
DURMAYALIM l»t'^KKİZ.

gemUik
KÖRFEZ

HAFTALI K SİYASİ GAZETE

<*M> FİATI 60 Kt'RU^ 5 MART 19TT CUMARTESİ

Çevrenin En iyi Toptu Sözleşmesi KâV’da imzalandı

KAV İŞÇİLERİ
6 LİRA ZAN ALDILAR
DİSK'e bağlı Pet-Kim 

Sendikası ile Kav Orman 
Sanayii A.Ş. arasında sür 
dürülen toplu sözleşme 
görüşmeleri dü«» tamamlan 
mış ve çevrenin en iyi top 
lu sözleşmesi taraflar ara 
smda imzalanmıştır.

1 Kasım 1976 tari
hinden geçerli olmak üze 
re işveren ile başlatılan 
toplu sözleşme görüşme

leri 9 toplantıda tamamla 
narak işyerinde çalışan iş 
çilerin saat ücretlerine 6 
lira zam alınmıştır.

İki yıl süreli bir top
lu sözleşme imzaladıkları
nı söyleyen DİSK'e bağlı 
PET-KİM Sendikası Bursa 
Bölge Tamsilcisi Durcan 
Koçak,” taraflar arasında 
yapılan görüşmelerin olum 
lu ve isteklerimiz dorultu-

pılmış, daha önceki toplu 
sözleşmede iki maaş tuta 
rı olan ikramiye üç maaş 
tutarı olmuş, gece vardi
yasında çalışanlara saatte 
125 kuruş zam yapılmış 
bayram harçlığı 500 lira
ya çıkarılmış, yakacak üc 
retleri 1. yıl bin lira, ikin 
ci yıl 1200 TL olmuştur. 
Öte yandan evlenme yar
dımları 1500 TL, hafta i-

zin harçlığı 400 TL., aile 
yardım aylığı 100 TL., ço 
cuk parası 50 TL. öğren
ci yardımları : ilk 450 TL. 
orta, 600 TL, Lise ve Yük 
sek okul, 1250 TL. çıkar 
tılmış, doğum parası ola- 
rakta 750 TL. olarak sap
tanmıştır. Bunun yanında 
işe yeni başlayan bir işçi 
deneme devresi sonunda 
125 kr zam alacaktır.

DANIŞTA ÖRNEK BİR KARAR DAHA VERDİ

CENGİZ BAYAR’IN SÜRGÜNÜ
DANIŞTAY TARAFINDAN
DURDURULDU

Gemlik Lisesi mate
matik öğretmeni ve Gem
lik TÖB-DER Şube Baş- 
kanıyken, MC nin öğret
menler üzerine sürdürdü
ğü kıyım ile gerekçesiz 
olarak Afyon Sandıklı İl
çesi Ballık Köyüne sürü
len Cengiz Bayar'ın sür
günü, Danıştay 5. dairesi 
tarafından durduruldu.

İlçede öğretmen düş

manı bazı çıkarçı çevreler 
tarafından hazırlatılan tek 
taraflı raporlarla Afyon- 
Ballık Köyüne sürülen 
Cengiz Bayar, yürütmenin 
durdurulması için TÖB-DER 
Hukuk bürosuna başvur
muştu. Hukuk Bürosu a- 
vukatları tarafından açılan 
davada, idarenin savunma 
ması istenmiş, aylarca ge 
ciktirildikten sonra cevaplan

mış. ve Danıştay 5. Daire 
since yapılan duruşmada 
yürütmenin durdurulması
na karar verilmiştir.

TÖB-DER Genel Sek 
reterliğinden Gemlik Şübe 
Başkanlığına gelen yazıda 
kararın uygulanması için 
davalı idareye başvuruldu 
ğu bildirilmiştir. İdare ka
ran uygulamadığı taktirde 
Milli Eğitim Bakanı hak
kında 50 bin liralık tazmi 
nat davası açılacağı da 
belirtilmiştir.
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Layikliğe Aykırı 
Vaaz Veren Bir 
Hoca Mahkemeye' 
Verildi '

Cuma günü Kafoğtu 
camiinde” laiklike aykırı" 
konuşma yapan bir hoca 
mahkema/s verildi.

Cuma namazında hut
bede laikliğe aykırı koşma
lar yaptığı saptan, adını öğ- 
renemediğîmiz vaizin !<o 
nuşması Cumhuriyersavcı
sı tarafından tesbit edildi, 
ifadesi alınan vaiz, sorgu 
hakimliğine savkedilerek 
mahkemeye verildi.

sunda sonuçlanması nede 
niyle- memnunuz. Bu top 
lu sözleşme ile çevrenin 
en başarılı ve örnek-toplu 
sözleşmesi imzalanmış ol 
du." dedi

PET-KİM Sendikası ile 
Kav Orman Sanayii A. Ş. 
tarafından imzalanan toplu 
sözleşmede, işçilerin saat 
ücretlerine 6 lira artış ile 
aylık 1440 lira zam ya-

Ete Zam Yapıldı
Belediye encümeninin 

almış olduğu karar ile et 
hatları yeniden ayarlandı'

Yeni ayarlamayan gö
re: Kuzu kemikli 60TI. Ko
yun eti erkek 50TI. Dana eti 
kemikli 45TI. Bonfile ve büf 
tek 60TI. oldu.

Armutlu ve Umurbey
Belediye Bütçeleri Belli Oldu

Şubat ayı olağan top 
lantılarını yapan Armutlu 
ve Umurbey Belediye 
Meclisleri bütçelerini ka
bul ettiler.

Görüşmeler sonunda 
kabul edilen Armutlu Bel. 
bütçesi 2 milyon 779 bin 
lira olarak kabul edildi. 
Belediye Başkanı Yaşar 
Aydıner bütçe ile bu yıl

büyük yatırımların yapıla
cağını söyledi. Bu yıl Aı- 
mutlu’ya 5 milyon liraya 
kaplıca ok inşaatı, yol, su, 
çalışmaları yapılacak.

Umurbey Belediyesi 
ise bütçesini 1 milyon 
310 bin lira olarak kabul 
etti. Elektrik işletmesi büt 
çesi ise 1 milyon 009 bin 
lira kabul edildi.
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Iııstsıniıîn [Makale Dalında 2. IlklAldığı Öğrenildi

M. Sevinç’e ödülü Ankara Gazete Sahipleri Sen
dikası Başkanı tarafından verilirken görülüyor

Gemlik Belediyesi yeni 
PTT binası önündeki yo
lu genişletiyor.

Belediye yetkililerince 
verilen bilgiye göre, tu
rizm mevsiminin yaklaş
masıyla iskele Meydanı 
trafiğinin yoğunlaştığı, ye

ni yapılan PTT binasının 
da hizmete girmesiyle du 
rumun daha da yoğunluk
kazanacağı için park 
narından 4 metrelik 
genişleme yapılmasına 
dildiği belirtildi.

ke
bir 
gi-

ANKARA'DA YAPILAN TÖRENDE

MEHMET SEVINÇ’E ODULU VERİLDİ
Basın Yayın Genel 

Müdürlüğüne açmış oldu-' 
ğu ” Anadolu Basınını 
Özendirme yarışması ”na

Fıkra«Makale Dalında 
1 .lik ödülü " Bayburt Pez- 
tası" Gazatesinde, 2.lik 
Ödülü " Gemlik Körfez Ga

zetesi ve Ağrı Hakimiyet 
Gazetesine 3. lük ödülü 
Gümüşhane Kuşakkaya Ga
zetesine verildi.

katılan gazatemizin 
le" dalında derece 
üzerine Ankara’ya

M aks
atması 
çağırı-

lan yazarımız Mehmet Se 
vinç yapılan törende ödü! 
lerini aldı

Ankara Gazeteciler Ce 
miyeti Sa’onunda yapılan 
ödül törenine Basın 
Yayın Genel Müdürü Veki 
!i Doğan Kasaroğiu, par
lamenterler. Ankara'1! ga- 
zetecile katıldılar

Yazarımız Mehmet Se 
vinç'in Makale Dalında 2, 
lik kazandığı Basın Yayın 
Genel Müdür Yardımcısı 
Erdoğan Tamer, tarafından 
açıklandı.

Cinayet
Bir süre önce Osma

niye mahallesiude işlenen 
cinayette yaralanan Hatice 
önal Devlet Hastahanesin 

de öldü.
Hatice Önal'ın katili- 

olarak kocası Salih Önal 
aranıyor-

Yazarımız Mehmet Sevinç * Balıkçılığımız ” 
adlı Makalesiyle açılan yarışmada 2. lik ödülü aidi

Gemlik Avukatları Kınama
Boykotuna Katıldı

Türkiye Baro'ar Birliğinin aldığı karara uyan Gemlikli 
Avukatlar "Kınama Baykotu’’ na katıldılar.
Cuma günü bütün yurtta uygulanan ''Kınama Boykotu” 
disiplin içinde geçmiştir. İlçemiz mahkemelerinde görül
mekte olan 36 davaya Baroya bağlı Avukatlardan Ha
lil Sayman ile Hazine Avukatı Yılmaz Atasoy dışında 
kalan Avukatların hiç biri katılmadı.1
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HAFTADAN 
HAFTAYA

ERKEN SEÇİM
Son zamanlarda seçimlerin erkene 

alınması konusu, yeniden güncellik ka 
zanmış bulunmaktadır.

Gelen haberlere göre seçimlerin Ha
ziranda yapılması olasılığı her geçen 
gün daha da kuvvet kazanmaktadır. Tür 
kiye’de bu ortamda ve bu hükümetle 
normal seçim zamanını beklemek biz
ce olanaksızdır. Bunda ısrar seçimlerin 
güvenliğini hatta yapılması olanağını 
tehlikeye sokar.

Ekonomi, dışı şişkin, fakat içi kof ve 
bomboş bir insan görünümünde ve ifla 
sın eşiğindedir.

Cinayetler sürüp gitmektedir.
Türk parası her geçen gün dış piya 

salarda değer yitirmektedir, 
işsizlik, pahalılık almış yürümüştür. 
Ve hepsinden önemlisi can güven

liği kalmamıştır.
Türk halkının bunların sürüp gitme 

sine artık tahammülü yoktur. Bu gidişi 
değiştirmenin zamanını öne almaya ke 
sin zorunluluk vardır. Türkiye’nin daha 
uzun süre sahipsiz bırakılmaması gere 
kir.

Gençlerin daha fazla tahammül edil 
memesi gerekir.

Ekonominin alabildiğine ülkeyi çık
mazlara sokmasına bir süre daha izin 
verilmemesi gerekir.

Kısacası gereken çok şey olduğu 
için, erken seçime gidilmesi de gerek
mektedir.

Bu konuda esas ağırlık doğal olarak 
iki büyük partinin üzerinde toplanmak
ta olup, CHP bu konudaki tavrını açık
ça ortaya koymuş bulunmaktadır. AP 
ise her zamanki kararsızlık ve ne yapa
cağını bilmemezlik İçinde bocalayıp dur 
maktadır. Bu bocalamayı bugünki gidi
şin en büyük sorumlusu kendileri oldu 
ğundan son derece doğal karşılamakta 
yız.

Bizce erken ssçim konusundagerek 
li tüm girişimler gecikmeksizin yapılma 
lıdır. Türkiye bu ortam içersinde ekim 
1977 tarihine dek seçimi bekleyemez. 
Bu yukarıda belirttiğimiz gibi, seçimin 
yapılmasının tehlikeye girmesi sonucu 
nu dahi doğurabilir. Sokaklar kandan 
geçilmeyecek duruma geldiğinde, üze
rinden yürüyerek sandığa gitmenin ne | 
anlam ifade edeceğini düşündüğümüz 
de, erken seçimin zorunluluğu bir kez 
daha ortaya çıkacaktır.

Bu konuda en büyük görev ve so
rumluluk CHP ye düşmektedir. Partinin 
bu sorumluluk duygusu İçerisinde hare 
ket edeceğine kesinlikle İnanıyoruz. Ve 
1977 Haziranında seçimlerin yapılacağı 
nı umut ödiyoruz.

E’Vet erken seçim...
Bu çöküntüye,
Bu sömürüye,
Bu cinayetlere daha erken son ver

mek İçin ;
Erken seçim...

şiir köşesi
KAPATIN

kapatın gözlerinizi bir an 
çok uzakta değil 
en yakın bir hayelde 
toplayın mut kırıntılarını 
bu gök bu yıldızlar bizim 
bu usul usul ışıyan güneş 
tüm özgürlüğümüzü dönmekte dünya 
Dönmekte Savaş Meydanlarının Asil Cenkçisi 
Dönmekte Yorgun Yılların Mert Emekçisi

kapatın
yeni bir yaprak açın huzur kokan
dökülen sedef taneleri avuçlarımıza
yaşamı daha fazla kızdırmadan
bahar, bahar olalı görmesin bu tomurcukları 
bu tohum bire kırk, bire bin
Başak Başak Kucaklaşsın Gönüllerimiz 
Hareketimize Su Uzatan Eller Öpülsün

kapatın
bizi bizden ayıran kapıları 
biz, biziz... hepimiziz 
yoksulun sofrasında tuz 
işçinin alnında teriz 
Yaşadıkça Umudumuz 
Umdukça Herşeyimiz 
Biz Biziz Hepimiziz 
EŞİTİZ

Mücahit ÜNAL

TOPRAK KOKAN ELLERE UZANIJ

Mis gibi toprak kokan ellerini

Uzat bacım bana
Yağsız çorbanı sıcak ekmeğini
Uzat bacım genç yaşta üzüntüden buruşmuş 

yanağını

Can bacım aç bana kapını
Tezek kokan evinin kapısını
Sıra sıra dizilerek yattığınız odaya beni de alın

Sabahleyin beni de götürün harmana

İLAN
Kurtul Köyü Avcılar Derneği Bşk.
Derneğimizin yıllık Kongresinin 20/3/1977 pa 

zar günü akşamı saat 20.30 da Avcılar lokalinde 
yıllık genel kurul kongresi yapılacağından tüm üye 
(erimizin teşriflerini önemle rica ederiz.

Ekseriyet temin edilemediğinde kongre bir haf 
ta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM
1Ş Açılı;,
2- Saygı duruşu
3- Divan teşekkülü
4- Faaliyet ve hesap raporlarının okunması
5- Yönetim kurulu seçimi
6- Denetim kurulu seçimi
7- Dilekler ve kapanış.

KAYIP
T.C. Emekli sandığından aldığım 1977 Nisan ayı na ait 
205 198 4701 nolu maaş çekimi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan, Eskisinin hiikiimü yoktur.

Melâhnt AYMERGENf

BELLİDİR
Tırnaklarının karası

alınlannın akı
Ellerinin nasırı

yüreklerinin kını
Gözlerinin teri

cesaretin oku 
Demir başak toprak kokuları 
Kitapları, hocaları

bazende çocukları
Ve her naraları

vicdanlarının sanıydı...
Sevgi ile ölçüp
Severek göçtüler
Son anda
Nefret bile duymadan

sessizce
Belki bir 2ün 

toprakta başak 
belki filiz 
belki fidan 
belki de bahçede

gül tomurcuğu kırmızı 
ama bellidir

susturacak 
vicdan sazları 
çansesini

efendi sözünü

Dünar KARABİBER

Benim de ellerim nasırlaşsın istiyorum 
Bana şeher çocuğu desinler istemiyorum 
Güneşin altında terler dökerek beni de ça 
Bana da anlımın teriyle çalıştı desinler 
Benim de. yanaklarım buruşsun 
Ellerim toprak, mis gibi toprak koksun 
Uzat bacım bana uzat ellerini
Bende senin gibi olayım eğer olmak mümkı

İclâl SOKOLLU

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
973/140

Gemlikten İbrahim ve Necati Aydın tarafından Gem
lik Hisar mahallesi 524 ada 12 parselin tapusunun iptali 
ile müvekkilleri adına tapuya tescili talebile Gemlik Bele
diyesi ve hazine aleyhine dava ikame edilmiş olduğundan 
iş bu gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında 
bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde delilleri 
ile birlikte hakimliğimize uıücnatlannı teminen ila olunur

İSİM TASHİHİ İLANI

Bahkpazarı Mahhallesi 102 Henede kayıtlı Müfide 
ismimi Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 17/11/976 
gün 976 - 461 Esas 976 - 355 sayılı kararı ile Mühide 
olarak tashih ettirdim. İlan olunur.

KAYIP
i

T.C. Orman Bakanlığı Orman Umum Müdürlüğü Ormtt 
İşletmesi Orhaneli Müdürlüğünden almış olduğum cilt 
no= 10 varaka no—0476 numaralı fatura karşılığındaki 
malın teyminat makbazmu keybettim Hükümsüzdür, 
Mehmet KAYA
Gazhane cad. no 53
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anğımsa mıyıı?

gOrüSL.
Bîrimiz çıkar bağımsızım diyebilir 

misiniz? Hemen ardından, «Neden olma 
sm? Kuşkusuz yurdumuzda kişiler olarak 
hiç bîr kişiye kuruluşa, şuna buna ba
ğımlı değiliz.» Tümcesini üstüne basa ba 
sa söyleyebilir misiniz? Bizce olanaksız 
birşey bu. Sîzler ister uzayda yaşaya
lım. ister bağ başında, nerede ne biçim 
de olsun; yaşamımızı, sürdüremeyiz ba
ğımlı olmadan. Kırsal yaşamda da, kent 
sel yaşamda da bireysel bağımlılıktan 
yakındığımız olmuyor mu? «Ben bağımlı 
olamam. Zenginim, tüm olanaklar elim
de.» diyen kişiler de bağımlıdır, kuşku, 
suz. Bîr noktada bağımlılık, içinde bu
lunduğumuz toplumun katları arasında 
ayrıcalıklar gösterir. Üst, orta, alt kat 
tarda yaşayanların bağımlılıkları, kuştu-

rasında değişmeleri gözden ırak tutma
mak yarinde olur sanırız. Bu girişten 
sonra sözlerimizi isterseniz şöyle sürdü
relim.

Öncelikle doğaya bağımlılığımız, Top 
rağa, suya, güneşe aldığımız havaya ba 
ğımlı olmadığımızı noktalayabilir miyiz? 
Denecek ki yaşamamız bunlara bağlı, 
doğru. Bunların ötesinde başka şeylere 
bağlı değil mi yaşamamız? Örneğin pa
raya. Örneğin topraktan,denizden, hay
vanlardan aldığımız ürünlere, bunların 
yaşam düzeyine uygun değerle elimizden 
çıkmasına bağlı değil mi yaşamamız? 
Ulusuna hizmeti başta gelen uğraş edi
nen memurun, öğretmenin eziklik içinde 
yaşamamaları neye bağlı? Kuşkusuz hü
kümetlerin haklarında alacakları olumlu, 
olumsuz kararlara değilmi? Hemen ar
dından şu aklımıza gelir, acaba memur 
bakkala, kasaba, manava, terziye... borç 
[anmadan, tasasız, bağımsız yaşama ola 
nağr bulabilecek midir? Bunun ötesinde 
denetim, yapana, bir üst, bir daha üst 
düzeydeki makamlara bağımlılıklarını da 
öteye atmamak gerekir. Başka bir dey 
işle’. Parasal yönden, yönetimsel yönden 
bağımlılığını alın yazgısı gibi sürdürür 
memur, öğretmen. Anamal, (kapital) bir 
bozuk düzen içinde emeğe üstün gele
cek, bir düzen içlndr hükümetler memu

ra-öğretmene çeşitli yollarla egemen o- 
(ocaklardır; olmaktadırlar da. Nereye 
dönsek, ne yönde yürUsek bağımlılık zln 
çitleri çıkar önümüze. öyle bir bağımlı 
lık ki; Okuma özgürlüğü, yaşamını sür
dürme özgürlüğü ortada görünmüyor. 
Kof Dağları' nın ardında saklı tutuluyor 
bağımlılık kapanı gibi. Yönlendirilmiş, 
koşunlandırılmış kişleikler karşımıza di
kiliyor, zorluyorlar blzlerl kendi yönle 
rinde bağımlı olmaya. Nasıl mı? Gerek 
var mı nasılına? Görmüyor, duymuyor, 
okumuyor muyuz bağımlılık baskısı altın 
da olanları, öldürülenleri. İçte aramız
daki ilişkiler, bağımlılığımız özgür ota
mamızın ardından, ya dışa bağımlılığı 
mtz sorusu gelir usumuza. İşte bağımlı
lık dönemecinin en keskin yanı.
Milyonlarca çalışanımız var dışarda. Öy 
leyse, yurttaşlarımızı çalıştıran bu ülke
lere karşı da bağımlı durumdayız. Bir an 
dışarda çalışanlarımızın yurda döndükle 
terini düşünelim, el kapılarından. İçerde 
durgun emek birikimi. Bunun üzerine 
dışardan gelecekler bu birikimin içinde 
olurlarsa ne olacak? Kafa gücümüz dışar 
da, emeğimiz dışarda değerlendiriliyor, 
bizlerde içerde birbirimizi yiyoruz. Eme 
ğimiz, yer altı yerüstü zenginliklerimiz 
dışa bağımlı. İçerden desteklenen yaban 
cı ana malcının tekelinde. Başka deyişle. 
İçerdeki sömürü düzeni dışta birleşmiş. 
Güçlü, bir savaş endüstrimizin olmayışı 
da dışa bağımlı oluşumuzdan değil mi? 
Adamın kafası kızarsa çekermi resti? Ya 
tırım yapmaz, uçak, top tüfek, savaş ge 
mileri gelmez; parçaları hiç olmazsa ne 
olur savunma gücümüz? Bugünlerde, dün 
olduğu gibi bu oyunları da görüyoruz. 
Düşünüyor süper Sam Amca « Türkiye’ 
ye silâh vereyim mi vermeyelim mi?» diye.

Öyle bir bağımlılık ki! Üç bin yılı 
na dek ödenemeyecek borçlarda tüm bun 
ların tuzu biberi. Onurlu bir politika, 
giderek dışa'bağımlı olmaktan kurtulma 
mızı yeğleyecek. Ulusal bir yol izleyecek, 
ulus çıkarlarını makamdan üstün tutula 
cak, ulus katlarına seslenecek; hizmetgö 
türecek yöneticiler neredesiniz?

Gemlik Azot Sanayii Mühendisleri Derneği Ana Tüzüğü
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Madde 1- Derneğin adı : Gemlik Azot Sanayii Mühendisleri Derneğidir.
Derneğin Merkezi : Akmanlar Pasajı No. 12 Gemlik
Derneğin amacı :

Madde 2- Dernek aşağıda yazılı hizmetleri yerine getirerek üyelerine faydalı olmayı 
amaçlar.
a- Kendi üyeleri arasında vc Azot Sanayii T.A.Ş. de görevli bütün mühendisler 

arasında Sosyal ye Kültürel ilişkiler kurmak, Bilgi alışverişinde bulunmak, bu amaçla 
geziler düzenlemek, konferanslar ve seminerler tertiplemek kurslar açmak üyelerinin 
konferans, seminer ve kurslara katılmasını sağlamak, iş hayatında edinilmiş bilgi ve 
tecrübeleri yayın yoluyla duyurmak ^maçıyla dergi, broşür veya kitap yayınlamak, 
yayınlanmak üzere üyelerine yabanoı dillerden makale, broşür kitap tercüme ettirmek 
yerli ve yabancı mesleki dergilere abone olmak, kitap satın almak.
b- Üyeleri arastadaki dayanışmayı sağlamak, ve ilişkileri arttırmak amacıyla çeşitli 
sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmak, e- Üyelerinin her türlü toplu çıkarlarını 
ve haklarını kanunî yollardan savunmak, üyelerine yardımcı olmak. <1- Ülkemizde 
Mühendislik mesleğinin yerini ve önemini tanıtmak, bu amaçla Türkiycdeki mühendislik

Devamı Haftaya

Gayrimenkullerin Açık Artırma İlânı 
Gemıik İcra Memurluğundan

Dosya No. 973/151 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti adedi, evsafız
1- Gemlik Tapu sicilinin 23.11. 1960 tarih, pafta: 33 sahife 1854 parsel ; 1462 

de kayıtlı Gemlik Engürücük köyü köy içi mevkiinde kâin 130.50 metrekare mikdarlı 
iki katlı bahçeli evin 1/2 hissesi, ( 1/2 hisseye bilirkişi tarafından 75.000.- lira kıy
met takdir edilmiştir.

2- Gemlik Tapu sicilinin 23. 11. 1967 tarih, pafta; II sahife: 1726 parsel: 254 
de kayıtlı Gemlik Engürücük Köyü Bayırbağlar mevkiinde kâin 3640 metrekare inik— 
darlı ve bilirkişi tarafından 75.000.- lira kıymet takdir edilen 58 ağaçlı zeytinlik cem’ 
an iki parça gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 Satış 5. 4. 1977 Sah günü yukarıdaki sıra gereğince :
1 Nolu sıradaki 1462 parsel sayılı gayrimenkul saat 14.oo ilâ 14.15 arasında.
2 Nolu sırasındaki 254 parsel sayılı gayrimenkul saat 14.15 ilâ 14,30 arasında 

GEMLİK İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah 
inin edilen kıymetin % 75 ini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa
tış masraflarını geçmek şartiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 15. 4. 1977 Cuma günü aynı yerde ve aynı 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacakiır. Bu artırmada da rüçhanlı alaçakhlann alaca 
ğınmı ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisb etinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

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

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 973/ 151 T.' sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(Ic. îf. K. 126 )

(x) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. İcra Memuru

Kent Sabun ve Detarjan Sanayii Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden

Şirketimiz senelik Umumi Heyet toplantısının aşağıdski gündemde yazılı 
maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 15. 4. 1977 günü saat 14,30 da 
şirket merkezi olan Gemlik Orhangazi Caddesi No: 139 da toplanması karar
laştırılmıştır.

Hissedarlarımızın mezkûr gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya 
vekil tayin etmeleri rica olunur.

İdare Meclisi
GÜNDEM :

1. Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutunağının
imzası hususunda Divana yetki verilmesi,

2. İdare Meclisi ve murakıp raporunun okunması ve 
müzakeresi,

3. Şirketin 1.1.1977*31.12.1976 faaliyet devresine
ait bilanço ve kâr - zarar cetvelinin tetkiki ve 
kabulü ile İdare Meclisi azalarının ve murakıbın 
ibrast.

4. 1976 yılı kârının tevzii hakkında gerekli karar 
ittihazı,

5. Yeni İdare Meclisi seçilmesi,
6. Miiddedi dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi,
7. Şirketimiz tarafından üçüncü şahıslara verilen 

umumi ve hususi vekâletnameler hakkında gerekli 
karar ittihazı ve ortaklıktan ayrılanların üçüncü 
şahıslara duyurulması,

8. Hissedarlar tarafından teklif edilecek hususların
müzakeresi ve kabülü. ■ Kent Sabun ve Deterjan San A. Ş.
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İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

Yapılacak iş*n 
Nev'i

İhale Brde’i Muvakkat 
teminatı

İhale taihi v< saati

1- Parke yol l ,546,750,00TL 60,152,50 TL 23 Mart 977 14. de

2-
yapımı

Asfalt kaplama 3.999,990,60 " 133,750.- ” 15. de
3- Parke taşı alımı

190 bin »det
427,500.- ” 20,850.- ” >> 16. da ■

1 • Yukarıda yazılı Üç kalem İş 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Bu işlere ait şartnameler her gün mesai seatleri dahilinde Belediye-' 
de görülebilir.. İhaleler Gemlik Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak edeceklerin üç gün evvelinden müracaatla iştirak bel
gesi almaları gereklidir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmaz.
3/1/977 basın

Gayrimenkulun Açıkartırma hânı 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No. 975/564
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu sicilinin 3. 4. 1977 tarih ve pafta 7. sahif* 928 ve 944 parselde 

kayıtlı Gemlik Umurbey köyü köy içi mevkiinde kâin 635 metrekare mikdarlıjiki kat 
lı tuğla işlemeli, alt kat bodrum olup üstkatta üç oda, bir salon, mutfak ve tuvaleti 
bulunan ve elektrik ve suyu mevcut olan avlulu evin 1/2 hissesi açık artırma sure
tiyle satışa çıkarılmıştır. Bilirkişi tarafından 1/2 hisseye 15.000.- lira kıymet takdir 
edilmiştir.

Satış Şartları :

I — Satış Salı günü saatI4.45 den 15.00 e kad'ar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 

ni ve rüçhaalı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu en satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 15/4/ 1977 Cuma 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.

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

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve îflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
failden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendtl*'- 
cinden tahsil edilecektir.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lsaahiarı, başkaca bilgi almak istiyenlerin 975/ 564 sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. İf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir- İcra Memuru

DUYURU
Gemlik Belediyesi E. S. 0 İşletmesinden

28. 2. 1977 tarihinde, Elektrik Tahsildarı Rıza Dalkoç tahak
kuk memurluğuna, Elektrik tahsildarı Ergun Şanlı Endeks me
murluğuna, Su tahsildarı Fahrettin Akcan Muhasip muavinliğine 
Su tahsildarı Muzaffer Baytok Masraf tahakkuk memurluğuna 
atandıklarından. 1.3. 977 tarihinden İtibaren tahsildarlıkla alâka
ları kalmamıştır.

Sayın abonelere duyurulur.

HER TÜPLÜ MUHASEBE 
İSLERİNİZDE

AKADEMİ MUHASEBE
BÜROSU EMRİHİZDEDİR

EMLÂK VERGİSİ BEYANNAMESİ 
DOLDURULUR

Adres : belediye ekmek fabrikası karşısı
GEMLİK

S. S OfmBöcılar
Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından
Gemlik Sunğipck Fabrikası Ter
sane bayırı tnevkiindeki zeytin
liğimizi kiraya vermek istivo- 
ruz ilgilenenlerin 10.3.1977 e 
kadar başvurmaları duyuralur. 
Ad: Çavdar iş hanı ka 4 S.S.Or

Yap'Ko. Bşk Mal Müdürlüğü üstü 
Gemlik

Alemdar Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden

Şirketimiz senelik Umumi Heyet toplantısının aşağıdaki gündemde yazılı 
maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 15. 4. 1977 günü saat 15.oe de 
şirket merkezi olan Gemlik Orhangazi Caddesi No : 139 da toplanması karar
laştırılmıştır.

Hissedarlarımızın mezkûr gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya 
vekil tayin etmeleri rica olunur.

İdare Meclisi
GÜNDEM :

1. Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutunağının 
imzası hususunda Divana yetki verilmesi,

2. İdare Meclisi ve murakıp raporunun okunması ve 
müzakeresi.

3. Şirketin 13.21976-31.12.1976 faaliyet devresine 
ait bilanço ve kâr - zarar cetvelinin tetkiki ve 
kabülü ile İdare Meclisi azalarının ve murakıbın 
ibrası,

4. 1976 yılı kârının tevzii hakkında gerekli karar 
ittihazı,

5. Yeni İdare Meclisi seçilmesi,
6. Müddedi dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi,
7. Şirketimiz tarafından üçüncü şahıslara verilen 

umumi ve hususi vekâletnameler hakkında gerekli 
karar ittihazı ve ortaklıktan aynlanların üçüncü 
şahıslara duyurulması,

8, Hissedarlar tarafından teklif edilecek hususların 
müzakeresi ve kabülü. Alemdar Sanayi U.P A. Ş.

Alemdar Enternasyonal Ticaret ve Yağ Sanayi 
Anonim Şirketi İdare Meclisinden

Şirketimiz senelik Umumi Heyet toplantısının aşağıdaki gündemde yazı
lı nu-ddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 15. 4. 1977 günü saat 15.30 da 
şirket merkezi olan Gemlik Orhangazi Caddesi No. 139 da toplanaması karar
laştırılmıştır.

Hissedarlarımızın mezkûr gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya 
vekil tayin etmeleri rica olunur.

İdare Heyeti

GÜNDEM:
1. Başkanlık Divanı seçim ve toplantı tutunağının 

imzası hususunda Divana yetki verilmesi,
2. İdare Meclisi ve murakıp raporunun okunması ve 

müzakereri,
3 Şirketin I.1.I976-.31.12 1976. faaliyet devresine 

ait bilanço ve kar-zarar cetvelinin tetkiki ve kabu
lü ile İdare Meclisi azalarının ve murakıbın ibrası,

4. 1976 yılı kârının tevzii hakkında gerekli kararittihazı 
5. Yeni İdare Meclisi seçilmesi,
6. Müddeti dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi,
7. Şirketimiz tarafından üçüncü şahıslara verilen umu

mi ve hususi vekâletnameler hakkında gerekli ka
rar ittihazı,

8. Hissedarlar tarafından teklif edilecek lıVadsların 
müzakeresi ve kabülü.

Alemdar Enternasyonal Ticaret ve Yağ Sanayi A.Ş,
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SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKARILDI 
CHP İLÇE BŞK* DİMİLİ SEÇMENLERİ 
UYARDI LİSTELERİ MUTLAKA 
KONTROL EDİNİZ r
Her yıl yeniden yazı- 

{mı yapılan seçmen listele 
Frinin yaztm çalışmaları ge 
çen hafta sonunda bitmiş, 
ve itçe Seçim Kurulu ta
rafından ele alınan listeler 
seçmen kütüklerine geçi
lerek bugünden başlamak 
üzere mahalle ve köy muh 
taraklarında askıya çıkarıl 
mıştır.

DİMİLÎ’NİN UYARISI

Seçmen listelerinin 22 
Mart günü saat 17.oo e 

{Pars Dönmez Almanya’da"işçilerle buluşacak

kadar muhtarlıklarda askı 
da kalacağını bildiren Gem 
lik CHP ilçe Başkanı Ne 
zih Dimili, seçmenleri uya 
rarak listeleri mutlaka kont 
rol etmelerini istemiş ve 
şunları söylemiştir." Seç
men listelerinin yazımların 
da birçok yanlışlıkların ya 
pıldığına daha önceki yıl
larda tanık olunmuştur. Bu 
nedenlerle her seçmen in 
en doğal vatandaşlık hak 
kını kullanabilmesi için 

seçmen listelerinde adlarının 
yazılıp yazılmadığını kont 
etmelidir. Bu listelerde i- 
simleri yazılı olmayanlar oy 
kullanamayaklardır. Liste
lerde adı olmayan partili
lerimiz 19-23 Mart tarih
leri arasında Nüfus cüz
danı veya kimliğini bildi
ren bir belge ve oturduğu 
mahalle muhtarlığından a- 
lacağı ikamet belgesi ile par 
ti binamızda görevli arka
daşımıza başvurmalıdır."

Umurbey Belediye Başkanı
Pars Dönmez Almanya’ya Gitti

Umurbey Belediye Baş
kanı Pars Dönmez işçilerin 
çağrısı üzerine Amanya’ya 
ya gitti.

Dün sabah saat 6.30 
Yüksek Mühendis Sami 
Çekiçel ile Almanya' ya 
hareket eden Umurbey 
Belediye Başkanı Pars 
Dönmez, Almanya’da Be

lediyecilik konularında te
masta bulunacak ve kar
deş Belediye için girişim
lerde yapacaktır. Daha 
sonra Almaya' da çalışan 
Umurbey'li işçilerin yardı
mı ile Belediye’ye yangın 
söndürme arabası veya 
EDER Kepçe alacak ve 
Türkiye, ye dönecektir.

HALÎT ÇOKAL
LÎSE’YE
MÜDÜR
ATANDI

Mehmet Çalım’ın Gem 
lik Lisesi Müdürlük göre
vinden istifa ederek Kız 
Meslek Lisesi Türkçe öğ
retmenliğine atanmasından 
sonra boş kalan Müdür
lük görevine Halit Çokal 
’ın atandığı öğrenildi.

Uzun yıllardan beri 
Gemlik Lisesi Müdür Baş 
yardımcılık görevini yap
makta olan Halit Çokal, 
bir süre önce Lise'den ay 
rılan Ortaokul’a Müdür ve 
kili olarak görevlendiril
mişti. Hafta ortasında Li 
se Müdürlüğüne atanma 
kararnamesini alan Halit 
Çokalın önümüzdeki günler 
de göreve başlaması bek 
leniyor.

Öte yandan Lise öğ 
retmenlerinden Yavuz U- 
canlar’ın Bursa Eğitim Ens 
litüsü İngilizce öğretmen 
liğine, Ortaokul Fen Bilgi 
si öğretmeni Nihat Yavaş 

çaoğlu Bursa Dötçelik 
Ortaokulu Müdür Başyar
dımcı) ğına atandığı öğre 
nildi. Bu ara Lise Müdür 
vekili Vural Onan’ın rapor 
kullanması. Müdür Yardım 
cısı İhsan Topçu'nun göre 
vinden istifa etmesi ile o 
kul yönetimi Bekir Güneş 

'in üzerine yığıldı._____

KARISINI ÖLDÜREN 
KATİL YAKALANDI

Bir süre önce Osma 
niye Mahallesinde karısı 
nı tabanca ile öldüren ka 
til Salih Onal Ankara’da 
yakalandı.

Hazin öykü 15 yıl ön 
ce başlar.

Giresun Şınlar Köyü 
halkından olan beş çocuk 
annesi Hatice Önal (62) 
ın üzerine amcası gelini 
ile imam (nikahı ile) evlen 
mek isteyen Salih önal 
eşinden ve köy halkından 
tepki görünce amca geli
nini kaçırır. Kısa süren 
maceralı kaçış «onunda 
Salih önal sevdiği amca 
gelinini Giresun'un Keçilik 
dağlarında 28 bıçak darba 
siyle öldürmür.

Cinayet suçundan 31 
yıl hüküm giyen katil Sa 
lih önal, genel af İle 12 
yıl sonra cezaevinden çı 
karak Gemlik’e yerleşmiş 
olan eşi Hatice önal ve 
çocuklarının yanına döner. 
Eşinin yanında kaldığı bir 
yılda 12 yıllık hapis haya 
tının acısını çıkartmak iste 
yince zindan hayatına dö 
nen birleşme Salih Onal. 
m Gemlik’i terk etmesi ile 
son bulur. İzini kaybetti 
ren katil bir süre sonra 
Gemlik’e dönerek, Hatice 
Önal’ın kaldığı evin pençe 
resinden eşinin yatmakla 
olduğu yatağa 6 el kur 
şun sıkar. Ağır yaralanan 
Hatice önal, kaldırıldığı 

[ hasta hanede bir hafta son 

ra ölür. Polisin yaptıî 
araştırmada kanamın kati 
olduğu saptanan Salih C 
nal aranmaya başlanır.

Ankara'da olduğu o 
rani|en yaşlı katil. Gemfe 
Polisi tarafından saklantı 
ğı yerde suç aleti ile y< 
kalanarak tutuklanmış vs 
suçunu kabul etmiştir.

Katil Salih Önal karısını öl- 
dürdükten sonra kaçtı. Gen 
lik Polisi katili Ankara’da yr 
kaladı.

Rakibi Demirtaşı Yenen 

Borusan Güven 
Adım Adım 
Şampiyonluğa 
Yaklaşıyor

Bursa 2. amatör kü 
m e beyaz grup takımları 
dan Gemlik Borusan Gü

[KISA KISA

Türk Ticaret Bankası 
Gemlik şubesi yakında hiz
mete açılacak. istiklal cad
desinde Gemlik Palas oteli 
yanında hizmete açılacak 
olan banka ile - Gemlikte 
dokuz banka olacaktır.

# *
Petrol Is Sendikası o 

lağan genel kurul konge- 
resi 28 Mart günü Şirin 
sınamasında yapılacak.

# #
Yeni PTT binası hiz

mete hazır hale geldi. 0to - I 
rnatik santral çalışmaları 
ise hızla devam etmekte.

Cumhuriyet Mahallesi Elektrik 
Şebekesi Belediye’ye Bağlandı

Bugüne kadar Küçük 
Kumla, Armutlu elektik hat 
tından yararlanan Cumhu
riyet Mahallesi elektrik şe
bekesi, Gemlik Belediyesi 
şebekesine bağlandı.

Kumla hattının ihtiya 
ca cevap vermemesinden 
sık sık arıza yapması ne
deniyle devamlı karanlıkta 
kalan Cumhuriyet mahyal 
leşinin bundan böyle ra
hat edeceğini söyleyen 
Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt "’bir yıl süren çalış
malar sonunda Cumhuri
yet Mahhallosi elektrik şe 
bekası 200 tbin Hra mali

yete ile Belediyemiz şebe
kesine bağlanmıştır” dedi.

Gemlik Limanı 
son yılların en iş- 

| lek aylarından biri
ni yaşadı.

Sanayileşmenin 
artışı ile Gemlik.Li 
manında tahliye 
işleri yoğunlaştı. 
Liman a '.ya pay ğüb 
re getiren'gemiler 

de eklenince Mart 
ayı limanda [haret 
li geçiyor.

g* Gemlik Limanı Son Yılların En İşlek Ayını Yaşadı
ven, geçen hafta rakib 
Demirtaş’ı Bursa'da 1 - I 
yenerek şampiyonluğa a 
dım adım yaklaşmaya ba 
ladı.

Gol averajı ile beyti 
grup birincisi Demirtaş I 
Bursa Atatürk stadındı 
geçen hafta karşılaşan Bı 
rusan Güven 86. dakika 
da Melih in ayağı İle ma 
çı 1 -0 galip bitirdi. Ço! 
sert oyun çıkaran Demir 
raş, Borusan Güven de 
üç oyuncuyu sekatladılaı 
Hakem maçta iki Demir 
taş oyuncusunu sahadaı 
attı.

Limanda gübre boşaltan gemiler görülüyor

Grup birincisi Bı 
Güven yarın grup ı 
cusu Umurspor ile 
12.30 da Gemlik sı 
da karşılacaktır.
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NAFIADAN 
NAFIAYA

Tarih Bizi Bağışlamıyacaktır
TRT’de haberleri dinliyorum: anlatı

yor spiker. Sayın Demirel şurada temel 
attı, burada şöyle dedi, böyle dedi diye. 
Arkasından Erbakan’ın yaptıklarını, söy 
(ediklerini duyurmaya geliyor sıra. Daha 
sonra Fevzioğlu* bilmem nerede sayısı
nı unuttuğumuz dürüstlük söylevlerin
den birini daha çekmiş, o da söyleni
yor. Sonra da Türkeş. elbette Türkeş, 
ekrana arzı endam eyliyor. Komandola
rın başkanı Türkeş. üç milletveklliyle iki 
bakanlık almış, aç farlzesini yerine ge 
tirmiş Dokuz Işık adlı eserin yazarı Baş 
buğ Türkeş, hiç unutulurmu?!.. Eğer ko 
nuştuysa Saytn Ecevit’de artık zorunlu 
olarak gösteriliyor, kendisinden söz edi 
liyor.

Sürüyor haberler ve sona doğru '* 
Dün filan yerde veya yerlerde yapılan 
çatışmalarda şu kadar genç öldürüldü" 
diye bir cümle geçiyor. Hiç bir olağan- 
dışılık görmüyor dinleyenler, evlerindey 
seter yemeklerini yiyorlar, çocuklarını 
seviyorlar, kahvedeyseler tavla oyunla
rına devam ediyorlar. Sadece, ”Aaa bu
gün ne kadar az, yalnız bir kişi ölmüş 
diyorlar* belkide. Belkide hiç bir tepki 
göstermiyorlar. Karışıp gidiyor spikerin 
o cümlesi: "Dün filan yerde meydana 
gelen çatışmada, şu kadar genç ateş 
edilerek öldürüldü’ diye..

Sonra Emniyet Müdürü’nün serüven 
feri seyrediliyor. Tartışmalar yapılıyor a- 
caba Müdür Bey'in hanımı ne zaman 
doğum yapacak diye. Veyahut da 6 
milyonluk adamın yaptıkları izleniyor, 
çıt çı katılmaksızın. Ne bileyim, o harika 
diziler izleniyor işte haberlerden sonra..

Bu her akşam, ama her akşam böy 
le- Her akşam mutlaka bu cümleyi yi
neliyor spiker: "Dün maydana gelen ça
tışmalar...” diye başhyarak.

Evet artık bu noktaya gelinmiştir. 
Çok şükür kimse aldırmıyor genç adam 
ların öldürülmelerine.

Yazacak pek şey de yok. Fakat her 
daktilonun başına geçişte, başka bir 
şey yazmak gelmiyor içimden. Biliyo
rum beki de, yazacak bir şey bulamı
yorum, eğer her gün yazsam her gün bu konyu iş
lerdim.. İnanın böyle. Türkiye faşist bir döneme 
hazırlanıyor, öldürmek, öldürmek ve yine öldürmek 
Hep ilericileri, hep devrimcileri, hep genç ve yayar 
lı beyinleri öldürmek. Yapılan bu. Neyin provası 
yapıldığı açıkça ortada. Ve loplum buna alışıyor, 
alıştırılıyor, nasıl yazabilirim başka bir şey. Gerçi 
hiç bir anlamı ve yararı yok belki yazmanın ama, 
yazarken başka şeyler yazabilmenin de olanağı yok..

Yazıklar olsun, herkezc yazıklar olsun.. Demek 
rasiyle, partileriyle, liderleriyle, her şeyiyle herke 
zc yazıklar olsun. Her gün en azından bir genç öl 
dürülüyor artık. Başarıldı on sonunda bu. Nasıl ol 
sa kimsenin sorduğu da yok. Seçin, seçin öldürün 
Türkiye'yi komünist yapmamak için, her gün en 
azından bir-iki gencin öldürülmesi gerekli değil mi 
efendim?.. Oyleyae, seçin, seçin öldürün..

Ve ister, istemez Çankaya'ya çeviriyoruz göz
lerimizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altıncı 
Cumhurbaşkanı Sayın Korütürk’e.. Çocuklarımız, 
öldürülüyor kurşunlanıyor yavrularımız diye duyur 
mak, istiyoruz Devlet Başkanımıza. Belki kendile
rinin haberi yoktur diye düşünerek.,

devamı sayfa 4 de

şiir köşesi
UMUTLARA DOĞRU

Her sabah filizlenip yeniden 
Gün doğuşunda çiçek açmağa 
Zindanlarda umut, Darağacında fidan 
Yaşamak İçin İnanç oldular damarlarda. 
Karanlıktan sıyrılarak 
özlemleri gerçekleştirmek İçin 
Sevgi istediler insanlardan 
İzleri bir güneş kadar parlak 
Yürüdüler kahramanca
Belki öldüler fakat dönmediler
Ant İçtiler Haykırarak

İMDAT PELTEK

—s—1

HESAP GÜNÜ
Başka şeyler düşün biraz 
tozpembeleri toz alsın bırak 
yürü gözlerinin ırmağında 
başka şeyler için ağla biraz

Evet
dönüyor boşlukta
yerçekimsiz kaldık üşüyoruz 
bataklığında bulunuyoruz ya 
öylesine yaşıyoruz

Başka şeyler düşün biraz 
haz sız umutsuz apacı 
buruk uzak ve apayrı 
zehrini kokla çiçeklerin 
öfkelerin sabrını çoğalt

Göçüp gitmeyecekmisin sanki 
çarpıntısından sesmi kalacak kalbinin 
gözlerinin yeşilinden paymı 
hesablnr burada vereceksin herşeyin 
sorumsuz yaşamak 

kolay mı ?

Mücahit Ünal

Nöbetçi 
Eczaneler

Şifa 18 Mart " Cumartesi

Merkez 19 ” ” Pazar

Gemlik 20 '* ’’ Pazartesi

Z.Namtk 21 ” ” Sah

Srçek 22 " " Çariamka

Ceylân 23 " ” Perşembe

Kuyucu 24 * " Cuma

Özer 25 ” 1977 Su marta si

OĞUL

Yüreğimin yarısı çakırdikeni 
Yarısı kırmızı karanfil 
Karanfil senin olsun oğul ; 
Koklarsın... 
Diken benim, 
gözlerimin yankış 
Diken benim, 
gözlerimin yarısı karakış 
yarışı çiğdemli bahar 
bahar senin olsun oğul ; 
üşüme... 
karakış benim 
yaşmımın yarısı kör karanlık 
yarısı şafak aydınlığı 
aydınlık senin olsun oğul; 
korkma... 
karanlık benim... 
yolumun yansı balıkçıklı hüzün 
yarısı ak umut 
al, umut senin olsun oğul : 
ğül biraz... 
hüzün benim.

Şevki Altuğ

BU KARA SEVDAMDIR
Canımın yapraklarına yazdım 
özleyişimi 
Bu kara sevdamdır 
Adını koydum ilk doğan güne 
Yeşeren tohuma büyüyen fidana 
İnatçı bir duman beynimde çırpınan 
Sabırsızlığın simgesi 
Perişan ağıtlarda 
Sararan kağıtlardadır öykümüz 
Dağ - ova - deniz 
Hepsi biziz 
Biz...

Mustafa ÇAM

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi likalar tek sütun em.si 30 TL.
Mahkeme ve İcra likaları sütun cm.si 15 TL 

Özel likalar pazarlıkla alıaır.
Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

Kongre İkaları 100 TL.
Dış Ülkeleri, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ: HÜSBYİN — KADRİ GÜLKH

ÇORUMLU MÜDÜR : CBN GİY GÖRAL

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Patajı

Dizgi ve askı : KBrfez Basımevi - Şirin Pasajı

TBL. : T»T — GBMLİK
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KÖRFEZ
BASIMEVİ

İki yddan bu yana, tora işleyen bir 
teıyâhta dokunuyor. Türkiye'nin, blzlo- 
rin çocuklarımızın gelocağl. öyle bir 
tezgâh kil Kurutuşunda dört ayağı aynı 
undu basmıyordu yare, öylo bir tezgâh 
kil Mimarlarının kurduklarından bu ya
na, i$ine kurtlar üşüştüler. Öyle bir toz 
gâh ki! Yıkılma tohiikelori olasılığı art
tığında, «türlü çeşit» payandalarla ayak 
ta kalması sağlanabildi, öyle bir tezgâh 
ki! Dokuduğu bezde kullanılan ipliklerin 
baş kaldırışlarını tozgâhçıbaşılar da ön
leyemez oldular, önleyemezlerdi; kuru
luşta açmazlara girilmiş, hatalar yapıl
mıştı. Öyle bir tezgâh ki! Dört ayağı da 
konuşan, anlamsız sözcükleri, tümceleri 
çatırdalarıyle daha da anlamsızlaştıran 
bir tezgâh. Kalkıyor, tezgâhın baş mi
marı böyle bir tezgâhla sisler içinden, 
Türkiye’nin ikibin yılını işlemeye çalışı
yor; çırpıntılar içinde. Bu tezgâh kuru
lurken yasal kuruluşların bir yana itile 
ceği, umursanmayacakları, bilimselliğe ters 
düşeceği kulakiaklartna üfürüldü. Ulu
sun tek tek kuruluşlarından oluşan büt
çeden pay dağıtılacağı; dört ayak yakın 
(arının bir şeyler alacağı sezinlendiril
in işse, gör bu tezgâhın huy rint. Yapıcı
lar, tezgâhlarının çokça gıcırtılı sesler 
çıkarmasını ister dürümdalar. Nice pa
tırtı, gürültü, gacırtı, gucurtular çıkara, 
arada bir titremeli; korkular satmalı ki 
dokuduğu baz gazlardan ırak ola. Çün
kü dokuduğu bazın her ipliğinde çağımı 
za, yurdumuzun yapısına ne denli ters 
düşüldüğü simgelenmektedir. Daha ötesi. 
Tezgâhın alnında-ileri asfa-Böl yönet-yaz 

T maktadır. Alın yazısı bu olunca, varın 
* tezgâhın dokuduğu bezin, ne denli has, 
bizim bezimiz olup olamayacağını tizler 
kararlağın. Tezgâhın ömrü gün günden 
azalırken, çevresine, daha bir saldırgan 
lığı arttı Artık dokuduğu bezin ne at
kıları, ne de çözgüleri bir düzende de
ğil, olamaz da. Neden mi? Karanlık bir 
ortam istenir olduğu gözlerimizden hiç 
ati. hiç kaçmıyor. Örneklendirirtek.

Öncelikle TRT Gene! Müdürü Şaban 
Karataş hakkında görevde kalma kara
rma nasıl varıldı? Bu kafamıza ansısın 
çakılan bir çivi gibi şok yarattı. Şaban 
Karataş'ın hukuksallığı olmadığı yüksek

KONGRE DUYURUSU

Sınırlı Sorumlu Gemlik Öğretmenleri Tüketim Koop. Bşk.
Kooperatifimizin 2. olağan Genel Kurul Toplantısı, ekseriyet temin edilemedi

ğinden 2. toplantı 2 Nisan 1977 Cumartesi günü saat 11.oo de Gemlik 27 Mayıs 
İlkokulu salonunda aşağıdaki gündem gereğince yapılacağından ortaklatmanın teş
rifleri rica olunur. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış ve Divan seçimi ( Saygı duruşu )
2. Yönetim kurulu ile denetleme kurulu çalışma raporlarının okunması,
3. Bilanço, gelir, gider hesap cetvelinin okunması,

•l 4. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ile bilanço gelir, gider hesaplarının sı- 
jH rayla görüşülmesi,

5. Yönetim kurulu ve denetçilerin ibraları,
6. Yeni yönetim kurulu ve denetçilerin seçimi,
1. Dilek re temenliler,
8. Kapanış.

aMHBasBsaKBaasss^MssMsanaBsasss^—sssESsasssassssssaaKssassssiiasassssaciatassssBssasaaaasaF

yargı organlarından, alttaki mahkeme
lerce saptandı. Sanırız bu olay yurdu
muzda büyük yankı yapacaktır. Tezgâ

hın ayaklarınca oluşturulan saldırgan güç 
lor daha saldırgan olabileceklerdir. Bir 
kez İç huzurumuz, can güvenliğimiz ne 
durumda? iki yıldır okullarda normal öğ 
retim yapılamıyor. Gençlerimiz, şartlan 
dirilmiş kişilerce acımasız öldürülmekte. 
Okuma, öğrenme özgürlükleri yok. Ko
mando adı verilen kişilerce, topluluklar 
ce önerilen gazete, kitapları okumaya 
zorlanır durumdayız. Öte yandan, ileri
ci kitap, gazeteleri satan yerler saldırı 
l»ra uğramakta'; vapurlar, trenler tarana 
rak Cumhuriyet gazetesi okuyanlar baka 
rete uğramakta, hırpalanmaktadırlar. Ah
lâk diye diye, ahlâksızlıklar sergilenmek 
tedir. Okul kitapları konusunda bir diye 
ceğimiz yok. Bu kitapların bilime, eği- 
tim-öğretime de denli ters düştüğü, genç 
beyinleri nasıl çarpıttığı çok yazıldı, ya
zılmakta. Tüm bunların yanında, dört 
ayaklı tezgâhı seçimlere dek ayakta tu 
tabilmek, «böl-yönet» ilkesine dayandırıl 
malıdır.

İlerici demokratlar kuruluşlar, çeşitli 
yöntemlerle susturulmaya çalışıyor. Yöne 
ticilerin evleri aranıyor; kendileri iki gün 
içerde tutulabiliyor. Öğretmen kıyımları 
sürdürülüyor. Zoru, sıkıyı getirebilmek 
için akla ne gelirse yapılıyor, yaptırdı 
yor. Ajanları kışkırtmacılık, muhbirlik 
yapsın, ortalık daha da karışsın, Kayma 
kam evlerine dinamitler atılsın. Ondan 
sonra da ilerici kuruluşlar, yöneticileri 
evler hedef gösterilerek aransın; eziyet 
çektirilsin. Sol kışkırtmacılığı ile solun 
elini, ayağını kesme yöntemleri tezgâhlan 
maktadır.

İlerici demokratik güçler oyunlara gel 
meyeceklerdir. Ulus yararına, dört ayaklı 
tezgâhtan kurtulmak için yasal çalışmala 
rını sürdüreceklerdir. Türkiye’nin adım 
adım geriye götürülmenine olanak tanın 
mayacaktır. Genç demokrasimizin, gerçek 
işlerliği, ulus yararına halk yararına iş
lerliği, 1977 seçimlerinde tek seçenek, 
gerçekçi, demokratik sol bir parti olan, 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ iktida 
ra geldiğinde gerçekleşecektir.

jdU'GID'in 
SÜNNET

YAŞ GÜNÜ

DAVETİYELERİ

Temiz İşçilik Uygun Fiyat Zamanında Teslim

Fatura Bana İrsaliye

HER ÇEŞİT
BASKI VE CİLT

İDLERİNİZDE

EMRİNİZDEDİR

İstiklâl Caddesi Şirin Pasajı Tel: 797 GEMLİK



SORUMLU MÜDÜR 
Av. M. Cengiz Gürol

SAHİ B| 
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemLik

KÖRFEZ
Idere Yari ; Şirin' Pasajı 

TBL. : TDT ~ GIMLİK

Dizgi ve Batkı Körfez Basımevi
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GENEL KURULA ÇAĞRI 
S. S. GEMLİK ESNAF VE SANATKÂRLARI 

KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Sayın Ortaklarımız ;
Kooperatifimizin 1976 yılı 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 1977 

Cumartesi günü saat 20.oo de Şirin Sinema Salonunda aşağıdaki gündem gere
ğince yapılacağından, belirtilen yer ve saatte hazır bulunmalarınızı rica ederiz.

GÜNDEM

1-
2-
3-
4-

Açılış ve Divan Seçimi ( Saygı Duruşu.)
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Çalışma Raporlarının okunması.
Bilânço Gelir-Gider Hesap Cetvellerinin okunması.
Okunan Raporların. Hesap vaziyetlerin müzakeresi ile Yönetim Kurulu ve

Denetleme Kurullarının ibraları.
5- 1977 Yılı Tahmini Bütçelerinin okunması, müzakeresi ile kabulü.
6- Kooperatifimize Hizmet Binasının yapımı hususunun müzakeresi ve karar 

alınarak Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi.
7- Ekonomik Teşkilatlanma için, 31.12.1976 itibariyle mevcut bloke serma

yemizin %50 sinin kurulmuş olan ESGİMTAŞ A. Ş. emrine verilmesi hususunda 
karar alınması.

8- Dilek ve Temenliler, serbest konuşma. 9- Kapanış .

TEŞEKKÜR
Sevgili aile büyüğümüz,

KEMALKUMLA’NIN vefatında telefon, 
telgraf ve bizzat evlerimize kadar gelmek zahmetinde bulunup an 
mızı paylaşan sayın akraba ve dostlarımıza, cenaze merasimine 
çelenk gönderme lütfün da bulunan Gemlik CHP Teşkilatına, Ti 
caret ve Sanayi Odasına, Gemlik’in tüm bankalarına, kuruluş ve 
muhterem şahıslara BEYLERBEYİ - GEMLİK - KLTMLA'ya 
kadar cenazeve katı'mak zahmetinde bulunan muhterem akraba 
dost ve Gemlik halkına, Küçük Kumla, Kurtul, Gençali, Engü- 
rücük ve diğer Köylerimiz halkına, dini vecibeleri yerine getiren 
güzide din adamlarımıza, ve Gemlik Belediyesi mensuplan ile 
Belediye Başkanımız İBRAHİM AKİT Beyefendiye en derin 
şükranlarımızı arz ederiz.

KUMLA, DİNCER, EKİM, ONUR
AİLELERİ

KONGRE DUYURUSU
Şubemiz olağanüştü kongresi 29-Mart-1977 günü saat 10.oo dâ aşağıdaki 

gündem uyarınca Şirin Sinema salonunda yapılacaktır. Yasalar ve anatüzüğü- 
müz uyarınca ilgililere ve sayın üyelerimize duyurulur.

PETROL—ÎŞ
Merkez Yönetim Kurulu Adına

özkal YÎCÎ 
Genel Sekreter

GÜNDEM :

Çcvet SELVt
Genel Teşkilâtlanma Sekreteri

I, Yoklama ve açılış. 2. Kongre divanı seçimi. 3. Saygı duruşu
4. Konukların takdimi ve konuşmalar. 5. Olağanüstü konreye gidiş ne

denlerin açıklanması, 6. Raporların okunması ve görüşülmesi. 7. Kurulların 
aklanması (ibraı) 8. Seçimler; a) Şube Başkanı b) Şube İdari Sekrekeri 
c) Şube Mali Sekreteri d) Şube Yönetim Kurulu e) Şube Denetim Kurulu 
g) Üst Kurul Delegeleri 9. Kapanış.

Tarih Bizi Bagışlamıyacaktır
Ve öldürenlere sesleniyoruz. Çağımız faşizme

geçiş çağı değildir. Bir gün mutlaka işlediğiniz 
nayetlerin hesabını vereceksiniz. Hem de kanlı

Cİ'

terinizle suçüstü yakalanmış o|arak. İşlediğiniz her 
cinayet sîzlerin hazin sonunuzu hızlandırmaktadır, 
bunu böyle bilesiniz..

Ve 1977 ler Türkiye’sinde yaşayanlar, sizler 
bizler, tarihe karşı sorumlu düşmüş durumdayız... 
Ve tarih ne kadar hoşgörülü yargılarsa, yargılasın 
bizleri bağışlanaıyacaktır...

DİKKAT DİKKAT
Şoför Kurs çalışmalarımız 

hergün muntazam bir şekilde 
devam etmektedir.

İLGİLİLERİN DİKKATİNE
Kurs halinde muayyen sa

atlerde kursiyerlerin motor hak 
kında bilgi edinebilmeleri için 
açık motor alınmıştır. Motor 
ve Trafik bilgileri ücretsiz ^ve
rilmektedir.

Direksiyon kurslarımız de
ğişik virajlı yollarda uygulan
maktadır.

İlgili Bay ve Bayanlara du
yurulur

StlahıiHin Çtlik
Adres : Garaj İçi 202 tel. 86

KONĞRE İLANI

HAYDARÎYE KÖYÜ 
KALKINMA KOOP. BŞK.

Kooperatifimizin yıllık o- 
lağan genel kurul kongresi 
4 Nisan 1977 günü saat 20.30 
da İlkokul Solonunda yapıla
caktır. Üyelerimize duyurulur.

Yön, Kur.

1-
2-
3-
4-

GÜNDEM
Açılış, 
Saygı duruşu

rıntn okunması
5- Yönetim kurulu seçimi
6- Denetim kurulu seçimi
7- Dilekler ve kapanış.

raporla

Düzeltme
mız S. S. Gemlik Su Ürünle
ri Koop. Konğre ilanının 11. 
maddesi Denetim Kurulu Se
çimi olarak düzeltilir.

Mutman Kolonyalarını 
Denediniz mi?

Asliye Hukuk Hakimliğinden
977 t 269

Gemlik Narlı Köyünde Şarken Zeynel evi garben Zeynel zeytinliği şimalen yol, 
Recep Bahçesi ile çevrili bir kıta evin senetsizden tesçili Halil Taşkıran vekili Av. 
met Nalbantoğlu tarafından talep edildiğinden iş bu gayrimenkul üzerine başkaca 
yet iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde delilleri ile birlikte 
(iğimize müracaatları ilan olunur.

güney 
Meh- 
mülkı 

hakkı*

Zamansız Avlanmayınız
Mutman Kolonyalarını
Israrla Arayınız

İŞLETİCİ ARANIYOR
İşletmecisinin rahatsız oluşu nedeniylı 

esnaf içinde bir kahvehane işletebilecek 
kahveci aranıyor

Müracaat : Ahmet Dikici
Emirgan Çayevi Gemlik

HER TÜRLÜ MUHASEBE İŞLERİNİZDE

H1DEMİK MUHASEBE BÜROSU
EMRIHİIUEUIB ,

EMLÂK VERGİSİ BEYANNAMESİ DOLDURULUR
Adres : Belediye Fırını Karşısı GEMLİK
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