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600 Bin ağacın Hastalığa yakalandığı belirtildi 
Konuyla ilgili salı günü üreticiye bilgi verilecek

Kara Hastalık
Zeytin Ağaçlarını
T ehdit Ediyor

Gemlik zeytin 
üreticisini, milyonlarca li
ralık zarara uğratan don
madan sonra şimdi de ka 
rakoşnil (kara hastalık) teh 
dit ediyor.

hastıalkla mücadele mut
laka şimdiden yapılmalı
dır.”

BELEDİYE MECLİSİ
ŞUBAT AYI TOPLANTILARI
BAŞLADI

Yak'aşık 2 milyon zey 
tin ağacının bulunduğu 
ilçemizde, zeytin üreticisi 
nin amansız düşmanı olan 
Kara Hastalığa bu yıl tu
tulma oranının yüksek ol 
duğunu söyleyen ilçe Zi
raat Müdürü Nihat Men
di, üreticileri tetbir alma
ğa çağırarak şu bilgiyi 
verdi ''Müdürlüğümüzün 
İlçe ve köylerinde yaptığı 
araştırmalar sonucu, bu yıl 
zeytin ağaçlarında geçen 
yıllara göre daha çok ka- 
rakoşnile yakalanma oldu
ğu görüldü. Verim düşük
lüğüne neden olan bu 
hastalık ile zamanında ve 
bilgili mücadele yapılma
dığında, üretici umduğu 
ürünü alamaz. Bu nedenle

HASTALIKLA MÜCADELE 
İÇİN ÜRETİCİYE BİLGİ 

VERİLECEK

Gemlik’ti zeytin üretici
sini tehdit eden Karakoş- 
nil ile bilgili mücadele i- 
çin 8 Şubat 1977 sah gü
nü Halk 
toplantı 
öğrenildi.

İlçe

Kütüphanesinde 
düzenleneceği

Ziraat Mühen-
distliğinln öncülüğü ile 
düzenlenecek toplantıya Is 
tanbul Bölge Zirai Mü
cadele Enstitüsü ve Bür- 
sa Mücadele Müdürlüğü
nün ilgili uzmanları katıla 
çaktır.

Belediye Meclisi salı maddeleri görüştü.
günü Belediye Başkanı ib- Gündem gereği bütçe 
rahim Akıt’ın Başkanlığında ve tarife komisyonlarının se- 
toplanarak gündemdeki miyle başlayan top 'ant.da

B uaçe koMM*«ouna Sman
Akman, İbrahim Aydın, 
Kamil Sertkaya, Te vfik So
I aksu başı, Naz M Atdoğan,
Hayri Köse, Haşan Oktay, 

Komisyonuna :

Meyve Fidanı

Dağltıldı
ya, A*meı Ç«ırw Na 
zıt Aldoğan. Avdın £ren-
OQ»U Tutar, E-

İlçe Ziraat M ûdürlüğu 
hafta içinde meyva yetiş-
tiricilerine 1500 
meyva fidanı dağıttı. 

Elma, Armut,

adeı

Kiraz,
Vişne, Şeftali fidanlarını 
Adapazarı ve Yalova'dan 
getirten ilgililer Gemlik’te 
zeytincilikten sonra meyva 
cılıktada büyük gelişme
lerin meydana geldiğini 
söylediler.

sat Coşkun seçildiler
Gündemin öbür mad 

delerinin görüşülmesi so
nucu Nacaklı Suyununun 
arıtılma tes'slerinin yapı
mı ve kasaba "hali hazır* 
haritasının çizimi için İller 
Bankasına yetki verildi

Öte yandan bütçeye 
ge'ir teimni için Belediye

Toplantıya zeytin ü- 
reticilerinin katılması İlçe 
Ziraat Müdürlüğü yetkilile 
rince istendi.

17 Yıldır Aynı Binada Çalışmakla olaa GYÖÖ Derneği 
Bandolakımına Verilecek Gerekçesiyle Yerinde Çıkarılıyor

için Nezih Dimili. Aydın 
Erenoğlu, Hüseyin Yeneı, 
N. Aldoğan, S. Akçelebi 
Galip Arı, Cemal Ergen, 
ve Belediye Avukatı ile 
muhasebecisinden oluşan 
tesbit komisyonu kuruldu.

1960 Devriminden "Gemlik Yüksek Öğrenim 
sonra Gemlik'ti Yüksek Oğ Öğrenci Derneği” 17 ya
renim Gençliğince kurulan dır kalmakta olduğu bina-

CHP KÖY GEZİLERİNE DEVAM

•üre önce başlattıkları KöyCHP II Yöneticilerinin 
Sohbet toplantılarına devam 
Kurtul Köylerini ziyaret eden

ediliyor. Hafta İçinde Yeniköy ve 
CHP İlçe Yöneticileri ile İlden ge-

EDİYOR
Bir süre önce CHP İl örgütü 

tarafından başlatılan ve İlçe örgütle- 
rininde katılmasıyla sürdürülen "Köy 
Sohbet Gezileri devam etmektedir.

Salı günü Yeniköy Kurtul
Köylerine giden CHP yöneticileri par
tilerinin yurt sorunları 
görüşlerini aktarmışlardır.

Kurtul'da konuşan

konusunda

CHP eski

lan tâki Milletvekili adayı, Gazeteci Nacati Akgün partilerinin 
görüşlerini dil» getirdi.

milletvekili adaylarından gazeteci 
Necati Akgün zeytinyağı, ayçiçeği 
yağı konularına değinmiş ve MC’nin 
üreticiye karşı uyguladığı fiat politi
kasını eleştirerek" bugünkü hükümet 
üreticinin malını değerlendirmezken, 
sermaye sahiplerini korumakta, güm
rüksüz çiçek yağı halatına önem 
vererek zeytin ve ayçiçeği üreticisini 
zor durumda bırakmıştır” dedi.

dan sudan bağanelerle çı 
karılıyor.

Hükümet Konağının 
yapımına hışlaması üzeri 
ne bu alanda bulunan Ban 
do binası yıkılmış böyle 
ce İlçe Bandosu açıkta 
kalmıştır.
Bando takımına Belediye 
ce GYÖÖD binası göste
rilmiş ve Dernek başkan
lığına en kısa zamanda 
binadan çıkmaları bildiril 
mistir. GYÖÖD Belediye 
nin isteğine itiraz ermiş 
fakat, "kamu malını işgal 
ediyorlar,’’ diyerek polis 
zoruyla Demeğin boşaltıl 
ması istenmiştir.

Öte yandan konuştu 
ğumuz bandocular, ken
dilerine gösterilen yere an 
cak takımlarının s’ğacağ

şunları söylediler " İlçe
mizde faşist saldırılar ve 
antidemokratik baskılar yo
ğunlaşıyor. İskele meydan- 
nında 1960 dan beri çatış 
makta olan GYÖÖ Deme
ği sudan bağanelerle 1 gün 
kapatılmış, daha sonra Der
nek Binası ilçe bando takı
mına verieceği gerekçesiyle

Muarrem Atasoy 
Sahte Mark ile 
dolandırıldı

10m2
kûçük olma 
ındakı Ülkü 
Belediyeye olması, cok

tuttuğ 
tisidir, 
ci ger

ISI vebahkpazar 
ocsklsnnın

boşatılmam. Bin»

İlçemiz Mob 
istas

uyenur 
çağrnr, baskıla

tasında olması nedeniyle 
çalışmalar yapamayacakla

1 nnı kendilerine daha ge
niş bir yer syn’r 
terfiklerini belim

GYÛÛ AÇIKLAMASI

Kanuyla ilgili açıklama 
yapan GYÖO yetkilileri sun-
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HAFTADAN 
HAFTAYA

utıurv
ONLAR UMUDUN

DÜŞMANIDIR
* Ben Ondokuzundayım; fakülteye 

girerken bir taksiden ateş ettiler. Sol 
böğrümü deldi mermiler.. Tam ondo- 
kuzundaydım . Yıkıldlm parkelere al kan 
içinde.. Buğday tenli, kahve gözlüydüm. 
Uzun boylu, sırım vücutluydum,. Yaşa- 
saydım doktor olacaktım.. Yaşasaydım 
yaşatacaktım...”

” Ben yirmibirindeydim.” Anadolu' 
da kınalı gelin olur yaşıtlarım.. Hamur 
yoğurur, çocuk doğurur.. Ben okuyor
dum. Ceylân bakışlarım umut dolu.. Bir 
öğlen üzeri okul önünde kurşunladılar. 
Beyaz giysilerim kıpkırmızı, yığılıverdim 
asfalta.. Ceylân gözlerim açık, tam yir- 
miblrindeydim.. Yaşasaydım toprağa 
can verecektim. Yaşasaydım emekle 
toprağı barıştıracaktım .”

'* Ben onsekizindeydlm; durakta bı
çakladılar.. iki kez İndi, kalktı yüreclği- 
me hançer.. Ondokuza giremedim.. O- 
luk, oluk aktı yüreğimden kan. Yaşasay 
dım mühendis olacaktım. Emeği yücel 
tecektim yaşasaydım.."

" Ben yirmislndeydim; pencereden 
attılar bir akşam üzeri.. Anlayamadım, 
ne oldu, nasıl oldu, yükseklerden bırak 
tılar kaldırımlara.. Yakışıklıydım, kumral 
uzun boylu, gür saçlı ve griydi gözlerim.. 
Bakışlarımsa aksine parlak. Bir kız sev 
meye başlamıştım.. Tam ylrmisindey- 
dim.. Yaşasadım Yargıç olacaktım. Ya- 
şasaydım, yargılayacaktım .”

” Ben bir oğul verdim ondokuzun- 
da. Kurudu ğöz pınarlarım, kısıldı sesim. 
Yıkılmışım, tükenmişim, çaresizim.. Ben 
öc istemiyorum. Daha fazla oğul ver
mesin babalar.. Dışım sessiz, içim çığ 
lık çılığa. Daha fazla kurban vermesin 
babalar.."

şiir köşesi
DOLDUR 
DOSTLUK ŞERBETİNDEN 
GÜZELİM DOLDUR

■Sevinciyle kederiyle in san- 
Katakulle okumada berdevam 
Sokakların çıkmazında kan.

Kan revan içinde yüz göz 
Kan revan içinde insanlık 
Kan revan içinde doğru söz.

Pena ezik, saz kırık, tel kopuk
Yürekte nağme yanık 
Gözlerde evrenin ışıkları sönük

Böylesine yaşamak inan kahroluşun 
Temeli
Sabırda kâr etmiyor ezeli bu yara 
Ezeli
Canı da cananı da kahredecek 
Besbelli.

Kahır isyana giden yoldur 
Doldur dostluk şerbetinden 
Güzelim doldur 
Sancılı günlerin ötesinde 
Güzel günlerin boldur güzelim 
Boldur. .

Mustafa Çam

SEVİNÇ
Kınasında umutlar yanıyor 
tırnaklarının 
kavgadayken toprakla 
Vurdukça uyanıyor 
güzelim kuş sesleriyle 

gülüyorsun..

Değil, öyle korkunç didinmek 
Ölmek bile endişe vermiyor 
’ yarın’ süsleniyor taptaze 

gülüyor..

Mücahit Ünal

MEKTEPLİ
Yine bir hasretin sonunda
Tüm ümitlerin uçu veriyor birden
Çaresizsin çünkü
Hani derler ya..
Sevmek adettir mekteplilerde
Sende seversin çaresizde olsan
Çünkü insansın herşeyinle
Ağlarsın sevgilin için sabahlara kadar
Fırlatıp ders kitaplarını bir yana
**Ah._ bir bitse şu okul... bir bitse...” dersin
Nafile... çabaların boşuna
Çünkü sen senden kaçamazsın mektekli 
Ağlaşan, ağlamasında, sevsen, sevmesende
Tek ilken halkına yararlı olmandır
Tüm mektepliler gibi 
Unutma!
Sende mecbursun buna.

İmdat Peltek

BU YERLE!
Teptiği el nasır oldu 
Vur keline, keline 
Nasır budur diye diye...
Teni buruk buruk kokar,
Vur beline beline
Kokar toprak toprak diye...
Gölgen yere doğru sarkar. 
Vur göbeğe göbeğe
Yediklerin bizim bizim diye...
Cebinde yeller gezer, 
Toprağı eller gezer 
Vur azının teline
Gezen eller kimin, kimin diye...

I. Hakkı Taşer

" Ben bir kız verdim. Daha çeyizi 
tamamlanmamış.. Canımı, ciğerimi ver
dim ben. Ben anaların en yaslısı.. Cey
lânımı avladılar bir öğle vakti Ne varsa, 
ne yoksa çekildi İçimden, İçim bomboş.. 
Gözlerim aktı yerinden, gözlerim bom
boş.» Kızlarını gelin etsin analar..’*

” Biz anayız, biz babayız. Blzler an
larız, babalarız.. Geceleri düşler görürüz, 
gelir çocuklarımız geceleri.. Biz hep düş 
görmek isteriz.. Gelir yanımıza evlâdı* 
mız.. Uzanır yanımıza - üşüyorum der..”

Bizler, babalarız. Düşlerde kaldı ev* 
evlatlarımız...”

/ analarız,
Umudumuz çocuklardan yana..
Analardan, babalardan yana umu

dumuz,.
Va,
"Onlar Umudun Düşmanıdırlar"

İLÂN ve ABONI

Kongre İlanları 100 TL.
Ülkelere, Yıllık Aböne 60 TL.

SAHİBİ: IIÜSKYİN - KADRİ GÜLIR

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

Nöbetçi
Eczaneler

idare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Patajı
Dizgi ve askı :

GEMLİK 
İLAN VE

Körfez Batımevi • Şirin Patajt

KÖRFEZ GAZETESİ

ABONE FİATLARI

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

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

5 Şu bu " Caaartesi
.M 6 ee *" Pazar

CtflİE 7 1» •* Pazartesi

Itytca 8 S» •• M
Üzer 9 •W ** Şarttan
Merkez 10 •e ” Perşembe
Gemlik 11 • Cuma

Z-Namık 12 1977 Cvmanasi
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Mutlu musunuz?
Gemlik Liseliler Küttür ve Dayanışma Der.Tüzügü

Geçen haftadan devam

ĞöiM
• Nadan olmasın? Param, pırıl, pırıl 

evim altımda arabam... Yaşamım için ge 
rekli herşeyim var. Mutluluk bu her hal
de? Neye kavuşmak istedlmse aldım.

• Nesil mutlu olmam? Koskoca dev
let işletmesinde genel müdürüm. Bulama 
dığım elimin, gücümün yetişemedikleri 
artık banim. Önceki kaldığım kapıda bek 
İaşeydim neyim olurdu sanırsınız?

- Ban mi? Mutluluğumu anlatacak ke
lime (Sözcük) bulamıyorum. Amcam baş
kentte müşteşar. Dayım, bankada yüksek 
bir makamda; bu durumda bandan mutlu 
kişiyi bul. anlından öpeyim. Nasıl mı? 
önce küçük bir iş tuttum Sonra sonra, 
iş gelişti. dal budak saldı ki nasıl anla
tayım. Yargı ladesiydi, alım satım işleri 
derken şimdi büyük yatırımlarım peşin* 
dayım Allah yürü ya kulum dedimi her 
şey oluyor. Azıcık da sanın aklın çalışa 
cak; yukarılardan da elinden tutanın ol 
du mu korkma. Tekrar edeyim. Mutlu
yum, mutluyum ki anlatamam

- Efendim, eskiden mutluluk nedir 
bilmezdim. Bir parti atlaması yaptım, 
tamam. Şu gördüğün fabrika, beni adam 
etti. Ese parti değiştir meşeydim; iki el 
tezgâhıyla çoook sürünüldüm. Kazanıyo 
rum. İşim tıkırında; çevrem rar... İçerde 
çalışanları da avucuma aldım. Ne grev 
ne ücret yükseltme isteği, ne de sendika. 
Bazı uyanıklar var. Zamanı geldiğinde 
onlara da yal gösteriyorum. Oooh!

- Memurum efendim. Mutluluk ne
dir, hiç tatmadım. 30 yıl olacak, daha 
başımı sokacak bir evciğim yok. Çocuk
larımın okul güvenlikleri durumu... Ana
larının geçim sıkıntısından katlandığı zor 
faklar, o da ayrı. Kahroluyorum, ama 
ne yapılır? Hükümetlerin aline bakıyo
ruz. Bir katsayı artırımı olacak da, ne 
olacak? Yukardakiler istediklerinde ma
•şiar yukarı, Bizimkiler Söylatma
betti. Memur katsayısı artmadan, zam
lar artacak olanı çoktan götürüyor. Es
kiden, az da olsa et yiyebiliyorduk. Şlm 
diyse ayda bir kilo et ancak' Yukarıda 
tırnaklı b[r dayımız da yok. Böyle gi-

- Öğrenciyim. Ham çalışıyor, Ham

okuyorum. Zor oluyor ama, çalışmak 
zorundayım. Ailem, klt kanaat geçine
biliyor köyde. Arada onlara da paraca 
yardımda bulunuyorum. Beni, no ailemin 
ne de kendi durumum üzmüyor üzüntü 
duyduğum okuma, yaşama özgürlüğünün 
bir takım beyni yıkanmışların eylemle
riyle yok edilir duruma getirilmesi. Yurt 
ta kalmıyorum. Can güvenliği yok. Na
sıl ders çalışırım, nasıl bir uyku uyu
rum? Okullar do korku, tetikte bekleme.. 
Ulusal bütünlüğümüz kalmadı. Gençlik 
param parça edildi. Benden, mutlu olup 
olmadığımı soruyorsunuz. Bu durumda 
nasıl mutlu olunur? Yurdumuz, ulusumuz 
karanlık ellerle yönetiliyor. Suç İşleyen
ler, öldürenler, okul basanlar, halkın 
yararlandığı araba, vapurlara el koyan 
lar neden yakalanmıyor? Bana bunun 
yanıtını verebllirmlsiniy? Hazîneyi soyan 
çıkarı için devlet çarklarını kullananlar 
ne durumda? Ellerini, kollarını sallaya
rak işlerini tıkır, tıkır yürütüyorlar. On 
lora, yukardakiler neden ses çıkaramı
yorlar? Hemen şunu ekleyeyim. Halk, 
ulus yukarıya gücünü gösterebilmeli. Yü 
rüyerek mi, telgraflar, mektuplar yağdı 
rarak mı?.. Diyelim rahatım iyi. Yine de 
mutlu olamam. Ulusum kaygılar içindey 
ken, büyük bir kesimi zorluklar içinde 
yaşam kavgası verirken, siz gelin be 
mutlu olun.

- Ben bir anayım oğul Allah köpek 
leri ana yapmasın. Çocuğumu, körpecik 
dalımı, okulda öldürüverdiler. İçime acı 
sı öyle bir oturmuş kİ.Babacığı üzün
tüden yataklarda. Korkmadığımız, kay
gılanmadığımız gün ver mı kİ mutlu o- 
lak? Tek dayancımızdı çocuğumuz. Oku 
dek da memlekete hizmet etsin dedik. 
Dedik ama, gelde gör yüreğimin sızısını. 
Rahatımız yok. Bu rahatsızlıkları çıka
ranlar da yakardaki «büyük» ler dur 
deyemezler mi? Onları koruyan hökü- 
mattekl adama nedir, soramazlar mı? 
Herdeee mutluluk? Biz mutlu olmuşuz 
neye yarar? Millet kan ağlıyor oğul. 
Kan ağlayanlar oldukça ,.|

Mutlu musunuz?

Toplantı yönetim kurulu üyelerinben birinin tarafından açılır. Açılıştan ooara 
toplantıyı yönetmek için bir divan başkanı, bir başkan yardımcısı vo üs katip seçile 
rek divan oluşturulur, c) Gündemde bulunmayan konuların gündeme alınabilmesi için 
üyelerin enaz 1/10 nun yazılı istekte bulunması gerekir.

Kurulun Görev ve Yetkileri. Madde 12 a) Dernek organlarını seçmek b) Yönetim 
ve denetim kurullarının raporlarını incelemek yönetim kurulunu aklamak e) Derneğin 
feshi hakkında karar vermek d) Tüzük değişikliği yapmak e) Dernek yasasındaki diğer 
yetki ve görevleri kullanmak.

Yönetim Kurulu. Madde 13 Genel kurulca gizli oy açık sayımla seçilen üç asil üş 
yedek üyeden oluşur. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerini alman oy sayısına göre ye
dek üyeler çağırılır. Yönetim kurulu kendi arasında bir başkan, bir yazman, seçilir. 
Yönetim kurulu ayda enaz bir toplantı yapar.

Yönetim Kurulunun Görevleri Madde 14 a) Üye başvurmalarını değerlendirerek 
karara bağlamak. Gerektiğinde madde 6 da belirtilen üyelikten çıkarma işlemini ynp 
mak b) Dernek işlerini tüzük doğultusunda yürütmek bu konuda gerekli kararlar al
mak uygulamak, derneğin evrak kayıtlarını tutmak c) Derneği temsil etmek bunun 
için kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek d) Çalışma raporunu büt
çeyi hazırlamak genel kurula sunmak e) Çalışmaların gerektirdiği harcalamalarda bu 
lunmak f) Genel kurul toplantılarını düzenlemek genel kurul kararını uygulamak g) 
Dernek amacının gerçekleşmesi doğrultusundaki tüm çalışmalarda bulunmak.

DENETLEME KURULU - KURULUŞ ve GÖREVLERİ
Madde 15 ) Genel Kurul toplantısında seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Bu ku
rul danetletne görevini dernek tüzüğündeki tesbit ebilon esaslara uygun olarak yapar. 
Yönetim Kurulunu her zaman denetleme yetkisi vardır.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER
Madde 16 ) a- Üye kayıt defteri b- Karar defteri c- Gelir - gider defteri d- Büt
çe, bilanço, kat'i hesap defteri e- Gelen giden evrak defteri.

MALİ HÜKÜMLER : Madde 17 ) Derneğin gelir kaynakları şunlardır: 
a- Üye ödentileri b‘ Bağış ve yardımlar, c- yayınlardan sağlanacak gelirler vo Der
nek amacına uygun olarak yapılan çalışmalardan aide edilen gelirler, d- Dernek ge
lirleri dip koçanlı ve «ıra numaralı makbuzlar ile alınır, ve giderler gider pusulaları 
ile yapılır. DERNEĞİN HARCAMALARININ BİÇİMİ
Madde 18 ) Derneğin yapacağı harcamalar yönetim kurulu kararı ile yapılır,

DERNEĞİN FESHİ : Madde 19 ) a- Genel kurul kararı ile fesih : Genel ku
rul her zaman derneğin fesihine karar verebilir. Bu kararı verebilmek için genel kuru
la katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 ünün toplantıya katıma» şarttır. Gerekli çoğun
luk elde edilmezse üyeler tüzük gereğince ikinci bir toplantıya çağrılırlar. Bu toplan
tıda gerekli salt çoğunluk sağlanmazsa fesih konusu görüşülemez. Fesih kararı genel 
kurula katılanların 2/3 oranındaki oy sayısı ile alınır. Derneğin feshi yönetim kurulu 
tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir. 
Derneğin mallan ve paraları fesih kararı alan genel kurulun karan uyarınca amacına 
en yakın bir dernek veya kuruluşa devredilir.

ORTAK HÜKÜMLER Madde 20») Dernek organları kararında çoğunluk aranır 
Oyların eşit olması halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur. 
Madde 21 ) a- Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklik salt çoğunluk karan ile olur. 
Ve bu çoğunluk toplantı yeter sayısının yarısının bir fazlası ile mümkündür, 
b- Dernek yönetim kurulu uygun gördüğü her yerde lokal açıp işletebilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER : Madde 22 ) a- İlk genel kurul toplantısına kadar d er ne 
ğin kurucuları olan üyeler genel kurul görev ve yetkilerini yüklenip gerekli dernek or 
ganlarını seçerler, d Dernek kurucu, geçici yönetim kuruluna derneğin amacına uygu 
her hangi bir federasyona katılma yetkiai verir.

Doğ. yeri yılı Baba adı Mes. UyruğaAdı Soyadı

Ferudun Sertaslan Gemlik 1954 Mehmet
Mehmet Karayılan ar 57 Ali
Ömer Koça; ar 55 İbrahim
Mesut Uslu »s 58
Erol Yılmaz İznik 56 Mustafa
Cafer Aker Gemlik 57 İbrahim
Ali Sevim Orhangazi 54 Şaban

oduncu T.C yeni mh. Alemdar ek. no 14 
Lise bek. * demirrabaşı şehit cemal sok ne I 
işşlz " " lise cd. ıhlamur sok.no 14

" Osmaniye mh. mnretiye sok.no M 
" ** ibadet Sk, no M
” ksyhan mh. çeşme sk. no
” hem i d iye mh. kumsal sk. çavdar «öt

meye ve demeği
kurulu üyeleri şunlardır. Başkan Fe- 

no 16

Madde 24 Dernek organlarının 
geçici olarak yönetmeye yetkili 
rudun Sertaslan

teşkiline kadar dernek işlerini yürüt 
geçici yönetim

1956 Gemlik Mehmet oduncu T.C. Yeni mh. Alemdar ek.

ilraml

Kongre ilanı
2. Başkan Mehmet Karayılan 1957 Gemlik Ali beklemeli T.C. Demirsubaşı mh. Şe
hit Cemal sk. no 5 Muhasip. Mesut Uslu Gemlik 1958 İbrahim işşiz T-C. Osmaniye

ARMUTLU GENÇLİKSPOR KULÜBÜ BŞK.

Kulübümüzün yıllık olağan Genel Kurul kongresi 21 Şubat 1977 Pazartesi 
günü saat 20.OO de Kulüp lokalinde yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM» Yön. Kumlu

1 Açshf, yoklama
2 Divan seçimi, saygı duruşu
3 Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4 Denetleme
5 Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
6 Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimleri
7 Dilekler, kapanış

mh. Nusretiye sk. no 28
Yedek Üyeler. Erol Yılman 1956 İznik Mustafa işşiz T.C. Osmaniye mh. ibadet ak. 

no 60 Ali Sevim 1956 Gemlik Şaban işşiz T.C. Hamidiye mah Kumsal sk. Çovdaa 
Apt. no I Cafer Aker 1957 Orhangazi İbrahin işsiz T.C. Kayhan mh. Çeşma-uk.

Madde 25 Bu tüzükten bulunmayan hususlar hakkında dernekler kanunu ile ilgili 
mevcut ve meclis içtüzüğü hükümleri uygulanır. BİT 1'1

Gazetemizin 1977 Abonelerine Sizde 
katılınız

------ ----------- --- ----------------------------------
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Av. M. Canglı GBrıl
SAHİBİ

HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

, ; 9,emUk :

KÖRFEZ
5 Şubat 19/7 Cumartesi

SAYIN HALKIMIZA MÜJDE
Beklediğiniz özlediğiniz mevsimin ilk KOYUN YOĞURDU 

Satışlarına Pazar gününden itibaren başlıyoruz.
Not: Müessesemizde halis bal bulunur.

‘ TEL ? TİC. 151 EV. 409 GEMLİK
ULUDAĞ SÜTHANESİ

ÜÇLER MUHASEBE
BÜROSU
Yeni işyerinde çalışmaya
Başladığını Müjdeler.

Adres : İstiklâl Cad. Giirçav
İş Hanı Kat 2 GEMLİK

vefat PIRIM BORCU OLAN
Merhum Mehmet Turan ve Hanife Turan' ın oğlu. 

Nafize Turan'ın sevgili eşi, Murat ve Feride Kayan' ın dama- 
madı, Mehmet Zeki, Mustafa Sabri ve Osman Turan'ın ba
baları, Hava ve Müyeser Çakır’ ın kardeşleri Fadime, Safiye. 
Emine, Kadriye, Ayşe, Mehmet ve Ahmet Çakır’ ın dayıları. 
Fatma Turan' ın kayınpederi, Mehmet Ali, Mustafa, Metin, 
Ergin, Haşan Kayan ve Emine Eradaş' ın enişteleri

iyilik sever insan

ALI CAHİT TURAN
yakalanmış olduğu amansız hastalıktan kurtulamayarak 31/1/1977 günü akşamı Hak
kın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin.

AİLESİ

BAG-KUR SİGORTALILARINA
1479 Sayılı Bağ—Kur Kanunu kapsamın* giren sigortalılarımızdan tes

cillerini yaptıranların 31.12,1975 tarihi itibariyle tahakkuk eden prim, fark ve 
gecikme zammından doğan toplam borçları aynı Kanunun 54. maddesi uya
rınca 7201 sayılı Kanundaki esaslara göre kendilerine tebliğ edilmiştir.

Sigortalılarımıza kolaylık sağlamak maksadiyle, Bağ—Kur’ca hazırlanan 
Taksit taahhütnamesi doldurularak 28.2.1977 tarihine kadar müracaat etmek.
ıyda 100.- (Yüz) Liradan az olmamak ve 1977 yılı içinde edilmek

kaydiyle, birikmiş olan bu borçların taksitle ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bağ—Kur Kanunu kapsamına girmekle beraber Kuruntumuza henüz tes-
çillerini yaptırmamış sigortalılarımız da, bağlı bulundukları 
lan aracılığıyla tescillerini yaptırarak bu taksitlendirmeden

meslek kuruluş- 
ya rarlanab ilecek -

TEŞEKKÜR
Aile büyüğümüz, eşim, sevgili babamız

ALİ CAHİT TURAN’ın
Hastalığı süresince yakın ilgilerini esirgemeyen İstanbul Haydar

paşa Göğüs Cerrahisi Hastahanesi Hekimlerinben Sayın Doç. Doktor SÜMER Ter
can’a, Gemlik Belediye Ebesi Sayın Habibe KEŞANLIOĞLU’ na, cenazeye katılan 
çelenk ve telgraf yollayarak acımızı paylaşan tüm dost ve akrabalarımıza teşekkürü 
borç biliriz.

EŞİ VE ÇOCUKLARI

Daha geniş bilgi ve TAKSİT TAHHÜTNAMESİ’nin Bağ—Kur Genel
Müdürlüğünden, bölge ve şube müdürlüklerinden ve Esnaf ve Sanatkâr der
nekleri ile birliklerinden temin edilebileceği duyurulur.

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAf SAĞLIĞI
Tutulmuş olduğu hastalıktan kurtulamayarak aramızdan 

i ayrılan iyi insan ALİ CAHİT TURAN’ın kederli ailesinin acılarını
I paylaşır, baş sağlığı dileriz. Göktaş Çiçekevi

Gemlik Avcılar Derneği Başkanlığından
KONGRE İLANI

Demeğimizin normal umumi heyet toplantısı ekseri
ya temin edilemediğinden kongremiz 13 Şubat 1977 Pa 
»af günü saat 2o.30 da Dernek Lokalinde yapılacağından

teşrifle»! rtca olunur. İdare Heyeti
GÜNDEM ;
1. leygı duruşu
2. Yoklama ve açılış
3, Kongre divanı seçimi
3. Yönetim kurulu çalışma raporunun okunmazı
4. Denotlome > < <
i. Raporların mttaakeresi ve ibaı
6i» Teni yönetim ve denetleme kurulu seçimi
7, Dilekler ve kapanış

«

DUYURU

Yenişehir, İnegöl, ve Gemlik 
Kız Meslek Lisesine bağlı uygulama 
ana okuluna sınavla ana okulu öğ
retmeni alınacaktır.

Kız Meslek Lisesi Çocuk Geli 
şimi Eğitimi dalı mezunlarından 
isteklilerin 18/2/1977 tarihine ka 
dar Milli Eğitim Müdürlüğüne mü 
racaatları duyurulur.

Gemlik Kız Mes. Li. Md 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
Matbaamıza Çırak 

Aranıyor



12 Şubat 1976 — Cumartesi

HAFTADAN 
HAFTAYA

Can Güvenliği
1977 yılına Türkiye dağ gibi sorun

larla birlikte girmiştir. Ülkenin sorunla
rının böylesine baş döndürücü bir hız
la artmasının nedeni dört başlı MC hü
kümetidir.

Üniversiteler fiilen çalışamaz duru
ma bu hükümet zamanında gelmiştir.

Plânlı cinayetler bu hükümet zama
nında başlamış ve sürmektedir.

Okul kitaplarında Atatürk düşman
lığı. çağdışı akımları savunma cesareti 
bu hükümet döneminde ortaya çıkmış 
te

Türk Milli Eğitiminin en büyük gü
vencesi, namuslu ve yurtsever öğret
menler üzerindeki baskı ve yasa dışı 
uygulamalar bu hükümet döneminde 
doruk noktasına ulaşmıştır.

Yargı kararlarını uygulamama gele
neği bu hükümet tarafından -deyim ye 
tindeyse- icat olunmuştur.

Hesapsız, projesiz temel atmalar, 
açılan bir işletme veya tesisi yeniden 
törenler düzenleyerek açmalar bu hü
kümet zamanında ve ortakların birbiriy 
le yarış etmesi şeklinde yürütülmüştür.

Bütün bunlara ve ortaklarının birbir 
leriyle atışmalarına rağmen bu hükü
met hâlâ daha Türkiye'yi yönetme id
diasındadır. Türkiye’nin en acil sorunu, 
bu hükümetin tutumuna dur denme
sinde kendini göstermektedir.

Burada hayret ettiğimiz nokta, CHP 
nin tüm nicel ağırlığına rahmen meclis 
içi ve dışında anlaşılmaz derecede yu
muşak bir tutum içersinde olmasıdır.

Yapacak çok şey vardır. Yapılabile
cek de çok şey vardır ve bunların hiç
biri yapılmamıştır. Sadece MC ortaklan 
nrn sözcüklerine TRT de cevap vermek, 
bugünün ortamı içerisinde CHP nin İş 
levlni yerine getirmiş olmak için yeterli 
değildir. CHP bugün ilerici unsurların 
yeğane güvencesidir. Bu parti Türkiye’ 
nin yan oy potansiyeline sahiptir. Fa
şizm heveslileri karşılarında tüm gücüy 
le bu partiyi bulmalıdırlar. CHP nin bu 
günkü tutumu, gücüne oranla çok cı
lız kalmaktadır.

Her gün bir genç öldürülmektedir, 
ama her gün, her gün..

Sonra Başbakan televizyon ekran
larında kanun hakimiyetinden söz et
mekte,"İdare yakalar, mahkemeler ce
zasını verir, idarenin görevi yakalayıp 
savcıya teslim etmektir" diyebilmektedir.

Fakat her gün bir genç öldürülmek 
te, hiç kimse yakalanamamaktadır. CHP 
akan bu kanların hesabını sorabilecek 
durumdadır. Muhalefette de olsa, sora
bilecek durumdadır,

Bu hükümet bugüne değin ayakta 
durablldiyse ve bundan sonra da ayak 
ta durablrse, bu biraz da CHP nin cılız 
ve kısır muhalefet anlayışından olmuş
tur, Yürüyüş yapan demokratik örgütle 
rin eylemlerini CHP niçin onaylamamış 
ve yardım etmemiştir?.. Bunun açıkla* 
masını yapmak güçtür. Bu yürüyüşleri 
CHP r¥in destekleyip, yardım ettiğini ve 
ondan sonra da kamu oyunda yarata
cağı etkinliği ve çoşkuyu düşünün..

Devamı Sayfa 4 de

çgemüik

KÖRFEZ

şiir köşesi
YAMAN VURUR SİLLESİNİ
KAHIRLARA

Yeşillerde gönlüm yeşillerde
Gönlüm karardı
Daldım düşlere perde perde 
Nihayetsiz enginlerde 
Benzim sarardı

Yaman vurur sillesini *
İçim yandı
Gençliğine doymadan gidenlere 
Çeşmelerden akan su değil 

Kandı.

Zaman öylesine yitik ki uslarda
Gözyaşına zaman yok
Gözümün yaşı katıktır lokmalarda
Ölürken ağlayan yok,

Mustafa ÇAM

ÖZGÜRLÜK UĞRUNA

Sen, sen çocuğum !
Toz toprak oynayasın bugün
Sokak aralarında...
Bugünün yarını da var unutma
Büyüyecek adam olacaksın
Kan barut insanlığı emmeğe gem vurulma

sakın
Bırakma elinden, ezdirme özgürlüğünü 

çocuğum
Ekmeğin, alınterin
Bu olsun yaşamışlığın yarınlarda
Sen, sen cocuğum!
Toz toprak oynayansın bugün
Bugünün yarınında bin değer tobrağın
Onun için çalış. 
Onun için akıt alınterini 
Gerekirse canını bağışlamaktan kaçma 
Korkma hiç !..
Bırakma özgürlük bayrağını çocuğum 
Dalgalansın elinde sonsuza dek.

Hatice YILDIZ

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

Idara Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı

TBL. : TOT

GEMLİK

İLAN VE

KÖRFEZ GAZETESİ
ABONE FİATLAR1

Resmi ilânlar tek sütun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları sütnn emsi 15 TL

Sayfa 2

SELÂM OLSUN BENDEN
Bir kitap düştü raftan
Tozu ayaza vurdu 
Gökkubbe uyandı gaftan 
Dumanı sele boğdu-

Sensiz uykularda sevincim
Soluğum daraldı
Boğmacaya tutuldu yüreğim
Sabırsız ateşlerde
Yandı genzim 
Günlüm karardı.

Beyhude bu diziliş yanyana
Beyhude basmak taliklere
Doğacak içimizde ki güneş
İçeceğiz kana kana
Selâm olsun benden
Beşikteki bebeye
Eşikteki nineye eşe dosta 
Gelecek günlere.

Mustafa ÇAM

AKLARA ÖZLEM
Güzel kuşlar. 
Beni de götürün ne olur; 
Enginlerden
Ak imgelerde kanat çırpıp, gittiğiniz, 
O aklarla bezenmiş ülkeler. 
Boşuna gizlemeyin benden.
Biliyorum, gidiyorsunuz 
Ak denizlerden ötelere 
Gerçi insanım ama. 
İnanın, hiç zararım dokunmaz size 
Ben yalnız. 
Gündüzleri akşama dek 
Apak çiçekler devşiririm ;
Ak özgürlük bahçelerinden. 
Geceleri de, 
Sabahlara dek hep ak düşler görürüm; 
Ak ufukların ötelerinden.- 
Hele siz bir kez götürün beni, 
Görürsünüz; gösteririm size 
Akların en güzelini.

Semiha TURAN

S 
i

Nöbetçi
Eczaneler

Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

Z.Namık 12 Şubat " Cumartesi

Erçek 13 ” Pazar

Şifa ‘ 14 M •• Pazartesi r

Ceylin 15 •• Sal;

Kuyucu 16 •0 " Çariembe

Özer ■17 •• n Perşembe

Merkez 18 • Cuma

Gemlik "19 > •• 1977 Cumartesi
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KÖRFEZ Sayfa 3

Geçmişte öğretmenlerin güçlü bir 
ıdikası vardı. Türkiye Öğretmenler 
ndikası. ikiyizbine yaklaşan üyesiyle 
manın hükümetini sarsacak, doğru çiz 
'• getirecek girişimleri de yadsınacak 
»i değildi. O zaman, 1969 lordaki hü- 
metin başında bugünki kişi bulunmak» 
ydı. Öğretmenler haklarını, daha doğ- 
uı uğradıkları haksızlıkları halka du
rmak için bir eylemde bulunurlar; 
3YKOT. Bir hafta derslere girilmedi; 
destleri de halka iletildi. Boykot un 
timinde öğretmenler sıra sıra savcıla- 
n huzuruna çıkarıldı, yargılandılar; ak 
ndılar. Bu girişimden bir sonuç alına- 
ayınca da yönetimsel soruşturmalar 
tldı. Haklılık ortadaydı. Zamanın ye
timine angaje olmuş müfettişler, Milli 
fitim Müdürleri boykota önünde giden 
-i, sendika yöneticilerini cezalandıra- 
klardı. Soruşturmalar sonucu sürülme- 
* başladr. Ardından da sendika kapa
dı. Sürülen öğretmenler de Danıştay- 
n aldıkları İPTAL kararlarını ilgilile- 
ı suratlarına çarptılar. Aslında «TÜRK 
İLLETİ ADINA» verilen olumlu karar- 
r hükümet başta olmak üzere tüm yan 
şiarına vurulan bir tokattı. Şimdiler- 
ki gibi. Bilinçli, ulus çıkarları doğrul 
tunda öğretmen çoğunluğu demokrasi 
nlısı görünen iktidarlarca susturulma- 
gereken bir birikimdir. Ama halk, azil 
kçe, sömürüldükçe, ulus çıkarları doğ- 
Itusunda politika izlenmedikçe satın 
namayan öğretmen susmayacaktır. Bu 
n ötesinde tüm demokratik kuruluşlar 
aynı doğrultuda yürüyeceklerdir; yü- 

melidirler. Bir noktada kendisi için 
rmayecak, kendisi için eylemde bu
lmayacaktır. Onun onların gönlünde, 
fasında yatan ulus çıkarları, çekilen 
rhMar, tırmanan faşizmdir. Bugün 
)B, TÜTED, TÛM-DER gibi demekra 

kuruluşlar bunun kavgasını verlyor-
Denizli'de, Bursa'da, Ankara'da ya

pılan yürüyüşler bu yöndedir.
İki ilimize yapılan yürüyüş, miting

lerde olayların çıkmaması eylemleri hal 
kın da desteklemesi yukardakileri düşün 
dürmüştür. Düşündürmüştür ki Ankara’ 
da oyun tezgâhlamasına gidilmiştir. An- 
karadaki «Ekonomik ve Demokratik Hak 
ler Mitingi ve Yürüyüşü» ya durdurula
cak, ya da ulus gözünde küçük düşürü
lecektir. Bu yapıldı, yaptırıldı. Ulus o- 
kadar gözü kapalı değil ki aldatıla. Se
naryo yazıldı, oyuncular seçildi, olaylar 
çıkartıldı. Kim inanır Ankara Valisinin 
suçlamah, taraflı açıklamalarına. Onlar
ca, varolan anarşi daha da güçlensin, 
yandaşları daha da kuvvet alarak demok 
ratik kuruluşları bassınlar; sindirme, kor 
kutma eylemlerini sürdürsünler. Bir 
noktada karşılarında gördükleri TÖB DER 
başta öbür demokratik kuruluşları, Ana 
yasayı çiğneyerek kapatmak, tümden 
ortadan kaldırmak. Ankaradaki oyunun 
içinde bunlarda yatıyordu. Genel Mer
kezler kopanaki, şubelerde kendiliklerinden 
düşsünler. Oldu, yaptılar. Gözleri aydın 
olsun: Kutlarım Anayasadan, demokra
siden söz edipte; ayaklar altına alanları. 
Sanırım, birde, gözlerinden kaçırdıkları; 
ülkenin, yandaşları olan tas kafalılarca 
uygar olamayacağı, olgusu. Ankara’da ya 
ratılan olay çirkindir, nefretle karşılana
cak bir oyundur.

Öğretmen, halkından, ulusundan, 
bağımsızlıktan, ezenin karşısında, ezilen 
in yanında olan öğretmen .susturulamaz 
Ne denli parçalama yöntemleri uygulan
sa da, öğretmenin karşısına öğretmen 
çıkarılsa da, ulus çıkarları doğrultusunda 
bilinçli öğretmen susturulamaz.

Demokrasiden yana olmayan, ulu
sun uyandırılmasın] istemeyen hükümet
lerin korkulan DEMOKRATİK kuruluş
lardır. Korksunlar, çekinsinler, olaki yo
la geleler.

İLAN
Sendikamız, Gemlik Belediyesine bağlı olan, Temizlik, Park, Elektrik, Su, 

iezbshs, Fen, Otobüs ve Soğuk Hava Deposu işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına 
yeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılacaktır.

275 sayılı yasanın 12 net maddesine istinaden ilan olunur.
TÜRKİYE GENEL-İ$ TÜRKİYE BELEDİYE ve GENEL HİZMETLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI

Genel Başkan Genel Sekreter
Hüseyin PALA 0. Zeki DEMİREL

KONGRE DUYURUSU
NIRU SORUMLU GEMLİK ÖĞRETMENLERİ TÜKETİM KOOPERATİFİ

Kooperatifimizin olağan Genel Kurul toplantısı 12. Mart 1977 Cumartesi günü 
•t 14.00 de Gemlik 27 Mayıs ilkokulu salonunda aşağıdaki gündem gereğince 
pılacağmdan ortaklarımızın teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu
1 Açılış ve divan seçimi (Saygı duruşu) 2 Yönetim kurulu ile denetleme ku

la çalışma raporlarının okunması 3 Bilanço, gelir gider hesap hesap cetvelleri* 
■ »kırımın 4 Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporu ile bilanço, gelir 
ier hetoplanmn sırasıyla görüşülmesi 5 Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrala 

: 4 Yeni yönetim kurulu ve denetçi kurallarının seçimi 7 Dilek ve temonlilcr 
Kapanış.

VE TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ».

AV. NAZAN TARAN'

Bugün pazartesi:
İki genç daha öldürüldü, 

"faili meçhul...” « 
Bugün sah:

bir genç başından vurularak...
Bugün çarşamba:

iki tıp öğrencisi dil kursundan dö
nerken...

Bugün perşembe:
ağır yaralı genç bastahaneye kaldı

rılırken yolda...
Bugün cuma!..

Ve anayasamız var.
Ve anayasamızla 14. üncü maddesi, 'YA
ŞAMA’ hakkından bahseden ve 14. üncü 

maddemizin üçüncü fıkrası var ’KlMSE 
YE ve İŞKENCE YAPILMAZ’ diyen.

Ve Zeki. Enginb'y ve Harun Karadeniz 
ve adını bildiğimiz ve bilmediğimiz nice

leri var işkence edilen, işkence odilerek 
öldürülen.

Bugün cumartesi:
Şu sn bu satırları okuyan arkadaş, bu
gün belki senin çok yakının olan birinde- 
dir sıra, oğlunda, kardeşinde, kızında..
Ve ceza yasamız var ve onun 448. inei 

maddesi».
Ve bulunamıyan failler..
” Ve insanlar katlediliyor 
Ağaçlardan ve danalardan 

daha rahat 
daha kolay 
daha çok”

Ve içtikleri genç kanları hazmedenler var.
Ve Türkiyede demokrasi var...
Türkiyede demokrasi-..
Türkiyede....?

Gayrimenkulün Açıkartırma ilanı

Gemlik İcra Memurluğundan
•t Dosya No 976 / 200

İPOTEKLİ OLUP
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu Sicilinin 5/6/1975 tarih ve ada : 268, sayfa 494 ve 6. parsa! sayı
sında kayıtlı Kayhan Mahallesi 1 nolu caddede kain 143.70 metre kare mikdarlı arsa 
üzerine inşa edilen meskenlerden 6/72 arsa paylı ikinci kattaki E-5 depo eklentili, 
iki oda, bir hol mutfak, banyo, tuvaletten müteşekkil elektrik ve suyu mevcut 
denize cephesi bulunan ve deniz cephesinde bir de balkonu olan kaloriferli ve bilir 
kişi tarafından 350.000, - lira kıymet taktir edilen 4 nolu mesken açık arttırma sure 
tiyle satışa çıkarılmıştır

Satış Şartları :

I — Satış 21/3/l977pazartesi günü sıatI4.00 den 14.30 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 31 /3/ 1977 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dal- 
lâliyc resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-(-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbey gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili île sabit al
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak iatiyenlerin 976/ 200 sayılı dosya numaraaıyU 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(Ic. If. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahip/sri de dahildir. İcra Memuru



SORUMLU MÜDÜR 
Av. M. Canglı Görül

SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER
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Dizgi ve Batkı Kir faz Bazı mavi

4 Sayfa 12 Şubat 1977 Cumartesi

SAYIN GEMLİKTİLER
ULUDAĞ SÜTHANESİNİN KOYUN YOĞURDUNU

DENEDİNİZ Mİ!
Müessesemizde günlük TEREYAĞ, Halis BAL ve 

PEYNİR çeşitleri bulunur

TEL ; TİC. 151 EV. 409 GEMLİK
ULUDAĞ SÜTHANESİ

Tahmil Tahliye ve Nakliye İşleri 
Yaptırılacaktır

1— Gemlik iskelesine gemilerle gelecek Müesse* 
semize ait Viskon ve Selülozların Tahmil. Tahliye 
ve Müessesetnize kamyonlarla nakil işleri yaptırı
lacaktır.

2- Buna ait şartname M ü es» ese mi z Ticaret M* 
düdüğünden temin edilebilir.

3- Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı tek
liflerin eogeç 21 Şubat 1977 Pazartesi günü mesai 
bitimene kadar Müessesemizde bulundurulması ge
reklidir
SÜMERBANK GFMLÎK SUNĞİPEK ve VİSKOZ

MAMULLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

Gemlik İlçesinde aşağıda tapu kaydı yazılı 24/32 hissesi Belediyece ait 
tamamı 3475 m2 olan ve 4/1 hissesinde Ramazan Kızı Zeynep’e ait tarladaki 
adı geçene ait hisse imâr plânı tatbikatı nedeni ile spor tesisleri yaplımak 
üzere Gemlik Belediye Encümeninin 5. Ocak. 1977 gün ve 977/10 sayılı kara 
n île 6830 sayılı kanun hükümleri dahilinde istimlâk edilecektir.

Adı geçen şahıs yapılan araştırmalara rağmen bulunamamış ve adresi tes 
bit edilememiştir.

Yapılacak itirazlarda husumetin Gemlik Belediyesi adına tevcih edileceği 
6830 sayılı kanunun 13 ve 14 ncü maddeleri gereğince tebligat yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 2. 2. 1977
Mahallesi Mevkii Cinsi Miktarı Ada Pafta Parsel His. Sahi.

Hamidiye Yeni Stad Tarla 3475 m2 tam 130 33 » 21 Ramazan
Kızı Zeynep

KONGRE DUYURUSU

S. S. Gemlik Körfezi İşçi Yapı Koop. Bşk.
Kooperatifimizin ortaklığının yıllık olağan genel kuru) 

toplantı»! 13. Mart. 1977 pazar günü saat 14- te Gemlik Balıkpazarı Mahallesi 
Şehit Cemal ilkokulu toplantı salonunda yapılacağından,

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere sayın ortaklarımın 
anılan gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ilân olunur.

KOOPERATİF BAŞKANLIĞI 
GÜNDEM
I- Yoklama.
2- Açılış ve saygı duruşu.
3- Kongere divanı seçimi.
4- Faaliyet, hesap raporlarının okunması.
5- Denetici raporlarının okunması.
6- Raporların müzakeresi,
7- Raporların kabulü ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraı.
8- 7 asil, 7 yedek yönetim kurulu üyeleri seçimi.
9- 2 asil, 2 yedek denetçi seçimi.
10- 33.K. tarafından yeni mer’iyete konulan ana sözleşmelere intibak kararı 
alınması ve bu işlemlerin ifası için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
11- Dılaklar.
12- Kapanış.

Can Güvenliği
Bu suskunluk CHP yi tarihi ve al

tından kalkınamıyacak bir sorumluluk 
altına sokar. Bu sorumluluk seçim so 
rumluluğundan çok daha önemlidir.

Artık susacak zaman değildir. Ko 
nu can güvenliğidir. Can güvenliği is
tiyoruz. Bunu hükümetten beklemek 
anlamsız hale gelmiştir. Hükümet or
takları kadar oy almış CHP den isti
yoruz can güvenliğimizi. Evet konu 
can güvenliğidir, can güvenliği, ya
şamdır, konu, yaşam.. Bunu CHP den 
istemektedir Türk Halkı, Beklemeye 
ve konunun beklemeye tahammülü 
yoktur.

yüzelliye yakın genç öldürülmüş
tür, bu hükümet zamanında anlıyor- 
musunuz?.. Yüzelliye yakın genç öldü 
rülmüştür. Ve sürmektedir ölümler. Öl 
dürülmeyen gün yoktur.

Analar öldürülsün diye doğurmu
yor çocuklarını..

Bu hükümete dur denmelidir..
Bu hükümete dur demelisin CHP...

KAYIP
Gemlik Vergi Dairesinden almış olduğum 

137-636/10856 sayı ve 30.9.976 tarihli adıma yazılı 
makbuzu kaybettim. Hükümsüzdür.

Ahmet ANAR

SOYADI TASHİHİ İLANI
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğine açtığım i» 

sim tashihi davasının yapılan açık duruşması so
nunda Asliye Hukuk Hakimliğinin 26.1. 977 gün 
976/241 esas 977/4 karar sayılı ilamıyle Durdu Ko 
çak olan ismim Durdu Kemal Koçak olarak tashi 
hine karar verilmiştir ilan olunur.

DİKKAT
Türkiye Emlâk Kredi Bankasın'dan Bildirilmiştir

Türkiye Emlak Kredi Ban kası Konul Konut dışı, inşaat, Yapı Kooperatifi, ve 
Hazır Bina Kredilerinin bazılarında artırım yaparak Kredilerini vermeğe baş
lamıştır.
1. Yapı Tasarrufu sistemine göre 158.000.- liraya kadar konut Kredileri.
2. Hiç beklemeden herkese 50,000.' liraya kadar Konut ve Konut dışı inşaat 
Kredileri.
3. 25.006.- liraya kadar Hazır Bina Kredileri,
4. T.C Emekli Sandığı Statüsüne Tabi emekliler için özel konut kredisi imkânları 
5. Diğer Bütün Bankacılık işlemleri.
Sayın halkımısıa hizmetinde olduğunu duyururuz. Saygılarımızla 

Türkiye Emlak Kredi Bankası A,O, Gemlik Şubesi

GEMLİK ŞÖFÖR ve OTOMOBİLCİLER DERNEĞİNDEN

Derneğimizin yıllık mali genel kurul toplantısı 
26.2.977 cumartesi giinü saat 11.00 de dernek lokalinde 
yapılacaktır.

Kanuni çoğunluk olmadığı takdirde 5.3.977 cu
martesi günü saat II.00 de Şehit Cemal ilkokulu 
salonunda yepılacaktır.

Üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 
toplantıya teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM: İDARE KURULU
I. Açılış ve kongre divanı seçimi. 2. Saygı duruşu.
3. idare kurulu faaliyet raporu ile deneticiler raporunun 
okunman müzakeresi 4, İdare kurulu ve deneticilerin ib
rası. 5. 977 yılına ait muhammen bütçenin görüşülmesi.
6. Haysiyet divanı üyelerinin asil ve yedeklerin seçimi.
7. Dilekler ve kapanış.

DİKKAT
AKBANK'ın yanındaki 

Şehir İçi Nakliyatını 
yapan skoda kamyonet 
leri Belediye Garajında 
yeni açılan 18 Kardeş 
ler Kamyonet Yazıha
nesinde hizmete de
vem etmeğe başlamış 
tır. Sayın Gemliklilere 
Duyurulur.
Kamyonetçiler Adına

Mehmet Yörükhan

SATILIK
İzmit, Veli Ahmet 

Narlık Yokuşu No 8 
de 1 80 m2 üzerine 4 
kat betonarme, man 
zaralı, havadar, Bah 
celi ev uygun fiatla 
acele satılıktır
Müracaat : Yaraş Semira

Lise Cad. Eşref iye Apt Kat 1 
Daire 2 A Blok GEMLİK

KONGRE İLANI

Kapaklı Köyü Turizm Derne
ğinin Genel Kurul toplantısı 24 Şubat 
1977 perşembe günü saat 18.oo de 
okul salonunda yapılacağından sa
yın üyelerimizin teşrıfleleri rica o- 
lunur. Yön. Kur.

GÜNDEM
1. Açılış 2. Divan teşkili ve say

gı duruşu
3. Yönetim ve denetim kurullarının 
raporlarının okunması
4. Raporların müzakere ve ibraı
5. Yönetim ve denetim kurulları
nın seçimi
6. Dilekler kapanış

TÖB-DER KAPATILDI
çıkan olaylar üzerine TÖB- DER. 
TÜM-DER, TüTET in genel met 
kezleri Ankara Valisi tarafından 
kapatılınca ilçemiz TÖB - DER 
TÜM-DER Şubeleri polis tarafın
dan kapatıldı
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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Bütçe Yol, Su. Kanalizasyon yatırımlarına öncelik veriyor.

BELEDİYE BÜTÇESİ 15 MİLYON LİRA
Bakanlar Kurulu K. Kumla’ da

Belediye Kurulmasına

Karar Verdi

OLARAK KABUL Edildi
Belediye Başkanı İb

rahim Akıt'ın Başkanlığın 
da toplanan Belediye 
Meclisi bütçe görüşmele
rini tamamladı ve 1977 yı 
tı Gemlik Belediye Büt
çesi 15 Milyon lira olarak 
kabul edildi.

,* 21 Şubat 1977 günü
14 kişi ile toplanan Be
lediye Meclisinde, bütçe 
komisyonu tarafından ha
zırlanan 1977 yılı bütçesi 
raporu okunmuş vs yapı
lan oylamada bütçe tü
müyle kabul edilmiştir.

Bütçe hakkında Mec
lîs üyelerine bilgi veren 
Komisyon Başkanı Sinan 
Akman, 1977 yılı bütçe
sinin bîr yatırım bütçesi 
olarak hazırlandığını ve kay 
naklann tamamen gerçek
lere dayandığını söyleye-
rek "Bu bütçe île daha 
önce başlatılmış olan bü
yük yatırımlardan rıhtım 
dolgusu ve su îşi tamam
lanacak, yıllardan berî de 

। vam eden ve Gemliklilerin 
» 'baş sorunu olan kanali 

zasyonun bitimi ile yollar 
asfaltlanacaktır. 1977 yılı 
bütçesi denk bir bütçedir. 
Ve bu bütçe ile Gemlik 
tarihînde en büyük yatı
rımlar gerçekleştirilmiş o- 
lacaktır." dedi.

YATIRIMLAR

Belediye Meclisince 
kabul edilen 1977 yılı büt 
çesi ile Gemlik’e yapılma 
sı kararlaştırılan yatırımlar 
şunlardır.

Umurbey Belediye Başkanı Pars 
Dönmez görlilUyör

Umurbey Belediye Bşk. Pars Dönmez
Yangın Söndürme Arabası Almak İçin
Almanya'ya Gidiyor...
Umurbey Belediye Başkanı Pats Dönmez’in yangın söndür

me arabası almak için Almanya’ya gideceği öğrenildi.
Almanya'da çalışmakta olan Umurbaylilerin çağrısı üzerine 

yakında yola çıkacağını söyleyen Pars Dönmez, pasaport almak 
için çalışmalara başladım. Önümüzdeki günlerde bu nedenle An 
kara'ya gideceğim. İşlemler tamamlanır tamamlanmaz Almanya’ 
ya hareket edeceğiz. Bu yolculuğa Almanya'da çalışan köylüle
rimin isteği ile çıkacağım ve orada yapacakları yardımlarla Ka
sabamıza gerekli olan yangın söndürme arabasını alacağız” dedi

Almanya'da Belediye hizmetleri hakkında da incelemelerde 
bulunacalc olan Umurbey Belediyi Başkanı Pars Dönmezin 
kardeş bir belediye saçmak içinde girişimlerde bulunacağı ve kar 
deş Belediye Başkanını bu yaz Umurbeye davet edeceği öğrenildi.

Sağlık Evi ; Bütçe
den 200 bin liralık bir fon 
île Belediyece uygun gö
rülecek bir yerde kurula
cak ve vatandaşların sağ
lık kontrolleri Belediye Dok 
toru, sağlık memuru ve e- 
besiyle bu binada hizmet 
görecektir.

Genel Helâlar : Büt
çeden bu yöne bir fon ay 
rılmamakla birlikte, bölüm 
kapatılmamış, kanalizasyon 
çalışmalarının bitiminde 
planın uygun gördüğü yer 
lere yeni genel helaların 
yapılması öngörülmüştür.

Asfaltlama ve Yol ; 
Balıkpazarı 1 nolu cadde, 
İskele Meydanı, Ahmet Du 
rai Meydanı, Pazar cadde 
si, Orhangazi Caddesi ve 
İstiklâl Caddesi kanalizas 
yon yapımı tamamlanınca

Ankara Valisi tarafından Bir Süre Önce Kapatılan
TÖS - DER, TÜM - DER AÇILDI

Bir süre önce Ankara 
Valisi tarafından kapatılan 
TÖB DER. TÜM-DER,TÜ- 
TED Genel Merkezleri Da 
nıştayın yürütmeyi durdur 
ma karan ile yeniden a- 
çılmıştır.

İlçemizde de 23 Şu
bat 1977günü açılanTÖB- 
DER ve TÜM-DER Gem
lik Şubeleri Başkanları Er
can Çizmeci ve Müslim 
Han ortak basın açıkla
ması yaptılar. Çizmeci ve 
Han açıklamalarında şöy

1 milyon liraya asfaltla
nacaktır. Kaynak olarak Be 
tediye Arsalarının satışı ön 
görülmektedir.

Rıhtım Dolgu : Kayık 
hane ve Karsak Deresine 
doğru devam eden rıhtım 
dolgusunda hız Kayıkhane 
yönüne verilecek ve 1977 
yılında bitirilmesi sağlana 
tak. Öte yandan Su spor 
lan binaları önüne bir san 
dal barınağı yaptırılması 
için proje çalışmaları baş
latılacak.

Su : Haydariye Kö
yünden getirtilmekte olan 
ve parasal kaynaklan hazır 
olan Nacaklı Suyu çalış
maları hızlanarak, 1977 yı 
lı yazında suyun ilçeye ge 
tirilmesi sağlanacak.

Belediye Bütçesinin 
görüşülmesinden sonra gö 

le dediler:” Öğretmen ve 
memurların mücadelesi 
halkımızın emperyalizme, 
faşizme ve sömürüye kar 
şı verdiği bağımsızlık ve 
demokrasi mücadelesinin 
bir parçasıdır. Bu müca
delede TÖB-DER ve TÜM- 
DER in yeri büyük ve ö- 
nemlidir. TÖB-DER, tüm 
öğretmenlerin, TÜM-DER, 
tüm memurların en güç 
örgütü olduğundan, veri
len ekonomik ve demok
ratik mücadelede çıkarları 

rüşülen ESO İşletmesi büt 
çesi 22 Milyon 29 bin li 
ra olarak kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri so 

Bütçe görüşmeleri sonunda Belediye Bşk. Akıt, meclis üyelerine yemek verdi.

bozulan egemen güçler 
bu güçlü kitle örgütlerini 
yasaları çiğneyerek kapat 
mışlardır. Ama ikinci kez 
hukuğun üstünlüğü kar
şısında yenilgiye uğramış 
fardır. Grevli ve toplu söz 
leşmeli sendika hakkını 
elde edesiye dek demok
ratik mücadelemiz sürecek 
tir. Bu güçlü mücadelede 
tüm öğretmenlerTÖB-DER 
in, tüm memurlarda, TÜM- 
DER'in çatısı altında top 
lanmalıdırlar."

nunda meclis üyelerine 
Belediye Başkanı tarafın 
dan yemek ziyafeti verildi.

Töb-Der. Başkanı E. 
Çizmeci ve Tüm-Der. Baş 
kanı M. Han açıklamaları 
nı şöyle tamamladılar.” 
Artık tüm öğretmen ve me 
murların, kendi sorunlarını 
onların gerçek ve güçlü I 
örgütlerinin çözümliyebi- 
leceği kanısına varmış ol
malarına, inanmak istiyo 
ruzt" dediler...

Limanımıza

2500 Ton

Gübre Geldi

Limanımıza yepkaccbl adlı I 
sovyet bandıralı şilepiyle ■ 
2500 ton gübre geldi.

Bursa Zirai Donatım j 
Kurumu tarafından Sov- I 
yetler Birliğinden getirti
len güreler, kamyonlarla 

Bursaya taşınmaya başlandı. I 
Üreticilerin gübre bulama
malarından aylar önce para 
yatırılarak sıra bekledikleri | 
ve yine de yeterince gübre ı 
alamadıkları öğrenildi. Gübj 
re sıkıntısı büyük çapta 
ilçemizde de görülmekte
dir.

Küçük Kumla'da iki 
yıl önce başlatılan Bele- 
lediye kurma çalışmalan 
olumlu sonuç vermiş ve 
bir süre önce Bakanlar 
Kurulunun onayına sunu
lan Küçük Kumla’ya Be
lediye kurulma teklifi ka-

1-7 MartTarihlerinde 
adınızı seçmen 
kütüklerine yazdırın 

Daimi Seçmen 
Kütüklerinin Yazımı 
Başlıyor

Her yıl seçim gereği 
yeniden yazılmakta olan 
Daimi seçmen Kütükle 
rinin yazımlarına 1-7;Mart 
tarihleri arasında yapıla
cak.

İlçe Seçim Kurulun
dan yapılan açıklamaya 
göre 1-7-Mart tarihleri 
arasında görevlendirilecek 
kişiler ma halle ve köy 
evlerini dolaşarak oy kul 
lanabilecek kişileri kütük
lere yazacaktır. Bu tarih
ler arasında kedilerinin 
kütüklere yazılması için 
kayıt yaptırmayan seç
menler muhtarlıktan ala
cakları ikamet belgeleri 
ile Seçim Kuruluna başvu 
racak ve kaytılarını yap
tıracaklardır.

Yeniden düzenlenen 
seçmen listeleri 19-22- I 
Mart tarihleri arasındea 
askıya çıkarılacaktır. Lis
telerin bulunduğu süre 
içinde gerekli itirazlar ya
pılacak ve 23 Mart günü 
listeler kesinlik kazana- I 
çaktır.

bul edilmiştir.
Yaz aylarında nüfusu 

40 bini bulan ve muhtar 
lık ile yönetimi güçleşen 
Küçük Kumla’nın turizm 
güzelliklerinin tamamen 
yok olmaması, hizmetlerin 
daha iyi halka ulaşabilme 
si için iki yıl önce kuru- 

, lan Belediye Kurma Der- 
| neğince başlatılan çalış

maların tamamlanmasıyla 
| 1976 Şubat ayında halk 

' oylaması yapılmış ve Kü
çük Kumlalılar köylerine 
Belediye kurulmasını iste 

■ inişlerdi. Daha sonra Bele 
, diyeler yasasının 7. mad 
i desi A bendi gereği konu 
| İl Genel Meclisine götü- 
I rülmüş ve istek bu kurul 

da da kabul edilince yasa 
nın aynı bendi gereği o- 

| nay için karar Bakanlar 
Kuruluna sunulmuştu. Ko 
nuyu görüşen Bakanlar 

I Kurulu 24. 1. 1977 tarih 

275/17 575 sayılı karan 
I ile Küçük Kumlada Bele

diye kurulmasına karar 
vermiş, karar Cumhurbaş
kanlığınca da onaylanmış 
tır.

Gerekli yasal işlemle 
rin tamamlanmasından son 
ra Küçük Kumla da 1977 
Aralık ayında Belediye se 
çimlerinin yapılması bek
lenmektedir.

Yazarımız
M. Seviner
Dün Gece Ödül
Törenine Katıldı

Basın Yayın Genel 
Müdürlüğünün açmış ol
duğu "Anadolu Basınını 
Teşvik "Yarışmasında *'Ba 
lıkçılığımız, konulu yazısıy 
la derece alan yazarımız 
Mehmet Sevinç dün ge
ce onurlarına düzenlenen 
Ödül törenine katılmıştır.

Gazetemiz Sahibi Kad 
ri Güler ile Ankara’ya gi
den yazarımız Mehmet Se 
vinç in derece alan "Ba
lıkçılığımız, adlı yazısını 
köşesinde yine yayınlıyo
ruz.
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HAFTADAN
HAFTAYA

ANALAR YÜRÜYOR
Bu satırları okuduğunuz sırada, a- 

naların yürüyüşü, başlamış olacaktır. 
Evlât acısının son yürüyüşü..

Dileriz, kesin bir ihtar olur anaların 
bu yürüyüşü..

Dileriz, kendine gelir sorumlular..
Umudumuz yok fakat, inanın böyle 

olsun isteriz..
Ve deriz kİ;

Geç bile kaldınız yürümekle analar..
Ve onaylarız,
Ve yürekten katılırız yürüyüşlerine..
Fakat umudumuz yok inanın, dur- 

mıyacaktır evlâtların öldürülmesi. Her 
gün olanlar bunu göstermektedir. Bu 
sorumsuzluk, bu suskunluk, bu toplum 
sal vurdum duymazlık bunu göster
mektedir. Türkiye bir iç savaş eşiğine 
getirilmek istenmektedir. Onun için her 
gün, ama hergün genç kanı akıtılmak
tadır.

Çağının en yaslı ülkesidir Türkiye..
Hiçbir ülkede bu kadar çok genç 

adam öldürülmemiştir. Yazık, çok yazık..
Doğuracaktır analar çocuklarını, her 

şeye rahmen doğuracaktır. Daha güzel 
bir dünya ve daha güzel bir Türkiye i- 
çin doğuracaktır.

Anaların rahmine el atılamıyacağına 
göre, dünya özgürlükten ve insandan 
yana olan insanların dünyası olacaktır.

Tek umudumuz budur...
Selâm olsun, dünyanın en acılı ve 

fakat en onurlu analarına;

Türk analarının yürüyüşüne selâm 
olsun...

şiir köşesi

deprem
gün oldu da yazgılar yazdılar alnına

bu, kimbilir kaçıncı

ben okuyamadıtn, sen okuyamadın 

onlar okudu dostum, onlar okudu, 

hep okurlar zira* 

dûn Varto'da dûn lice'de 

dûn muradiye, ercij, Özalp 

birlikte umutlarla 

çadırdayan toprağın sesini 

duydun duydun da ezildin 

ben duydum, onlar duymadı sen duydun, 

bu kimbilir ka(incı 

oysa yıkılan toprakla sevindi beiş, onu, 

çûnkû uçaklar, ilaçlar eşyalar 

benden dostundan düşmanından

yazgı
Buradan oradan şuradan 

kıyısına van gölü nûn 

doğusuna ülkenin 

nerdedir vizesi bitirmişin 

ve yine bitirmişin onlar nasıl iner ûçe 

üçler nasıl on olur 

işte böyle yazgılar yazılır 

neden iner kazmalar acaba 

felâketin deymediği damlara 

palto kar battaniye 

sıcak soğuk 

birbirine nasıl karışır 

ve dostum, bir gûn gelirde 

bu yazgılar nasıl silinir.

Fuat TIRAK

Osman Gelinin Türküsü
Telli duvaklı bir gelin
Salım salım
Bekliyordu Osman'ını
Osman'ı köprü başında vurdular
Kanı akıyordu kalınkalın

” Osman’ım Osman’ım yiğit Osman’ım 
Alkanlar içinde kaldın Osman’ım

Türkü dili yanık olmak gerek
Yiğit sözü doğru olmak gerek
Osman alkanlara boyalı yatıyor
Kanı durdurmaya ne olmak gerek

Sabrın meyvası kana bulandı
Ona kıyan malûm hangi yılandı
Sevdiğine gül dermeden gözü
Yamandı dünyaya doymadan
Soluğu tıkandı

"Osman’ım Osman’ım yiğit Osman'ım
Alkanlar içinde kaldın Osman’ım

Mustafa Çam

BİZ HELÂL
SÜTEMMİŞİZ

Biz helal süt emmişiz kardaş
Her içtiğimiz yudumda
Her yediğimiz lokmada
Alnımızdan akan terler var, dostum

Biz davar götmüşüz dağlarda
Çobanlık yapmışız
Kaval çalmışız akkoyuna
Biz bebek olmadan büyümüşüz 
Çıngıraklı beşikte sallanmadan.
Yalacı emzik emmeden
Kremlerle, şampuanlarla yıkanmadan büyü 

müşüz.
Kuş tüyü yataklarda yatmamışız
Biz toprak anamızın kucağında uyuyarak 

büyümüşüz.
Biz doğarken ağlamış, ölürken İnlemişiz 

kardeşim,
Biz helal süt emmişiz.

İCLÂL SOKOLCU

Sınırlı Sorumlu BAĞ—KUR 
Sigortalıları Gemlik Toplu İşyeri 
Yapı Kooperatifi Başkanlığından 

Kooperatifimiz ortaklığının yıllık olağan genel 
kurul toplantın 20.Mart. 1977 pazar günü saat 20.de 
Gemlik Belediye toplantı salonunda yapılacağından, 

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ortaklarımızın 
aynı gün ve saette toplantıda hazır bulunmaları ilân 
olunur.

KOOPERATİF BAŞKANI 
GÜNDEM
1- Yoklama. 2- Açılış.
3- Kongre divanı seçimi.
4- Faaliyet, hesap vc denetçi taparlarının okunması. 
5- Raporların müzakeresi.
6- ” onanması veya reddi ile Yönetim ku
rulu ve Denetçilerin ibraı
7- 5 asil, S yedek Yönetim kurulu üyesi seçimi
8- 2 asil, 2 yedek Denetici seçimi
9- 1977 yılı çalışma programının görüşülmesi ve 
karara bağlanması,
10- Arsa durumunun görüşülüp karara bağlanması.
II- Dilekler, 12- Kapanış,

1
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SORUMLU MÜDÜR: CENGİZ GÖRAL

— GEMLİKTEL. S T9T

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

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Patajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı

GEMLİK
İLAN VE

Nöbetçi
Eczaneler

KÖRFEZ GAZETESİ
ABONE FİATLARI

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

Özel İlânlar pasa
Abone : Yıllık 25

Merkez 26 Şubat ” Cumartesi

Gemlik 27 Ti ” Pazar

Z-Nam/k 28 •’ Pazartesi

Prçek 1 Man ” Sah

Şifa 2 •9 " Çariamba

Ceylân 3 •• " Perşembe

Kuyucu 4 N " Cuma

Özer 6 t» 1977 Cumartesi

20.de


O^hlUik

KÖRFEZ
Not : Mehmet Sevinç'in bu yazısı Basın Yayın Genel Mü

dürlüğünün açtığı yarışmada derece aldı.

BALIKÇILIĞIMIZ

GÖRB$wZ
Balık. denizleri çok olan ulusların 

başlıca gelir kaynağıdır. Kuşkusuz balığın 
yanında çok çeşitli deniz ürünleri de var 
Ama bunların içinde fazlaca tüketilen 
balıktır Biz de denizleri çok olan bü
yük bir yarımadada bulunuyoruz. He
men ardından şunu ekliydim Yıllarca, 
verimi bol denizlerimizde düşünmeden 
yapılan avcılık deniz ürünlerimizi tüke
nir duruma getirmiştir. üç büyük deniz 
her üçünde de beslenen, dördüncüsü 
Marnlaradır. Bu denizimizin en güzel 
körfezlerinden biri İzmit öbürü do doğu 
ucunda ilçemizin bulunduğu GEMLİK 
Körfezidir. Sizlere bu kadar söz yap
manın nedeni; her yönüyle bizleri İlgi
lendiren bu körfezden söz açabilmem 
içindi.

Körfezimizin doğal güzelliklerinden 
sonbahar, ilkbaharda gün batımının do
yulmaz görümünden; bunun yanında 
kirlenmenin pençesi içinde olduğundan 
değil de ürünlerinden söz edeceğim. U- 
rünlerden derken bolluğundan değil, 
kıtlığından. Öyle yal Sîzler bugün dün
künden çok balık avlandığını söyleyebi-

dı. Bu konuda şunu söyleyebiliriz Kör
fezde sorumsuzca, acımasız balık avcılı
ğı yapılmıştır. Belki de bu acımasız av
cılık sürdürülmektedir, Geçmişte bildi- 
ğimlzee dinamit, trol vardı. Buttun ya
nında balığa zarar verici ne gibi avcılı 
ğın yapıldığına da İlgililerden sorma
mız yerinde olur kanısındayız. Ürünleri 
tükenmekte olan denizlerimiz, bunlara 
ekli Gemlik Körfezi. Sanırız ilçemizde
yıllarca bu olumsuz balık avcılığının

lir misiniz Körfezde? Uzağa değil
yıl öncesine dönelim, 
yıllarda Körfezimizin

Dönelim
on 

ki o
balık veriminin

ne denli bol olduğunu göz önüne geti
relim. İster yerli batıklar, ister körfeze 
uğrayarak bizlere bir «merhaba» diye
rek geçen balıklar. Hepsi de bolca bu- 

I lunurdu. Şimdi istavrit, izmarit, hamsi* 
I ye de çakacağız selam ama onların da 
| yüzünü sıkça göremiyoruz. Görsek de 
i çoğu kez fiatlarına kesemiz uh! deyi 
I veriyor. Yıl yıldan ağır bastırıyor ağır. 
I Bıldır ki yıllarda, bu yılın körfez balık

çılığının ne denil zora girdiği ortada.
Neden bu kadar kısa zamanda kör

fezde balıklarımız yok olurcaslna azal-

kavgası yapılır. Öncelikle yerli balıkla
rın tükeneceği üzerinde duruldu. Eee 
bugün nerdeyse yerlisinin de, yersizinin- 
de köküne kibrit suyu döküyoruz. Gide
rek şirin Körfezimizin yalnız denizini, 
günbatımlarını seyreyleyeceğlz. Karın 
doyurur, beslenebilirsek böyle seyirlik
le.

Geçimini denize bağlayan Gemlik’te 
ki, Büyük Kumla, Karacaoli, Narlı, Ka
paklı, Fıstıklı, Armutlu, köylerindeki ba
lıkçılar ne dürümdalar bugün acaba? 
Geçmişe göre daha çak tutarak çok mu 
kazanıyorlar ? Ya deniz üstünde çekilen 
eziyet. Biz tüketiciler ne evimizde ne 
doyum evlerinde bu eziyeti düşünmeyiz. 
Kızarmış baliğin nasıl soframıza dek 
geldiği usumuzdan geçmez. Körfezimiz 
kıyı köylerimizin varsıl almayan insanı
mızın geçim kaynağıydı. Fakir tüketici
mizin besim kaynağıydı. Dün eti zer 
daha ötesi hiç alamayan bugün ucuz 
yiyeceği balığı da zor alabiliyor yada 
alamıyor.

Körfez balıkçılığımızın korunması 
nasıl? Ne tür yönetmelerle olur ? İlgile 
nenler bu konuda ne düşünürler bilmek 
isteriz.

Rasgele balıkçı arkadaş, Varmı bir 
şeyler.!

Kongre Duyurusu
BÜYÜK KUMLA KÖYÜ TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ B$K

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul konğresi 1 O Mart 
1977 Perşembe günü saat 20.oo de Dernek odasında yapı 
lacaktır.

Üyelerin anılan gün, saat ve yerde hazır bulunmaları 
duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Saygı duruşu 2. Yoklama ve açılış
3. Kongre divanı seçimi
4. Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
5. Denetleme « « « «
6. Raporların müzakeresi ve ibraı
7. Yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi
8. Dilekler ve kapanış

BALCI Konfeksiyon Yakında Açılıyor

Sayfa 3

KÖRFEZ
BASIMEVİ

SÜNNET
YAŞ GÜNÜ

DAVETİYELERİ

Teiniz İşçilik Uygun Fiyat Zamanında Teslim

fatura Bono İrsaliye

HER ÇEŞİT
BASKI VE CİLT

İŞLERİNİZDE 

EMRİNİZDEDİR

İstiklâl Caddesi Şirin Pasajı Tel: 797 GEMLİK
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I DOKTOR RESTEAURANT
Sayın Müşterilerine Uygun Fiatlarıyla Hizmet 

Etmekten Kıvanç Duyar
Temiz Servi?, Izgara çeşitleri. Taze Balıl', Çeşitli Mezeler

İskele Meydanı [Gemlik

GEMLİK KÖRFEZ
ŞİMDİDE İLÂN VE REKLÂMCILIK

İŞLERİNİZDE
Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde

Küçük ilan, 
Doğum, Gün, 

Emlâk Satışları, 
Vefat ilanları,

Kutlamalar ve 
Ticari 

Reklamlarınız için
Emrinizdeyiz

Müraacaat Gemlik Körfez telf. 797

Balcı Konfeksiyon Yakında Açılıyor.

inşaat Yaptırılacaktır
I— Müessesemize ait iki adet çatının inşaasıve 

tadili ile iki adet hipoklorit havuzu yaptırılacaktır.
2- Buna ait şartname, keşif özetleri ve proje

ler Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edi
lebilir.

3- Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı tek
liflerin 14- Mart. 1977 Pazartesi günü saat 15.00’e 
kadar Müessesimizde bulundurulması gereklidir.

4- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değil
dir.
SÜMERBANK GEMLİK SUNĞİPEK ve VİSKOZ 

MAMULLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ

SAYIN GEMLİKTİLER
ULUDAĞ SÜTHANESİNİN KOYUN YOĞURDUNU

DENEDİNİZ Mİ?
Müessesemizde günlük TEREYAĞ, Halis BAL ve 

PEYNİR çeşitleri bulunur

TEL ; TİC. 151 EV. 409 GEMLİK
ULUDAĞ SÜTHANESİ

BALCI KONFEKSİYON YAKINDA AÇILIYOR

İLAN
Kaymakamlık Makamından

Küçük Kumla Köyünde Belediye kurulması hu 
susunda Danıştayca 24. I. 1977 tarih ve 17575 sa
yılı kararla uygun görüldüğü, İçişleri Bakanlığının 
8. 2. 1977 gün ve 521-76-307-153/3483 sayılı yazı
ları ile bildirilen hususun, 1580 sayılı Belediyeler 
Kanununun 12. ci maddesi gereğince ilan olunur.

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

BALCI KONFEKSİYON 
AÇILIYOR

İsim Tashihi 
İLANI

İSİM TASHİHİ İLANI

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğine açtığım i- 
sim tashihi davasının yapılan açık duruşması so
nunda Asliye Hukuk Hakimliğinin 16.2. 977 gün 
977/225 esas 977/24 karar sayılı ilhamı ile nüfusta 
Scniye Kızı Setniha olarak yazılı olan adımın Hü
seyin Kızı Seniye olarak düzeltilmesine karar ve
rilmiştir. Seniye VAROL

Gemlik Asliye Hukuk Ha 
kimliğine açmış olduğum is
im tashihi davasının yapılan 
açık duruşması sonunda As
liye Hukuk Hakimliğinin 
16. 2. 1977 gün 977/250 esas 
ve 977/25 karar sayılı ilhamı 
ile nüfusta Ahmet olarak ya
zılı olan baba adımın Mehmet 
olarak düzeltilmesine karar 
verilmiştir. İlan olunur.

[MATBAAMIZDA ÇALIŞTIRILACAK
BALCI KonfeksiyonAÇILIYOR İlkokul Mezunu Çırak Aranıyor

GENÇLER

BALCI
KONFEKSİYON

YAKINDA 
AÇILIYOR
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