 
çoktan geçtiğini, bugüne 
değin süregelen dağınıklığın 
artık TÜM—DER çatısı alt' 
ında toplanarak giderilece- I 
ğini söyledi.

TÜM-DER İlçe şube 1 
si çalışmalarına başladıktan 
sonra bir Lokal açacağı 
öğrenildi.

Mevlut. Aksoy 
İlköğretim 
Müdürü Oldu

Idtis Yavuz'un emekli 
olmasından sonra boşalan 
Gemlik ilköğretim Müdür 
lüğüne Mevlut Aksoy’un ; 
atandığı öğrenildi.

Hamidiye Köyü do- ' 
ğumlu olan Mevlut Ak- ' 
soy, Atatürk ilkokulu Mü
dürlüğünden ilköğretim 
Müdürlüğüne atandı. 27 
yıllık öğretmen olan Ak
soy, 1948-49 öğretim yılın 
da Arif iye Köy Enstitü
sünden mezun olmuştu.

İbrahim Akıt
Ankara’dan 
4.5 Milyon ile
Böndü

Hafta içinde Ankara’ya 
giden Belediye Başkanı İb
rahim Akıt 4,5 Milyon lira 
ile döndü.

Nacaklı Suyunun Gem- 
lik’e akıtılması için hükü
metten yardım sözü alan 
Belediye Başkanı, ikinci 
yardımın da yapıldığını ve 
Ankara’dan 4.5 milyon li
ra ile döndüğünü söyledi. 
Yapım çalışmaları devam 
eden Nacaklı suyu proje
sinin bu para ile ve halk
tan gelen yardımlarla ta
mamlanacağını belirten 
İbrahim Akıt ''çalışmalara 
hız vereceğiz, havaların 
iyi gitmesi ile bahar sonu 
suyu akıtacağımızı san
maktayız*' dedi.

17 Km. uzaklıktaki 
Haydariye Köyünden ge
tirtilen suyun 7 Km. lik 
bölümünün bittiği, boru 
hattının coğrafi konumu
nun bozukluğu nedeniyle 
ağır ilerlediği va projenin 
gecikmesine sebep oldu
ğu öğrenildi.

1977 ye 
Olaysız Girdik

Yorgun bir yık geride 
bırakırken ,yeni yıla İlçemiz 
de olaysız girildi
Ay sonunun olması ve vatan 
daşların ekonomik baskılar 
altında bulunması nedeniyle 
Gemlikliler yeni yılı evlerin 
de ucuz eğlence olan Tv 
başına geçirdiler, yeni yıla 
girişte içkili Lokantaların 
boşluğu dikkati çekti.

Bir Yılın Bıraktıkları
1976 yılını geride bırakırken her yılın 

eleştiri ve özeleştirilesini yapmak hatta ye
ni yıldan beklenilenleri dile getirmek, gele
cek için yararlı oluyor.

1976 da MC nin ülkeyi cephelere ayır
ma eylemleriyle geçti. Başlatılan mehzep 
kavgaları birçok yurttaşımızın ölümüne ne
den oldu. Bölücülüğün doruk noktalara u- 
laştığı bir yılı yaşadık. Bölücülük MC nin

D. S. 4 te

Umurbey’ii
Genç 
Üsteğmen
Van Deprem
Bölgesinden
Dönerken
Şehit Oldu

Umurbey Köyünde * 
yetişmiş genç üsteğmr *n 
Esat Akbaba (28) göre z*<i 
bulunduğu Diyarbakır* 2- 
Jandarma Bölüğünden V** 
nında Jan. Gen. > <om. 
Teftiş Kurulu Bşk. Kj,,, <iom- 
li Albay Hilmi *j Novan, 
J. Assubay Üs, *tbaşç»vuş 
Nihat Oran, Önüfr-
teğmen Ren*i,eF*’ Gürpınar 
olduğu hald r® Van deprem 
bölgesindek, /* incelemeleri
ni tamamla’indVarak °erî dö* 
nerken, Silv® oran yakınlarında 
helikopterin'* •' düşmesiyle 
şehit oldu.

Umurl beyin sevilen 
gençlerinde*^*11 olan Esat 
Akbabanın® ’ ölüm haberi 
büyük ûzüae 'ntö yaratırken 
helikopter k ezasının elek
trik konta; Çından çıkan 
yangından n açieydana gel
diği öğrenildi. "UH-1 ' ti
pi helikopter i *® Van dan 
dönerken, Silv.n*^n ilçesinin 
Oğuzlar Köyü ua^akınfannda 
havada çıkan yangın 
üzerine mecburi yap
mak üzere olan t. lefikopta-
rin motoru patisti ’ı ve i- 
çinde bulunan dört subay 
şehit oldu.

Ailesine teslim edpiten
şehit Esat Akbaba'nın c» 9- 
nazesi Perşembe güm J 
askeri törenle Umurbey'de 
toprağa verildi.

Esat Akbaba Keşte! 7 i 
bir bayan öğretmen île 
nişanlı olup yakında evle
necekti.
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şiir köşLesiHARADAN 
HAFTAYA

İNÖNÜ ve TRT
Çaban Kf<rt>taş Televizyonu ismet 

İnönü’nün ölüm yıldönümünde, birproğ 
ram yapmak gereğini dahi duymamış 
tır. Sadece haberlerde, bir-ikl dakika a- 
yırmaktan başka bir şey yapmamıştır 
TRT İsmet Paşa için.

İsmet İnönü ilk Genel Kurbay Başka 
nıdt»'.

Garp Cephesinin başanlı komutanı
dır. Mustafa Kemal’in deyimiyle ” Türk 
Ulusunun ters dönmüş tarihini değişti
ren* adamdır.

Lozan delegasyonu başkamdir. Bi
rinci ve ikinci Lozan barış toplantılarının 
unutulmaz asker-diplomatıdır.

Atatürk'ün en uzun süre başbakan
lığını yapmış kişidir.

Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Cum
hurbaşkanlığıdır.

. Kısaca Türkiye Cumhuriyeti'nin te
melinde harcı, alın teri olan adamdır İs
met Paşa.

Ve Cumhuriyet TRT’si bu İsmet Pa- 
şa'yı anmak gereğini duymamıştır. Bu
na cüret edebilmiştir.

Buna fazla şaşmamak gerekir. Zira 
bugün TRT’nin başında bulunan kişi, 
yargı kararlarını çiğneyen ve Genel Mü 
dürlük niteliği olmadığı, yargı kararlarıy 
la Saptanan birisidir. Bu kişi, Genel Mü 
düdük koltuğunu yasalara rahmen iş
gal eylemeye devam etmektedir.

Yargı kararlarına ters düşmüş bir ki 
şlnln, ulusuna da ters düşmesi kaçınıl
mazdı^.

İsmet Paşa tartışılabilir, tartışılmah- 
dırda.j1. İsmet Paşa eleştirilebilir, eleştiri 
lebilmelidirde.. Fakat ismet Paşa anılır, 
anılmalıdır da...

TRT’nin başındaki kafa, bu konunun 
şakaya gelir yanı olmadığını anlamalı- 
ve Anlayacaktır da...

Kurtuluş Savaşı önderlerini TRT’de 
anmak kadir şlnaslık olmaktan da öte, 
•görevdir.

Bu görevi savsaklayan TRT işgalci
si, bir kez daha hangi çarpık zihni
yetin adamı olduğunu ulusa göstermiş 
tir.

Ve bu kişi, bir sürü sorumluluğunun 
yanına bir yenisini daha eklemiştir.

Ve bu kişi, bu sorumluluklarının he
sabını bir gün mutlaka verecektir.

Yargı kararlarını tanımayan bu kişi, 
tarihi de tanımayacaktır elbette.

Tarihin va ulusun yargısı önünde mahkûm 
olacaktır bu kişi.

Ve o günler de- fazla uzak değildir.

M. Cengiz Göral

İEVVAAAHH!
Bu dünya şeytanları çıldırtır, (!) 
Sokaklarda g:zli bir ölüm I dolaşıyor 
Biliyoruz ölüm bir kaçınılmazlık
Yaşayan kazayen ! yaşıyor

Onsekiz yaşın heyecanıyla
Kaldırdı elini haksızlığa bir çocuk
Vurulup yıkıldı kaldırımlara 
Gözlerinde taş kesildi mutluluk 

Özlemlerimizi güneşe çizdik 
Türküler yaptık sevgiye barışa 
Istedikki tutsak olmasın insan ! insana 
Ama sözümüzü geçiremedik taşa

Ateşi içtik su diye
Susuzluğumuz okyanuslardan büyük 
Avucumuzda pırıl pırıl bir günah! 
Düşman kesilmiş bize usumuz ?

Vurulup ölen önsekiz yaşın sevincidir 
Ümittir mutluluktur
Küçüklüğümüzün öcünü çiçekten alıyoruz 
O, ne sağcı ne solcu sadece bir çocuktur.

MUSTAFA YAZICI

Atatürk
19 Mayıs 1919 da Samsun’a ayak bastı. 
Türklüğü esirlikten kurtarıp,..
Özgürlük savaşını başlattı.

29 Ekim 1923 te Cumhuriyeti kurdu 
Yaptığı devrimlerle yurdumuzu 
Uygarlığa kavuşturdu.

10 Kasım 1938 de öldü dediler ATATÜRK. 
Ölünceye kadar son Türk 
Ölür mü hiç ATATÜRK ?

ILGIN KARACA 
.Yücetepe İlkokulu 3/B 

Anıttepe/ANKARA

İLÂN ve ABONE
Kongre ilanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER 
GENEL YAYIN MÜD. KADRİ GÜLER 
SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İşte Yaşam

İşte bir küçük oda 
Yaşantımızla dolu 
Bir köşede çarşafsız yatak, 
Üzerinde kirli yorgan.
Bir köşede siyah tencere 
İçinde bir baş soğan. 
Biraz yağ, biraz tuz, 
Kokusu dağılmış etrafa 
Bir köşede gene bir adam 
Gömülllüş kitaplar arasına 
Umutla dolu içi.., 
Çalışıyor hukuk diye adalet için 
Yazıyor, çiziyor ukuyor...... 
Öylesine dalmuşki...
Biran kaldırdı başını
Duydu kokusunu pişen yemeğin 
Birkâşık koyda tencerenin kapağına 
Bir dilim buğday ekmeğiyle 
Yedi, banarak yemeği.

MEHMET ALİ TÜMcR
Yeniyol End. Mes. Lisesi / Bursa

/ 
------ ----- - - - /

Kitap

Bilgiyi, eğitimi öğreten 
Okula gelmeyi bildiren 
Okumayı, yazmayı 
Sensiz öğreten, 

Okul insanın cam 
Okul insanın kanı 
Bilgiyi öğreten 
Canlı varlığı.

Okula gidersin, 
Bilgi öğrenirsin, 
Sokağa gidersin, 
Oyun öğrenirsin.

11 Eylül İlkokulu 4. A Sınıfı 
FİLİZ ÖZEROL

1
Nöbetçi

Eczaneler
Kongre ilânı

AKINCILAR DERNEĞİ GEMLİK ŞUBESİ

Kongremiz 16 1 1977 Pazar günü saat 10.30 da 
Cumhuriyet Alanı Akmantar Pasajı Kat 2/14 deki ad* 
şişemizde yapılacaktır. Bütün tiye ve gönüldaşların teş
riflerini rica olunur. idare Heyeti

Gündem ;
f Kur'ae-ı Kerim — 2 Yoklama — 3 Kongre baş- 

kanlık divanının seçimi — 4 Faaliyet raporunun okun
mam — S Hesapları tetkik heyetinin seçilmesi —- 6 İbra 
7 İdese heyetime seçilmesi —- 8 Dilek ve temenniler 
9 Kur’ea-ı Kerim ve Kapanış

İdare Yeri : Gazhant Cad. Şirin Pasajı
Dizgi ve atk-t : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı

— GEMLİKTEL. î T»T

GEMLİK
İLAN VE

KÖRFEZ GAZETESİ
ABONE FİATLAR1

Resmi İlânlar tek sütun cm.m 30 TL.
Mahkeme ve lora ilânları sütun em,si 15 TL 

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

Merkez 1 Ocak 1978 Cumartesi

Gemlik 2 • " Pazar

Z. Namık 3 •• " Pazartesi

Erçek 4 ’•> Sah

Şife 5 99 “ Çarşamba

Ceylân S 99 ** Perşembe

Kuyucu 7 99 ” Cuma

Üzer 8 •1 " Cumartesi
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Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 976/550

İPOTEKLİ OLUP :

Bu yazıyı okurken yeni yıla girmiş 
olacaksınız. Bir yaş daha aldığı

nızı, şakaklarınızda ki akların çoğaldığını 
üzülerek seyredeceksiniz. Bir an yaşam 
öykünüzü mırıldanacak, geçen yılların 
ne'er götürdüğünü anımsayacaksınız. 
Çevrenizde coşkuyla dolaşan çocuklarını 
zı gözlerken; onlarda, geçen mutlu mut
suz yıllarınız* bulacak, bu yılları okşar- 
casına okşayacaksınız çocuklarınızı. Ço
cuklarınıza mutlu bir yaşam verebilme
kaygısıyla, durmadan çalışacak; çocuk-
tuğunuzda giyemediğimz «n güzel giysi
ler alacaksınız kendilerine. Saygıyı sev
giyi belleteceksiniz. Yardımlaşmayı, yok
sullara ei uzatmalarını öğütlüyecaksiniz 
kuşkusuz. Yaşları ilerledikçe, öğrenimleri

1 bir barka ilgilendirecek sizi. Yurduna, e '
g ulusuna yararlı kişiler alarak, geçkin 
I yıllarınızda selâmlamak isteyeceksiniz; 
g övüç duyacaksınız onlarla. Yeni yılı kar 
§ yılarken, onlarla birlikte gülecek, eyle- 
B iteceksiniz. Onların her kahkahası size, 
Ş doyum olmaz bir mutluluk, seyinç getirecek.

Bir an, gözlerinizin önüne, geçen 
■ yılın, acı buruk olayları gelirsede, yıl m 
E bir gününde doyasıya gülebilmek için, 
■ geçmişin acı buruk anılarını unutmak ge- 
Ş çecek içinizden. Hiç olmazsa, giren yeni 
3 yılın kendiniz, içinde bulunduğunuz top- 
a lum için, acısız sızısız bir yıl olma dile 
I geçecek içinizden. Duraklayarak; 
5 yoksulluk içinde yaşamını sürdürme sa- 
9 vaş> verenleri düşüneceksiniz. Çıplak, be 
g sin yetersizliğinden cılız, sıska, ürkek 
I ban işli çocuklar gelecek gözlerinizin ö- 

nüne Onlara yardım etinizi uzatamama-
<ı/n burukluğu saracak benliğinizi. Soğuk 
bir yılbaşı gecesinde onlarla birlikte yâ 
şayacaksrnız; bu dengesizlik içinde suç
lular arayacaksınız. Siyasal amaçlı' kişi
lerin, ağaların, patronların onları, ağla-

erim düşürmek için hazırladıkları çirkin 
düzenleri görecek; tiksinti duyacaksınız 

J Karşı gelme geçecek içinizizden. Yoksul- 
u lan ağlarına düşürerek, onların güçleri- 
9 ni sömürenlere

Giderek bir hesaplaşmaya girecek- ■ 
siniz, kendinizle. Yoksullar! kalkındırma I 
Çocuklarına iyi bir gelecek hazırlama 
yollarını arayacaksınız.

Yılbaşı akşamı yıpılan masraflarınız 
dan kısarak, yardım etmek geçecek içi
nizden Bu gecede kaç milyon insanın har 
cama yaptığını düşünecek; harcamalardan I 

ayrılacak paralarla kaç yoksul ailenin acı ! 
larının sevince dönüşeceğini anımsaya- G 
caksınız. Onların çocuklarının da giysi- | 
leri, doygunlukları olacak. Ötesi; kişilik I 
gelişimlerine kat'k'ıdk bulunmanın sevinci E 
boğacak sizi. Toplumu, olumsuz yönde 6 
sarsan her olayın, olayların karşısına e 
çıkılabildiğince huzurun sağlanacağı da | 
düşecek usunuza. Giderek umutla bak- i 
mak gereğini duyacarsınız yeni yıla..

Bir umut ki ! Toplumsal yaşamda bir I 
denge kuracak. Kişi başına düşen milli 
gelirin artacağını, gülebilen kişilerin ı 
çokça olmasını düşleyeceksiniy. Saptırıl
mış kafaların yok olduğunu, yalanlarla avu j 
tutamayacağınızı, gerçekler ne denil ka 
tıda olsa açıkça ortaya konulacaklarını 
umutla bekleyeceksiniz. Gerçekleri öğ
rendiğimizde. dayanışma içine girileceği 
kanısı uyanacak sizde. Okulların, hasta
nelerin, derneklerin... basılamayacağı, 
sorumsuzca, insanlarımızın, gençlerimizin 
öldürülemiyeceği özleminiz olacak. Ser
mayenin çalışanlara tutarlı davranışları 
üretilen malların tüketiciye, alış gücün- 
ce ulaşacağını görebilme isteği doğacak 
içinizde. Dışa bağımlılığımız gelecek göz ' 
terinizin önüne’ Ürettiklerimiz Avrupa 
ile boy ölçüşür nitelikte olduğçnu anım
sayacak; .yabancı mal özleminin neden- 
Jriiıii çö»mey« ’y«iDeleceksiniz. Bir yerde 

' kendimize'' güvcndimizlri' ğitfertlt daha da 
' aza idiğy dfi $ îlnftü riecek ’ sizi: s

Saat 23.55 te yeni yılın, usunuzdan 
geçerç ve dç geçmeyenlerle ailenize, ulu
sunuza mutluluk getirme dilekleriyle,>Ço 
çoklarınızı okşayacak, öpacekeksiniz. Ok-1 
şamayan, öpülemeyehleri de düşünerek.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulda cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 7.9.1970 tarih ve pafta : 37. ada : 174, sahife : 1044 ve 

10 parsel sayısında kayıtlı 201.40 metrekare mikdarlı Gemlik Hamîdiye mahallesi 
Sümbül sokak mevkiinde kain 2 oda, 1 hol, mutfak, tuvalet ve banyodan müteşekkil 
elektrik ve suyu mevcut üzeri marsilya tipi kiremitle örtülü ve bilirkişi tarafından 
200.000. - lira kıymet taktir edilen, müstakil bahçeli kârgir ev açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

i

Satış Şartları :

I — Satış 4/2/1977 Cuma günü saat 10.30 den 11.00 e kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu en satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 14/2/1977 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde da ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve »atış ma» 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinda 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 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-(-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlcrin 976/ 550 sayılı dosya numarasıyla 
.memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. İf, K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Gemlik îşçi Kültür ve Dayanışma Derneği Tüzüğüdür

Kongre İlânı
Şehit Cemal İlkokulu Koruma Derneği yıllık olağan toplantısı 15.1.1976 Cu

martesi günü stat 14.00 de Okul Salonunda yapılacaktır.
Çoğınıok Sağlanmadığında toplantının 22-1-1976 günü aynı yer ve saatte 

yapılacağı sayın üyelere doyurulur. \

Şahit Cemal İlkokulu
Koruma Derneği İdare Heyeti

gündem ,
* ~ Açılış Divan Başkanı Seçimi
2 ' Saygı Duruş ı
3 - Faaliyet yo Marapıp Raporlarının Okunması
4 - İdare Heyetinin İbret

* * Yeai İdare Heyeti Seçimi
6 ' Dileker ve Kapanış.

MADDE : 1 - fcERNEGÎN ADİ : Gemlik İşçi Kültür ve Dayanışma Derneği'dir. 
DERNEĞİN YERİ : Çarşı «ydanı, Demirsubaşı mah. Akmantar iş 

hanı kat. 2 No. 226 - GEMLİK
MADDE ; 2 - DERNEĞİN AMACI : Gençlik »orunlarının sebep ve sonuçlarını 

toplumsal sorunlar ile birlikte, bilimsel yöntemler ile incelemek ve bu imaca yönelik 
hor türlü araştırma ve inceleme sonuçlarını kamuoyuna duyurmak.
DERNEĞİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR ;
MADDE : 3 - Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar: 

a ) Eğitim çalışmaları, seminerler, konferanslar, toplantılar düzenler, 
b ) Miting, yürüyüş, afiş basmak, bildiri dağıtmak.
c ) Her Türlü sanat çalışmaları ve sportif faaliyetleri yapmak.
d ) Üyelerin yapacakları araştırma ve inceleme çalışmaları için kitaplık kuru, 
e ) Diğer demokratik kuruluşlar ile dayanışma içinde bulunarak, amaçla

rını gerçekleştirmek için tüm yasal olanlardan yararlanır.
DERNEK. ÜYELİĞİ - ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA r
MADDE : 4 - a ) Dernekler kanununda belirtilen ve üye olma hakkına sahip her

kes derneğe üye olabilir.
b ) Yılda an az 120 TL. en çok 1200 TL. arasında aidat ödemeği 

kabul etmek
c ) Dernek tüzüğü ve programını benimsemek

MADDH : 5 - Derneğe üye olmak isteyenlerin yazılı başvurmaları öterine yönetim 
kurulu bu istekleri tüzüğün 4. maddesindeki şartlar içerisinde inceleyerek karara 
bağlar.

DEVAMI SAYFA 4- TE
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âlemdur Enternasyonal Ticaret ve 
Yağ Sanayi A.$. idare Meclisinden Gemlik öğretmenler

Teni Yılınızı
Şirketimiz sermayesinin tezyidi ve esas mukavelenin tadili ile 

İlgili aşağıdaki gündemdeki maddelerin karara bağlanması için 
hissederi ar umumi heyetinin 17.1.1977 günü saat 15.3O’da şirket 
merkezi olan Gemlik Orhangazi Cad. N. 139 da fevkalâde olarak 
toplanması kararlaştırılmıştır.

Tüketim Kooperatifi

GÜNDEM :

içtenlikle 
kutlar, 
esenlikler ve

1 • Başkanlık Divanı seçimi,
2
3

- Toplantı zaptının İmzası hu susunda Divan'a yetki verilmesi,
• Şirket sermayesinin 1O.OOO.OOO. - TL’na ibrağı hakkında ka-

5

- Arttırılan sermayeden eski ortakların ne suretle pay alacak
larının tesbltl*

- Esas mukavelenamenin 7. maddesinin aşağıda yazılı şekil
de tadilinin karara bağlanması.

Sayın Gemliklilerin ve Üye
lerinin Yeni Yılını kutlar, sağ
lıklı ve mutlu yıllar diler

mutluluklar
diler

ESKİ ŞEKİL
Madde 
Beheri

1.000,

t 7
L000. - TL. itibarı kıymette

bölünmüş
lirsdau ibaret olup,1 bunun

1.000.000.-
250.000.' -

lirası nama muharrer A tertibi 750,000. 
liran hamiline muharrer B tertibi hisse 
apne.di ile temsil olunmaktadır.
Bu hisse senetlerinden :

I) Erdoğan Alemdar A 
hisse, B tertibi 725 

mek üzere TL, 900.000.
2) Cemal Sel, A tertibi

tertibi 175 adet

- lirasını n.
15 adet B ter-

tibi 5 adet hisse olmak üzere TL. 20.000

3) Altay Çolskoğlu, A tertibi 15 adet 
B tertibi 5 adet hisse olmak üzers TL. 
20.000.- lirasını,

4) Oğuz Süleymanlıgil, A tertibi
det B tertibi 3 
re TL 20.000.-
5) Oral Anşen, 

tibi 5 adet hisse 
lirasını.

adet hisse olmak 
lirasıdır.
A tertibi 15 adet

15 a- 
üzer

B tor
olmak üzere TL. 20.000

6) Zafer Solan, A tertibi 15 adet B ter
tibi 5 adet biate olmak üzere TÇL. 20,090. 
Hrasıpi;

Tamamen taahbiit ve yüzde yirmi haşi
ni ödemişlerdir.
Şirketin kesin kuruluşundan aonra ser

mayenin geri kalan kısmının ne zaman 
ve naaıl Ödeyeceğini idare meclisi karar
laştırır. Sermayenin tamamı ödenmeden 
hamiline muharrer biate senedi ihraç edi
lemez.

YENİ ŞEKİL
Madde : 7

Şirketin sermayesi 10.000.000.- 
TL. (on milyon lira) sidir.

Bu sermayenin beheri 1.000.— 
TL. itibari kıymetinde :

Onbin hisseye ayrılmıştır.
250 adedi (A) tertibi Nama mu

harrer 750 adedi (B) tertibi Hami
line muharrer, 9000 adedi (C) terti
bi Hamiline muharrer olmak üzere 
onbin hisseye taksim edilmiştir

Eski' sermayeyi teşkil eden 
1.000.000.— TL. (birmilyonlira) ta
mamen ödenmiş olup arttırılan 
9.000.000.- TL. (dokuz milyon lira) 
da tamamen taahhüt ve dörtte biri 
olunmuştur. Sermayenin tamamı ö- 
denmedikçe hamiline muharrer his
se senedi çıkarılamaz.

Arttırılan sermayenin bakiyesi 
tesbit edeceği zaman ve şartlar da
hilinde ödenecektir.

Alemdar Enternasyonal 
Tic. ve Yağ-Sanayii A. Ş.

Gemlik İşçi Kültür ve Dayanışma Derneği Tüzüğü
MADDE : 6 Üyelikten Çıkarılma : Derneği amaçlarından saptırmağa yönelik, der 

■eğin jç disipline aykırı tavır ve davranış içersinde bulunan üyeler, kendilerine ve 
rilen görevi yerine getirmemekte İsrar edenler, yönetim kurulunun salt çoğunluk 
kararı ile üyelikten çıkarılır. ÜYELİKTEN ÇIKMA : Yönetim kuruluna verilen 
iktifa dilekçesiyle her üye üyelikten ayrılabilir.
DERNEK ORGANLARI MADDE : 7 Derneğin organları şunlardır.

a)'Genel kurul b) Yönetim kurulu c) Denetleme kurulu
GENEL KURUL MADDE : 8 Genel kurul derneğin en yetkili organıdır. Derne 

ğe kayıth tüm üyelerden oluşur,
GENEL KURUL TOPLANTISI MADDE : 9 Her yıl Şubat ayı içinde bir kere 

olağan toplanır* Yönetim kurulu toplantıyı ancak bir ay geçiktirebilir.
b) Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerini» beşte birinin 
yazılı isteği üzerine olağan üatü toplanır, c) Genel kurulun toplanması üyelerden 
i'Sas yarısından bir fazlasının toplantıda hatır bununması île olur.

Toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğun
luk aramaz, Aaeak bu ikinci toplantıya katılacak fiye sayısı dernek yönetim ve 
jlenetlame kurullar- üye tam aayıaının iki katından az olamaz d) Genel Kurul 
oplantısı için en az on beş gün önce yerel iki gazete ile toplantının yapılacağı gün 
’< saat, gündem ilan edilir. Yerel Mülki amirliğine bir yazı ile durum bildirilir.

DEVAMI GELECEK HAFTAYA

Güneysen
Termesifon Sanayii

Doktor Restaurant
Kıymetli müşterilerinin TJeni yılını kutlar, 

mutluluklar ve başarılar diler.

Her gün Taze Balık ve Izgara Çeşitleri 
SOĞUK SICAK MEZELER TEMİZ SERVİS

EN UYGUN FIAT
İskele Meydanı Rıhtım Başlangıcı - GEMLİK

BİR YILIN BIRAKTIKLARI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders ki

taplarıyla okullara dek sokuldu. Devletin 
j güvenlik kuvvetleri büyük şehirlerde mey- 
: dana gelen öğrenci olaylarında taraflı dav- 
! tanışlarıyla dikkatleri çekti. Polis dernekleri 
! üyelerinin oyuna gelmemeleri için uyarıda 
1 bulundu. Konu, parlamentoda tartışmalara 
. bile neden oldu. Öte yandan MHP nin yan 
i kuruluşu Ülkü Ocaklarına bağlı Komandolar. 
I Yüksek Okullarda egemenliklerini kurabil- 
' mek için kanlı eylemlerini bir yıl boyunca 
| daha sürdürdü. Bir yılın bilançosu korkunç, 
1 514 saldırı, 104 ölü, 1852 yaralı.

1976 yılında hukuğun üstünlüğünün 
tartışmaları ile de geçti denebilir. 1960 
Anayasasına her zaman karşı olduğunu 
söyleyen çevreler, yönetime yeçince yüksek 

! mahkeme kararlarını dinlemediler. TRT nin 
Karataş tarafından işgal edilmesi, Danışta- 
yın Karataş atamasını bozması, Dalokay'ın 
işten elçektirilmesi, Danıştayca yürütmenin 
durdurulması, TÖB-DER’in kapatılması, Da- 
nıştayca açılması, MC nin hukuk anlayışını 
açıkça ortaya koydu 1976 da.

Dünyayı karıştıran Lockheed rüşvet ola 
yına Türkiye’nin de adının karışması ve yi
ne MC nin olayı sürüncemede bırakması, 
aylarca komisyona başkan seçtirmemesi 
dikkati çekti. DGM İcra karşı CHP nin ve demokratik 
kuruluşların verdiği başarılı sınav. 1976 nin unutulma
yacak olayları arasında.

I Mayıs İşçi Bayramının büyük bir işçi kitlesi ta
rafından kutlanması tarihi bir olay oldu 1976 da. 
Türk-İş in Amerikanvarı sendikacılığı çok şeyinin yi
tirmesine neden oldu. Ecsvit'in ABD'de suikasta uğra
ması. 15 bin öğretmenin partizanca tutum ve davranış
larla. siyasal düşünceleri nedeniyle kıyıma uğraması 
1976 nin önemli olay lan sı oluşturdu.

İlçede yılın olayları arasında öğretmen sürgünle
rini, Kaymakam'ın evinin dinamitlenmesini. Bcru-San 
m hizmete açılması. Lisede öğrenci olayları ve yönetim 
tutumu, Ölkü Ocakları Başkanının okuldan uzaklaştırıl
ması, hükümet Konağının temelinin atılması, hava ko
şullan nedeniyle zeytin üreticisinin büyük zarara uğra
ması 1976 nin önemli olaylannı oluşturdu. Ve bir yıla 
daha girdik. 1977 nin ulusumuz açısında çok şeyi olma
sa bile bazı sorunları çözeceğine inanıyoruz. En önem
lisi do sandık sınavının verileceği. Anahtar seçimlerden 
sonra kapıyı açacak; İyi ve mutlu yıllar...

GEMLİK 
ESNAF VE SANATKÂRAR 

DERNEĞİ
■ SAYIN GEMLİKLİLERİNİ 

VE ÜYELERİNİN YENİ 
YILINI KUTLAR, SAĞLIK 

Ll VE MUTLU YILLAR 
DİLER.

GEMLİK
ESNAF VE SANATKÂRLAR 

DERNEĞİ

KONGRE ÇAĞRISI
Derneğimizin 26.12.1976 günü 

Genel Kurul toplantısı zeytinin 
toplama mevsimi olması dolayısıyle 
toplantımızda ekseriyet sağlanama
mıştır. İkinci toplantımız şu güne 
uzatılmıştır. 16.1.1977 de Şükrü Ş 
Şenol gazinosunda gece saat 8 de 
yapılacaktır.

Jbayın Esnaf ve Sanatkârlarımla» 
bu toplantıda hazır bulunmalarım 
önemce rica ederim.

, Yönetim Kurulu
Gündem :

1 — Divan seçimi ve saygı duruşa 
2 — İdare kurulu raporu
3 — Murakıba kurulunun rapora 
4 — Kesin hesap raporu
5 — Tahminî bütçe-
6 —- Derneğimize bina alınması 
7 — Bağ*Kur ile ilgili konuşmalar 
8 — Dilek ve temenniler



1)(RM AYALIM ERİZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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Genel - İş Bursa Şube Başkanı Demirtel " Belediye ile önceden yapılan 
toplu sözleşmede işçi hakları ile ilgili birçok sorun unutulmuştur. Önümüz
deki toplu sözleşme döneminde bu sorunlar çözümlenecektir. ” dedi.

Soğuklar rekolteyi etkiledi ama yine 
son yılların en üstün rekoltesi bu yıl 
5 milyon kg. zeytin elindi

GENEL - İ| BÖLGE TEMSİLCİSİ BELEDİYE BŞK. İLE GÖRÜŞTÜ

Belediyede Çalışan işçiler
Toplu Sözleşmeden Doğan Haklarını

ZEYTİN ÜRETİCİSİNE 
28 MİLYON LİRA 

DAĞITILDI

Alacaklar
DİKS’e bağlı Genel-îş 

Sendikası Bursa Şubesi 
Başkanı Rafet Demirtel, 
Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt ile Belediyede çalı
şan işçiDrin sorunları hak
kında görüştü ve işçilerin 
toplu sözleşmeden doğan 
haklannı alacakları öğ
renildi.

Üç yıl önce Genel-İş 
Sendikası ile Belediye a— 
tasında imzalanan toplu 
sözleşme hükümleri gere
ği Belediye işçilerine ve
rilecek kışlık elbiselerin 
bugune kadar verilmediğini 
ve öbür işçi sorunlarını 
görüşmek üzere Belediye 
Başkanı İbrahim Akıt'ı 
ziyaret ettiğini söyleyen 
Genel-İş Bursa Şubesi 
Bşk. Rafet Demirtel şöy
le konuştu. "Gemlik Be
lediyesinde çalışan işçi 
arkadaşlarımızın toplu söz
leşmeden doğan hakları 
vardı. Bu haklar bugüne 
kadar geciktirilmişti. Be
lediye Başkanına toplu 
sözleşme hükümleri ha
tırlatıldı. İstediklerimiz an
layışla karşılandı. Ve en 
kısa zamanda işçilere el
biselerinin teslim edilece

Yılın İlk Kazasında İki Kişi öldü

İlçemizde 1977 yılının 
ilk kazası Gemlik Orhan
gazi yolunda meydana 
geldi ve iki kişinin ölme
sine neden oldu.

İstanbul'dan İzmir'e 
gitmekte olan 41 AU 930 
plakalı Yalçın Yakup Ka
mil yönetimindeki yolcu 

otobüsünün Kapıkayalar mev 
kiindc frenleri patlaması 
üzerine yolun altında bu

ği hakkında söz aldık. 
Yine verilmesi gerekli çiz
meler yerine verilen bot
lar bir defaya mahsus ka
bul edildi. İskarpinlerin 
verilmesi için söz alındı. 
Ayrıca işçiler üzerine sür- j 
dürülmek istenen her tür
lü baskılar kaldırılacak, 
işçi yönetim arasındaki 
huzursuzluklar baştemsilci 
ile Belediye Başkanı a- 
rasında çözüm bulacaktır. 
Bir başka anlaşmamızda 
önceden kullanılmayan i- 
zinler yanmıyacak ve bu 
izin hakları bir başka za
man toplu bir şekilde 
kullanılacaktır."

Mart ayında Belediye 
ile toplu sözleşme görüş
melerinin başlayacağını da 
söyleyen Genel-İş Şube 
Başkanı "bugüne değin 
üyemiz olan işçiler sen
dikal eğitimden geçiril
memiştir. Bundan sonra 
sık sık konferanslar, se
minerler düzenlenecektir. 
Örgütlenme DİSK Genel-İş 
içinde, Bursa Bölgesince 
yürütülecektir." dedi. İşçi 
Memur ayırımı konusunda 
hükümetin yasa dışı dav

ranışta bulunduğunu da söy

leyen Rafet Demirtel "12 
sayılı kararnamenin 5. 
maddesinin hükümlerine 
karşın 28 11 1976 tari
hinde hükümetçe yayın
lanan bir başka kararna
mede, önceki kararnamenin 
uygulanmaması için ikinci 
bir kararname çıkasıya dek 
beklenileceği belirtiliyor.

Belediye İşçileri Sendika Lokallerinde Sendikal Eğitim Görüyorlar. İşçiler 
Mart Ayında Belediye ile Toplu Sözleşme Görüşmelerini Başlatacaktır.

PATLAYAN BÜTÜNGAZ LAMBASI İKİ KİŞİNİN 
YARALANMASIN A YOL AÇTI

Armutlu bucağında 
bir evde patlayan bütün- 
gaz lambası tüm evin yan 
masına ve iki kişinin de

YILIN İLK KAZASINDA 
İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Bu yasa dışıdır. Sendika
lar buna karşı gelmekte
dir. MC işçinin iste
diği sendikada örgütlen
mesini engellemek için 
oyunlar hazırlıyorlar. Ama 
iş kolu toplu sözleşmele
rinde bunu anlamayana 
anlatacağız,"

Öte yandan İller Ban

yaralanmasına yol açtı. 
Ev sahibi Tacettin Türkan 
ile konuğu Ferit Turmer 
evde sohbet etmek için 

lunan eski yola uçtu ve 
kazada Hüseyin Yolda, 
Musa Köğer adlı askeri 
okul öğrencisi iki kişi 
öldü.

19 askeri öğrencinin 
6 sivilin yaralandığı olay
dan sonra yaralılar askeri 
hastahane ile Devlet Has- 
tahanesinde tedavi altına 
alındılar.

kası tarafından Belediye' 
ye yapılan 4.5 milyonluk 
yardımın kullanılması için 
Belediye Meclisi, Başkan 
tarafından olağanüstü top
lantıya çağırılmıştır. Top
lantıda yardımın EOİ he
sabına aktarılması karar
laştırılmıştır.

oturdukları sırada yaktık
ları bütüngazı lambası a- 
niden patlamışdı. Yaralılar 
canlarını kurtarırlarken tüm 
ev yanmıştı.

TÖB-DER Olağanüstü 
Kongresi Bugün 

Gemlik TÖB - DER 
Şubesi Yönetim Kurulu 
üyelerinden Veysel Saltık 
ın Çankırı İli, Orta İlçesi 
Elmalı Köyüne sürülmesi 
üzerine olağanüstü kongre 
yapma kararı almıştır.

Bugün Demek Loka
linde yapılacak olağanüstü 
Genel Kurul Kongresinde 
Dernek Yönetim Kurulu 
seçimleri yapılacaktır.

Gemlik 72 nolu Mar 
Birlik Zeytin Kooperatifi 
üreticiden aldığı zeytinlere 

| karşılık 28 milyon lira a* 
vans ödedi.

Son yılların en yük- 
i sek zeytin rekoltesi olarak 

7 milyon kilogram ürün 
beklenirken havaların sert 

I gitmesi zeytin ürününün 
I kalite kaybına ve rekolte- 
i nin 6 milyon kilogramda 
| kalmasına neden olmuştur. 

Buyıl 6-7 milyon kg.

CEZA

Mahkemelerinde 
। 793 Dava Açıldı

Geride bıraktığımız 
| 1976 yılında Gemlik Ce- 

ze Mahkemesinde toplam 
olarak 793 dava açılmış, 
bunlardan 724 tanesi so
nuçlandırılmış, 69 dosya 
ise 1977 yılın devir edil- 

I m iştir.
Öte yandan Cumhu

riyet Savcılığına 1068 o- 
I lay intikal ettirilmiş, bun

lardan 615 tanesi hak
kında dava açılmış, 378 
dava takipsizliğe uğra- 

| mış, 66 dava ise 1977 
yılına devir edilmiştir.

Gemlik Cumhuriyet 
Savcısı Ümit Tekeli'nin 

I belirttiğine göre 1976 yı
lında açılan davalar ge- 

| çen yıllara göre daha çok 
olmuş ve bir yıl sonraya 

j daha az dava intikal et
tirilmiştir.

Nedir İstenen ?
Çağımız insanı yaşamını insanca, eşitçe 

sürdürebilmek için siyasal, ekonomik ve Sos 
yal haklarını almak zorundadır. Bu haklar 
kimden alınacaktır. Tabiîki o ülkenin ekono 
mik gücü elinde bulunduran ve buna bağlı 
olarak siyasal ve sosyal kurumlara sahip 
olan egemenlerden.

zeytin almak için hazırlık 
yapan Gemlik Marmara 
Birlik zeytin Kooperatifinin 
ününün kararmaması ve 
soğuklar ila ağırlık kay
betmesi karşısında ancak 
5 milyon kg. zeytin ala
bildiğini söyleyen Koope
ratif Müdürü İbrahim Okay 
«bugüne kadar aldığımız 
zeytinin parası karşılığı 
70 milyon liradır. Buna 
karşılık üreticimize 28 mit

D. S. 4 de

Aydınköy Yapı 
Kooperatifi

Kongresi Yapıldı
İlçemizin en 

büyük üniteli yapı Koope 
ratifi olan Aydınköy Yapı 
Kooperatifinin yıllık genel 
kurul kongresi yapıldı ve 
yönetim Kutuluna Avni 
Malgil, İnan Tamer. Mi
mar Ahmet Özkan geti
rildi.

Kongrede Denetmen- 
liklere Muzaffer Varol 1b 
rahim Okay getirilirken 
Kooperatifin adı Güney
din Yapı Kooperatifi ola
rak değiştirildi Müdürlü
ğünü Necdet Buluk’un 
yaptığı kooperatif toplu 
konut projesinden 500 Be 
1000 arasında konut yap
tıracaktır.

D. S. 4 te
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HAFTADAN 
HAFTAYA

KUTLUYORUM
Dünya çelişkilerle doludur. Ve bu 

çelişkilerle ilgilenen» insan yaşamın ne 
demek olduğunu kavrer. Aksi halde, 
yeyip, içme ve koşup eklenmenin ya
şam demek olduğunu yanılgısı içeri
sinde geçirir gider günlerini..

Ölüm vardır, fakat doğum da var
dır. Bir yerde biterken bir anda yaşam, 
başka bir yerde aynı anda bir yenisi 
başlamaktadır.

Yenilgi vardır, fakat yengi de (ka- 
z.^m§ıkj vardır. Yetenekleriniz ne ka
dar üstün olursa olsun, çıkışları da 
vardır başarılarınızın, inişleri de olmuştur.

Ağlamak vardır, fakat gülmekte o- 
laçaktır. İnsanoğlu yaşam süreci içer
sinde bu değişik anları binlerce kez yi
neler durur. Güler, ağlar, ağlar, güler..

Doğa olayları da aynı yaşam kural
lar» gibi, çelişkiler üzerine kuruludur. 
Soğuk-sıcak, aydınlık-karanlık, fırtına- 
sessizlik ve daha nicesi..

Sosyal ilişkilerde de vardır çelişki, 
ekonomik ilişkilerde de . Bu sosyo-eko- 
nomik çelişkilerde düzenler doğar..

Çağımızın en büyük çelişkisi ise e- 
mek-Sermaye arasındaki çelişkidir. E- 
meğin üstün tutulduğu ve emekten 
yana tavır takınmış ülkelerde sol dü
zenler geçerlidir, sermayeden yana ci
lan ülkelerde ise sağ düzenler... Yani 
şağ ve sol; emek ve sermaye arasın
daki çelişkinin çözümünden ortaya çı
kan salt sosyo-ekonomik bir ayırımdır. 
Bunlara başka bir anlam vermek ve 
başka bir açıdan bakmak son derece 
yanlış ve yanıltıcıdır. •

Bu çelişkiye karşı insanın takındığı 
tavır da, o inşanın yerini belli eder. E- 

mekten yana tavırtakınmış kimseye solcu 
deriz, sermayeden yana tavrını odaya 
koymuş kişiye ise sağcı.. Bunlar aslın
da böylesine açık ve net kavramlardır. 
Fazla söze, lâf ebeliğine gelir yanları 

"• yoktur. Onun için bakış açımızda böy- 
fesine net ve açık olmalıdır.

Elli seneden fazla zamandır, Türki
ye insanı yanlış açılardan baktırılmıştır 
bu kavramlara. Kavram kargaşası ya
ratılmış, öcüler, umacılar icat olunmuş
tur. Fakat artık Türk Halkı olaylara doğ
ru açıdan bakmasını öğrenmeye baş
lamıştır. Olayları yaşıya, yaşıya olayların 
kendisinden öğrenmeye başlamıştır. Bu 
sağlıklı gözlemi.

Bu bilinç düzeyidir ki, Türkiye'nin en 
büyük partisini açıktan açığa emekten, 
emeğin üstünlüğünden yana tavır al
maya zorlamış ve o noktaya getirmiş
tir. Bence 1976 yılının en büyük olayı 
budur. Emeğin üstünlüğünden yana 
olduğunu ilân eden bir siyasi partinin 
yani aynı zamanda iktidar adayı olması 
1976 yılının olayıdır.

Bu parti, ben sol bir partiyim, o- 
nun için emekten yanayım, emekten 
yana olduğum için de halk iktidarını 
kuracağım demektedir. Bunu açık ve 
seçik bir şekilde 1 976 yılında ilan ey
lemiştir. Ve bunu diyen parti, Türkiye' 
nin en büyük siyasi partisidir. Onun i- 
çin bu olay 1976 yılının olayıdır.

Ve inanıyorum ki ve halka inanan ■ 
M. Cengiz Göral

D. S. 4 te

şiir köşesi
ARAYIŞ

Bir tatlı düştür hürmüş gözlerimi
Arıyorum anılarda bulamıyorum
Zaman silmiş herşeyden
Tüm çocukluk izlerimi

Her solan çiçekte bir sevda unuttum
Her resmimde bir çocukluk
Bir ben vardı / bana kalan
O da geleceğe yitik

Her batan günde eridim bittim
Başladım gene bittiğim yerden
Kim yazmış bu yazıyı kim ?

-Söyle kimin bu kara sevda?
Seni bir seven var benmiyim bilmem
Neden gerçek bîr ölüm suskunluğunda

Mustafa YAZICI

YAŞAM KAVGASI
Arabanın içinde! iliklerim üşüyor, ya dışarıdakiler 
Alabildiğine uzanan karlar mevsim kış, 
Karşıda karların arasında küçük bir çocuk, 
Anlaşılan yaşam kavgasına biraz erken atılmış 
O kızarmış ellerle soğuktan yarı kapanmış gözler 
Sırtında küfe, kaybolan umudunu arar gibi 

( boynu bükük
Ayağında ayakkabı yok, boynunda atkı 
Adı kimbilir belki Ali, belki Mehmet veya Sıtkı 
Anası, kardeşleri, sarı kız yemek bekler 
Küçük bir çocuktan, hayret, çalışmak için bunca 

( emekler 
Karların arasında kâh düşe kâh kalka yürür 
Bazılar! yanlızca onu camdan görür
O çocuğun kaderi ölesiye çalışmak ’
Kötü, kaderi yanlızca, yanlızca fakir bir çocuk 

( olmak
Zaman gelip oda büyüyecek
Alın yazım bu diyerek, elinde küfe ölene dek 

( yürüyecek

Ercan ÇATTIK

Kongre İlanları 100 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ: HÜSEYİN

SORUMLU MÜDÜR

İdam Yeri : Gazhane

Dizgi ve askr : Körfez

— KADRİ GÜLER

: CENGİZ GÖRAL

Batımevl - Şirin Pasajı

TBI.. : ?®T

GEMLİK
İLAN VE

KÖRFEZ GAZETESİ
ABONE FlATLARI

Recini İlânlar tek oütun cm. si 30 TL.
Mahkeme ve tora İlânları sîitt»n em ıi 15 TL 

özel İlânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 26 6 Aylık 15 Liradır.

Gel Seninle Kurtaralım yarım
al sana güçiüsünden bir bilek 
al gözlerimden umut rengarenk 
al hırs, sabır, kin, al emek 
gel seninle kurtaralım yarını 

durulsun nehirler gök benek benek 
gözlerin sulansın tükenene dek 
açsın dal ucunda kuruyan çiçek 
gel seninle kurtaralım yarını 

silkinipte temi.zliyelim tek tek 
arınalım, pislik içimizde pek 
el kapısı sürmelensin diyerek 
gel seninle kurtaralım yarını 

söyle, söyle... daha daha ne gerek 
çansa can de adayalım severek 
hele çarpsın gümbür, gümbür bu yürek 
gel seninle kurtaralım yarını

Mücahit ÜNAL

Ben bir dağ köyünde doğdum
( Oğlum'a )

Ben bir dağ köyünde doğdum oğlum 
Anam bağ bellerdi 
davar güderdi Babam 
derelerinde su akmazdı yazın köyümün 
kışın yorganımızdı yağmurlar 
iki dağın eteğindeydi evimiz 
bir oda - beş kardeştik biz 
üstümüzün akıydı, 
yolların çamuru 
kavgalar ederdik yiğitçe 
şarkılar söylerdik bir ağızdan 
Anam bazlama pişirirdi bazan 
ayda bir kasabaya inerdi Babam 
beş simit beş şeker dönüşlerinde 
o gön bayramdı 
düğün sevinci taşardı gözlerimizden 
yüreklerinde ekmek sıcaklığı vardı köylümün 
ben işte o köyde doğdum oğlum

İbrahim BURSALI

Ki

Nöbetçi 
Eczaneler

ÖZ9T 8 Ûcet 1975 Cumartesi

Merkez 9 • “ Pazar

Gemlik 18 * " Penrtesj

Z- Ne terk Tl *•

Erctk 12 w M Catyaatke

Şifa 13 •• ■’ Paryaaıka

Ceyfâa 14 *' Cama
kuyucu 15 " Cumartesi
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Bir aya yakın gazetelerde yeni Ah
lâk. Felsefe Kitapları eleştirildi. İçlerin
din tayfa gösterilerek alıntılar sargılan
dı. Tfirkiyanin yapısının, illeri sürülen 
çarpık düşünleri ne kader kaldırabilece 
ğı konusu tartışıldıllerici kuruluşlar gö
rü şiar ini açıkladılar Tüm söylenenler 
yurdumuzu, çarptırılmış, çağ dışı ileriye 
dönük olmayan kafaların ne denli ye
tiştirildiği üzerine idî. Öncelikle «Ahlâk» 
söz saygı) sözcüğü üzerinde duruluyor
du. Hani şu «Doktor işçi sorunu.»

Ahlâk sözcüğünü sözcükler nasıl ta
nımlıyor 1 Bîr göz gezdirelim. «.Ahlâk il- 
kalorine titizlikle bağlı olan? Neymiş 
bunlar ? «Başkasının hakkına, malına el 
uzatmayan. Düşündüğünü, inandığını ol
duğu gibi söyleyen, İşine hile ve yalan 
karıştırmayan. Kendisine inanılmış ve gü 
venilir kîmıaı Kendi kişiliğini alçatmaktan 
insanı alakayan vebaşkalarınnı kendisini 
alçaltmalarını hoş görmeyen duygu, kişi 
nin kendi özüne, kişiliğine olan saygısı» 
Gelelim şenefe. Sözlük karşılıma namus» 
ahlâk ilkelerine titizlikle bağlı olan. De 
mek oluyorni :

Ahlâk, şeref, namus, her üçü de bir 
bir patada, birbiri içinde alan sözcükler.

Bu örneklemelerin ışığında bir soru 
saralım kendimize. Bir köyün muhtarı 
mı, yoksa haklı mı daha şerefli, ahlâklı, na
musludur ? Verilecek yanıt onlara göre 
muhtar olacaktır. Nedeni bir makamı 
var. Köylünün üstünde olan bir kişi. Ya 
o muhtar başkasının malına, hakkına el 
uzatıyorsa ş ya o muhtar yafan söylü
yorsa^ ya o muhtar işlerinde «Ali Cen
giz oyunları» oynuyorsa, c muhtarın çev 
resinde tabancalı, muştalı adamları var 
sa t O Muhtar okula giderek öğretme
ne göz dağı veriyor, öğretim eğitim iş
lerine burnunu sokuyorsa. . Sıraladıkla
rımızı sıralayacaklarımızı göz önüne ala 
rak muhtarın ntı- yoksa köy halkının mı 
daha şerefli olduğuna sîzler karar verin 
Tut doktorla işçiyi yan yana getir ; dok 
torun toplumdaki yerinin daha yüksek 
olduğundan, işçiden şerefli olduğunu 
yazdır okul kitaplarına. İşin çözümüne 
girmeden «işçi doktordan daha şerefli

dir» diyeceğim.
Bununla da yetinilmiyor. Evlenme- 

'yenlerin evlenenlere göre «evlenmeyen 
kadında, evlenmeyen erkekte ahlâk ve 
kişilik bakımından eksik ve yarım sayı - 
lir» larmış. Evlenebilmenin günümüz ko 
şallarında ne denli zor olduğunu gören”] 
düşünen beyinler nerde ? O beyinlerki 
mermer kulelerde yaşarlar. Toplumsal, 
parasal sorunlara eğilmeleri olanak dı
şıdır, Sonra nereden bileceksin evli ola 
nın evlenmiyenden şeref yönünden de 
yarım olmadığını.

Bilmem gazetelerde gözünüze çarptı 
mı 1 İzmir, İstanbul'da Çalışma Müdür
lüğü açık kadrolar sınavları yapıldı. Bu 
sınavlarda 48 adaydan- kazanan lise bit 
miş 5, İmam Hatip Mezunu 43 kişi. 
Sınavlarda oynanan oyun ortada «Lise 
mezunları girmiyecek; biz her tarafı 
tutacağız,» Hani nerede işe hile karış
tırmama ? Nerede başkasının hakkına 
el uzatmama ? Nerede İnanılır, güveni
lir olma ? Saydıklarımın yanıtlarını bu
labilmek için birde sorulan soruları si- 
rallyalım.

1. Hicretin sebepleri nelerdi ?2Tarık 
Bin Ziyad kimdir ? 3. Peygamberin öl» 
düğü ve yattığı yer nereleridir ?4 Çin sa
rayına 40 kişi ile saldıran Türk kimdir? 
5. Müslümanlığın kabul edilmiş tarihi 
6. Denize girer misiniz ? 7. Kabenin için 
de ne var ? 8. Her Gün ve Milli Gazete 
okur musunuz ?

Yukarıdaki sorular birdin okulu sı 
nav soruları değil. Çalışma Müdürlüğüne 
memur alınacak. Nerede bu Müdürlük
le ilgili sorular. Ne demiş kurt kuzuya 
«Suyunu bulandırsamda bulandırmasın
da seni yiyeceğim»

Sularımız bulanıyor. Bunun yanı sıra 
kafalar daha duruluyor, aydınlanıyor. 
Ha., aklıma geldi, Ali Naili Erdem-Nam-ı 
diğer «Komanda Erdem» açıkladı. Sözü 
edilen Lise kitapları var ya. dizgi yan
lışı olmuş, Düzeltilecekmiş. Ne dönüş de 
ğil mi ? Suç ne yazarın, ne kitapların 
basımına evet diyenlerin. Suç basım iş
çisinin. Oldu mu ? Yaparmı dizgi yan
lışını...

Gemlik Azat Sanayii Fabrikaları ve Sitesi Camiini 
Yaptırma Yaşatma Derneği

KURULUŞ: Madde J - Derneği Adı ; Gemlik Azot Sanayii Fabrikaları ve site
si camiini Yaptırma Yaşatma Derneği,

Merkezi ; Gemlik Azot Sanayii Fabrikaları ve Sitesi.
Madde 2 - Derneği gayesi ; Gemlik Azot Sanayii Fabrikaları ve Steainde yeni 

cami yaptırıp bakım ve onanınım sağlamak, Camiinin her türlü İhtiyaçlarının yapı
ntını temin ve görevlilere yardımcı olmaktır, '

Madde 3 - Demek gayesini gerçekleştirebilmek için :
a) Yapılacak eamiinin devamlı bakım ve onarıtuını, gerektiğinde genişletilmesini 

yahut yıkıp yerine yenisinin yapılmasını temin eder, b) Abdeat alma mahalleri, 
i dır-zsolar, yöznumaralar, avluların tanzimi gibi cami müştemilatında olan herşeyi ye 
* »iden yaptırır, ç) Camii ve müştemilâtının aydınlatma, ışıtma, soğutma, seslendirme 

temizlik ve benzerleri teşkilâtını kurar. Teftiş ve tezyinini yapar. Ceryan ve benzeri 
■»serefjsrıat karşılar, d) İhtiyaca göre cemiiye ücretleri dernekçe verilmek suretiyle 
/erekli şartları taşıyan yeteri kadar görevli temin eder ve görevlilere yardım eder.

De,vamı Sayfa 4 do

Gemlik İşçi Kültür ve Dayanışma Derneği Tüzüğü
Geçen Sayıdan Devam

Toplantının geri bırakılması halinde yeniden yapılacak toplantısın yon günü 
saati ve gündemi, geri bırakılma sebebi ile birlikte ve toplantıdan onar 15 gün ön
ce yerel gazeteler ile üyelere duyurulur Genel Kurul toplantın herde* fazlı geri bı
rakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANMA ŞEKLİ :
Madde 10—a) Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve yerel Mülki 

Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
b) Toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
c) Gündemde bnlunmıyan konuların gündeme alınabilmesi için üyelerin en az 

1/1/10 yazılı istekte bulunması gerekir,
Madde 11— Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen liste

de adlarının hizasına imza atarak toplantıya girerler. Açılıştan sonra toplantıyı yö
netmek için bir başkan ve kâtipler seçilir. Yönelim başkana aittir.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ :
Madde 12— Dernek organlarını seçmek.
b) Dernek tüzüğü üzerinde gerekli değişiklikleri yapmak. — c) Yönetim ve de

netim kurullarının çalışmalarını inceleyip gerekli kararları vermek. — d) Derneğin 
feshine karar vermek. — e) Dernekler yasasındaki diğer yetki ve görevleri kullanmak.

Madde 13— Yönetim Kurulu, Genel Kurulca dernek üyeleri arasından 5 asille- 3 
yedek üyenin seçilmesi ile oluşur.

Başkan buua dahildir. Yönetim Kurulunda eksilmeler olursa aldıkları oylara göre 
yedek üyeler Yönetim Kuruluna çağrılır.

Madde 14— YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
a) Yönetim Kurulu 1 başkan, I başkan yardımcısı; I muhasip 2 de faal üyeden 

oluşur. — b) Derneğin çalışmalarım belli bir program içinde yürütmek için dernek 
programını hazırlar. — c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak 
ve gelecek döneme ait bütçiyi hazırlıyarak genel kurula sunmak. — d) Derneği tem
sil etmek, dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği yetkileri kullanarak der
nek amaçlarını gerçekleştirmeğe çalışmak.

MADDE 15— DENETLEME KURULU KURULUŞ ve GÖREVLERİ :
Genel kurul tarafından seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Bu kurul denetle

me görevini dernek tüzüğündeki tesbit edilen esaslara uygun olarak yapar. Yönetim 
kurulunu her zaman denetleme yetkisi vardır.

Madde 16- DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER :
a) Üye kayıt defteri b) Karar defteri c) Gelir-Gider defteri d) Gelen-Gidcn def

teri e) Bütçe, bilanço; kat’i hesap defteri.
MADDE : 17 - MALİ HÜKÜMLER
Derneğin gelir kaynakları şunlardır :
a) Üye ödentileri b) Bağış ve yardımlar c) Yayınlardan sağlanacak gelirler ve 

derek amacına uygun olarak yapılan çalışmalardan elde edilecek gelirler.
MADDE : 18 - DERNEK HARCAMALARININ BİÇİMİ
Derneğin yapacağı hercamalar yönetim kurulu kararı ile yapılır.
MADDE : 19 - DERNEĞİN FESHİ
a) Genel kurul kararı ile fesih : Genel kurul her zaman derneğin feshine karar 

verebilir. Bu kararı verebilmek için genel kurulu katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 
üncü toplantıya katılması şarttır. Gerekli çoğunluk elde edilmezse üyeler tüzük gere
ğince. ikinci bir toplantıya çağrılırlar, toplantıda da gerekli çoğunluk sağlanmazsa fe 
sih konusu görüşülemez. Fesihi kararı genel kurula katılanlarm üçte iki oranındaki 
oy sayısıyla alınır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin 
en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin malları ve paraları fesih ka 
ran alan genel kurulun kararı uyarınca amacına en yakın bir dernek veya kuruluşa 
devredilir.

MADDE : 20 - ORTAK HÜKÜMLER
Dernek organları kararında çoğunluk aranır. Oyların eşit olması halinde başka

nın katıldığı taraf sağlamış olur.
a) Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklik salt çoğunluk kararıyla olur ve bn ço

ğunluk toplantı yeter sayısının bir fazlasıyla mümkündür, b) Dernek yönetim kurulu 
uygun gördüğü yerde lokal açıp işletebilir.

MADDE : 22 - GEÇtCİ HÜKÜMLER
a) tik Genel Kurul Toplantısına kadar derneğin kurucuları olan üyeler genel ku 

rul görev ve yetkilerini yüklenip gerikli dernek organlarını seçerler, b) Dernek kuru
cuları, geçici yönetim kutuluna derneğin amacına uygun her hangi bir federasyona 
katılma yetkisi verir.

Madde 23— DERNEĞİN KURUCULARI :

dernek geçici olarak yönetmeye yetkili geçici yönetim kurulu üyeleri şunlardır î 
Başkan : YENER AKALAN Demirsubaşı Mah. Gemlik — II. Başkan ÖMER KARA 
Yeni Mah. Gemlik — Muhasip SADÎ AS Sunğipek Fab. Bekâr Pavyonu Gemlik — Ü»

Devamı Sayfa 4 de

Adı Soyadı Doğum Yeri Yılı Baba Adı Mesleği Uyruğu İkamet
Mehmet Bars 1949 Gemlik Ali Öğrenci T.C. Demiriubaşı Mah. 

No. 45
Yener Akalan 1951 İnegöl Ruşen İŞÇİ T.C- Demirsubaşı Mah. 

No. 25
Sadi As 1949 Tavşanlı Şakir İşçi T.C. Sunğipek Fab.

Bekar Pavyonu
Ömer Kara 1952 Selimiye Nurettin İŞÇİ T.C* Yeni Mah. No. 7
Mahir Gençer 1953 Gemlik Hüseyin Muhasebe T.C. Kayhan M. No. 66
Zeki Gül 1954 Pülümür Mehmet Öğrenci T.C. Hamidiye Kah. 

No. 42/A
Mehmet Yaşar 1953 Gemlik Nadir Öğrenci T.C. Kayhan Mah. No. 1
Süleyman Altuğ 1957 Pendik Şakir İşçi T.C. Hamidiye M. No. 9
S. S. Kayahoğlu 1951 Gemlik Vedat iş»» T.C. Hamidiye M. No. 4

Madde 24- Dernek organılannın teşkiline kadar <dernek işlerini yürütmeye ve
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Kutluyorum
herkes inanıyor ki, 1 977 yılının olayı, 
halk iktidarına giden kapının açılması, 
yani GHP'nin yapılacak seçimleri ka
zanması olacaktır.

Tüm örgüte bu konuda düşen gö
rev, halka olayları gerçekleri görecek 
açıdan ve doğru açıdan anlatabilmek
te başardı olabilmeleridir.

Bunu dinleyerek ve yukarıdaki dü
şüncelerimin ışığı altında halka ina
nanların yeni yılını içten kutluyorum.

Gemlik İşçi Kültür ve Dayanışma Derneği Tüzüğü

ye S. SEDAT KAYALIOĞLU Hamidiye Mah. Gemlik — Üye MAHİR GENÇER 
Kayhan Mah. Gemlik

YEDEK ÜYELER :
SÜLEYMAN ALTUö Hamidiye Mah. No. 9 Gemlik — MEHMET YAŞAR Kay

han Mah. No. 1 Gemlik — MEHMET BARS Demirsubaşı Mah. Gemlik
Madde 25— Tüzükte bulunmayan hususlar hakkında dernekler kanunuyla ilgili 

mevzuat ve Meclis içtüzüğü hükümleri uygulanır,
İşbu Tüzük 25 (Yirmi beş) maddeden. İbarettir.

BİTTİ

Duyuru

Nedir istenen ?
Bugün kapitalis toplamlarda ulusların 

ekonomik güçleri bir avuç kişilerin elindedir. 
Bu kişiler toplumun kalkınmasını, insanların 
sosyal yaşantılarını kendi istekleri çıkarları 
doğrultusunda şekillendirmek isterler. Bu
nun içinde siyaseti araç kullanırlar. Yaşamın 
temelinde güçlü Elle güçsüzün bitmez tüken 
mez savaşı vardır, bu çağlar boyu böyledi 
böyle alacak. En güzelini buiastya dek.

Çağmızın emekçi insanı, başta bu temel 
çelişkiden en çok zarar görenidir. Örgütle
nip ekonomik, sosyal ve siyasal bağımsızlı
ğa kavuşmakla egemen güçlerin karşısında 
emeğinin karşılığını almak îçîn mücadele 
kolaylaşır. Ama bunun dışında kalanlar ezil 
meğe mahkumdurlar. Çünkü siyasal gücü de 
elinde bulunduran egemenler emekçilerin 
dışında kalan kitlelerin örgütlenmesini is
temezler.

Bugün ülkemizde siyasal gücü elinde bulunduran 
memurların örgütlenip grevli sendikalar kurmasınlar, 
istemezler. Ama sömûrûldüğünün bilincinde olan kitle
ler birbirine kenetlenir, kendi ekonomik çıkıtları çer
çevesinde, toplanmak zorundadır.

İşte ülkemizde bu bilince ermiş demokratik kitle 
örgütleri içinde öğretmenlerin ki baş sıraya alır. Bilinç 
li öğretmenler kendi örgütünün çevresin de toplanır. 
Halkının sorunlarını, ulusunun sorunlarını bilen ve gö
ren öğretmen, sınıfının dışında batkınında bilinçlenme
sini Ester. Bu onun asil görevidir. Ama öğretmenin kar 
şısına egemen güçler çıkar. Onlar için herşeyden önce 
örgütlenme dağıtılmalıdır. Çünkü örgütlü kişi güçlü 
kişidir.

Bakın MC yönetime geldiğinden beri TÖB-DER ü- 
yesi en az 15 bin öğretmeni kıyıma uğratmıştır. Kar 
kış demeden dama taşı gibi yerini çeğiştirmiştir. Gem
lik'ten sürülen üç öğretmen TÖB-DER in yönetiminde 
bulunan kişilerdi. İlçemizde egemen güçlerin siyasal 
kadrosu ve onun başında bulunan kişi efendilerine layık 
biçimde iş görüyor. Afetim ona. Çünkü görevini tam 
yapıyor. Hani TV. deki gibi «çok çok güzel.. 10» Ama 
bu işler için Ankaraya gidip yorulması üzücü oluyor.

Oysa bakın gününü masada geçiren görevliye, öğren 
çişini yetiştireni iyen öğretmene, rüşvet yiyene, evlerinde 
gizli gizli ders verip sınıf geçirene, çağ dışı kafalıya hiç 
yeri değişir mi ? Öyleyse soruyoruz bu efendilere nedir 
ki istediğiniz ? Buradan Veyselleri, Cengizleri sürmekle 
rahat edeceğinizi sanmayın, her sürgün sizin korkulu 
rüyanız olacak, ve her sürgünün mutlaka hesabı soru
lacaktır.

Gemlik Azot Sanayii Fabrikaları ve Sitesi Camiini 
Yaptırma Yaşatma Derneği Tüzüğü

e) Gayesine uygun konferans, müsabaka, gezi tertip eder. Kitap, Mecmua, takvim 
Broşür ve benzerlerini çıkarır; Başkalarının çıkardıklarını tevzi eder f) Diğer hayır 
dernekleri ile borç veya bağış alır vererek karşılıklı yardımlaşır, g) Müftülükle devam 
h işbirliği yaparak imkanları nisbetinde yardımcı olur, h) Gayesine uygun vakıf 
tesisi kurar.

Madde 4 - Derneğin Şubesi yoktur. Siyasetle iştiğal etmez.
Madde 5 - Dernek kuruluşuna uygun bir federasyona dahil olabilir.
ÜYELİK : Madde 8 - Medeni haklara sahip 18 yaşını bitiren Türk vatandaşı 

kendi isteği ve yönetim kurulunun kabulü ile derneğe üye olabilir, öyelik istekleri 
30 gün içinde karara bağlanır. Yönetim kurulu sebep göstermeden üyelik isteğini 
reddedebilir.

Madde 9 - Derneğe üye olanlar senede 12,- ile 1200.- lira arasında aidat öderler.
Madde 10 - Derneğe Maddi ve manevi yardım bulunan hakiki vc hükmi şahısla

ra Yönetim kurulunca Fahri üyelik verilebilir. Fahri Üyeler seçme ve seçilme hakkı
na sahip okmaksizın toplantılara katılabilirler, isterlerse aidat öderler

Madde 11 - Dernekten ayrılmak isteyen üye Derneğe olan borçlrrını ödedikten 
sonra Dernek Başkanlığına yazacağı bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilir.

Madde 12 - Derneğin gayesi dışına çıkanlar tüzekte belirtilen üyelik icaplarını 
yerine getirmeyenler yürürlükteki konulara göre üyelik sıfatını kaybedenler yönetim 
kurulu.kararıyla üyeliken çıkarılır, itiraz halinde son karar mercii Genel kuruldur.

DEVAMI HAFTAYA

KONGRE İLÂN!
ATATÜRK İLKOKULU ve ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DER BŞK.

KONGRE İLÂNI
$. $. GEMLİK ORMANCILAR YAPI 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

24-I-I977 tarihinde Gemlik’te 24 Nolu Orman 
Kadostro komisyonu binasında saat 14.00 de Koopera 
tifimizin olağan genel kurul yapılacaktır 
Sayın ortaklarımızın belirtilen yer, gün ve saatte 
hazır bulunmaları rica olunur.

Kooperatif Başkanı 
GÜNDEM
1- Açılış- ve saygı duruşu
2* Kongere divanı başkanı seçimi vc üyelerini seçi
mi
3- Blanço ve kâr-zarar cetvelinin inden mesi ve kara 
ra bağlanması.
4* Eski yönetim kurulu ve deneticilerin aklanması. 
5- Teklif ve temennilerin incelenmesi.
6- Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimi 
7* Kapanış

Derneğimiz yıllık Olağan Kongresi 16 Ocak 1977 
Pesar günü saat 14.00 de Atatürk İlkokulu Salonunda 
yapılacaktır.

Ekseriyet «.ağlanmadığı taktirde 23-1- 1977 pazar 
gfi■ü eynı yer ve saatlerde yapılcektır

Sayın üyelerimizin anılan gün ve saatte toplatımızda 
hâzır bulunmaları Önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1, Yoklama ve açılış konuşması — 2, Kongere divanı 
seçimi —’ 3. iiygf duruşu — 4, Yönetim kurulu rapor- 
İrrıarn »kanması — S, Denetleme raporlarım okunması 
4. Beki yönetim kumlamın aklanması — 7, Yeni yöne
tişe ▼» Denetim karnilerinin seçimi — 8, Dilekler ve 
temeoasler — 9. Kapanıp

Duyuru
Balık Müstahsilleri
Sandık Atölyesinde 

Çalışmak Üzere Sandık 
Bıçkı Ustası ve Sandık 

Çakıcıları Aranıyor 
ÜCRET VE ÇALIŞMA 

ŞARTLARINI ÖĞRENMEK 
ÜZERE BALIKÇILAR 

DERNEĞİNE MÜRACAAT
EDİLMESİ

TEL 351 — GEMLİK

Kooperatifimiz ola
ğan genel kurulu 23.Ocak. 
1977 pazar günü saat 10. 
00 da Petrol-İş Sendikası 
Gemlik şubesi Lokalinde 
yapılacaktır.
Gereği tüm üyelerimize 
duyurulıu.

Saygılarımla

S.S Gemlik Örnek 
Sigortalılar Yapı

Yönetim KooperatifiKurulu

GÜNDEM

1-Yoklama ve Açılış 
2-Başkanlık Divanı seçimi 
3-Yönetim kurulu çalışma 
raporunun incelenmesi 
4-Bilanço ve gelir-gider 
hesaplarını incelenmesi 
5-Denetçi roporunun ince 
lenmesi 6-Denetçilerin ve 
Yönetim Kurulunun ibrası 
7-Yönetim Kurulu üyele 
rinin ve denetçilerin ye
dek lefi ile beraber seçil 
mesi
8-Gelecek yılın kadro, 
bütçe ve iş programının 
gö rüşülmrsi 
9-Kapanış

Zeytin Üreticisine 
18 Milyon Lira Dağıtıldı

yonlira ödeyebildik. Öde
melerimiz devam etmekte 
dir.» dedi. Kampanyanın 
son günlerde iyice yavaş 
İndiğini da söyleyen Koop. 
Müdürü, Fistıklı, Karabal- 
çık, Selçukgazi Köylerin 
de atımlar şöna erdi. Gem 
lik Köylerinin büyük ço
ğunda da Pazartesi günü 
kampanya kapanabilir. Gem 
lik Merkez, Umurbey, En 
gürücuk Köylorinde ise

atımlar devam etmektedir.» 
şeklinde konuştu.

Bu yll Kooperatif a! 
tunlarında 600 bin kg. ile 
Gemlik Merkez başta gel 
mekte, bunu Umurbey 
580. in kg, ile izlememe
dir. Daha sonra ise Ar
mutlu, Küçük Kumla, En- 
gürücük, Gençali Köyleri 
Kooperatife çak çok zey
tin satan şubeler arasında 
görülüyor.

Polis Karakolu 
Karşısında Büro Olarak 
Kullanılacak 
işyerleri Kiralıktır^ 

f
Müracaat : Tel. : 797

Mobilya Atelyesinde
Çalışacak Çırak 

Aranıyor

Müracaat :
Gemlik Körfez Tel. 797

Gemlik Körfezin 1977 Aboneleri 
Başlamıştır. Siz de Abone Olunuz
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Asil Çelik’in Temeli Bugün 
Başbakan israfından 
Atılacak

ülkü 
Ocakları 
Başkanı! Ay

I Hapis 
Cezasına
Çarptırıldı

IOB-DER Başkanı Çizmesi 
Memur Katsayısının 
14 Olmasını istedi

Bir KOÇ Holding ve 
İş Bankası ortaklığı olan 
Kaliteli Çelik Üretim Te
sisleri (ASİL ÇELİK) nin 
temeli bugün Başbakan 
Süleyman Demire! tara
fından atılacaktır.

Saat 9.00 da özel bir 
uçakla Bursa ya gelecek 
olan Başbakan Demirel, 
10.30 da Etibant Uludağ 
Volfram Tesislerinin, 13.00 
de Demirtaş Barajının te
mellerini attıktan sonra, 
Orhangazi Gemiç Köyünde 
kurulacak olan Asil Çelik 
Fabrikasının temelini ata
caktır.

Koç Holding, İş Ban
kası, Çelik Endüstrisi ve 
Dünya Bankası ile ortak
laşa kurulacak olan fab
rika, ağır sanayide kulla
nılacak saf çeliği işleye
cektir.

400 bin metre kare
lik bîr alanda kurulacak 
olan "Asil Çelik" Fabri

kası, sanayi için yılda or
talama 85 bin ton kalite
li çelik üretecek ve fab
rikada yaklaşık olarak 
600 işçi çalıştırılacaktır.

Halka açık bir A. Ş. 
olan Asil Çelik Fabrikası 
iki yıl içinde bitirilerek 
üretime geçecektir.

Zeylin Ürelicislne 15 Bin Adet
Zeytin Fidanı Dağılıyor

İlçe Ziraat Müdürlü
ğü tarafından zeytin üreti 
çişine önümüzdeki günler 
de 15. bin adet, zeytin fi 
dam dağıtılacağı öğrenildi.

Her geçen gün Gem 
lik'te zeytin ağacı sayısı
nın %50 artış gösterdiğini 
söyleyen İlçe Ziraat Tek
nisyeni Hakkı Çakır, da
ğıtılacak fidanlar hakkında

DEMİREL GEMLİK’E 
GELECEK

Orhangazi Gemiç Kö
yü sınırlarında kurulacak 
olan kaliteli Çelik ürete
cek fabrikanın temeli Baş
bakan Demirel tarafından 
atılmasından sonra 

şu bilgiyi verdi. «Her yıl 
olduğu gibi bu yılda üc
reti önceden alınmak üze 
re istiyen zeytin üreticisi
ne fidan temini Müdürlü
ğümüz tarafından gerçek
leştirildi. Ve yaklaşık 15 
bin adet zeytin fidanı 19 
Ocak gününden başlamak 
üzere üreticilere dağıtıla- 

Başbakanın Gemlik’e ge
leceği ve halka hitaben 
konuşma yapacağı öğre
nildi. Başbakan Süley
man Demirel daha sonra
Bursa'ya geçecek ve özel 
bir uçakla Ankara'ya ha
reket edecektir.

çaktır. Dağıtımdan sonra 
Teknik elemanlarımız eş
liğinde dikim çalışmaları 
başlayacaktır. Üretici 1. 

boy fidana 15 TL. 2. boy 
fidanın tanesine 12.5 lira 
ödeyecektir.»

Geçen yıl Gemlikli 
zeytin üreticisine 10 bin 
fidan dağıtılmıştı.

Bir süre önce Gemlik 
Lisesinde devrimci öğren
ci Musa Demir'i tabanca 
kabzasıyla başından yara
layan Gemlik Ülkü Ocak
ları Başkanı İskender Saka 
Asliye Ceza Mahkemesi 
tarafından bir ay hapis ce 
zasına çarptırıldı.

Lise de devrimci ve 
ülkücü öğrenciler arasında 
çıkan tartışmada Musa 
Demir adlı öğrenciyi ta
banca kabzasıyla başından 
yaraladığı iddia edilerek 
mahkemeye verilen Ülkü 
Ocakları Başkanının görü 
şülen duruşması sonucün- 
da 1 ay hapis cezası ve
rilmiş, fakat öğrenci olma 
sı nedeniyle ceza tecil e- 
dilmiştir. İskender Saka ay 
nı olay ile ilgili olarak Üs 
Disiplin Kararı ile «Bir yıl 
öğrenimden men» cezası- 
nada çarptırılmıştı.

Geçen hafta olağan 
üstü genel kurul toplan
tısı yapan TÖB-DER Gem
lik şubesine yeni seçilen 
üyeler kendi aralarında iş 
bölümü yaptı ve başkan
lığa Ercan Çizmeci, Yaz
manlığa Murat Şentürk. 
Saymanlığa Salih Türer, 
Kitaplık Koluna Gültekin 
Gök ve Lokal Amirliğine

Ertelenen Küçük 
Esnaf ve
Sanatkârlar 
Derneğinin 
Kongresi Yarın 
Yapılıyor

İlçemizin en büyük 
derneklerinden biri olan 
Küçük Esnaf ve Sanatkâr
lar Derneğinin ertelenen 
Genel Kurul Kongresi ya
rın yapılacak.

İskele Meydanında 
bulunan Şükrü Danış’a ait 
Gazino da yapılacak olan 
kongrede hesap durumu 
hakkında üyelere bilgi ve
rilecektir.

de Zeki Zeybekçî getirildi.
Yeni yönetim Kurulu 

ilk toplantısını yaptıktan 
sonra, öğretmenlerin eko
nomik, özlük haklan ve 
yurt sorunları hakkında 
görüşlerini d ile getiren 
şube Başkanı Ercan Çizme
ci, bütçe görüşmelerinde 
memurların katsayısının 14 
olmasını, çocuk zamlarının 
250 liraya çıkarılmasını 
atamalarda yapılan ada
letsizliklerin kesin olarak 
kaldırılmasını, öğretmen 
kıyımlarına son verilmssi. 
tüm çalışanlara grevli, 
toplu sözleşmeli sendikal

D. S. 4 te

T. Vakıflar Bankası 
Müdürü Fuat 
Sarıalioğlu İst. 
Beyazıt Şubesi 
Müdürlüğüne 
Atandı

İki yıldır Gemlik Vakıflar Ban' 
kası Şube müdürlüğünü 
yapmakta olan Fuat Sa- 

rıalioğlu terfian İstanbul Be 
yazıt Şubesi Müdürlüğü-

PAZARTESİ GECESİ 8 ARAÇ YOLDAN KAYDI

ENGÜRÜCÜK YOLU TEHLİKE
SAÇIYOR

Pazartesi gecesi ya
ğan yağışlar ve yolun ça
murlu oluşu 5 kamyonu 
devrilmesine, 2 taksinin 
yoldan çıkmasına neden 
oldu.

Engürücük köyüne gi 
rişte otaban yol çalışma
larını sürdüren araçların yo
lu çamurladıklarını ve ya
ğışla yolun kayganlaşması 
ile direksiyon hakimiyeti
nin kalmadığını söyleyen 
şoförler «kazalarını sorum 
lusu yolu bu hale getiren 
Karayoltandır» dediler.

Engürücük yolu her yıl birçok kişinin Ölümüne neden KAZALAR BAŞLIYOR 
oluyor. Son kazada yolun kaygan olması 6 kamyonun devril- Yaklaşık olarak 1 mil 

meşine yol açtı. Kazalarda I milyona yakın zarar meydana geldi, yon lira parasal kaybın o
Şans eseri Ölen olmadı. Kamyon şoförleri karayollarını Iduğu pazartesi günkü ka 

suçlayarak davacı olacaklarını söylediler. zadan ilkinde 35 DV 174

plakalı şişe yüklü kamyon 
kayarak Engürücük Köyü
ne doğru yuvarlandı. Ar
dından 09 AT 85 plakalı 
İbrahim Helvacı yönetimin 
deki traktör yüklü kamyon 
ilk kazanın 25 metre öte 
sine devrildi. İstanbul dan 
İzmir yönüne gitmekte o- 
lan 35 EP 388 plakalı a- 
sit yüklü kamyon ise ana 
yolun sağ tarafında inşa 
edilen alt geçite uçtu. Şö 
för ve yaıdımcısı hastaha- 
neye kaldırıldı. Bir süre 
sonra İse İstanbul'dan Muş 
la'ya gitmekte olan 48 AP 
855 plakalı Ayhan Yenice 
yönetimindeki Fort kamyon 
BP İstasyonu önüne ka
dar kaydı ve devrildi

Kazalarda ölen olmadı.

Asit yüklü 35 EP 388 plakalı kamyon çamurlu yolda 
kaydı ve alt geçit inşaatına uçtu. Kazada ölen olmadı.

Engürücük Köyü yolunda devrilen kamyonların 4 0 Ford 

I tanesi BMC idi.

ne atandı.
Çarşamba günü ak

şamı sevenleri tarafından 
Evin Restaurant’ta adına 
verilen yemek ziyafetin
den sonra ilçemizden ay
rılan Fuat Sarıalioğlu İs
tanbul’daki görevine baş
ladı.

Öte yandan Fuat Sa- 
rıalioğlu'ndon boşalan Mü
dürlüğe Malatya Vakıflar 
Bankası görevlilerinden 
Orhan Bokırcıgil atandı.

Cengiz Göral’ın 
İkinci Kızı 
Dünyaya Geldi

Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü ve «Haftadan Haf t 
taya» köşesi yazarımız Av. i 
Mehmet Cengiz Göral’ın \ 
2. kızı da dünyaya geldi. ı 

öğretmen Bilge ile evli 
olan Mehmet Cengiz 
Göral’a genç anneye 
yavrularını sağlıklı ve mut 
tu günlerde büyütmelerini 
dileriz.
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KÖRFEZ S«yti a

HAFTADAN 
HARAYA

SİYAH ALTINA NE OLDU
Zoytih üreüfccUşMrJrv *çher acısı hail. 

buÇijnkü sıY asal İktidarın kimlarden 
y*oa twxiW*«r>ı ortaya soydt«Juru gos« 
terması bak>rr»ı«'cfa»n son dUvco İlgi Ç«- 
SüCHdir.

Koeparatır topsa ma parstım dahi 
karşılama ac ak «lattan cay tin almakta, 
ynkutdn hiç ahm yapmamaktadır Qr- 
hangar» «*» tKMoc*. OamNh ta» krnlk'ta, 
Mudanya da bd^+adiF.

Tema< ustuna tama* atmaktan ürş- 
Noyio Hgttanecak (!> samanları kalma- 
m»s otan sayın 4gitila Çın t>o durum. 
POpünce konusu dahi olamamışta

Zayttn urshcılar+nm bu çarpıcı du
rum karşısında artık şapkalarmı önüne 
koyup düşünme samenten çoktan gel- 
mrş te geçmem üZdredir. İşçiler yasal 
neaiannı kullanıp da. grev yaptıkların
da milyonlarca liranın heba Olduğunu 
ons. bas oag>rp. vatan-mMIet nutukları 
atanlar, zeytin üreticisinin perişan du
rumunu konu dahi yapmamışlardır

Sarmaya sahiplerin© milyonlarca 
kredi dağıtanlar, vergi iadeleri yoluyla 
hnatnnyl çar-çur edenler, konu üretici 
ddumu. ta Ulan m dahi kıpırdatmamışlar, 
ono»nlerco üretici için bir kaç milyonu 
dahi göxden çıkaramamışlardır.

Siyaset iktidar, bu yıl ü reticiyi atçr 
durumda bırakan hava koşullarıyla a* 
deta yarş edercesine hareket eylemiş, 
aeytln üreticilerine karşı doğadan daha 
acımasız davranmıştır

Yapılacak sadece bir parça fedskâr- 
hkt». Bu üreticiden çok görülmüştür. Bir 
/•MU* emek, bir yıllık alın teri, bir yıllık 
çâ*a karşkığında verilen koskocaman 
b»r hiç...

Köylüye buzdolabı, çamaşır makk 
nesi, teiev'zyor götürdüklerini gerine 
gerine söyleyenler, sadece ve sadece 
•Skeicı sermayenin pazarfamasmr yap- 
bMonm zeytin üreticilerine karşı takım 
ÖkMon butamrfa açıkça kanıtlamışlardır.

Köylünün toprak, makina ve traktör 
earunvyie ilgilenmeyenler ona buzdo- 
abı, çameşır makinesi vaad etmekte
dirler.

Evet binlerce, on binlerce köylü, bin- 
•erce, onbinterce üretici bu durumu 
ÇOk-yi değerler di r m elidir, özellikle Bur- 
•• bötgeet üreticileri çok dikkatli olma- 
Mbrftar.

Sadece zeytin üreticisinin eli böğ
ründe kalmerTYŞfır Bursa bölgesinde*

Üzüm üreticisin ir durumu da İçler 
acis» öknuptur.

C'rfeytriz ayçiçeği üreticilerini aynı 
ğeyte karşrteremcr.

Hiç umudunuz ölmesin, bu tütün
de de »öy'e otecaMzr, tahılda de...

Çünk» bu Mkhr tütün üreticisinin 
Z^fln /edştlr ekenin, üzüm üreticisinin 
ködar değ kj*r, Sîzlerden oy alrruştır 
and fakat, sîzlerin iktidarı değildir.

Onienn programları emek en büyük 
ddğer -Yara> /erini airr amıştır. Onların 
OGKGMeri demokradk parti İç» mücade
leye eç«k değSdkr,

Bunter* Bunsa bölgesinin üreticileri.

M. Cengrz Gör al 
3e/®rnı 3a*/fa 4 de

I
şiir köşesi

Gidemezsin
Gidemensin, gidemenin arkadu»
Bırakıpta bitleri
Kulak ver
Yarın yollar çetinleşecek
Katan» sarınca dört bir yanı

Dağdan kurtlar İnecek

Sorarım sana
Sonra ne edersin 

tek ba»ına ?

Sana yalvarışım korkumdan değil
Bir can nereden baksan 

ödünç bir can 

veririm

Fakat ne değişir
Sen ver

Ben vereyim 
0 versin

Canmı kalır orta yerde 
ne dersin

Bin kişinin içinde yapa yalnızım
Milyon olsa umurumda değil
Hak bildiğim yolda tek başıma giderim ben 
Hlc bir kimse tu t masada elimden.

Hüseyin TAŞÇATAN

Bir ölür, Bin Doğarız
Güneşlerden kopardık 
Yüreklerimize hız 
Bir ölür, Bin doğarız

Sarmakta Gönlümüzü 
Bir savdaki amansız 
Bir ölür, Bin doğarız

Aydınlık için her gün
Karanlıklar boğarız
Bir ölür, Bin doğarız
Yarının gözlerinden
Blnblr umut sağarız
Bir ölür, Bin doğarız

ömrümüz yetmesedo 
öldükten sonra varız 
Bir ölür, Bin doğarız,

MÜCAHİT ÜNAL

Den Mutlu Olamam
Türklycm burda ağlarken 
Ben hiç gülemem 
Kandaşlarımın gözü yaşlıyken 
Ben burda mutlu olamam 
Haksızlıklar birbirini kovalarken 
Ben keyfime bakamam 
Kısacası Türklyem mutlu olmadan 
Ben mutlu olamam

ICLÂL SOLOKLU

Küçük Irmak
Küçücük bir ırmaksın, 
Gece gündüz akarsın, 
Yaz, kış demezsin, 
Şırıl, şırıl akarsın.

Durgun temiz suyun var. 
Her geçen seni anar, 
Ey ! ırmak, güzel ırmak, 
Senden güzeli varmt acap.

SAFFET ATIŞ
Şükrü Şenol llkukulu 4/A - Gemlik

Küçük Irmak
Yükseklerden denizlere
Çağlıyarak akarsın
Suyundan balığından.
Bize hayat verirsin

Kış arar durursun
Doğaya hayat verirsin, 
Seni öylesine severizkl, 
Cici ırmak küçük ırmak

NEŞAT ATEŞ 
Şükrü Şenol İlkokulu 
4/A Sınıfı - Gemlik

Nöbetçi 
Eczaneler

fnyutu 1S fi " Cumartaıl
Oıar 16 11 " Ptttt
Marta! 17 o Paıattesi
Gtmhi 18 f/ u Sah
2. Namıi 19 . 71 " Çarşamba
irşat 20 ff " Parşamba
fHt 21 m ft Cuma
Ctytir 22 Ocak 1977 tu marta ai

Kongre ilanı
Gemlik Din Görevlileri Derneği Bşk.

Gemlik Din Görevleri Derneğinin yıllık genel kong
resi 1/2/1977 Seli günü saat 10.00 da aşağıdaki günde
me göre İstiklâl Caddesi No, 15 deki Din görevlileri 
Lokalinde yapılacaktır. Ekseriyet temin edllomoase kong
re bir hafta sonra aynı yer, gün ve saatte yapılacaktır!

Muhterem Uyaletimlzin teşrifleri rica olunur,

İDARE HEYBTİ

GÜNDEM :

1 • Açılış,
2 • Kongre Başkanı ve Kâtiplerin seçimi
3 • Faaliyet raporunun okunman
4 * Murakabe heyeti raporunun okunması
5 • Tariki d, dilek v<s temenniler
6 • Yönetim kurulunun İbreli
7 * Yeni Yönetim Kurulu ve rnurnkeba heyetinin seçimi
8 • Kapanı»,



KÖRFEZ

»Şöyle buyrun Kapris hanım. Yok 
yok. o koltuğa değil canım, şuna» «Na- 
»ıl keselim efendim? Bakın şunlar bugü
nün modası, bunlar da geleceğin çizgi
lerinden» «Yalla, şöööyle kıvır kıvırcık 
boya bosa, »ucun yapışma her hal 
model gider» «.Bağdaş n»ı kurarsınız; a- 
yoklarımızı mı sallandırırsınız»? «Çöme- 
yim» «Sîz bilirsiniz» Yoooo, öyle yap
mak yok. Birazcık patilarinizl çeker 
misiniz cicim? işimi engelliyorsunuz a 
canım». «Bıyıklarınızı düzelteyim. kulak 
tüylerinizi da alayım nonoşum. Bakar 
mısınız aynaya.» «Ha ha ha haaaav»

nin' özençll haberi yalnızca bu, öyküle
nerek dile getirildi. Köpek berberi. Kö
peğin insana göre üstünlüğü. Bunlar 
soy isimlerini bulunduğu aileden alan 
kimlik belgeli mutlu köpekler, saygın 
köpekler(i). Yatakları blzlerin yatakla
rından çok üstündür kuşkusuz Dayalı 
döşeli, pırıl pırıl konaklarda, dâirelerde 
yaşantılarını sürdürüyorlar. Aileden bir 
kişiye gösterilen özen, saygınlık onlara 
da gösteriliyor. Hastalandı, hayvan dok
toruna. Vitamin yetersizliği vitaminler 
hazır Çeşit çeşit dışardan getirtilen 
mamalar. Değerleri mi? beş — yedlbin

Gemlik Azot Sanayii Fabrikaları ve Sitesi 
Camiini Yaptırma Yaşatma Demeği Tüzüğü

Geçen Haftadan Devam
DERNEĞİN ORGANLARI :
Madde 13 - Derneğin organları yanlardır. a) Genel kanıl b) Yönetim karala 

c) Denetleme kurulu.
GENEL KURUL
Madde 14 * Genel kurul 8 inci maddede belirtilen üyelerden teşekkür eder.
Madde 15 - Genel kurul her sene Ocak ayında. Yönetim kurulunun daveti üzeri

ne olağan toplantısını yapar. Yönetim yahut Denetleme kurullarıma gerekli gördüğü 
hallerde, veyahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine. Yönetim kurulu

<Çok güzel. Buyrun şu koltuğa tırnak
larınızı düzelteyim. Önce ön patilerinizl 
haaah. Şimdi de arka pati. O affınıza 
sığınırım Kapriscim. Evet arka patiler de 
şeeey, ayaklarınız da tamam efendim. 
Banyo almak ister misiniz? Öyleyse bu
yurun. Şu en havalı şampuanımız; bu
nunla mı, yoksa şununla mı? Evet en i- 
yfsiyle. Buyrun küvete. Sizi ben yıkaya
cağım- Oaaoh, na güzel vücudunuz, ne 
de güzel elleriniz, yumuşacık pelteler 
gibi titreşiyor Kapriiis... Bir de karnı
nızı ovayım. Çak güzel, göbeğiniz de 
şeeey yok diyecektim. Oooob misler gi
bi kokuyorsunuz. Saçlarınız, tüyleriniz 
pırıl pırıl. Sakın caddelerde fazla do
laşmayın— Aaea şortunuzu da mı çıkar
mıştınız? Buyrun bornozu. Üstünüzdeki 
giysi pek demode olmuş Kapris. Bakın. 
Şu yün giysi 250 lira hamfendicim. Yağ
murluk 150, fırça, tarak 100, vitamin 
50, boncuklu tasma oh affedersiniz. 300 
Hrar Hepsini alıyorum. Şuracıkta da 
yün giysimi giyivereyim. Biraz çekilir 
misiniz? «Oooo yağmurluk çok yakışmış 
size. Şık şık, çok şık bir hamfendi oldu
nuz» Mersi, çok mersiii». «Sayın Afitap 
hanim, köpeğinize başka şeyler».,. «Ha
yır efendim, hesap» «Tıraş, tırnak dü
zeltme, banyo 125, aldıklarınızla 975 
lira efendim» «Buyrun üstü kalsın».

Düşündürmeli, çok çok düşündürme
li frizleri yakardaki satırlar. Bir dergi-

bir ay içinde Genel kurulu olağaa üstü toplantıya çağınr.
GENEL KURUL’A ÇAĞRI :
Madde 16 - Yönetim kurulu. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin lis

tesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on gün önceden; toplantının gü
nü, saati, yeri ve gündemi iki gazete ile ilân edilmek suretiyle toplantıya çağrılar. 
Keyfiyet mahalli Mülkiye âmirine bir yazı ile bildirilir.

Genel Kurul birinci çağrıdan yarıdan bir fazla üyenin huzuru ile toplanır. Yeter 
sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya iştirak 
eden üye sayısı Yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayının toplantının iki ka
tından aşağı olamaz.

Madde 17 - Gene) kurul üyeleri düzenlenmiş listedeki isimlerinin karşısına imza 
ederek toplantıya girerken. Kongre, Yönetim Kuruldan bir üye tarafından açılır. Kong
reyi idare etmek üzere bir Başkan ile iki katip seçilerek gündeme geçilir. Hükümet 
komiserinin gelmeyişi toplantının tehirini gerektirmez.

GÜNDEM :
arasıymış.

Yurdumuzun, batısından doğusuna, 
güneyinden kuzeyine kulağımızı verelim 
bir. Dinleyelim iniltileri. Doğarken ö- 
lenler. Hasta yatağında kurtarıcı bek
leyen bebeler. Besinsizlikten çöpe dön
müş, sapsarı şişkin karınlı çoçuklanmız. 
Yukarıda bunları görmeyen, görmezlik
ten gelenler. Aşağıda, yukardakinin lük
sün lüksü yaşantısından habersizler. On
lara umut bağlayanlar. Çalışan, didinen- 
üreten. Emeğinin karşılığını alamayan; 
karnını doyuramayanlar. Yukardakinin 
çantasındaki parada, sofrafındaki yiye
cekte, sırtındaki giyecekte... nasırlı el
lerin emeği, temiz ahularının damla 
domla terleri var. Onların da köpekleri 
var. Lüks değil, süs değil, berber, tıraş, 
tırnak düzelttirmek bilmezler. Dostları
dır, arkadaşlarıdır.

Hayvanlarının gübresini yakarak ı- 
sınanmaya çalışanlar tarladan no bulur
lar ki? Can ciğer hayvanlariyle bir 
yerde yaşayanlar, hastane, doktor ka
pılarında bekleşenler. Onların emeğiyle 
yaşadığımızı az da olsa bir düşünebil- 
sek. Köpekler mi (!), ellerinin nasırını 
çapa kazma sapında; makinelerde bıra
kanlar mı daha saygın sayılacak bir 
görebllsek? Ulusça bir dengeye gelebilsek.

Söylediklerim, söylemek istediklerim 
belki hayalcilik olarak tanımlanabilir.

Denge kurulacak «Bir Gün Mutlaka»

Madde 18 - Gündemi Yönetim Kurulu hazırlar. Genel Kurulda yalnız gündemdeki 
maddeler görüşülür.. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin endabiri tarafından gö 
rüşülmesi istenen hususlar gündeme alınır.

Kararlar genel kurulda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 19 - Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır, a) Dernek organlarım 

seçer, b) Tüzük değişikliği yapar, c) Yönetim ve Denetleme kurulları görüşür. Yöne
tim kurulunu ibra eder, d) Hazırlanan tahminin bütçeyi görüşüp aynen veya değişti
rerek kabul eder, e) Derneğe lüzumlu gayri menkul malların satın alınması veya mev
cut gayri menkullerin satılması hususunda yönetim kurulu yetki verir f) Derneğin 
federasyona katılması veya ayrılmasına karar verir, g) Gündem sıracında değişiklik 
yapar. Yahut yeni maddeler ilâve eder, h) Derneğin feshine karar tariz.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Madde 20 - Yönetim Kurulu Genel Kurulca açık yahut gizli oyla seçilen 5 asil 

3 yedek üyeden teşkil teşkil eder. Yönetim kuruluna seçilen üyeler, kendi s alarmda 
bir başkan, bir başkan vekili; bir veznedar, bir muhasip, ve birde kâtip seçerek gö
rev bölümü yaparlar. Kararlar çoğunlukla alınır.

Madde 21 - Yönetim kurulu derneği temsil eder. Kendi fye’erinden birine veya 
birkaçına temsil yetkisi verir. Genel kurulca alman kararları verilen görev ve yetkile 
ri yerine getirip kabul edilen bütçeyi tatbik eder, gerekli harcamaları yapar. Derneğin 
gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar. Yönetim kurulu en az ayda bir def’ 
a toplanır. Başkan, yönetim kurulunca alman kararları yürütür.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Madde 22 - Denetleme kurulu Genel Kurulca seçilen 3 asil 3 yedek üyeden teşek 

kül eder. Derneğin denetimini yaparak sonucu bir rapor halinde Genel Kurala sunar.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :
Madde 23 - Derneğin iç denetimini Denetleme Kurulu yapar. Bu kurul derneğin 

gelir ye giderlerini, makbuzlarını fatura ve senetlerini, tutulması lâzım gelen defterle
rini, Derneğin çalışmalarını lüzumlu gördüğü zamanlarda denetler. Teshil ettiği nok
sanların giderilmesi için yönetim kuruluna ibraz eder. Sonuçları bir rapor halinde ge 
nel kuruluna sunar.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
Madde 24 - Derneğin gelirleri şunlardır, a) Asil ve fahri üyelerin verdikleri aidatlar 

b) Dernekçe tertip edilen temsil, konferans, müsabaka, gezi ve benzeri faaliyetlerden 
sağlanan gelirler, c) Dernek mamelekinde elde edilen gelirler, d) Şahıs veya müesse- 
selerce bağış vasiyet suretiyle verilen mallar, haklar (Menkul ve gayri menkul) ve

Kongreye Davet
Demeğimizin yıllık olağan kongresi 1 Şubat 1977 Sah günü saat 15.00 de 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde oturum 8 Şubat 1977 Salı 

gueü saat 15.00 de ayni salonda çoğunluğun varlığı aranmaksızın gündemdeki 
kotralar tartışılacak ve karara bağlanacaktır.

Sayın üyelerimizin belirtilen gün ve saatte toplantı yerine teşrifleri ilan yo- 
Juyla rica olunurr

Gemlik Motorcular, Kayıkçılar ve
' Benzerleri Derneği

GtJNDEM t Başkanlığı

1 — Açılış konuşması — 2 -r Saygı duruşu — 3 — Kongre başkanlık divanı 
•eçimî — 4 — Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmadı —- 5 —- Denetçi ra- 
poruMa okunması — 6 — Yönetim kurulu ve denetçilerin aklanması
7 — MubaMsmea gelir ve gider bütçelerinin müzakere ve tasdiki
t — Y Ilık çalışma programının okunması — 9 — Yönetim kurulu seçimi
JO — Denerçileııo geçimi -—il — Haysiyet divanı seçimi — 12 — Birlik temsil- 

— 11 — Dilekler — 14 — Kapanış.

bunların satış gelirleri, e) Derneğin yahut başkalarının hazırladığı kitap, dergi, takvim 
ve benzerlerinin satış gelirleri, f) Her çeşit aynı ve nakdi yardımler.

GELİRİN SAKLANMASI :
Madde 25 - Derneğin veznesinde 2000. - Liraya kadar para bulundurabilir, Bundan 

fazlası tahsil olduğu gün veya mazeret halinde ertesi iş günü Bankaya yatırılır.
SARF USULÜ :
Madde 26 Her türlü harcamalar fatura, senet ve makbuz gibi müsbet evrat kar

şılığı ve Yönetim kurulunun karariyle yapılır.
Medde 27 — Dernek veznesindeki para yetmediğinden yeteri kadar para bankadan 

Yönetim kurulunun yetki vereceği iki kişinin imzasıyle çekilir.
DEFTER TUTMA :
Madde 28 - Dernek yürürlükteki Dernekler Kanunun tutulmasını istediği noterlik 

çc tasdikli defterleri tutmaya gelen yazıların aynını giden yazıların da suretlerini mu 
hsfazsya mecburdur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 29 - Gündeme alınan tüzük değişikliği olağan yahut olağanüstü Genel Ku

rulda görüşülür. Kayıtlı üylerin yarıdan fazlasının karırıyla tüzük değişikliği kabul 
edilir.

FESİH VE TASFİYE :
Madde 30 - Derneğin feshi içte kayıtlı üyelerin en az üçteikisînin toplautıya

Devamı Sayfa 4 de
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SORUMLU MUDUR 
Av. M. Ctngh C6ral

SAHİBİ 
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemLik

körfez
t«l. ; rrr - obmlİk

Dizg/ *• Batkl *örf*z

15 Ocak 1977 Cumartesi

Siyah Altına Ne Oldu
emekçileri iyi değerlendirmelidir. Onlar 
kalkınmanın köylüden başlaması ilke* 
sine karşıdır, onlar “Halk İktidarı' deyi
mine slnlrlerlnler.. Bunlar İyi ölçülüp bl- 
çilmelidir.

Biz İnanıyoruz ki. Türkiye emekçisi, 
üreticisi artık kimin, kimden yana oldu
ğunu anlayacak ve değerlendirecek bi
linç düzeyine ulaşmıştır.

Bunun böyle olduğunu herkese ve 
dünyaya bu yıl kanıtlayacaktır.

GEMLİK KÖRFEZİN İNİCİSİ] EVİN RESTEAURANT

Polis Karakolu 
Karşısında Büro Olarak 
Kullanılacak 
işyerleri Kiralıktır 

Müracaat : Tel. : 797

Kongre hanı
GEMLİK AVCILAR DERNEĞİ

Demeğimirin normal umumi heyet toplantısı 30.1.1977 
pazar günü saat 20.30 da demek lokalinde yapılacağın
da* üyelerin teşrifleri rica olnnur.

İdare Heyeti

Taze balık ızgara çeşitleri - Sıcak soğuk yemekler - Mezeler ve 
itinalı ? vis ile müşterilerine hizmet etmekten kıvanç duyar 

Rezervasyonumuz vardır

İSKELE MEYDANI - TEL 71 - GEMLİK

Mobilya Atelyesinde 
Çalışacak Çırak 

Aranıyor

Müracaat :
Gemlik Körfez Tel. 797

GÜNDEM :
ı — s*yp duruşu — 2 — Yoklama va açılı; — 3 — 
Koagvv divaaı «eçitni — 4 — Faaliyet hesap ve denet
leme raporlarının okunması — 5 — Raporların müzake
reni ve ibraı — 6 — İdare heyetinin seçimi — 7 — Di
lekler ve kapanış

TÖB-DER Başkanının Açıklaması
hak verilmesini, eğitim 
kuramlarındaki tüm anti 
demokratik baskıların kal
dırılarak. öğretim özgürlü
ğü ve can güvenliğinin 
sağlanmasını istedi.

Çizmeci daha sonra 
şunları söyledi. “Ülkemiz
de 250 bine yakın öğ
retmenin maaş ortalama
sı 1700 lirayı geçmiyor. 
Bunun yanında nüfusun 
% 1 ini oluşturan ege
men güçlerin 5 kişilik 
ailesine 1 milyon 900

bin lira düşmektedir. İle
rici, yurtsever öğretmen 
ve memurların terfileri 
engellenmekte, zaten inim 
inim inletilen eğitim e- 
mekçileri kademe ilerle
melerinden ellerine geçe
cek -34 lira farka umut 
bağlatılmak istenmektedir. 
Ekonomik ve özlük hak
larımızı alabilmek için 
örgütlü mücadelenin ge
reğine inanıyor ve bütün 
eğitim emekçilerini çatı
mıza çağırıyoruz.

ilan
Gemlik Kaymakamlığından

1) ilçemiz Halk Kütüphanesi binasının 25.000.00 lira keşif bedelli sıva badana 
ve akan yerlerinin onanını işi 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince İha, 
leye çıkarılmıştır.

2) 2 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 10.00 da Gemlik Halk Kütüphanesi Mü
dürlüğü odasında ihale komisyonunda yapılacaktır.

3) Bu işe girmekiçin ihale günü saatinden bir saat evveline kadar 25.000 li
ranın keşif bedelinin % 7,5 uğu muvakkat teminat olarak Gemlik Mal Müdürlü- 
lüğüne yaptırıp teklif mektuplarına eklemeleri gereklidir,

4) Vasıf, şartlar ve buna ait keşif özetleri Pazar ve Pazartesi günleri haricin
de hergün mesai saatleri içinde Gemlik Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görü
lebiliri

5) Postahanede vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez ve nazarı dikkate alınmaz.
6) İsteklilerin belirli gün ve saatte teminatları ve diğer kanuni vesikaları ile 

birlikte Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur.

Halk Kütüphanesi Müdürü
Necdet Elâl

Kongre ilânı
Gemlik II Eylül İlkokulu Okul ve Öğrencilerini 

Koruma Derneği olağan Genel Kurul toplantısı 26/ 
12 /I977 tarihinde II Eylül İlkokulu salonunda 
saat 14. de yapılacak.

tjyelerimiıin teşrifleri önemle rica olunur.
GÜNDEM Yönetim Kurulu

1 - Açılış va saygı duruşu, 2- Kongre başkam 
ve katiplerin seçimi 3 - Faaliyet raporunun okun

mazı 4 - Denetim kurulu raporunun okunması,
5 - Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okun 
■mi, müzakere edilmesi aklanması. 6 - Yeni yöne 
tim karnin ve denetim kurulunun seçilmesi, 7 - 
Dilek ve temenniler, kapanış.

Matbaamızda Çalıştırılmak 
Özere İlkokul Mezunu 

çırak Aranıyor

Gemlik Azof Sanayi Fabrikaları ve Sitesi 
Camiini Yaptırma Yasatma Demeği Tüzüğü 

katılması şarttır. Üçte iki çoğunluk temin edilmediğinde Genel Kurul ikinci toplan
tıda üçte iki çoğunluk aranmaksızın fesih konusu görüşülür.

Fesih karan toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Madde 31 - Derneğin feshi feshi veya infisahı halinde sahih bulunan menkul gay 

ri menkul bütün emvali Gemlik Azot Sanayii Fabrikaları cami yakfına ( Derneğin 
feshi anında bu vakıf henüz kurulmamışsa fesih için toplanan Genel Kurulun uygun 
göreceği bir yere ) devrolunur.

Madde 32 - Tüzük değişikliğini müteakip ilk genel kurul toplantısına kadar der
nek aşağıda isim ve kimlikleri yazılı, son genel kurul toplantısında Yönetim ve De
netleme kurullarına seçilen kişiler idare ederler.

Derneğin kurucu ve ilk genel kurula kadar yöneticileri.
Ali Bölükbaşı : Başkan — Rastın Şuşuoğlu : Başkan Yardımcısı — Salih Boza- 
cıoğlu : Muhasip — jldris Alhanhoğlu : Veznadar — Alaattin Türkoğlu : Katip 

Şaban Erden — Kemal Ateş — Kürşat Tekin B İ T T I

Zayi

Gazetemizin 1977 Abonelerine 
Sizde Abone Olunuz

GAZETELER

İlan ve Reklam 
işleriniz için 
KÖRFEZ

BASIMEVİ
Sayın Gemlik’lilerin 

Hizmetindedir

Küçük ilan, 
Doğum, Gün, 

Emlâk Satışları, 
Vefat ilanları,

Kutlamaları ve 
Ticari

Reklamlarınız için

KÖRFEZ

BASIMEVİ

TEL 797 ye

BAŞVURUNUZ
Belediyemize ait 16 ET 907 numaralı kamyonetin arka plakası zayi olduğun- MBna*aMnaaaaaH^nMnı^HM*nMn 

dan, yenisinin çıkarılacağı için eskisinin hükmü yoktur. İlân olunur.

Umurbcy Belediye Bşk. Gemlik Körfezi

DUYURU
Balıkpuzarı Mah. ve Çevresinden Satılık Telefon alınacaktır. 

Müracaat : Güneysan Ticaret ve Sanayii Balıkpazarı Mah. A- 
lemdar Cad. No 8 GEMLİK

Okuyunuz Okutunuz

Abone Olunuz



DURMAYALIM DÜZERİZ

gemlik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

• ATI t 1H8 FİATI KO KITRU* T» OCAK 1*TT

CHP II ve ilce Yöneticileri Köyleri Tarayıp
SOlıbel Toplantıları Düzenliyor, ilk Toplantı Kımla’da Yapıldı
AKKILIÇ “İKTİDAR ZEYTİN ÜRETİCİSİNİ
KADERİ İLE BAŞBAŞA BIRAKMIŞTIR** DEDİ

DEMİREL GELİYOR DİYE 
TEKEL CUMARTESİ GÜNÜ
SİGARA DAĞITTI

CHP İl Yöneticileri I- 
le Gemlik İlçe Yöneticile
ri salı günü Küçük Kumla 
Köyünden başlayarak soh- 
bat toplantıları düzenle
mişler ve bu toplantılar
da genel yurt sorunlarıyla 
CHP nin yeni “demokra* 
sol felsefesini anlatarak 
köylülerin sorunlarını din
lemişlerdir.

İl Başkanı Yılmaz 
Akkıhç, İl Yöneticilerin
den Mehmet Koeava, Tur
gut Sınmaz. Sabri Seven, 
Av Yahya Şimşek, Yaşar 
Doğru, Gençlik Kolu Bşk. 
Erkan Ozeray, Hukuk Bü
rosu Başkanı Av. Hüseyin 
Erenses ve bir çok parti
linin katıldıkları köy soh
bet toplantısında konu
şan İl Başkanı Yılmaz 
Akkılıç "yıllar önce temel
leri atılan barajların, fab
rikaların yeninen temelini 
atan düşüncedeki iktidar 
yanlız Doğancı Barajının 

temelini ettikten sonra 
yediği yemeğe 168 bin 
lire ödemiştir" dedi. Ko
nuşmasına iktidarı oluş
turan iki partinin lideri
nin halkı artık aldatama- 
dıklarını söyleyen Yılmaz 
Akkılıç "Temel atma has
talığına tutulmuş bu ikti
dar, zeytin üreticisi inim 
inim inlerken ürünün de
ğerini vermemiş, köylüyü 
kaderiyle başbaşa bırak
mıştır. Ayçiçeci üreticisi 
feryad ederken bunu duy
mayan iktidar nasıl halk
tan yana olur.. Demirtaş 
Bucağında baraj temeli 
atıyoruz diyenler halkı 
kandırmak istemişlerdir. De- 
mirtaşta yapılan baraj de
ğil gölettir, yani settir. 
Ve buranın daha istimlâki 
bile yapılmamıştır” şek
linde konuştu,

Gençlerin hergûn öl
dürüldüğüne değinen

CHP İl Başkanı

"Bursa'da adına komando 
denen sokak canileri A- 
kademi ve Eğitim Enstitü
sünde eğitimi - öğretimi 
engellemekte, devletin gü
venlik kuvvetleri buna en
gel olamamakta, idare ön

CHP İl Başkanı Yılmaz Akkılıç Küçük Kumla da yaptığı konuşmada MC 
iktidarı zeytin üreticisini kaderi ile başbaşa bıraktı dedi.

lem alıyoruz demekte, fa
kat yine suskun kalmak
tadır*' diyerek okullarda 
can güvenliğinin kalmadı
ğını hatırlattı ve olayları 
yaratanları kınadı.

Akkıhç, konuşmasının 

sonunda Türk halkının 
gerçek temsilcilerini bu 
yıl seçeceğin*, bunun için 
halk düşmanı MC ye kar
şı halk gerekli cevabı ve
receğini söyledi.

Başbakan ve AP Ga- 
r-el Baş- anı S^teyman 
DemâaTm geçan hafta 
rtçanaa* geleceği gûn »es- 

I mi tatil okluğu hekie Te- 
ı kel Müdürünün fılrtrefe si ■ 
i gara dağıtması şAayetlere 

»ol «Çtı
Günlerden bari bayi

lere bir tak NmK aıga- 
I ra verilmezken Başbakan 

Demirel'm ilçeye geleceği 
I gûn MnsaM sigara dağıtı

lacağı İlçe Tekel Mudur- 
I ü ğ ü n c e duyurul
muş ve Başbakanın ilçe
ye çelmesinden önce da
ğıtım yapı mışttr. Tekel 
M üdütlüğü cuma günü 
oaireye sigara almaya gi
den tiryaki ve bayilere 
sigara vermezken, tatil 
günü ilk defa uygulama
sı görülen bir işlemle si
gara dağıtmış, bu ise bi
lerek yapı an bir ha*eket 
olduğundan esnaf tarafın
dan alayla karşılanırken 
bir kısım esnafta siyasi 
amaçlarla sigara dağmldı- 

| ğı için çağnya uymamış 
. ve sigara almamıştır.

Konuyla ilgili görüş- 
. lerini açıkİtyan Gemlik 
I Küçük Esnaf ve Sanatkâr- 

du»u aşna* aMaaaAa'«e»R- 
te a»» ediyor. Cuma gv 
aü Tekel e gtoan «aaMl 
ab boş Otmaricen taliı go» 
nü sığam Mğnuma». 
hamda Başbakan m gel
diği W gun dağıtılmast 
tab»A ■ eAayat konusu O- 
tur" dedi Şükret SaMBM 
Tahel Müdürünün esnafa 
MT tutumundan şika
yetçi okluklarını belirtti.

Gemlik Sahafında
İlk Lig Maçı
Yarın

Bir »üredir eçüdı aç ile
cek diye «por aavenerin 
merakla beklet) ğ i Gemlik, 
sahası n hayat yarın S0- 
morspor ve Yunv» spo« 
maçı he açılı yor

Sahanm soyunma o- 
dalarına 20 bm b-e har
canmasından aonra bitiril
miş ve bu hafta n.at ov- 
nanabi ir raporu verilmiş

öte yandan 
Bursa da oynonaa Boru-

Akıt “Gecekondulara 2 Ay içinde 
Tapular Dağıtılacaktır” dedi
Belediye Başkanı İb

rahim Akıt'ın gazetemize 
yaptığı açıklamaya göre 
gecekondularda oturanla
ra iki ay içinde tapuları 
dağıtılacaktır.

Belediye çalışmaları 
hakkına gazetemize bilgi 
veren Belediye Başkanı 
İbrahim Akıt, kanalizasyon 
çalışmalarının hızla devam 

Veğil mi?
Gelen Kim (!)

Adam yüksekten bağırıyordu avaıı 
çıktığı kadar..

• (Jeliyorrr, geliyorrr, iğneden ipleğe, 
tülle yoğurda, fasulyeden nohula, bas
madan ipekliye, yiyecekten içeceğe, a' 
kardan yakara, binerden uçara her çe
lil yiyeceğe, giyeceğe ve de içeceğe lam 
yapan, kıtaları kıtalara bağlayan, bü
yük Türkiye'nin mimarı, geliyor.

Bilin bakalım gelen kim (!)
Va !

ettiğini, çalışmaların denet
leme işleri İller Bankası 
tarafından yapıldığı halde 
Belediyenin müteahhit ile 
iyi ilişkiler sonucu açılan 

çukurlar kapatılarak çalışma 
ların sürdürülmekte olduğu 
na değinmiş ve kanalizas
yon bittikten sonra ilçenin 
önemli sokak ve caddele- 
İnin asfaltlanacağını söyle

miştir. Akıt, bu konuda 
şöyle konuşmuştur: ” Ka
nalizasyon çalışmaları biter 
bitmez Balıkpazarı, Halit 
Paşa Mah. , İstiklâl Cadde 
Ahmet Dural, ve İskele 
Meydanı, Pazar Caddesi
ne toplam 70 bin m2 as
falt yapılacak, yollardan 
çıkan parkeler ara sokak 
lara döşencektir.’.

TAPULAR DAĞITILACAK

Geceondularda otu
ran vatandaşlara tapularının 
dağıtılacağını bunun için 
çalışmalara başlandığını 
söyleyen Belediye Başka
nı Akıt, ” Belediye Fen 
Memuru ile Kadastro Fen 
Memuru gecekonduları tös 
bit için çalışmalara başla 
mışlardır Bu çalışmalar 
bitince tapuların tescilleri 
yapılacak ve gecekondu 
da bulunan 4t0 e yakın 
•vin tapusu 2 ay içinde 
yerilecaktir. ” dedi.

Küçük Esnaf ve Sanatkârlar 
Derneği Kongresi Yapıldı

ESNAF VE SANATKÂRLAR 

BAĞ-KUR’UN SAĞLIK YARDIMI 

YAPMASINI İSTİYORLAR

lar Demeği Başkanı Şük
ret Solmaz "Teke! Mu-

san Güven takımı rakibin

Gemlik Küçük Esnaf 
ve Sanatkârlar Demeğinin 
1976 hesap yılı Genel Kul- 
Kongresi Şükrü Şenol Ga 
zinosunda yapıldı ve ha
zırlanan yeni bütçe kabul 
edildi.

Kongrede konuşan 
esnaf ve sanatkârlar daha 
çok Bağ - Yur konusunda 
dertlerini dökmüşler, bu 
arada Bağ - Kur'un esnaf 
ve sanatkârlara mutlaka 
sağlık yardımı yapmasını 
istemişlerdir. Her ay dü
zenli pirim yatırırken bir 
tek aspirinin b le bizden 
esirgenmesine karşrvız ” 
diyen esnaflar, ilgilileri 
konuya eğilmeye çağındılar

Esnafın üzerinden 
vergi yükünün azaltılması
nın defter tutmanın kaldırıl

masının, askfiri geçim in
diriminin günümüz koşul
lanma göre ayarianmssınm 
istendiği kongrede konu
şan Demek Başkanı Şük
ret Solmaz bazı gaz note
rin polis se âhiyst yasası
na davatılarak kapatı'ma
nın esnafı mağdur ettiği
ni söyledi ve şöyle de
vam etti." Küçük Esnaf 
ve Ssnstkâdar hergûn dü
zensiz arten zamlardan «t- 
.kîtenmekte. akfıklan mal
lara zam getekan Betedk 
esnafın zam talebin ka
bul eamemekıede. Esnste 
dağıtılan krediler azdır, 
mutlaka cois'tfts’cır. 
Çı rskhk kanunu bir» - ön
ce medisten çıksnlmalı- 
dır.“ dedi

3-0 yenmiştir.
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Gemlik Sokakları, Sayın Demirel, 
Elektrik vs.

Türkiye’nin en zengin İlçelerinden 
biri olan Gemlik'in sokakları bugün tar* 
ladan farksız durumdadır. Bu çamur 
deryasında yürüyebilmek başlıbaşına bir 
hüner demektir. Başbakan Süleyman 
Demirel’in geldiği gün ilçeyi bayraklarla 
donattıran sayın Belediye Başkanı, ne* 
dense sokaklara karşı bayrak konusun
da olduğu kadar titiz davranmamakta
dır.

Sayın Demirel Gemlik sokaklarında 
yürümek zorunda kalsaydı sanırız o 
kadar hoşnut ayrılamazdı ilçeden.

Gerçekten de sayın Demirel konu- 
, şurken gayet coşkundu. Bu coşku içe

risinde yumruklarını sıkarak, kürsüye 
vurarak konuşuyordu. Dikkati çeken 
bîr sürü cümlesinin içinde en çok dik
katimizi bir cümlesi çekti; Gemlik köy
lerinden sadece ikisinde elektrik olma
dığını söylüyordu sayın Demirel ve bun
dan kendisine övünç payı çıkarıyordu.

Oysaki bu durum en azından sayı
sal olarak yanlıştı. Bugün Gemlik köy
lerinden altısında elektrik yoktur ve 
Gemlik'in 26 köyü vardır. Örneğin bir Fin 

dıcak’tajHaydariye’de,Hayriye, Güven li’de, 
Mecidiye’de, Yeniköy’de yoktur elektrik. 
Kaldı ki, elektrik olan köylerde de e- 
lektriğin gelmesinde Demirel veya hü
kümetlerinin bir katkısı yoktur. Bugün 
bir Küçük Kumla'da, Büyük Kumla’da, 
Engürücük'te, Kurşunlu’da, Umurbey-’ 
de. Karacaali’de, Armutlu'da elektrik 
varsa, buradan kendisine pay çıkara
maz sayın Demirel. Hiç kimse çıkara
maz pay, hatta hiç bir hükümet çıkara
maz. Bu köyler ya turistik önemleri, ya 
da ana yola yakınlıkları nedeniyle yara
dılıştan şanslı olan, varlıklı ve sorunu 
pek az olan köyler olup, buralarda e- 
lektriğin olması fevkalâde bir olay de
ğildir. Zaten elektrik gelirken de bu 
köyler önemli ölçülerde paralar öde
mişlerdir. Bu nedenlere bunlara bakıp- 
ta, "Türkiye işte böyle ilerliyor" diye hü
küm vermek son derece yanlış ve al
datıcıdır.

Sayın Demirel'! dinleyenler sanırız 
bazı sorularla ayrılmışlardır meydan
dan. En azından Gemlik köylerinin iki
den fazlasında elektrik olmadığını bilen 
yüzlerce insan vardı o meydanda. Ay
rıca yukarıda yaptığımız değerlendirme
yi yapabilecek ve sayısı azımsanmıya- 
cak derecede de insan vardı yine o 
meydanda. Artık halk, politikada söyle
nenleri değerlendirebilecek bilince çok
tan ulaşmıştır.

Sayın Demirel’i dinledikten sonra evlerine dö
nen insanlar, Gemlik sokaklarında çamura karşı 
savaş verirken cihetteki tnütebessim anımsayacak
lardır kürsüde söylenen sözleri. Bonun değerlen
dirmesini de yapacaktır o insanlar, mutlaka yapa
caktır.

Politika, meydanlarda insanları toplayıp, bay
rakları dükkanları aerınp, alabildiğine konuşmak 
demek değildir, Şimdiye kadar bu böyle geldiyse 

bundan sonra da böyle gidecek demek değildir. Politika 
ccı da olsa, halka gerçekleri dosdoğru söyleme ve

M. Cengiz Göral

D. S. 4 te
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şiir köşesi
yalamak

Dünya nerde-biz nendeyiz
Varla yolu arası bir yerde 
ölüm ruhumuzda yitile 
Tuz biber karıştı sevgiyede

İnanma aşk deyildi o / acaba ne 
Aşkımız basit bir çıkarmı
Ağlaya ağlaya doğduk yaşadık 
Gülerek ölenimiz varmı

Elinin emeğijusunun hüneri 
Bir bütünü ortadan bölüştük 
Gizli bir güç var yaşamın içinde 
Ama gerçeklerde acımak yok

ölüm^kaçınılmazlık, eyvallah
Yaşamak binkere ölüm 

lllede hangisi dersen 
Gene yaşamak güzel gülün

Mustafa Yazıcı

UMUTLUYUM
Ben yüksek' gökdelenlerin çocuğu değilim 
Ben yerden bir kaç metre yukarda 
Toprak kokan evlerin çocuğuyum 
Ben pırlantalar içinde yüzen 
Atlaslarca dalgalanan kraliçe değilim » 
Ben yüz yamadan şalvarı, başında çemberi 
Ayağında çarığıyla, elleri toprak kokan 
Umutlu bir insanım...
Benim gümüş çatal, kaşık tutan ellerim yok 
Tahta kaşığım, toprak çanağımda aşım ile 
Umutlu bir insanini
Ben mutluluk avına çıkmış avcı örneği 
Acılarını satıp, zorla mutlu olanlardan değilim 
Ben her^günü mutluluk damlaları dolu 
Her gün biraz daha umutlu bir insanım.

' Leylâ CAN

Nöbetçi
Eczaneler

Ctylir, 22 Ocâk " Cumartesi

Kuyu tu 23 *’ Pazar

üzer 24 »» ' ’’, Pazartesi,

Merkez 25 ” Sah

Gemlik 25 ■Çarşamba

Z.Namık 27 •• " Perşembe

Erçek 28 • Cuma

Şife 29 1977 Cumartesi

4

UYUMANI
İSTİYORLAR YAVRUM
Haydi yum gözlerini. 
Miniminicik yavrum. 
Uyumanı istiyorlar... 
Haydi yum gözlerini yavrukuş. 
Ninni...

Ayyaş
Afyonkeş
Derebeyi 
Uyurgezer 
Olmanı istiyorlar.

Miniminicik yavrum 
Senden kemik yalamanı, 
İstiyorlar.
Kısacası, seni kendilerine. 
Benzetmek istiyorlar yavrum...

Mustafa ÇAM

BİR DÜNYA
■ __ ■

İSTİYORUM
Bir dünya istiyorum 
Metihlerin ötesinden 
Sevgiyle, kardeşlikle dolu bir dünya 
bir dünya düşlüyorum marsların ötesinde

Yalanla dolanla kurulmayan bir dünya 
Bir dünya düşüyorum
Okulları sevgiyle dolu, sınıfları
Olmayan bir dünya

Sakaklarında emekçinin kanı akmayan. 
Irk dil, din ayrımı 
Olmayan bir dünya,

NEŞE
Gemlik Lisesi

İLÂN ve ABONE

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

SAHİBİ: HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

ÇORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı 

TEL. : T9T — GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
iÇanve ABONE F1ATLAR1

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

' Özel İlânlar pazarlıkla alınır.
Abese ; Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.
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KÖRFEZ
ÖNCE ULUSAL BİRLİK

İlan
Gemlik Kaymakamlığından

Bir ülke zengindir. Endüstrisi, tarı
mıyla ileridedir. Halkının geçim kaygı
lan yok denecek düzeydedir. Gelelim;

sanın lâiklik ilkesi 
altına alındı. Her 
suç işlenmiştir.«„■.

o ülkede çıkarcı durmaksızın

bir kez daha ayaklar 
zaman olduğunca bir 
Şahsi çıkar) veya nü-

1) İlçemiz Halk Kütüphanesi binasınla 25.000.00 lira keşif bedelli sıva badana
ye akan yerlerinin onarımı işi 2490 sayı'ı kanunun 
leye çıkarılmıştır.

2) 2 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 10.00 da 
dürlüğü odasında ihale komisyonunda yapılacaktır.

3) Bu işe girmekiçin ihale günü saatinden bir 
ranın keşif bedelinin % 7,5 uğu muvakkat teminat

ddesi gereğine* İha,

Gemlik Halk Kütüphanesi Mâ*

saat evveline kadar 25 000 İl
ci larak Gemlik Mal Müdürlü

olay çıkarır, ülkeyi yönetenler görmez
likten gelirler. Çeşitli yayınlarla, ülke 
insanlarını bölmeye çalışır; koşullandırıl 
mış kişiler acımasız insan avına çıkarlar; 
Toplum zor yoluyla sînirilmek, dize ge-
tirilmek istenir. Tüm çabaları 
böldürerek rahatça yönetmek 
Bunun sonucu egemen güçlere 
karşı koyma gücüde azalır.

bölerek, 
toplumu. 

toplumun

Dünya uluslarının; her şeyin üstünde 
ulusal birliğin parçalanmamasına ne den
li özen gösterdikleri ortada. Bunda ba
şarılı olamayan ulusların durumları da 
gözlerimizin önünde. İç ayaklanmalar, 
ülkelerinin uçuruma sürüklenir duruma 
gelmeleri. Ulusal birliğini herşeyin üs
tünde görmeyen, görmek istemeyen bir 
yönetim bu bozanlara göz yumar, yanlı 
davranış içinde olursa ki—Biz böyle bîr 
ortamdayız—giderek içiden çıkılmaz bir 
görünüm kazanır; tehlikeli noktalara ge
linir. Besledikleri, arkaladıkları acımak 
bilmeyen topluluk bir gün kendilerini 
de yer.

Böyle ortamlarda yöneticiler bir şey 
yokmuşçasına, seçim yatırımlarına giri
şilir; ülkeyi pespembe, güllük-gülistanlık 
gösteren nutuklar atarlar. Olayların ken
dilerince desteklenmediklerine da deği
nirler. Karşılarındaki, güdü siyasal ku
ruluşları suçlar, kışkırtıcı, ajan olarak 
tanımlarlar. Gerçekte, bu sözlerinde ken 
di duyuş, görüşleri yansır. Siyasal güç
leri ulusun gözünde gücünü yitirmesi 
yönünden «ahlâka, edebe» yaraşmayan 
sözleri, nutuk alanlarında, TV ekranla
rında söylemekte ürküntüleri yoktur.

Geçtiğimiz hafta içinde «Köylü Baş- 
bakerr(l)» geldi. Süslenmiş alandaki kür
süden isteksiz bir konuşma yaptı. Köye 
gitmekten, oraya hizmet götürmekten 
söz etti Orhangazi'de temelini attığı 
Çelik Fabrikasının, Uludağ'daki açtığı 
volfram madeni tesislerinin yurda geti
receği yararlardan söz etti. Bir vatan
daş alarak böyle kuruluşlar karşısında 
sevinmemek, gurur duymamak olanaksız. 
Ancak ulusal kuruluşumuz olursa. Yur
dumuzdaki maden yataklarının kaçta ka 
çı yabana uluslarınsa, volfram madeni 
de yabana ulusların ol attığı dünyaca 
aranan değerli bir maden Başta tüm 
savaş endüstrisinde kullanıldığı gibi baş
ka alanlarda da kullanılan bir maden. 
Sayın MC başkanı «Ne oluyoruz, neden 
birbirimizi yiyoruz? Sorusunun yanıtıra 
da X Bugün minarelerden ezanlar oku- 
euyor.» Ne zamandır okunmuyordu ? 
«Aynı Allah'a aynı Peygambere inanıyo
ruz» «Allah'a hamdolsun İstediğimizi 
yapıyoruz.» Gibi tümcelerde de Anaya-

fuz sağlama amacıyl*-, 'her ne surdtle 
olursa olsun, dini veye din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istis
mar edemez ve kötüye kullanamaz »Boy I 
le diyor Anayasamız 19. maddesinden 
aldığım bir bölümünde. MC BaşI Süley
man Demirel'ln Anayasanın bu maddesi 
ni unutmuş olması, bilmemesi düşünüle
mez. Öyleyse bilerek dini siyasetinin I- 
çine sokarak çıkarı için kullanmış; kul
lanmaktadır. Önemli olan fabrika aç
maksa, bir önemli olan da halkın dinsel 
duygularıyla oynayarak seçim yatırımı 
gaygı»sı içine düşmemektir. Konuşmasın 
da gece yapılan İstanbul Ankara yolcu
luğunda içi yanarak aşağıda köy aradı
ğını, ışıksız köyleri düşündükçe içinin 
burkulduğunu belirterek:«Şimdi öyle mi? 
Şimdi pırıl pırıl yanıyor köylerim. Köy 
lerim ışık içinde» buyurdular. Ama o köy 
lerdekilerin çözülmemiş sorunlarını, ışı
ğın içinde de olsalar kân ağladıklarını 
geçim zorluğu içinde olduklarını usun 
geçirmiyor mu, şimdi hiç üzüntüsü yok 
mu Sayın Demirel’in. Köye ışık geldi, 
herşey. her sorun çözüldü. Nerde o o kus 
pokuş? Şimdi yukarıdan zevkle serettiği 
köylerin ışıklarında birşey görmüyor mu 
acaba? Örneğin: Öldürülen gençlerimizin 
kanlarını, anaların babaların yaşlı gözle
rini. Uludağ' agiderken, Çelik Fabrikası 
temel atımına giderken kimin, kimlerin 
yardımları vardı? İşte o ışık içinde ışık
sız kalanların, Uludağ yollarına elli ton 
tuz döküldüğünü, fabrika yoluna 40.000 
liraya yakın değerde mıcır döküldüğünü 
bir. bilebilseydi seçim için nelerin nere
lere vardığını. Her gidilen yerde huzur
suzluktan söz açılır.

Ortada huzursuzluk var. Huzursuz
luğun giderilmesini sabırla bekleyen ulus 
da var. Temelden, açıştan önce, büküme 
t*, ulusa egemen olmuş durumda olan 
komandolar komutanın kulağı bükele; 
konun üzerine iyice eğiline ki öğrenci, 
öğretici ana baba güvelik içinde olalar. 
Kuşkusuz bu istek bir özlemden öte ge
çemez. Geçemez çünkü Süleyman Demi
rci’de cinayetlerin kavgaların bitmesini 
istemez* MC döneminde sarsıldığımızca 
sarsılmadık hiç. Çocuklarının öldürülmek 
korkusu her an sarmadı anaları babaları. 
MC döneminde ırkçı kıpırdanışlıır, em
peryalizm özlemleri gelişti, boylandı. MC 
döneminde ulusal birliğimiz param parça 
edildi, edilmekte. Neden ulusal birlik is 
tiyoruz bu ortamda?

Günü geldiğinde ulusumuz, birlik, 
anlayış içinde, bilinçlice bu birliği sağ
layacak. Önümüzdeki seçimlerde, tek um 
ut, tek güvence CHP yi seçerek.

Gazetemizin 1977 Abonelerine Sizde
kanlınız

lüğüne yaptırıp teklif mektuplarına eklemeleri gereklidir.
4) Vasıf, şartlar ve buna ait keşif özetleri Pazar ve Pazartesi günleri haricin

de hergiîn, mesai saatleri içinde Gemlik Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görü
lebilir.

5) Postahanede vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez ve nazan dikkat* alınmaz. 
,j 6) İsteklilerin belirli gün ve saatte teminatları ve diğer kanuni vesikaları il* 

birlikte Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur.

Halk Kütüphanesi Müdürü

Menkulün Açık Artırma ÎLANI 
GEMLÎK İCRA MEMURLUĞUNDA^

Dosya No : 976/561

Bu borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazık mallar 
satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 9/2/1977 günü saat 11.00—11.15 de Gemlik İstiklal caddesi No 
13 de yapılacak ve o gün kıymetinin % 75 ine istekli bulunmadığı taktirde 
10/2/1977 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılacak en çok fiat verene satıla
cağı ve satış şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği taktirde 
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin 
yukarıda yazılı dosya numarasıyle icra memurluğuna başvurmaları ilân olunur.

karvol

Muhammen kıymeti
17/1/1977

Cinsi

İcra Memuru

(Mahiyeti vc önemli niıLira Krş Adedi

5000 00 I Singer marka 11,5 ayak beyaz renkte

5000 00 50 Tanesi 100.- liradan pamuk yatak
10000 00 50 Tanesi 200.- liradan yün battaniye
10000 00 50 Tanesi 200.- liradan tek kişilik demir

(İc. İf. K. 114/1, 114/3)

telikleri)

faal baz 
dolabı

Alemdar Enternasyonal Ticaret ve
Yağ Sanayi Anonim Sirkeli 

İdare Meclisi’nden
Alemdar Enternasyonal Ticaret ve Yağ Sanayi A. Ş. Hissedarlarının 17-1.1977 

tarihinde yaptıkları fevkalâde Genel Kurul Toplantıaı’nda 1.000 000.— (Bir milyon) 
TL. tutarındaki esas sermayenin 9.000.000.— (Dokuz milyon) TL. arttırılmak su
retiyle 10.000.000.— (On milyon) TL.’na çıkartılması ve arttırılan miktarın beher 
hisse 1.000.— kıymetinde olmak üzere, hamiline muharrer cem’an ( Dokuz bin ) 
adet hissenin sahip bulundukları hisseler nisbetinde, rüçhan haklanın kullanmak 
şartıyla hissedarlara teklif edilmesi kararlaştırılmıştır.

Arttırılan sermayeden ortaklarımızın hisseleri nisbetinde pay almalarını terai- 
nen 10.2.1977 tarihine kadar Şirket Merkezin* müracaatla sahip oldukları hissenin 
hisse miktarının l/4* ünü makbuz mukabili ödemelerini ve bakiye 3/4* ü için de 
taahhütte bulunmalarını rica ederiz.

ALEMDAR ENTERNASYONAL
TİCARET ve

YAĞ SANAYİ A. Ş.
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GEMLİK KÖRFEZİM İNİCİSİ EVİN RESTEAURANT
Taze balık ızgara çeşitleri - Sıcak soğuk yemekler - Mezeler ve 

itinalı servis ile müşterilerine hizmet etmekten kıvanç duyar 
Rezervasyonumuz vardır

İSKELE MEYDANI - TEL 71 - GEMLİK

DOKTOR RESTEAURANT
Sayın Müşterilerine Uygun Fiatlarıyla Hizmet 

Etmekten Kıvanç Duyar
Izgara çeşitleri, Taze Balık, Çeşitli Mezeler, Teiniz Servis 

Tel : 169 İskele Meydanı GEMLİK

Matbaamızda 
Çalışmak Üzere 
İlkokul Mezunu 
Çırak Aranıyor

Kongreye çağrı
KARACAALİ KÖYÜ TURİZM DER. B$K,

Derneğimizin yıllık olağan Genel Kurul Kon 
resi 2 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 20.30 da 
Pernek Lokalinde yapılacaktır.

Üyelerimiyin teşrifleri rica olunur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM
I. Açılış,
2. Divan Başkam aaçimi, aaygı duruşu
3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
4. Denetleme Kurulu ’* ' '*
5. Yönetici ve Deneticilerin aklanması
6. Dilekler, Eleştiriler.
7. Kapanış.

Kongre ilanı
Kulübümüzün yıllık olağanüstü genel kurul top 

ianesi 12 Şubat 1977 cumartesi günü saat 19 00 da 
Kulübümüzün toplantı salonunda yapılacaktır Ek
seriyet Hasıl almadığı takdirde 19 Şubat 1977 cuma- 
tesi günü şaat 19.00 da aynı yerde ekseriyetin varlığı 
aranmaksızın yapılacaktır.

Sayın iyelerimiz belirtilen gün ve saatte toplatı 
yarında bulunmaları ilftnan rica olunur.

Gemlik Tüccar Kulübü
Yönetim Kurulu

GÜNDEM
Açılı* konuşmazı, Kongre Divanı Seçimi

2- Saygı duruşu
3- Üye aidat miktarlarının arttırılması konusunun 
mizakaraai,
4- Dilekler ve temenniler
I- Kapanış

İLAM
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğine açtığım isim 

talihi dnvaeıam ydpılan duruşması sonunda bu 
yer mnbkemefânin 25/ 12/179$ tarih 975/354 esas 
971/567 karar sayılı ilamıyla aüfuetaki BURHAN 
CEYLAN ismimin EKREM CEYLAN olarak tashi- 
feine karar verilmiştir. ilan olunur.

Mevlit
Umurbeyli Emekli BaşKom.

AHMET UYSAL’ İN 
ölümünün 7. gününe rastlayan 
23 ocak 1977 Pazar (yarın) 
günü akşamı yatsınamazin— 
dan sonra Karsaklı Camimde 
mevlit okutulacaktır. Din kar
deşlerimize duyulur.

Ailesi

ilân
Arsa Salın Alınacaktır

GEMLİK ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN KU- 
RUMUMUZUN İHTİYACI İÇİN 4000-10000 m2 
ARSA veya ARAZİ SATIN ALINACAKTIR.

Teklif vermek isteyenlerin 24. 2. 1977 tari 
hine kadar lüzumlu belgeleri ile Bursa Şube Mü
dürlüğümüze müracaatları ilan olunur

TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU 
BURSA $UBE MÜDÜRLÜĞÜ

Gemlik Sokakları vs.
çözümleri halkla birlikte aramak demektir ve artık 
bu Türkiye'de de böyle olacaktır.

"Gemlik köylerinin iadece ikisinde elektrik 
yoktur” demek hiçbir şeyi değiştirmez. Köylü bili
yor ne kadarında elektrik olmadığını ve biliyor e- 
lektrik olanlarda neden olduğunu, olmayanlarda da 
neden olmadığını... Bunu biliyor sanmak en büyük 
yanılgıdır.

İşte böylesine yanılgı içinde olanlar, bu yıl so
nunda o köylüden büyük bir dots alacaklardır. 
Gemlik köylüsünü bu ders verecek kitleden soyut
lamak elbetteki olanaksızdır. Bunu yaşayan herkes 
görecektir..,.

M. Cengiz Göral

SÜRÜYORLAR. SÜRSÜNLER...
gibi- kilit noktalardaki yöneticiliklere getiri
lirken, bunlara karşı duranların, yasaların 
tam olarak uygulanmasını istiyenlerin sü
rülmesinden, kıyılmasından daha doğal bir 
sonuç beklenemez. Ama; bakalım bu gidişin 
sonu nereye?

□ İŞARDA KALACAK BAYLAR
Devlet memuru olduklarını unutarak, 

parti militanlığı yapan, bu denli suçu-güna- 
hı omuzlamış öğretmen düşmanı yönetici
ler; sizlere soruyorum.

Yasaların ve mahkeme kararlarının tam 
olarak uygulandığı bir dönem gelende, tü
münüz görevden istifa mı edeceksiniz? is
tifa edip te şimdi maşa’ltğını yaptığınız 
partilerden aday mı olacaksınız?

"Tümünüz T.B.M.Meclisi Binasına sığ
mazsınız baylar..."

SEVİNMEK Mi ZOR ÜZÜLMEK Mİ?
Öğrencilerimin böyle yıl ortasında öğ

retmensiz kalmasına üzülüyorum. Ama; 
halkın, MC yönetiminin devrimci öğretmen, memur 
ve öğrencilere karşı tavrını anlıyabilmesl bakımın
dan bu sürülmenin sevindirici yanları da vardır. MC 
iş başına geldiğinden bu yana sürülen, kıyılan on 
binlerce öğretmenden Ben, sadece bir tanesiyim... 

| Demek ki, MC nin değer ölçüleri ile uyum yapmı- 
yan yanlarım var. Eee.. doğrusu, aynı olması zaten 
olası değil.

Sevinen başkaları da var elbet.... Çok doğaldır bu.. 
“Üzülmeye yüzü, büzülmeye bağası olmayanlar. 

! sevinir gibi yaparlar....* GİDERKEN
Öğretmensiz kalan öğrencilerim, 
Umurbey'li; Gemlik’li dostlarım 
Sevenler, sevmiyenler, 
TÖB-DER’li öğretmenler 
Değerli görev arkadaşlarım, 
Tüm devrimci kardeşlerim 
Sizlere selâm olsue— 
Fen Bilgisi dersliğindeki deney tüpleri, 
TÜP MAŞALARI 
Kitaplıktaki canım kitaplar. 
Dizdik, kullandık, öğrencilerim ve Ben. 
Beraber götürecek değildim ya sizi, 
Gidiyorum, kalanlara selam olsun-. 
Bahçedeki mor çiçekler. 
Kırmızı güller 
Aynı doğrultuda diktirdiğim kibrit kavakları, 
Böyleyiz biz insanlar, 
Bazan yakılacakları koklar, 

I K o kİ anacakları yakarız.
Kendinizi koruyunuz, 
Su gönderamem artık 
Sîzlere selam olsun.. 
Elinde çantasıyla soruşturmacılar. 
Tanık olarak dinlediniz 
Sordunuz; söyledik, yazdık... 
Sekiz gün öğlen yemeği yemedik yftzfiıAzden, 
Sonunda no oldu?
Sadece harcırah almak. 
Denize girmek için mi gelmiştiniz yoksa? 
İngilizce sınavında okul kapısında 
G-î (eriyle nöbet tutan jandarmb erleri 
Sîzlere selam olsun...
Hdlya’lar, Ahmet'ler, Hüseyin'ler.. 
Nemlenmesin gözleriniz 
Haksızlıkları yıkacak’ 
Yarını kuracak sîzlersiniz... 
Geçer bu kara günler 
Silinir sisli bulutlar 
In’lerlne çekilir bir gün;
Tilkiler, çakallar ve da KURT’lar.»
Danıştay’a Selâm olsun... y, SMTIK
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Felâketezdeler Belediye Bakanına ” Bize iş bulun ” dediler

Deprem Bölgesinden Gelen
23 Aile Hnsnnnğo Kampına
Yerleştirildi
Bîr süre önce Van 

iölgesinde meydana ge- 
fen deprem felaketinden 
lağdur durumda kalan 
3 aile Gençlik ve Spor 
takanlığı Hasanağa Kam
ıma yerleştirildiler.

Van Erciş Merkez, ve 
laydarbeyli. Topraklı Köy- 
iri. Muradiye. Çaldıran 
e Köylerinde yakınlarını 
aybeden felâketzedeler 
nar ve İskân Bakanlığına 
aş vurarak devletin hima- 
esini kabul etmişlerdir, 
fayıs ayına kadar Hasan- 
ğa Kampında kalacak o- 
ın 23 aile bu süre sonun 
2 isterlerse geldikleri ye 
> dönebilecektir.

Sunğipek'te Karbon Sülfürde
Çalışanların Çalışma Süresinin 
9 9 9 9

6 saate indirilmesi konusunda
Fabrika Müdürü ile tartışan isçi / / /
tazminatsız olarak isten atıldı 

9

Sunğipek Fabrikası ter istekleri kan 
on sülfür bölümünde ça
şan işçilerin, çalışmaları- 
n 6 saat olmasını des
teleyen ve bu yolda ça
tmaların hızlanması için 
çiler arasında liderlik ya- 
ın Laboratuvar işçisi Sa

As m iş aktı işveren ta 
fından fes edildi.

Konuyla ilgili olarak 
iûessese Müdürü ile tar
ttığı söylenen Sadi As 
i olaydan bir süre sonra 
veren tarafından t azmi- 
ıtsız olarak işten atılmış 
î, Konuyla ilgili gazete- 
ize bir oasın bildirisi gön 
eren Gemlik İşçi Kültür 
emeği olayı kınamış ve 
imlan söylemiştir:

ülkemizde, egemen 
rafların yürüttüğü faşist 
«ki ve cinayetler son 
ünlerde had safhaya var 
ıştır,

İşçi grevleri kanla 
MMmafrra, öğrencilerin 
smöfcratfc doğrultudaki

154 kişiden oluşan fe’T takımlarıda isteyen fela- I bulursak Gemlik’e yerleşi 
laketzedelerin yiyecek, gi ketzedeler ”bu yöreler gü*5 riz" şeklinde konuştular,
yecek ve yakacakları Kay sel vej bolluk içinde, £iş I Akıt, isteklerinin en kısa za
’makamlık tarafından temin 
edilmektedir. Kampın ya
takhanelerine yerleştirilen 
154 kişilik grupta 35 İlk
okul çağında çocuk, 20 
çalışabilecek erkek bulun 
maktadır.

Kampı ziyaret eden 
Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt'tan kendilerine iş bul 
masını isteyen felaketze
deler" Büyük acılar çek
tik. Sağolsun devlet baba 
bize elini uzattı. Ama da 
ha dertlerimize çare bulun 
muş değil” dediler. Bele 
diye Başkanından mutfak

ve ölümle 
susturulmaya çalışılmak
tadır.

Ülkemizin genelinde 
süregelen bu Faşist baskı 
ve yıldırma politasının a- 
macı ezilen sınıfların dü
zene karşı muhalefetini 
basifize etmek, ezmek, hal 
kımızı köleleştirmektir,

Uzunzamandır ilçemiz 
de de süregelen bu baskı 
politikası son günlerde da 
hada hızlandırılmıştır.

Sunğipek Fabrikasın 
da İŞÇİ SINIFININ müca 
delesine önderlik eden, 
Karbon sülfürde kötü ko
şullar yüzünden günden 
güne yaşamından bir par
çasının koptuğunu hisse
den, Emekli maaşlarını a- 
lamaden hayatlarını yitirer 
İşçi arkadaşlarının' müca-y 
deletini destekleyen bir 
devrimci arkadaşımız işve 
ren tarafından yetkili sen
dikaya danışılmadan taz 
rrinafaız işten atılmıştır, 

de

Van ve çevresinden gelen felâketzedelerden 23 aile toplana 1 54 kişi Haşan 
ağa Kampına yerleştirildi. Felâkzedeler kampı ziyaret eden Belediye Bşk.
Akıt'tan iş istediler.

' FAŞİST EĞİTİME HAYIR, DİYEN
LİSELİ İLERİCİ ÖĞRENCİLER

TARİH, AHLAK TC FELSEFE Kitaplarını YAKTILAR
Gemlik Lisesindeki i- 

Jerici öğrenciler, okutul- 
i makta olan Ahlâk, Tarih ve 
, Felsefe Kitaplarını yaka- 
। rak” faşist eğitime Hayır" 
ı dediler.

Bu yıl Liselerde oku- 
| tulmakta olan Ahlâk, Ta

rih ve Felsefe Kitaplarında 
çağ dışı, bilime aykırı ve 

■, ırkçı bölümlerin bulunma* 
' sının bilerek yapıldığını 
; söyleyen Liseli öğrenciler" 

babalarımızı Doktordan şo 
refsiz sayan, emek düş- 

i manı, Irkçı ve bölücü bu 
i ders kitaplarını okumaya* 
| cağız, Faşit eğitimin baş

langıcı olan ders kitapla
rını yazan ve yazdıran dü 
şünce kendine faşist genç 
İlk yetiştirmek istemekte

manda yarine getirileceği
ni söyledi.

dır ama buna biz ilerici 
gençler engel olacağız, bu 
nün için gerici ve çağ dı 
şı ders kitaplarını yakıyor.

faşist eğitime hayır diyor 
uz” dediler.

Ders kitaplarını yakan 
Liseli ilerici öğrenciler da

Gemlik lisesindeki ilerici öğrenciler, faşist, gerici ve 
ırkçı eğitimi kınadılar ve okullarda okutulan Ahlak,Felsefe, Ta 

rlh Kitaplarını yaktılar.

BİR DUR DİYEBİLECEK..
Herjön bir eeocîn. isçisi*. öğretme» i» iMirâtaa 

haberleriyle Riklerimize kadar irtiliyerez. Siyasal 
cinıyrtler aylardan beri bir bir drvam ederken ölüm 
sayılan sen günlerde iki batta üç* çıkmağa başladı. Faşi- 
zim deneyleri ülkede kendini açıkça ortaya çıkardı. Ve 
bu gidise sorumla devlet kuruluşlanndan bir dur diyebile 
cek güç çıkmamaktadır.

Aylardan beri sürdürülen faşist tırmanışa, yurtsever
OevanM t. 4 te

TÖB-DER
’ S ALTIK* IN 
i SÜRÜLMESİNİ 
I KIN ADI

Bir süre önce Umurbey 
Ortaokulu müdür yardımcı
lığından Çankın Orta Elma 
lı köyüne sürülen öğretmen 
Veysel Saltık’tn kadrosu Mil 
li Eğitim Bakanlığı tarafın
dan çektirildi ve harcırah 
veri imedenjo kul ile ilişiği 
kesildi-
GemlikTÖB-DER şube si, 

Ijeski yönetim kurulu üye 
(erinden olan Veysel Saltık 
’ın sürülmesi olayını kınadı.

Gemlik TÖB-DER Sb. 
yaptığı açıklama şöyle:

Öğretmen mücadelesi 
halkımızın emperyalizme, 
faşizme ve sömürüye karşı 
verdiği bağımsızlık ve demok 
rasi mücadelesinin bir par 
çasıdır. Egemen güçler ve
rilen mücadelede öğretmen
lerin tek örgütü TÖB-DER 
e karşı halkın öğretmenine 
karşı saldırılarına, yıldırma 
istemlerine bir yenisini daha 
eklendi TÖB-DER üyemiz 
Veysel Saltık arkadaşımızı 
da sürdüler. Hemde yolluk 
vermeden hemde oldu bit- 

I tiye getirerek ve harcırah 
yaşasının 59.maddesini çry- 
nîyerek sürdüler. Arkasından 
kadrosunu da çektiler

ha sonra "d em okra tik Lise”, 
"faşizme ölüm" sloganları 
nı attılar ve dağıldılar

DÜĞÜN ÇIKIŞI

MEYDANA

GELEN

FECİ TRAFİK 

KAZASINDA 

İKİ KARDEŞ 

CAN VERDİ

Cumartesi günü Ter
me Otel de yapılan bîr 
düğünden ayrılan Askeri 
Hara Subaylarından Yarbay 
Hayrettin Sarıkaya nın kul 
landığı özel oto yoe çıkar 
ken karşı yönden gelen 

araç ile çarpışmış ve me- 
dana gelen feci kazada 
Şebnem Sarıkaya ile Çiğ
dem Sarıkaya ölmüşlerdir

Öğrencilerimize bir doktorun 
bir işçiden daha şerefli, 
evli bir kişinin bekâr bir ki 
siden oaha ahlâklı olduğu 
nu belirten ırkçı .şoven dü
şüncelere karşı TÖB-DER 
li öğretmen daima mücade
le verecektir. Halkın öğret
meni olan bizler işçiye - 
köylüye sömürülen kişilere 
küfreden düşüncelerine 
daima karşı olduğumuz 
için sürülüyoruz. Emperya
lizme, faşizme karşı oldu 
ğumuz, ülkemizin bağım
sızlığı uğruna mücadele 
verdiğimiz için sürülüyoruz
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Oh, Oh Ne İyi!..
Cinayet, cinayet, cinayet... Her gün 

en azından iki genç öldürülüyor Türki
ye’de. İstanbul'da öldürülüyor. Ankara’
da. İzmir’de, Manisa'da. İskenderun’da 
öldürülüyor. 20, 21 yaşlarında yarının 
doktorları, hukukçuları, mühendisleri, 
öğretmenleri kısacası yarının aydınları 
öldürülüyor. Ve susuluyor ve yaşam sü

rüyor ve demokrasi komedisi sürüyor.. Yü 
rüyoruz böylece büyük Türkiye’ye doğrul.

Artık yazmanın, çizmenin bir anlamı 
yok biliyorum. Faşizm provası yapılıyor 
Türkiye’de biliyorum. Bunları bile, bile 
sadece bağırmakla, yazmakla yetinme
nin bir anlamı yok. Faşizm açmış ağzını 
'Türkiye'yi 21. yüz yıla girmeden yutaca
ğım "diyor. Onda sonra neden gençler 
öldürülüyor diye yakınmanın anlamı o- 
lamaz elbette, biliyorum. Seçtiklerini öl- 
lüreceklerdir ve öldürüyorlarda..

Ben bu arada anaları düşünüyorum 
babaları düşünüyorum. Onların yerine 
koyuyorum kendimi, dünya başıma çök 
müş gibi oluyorum.. Çağın en yaslı, en 
talihsiz analarını, babalarını düşünüyo

rum ve onlar nasıl dayanıyorlar bu acıya 
bilemiyorum.

Artık toplumuda alıştırdılar buna. 
Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Sanki genç
ler değilde Fareler öldürülüyor. Sanki Ata 
türkTürkiye’sinde değilde, Hitler Alman- 
yasında, Musolini İtalya’sında, hatta on
ların daha kötüsü bir ülkede yaşıyoruz* 

Gazeteler yazmasa kimsenin duya
cağı yok. Ve televizyon’ da programlar 
yapıyoruz”Gülünüz Güldürünüz ’’ diye. 
İnsanları ©şek, ayı, öküz yapıyoruz oh, 
oh ne iyi. Gülüyoruz ve güldürüyoruz çok 

şükür.
Kitaplar yazıyoruz ahlak, mablak 

üstüne. Almışız cetveli elimize, İşçinin 
şerefinin boyu ile, doktorunkini ölçü
yoruz ve açıklıyoruz tüm dünyanın hu
zurunda ölçmeyi doktor kazandı diye 
oh, oh ne iyi.

Yaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz 
ve bu arada öldürüyoruz, geçinip gidi
yoruz işte, oh, oh ne iyi..

Demokrasi var efendim, o seni öl- 
dürüyorsa sende onu öldür, Nerde gö 
rülmüş böyle fabrika-böyle yol baraj, 
ve garaj ve de böyle demokrasi değil 
mi efendim?., 45 milyonda iki kişi öldü 
rülmüş çokmu yani, siz demokrasimi 
ze bakın, demokrasimize oh. oh, ne iyi

Böyle gelmiş,böyle gidiyor işte oh, 
oh ne iyi,

Şarkılar, türküler,gazinolar, barlar 
sinemalar, televizyonlar, güldürenler 
ve öldürenler. Rahatımıza diyecek yok 
oh, oh ne iyi.

Ve bu arada birisi bir şey söylemiş, 
o da olmasa daha çok rahat olacağız- 
ama söylemiş işte o bozguncu, o na 
muMuz" Bir gün mutlaka" demiş o 
birisi, birileri..

Bir gün mutlaka.,,. Oh oh ne iyi,.

şiir köşesi
Ve Ölüm Kampları 

Sessizliğin Tutsağıyken
-Düşün-tutsak esmer gecelere, Sûperfonlk jetler türküleri,
Sanat biteviye solgun.
Kağıtlar sararmış maviliğinde enginin. 
Güzele yangın yeşile bakan renkler.
Yeşile dönük bir toprak, 
Asya bozkırlarına inat, 
Direnen şu yeni kuşak. 
Uzak Asya yeşilliklerinde, 
Atan milyonlarca kalp.

Savaş türkülerde güzel, 
Oysa yaşamak...
Dostluğa doya doya, 
Özgürlüğe kana kana, 
Yaşamak ne güzeldir.

Yaşamak bir türküdür, 
Memleketimin karabağrında. 
İnceden inceye tüten ocaklar, 
Bir türküyü söylüyorlar, 
Uzak Asya bozkırlarından, 
Taa.. Amerika, da kızılderili, 
Çadırlarına kadar.

Bir Dünya Doğuyor
Beni iyi belleyin pis sokaklar
Yağmurların arındıramadığı taşlar
Yıkık dökük evler
Kokuşmuş hava, su
Beni iyi belleyin
Şimdi ölüyorum
Lâkin, birazdan gene geleceğim
Açılan her pencereden
Ben çıkacağım
Tükenmek bilmeyen gücümle
Hiç eksilmeyen inacımla
Kafanıza vura vura
Bundan böyle
Ben doğacağım üstünüze.

İbrahim BursalI

İLÂN ve ABONI

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

•AHİBİ: HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

ÇORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İd ar» Yeri ; Gazhane Cad. Şirin Paıajı

Dizgi ve askı :

TBL. : T9T

GEMLİK
İLAN VE

Körfez Basımevi - Şirin Patajt 

— GEMLİK

KÖRFEZ GAZETESİ
ABONE FİATLAR!

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

Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

Yutamıyorlar-sesten hızlı oisalarda.
Ve ölüm kampları, 
Sessizliğin tutsağıyken, 
Yer gök ve deniz sağır,

Yırtarcasına evreni,
Duyulan canhıraş ve o kadar da yakıcı, 
Ve soluklu haykırış insanlardan.

Savaş türkülerde güzel, 
Yaşam türkü söylemek, 
Mücadele sonuna kadar, 
Ölüm olsa-beni sana doyuran, 
Ne yazar?...

Mustafa Çam

Değişecek
Haberin olsun 

gün sayıyorum tek tek 

bir şeyler başlayacak göreceksin 

bir şeyler bitecek.

Bu bir, tutsak olmayacağız 

iki, mutluluk diliyorum 

karanlık günlere elveda 

takvimlerden siliyorum

Ne ağaya tapınacak umut 

ne de orantısız bir yaşam 

uğraşın bedeli tatlı yorgunluk 

her akşam.
Mücahit ÜNAL

Nöbetçi
Eczaneler

Şife 29 Ocak ” Cumartesi

CeyUn 30 99 *' Pazar

Kuyucu 31 99 ’’ Pazartesi

ûnr 1 Şubat ” Sah

Merkez 2 •9 " Çarşamba

Gemlik 3 *1 ” Perşembe

Z.Namık 4 ır " Cuma

Prçek S 9» 1977 Cumartesi
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Ötelere varmadan. yediyüz yıl ya
şamını sürdürmüş Osmanh İmparatorlu
ğundan çıkışımızı yapalım. Bu uzun tu
rada ea/erin, nadan olabildiğini kısaca 
gözden geçirelim.

Bîr davla* yaşaminda yediyüz yıl çok 
uzu nsüredîr. Şu yönden uzundur diyo
rum. Bu süre içinde devleti yönetenler, 
o zamanın dünyasına ters düşerek, yırt- 
larını donarak yönetimlerini sürdürmüş
lerdir. Batı dünyasına az da olta dânsay- 
diler, tutucu olmasay diler ; halkına yak
laşımlarını olumlu yönde türdürseydiler 
ne olurdu? Bugünün Türkiyeli nice güç
lü, düşünsel yönden nice ileri olurdu? 
Sorusunu da sormamız gerekliğini göz
dün ırak tutmamak olanaksızdır.

Yediyüz yılın belirli bölümlerinde 
imparatorluğa yalnızca toprak kazan
dırma kaygısı başta gelmiştir. Palalar, 
aklar, yaylar işlemiş, en büyük impara
torluk yaratılmıştır.Ne var ki yalnız top 
rak almakla dünyanın güçlü devleti o- 
iunamacağr uslardan uzaklaştırılmıştır. 
Kuruluştan bir süre sonra Yıldırım Baya 
zıt'm Timur'a yenilgisiyle de ülke, uzun 
yıllar kargaşalık içinde, yönetimsiz kal
mış; Çelebi Mehmet'le ikinci kuruluş 
devrini açmıştır. Çoğunca ülke din bil
ginlerinin görüşleri doğrultusunda yöne
tilmiş, kararlar bu kişilerin «olur» de
meleriyle uygulanır olmuştur.

1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in 
dünyaya açtığı pencere de iyice değer
lendirilmemiş, Fatih devrinden sonra da 
çoğunca karanlık bir süreç içinde yaşa- 
nıimıştır. Sarayı besleyen Anadolu insa
nı, yalnızca sömürülmüş; kaderine bıra
kılmıştır. Avrupa, buluşlar yolunda yü
rürken, zamanın yönetimi bunlara sırtını 
çevirmiş, kulaklarım tıkamıştır. Fetvalar, 
ilari her akımın, ileri düşüncenin engel- 
cisi olmuşlardır. Özgürlükten, halka bir 
şeyler vermekten yana olan kişiler, asıl 
mışlar, boğdurulmuşlar; acı çektirerek 
ölüme bırakılmışlardır. Bunların yanısıra 
ilari gören, yenilikten yana olan padi
şahlar, vezirler, yaşatılmamış; tahtları 
başlarına geçirilmiştir. Yukarıda da de
ğindik. Karanlık güçler egemenliklerini 
sürdürme savaşımı İçine girmişlerdir. Yük 
seİme Devrinden sonra ülke yavaş yavaş 
küçülmeye başlamış; sonunda yenik, tut
sak ulus olarak alimiz, kolumuz bağlı 
kalakalmışız. Bu sona dayanamayan ki
şiler, Mustafa Kemal önderliğinde Kur
tuluş Kavgamız. Tüm dünyaya parmak 
ısırtan büyük yengimiz. Bu yengi sonucu 
yeni yönetim, yeni devlet, yeni ulus.

1923 de kurulan genç Cumhuriyeti
miz çok sarsıntılara göğüs germiş, yeni
leşmenin devinim içinde olan ulusumuz 
kalkınma savaşına girmiş; 1946 yılında 
da demokrasiye adımını atmıştır. Gelelim 
1950—1960 arası demokrasi adına demok 
vasinin de katledilmesine bir kapı açmış 
tır. Bunu söylerken, şunu da görmemiz 
yerinde olur. Bugünkü ortam dünü aş
mıştır. 1950—196q arası göz yumulan 
Nurculuk başta, öbür tarikatlar da ül
kemiz yönünden oldukça tehlikeli olmuş; 
bugünki ortamın gelişmesine neden ol
muştur. Beğenilmeyen yönetim ordunun 
ulus yararına girişimiyle ortadan kaldı
rılmıştır. Bugünki durum ne?

1971 de Demirel hükümeti beyenil- 
medlğinden ordunun yüksek düzeyindeki 
kumandanlarca verilen muhtırayla yöne
timden uzaklaştırılmıştı, ölümler, ev 
basmalar, düşün suçundan içeri atılmalar 
o günlerdeydi. Bugün dünden daha çok 
Anayasa çiğnenmektedir. Daha gencimiz 
öldürülmekte, yada öldürtülmekledir. 
Düşün suçlarından zindanlarda aydınlan' 
mız çürütülmekte; kişilikleri içinde dü
şün boğulmaktadır. Anayasal kuruluşlar 
hiçe sayılmakta, genç kuşak okul kitap
larıyla geriye götürülmekte; düşman kamp 
lara bölünmektedir. Okullar baskı altın
da. Basın baskı altında. Ulus bireyleri 
baskı, ölüm korkusu altında, sessiz gelen 
zamlar geçim koşullarını her saat zorlaş
tırmakta; ulus bir çıkmazın içindedir. 
Kanlı eller, yalanla ulusu uyutmaya çalı
şanlar, Danıştaydan, Anayasa Mahkeme
sinden tokatlar yiyenler yönetimdeler. 
Yurdumuzda oynanan bozkurtçuluk o- 
yunlarına sorumsuzca bakmakta!ar baş
taki!er. Ülke kan ağlıyor; kasada metelik 
yok; kimin umurunda. Demokratik bir 
ülke olduğumuz demokrasilerde yaşamın 
zor olabileceği görüşü ağırlığını arttır
maktadır. Herşey Demokrasiye yükletil- 
mekte. Karanlık kafacıklar, dini kuralla 
rın geçerli olma gereğini savunmakta; bu 
arada şeriatla ilgili bir konferas laik do 
mokratik Cumhuriyetimizin bağrında top 
lanma çabasında.

Bugün bizleri yönetenler’ demokra
simizi lâstik gibi uzatarak, tüm pis, çir 
kef, utanç verici, ulus yararından uzak 
işleri, uzatılan bu demokrasi sözcüğü i- 
çine sokmaktalar; demokrasiyi suçla- 
maktalar. Boğmaktalar giderek demokra
siyi.

Güçleri yetecek mi, becerebilecekler

M

i

Gemlik Liseliler Kültür ve Dayanışma Der. Tüzüğü
Madde I Derneğin Adı. Gemlik Liseliler Kültür ve Dayanışma Demeği'dir. Kısa 

adı LÎSE-DER dir. Derneğin yeri. Çarşı meydanı Demîrsubaşı Mah. Akmanlar tşha- 
nı No. 218 Kat. 2
Madde 2 Derneğin Amacı. Orta Öğrenim kuramlarında okuyan bu kuramlardan mezun 
olup üniversiteye giremiyen gençliği-, toplum ve ülke sorunları yönünde bilinçlendir
mek, birleştirmek ve dayanışmalaıım sağlamaktır.

Madde 3 Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.
a) Yurt sorunlarına ilişkin incelemeler yapmak, öneriler hazırlamak ve bu önerileri 

orta öğrenim öğrencilerine ve kamu oyuna sunmak, b) Orta öğrenim öğrencilerinin 
eğitimi ile ilgili, ekonomik, demokratik eğilimli istemlerini çeşitli yöntemlerle aaptaya 
rak kamu oyuna açıklamak, ilgililere iletmek, çözümlerini ve değerlendirilmelerini sağ 
lamak. c) Orta öğrenim öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmelerinde yararlı 
olmak üzere kitaplıklar oluşturmak onlara ucuz kitaplar sağlamak, d) Çeşitli seminer 
konferans, açık oturum ve tartışma toplantıları düzenlemek, e) Tiyatro, folklor, sine
ma, spor karşılaşmalar gösteriler düzenlemek. Bu çalışmalara en geniş biçimi ile orta 
öğrenim öğrecilerinin katılmalarını sağlamak, onlara yeteneklerini geliştirme ve sergi- 
leyebilme olanaklarını sağlamak, f) Bildiri, bülten, afiş, yürüyüş, miting vb. yayın ve 
çalışmaları yapmak, g) Gerektiğinde amacına uygun kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Üye Olmak Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma.
Madde 4 Derneğe üye olmak için aşağıdaki koşullar aranır, a) 18 yaşını bitirmiş 

ve medeni haklarını kullanma ehliyetinde olmak, b) Orta öğrenim kuramlarından bi 
rinde öğrenci veya bu kuramlardan mezun olup yüksek öğrenime girmemiş olmak, 
c) Yılda 1.200,- Tl. yi geçmeyecek şekilde aidat ödemeyi kabul etmek, d) Demeğin 
amaçlarını benimsemek.

Madde 5 Derneğe üye olmak isteyenlerin yazılı baş vurmaları üzerine yönetim 
kurulu bu isteklerini tüzüğün 4. maddesindeki şartlar üzerine inceliyerek bir ay için 
de karara varır.

Madde 6 Üyelikten Çıkma. Her üye yazılı isteği ile her zaman üyelikten ayrı
labilir. Üyelikten Çıkarılma, a) Derneğin amacına aykırı davranışta bulunma yetkili 
kurullarca alınan karara uymamak ve verilen görevi yapmamakla direnmek b) Üç ay 
üst üste aidat ödememek c) Medeni hakları kullanmaya engel’ kesinleşmiş ceza almak 
d) Bir yüksek öğrenim kurumuna kayıt olmak. Yönetim kurulunun üyelikten çıkarma 
kararına genel kurulda ihtiraz edebilir.

Üyelerin Hak ve Yükümlükleri.
Madde 7 Her üyenin seçme ve seçilme hakları vardır. Her üye ilgili kurullarca 

kendisine verilen görevleri yapmak ve aidatlarını düzenli ödemekle yükümlüdür.
Fahri üyenin oy hakkı yoktur ve dilerse aidat verebilir.

Dernek Organları.
Madde 8 Derneğin organları şunlardı., a) Genel kurul b) yönetim kurulu e)denetleme ku. 

Genel Kurul
Madde 9 Genel kurul derneğin en yetkili organıdır, derneğe kayıtlı tüm üyelerdenoluşur 

Genel Kurul Toplantısı
Madde 10 a- Her yıl aralık ayı içinde bir kez olağan toplanır. Yönetim kurulu 

toplantıyı ancak bir ay geciktirebilir, b) Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde ve 
ya dernek üyelerinin 175 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır, c) Genel ku
rul toplantısı üyelerden en az yarısının bir fazlası toplantıda hazır bulunmasıy ile o- 
lur. Toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 
bu ikinci toplentıya katılacak üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye- 
tam sayısının iki katından az olamaz. d.) Genel Kurul toplantısı için en az 15 gün 
önce yerel iki gazate ile toplantının yapılacağı gün ve saat, gündem ilan ebilir. Ye
rel mülkiye amirliğine bir yazı ile durum bildirilir. Toplantının geri bırakılması ha
linde yeniden yapılacak toplantının yeri, günü saati ve gündemi geri bırakılma sebebi 

ile birlikte ve en azından 15 gün önce yerel gazeteler ile üyelere duyurulur.
Genel kurul toplandısı birden fazla geri bıraktırılamaz.

Genel Kurul Toplanma Şekli.
Madde 11 a) Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve yerel mülkiye amirliğine 

bildirilen gün saat ve yerde yapılır, b) Genel kurula katılacak üyeler yönetim kuru
lunca düzenlenen listedeki adlarının hizasına imza atılarak toplantıya girerler.

Devamı Haftaya

Kongre Duyurusu
Gemlik Sahil Kulüp Derneğinin yıllık Genel Kurul kongresi 7/2/1977 tarihinde 

saat 20,oo de Ziya Kaya Bulvarı Kaya Ap. Kat 1 Daire 1 de bulunan lokalimizde 
yapılacaktır Üyelerinize duyurulur

Yönetim Kurulu Bşk
Halil GÜNEŞ

GÜNDEM

İ

Gazetemizin 1977 Abonelerine Sizde 
konimiz

1. Yoklama ve açılış
2. Konre Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının okunması
5. Raporlar Hakkında konuşma
6. Yönetim Kurulunun aklanması
7. Bütçenin müzakaresi ve kabulü
8. Yeni yönetim Kurulu seçimi
9. Dilek ve temenniler
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DOKTOR RESTEAURANT

GEMLİK KÖRFEZİNİN İNCİSİ EVİN RESTEAURANT '
Taze balık ızgara çeşitleri - Sıcak soğuk yemekler - Mezeler ve 

itinalı servis ile müşterilerine hizmet etmekten kıvanç duyar 
Rezervasyonumuz vardır

İSKELE MEYDANI - TEL 71 - GEMLİK

Sayın Müşterilerine Uygun Fiatlanyla Hizmet 
Etmekten Kıvanç Duyar

Izgara çeşitleri» Taze Balık. Çeşitli Mezeler, Teiniz Servis 

Tel : 169 iskele Meydanı GEMLİK

SARIKAYA AİLESİN E

Genç yaşta aramızdan ayrılarak 
bizi sonsuz acılara bırakıp giden

ŞEBNEM V6 ÇİĞDEM 

kardeşlerimizin ailesine baş sağ 
lığı diler. Acılarını paylaşırız.

3.G Sınıfı 
ve öğretmeni 

Ayça Gül Can

BA| SAĞLIĞI

Elim kaza sonucu aramızdan 
ayrılan
ŞEBNEM ve ÇİĞDEM Sarıkaya 
nın kaderli ailesinin acılarını 
paylaşır, baş sağlığı dileriz.

Göktaş Çiçek Evi

İlan
GemBk Kaymakamlığından

1) İlçemiz Halk Kütüphanesi binasının 25.000.00 lira keşif bedelli sıva badana 
ve akan yerlerinin onanını işi 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince İha, 
leye çıkarılmıştır.

2) 2 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 10.00 da Gemlik Halk Kütüphanesi Mü* 
düdüğü odasında ihale komisyonunda yapılacaktır.

3) Bu işe girmekiçin ihale günü saatinden bir saat evveline kadar 25.000 li
ranın keşif bedelinin % 7,5 uğu muvakkat teminat olarak Gemlik Mal Müdürlü- 
lüğüne yaptırıp teklif mektuplarına eklemeleri gereklidir.

4) Vasıf, şartlar ve buna ait keşif özetleri Pazar ve Pazartesi günleri haricin
de hergün mesai saatleri içinde Gemlik Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde görü
lebilir.

5) Postahaneda vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez va nazarı dikkate alınmaz.
6) İsteklilerin belirli gün ve saatte teminatları ve diğer kanuni vesikaları ile 

birlikte Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur.

Halk Kütüphanesi Müdürü
Necdet Elâl

Gemlik Sahası törensiz açıldı 
İLK MAÇI SÜMERSPOR 5-0 KAZANDI

Soyunma ocuları tamam 
lanan Gemlik sahası ge
çen hafta futbol 
karşılaşmalarına açıldı ve 
yapılan ilk maçta Gemlik 
Sümerspor rakibi Yunus 
«con 5-0 yendi

Sahaya Ömer- Ha
şan- Haydar- Kemal- Ah
met- Celal- 1 Ahmet Neca 
tf- Canip- Alaahtin- Isma- 
•f- kadrosuyla çıkan Sümer 
stor zayıf rakibini sahada 
ezdi

Kendi sahası ve seyir
cisi önünde rahat bir o- 
yun çıkaran Sümerspor'un 
götlerini 7 dak. İsmail, 10 
21, 30, dakikada Alaatin 
57, dakikada ise Celal kay. 
deni

Yarın Sumertpor- 
Fe’hiye îdmanyurdu saat 
1400 de Gemlik Borusan 
G*j-/en- Esnafspor maçları 
yapetocaktır.
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Sahanın açılışında rakibini 5-0 yenen Sümerspor. Onbiri görülüyor.

İLAN
Gemlik Asliye 

Hukuk Hakimliğine 
açtığım soy isim tasi 
hi davasının yapılan 
duruşması sonunda 
bu yer mahkemesi 
nin 26/1/977 tarih 
1977/20 esas 977/3 

karar sayılı ilamıyla 
nüfustaki Zürt soy i s 
mim Zümrüt olarak 
tashihine karar ver 
ilmiştir. İlan olunur

İngilizce Dersi Almak isteyenlerin Dikkatine
Sömestr tatili süresince İngilizce öğretmeni bir bayan tarafından ortaokul, Lise, Kolej, 
eğilim enstitüsü ve yay-kur öğrencilerine modern yada klasik metod başka İngilizce 
İngilizce dersi verilecektir Gemlik Tel. 656 ya başvurunuz.

Sunğipek
Hergeçen gün 

halktan yana’ÖĞRET 
MENLER sürgün ha 
berleri gelmekte, Ka 
mu kuruluşlarının Fa 
şistleştirilmesi hızlan 
diri İntaktadır.

Yapılan baskıve 
zulümler, mücadelemizi 
yıldırtmayacak müca 
dele aşkımızı dahada 
alevlendi recektir.

BİR DUR DİYEBİLECEK*.
: basın ve kuruluşlar tüm güçleriyle set çekme kavgası 

verirlerken, devletin güvenlik kuvvetlerinden de destek 
alan faşistler, ülke çapından kanlı eylemlerini sürdürme- 

- ğe devam etmekteler. Öldürmeler artık bir iki değil top- 
| lu olmakta ve hedefler kitleler içinden seçilmektedir. Bu 
” siyasal cinayetler şebekesi” ülkeye FAŞİZMİ yerleştir
mek için her çareye başvurmakta ve baş yöntem olarak 

| terörizmi seçilmektedir. Bir yanda öldürülen gencecik 
j fidanların gözü yaşlı anaları, babalan ve bir yanda da 
I hergün evlatlarının öldürüleceği korkusuyla yaşayan a- 

nalar, babalar...
Yüksek Okullarda ” Orta Doğu’yu ve Siyasah’da 

ele geçirirsek iş tamamdır” diyen faşist güçlerin baskı
cı eylemleri nedeniyle okullarda açıldığından beri bir ay bi 
le öğrenim yapılamadı. Devamlı tahrikler, öldürülmeler, 
öğrenim özgürlüğünü yok etmekte. Can güvenliğinin ol , 
maması ise gençliği "Nefti Müdafaaya” zorlama nokta- ' 
sini çoktan geçti. Söyleşine puslu bir hava yaratmak 

ı isteyen MC, faşist zorbalara karşı hiçbir önlem alma- 
। makta saldırılar öğrencilerden, gazetecilere, siyasal par 
| tilerin binalarına, öğretim üyelerine kadar uzamaktadır. 
1 Ama bu arada yoksulun yiyeceği pirinç 20 liraya fırladı 

60 firma zam için hükümetin kapılarını zorlamakta, yi ■ 
! yecekten içeceğe, zamlar devam ederken, ülkede yoklar, i 
। kuyruklar uzamağa başladı.

MC, ekonomik başarısızlıklarını her zaman kışkırt 
j malarla bilerek yaratılan bunalımlarla atlatma bilenlerce 
■ yönetiliyor. 12 Mart’ta durum böyle deyilmiy diî Ve faşist j 
। bir yönmim ile zamanın iktidarı paçayı kurtarmamışmıydı.

Tulumumuz bir patlama noktasına doğru sürüklen 
moktodİr\YanllZ bu arada ezilenler daha çok eziliyor, I 
vurgunca düzenin İş bilenleri kefeleri daha çok doldu I 
ruluyor. Ezilen işçi, memur, ve köylü esnaflar durum 
değerlendirmesini çok iyi yapmalı, öğrenci olaylarıyla, 
ülkedeki zamları, yokları, dış açıkları bir araya koyma 
lıdır vo bu gidişe bir dur diyen çıkmalıdır.
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