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FEVZİYE KÖYÜ YERLEŞİM YERİNİN 
İMAR PLANI ONAYLANDI
Gemiik'in en eski köy 

terinden biri olan Fevziye 
Köyünün toprak kayması 
nedeniyle yerinin değiştiril 
meai için yapılan 
çatışmalar devam ederken 
köyün yeni yerleşim bölge 
si olan arazinin imar plan 
lan onaylanarak belediye
de askıya çıkarılmıştır.

Yıllardan beri köyün 
kaldırılacağı konusunda 
yapılan incelemeler ve araş 
tırmalar sonuca ulaşma

VİLAYET TRAFİK KOMİSYONUNCA

İlçemize 40 îoKsi Plakası Verildi
Şotörfer Demeğinin istemi üzerine Gemlikli taksi şoförlerine 40 taksi pla

kası Vilayet Trafik Komisyonunca ayrıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Gemlik Şoförler Derneği Başkanı Emir Doğru bu-

güne kadar 26 taksi plakasının dağıtıldığını bildirerek "kendine taksiciliği mes
lek seçmiş olan şoför arkadaşlara ayrılan taksi plakaları dağıtılacaktır. Bu görevi 
Gemlik Emniyet Amirliği ile birlikte yürütmekteyiz.7 dedi.

Gemlikli Taksi Şoförlerine 40 taksi plakası verilince Renault ve Murat 
otolar Chavrolet'lerin yerini aldı. Yeni taksi plakalı otolar görülüyor.

Bayram Cinayeti Buruşmalarına 
Bursa’da Bevam Edildi

Ramazan Bayramının 
birinci günü iskele me- 
danında meydana gelen 
ve çıkan silahlı çatışmada 
Mustafa Bayrak adındaki 
şahsın ölümüyle sonuçla
nan cinayet davasına Bur 
m Ağır Ceza Mahkemesin 
de devam edildi 

mış ve Fevziye Köyü hal 
kı da köyünden çıkmaya
cağını belirterek bu yön
de yapılan girişimleri en
gellemişlerdi.

Köy işleri Bakanlığı 
Toprak ve İskan işleri Ge 
nel Müdürlüğü 6830 sayılı 
yasa gereğince Fevziye 
Köyünün nakli için Küçük 
çiftlik mevkiinde 90 bin 
metrekarelik alan istimlak 
ermiş ve bu alanın hazi
ne adına kamulaştırılması

Yapılan son duruşma
da olaylar içinde bulünan 
komser İsmail gör 
gü tanığı olarak dinlenmiş 
ve masada komisyonculuk 
nedeniyle tartışma çıktığı 
nı tartışmanın giderek kü 
fûr ve silahlı şekle dön
düğünü olayı yatıştırmak 

sağlanmıştı.

Kamulaştırma işlemle 
ri bittikten sonra Gemlik 
Belediyesi şehir planı için 
de kalan bu bölgenin 
imar durumunda değişiklik 
ler olmuş Belediye Mec
lisinin 12.3.1976 günlü 
değişiklik isteğLdncelene- 
rek kabul edilmiş ve Fev
ziye Köyü imar planı Be
lediyede askıya çıkarılmış 
tır.

istediğini fakat buna fırsat 
kalmadan silahların patla 
dığını ve Mustafa Bayrak 
ın vurulduğunu söylemiş
tir.

Yanda Mustafa Bayrak’ı 
öldürmekten sanıklar du
ruşmada görülüyor.

Toprak kayması nedeniyle Küçük Çiftlik mevkiine taşınacak olan 
Fevziye Köyünün imar planları onaydan geldi ve belediyede askıya 
çıkarıldı.

YAYINIMIZ ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Milli Eğitim Nüdür Yardımcısı
lise’ye Nüdür Vekili Olarak Atandı...

Şubat tatilinden beri 
okul müdürü Gemlik Lise
sine Bursa olmayan Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı 
Tahsin Yazgan getirildi.

Mehmet Çalım'ın isti 
fasından sonra boş kalan 
lise müdürlüğüne Halit 
Çokal getirilmiş, fakat Ço 
kalın Ortaokul Müdürlüğü 
nü tercih etmesi ile okul 
yine müdürsüz kalmıştı. 
Bu ara müdür yardımcıları 
teker teker istifa edince 
okulda tek yönetici Bekir 
Güneş kalmıştı.

Gazetemizin yayını 
üzerine önce İlçe Kayma
kamı Namık Kahvecioğlu 
Liseli öğretmenlerle görü
şerek Müdür yardımcılığı

Anlaşma Sağlanmazsa Grev Var...

Belediye ile Genel iş Sendikası Arasında
Anlaşmaya Varılamadı...
GÖRÜŞMELER UZLAŞMA KURULUNA GÖNDERİLDİ a a

Gemlik Belediyesi Bı 
Disk'e bağlı Genel İş Sen1 
dikası arasında bir süredî

1 devam etmekte olan toplı 
sözleşme görüşmelerindi 
anlaşma sağlanamayınca 
uzlaşma kuruluna başvu 
ruldu

1 Mart günü baş's*11* 
toplu sözleşmelerde pata 
sal konularda belediye ili 
anlaşamadıklarını söyleye 
Genel iş Bursa Şubesi Be 
kanı Rafet Demirtel ” Gü 
geçtikçe artan hayat pa 
halılığı altında ezilen v 
ağır iş koşullan altındı 
çalışan belediye işçilerinll 
ücret taleplerini dikkate ı 
lınmalıdır, Bizim isteğimi 
olan 1. ve 2. yıl 60 TL. zaı 
talebimize karşılık 25 -3 
TL. veriliyor Bunun ya 
nında yemek parası, kıder

na talip olmalarını iste
miş talep çıkmayınca Mil
li Eğitim Müdürlüğü ko
nuya el atmış ve Müdür 
Yardımcısı Tahir Yazgan'ı 
Liseye geçici olarak Mü
dür Vekili atamıştır.

Lisede göreve başla
yan Yazgan, öğretmenler 
kurulunu toplayarak Müdür

TÖB-DEB Genel Kurulu Yapıldı
Gemlik TÖB-DER Ge 

nel Kurul toplantısı geçen 
hafta içinde yapıldı ve 
dernek başkanlığına Ahmet 
Demir getirildi.

Yapılan genel kurul 

yardımcılığı teklifini yenile 
m iş ve birlikte çalışabile
cek öğretmenlerin gönüllü 
olarak istekte bulunmasını 
istemiştir. Teklif üzerine 
öğretmen Murat Atasert 
ile Yılmaz Sarhan Müdür 
Yardımcılıkları görevlerine 
getirilmiştir.

toplantısında MC kuruldu 
ğundan beri öğretmenler 
üzerine saldırıların ve bas 
kıların yoğunlaştınldığı efli 
timin faşistleştirildiği, ha
yat pahalılığın çekilmez 

zammı, ikramiye, giyim gl 
bi konularda anlaşmayı 
varılamamıştır. Bu nedenli 
le görüşmelere ara veril1 
miştir. İş uzlaşma kurulu 
na kalmıştır. 15 gün için 
de uzlaşma kurulunun ka 
ra ran açıklanacaktır. Ka 
rar bizi tatmin etmezse gl 
ve gidilecektir.

UZLAŞTIRMA KURULU 

Genel İş Sendikası il

bir hal aldığı, anlatılara! 
toplu sözleşmeli sendika 
hakların alınması için so 
nuna kadar TÖB DER’i 
örgütlü mücadelesini sür 
düreceği belirtildi.

Genel Kurulda yapıla 
seçimlerde dernek yönetin 
kuruluna Demokratik Ma 
keziyetçiler Ahmet Demi 
Ahmet Sonat, Gûlteki1 
Kuzu Naşit Özdemir v 
Mehmet Akbulut seçildi 
Genel Merkez Temsilcili^ 
ni ise Devrimcî Muhalefe 
gurubundan İhsan Topçı 
kazandı.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

SABIR
Türkiye'de yaratılan olayların bir tek 

amacı vardır bugün; seçimleri engelle
mek. Yapılan ve yaptırılan herşey bunun 
içindir. ,

Geçen haftaki yazımızda belirttiği
miz gibi, gideceklerini anlamış oldukla 
rından yapmayacakları şey de yoktur.

Onun içindir ki. halktan kopuk, ülke 
gerçeklerinden soyutlanmış nicel ve ni
tel ağırlıkları olmayan bazı gurupları, 
kullanmaya başlamışlardır.

1 Mayıs pazar günü yapılan ve DİSK 
tarafından düzenlenmiş olan işçi bayra 
mında çıkarılan olaylara bu açıdan bak 
mak gerekir. Türkiye'de gelişen ve halk 
yığınlarınca Onay gören gerçek sol ha
rekete darbe indirmek için» sırf bu dü
şünceyle. kırka yakın insanın ölümüne 
seyirci kalınmıştır.

İstanbul faciasına sadece Maocula- 
nn saldırısı gözüyle bakmak son dere
ce yanlış ve gerçeklerden uzak değer
lendirme olur- îstanbuida oynanan o- 
yun ustaca planlanmış ve zekice uygu 
lamaya konulmuştur- Maocular bu oyu 
nun figüranlarından başka bir şey değil 
dirfer. Bu oyunun baş aktörlerini ileride 
Türk halkı öğrencektir. O zaman İstan
bul katliamının gerçek yüzü ortaya çı
kacaktır.

Türkiyenin gerçekten mutluluğunu 
isteyen herkese düşen bir görev vardır, 
o da provakasyonlara gelmemek ve 
mevcut düzeni sürdürmek isteyenlerin 
oyunlarına alet olmamaktır.

Artık herşey apaçık ortadadır. Oyun 
kanlı oynanıyor. Kan pahasına, can pa 
hasına sürdürülmek isteniyor bu gidiş. 
Türkiye yeni bir 12 Mart dönemine sü
rüklenmek isteniyor. Onun içindir yapı
lan her şey..

İşte böylesine bir ortamda gidiyoruz 
5 Hazirana. Uyanık olmalıyız onun için. 
Amaçlarına yardımcı olacak davranış- 
dan titizlikle sakınmalıyız. Atılacak her 
yanlış adım bilinmelidir ki, Türkiye'nin 
mutluluğunu hançerlemek, gelecek 
aydınlık günlerine perde çekmektir. Bu 
nu hiçbir zaman aklımızdan çıkarma
malıyız.

Çok zor günler yaşanıyor, biliyo
rum. Biliyorum, bu cinayet yağmuruna 
dayanılmaz. Fakat, bir ay, bütün me
sele bu bir ayı da geçirebilmek ve 5 
Haziran'da gerekli dersi vermek bunla 
ra.. Bütün mesele bu ..

Bu sabrı göstermek zorundayız. 
Sadece kendimiz için değil, büyüyen 
ve doğacak çocuklarımız için bu sab
rı göstermek zorundayız. Yoksa bizle 
ri önce onlar bağışlamıyacaklardır...

şiir köşe si

AĞIT

Yüreklerden kan ağlayarak gelir bu ses 

"İnsanca yaşadı.insanca öldü’ diye 

Ne şarkılar bu kadar güzel 

Na de türküler böyle içtendir 

Önemli olanda bu ya 

Gün şereflice ölmeyi bilenindir 

Ölenlerin ardından

Bir kin doldurur duyguların yerini

Yıllardan beri sürüp gelen

Gün yine sessiz ama kararlı

Bu gün hergünden daha anlamlı

Ölen ölmüş ya bir daha geri dönmemek üzere 

Bir bıçak, bir silah mermisiyle 

Ağıtta yoksan neyi değiştirir ki 

lyisimi ? Onun anısını yaşatmalı 

Baş eğik, onursuz yaşatmaktansa

Boyun eğmeden ölmenin bilincine varmalı

İmdat PELTEK

Herşey var, var olmasına 
çayımız, kahvemiz sigaramız 
cebimizde üç-beş harçlığımız 
oluyor yerince de 
huzur dersen işte o 
o yok arkadaş 
karnımız acıkırda, somunumuz 
bir dilim ekmek 

ve de bir tas aşımız 
o da var da

GİDERSEM

giderim

güneşin toprak yollarında

bulut içinde

toz duman içinde

giderim

yapayalnız değil

bir sürü umut çoğalırken 

zaman içinde

saklanayacağım

yaprakların ardına 

gecelerin ardına

saklamıyacağım en güzel düşlerimi 

alnım açık

ve aydınlığı düşünüp yürüyeceğim 

dost içinde 

düşman içinde

YOK ARKADAŞ

Fikri ATEŞ

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE Fİ ATLARI

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

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

Kongo İlanları 125 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ: HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

ÇORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İdare Yorl : Gazhane Cad. Şiin Pasajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı 

TEL- : T9T — GEMLİK

Fuat TIRAK

ağzımızda bir tat
işte o
o yok arkadaş
yüreğimizde bir sızı
kalbimizde isyan
gözlerimizde ise ! kin oda varda
göze göz, dişe diş
vuralım kıralım dersen eğer 
bu kafada şimdilik o yok arkadaş

Nöbetçi
Eczaneler

Kuyusu 7 Mayıs " Cumartesi

Özer 8 *’ Pazar

Z.Namık 9 »» •’ Pazartesi

Gemlik 10 »» •• Sah

Seylân 11 •1 " Çariamba

Merkez 12
i « ” Perşembe

Erşek 13 * " Cuma

Şifa 14 ?» 1977 Cumartesi



gemüik v.

 körfez Sayfa 3

Ulusları yöneten kadrolar öz çıkar
ları üstün geldiği. koltuk hırsından kon 
dilerini kurtaramadıkları sürece ulus 
içindeki kaynaşmalar sürecektir. Çirkin, 
utanç duyulacak olaylar çıkartabilmek 
için patronlar adamlar besleyecek; uya 
nık güçleri susturma girişimlerini sürdü
receklerdir. Türkiye bu duruma şimdiler
de gelmedi kuşkusuz, isterseniz konuyu 
bir irdeleyelim.

Yıl 1950 14 Mayıs. Demokrat Parti 
iktidarıdır. Umalanın üstünde büyük oy 
patlamasıyla ulus yönetimi el değiştirdi. 
O kadro, kendilerini halka hizmet götür 
ma bilinci içinde kişiler olarak tanıttı
lar. Anımsarım. Zamanın Cumhurbaşka 
tu meclise jiple gelmişti. İlk dört yıl iyi 
yönetildi ulus. 1954 dan sonra düşüş 
başladığında bazı güçlerden yardım is
teme durumuna gelindi. Örneğin: Dinle 
uzaktan yakından ilgisi bulunmayan

| Nurculuk Tarikatı öncüsü bunlardan—
S biridir. Sonra sonra— zor günler geldi. 
R Bu zor günler içinde— yurdun durumu- 
■ nu konuşmaktan, üzüntülerimizi dile ge 
S tirmekten korkar olmuştuk Bu ortam 
R içinde 28 Nisan 1950 öğrenci olayları? 
R polisin üniversiteyi başman; bomba, kur 

şun kullanması. Rektör Sıddık Sami O- 
oar'ın üniversite bahçesinde sürüklenme 
si— iktidar polisinin hırsının sinmesine 
yetmedi.— Basının denetlenerek, gerçe
ği yansıtan yazılarını gazete sayfaların
dan çıkartılması korkunun, koltuk hırsı
nın birer örnekleriydi. 1960 ların başba 
kam meclîs kürsüsünden, İsmet İnönü’ye 
tAk saçlı münafık» demekte bir sakınca 
görmüyordu. Zamanı gelecek İnönü U- 
şak’ta taşlanacak, Kayseri yollarında ge 
zisine izin verilmeyecek; Topkapı’da kış 

R kirtilmiş insanlarca öldürülmek istenecek 
ti. O iktidar «Neyiniz yar? Sizi ben bi
le kurtaramam» diyen İnönü’yü, uyarı 
mektubu yazan Orgeneral Cemal Gürsel’ 
i dinlemiş olsaydı durum dahada deği
şebilirdi. Aynı tutumda gidildi. 27 Ma
yıs 1960 da da bir Ak Devrimle,— ken
dilerini ulustan büyük sananların salta
natlarına son verildi. Adalet Partisi ku
ruldu. Günün birinde Süleyman Demlrel, 
bu partinin gene) başkanı oldu. Günü
müzün de başbakanı.

«Demokrat Partinin devamıyız» di
yen Süleyman Demlrel hükümetleri za
manında beslemeler çoğaldı, olaylara göz 
yumuldu. Olayların tertipçilerlyle hükü
met kuruldu. Masonluğunun saplanması, 
kardeş soygun kumpanyalarının kurulma 
sı; iki seneden bu yana öldürülen genç

lerin kanlarının üstüne basarak < hava U 
batması» .alanları yalan alanları, kanlı- R 
alanlar durumuna getirmesi hangi ulusçu ra 
hık bilincinin meyvalarıdır? Bugiin yur- ■ 
duanızda neler, nasıl denetleniyor ortada k 
Çıkar, ölüm makineleri yine işliyor Ya- S 
bancı kuruluşlar çıkarları doğrultusunda ra 
açıkça çalışabiliyorlar. Tüm olanları da H 
gözlerden kaçırmak için ; «Halk partisi I 
Komünist koruyucusuymuş» Komünizm H 
Halk partisi zamanında palazlanmış gibi h 
eskimiş gündeliğini yitirmiş sözleri pi
şirip pişirip öne sürmekte yarar yoktur. 
Bu sözlere gülünüyör. Şimdi şöyle bir 
soru çıkar karşımıza.

iki yıldan bu yana saldırganları kim | 
koruyor ? Saat başında zengin olanlar R 
nereden besleniyor ? Halkın ezilmesine 
neden ses çıkarılmıyor ? 1 Mayıs 1977 
Pazar günü yapılan vahşice baskının ar- B 
kasında kimler var ? Neden ileri kuruluş B 
kişilerin evlerine bombalar attırılıyor ? B 
Nerde sözü edilen demokrasi ?. Nerede g 
söz. gezi hürriyeti ? Yoksa hükümet 
edenler ipin ucunu iyece mi kaçırdılar ? 9 
Yoksa «Davadan dönenler vurulacak» mı 
Taksim işçi bayramının basılması 1 bir 
karış ters devrim denemesi miydi ? Kim g 
ler çıkardı yabancı sermayeli otelin üst ■ 
katlarına katilleri ? Ellerine kimler verdi 
silahları mermileri ? CHP Genel Başkanı 
na ateşler püsküren onun da zor durum
lara girmesine göz yuman hükümetin ba 
sı nerede, neden sesi duyulmuyor ?

1 Mayısta emekçiyi kurşunlayan kur 
şunlatanların midelerinde, bu işi yapma 
ları için aldıkları paranın içinde o kur- g 
şun sıktılarının alin teri yok mu ? Kur
şun sıkılanlar emeğini satarak şerefli 
ulus halk yararına bilinçli çaba içinde 
yaşamlarını sürdürürken, satılanlar ne 
yapar ?Bunlarda hiç karekter insan sev
gisi yokmu ki pazara çıkıyor birer kan 

içen katil yapıyorlar kendilerini. Bu olay 
la demokrasi tarihimize bir kanlı sayfa 
daha eklendi Gelecekte, bu sayfalar açıl 
ılığında çocuklarımız irkilecektir kuşku
suz.

Saldırın saltanat sürenler. Saldırın 
kiralanan ulus çıkarları bilincine ulaşa
mamış insancıklar. Saldırın insan sevgi
sinden yoksun yaratıklar. Bir zaman gele 
cek sizlerinde kafacıklarınız mezar tahta 
sına vuracak. Fırtına ekiliyor.

5 Haziranda o fırtadan öyle güller 
fışkıracakki şaşacaksınız. Gerçekleri gör
düğünüzde aldandığımızın bilincine vara- 
cakmısınız bakalım..

Matbaamızda çırak olarak çalışacak çocuk aranıyor

KÖRFEZ 
basımevi

DÜĞÜN

nişan

SÜNNET I
DAVETİYELERİNİN

Yepyeni zengin çeşitlerini sayın müşterilerine sunar
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İLAN
Azot Sanayii Gemlik Gübre ve Amonyak Fabrikaları çevresinin ( Kafes 

telle çit çevrilmesi. giri{-çıkif kapıları imali 3 giriş. 9 gözetleme bekçi kulü
besi inşaatı ) inşaat işleri emaneten yaptırılacaktır.

İşin keşif tutarı 2.500.003,— TL. dır.
Geçici teminatı 88750,— TL. dır,
İhale dosyası Müdürlüğümüıden temin edilecektir.
İsteklilerin kapalı teklif mektuplarını en geç 18 Mayıs 1977 Çarşamba 

günü saat 1l’e kadar Müdürlük Muhaberat servisine vermeleri gerekmektedir.
Peatada meydana gelecek gecikmeler nazarı itibara alınma*.
Müdürlüğümüz 249* sayılı ihale kanununa tabi olmayıp, ihaleyi dilediği

ne vermekte veya ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
AZOT SANAYİİ T’. A. Ş.

GEMLİK MONTAJ ve İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ

977/308

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden

Davacı Emine öztnrgut vekili Av. Abdullah Erdoğan tarafından davalı 
Narlı Köyü Muhtarlığı. Maliye Hâzinesi aleyhlerine açılan tesçil davasının ya 
pılan açık duruşması sırasında.

Gemlik Narh Köyü a) tapeciadrı mevkiinde kani şarken: Fundalık Gar- 
bea İsmail Küçük zeytinliği, ^imalen: Fundalık ve Cenuben: Faik Arsalın zey 
ttnlikleri île çevrili gayrimenkulların adlarına tapuya tesçili Emine Ozturgut 
vekili Av. Abdullah Erdoğan tarafından talep ve dava edildiğinden iş bu gay 
rimenkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların ilan tarihinden 
itibaren üç ay içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları teminen 
rica olunur.

GEMLİK KÖRFEZ
ŞİMDİ DE İLÂN VER EKLÂİCÎLİK 

İŞLERİNİZDE
Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde

Küçük ilan, Doğum, Gün, Emlâk Satışları, Vefat 
ilanları, Kutlamalar ve Ticari eklamlarlnız için

Emrinizdeyiz tlf. 797

K. KUMLA

ZİYA RESTEAURANT
YAZ SEZONUNA GİRDİĞİNİ MÜJDELER

TAZE BALIK-IZKARA ÇEŞİTLERİ-SICAK 
SOĞUK MEZELER VE İHTİNALI SERVİSİ İLE

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNDEDİR
L : 71 KÜÇÜK KUMLA—GEMLİK

SERDAL KAYNAK ATELYESİ
Bilumum İşler.
Kople Su Tesisatı.
Brülör ve Yakıt Tesisatları Arıza Bakımı.
Yerli Saçtan Yeraltı ve Yer Üstü Akaryakıt 

Tankları imali
Çelik Çatı Monta İşleri.
Fabrika Monta İşleri.
Soğuk Hava Tesisleri Montajı.
Kalerüfer Tesisleri Montajı.
Beru Donamı Montajı.
Her Çeşit Kamyon Üzerine Akaryakıt Tankeri
Imhal Eder. Sıhhi Tesisat Malzemesi Bulunur

Tamiratı Yapılır.
KADİR VURĞUN

Osmaneiy Mah Göl Sok GEMLİK

KÖRFEZ

TAKSİ YAZIHANESİ
GECE VE GÜNDÜZ 

SAYIN GEMLİKLİLERİN 

HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Bir Telefon Etmene 

Menfaatiniz icabıdır. '

Dört Yol Ağzı 
Tel : 821 GEMLİK

MÜJDE MÜJDE

DOĞAN KÖRFEZ
OTOBÜS TERMİNALİ

Her Yarım Saatte Bir
YALOVA - İZMİT - İSTANBUL TOPKAPI 

ZONGULDAK-BALIKESİR - İZMİR 
ANKARA - SAMSUN - SİVAS

SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR

Şehir içi ve Şehir Dışı Gezi ve özel işlere son model 302 
gönderilir
Adres Dörtyol Ağzı Tel : 821 Gemlik

Stüdyo Dilek
BELEDİYE KARŞISINDA HİZMETE AÇILDI

Renkli, Nişan, Nikâh Düğün Sünnet ve her türlü fotoğraf ihtiyıl 

cınıza seyyar ekibimiz ve Atelyemiz emrinizdedir. Atelyemizde çok 
acele rötuşlu vesikalık çekilir. Amatör Agrandisman ve eski resimle
riniz renkli ve karakalem işleriniz itina ile yapılır.

KÖRFEZ
BASIMEVİ basim

İŞLERİNİZDE EMRİNİZDED İR

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

GENEL İŞ
Gemlik Belediyesi arasında 
teplu sözleşmelerdeki an
laşmazlığı Belediye adına 

Emin Bora, Sendika adına 
Dev Maden' İş Bursa Böl 
ge Temsilcisi İsmet Can- 
tekin. tarafsız arabulucu

Av. Nezih Dimili den ku
rulan uz'aşurma kurulunca 
ele alınacaktır. Kurul kara 
rını 15 gün içinde bildire
cektir.

CAFE ANGEL AÇILDL.
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Genel - İş’in Grev kararına karşı Belediyemde hazırlıklar başladı
-Jr Uzlaştırma Kurulu Sendika Lehine 

Karar verdi

Belediye Sendikanın istemini fazla buldu.

Belediye Karara Uymayacağını Açıkladı

Akıt'' Çöp Bidonları Temin Ediyor

AKIT HALKI BELEDİ YE’YE YARDIMCI
Gemlik Beledivest île 

Genel İş Sendikası arasında 
sûren toplu sözleşmelerde 
anlaşmaya varılmayınca, 
iş uziaştitma kuruluna kal 
mış. uzlaştırma kurulu sen 
dika lehine karar verince 
Belediye Başkan Akıt *'ka 
karara uyulmayacağım a- 
çtkladr ve greve karşı hazır 
lık yapmağa başladık *“ de 
di.

Gemlik Kötfsz'e açık 
lamada bulunan Belediye 
Basmanı İbrahim Akıt 
sendikanın tutumunu eleş
tirerek şunları söyledi. 
“ Sendika bizden bir işçi 
için 9600 TL para iste
mektedir, biz ise kendile
rine ancak birinci yıl 2500 
ikinci yıl 3500 TL. verebi 
leceğimizi söyledik. Bele
diye bütçemizin, elimizde 
kî kaynaklarla istenileni

KAMYON, KEPÇE VB AMBULANS İLE
Pars Dönmez Almanya'dan Döndü

50 gün önce Alman- 
ye'ye giden Umurbey Be
lediye Başkanı Pars Dön
mez gelirken Kepçe. Kam 
yon ve Ambulans getirdi.

Umurbeyti işçilerin 
çağrısı üzerine Almanya'ya 
giden Belediye Fen İşleri 
Yük. Müh. Sami Çekiçti 

karşılamaya elverişsiz oldu 
ğunu bildirdik. Ama Sen
dikanın inatçı tutumu ile 
anlaşmaya varamadık. Sen 
dikenin teklifini kabul et
tiğimizde memurlarımıza 
altı ay bile maaş vereme 
yiz. Başlamış olan kanali 
zasyon. ve su çalışmaları 
yarım kalır, halkımız kışın 
yine çamur deryası içinde 
gezerler." dedi.

HALKTAN ANLAYIŞ 
BEKLİYORUZ

Açıklamalarına halk
tan yardım beklediğini söy 
leyarek devam eden İbra 
him Akıt,” bu şartlarda 
greve razı olacağız. Bu 
durum karşısında halktan 
yardım bekliyorûz. Çöple 
rin günlerce sokeklerda 
kalacağını düşünerek, çöp 
leri naylon torbalara koy
manızı istiyorum. Belediye 

ile birlikte giden Pars Dön 
mez Alman Belediyeleriy- 
lede temasta bulundu ve 
işçilerin yardımlarıyla 32 
bin marka Kamyon ile Kep 
çe satın aldığını açıkladı. 
Alman resmi makamlarının 
kendilerine çok kolaylık 
gösterdikleri, işçilerinde
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miz greve tetbir olarak çok 
sayıda çöp varili hazırla
maktadır. Kirlenen sokak
larımızı mutlaka kendimiz 
süpürmeliyiz. Bu yönde

ERBAKAN’iN ATTIĞI TEMEL 
ÇÜRÜYE DURSUN,, 

Selofan Tesislerinin 
Yapını için 50 Dekarlık
Arazi İstimlak

Başbakan Yardımcısı 
vo MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan tarafın 
dan Siyasi yatırım olarak 
Sunğipek Fabrikasında be 
ton üzerine atılan Selofan 
tesisleri temeli çürürken, 
Sanayi ve teknoloji Bakan 
lığından Selofan Tesisleri 
nin kurulacağı âlân için 
istimlak kararı geldi.

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Abdul kerim Doğru 
imzası ile 3 Mayıs 1977 
tarihli yazıda Gemlik Sun 
ğipek Tesislerine ek ola
rak yapılacak olan Selo
fan Tesisleri için 50 de
karlık arazinin 890sayılı ya 
sa gereği istimlaki istenmek 

Lise’de Yapılan Şiir ve Öykü Yarışması Sonuçlandı

Yarışmada ödül alan öğrenciler öğretmeleri ile görülüyor (Yazısı 4. tayfada )

hemşerilerimin Belediye 
ye yardımcı olacaklarını 
sanıyorum." dedi, v. •

KIŞKIRTICILAR VAR
Belediye Başkam Ak

Ediliyor..
te vs istimlak alanlarının 
vaziyet planı sunulmakta
dır. Aynı yazıya ek bir ya 
zıda da istimlaki yapılacak 
olan arazilerin kıymet tak 
diri ve belediyece ilanının 
yapılması istenmektedir-

Erbakan tarafından 17 
Ekim 1977 Pazar günü 
Sunğipek Fabrikasında acı 
lan temelin 1977 progra
mına alınması Bakanlar 
Kurulunun 30-11-1976 
gün ve 7/12814 sayılı ka 
ran ile kabul edildiği. Sü- 
merbank Genel Müdürlü
ğünün 21.4.1977 tarih 
20/683 sayı servis : Yn. 

Kr. Sayı 623 yazısında be 
de. s. 4 te

ıt kenüşmasıada sendika 
sın ve bazı kötü niyetli 
kişilerin işçileri kandırdık 
larını da belirterek " m e m 
leket sever gibi görünen

Genel iş Üyeleri Topluca CHP ii Oldular
Belediyede çalışan 

Genel iş’e bağlı işçiler 
hafta içinde topluca CHP 
yo kayıt oldular.

Kayıt töreninde konu 
şan CHP İlçe Başkanı Ne 
zih Dimili *'5 Haziran da 

bu kişiler, memlekete çok 
büyük fenalıklar yapmak 
ladırlar.

Zamanı geline bu kişi 
leri açıklayacağız.

CHP nin iktidara tek beşi 
na ge
leceğini ve emekten yana 
bir düzen getireceğini söy 
leyerak” İşçi arkadaşları
mız seçim öncesi partimiz

Çtu—

DÖNÜM NOKTASI
Bir dönüm noktasının arifesini yaşamaktayız» 

5 Haziran sınavına sayılı günler kaldıkça tansiyon 
yükseliyor.

Niksar, Şir.n ve Erzincan saldırılarından sonra 
C1A nin güdümündeki 1 Mayıs’ı yaşadık. Amerikan 
Emperpalizminin Ülkelerin kaderlerini etkilemede 
gücünü nasıl kullandığını 12 mart deneyinden sonra 
gördük. Ve güvencesiz bir ortamda MC nin yöneti
minde adım adım yaklaşıyoruz seçimlere.

S Haziran seçimlerinde bü ük olasılıkla CHP 
yönetime tek başına gelecektir. Bu Türk demokrasi
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Öte yandan 
naa kurulu kararını. * 
diye ve sendikaya d 
duğu, sendikama J 
hazır olduğu öğrenil*

saflarına katılmakla kurt 
cak Hakça Düzene şimi 
den katkıda bulunmuş);
dır. CHP nin emekçi)® 
kapılan herzemin açıktır 
dedi.

S
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öykü
(Lise öykü yarışması 1. si olan yapıt )MUTSUZ BlR GENÇ KIZIN KALEMİNDEN

Bir genç kıı yaşardı mahallemiade şc ve mutlu.. 
Henüz açılmamış bir gül gibiydi. Aşk nedir? bil
mezdi Arkadaşlarına sorardı aşkın ne olduğunu kep 
acı, onu tatmin etmeyen yanıtlar alırdı. Çünki o 
aşkı sadece rüyalarında- görmüş ve onun hep iyi ta 
raflarını öğrenmişti- İşte bu yüzden aşık olmak is 
tiyordu sevmek, sevilmek istiyordu, kendi beğendi 
ğine uzun boyluya.

Birgün eve çok daha mutlu döndü. Aşıktı!... 
Henüz konuşmuyordu ama konuşacaklarına emindi... 
En sonunda bulabilmişti sevebileceği erkeğini. Şim 
di o da herkes gibi seviyordu, aına ACABA sevi 
liyoımuydu? işte bunu bilmiyordu. Sadece onu sev 
diğini biliyor ve bundan dolayı mutluluk duyuyordu.

Toz pembe .ve yemyeşil görüyordu dünyayı. 
Her gece rüyasında görüyor ve ondan hep kırmışı 
gül alıyordu. Ve yine her sabah yataktan mutlu 
kalkıyor gördüğü rüyanın etkisiyle kendisinden geçi 
yordu.

Bir sabah yine mutlu kalkmıştı yataktan. Ha 
fif ve yavaş sesle bir şarkı mırıldanarak giyiniyor 
du. Birden durdu korktu kendinden, hayattan ve 
'traftakilerden, en mühimi sevdiği çocuktan korktu. 
Çünki içinde bir sıkıntı vardı adeta nefes almasını 
engelliyordu, tşe gitmek istemiyordu. Her zaman 
gülen yüzü asılmıştı. Nedense bu sabah.

Haklıydı keşke gelmeseydi bugün işe, duyma 
saydı, bu sözleri. Sevdiği çocuk bir başkasıyla ko 
nuşuyordu. Dünya başına yıkılmıştı, genç kızın, ne 
yapacağını şaşarmtştı. Nasıl bakacaktı başkasına 
ait gözlere? Nasıl sevecekti başkasına ait kalbi?

Çantasını aldığı gibi doğru eve gitti. Halbuki 
paydos saatine bir saati daha vardı. Annesi sordu 
ğnnda başının ağrıdığını onun içinde izin aldığını 
söyledi.

İşte en nihayet aşkın acı tarafımda öğrenmişti. 
Sevilmeden sevmek halbuki ne hayeller kurmuştu, 
onun için ölümü bile göze alabileceğini kaç defa 
kendi kendine söylemişti. Şimdi de yaşayan ölüden 
farkı yoktu adeta. Hiç birşey bilmiyordu. Sadece 
ağlamak hep ağlamak istiyordu.-' Ama gözleri kup 
kuruydu Sevmişti sevilmeden, peki şimdi ne ola
caktı? O çok sevdiği çocuğun yüzüne nasıl bakacak 
tı? Halbuki o unutmak istiyordu onu. Sonra anne 
sine isten ayrılmak istediğini söyledi, «yapamıyaca 
ğım» dedi. Zaten annesiyde almayı düşünüyordu. 
Çünki kızının çalışıpda zayıf kalmasına üzülüyordu. 
O yüzden hemen kabul etti. Akşama babasına da 
söyledi o da kabul edince işi bıraktı genç kız.

Zannetti acıları da birlikte işte kalacak ondan 
uzak olacak sandı. Nc gezer yine hep onu düşünü 
yor ve hep onun mutluluğu için dua ediyordu.

Yine bir gün evde annesiyle oturuyordu, kapı 
çalındı. Kalkıp kapıyı açtı ama hiç tanımadığı biri 
leri ile karşılaştı. Bunların ikisi kadın bir erkekti. 
Annesine seslendi. Bundan sonrasını mutsuz genç 
kızın kaleminden (Hatıra defterinden) alarak yaza 
hm isterseniz.

«Annem bu gelenleri görünce şaşırdı, sonra ken 
dini hemen toparlayıp onları içeri aldı ve bende 
onların yanında bir sandelye bulup oturdum De 
vamlı gözaltına tutulduğumu hissediyordum. Niha 
yet Allahaısmarladık deyip gittiler. Onlar gittikten 
sonra kim olduklarını sordum. Memleketimizin zen 
ginlerinden olan fabrikatör Ersan Bcy’di. Daha son 
ra öğrendiğime göre beni bu fabrikatör Ersan Bay 
'in oğluna veriyorlardı.

Sevmediğime veriyorlardı. Diyemedim babama 
onu değilde başka birini sevdiğimi, üstelik babam 
borçları olduğu için başlık parasıda alıyordu. Ken 
dimi tıpkı satılmış bir yarış atına benzettim.

Nalet olası halka takılmıştı parmağıma vc aman 
demeden daha beyim olacak çocuğu sevmeden düğün 
dediler.
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şiir köşesi
Gemlik Lisesinde açılan şiir yarışmasında derece alan şiirleri yayınlıyoruz

KÖYÜ KIZI (1.)
Sevdiklerini hillesiz severdi
Yorgunluktan uğultularla uyanırdı geceleri
Dirseğine dayanıp seyrederdi sapsarı başakları
Bağda; kurup oturur
Düşünerek bakardı toprağa
Tentene işlenmiş kırmızı yazmasıyla doyasıya

Sonra başlardı başaklara bir şeyler anlatmağa
Şancı söylemesini bilmezdi
Türkü söylemekte ustaydı hani-ya
Tertemiz parlak duygular uyandırırdı insana
Acılarla özlemleri karıştırmasını bilirdi 
Bazen neşelenince gülmek isterdi ama 

Istesede gülemezdi kahkahalarla 

Çünkü içinden gelmezdi 
Kişiliği köyleydi böyle kalacaktı 
Köylü kızının'

ULDMSOZ BATIRALARDA

İMDAT PELTEK

GELECEĞE DOĞRU (3.)

Dünyaya doğmak acılar içinde
Ve ağlamak llkdefa
Sonra koşmak yürümek sorumsuzca
Anlamak yaşam kavgasını
Söküp atmak kalleşliği yürekten
Gömmek kardeş kavgasını toprağa
Silmek yaşları gözlerden
Bir de yoketmek yoksulluğu
Ve yürümek elele
Geleceğe doğru
Mutlu ve korkuzca

Naciye Bakırdan
839 6 Fen B

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi ilânlar tek sütun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve icra İlânları sütun om.si 15 TL 

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

Konge İlanları 125 TL.
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

S
SAHİBİ: HÜSEYİN — KADRİ GÜLKB

SORUMLU MÜDÖR : CENGİZ GÖRAL

idare Yeri : Gazhane Cad. Şiin Pasajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı

TUL. : TOY — GEMLİK

YASAK < 2. )

Yok öyle düşmek umutsuzluğa 
Ağlamak için için gecelerin içinde
Yaşlar gözlerinde sıralınmışçasına
Yok öyle bomboş durup oturmak
Ellerin çırpınırcasina-
Yaşayan ölü gibi haksızlığı görmemek
Kahpe karanlıklarda

Bir insan için milyonllarca insanı ezmek
Yaşa İmarı körletmek
Diğeri açlıktan kıvarnırken
Oturup sonra şerefsizce
Sırtından kazandıklarının parasını yermek
Yok öyle insanları sömürmek

İMDAT PELTEK

UMUT
Bir gece buluştuk üç Arkadaş 
Bir hayat gibi geçen şu günleri anlattık 
Hepimiz şu anhi ortamdan bahsettik uzun uzun 
Gönüllerimiz yaşlıydı kalbimiz mahzun 
Haykırın şu kişilere artık uyansın 
Yansın gönlünü hoş tutsun yarına 
Baltalar savrulsun yalnız oduna 
Son verelim artık bu kıyıma 
Uyansın şu kişiler artık uyansın 
Son verelim ırgat Ahmedim yasına 
Uyansın umutla baksın yarına 
Düşmesin beylerin kötü ağına 
Zehir katmasınlar dedik ırgat Ahmedin aşina 
Neşeyle umuta koşa koşa dönün yuvasına 
Sarılsı canına yavrusuna Anasına

Aydın Damar

Nöbetçi
Eczaneler

Seylân 14 Mayıs . ” Cumartesi

Kayırca 15 W " Pazar

Özer 16 •' Pazartesi

Merkez 17 e* ” Sal;

Gemlik 18 " Çariambı

ZJlamık 19 •• " Perşembe

Erçek 20 * Cama

şifa 21 V 1977 hmartesi
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«Erkan yeni/e'» »abeb kahvaltısında 
fakir halk ekmek, lor peyniri, zeytin 
yer ; bilhassa sağuk havalarda çorba 
içerdi. Daha varlıklı elleler beyaz pey
nir meyve reçel marmelatla ekmek yar 
bardak bardak çay içerdiler. Fakir halk 
siyeli ekmeğine bel miktarda soğan ve 
sartmsaği katık eder, bay ve işkembe yer 
çorbaları ucuz sabanlardan yapılır bayii 
ea gıdayı pirinçten alırlardı. Süt ve yo 
ğurt hem sevilir, kemde ucuza alınabilir 
di.»

Osmanlı Türkiyesizde Gündelik Ha
yat adlı kitaptan alınan bu setirler biz 
lerl epeyce düşündürür sanırım. Şimdiki 
yoksul halkın yatımda OsmanlI yoksul’u 
oldukça varlıklı sayılmazını ? Nerede 
yoksul halkın safrasında lor, zeytin ? 
Obur yândan yoksul halk soğanı sarımsa 
ğı siyah akmağlna katık yaparken, bay 
iykembe yoğurt yiyebiliyormuş o za
manlar. Siz gelin soğanın iyi besleyici 
niteliklerinin bulunduğunu anlatın ; so
ğan yemesini salık verin yoksul kimilere 
hele hele bay. iykembo, süt yoğurt, pi
rinç yemesini öğütleyin. Yapabilirinizi- 
niz ? Yapabilir miyiz 2 Yoksulun midesi 
bay, beslenememekten çasltli hastalıklar 
la boğuşur. Ne insancıl duyularımızla ne 
onunda ulusumuzun kalkınmasında önem 
li yari olduğunu düşünerek yardım elini 
Bizi uzatmaktan öte kalırız. Bize yoksul 
halkımızın onların çocuklarının büyük

yoyutlare ulaşmış sorunlarını çözecek 
açılarını giderecek yöneticiler 
hükümetler gerekil. Yoksa, «Ramazanda 
öğretmen öğrenciyi çağıracak» gibi din
leyeni bu yönden aldatacağını sanan par 
ti liderleri bu «Bozuk Düzenli değiytlre 
mez ; yoksul halkın sorunlarını somut 
alarak değerlendlremez, ele olamazlar, 
Evde karnı doymayan beslenmekten uzak 
tayıf cılız çocuklar oruç tuttuklarında 
yaşamlarının kısa sürmesi isteği içlnde- 
mldir, sayın «gocaman gocaman» parti 
liderleri. Karşılarındaki canı burnuna 
gelmly seçmenin karninin açlığında ge
çinme çocuklarının hastalıktan ateyler 
içinde yanarken daha bir bllendlğini 
daha bir sorunları yanında olanı ihtida 
ra getirme bilinci İçinde olduğunnn far 
kında değiller mi ?

Yanian e da olan siyasal . kuruluşun 
alanlarda yanındaysa hal kendi çıkarları 
na ulus çıkarlarına ters düşmeyecek ikti 
tar özlemi içinde olduğundandır. Onu 
dinsel yönden hançerlemeyo hiçbir siya
sal kuruluşun hakkı yoktur.

İnanıyor güveniyor o. En zayıf nok 
tasından vurmağa çalıştıkları halk bir li
dere bir partiye akmaktadır. O lider o 
parti bugün için tek seçenektir. CHP gel 
mslidir, ECEVİT gelmelidir iktidara.

Bir kez daha vurgulayalım. Yoksul, 
düzenden bıkmış halkımızın özlemidir 
bu.

Gemlik icra Memurluğundan 
Gayrimenkulun Açıkartırma İlanı

Dosya No. 976/721
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 23.3 1976 tarih ve pafta : 12, sahifo : 1313, parsel : 1333 

de kayıtlı Gemlik Uumurbey köyü Derinceler mevkiinde kain 1800 metrekare miktarı 
ve içersinde zeytin yapar durumda 65 adet zeytin ağacı bulunan ve bilirkişi tarafın
dan 75.00 lira kıymet takdir edilen zeytinlik satışa çıkarılmıştır.

I — Satış 5/6/1977 - Sah günü saat 15.30 den 16.00 e kadar Gemlik icra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 

ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu en satış masraflarını geçmek I 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 24/6/ 1977 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde d* 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 nisbstinde 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 çq 

medetinden ödenir. =vö

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

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas 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 istiyenlerin 976/ 721 sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(tc. îf. K. 126 )

(x) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. icra Memuru 1

Adı Soyadı

kim ne ödedi S. S. Bor usan Gemlik Mensuplar Yapı Koop. 
Yönetim Kurulu Başkanlığından

Haşan Dillioğlu 
Hüseyin A. Be Ceren 
Mustafa Çavdar 
Hüseyin Ava 
Müaip Atasoy 
Muzaffer Onur 
Ali Seymea 
Namık Mutman 
Mehmet Mutman 
Osman Parlak 
H. Seyfi Arkan 
Sami Beceren 
Nihal Arseven 
Ali Çakmak 
Ömer özer 
Naciye Dikim 
Kemal Dikim 
Sakip Tangün 
Ali Şirin 
Rıfat Karsak 
Akif Saygı
Tevfik Solaksubaşı 
Mahmut Gürle 
Yusuf Ertür 
Şükrü Özseyın 
Ahmet Yılmaz 
Mustafa Ülkü 
Hazan Mirasyedi 
Hamdı Tangün

15540 —
1235.—

30190.—
67997 —
284o5.—
15565.—
18265.— 
66830 —
72540.—

2815.—
9922 —
8390.—
479.-

5815.— 
' 49440,—

4947,—
8635.—

29290.—
323765.—

39190.—
4085.—

198655.—
8740.—

11890.—
I6930-—
43010.—1565—

1755.—
97250 —

Adı Soyadı

Haşan R. Ateşoğlu 73535—
Nihat Taner vergisiz
Eşref Göker 14690.—
Cemalettin Gezgin 1135 —
Isa Ak 18715—
Hakkı Akın 8740—
Kemal Kılıç 37297 —
Ali Turgut 11190 —
Ahmet Kütahya 11929q —
İsmail Şirin 66309—
Â.Cahit Turan 840 —
Osman Görücü 1327—
Haşan Işık 2965 —
Aziz Ataoğuz 156325__
Hayrettin Yıldıran 5485,—
Hüsamettin Karakaş 12625—
Mustafa Seymon 8355—
Mehmet Nalbantoglu 39310—
Selahattia özgür Z.b. etmiştir
İsmail Peker 24685—
Haşan Basri Uysal 3100—
Abdullah Yağcı 910—
Cemalettin Gürçay 46755—
Mahmut Aslan 2055—
Halil Topçu 4940—
Şemsi Sevinç M.B etmişti;
Ahmet Ceylan 27835—
Mehmet Sivas 240—
Süleyman Kaya 42472—

Yönetim Kurulumuz 12 Haziran 1977 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplan 
tısı Yapılmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı anılan günde saat 15. 30 da Bozuşan 
Gemlik Boru Tesisleri A,Ş Toplantı salonunda Yapılacaktır.

Yeterli sayı sağlanamadığı taktirde toplantı 26 Haziran 1977 de aynı salon
ve aynı saatte yapılacaktır. Saygılarımızla

Toplantı gündemi aşağıya çıkarılmıştır.
. 1—Yoklama ve açılış

2—Başkanlık Divanı seçimi
3—Yönetim Kurulu çalışma raporunun incelenmesi
4—Denetim Kurulu raporunun incelenmesi
5—Yönetim Kurulu ve Deneticilerin ibrası
6—Yönetim Kurulu ve Deneticilerin seçilmesi
7—Dilek ve temenniler.
NOT: Topantı günü otobüs saat 14,50 de Gemlik'ten hareket edecektir.

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



SORUMLU MÜDÜR 
Av. M. Cengiz Gör af

SAHİBİ 
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemCik •.,

KÖRFEZ
14- Mayıs 19/7 Cı_r*.,

K. KUMLA

ZİYA RESTEAURANT
YAZ SEZONUNA GİRDİĞİNİ MÜJDELER

TAZE BALIK-IZKARA ÇEŞİTLERİ-SICAK

SOĞUK MEZELER VE İHTİNALI SERVİSİ İLE

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNDEDİR

TEL : 71 KÜÇÜK KUMLA—GEMLİK

MÜJDE MÜJDE

DOĞAN KÖRFEZ
OTOBÜS TERMİNALİ

Her Yarım Saatte Bir
YALOVA - İZMİT - İSTANBUL TOPKAPI 

ZONGULDAK-BALIKESİR - İZMİR 
ANKARA - SAMSUN - SİVAS

SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR
Şehir içi ve Şehir Dışı Gezi ve özel işlere son model 302 
gönderilir
Adres Dörtyol Ağzı Tel : 821 Gemlik

Stüdyo Dilek
BELEDİYE KARSISINDA HİZMETE ACİLDİ

/ t

Renkli, Nişan, Nikâh Düğün Sünnet ve her türlü fotoğraf ihtiya 
cınıza seyyar ekibimiz ve Atölyemiz emrinizdedir. Atelyemizde çok 
acele rötuşlu vesikalık çekilir. Amatör Agrandizman ve eski resimle
riniz renkli ve karakalem işleriniz itina ile yapılır.

Genel - iş şube Başkanı "işçilerimiz 
1 May ıs’a isteyerek Intılmışlnrdır"

KÖRFEZ
TAKSİ YAZIHANESİ

GECE VE GÜNDÜZ 

SAYIN GEMLİKLİLERİN 

HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

Bir Telefon Etmeniz 

Menfaatiniz İcabıdır.

Dört Yol Ağzı
Tel : 821 GEMLİK

İLAN
Gemlik İlçe Seçim Kurulu 

Başkanlığından
5/6/ 1977 Tarihinde yapılacak olan Milletvekili 

Genel seçimi için teşekkül ettirilecek sandık kurulları 
no ad bildiren siyasi partilerden Seçilecek Üyelerin 
ad Çekme işlemi ile köy ve mahalle ihtiyar meclisi 
ve ihtiyar heyeti asil ve yedek Üyeleri arasından se 
çileerk Üyelerin ad çekme işleminin 16/5/1977 pasar | 
trsi günü saat 16 da yapılacağı ilan olunur.

Genel İş Şube Başka 
nı Rafet Demirtel Beledi 
ye İşçilerinin 1 Mayıs'a is 
tiyerek katıldıkları belirte 

rek «Gemlik Gazetesinde Em 
in Bora imzası ile yazılan Kanlı 
Mayıs yazısını eleştirmek 
tedir. Rafet Demine)' in 

yaptığı yazılı açıklamada 
şöyle denilmektedir,, temiz 

lik işçilerine 5 lira zam yapı 
lacağı söylenerek 1 Mayıs

'a götürüldüğü iddiası 
aşağılık bir yalandı Bu iddia 
ispat edilmelidir. Gemlik 
Belediye isçilerine 1 Mayıs 
anlatılmıştır, va işçiler 1 
Mayıs’m mana ve ehemni 
yotini öğrenince gönüllü 
olarak 1 Mayıs" ı kutlamak 
için Taksim.ve gitmiştir.

27 Mayıs 'a da dil 
uzatanların parti buyrukçusu 
olduğu bilinmektedir. O

anayasa işçilerimize Topu. 
Sözleşme ve grev hıktan ■ 
vermiş Sayın Emin Boa ‘ 
gibi insanlarada bu Anıyı 
sa düzeni sendikacı olma 
hakkını verimiştir Yapılın 
açıklamada Türk Iş’in su 
sendika olduğu ve 1 Mı 
yıs'ın nas«l doğduğu bili 
ti I erek Taksim olaylan an 
(atılmakta, iftiralar kının 
maktadır

ŞÜKRET SOLMAZ" Tekel Müdürü Esnafın Ekmeği İle Oynuyoı
Küçük Esnaf ve Sa 

naıkârlar Derneği Başkanı 
Şükret Solmaz Teke) Mü 
dürü Selahattin Köruköy'ü 
eleştirerek „ esnafın ekme 
ği ile oynuyor '* dedi

Şükret Solmaz açıkla 
masında bayt ve bakkalla 
rın tekelin en büyük yar 
dımcısı olduğunu fakat Te

kel Müdürü' ünün esnafa 
karşı olduğunu belirterek 
" Tekel ’de filitreli sigara 
lar Banka Müdürarine, 
Fabrika Müdürlerine, Res 
mi dairelere. Özel Idarsle 
re ve Zenginlerin evlerine 
telefonla sipariş edilmek 
tedir. Hatta (derenin oda 
cısı sigaraları evlere kadar

taşımaktadır Tekel Mudi 
bayilerin ve bakkalların 
ekmeği ile oynanamazdır 
Biz dernek olarak esnafı 
miza dağıtıma», gerekli si 
garanın Tekel Müdürünün 
keyline göre dağıtılmasını 
karışyız,, dedi.

DÖNÜM NOKTASI
■I için bir dönüm noktası demektir. Türkiye 1950 lor 
den beri Amerikan Emperyalizmi güdümündeki hükü 
metlerle yönetilmiş, yönotimin dayandığı güç serma 
ye ketimİ olmuştur. Yalnız sermaye gücüne dayalı 
hükümetlerin ülkeyi 27 yılda nereye getirdiği ortada. 
Sömürünün alabildiğine yoğunlaştığı. Faşizmin kol gez 
dl|l bir ortamda Demokratik sol yönetim artık bir 
İstem olmuştur. Türk demokrasisi Demokratik Sol 
devreyi yaşamak zorundadır.Dcmckrasinln işlerlik 
kazanabilmesi İçin bu zorunludur. Daha yeni demok 
ratlk kazanımlar İçin, memurlara sendikal hakların 
verilmesi İçin devlet İçine sızmış faşistlerin temizlen 
meal İçin, Hukuk kuramlarının kararlarını dinleme
yenlerden, Devlet kasasını soyanlardan hesap sorulma 
sı İçin düşün özgürlüğünün önünde set olan 141-141 
va 143.maddelerinin kaldırılması için toplumsal huzur 
ve ya,em gövenclslnln sağlanması İçin CHP 5 Hazi
randa yönetime tek başına sahip damalıdır.

Türkiyedo gelişen sol bilinçlenme karşı 
•inde yerli ve yabancı oyunları yaşadıktan 
sonra herkes aktım başına toplamalı ve 5 
haziranı İyi değorlondirmolidir

• BİR AÇIKLAMA
Gazetemize karşı bir sura önce yapılan 

sözlü saldırı sonunda olay) kınamıştık. No 
varkl bir basın organına karşı yapılan bu sal 
diri "Gemllk’’ln«lğne İle Kuyu Kazan» sayın 
Emin Borası'nı momnun etmiş olacak kİ ; 
kendine benzer dörtlüğünü yazmış. Bay Bo 
re'ye diyeceğimiz şu : Biz Dana ile Dânû’yı 
eyırtedecek nitelikteyiz. Devletin nüfus me 
morlukları ve nüfus kütüklerinden, Ama İlle 
Dana'ya Dânâ derlerse bizde bildiği
mizi söyleriz. Dana DANA'dırBora'da herke
sin bildiği BORA. ( )

DİKKAT
Avukat Osman Balı 

şişoğlu Pazartesi günü 
Park civarında bir 

miktar, para bulmuş: 
tur Kaybedenlerin mü 

racaatlarını bekliyor.
ÖYKÜ

Lisede Şiir Ve Öykü barışması Sonuçlandı
Gemlik Lisesi Kültür 

ve Edebiyat Kolu tarafın
dan düzenlenen ”Şiîr vs 
Öykü Yarışması” sonuçla 
narak derece alanlara ödü) 
leri dağıtıldı.

Kültür ve Edebiyat 
Ko’.u gözetici öğretmeni

Birsen Karacan'ln verdiği 
bilgiye göre Şiir dalında 
birinci ve ikincilik 5 Ed/B 
öğrencisi İmdat Feltek’s, 
üçüncülük ise 6 Fen/B 
öğrencisi Naciye Bakırda'na 
verilirken, öykü dalında 
birinciliği Nezıhat Ayaş

"Mutsuz Bir Genç Kızın 
Kaleminden’’ adlı öyküsü 
ile, ikinciliği Yasemin Yu- 
kankayslaf' "Mutluluğı 
Doğru" adlı öykü ile, 
üçünlüğü Semra Ahçı 
"Mehmet'in Çilesi” adlı 
öykü ile kazandı.

işte düğünümde oluyordu Bir kaç saat sonra 
beni almağa gelecekler ama di timi değil ölümü bula 
sakar» Böyle diyordu genç, k ız, nasıl olsa mutlu 
yaşayıpda ne yapacaktı.

Karar vermişti öldürecekti, kendini.
ömründe hayatında bir tak kişiyi sevmişti, 

hâla seviyordu.
Kapattı defterini genç kıs herz&manki gibi ki 

lifledi vo masanın üzf tine koydu kalemi Sos cümle 
•ini yazmış olduğu Lalemi kırdı, onuda defterin üza 
rina koyda.

Tavana baktı, epey yükseltti ipini hile hatır
lamıştı Üzeı indeki gelinliklerle, sandalyeye şıktı 
Duvaklı başını ipe geçirdikte» »sera yar» düşen bir 
sandalye sesi işitildi. Sonra yila «traf sessizliğe 
gömüldü ölmüştü'

Almağa geldiklerinde ço Itzn Ölmüştü ve bir 
çığlık etrafı inletti. Sonra bir 'Üğcri onu takip etti 
derken şimdi odadaki herke* »ğlıyordu Mutsuz bir 
Genç Kıtta ardından.

Nczahat .AYAŞ

Pars Dönmez
Almanyadan
Döndü
güçlerince Belediyeye yar 
dım ettiklerini söyleyen

Pars Dönmez gezisi

sırasında Almanya. D. Ser 
lîn Hollanda, Belçika da 
da incelemelerde bulun
du.

Pars Dönmez işçi hemşeri 
terimiz bizi yalnız bırakma 
diler ve yardımları ile be
lediyemiz değerli araçlar 
kazandı” dedi.

Selofan
Tesisleri

lirtilmek  tedir.
İSTİMLÂK ALANLARI

Selofan Tesisleri için 
Hüseyin Uçar ve kızının 
3090 mî, Ertuğrul ve Fa 
zil Alemdar 'm 4999 m2, 
Bedriye Aldoğanın 9500 
m2, Halil Gülen'în 11152 
m2, Memduğa Alkılıç'ın 
10341 m2. Yılmaz Öğer 
ve Selahattin Karabiber 
1440 m2, Maliye Hazînesi 
ne ait toplam 3495 m2lik 
arazı istimlâk edilecektir.
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A Karar Belediyede Askıya Çıkarıldı... « A . a -i .. - -* . Anlaşma Sağlanmazsa 27 Mayıs gunu
A Sendika Başkanı Demirtel, "Haklı _ _ ,Grev Başlıyor...

Davamızda sonuna kadar direneceğiz."

Genel iş Belediyede Grev Kararı Aldı
Mart ayında Gemlik. 

Belediyesi ite Disk e bağlı 
Genel İ$ Sendikası arasın 
da başlaman toplu is gö-

si ve Gemlik Belediyesi 
ile 1974 yılında toplu söz 
leşme yapmış her iki iş 
yerinde aynı haklar veril-

nı önermiştik. Şimdi ken
di seçtikleri kimseleri bö
lücü ve kötü niyetli ola 
rak suçlamak çok abestir

kadar grevin devam dece 
ğini söyleyen Sendika Baş 
kanı *' Biz Gemlik halkını 
zor durumda bırakmak is

ten çekinmektedir. Bu ne 
denle grev kaçınılmazdır 
*’ dedi.

Sendikaya bağlı 60
rüşmeleri anlaşmazlıkla so 
mıçlamnca. Genel İş işye 
rinde grev karan aidi.

Belediye Başkanı İb
rahim Akıtın geçen hafta 
gazetemize yaptığı açıkla 
mayı cevaplandıran Genel 
İş Bursa Şubesi Başkanı 
Rafet Demirtel, "Sayın 
Gemlik Belediye Başkanı 
Sendikamızı kötü niyetli 
olmakla Suçlamaktadır. Siz 
kötü niyetli olmadığımızı 
aynı zamanda toplu söz
leşme görüşmelerine otur 
duğumuz Yalova Belediye

mişti. Bugün ise Yalova 
Belediyesi ile yapılan an
laşmada işçiler birinci yıl 
50 TL. ikinci yıl 60 TL, 
zam almışlardır. Sayın A- 
kıt samimi ise aynı hakla 
n işçilerimize versin kara
rımızı durduralım.'* dedi.

Konuşmasına daha 
sonra hayat pahalılığın 
eleştirerek sürdüren Genel 
İş Bursa Şubesi Başkanı 
Demirtel" bu hayat paha 
lı lığında her mala her gün 
zam galîrken işçilerimiz 
53 TL ücret almaktadır.

Belediye Başkanı Halka Çağrısını 
Tekrarladı
"Grevde Sokaklarının
Temiz Tutun”

Belediye Basanı ibra içine koymalamı diledi 
htm Afat, Genel İş Sendika ğini belirtti ve belediye

dişinin seçtiğini de sözleri 
ne ekleyen Rafet Demir
tel ’* Biz tarafsız aracı o- 
larak Bursa Bora Başkanı

Her kez burada elini İnsafı 
na koysun/' dedi. Beledi 
Başkanının uzlaştırma ku 
rulu tarafsız aracısını ken

KSfSGenel'iş Bursa Şube Başkanı Demirtel, grev ilanını Bele 
diyede askıya çrkardı.

dedi.
Haklarının alınasıya

temeyiz. Ama Belediye 60 
İşçimizin hakkını vermek

işçi 27 Mayıs günü greve 
başhyacaktır.

Genel iş Yalova Belediyesi ile 
lopla Sözleşme İmzaladı
Genel İş Sendikası Yalova Belediyesi ile yaptığı toplu sözleşmede birinci yıl 

50 TL ikinci yıl 60 TL zam aldı.

Genel İş Sendikasından yapılan açıklamada, imzalanan Toplu sözleşmede ka 
zanılan diğer haklar şöyledir. 20 TL yemek, 75 TL çoçuk yardımı, 30U TL doğum 
, 500 ölüm, yılda 20 gün ücretli eğitim izni, yılda 1 ton kömür biri bayramlık üç 
takım elbise, 2 çift ayakkabı, otobüs panosu, yılda 15 günlük yıllık izin ikrami 
yesi konut yapımı için ucuz arsa, hastalık yardımı olarak SSKnin ödemediği iki gün 
dinlenme ücreti, isçilerin yönetime katılması, iş güvenliği.

Gençlik ve Spor Bayramı Törenlerle Kutlandı
19 Mayıs Gençlik ve 

Spor Bayramı yapılan tö 
renlerle kutlandı.

Saat 9. da Halk Kitap

lığında İlçe Kaymakamı ve 
davetliler Ata’nın heykeline
çelenk koydu. Saat 9.45 

de sahada tören başladı Kay

makam. Garnizon Kuman 
dam. Belediye Başkanı ve 
Okul Müdürleri halkın ve

de, s. 4 te
sının aldığı grev kararı û- 
zerine halfa yardıma çağı
rışını yîneledL

Temizlik 
işçilerinin belediyeden 96 
00 Ura istediklerini bütçe 
sinin buna elverişli olma 
dığını, bu para verildiğin 
da belediye işlerinin 
kalacağını tekrarlayan Akıt 

buna gücümüz ancak
4,5 ay dayanır Biz ayda 
net 3060 TL ve sosyal 
haklar verebileceğimizi söy 
ledik. İkinci yıl bu rekkam 
4200 Ura olacak" dedi.

TEMİZLİĞE DİKKAT 
EDELİM I-

Afat grev anında bil 
hassa ev kadınlarının ve 
esnafın çöplerini kapalı 

kutulara ve naylon torbalar 
-*------  ır ■ . ■ - . |

Azot Sanayiye 
50 Bin Ton | 
Amonyak Geldi

Yapım çalışmaları de I 
VSff- eden Gemlik 
Sanayii Gübre Fabrikasına I 
50 b«a ton amonyak gel
di,

"GARMULA" adlı İn 
gffiz Bandıralı şilep ife [

D.Sayfa 4xle

nin herzaman halkın yar 
dımında olacaktır dedi. Şükret Solmaz, *’ Karaborsa Sigara Satan Esnaf 

varsa şikayet edin cezalandıralım.”
Otomatik Telefon Santral Montajı Bitti

Akıt halka çağırışını tek 
rarladı.

Gemlik Küçük Esnaf 
ve Sanatkarlar Derneği 
Başkanı Şükret Solmaz 
"Karaborsa sigara satan 
esnaf varsa şikayet edin 
cezalandıralım" dedi.

Şükret Solmaz, bazı 
kişilerin esnaf aleyhinde

Celâl Bayar 95. Yaş Gününü Kutladı
Eski Cumhurbaşkanla 

rından ve DP nin Kurucu 
larından Celâl Bayar 95. 
yaş gününü köylüleri ile 

Bayar ,yay gününe çocukluk arkadayı İla geldi va yaptığı konulmada 
yüz yayına kadar yayeyacağını «öyladl. Bayar, yay gününda lağlıklı 
görülüyordu

yerli yersiz konuştuğunu 
ve esnafın sigara karabor 
sacılığı yaptığını yaydıkla 
rını söyleyerek şöyle ko
nuştu. "Bu kişiler ellerin
de delilleri varsa karabor 
sacılık yapan esnafı Der
neğimize şikayet etsin.

Umurbey'de kutladı.
Tibel Otel’de öğle ye 

meği yiyen Celâl Bayar 
yanında Samet Ağaoğlu 

Bize elimizdeki yasalar
la o esnafları cezalandıra
lım. Yalnız Gemlik esnafı 
ve sanatkârına haksız yere 
kimse leke atmasın, esna 
fimizin haklı olduğu konu 
larda biz savunmasını ya 
parız.”

Neriman Ağaoğlu, Müker 
rem Sarol Av. Orhan Ce 
mal Fersoy ve damadı Ah 
met Gürsoy ileUmurbey'e 
çıktı.

Bayar sinemasında 
yapılan törende konuşan 
Celal Bayar yüz yaşına 
kadar yaşayacağını söyle 
di ve çocukluk arkadeşı 
İbrahim Parmaksız ile bol 
bol şakalaştı.

Bayar yaş gününde 
sağlıklı görünüyordu.

Çalışmalara devam edilen otametik telefon santra 
linin montaj çalışmalarının bittiği, yeni abonelere hat 
çekimine başladığı öğrenildi-

PTT Müdürü Mustafa Kahya’nın yaptığı açıkla 
maya göre otomatik santral Haziran ayı içinde çalış 
maya başlayacaktır. Otomatik santralde eski abone 
lerin telefon numaralarının önüne 1 rakamı, yeni abo 
nelere verilecek numaralar önde 2 rakamı olacaktır.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

, gemLIk
M Ö O F E Z Sayfaa

Lise öykü yarışmasında 2. olan yapıt

" öykü
Mutluluğu Doğru

İNANIYORUM
Köylüler ;

Ürünleri değerlendirilmeyen, 
Bir yılık emeği bir çırpıda yok edilen 
\/e yoksulluğu değişmez bir elbise gibi 
üzerlerinde taşıyan köylüler...

İşçiler ;
Sendikal bütünlükleri bölünmek, parça 
lanmak istenen. 
Emeği ve alın teri sömürülen.
Faşizm isteklilerinin hedef olarak seçti
ği işçiler...

Dar Gelirli Esnaf ve Sanatkârlar ; 
Tekelci» sermayenin karşısında eli. kolu 
bağlı. 
Kredi olanaklarından yoksun. 
Düzenin çarkları arasında oradan 
oraya savrulan dar gelirli esnaf ve sa
natkârlar...

Kamu görevlileri ; k
Toplu sözleşmeli sendikal hakları veril
memiş. 
Çağın gereksinmelerini karşılayacak 
ekonomik olanaklardan yoksun 
Ve ktyıian. sürülen, yargılanan, ce 
zalandınlan
Ve de öldürülen kamu görevlileri...

Öğrenciler ;
Öğrenim özgürlüğü kalmamış.

Can güvenliğinden yoksun, 
Dershanelerde kurşunlanıp, sokaklarda 
hançerlenen pırıl, pırıl gençler...

Kısacası ; İşçisiyle, köylüsüyle, es 
naf sanatkarlarıyla, kamu görevlileriyle 
ve öğrenci gençliğiyle tüm halk TÜRK 
HALKI bu gidişten hoşnut değildir.

Gelinciklerin, papatyaların, güllerin 
açtığı ve doğanın bambaşka güzellikle 
le donandığı bu bahar günlerinde doğa 
ya aykın düşen bu gidişten hoşnut de
ğildir Türk Halkı..

Yoksulluğun kalkmasını istemek
tedir.
Cinayetlerin durmasını istemektedir. 
Sömürüye, soyguna karşı çıkılsın isten 
mektedir.

Bunları istediği içindirki, bu gidişten 
hoşnut değildir Türk Halkı...

Ve ben hiçbir baharda bukadar a'- 
lanmamış gelincikleri hiçbir baharda 
bu kadar şık görünmemiş bu papatya 
lan ve hiçbir baharda bu kadar güzel 
açmamış bu gülleri birşeylerln müjde
cisi olarak görmekteyim...

Ve bilmekteyim kİ Türk halkı neyin 
gidişinden ne zaman hoşnut olmadıysa 
o gidişi sürdürmeyip zemenında değişti 
rebilmiştir.

Bu kez de böyle olacaktır. Buna ke
sinlikle İnanıyorum, çünkü Türk Halkı
na inanıyorum...

S A T I L I K
50 adet kullanılmış divan ve yatak 
satılıktır. Müracaat: Gemlik Palas 
Oteli tlf, 300 Gemlik

Küçiik yaşta babasız ve anasız kalmıştı 
Ali Bakmakla yükümlü olduğu kardeşleri için 
sevgili okulundan ayrılmıştı O günden sonra 
simit satmağa başlamıştı. Kardeşlerini hiç ol 
massa aç bırakmıyor, sefalet çektirmiyor, sıcak 
bir evleri ve aşları oluyordu.

Ali büyümüştü. İş arıyor, fakat bulamıyor 
du. Heryerde kapılar yüzüne, kapanyor okuma 
manı nüzüntü verdiği Aliyi hırpalıyordu. Çünkü 
ber gittiği yerde« Okuma ve yazman varmı? 
Han okulu bitirdin? sözleri Alinin yağlarının 
erimesinin başlıca sebebiydi rğer o çalış 
massakardeşleri aç kalacak ve sonunda ölüm 
kapısının eşiğinde olacaklardı.

Günler böyle geçtikçe, gelip geçici bir 
kanalizasyon işinde çalışmaya başlamıştı. Az 
da olsa ekmdek parası kazanıyordu. Kürek sal 
lamaktan omuzları ağrımış mor mor halkalarla 
her yanı acıyordu. Ama çaresi yoktu. Tıpkı 
kafesin içindeki kuşlar gibi çırpmıyordu. Ama 
yüreğinin acısı gitmiyor, hergün biraz daha a 
ğırlaşıyordu. Etrafındaki çoçuklara bakıyor. 
Herkezin anası babası var, benim niye yok...« 
diye söyknizordu.

Yine böyle birgüa çalışırken, bir konuş
maya kulak misafiri olmuştu. Okumaktan bah

gediliyordu. Ali bunları duyd jkça okuma iste 
ği fazlalaşıyor daha bir coşkuyla işine sarılı
yordu İlkokul diploması alacaktı ama nasıl ? 
Kararını vermişti okuyacaktı, o da diğer çocuk 
lar gibi okuma yazma bilecekti. Gündüz çalı
şıp gece mum ışığında okuyordu. Kafesin içer 
sinden kurtulmuş' mutluluktan uçan kuş 
lar gibiydi sanki.Sonunda ilkokul diplomasını 
başarıyla almıştı Ali.

Gün geçtikçe hayat şartları ağırlaşıyor, bu 
da Ali'nin okuma isteğini körüklüyordu Artık 
ilkokul diplomasıyla tatmin olmuyordu. Sonunda 
ilkokuldan sonra Ortaokul ve Lise diploması 
almaya karar verdi Ve bunu da başardı, İyi 
bir ücrette iş bulmuş, hayatına yeni bir yön 
vermişti

Birgün sokakta giderken aniden beynin 
den vurulmuşa döndü. Karşı kaldırımda yürü 
yen kadın onun içinde okuma işteği uyandıran 
kimseydi Hemen koştu büyük bir minn-ttarlık 
kadının ellerine sarıldı, ihtiyar kadın şaşırmış 
tı Ali ona rresleyi anlattı. Kadın yaptığı işten 
dolayı çok mutlu olmuş ve gözlerinden iki 
damla yaş yanaklarına doğru akmaya başladı 
bile Bunlar bir kişiyi topluma kazandır 
maktan duyduğu sevinci belirten ufak bir işa 
retti

Yaşemin Yukarıkayalar 6 Ed/B

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İLAN VE ABONE FİATLAR1

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

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

Konge İlanları 125 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ: HÜSEYİN - KADRİ GÜLER

ÇORUMLU MÜDÜR

İdare Yeri : Gazhane 

Dizgi ve askı : Körfez

Cad. Şiin Pasajı

Basımevi - Şirin Pasajı

TEL- : T9T — GEMLİK

i Nöbetçi
Eczaneler

21 M ay i s ” Cumartesi

Ceylân 22 *’ Pazar

Kuyucu 23 »» •’ Pazartesi

Özer 24 •V ** Sah

Merkez 25 " Çarşamba

Gemlik 26 •» ” Perşembe

Z-Namık 27 " Cuma

Srçek 28 V 1977 Cumartesi

Stüdyo Dilek
BELEDİYE KARSISINDA HİZMETE ACİLDİf 4

Renkli, Nişan, Nikâh Düğün Sünnet ve her türlü fotoğraf ihtiya 
cınıza seyyar ekibimiz ve Atölyemiz emrinîzdedir. Atölyemizde çok 
acele rötuşlu vesikalık çekilir. Amatör Agrandizman ve eski resimle
riniz renkli ve karakalem işleriniz itina ile yapılır.

Gemlik KÖRFEI’e 
Abone olun 
Okuyun 
Okulun



K O B F E Z 

Sabahları açtığımızda radyoyu bir 
Osmanlı oyunu. Mohtor cönk havası vu
rurken Allah Allah soslarıyla bir kaleye 
saldırı sahnalanir mikrofonda Öte yan
da televizyon.** 6lı Üç Kıtada iken,, 
programıyla göze, kulağa, radyo prog
ramlarının içeriğinden pak bîr şey de 
getirmiyor.

Denecek ki. «Sîzler uzak tarihimizi 
bi/miyecek iniyiz; atalarımızın neler yap 
tıklarını öğrenmeyecek miyiz?» No de
mek? Öğreneceğiz kuşkusuz. Öğrenece
ğiz ama; geçen tarih, ülke çıkarlarının, 
ekonomisinin bozukluğunu saklamak için 
kullanılarak değil. Şöyla diyolim; Ulus, 
halk acılar içindeyken, yurt koşulları 
çıkmaza girdiğinde mi; Osmanlı Tarihi 
paravan yapılacak? İşte işin hoşa gitme 
yen yönü. Kötü politika ortamında hal
kın dini inançları, tarihi coşkusuyla oy
namak, ''sandıktan çıkma, olasılıkları I- 
çinde düşünülamaz.

Evet, yaşadığımız günlerde durumu 
muz, gönül açıcı değil. Pusulanın İbresi 
dış itibar yönünden iyiyi göstermiyor. 
Sîze, bugünlornaki gazetelerin başlıkları 
nı sunayım; birda sizlar yargıya varın. 
«Para Fonu Türkiye'ye borç yermek için

yüzde yirmi devalüasyon önerdi.» Ulus
lar Arası Para Fonu, İstenilen parayı 
verecek. MC Hükümetine, siz paranızın 
doğorlnl yüzde yirmi düşürün diyor, öbür 
yandan. Tokyada’kl elçilik memurlarım! 
za da maaş ödeyemez duruma düşmemiz 
ayrı bir acı blzler İçin. Kasamızda para 
kalmamış. Bunu gidermek için karşılık
sız para basmak da var hesapta, /çar
daki fiyat artışlarını söylemeye bilmem 
gerek varml? Yurdumuzun Içinda bulun
duğu çıkmazın çok küçük parçasını va
rabildim. Umar(çaro)-ilaç 5 Haziran 1977 
Seçimlerde çoğumuzun inandığı güvendi 
ğl Cumhuriyet Halk Partisini İktidara go 
tirme yolunda oylarımızı kullandığımız 
da ulus, yurt torunları, kalkınmamız, iti 
barımız şimdikinde dahi İyi ; cesur atı 
lımlarla çözüme kavuşturulacağından 
kuşkumuz olmasın Giderek bu bozuk dü 
zen ortadan silinecek; 1974 yılı uluslar 
arası itibarımızı yeniden kazanacak ; 
analar bacılar yavuklular ağlamayacak. 
Ne yakınlar kardeşler, eşler, dostlar 
kayrılacak ne gelocağimizdon kuşkumuz 
olacak.

Doğacak yeni günlere.

Gemlik icra Memurluğundan 
Gayrimenkulun Açıkarîırma İlanı

Dosya No. 973/616

Bir borçdan doloyı ipotekli olup :
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 27.2.1967 tarih ve pafta : 9 sahife : 1015 ve 1035 panel 

sayısında kayıtlı Gemlik Una ur bey köyü Gemlik yolu mevkiinde kâin 1450 metrekare 
mikdarlı içerisinde 45 adet zeytin ağacı bulunan ve bilirkişi tarafından 50.000.— lir* 
kıymet takdir edilen zeytinlik açıkartırma suretitile satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
I — Satış 27/6/1977 Pazartesi günü saat 14.00 den 14.30 e kadar Gemlik icra Dai

resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu aratmada 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 7/7/ 1977 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve »atış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

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

medelinden ödenir.

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 icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

kim ne ödedi
Adı Soyadı TL

Tevfîk Uygun 13500.-
RaCep Yüzücügül 9615.-
Nazım Gür Beyanname Ver.
Adem Erman 9 9

M Sadık Üİkii 4960.-
AptuKah Kaya 2447.—
Ahmet Gürle 3940.—
Ahmet Güral 505.-
Salih Erçek 11860.—
Mehmet Korkmaz 8565.—
Arif Irak 447.-
Necmettin Antekin 5385.—
Kemaletdn Ünal 795,-
Hikmet Yıldırım 43325.—
Ömer Taylan 40222 —
Ali Osman Geylan 2665.—
İsmail Yıdınm 158560.—
M.Recap Güle? 965.—
Ali Koral 105985.-
Şakır Güner 3565.—
Harun Ünal 18460,—
Mustafa Soydan 1815.-
Mustafa Türe 195.—
Mehmet Erçek 30190.—
Nurettin Üre 4730.—
Ahmet Çoşkun 33115.—
Mustafa Erenoğlu 98325.—
Ahmet Çeterez 12485.—
Mehmet Gürbüz 3405.—
Ferit Uğur 3797 —
Tefik Uğur 2947 —
Hüseyin Turan 14855.—
Enver Işıklı 5155.—
Feridun Özbek 3205.—
İsmet Dağ 33925.—
Haşan Sertkeya 3710,-

Adı Soyadı

Ali Bulca 51365.-
Osman Kostak 16585.-7-
Harun Akça 117.—
İbrahim Mutman 21085.—
A.Hilmi Uğur 645,—
İsmail H.Sönmez 38965,—
M.Etnin Turan 77490.—
Velettin Çakan 11715.—
İbrahim Karsaktı 1155.—
İhsan Gemiç 49790.—
Halit Selçuk B vermedi
İbrahim Aydın 152065.—
Necati Adın 154464.—
Hafize Sakız 1798—
Sadullah Büke B, vermedi
Hayrettin Çavdar 35950.-
Selver Çavdar 26365.—
Necati Girgin 56105.—
Ahmet özer 126055.—
Neciye Kafoğlu 277097.-
Altan Kafoğlu 312167.-
Mehmet Ünsal 2365.—
İzzet Toplu 7935.-
Osman Güzel 3515.--
Ömer Çoruh 23620.—
Osman Dudak 417.—
Naclat Alyüz 19630.—
Haşan Kızılta 127450.—
M. Ertuğrul Maya 6605 —
Osman İçen 2715.—
Tevfik Göral 355.—
N.Orhan Sınırtaş 280760.—
Ahmet Semiz 33340.-
Hikmet Bayar 5975.—
M. Emin Dağ 35115.—
Abdullah H. Erdoğan 8880.—

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 istiyenlorin 973/ 616 sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îe. îf. K. 126 )

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

Ofset baskı ve
Varak yaldızlı
Düğün, nişan, sünnet 
Davetiyelerinde en güzeli

TİCARET VB DUVAK
markasıdır

Düğün, nişan, ve sünnet yapacaklar 
Basımevimize uğrayınız ve 
zengin çeşitlerimizi görünüz.
2 saatte davetiye teslim edilir.

KÖRFEZ BASIMEVİ
İstiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı tlf. 797 Gemlik
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Av. M. Cengiz Giril
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K. KUMLA

ZİYA RESTEAURANT
YAZ SEZONUNA GİRDİĞİNİ MÜJDELER

TAZE BALIK-IZKARA ÇEŞİTLERİ-SICAK

SOĞUK MEZELER VE İHTİNALI SERVİSİ İLE

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNDEDİR

TEL : 71 KÜÇÜK KUMLA-GEMLİK

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

YENİ ÇİFTLERE MÜJDE..!

I - 2 SAAT İÇİNDE
DAVETİYELERİNİZİ

ALABİLİRSİNİZ
YENİ ÇIKAN TİCARET VE 
DUVAK DAVETİYELERİ

KÖRFEZ Matbaasında

MÜJDE MÜJDE

DOĞAN KÖRFEZ
OTOBÜS TERMÎNALÎ

Her Yarım Saatte Bir
YALOVA - İZMİT - İSTANBUL TOPKAPI 

ZONGULDAK-BALIKESİR - İZMİR 
ANKARA - SAMSUN - SİVAS

SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR

Şehir içi ve Şehir Dışı Gezi ve özel işlere son model 302 
göndarilir
Adres Dörtyol Ağzı Tel : 821 Gemlik

KÖRFEZ
TAKSİ YAZIHANESİ

GECE VE GÜNDÜZ 

SAYIN GEMLİKLİLERİN 

HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Bir Telefon Etmeniz 

Menfaatiniz İcabıdır.

)ört|Yol Ağzı
TelT 821 GEMLİK

Gemlik Asliye Hukuk
Hakimliğinden

Gemlik Yeni Köy İçi arpalık mevkinde kani 
doğusu Ali Yurt Varisleri Batısı Yol, Güneyi Veli 
Çolak, Kuzeyi Veli Baransal vereseleri ile çevrili 
gayrimenkulların Senet sizden adına tapuya tesçili 
Mehmet Ayay davacı tarafından talep ve dava edil 
diğinden iş bu gayrimenkul üzerinde başkaca mülki 
yet iddiasıyla bulunanların ilan tarihinden 3 ay için 
de delilleri ile birlikte hakimliğimize müracatları 
teminen rica olunur.

SATILIK

Gemlik Cihtalı Köyü Livadiye mevkiinde 
i Halil Sezgin’e ait (Pafta 6 Parsel 915 7310 metre karelik) 

280 Ağaç zeytinlik satılıktır.
Müracaat: Ali Kaya 11 Eylül İlkokulu - GEMLİK

Kayıp
6/9/1 975 tarihnide.

Cemalettin Gürçay ile Selâhattin Sey 
han arasında yapılan Kat Mukavelesi 
ni Kaybettim Hükümsüzdür

Selâhattin Seyhan

19 Mayıs
öğrencilerin bayramını kut 
tadılan Daha sonra yapılan 
gösterilerle bayram son 
buldu.

öte yandan Hürriyet

Ve Anayasa Bayramının 
17. yılı 27 Mayıs Perşem 
be günü yapılan törenler 
le kutlanacaktır.

Matbaamıza 
Uğrayıp Çeşitleri 
Görün...

Amonyak Geldi
fabrika iskelesine gelen 
amonyak soğutularak pom 
palarla tanklara alındı, 
FabriKayâ gelen ilk amon 
yak deneme çahşmalan 
devam etmekte olan bö
lümlerde kullanılacaktın
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Partilerin Köy Gezileri Devam Ediyor . , .

CHP Açık Hava Toplantısı yaptı...
NAİL ATLI "BİZİM İKTİDARIMIZDA TÜM YOLSUZLUKLARIN HESABI SORULACAK"

Seçimlere 7 Gün Kala
PARTİLER KÖYLERİ TARIYOR

Seçmen Kartlarındaki
Yanlışlıklar Devam Ediyor

5 Haziran da yapılacak 
olan genel seçimler için 
seçim kartlannın postalan 
ma çalışmalan sona erdi.

İlçe seçim kurulundan 
yapılan açıklamaya göre 
bu yıl Gemlik'te 24 bin 

998 seçmen oy kullanacaktır. 
Oy kullanacak seçmenlere 
gönderilen seçimkartlarında

yanlışlıklar olduğu ve bazı 
seçmenlere birden fazla se 
çim kartı gönderildiği sap 
tanmıştır. Bilhassa yanlışlık 
farın mahalle değiştiren 
seçmenlerde görüldüğü ve 
seçmenlerin her iki mahal 
leden seçim kartları aldığı 
öğrenilmiştir.

ilçe Seçim kuru’undan 
yapılan açıklamada fazla

Milletvekili ve Senato 
seçimlerine fasa bir süre 
kalması nedeniyle partile 
nn köy ve mahalle gezile 
ride hızlanmış, bu arada 
CHP ilçe örgütü ile Tür 
kiye işçi Partisi açık hava 
mitingi yapmıştır.

Salı günü saat 10,30 
da İskele Meydanında ya 
pılan CHP açık hava mitin 
gürde konuşan İlçe Baş 
kanı Nezih Dimili, MC 
nîn kardeş, eş,dost şirketi 
olduğunu iddia etmiş ve 
şöyle konuşmuştur. ” MC 
kurulduğundan beri bir a- 
vuç azınlığı milu milyoner 
yaparken, yığınların aç kal 
masına göz yummuş, 
kardeş, akraba şirkerleriy e 
devlet, kasasını yiyip bitir, 
^inişlerdir, CHP döneminde

ağzına kadar dolu olan 
kasamız şimdi tükenmiş* 
iç ve dışta Utibanmız kal.

Gazilik Liuti 1978 1977 İğretim yılı son sınıf öğrenci i
** larafmıfan düzenlenen Veda Gecesi Terme Otel de yapıldı.

Çak kalabalık bîr veli ve öğrenci topluluğunun katıldığı 
««da iğneciler doyasıya eğlendiler.

mamış, elçilere bile maaş 
ödeyemez duruma düşmü 
şüzdür. Dimili daha sonra 
MC yi eleştirmelerine de

vam etmiş ve konuşmasını
şöyle sürdürmüştür. " AP 
ön seçimlerinde kendi 

delegelerinden oy almayan
lar, seçilme şansını kaybe 
deler şimdi Belediye se

çimlerine adaylığını koyacak 
mış. Kendi delegelerinden 
oy almayanlara bj halk 
hiç bir zaman oy vermeye 
çektir. Bu böyle bilinmeli 
dîr."
NAİL ATLI KONUŞUYOR

Nezih Dimili’den son 
ra konuşan CHP eski mil 
letvekilierinden Nail Atlı 

”Demirel*a bol bol çatarak 
ekonomik sorunlara değin 
miş ve "CHP iktidarında 
bütün yolsuzlukların he
bası sorulacaktıı” demiştir.

Atlı, konuşmasında 
Marmara Birlik Kooperati 
finin çalışmalarınada değin 
miş ve şunları söylemiştir 
''Marmara Birlik içinde 
Dönen dolapları biliyoruz 
Bizim iktidarımızda hiçbir 
kişi Gemlik zeytinlerinin 
kalitesini düşürecek davra 
nışlarda bulunamayacak. 
Gemlik zeytini gerçek de
ğerini bulacaktır. Dışarıdan 
gelen zeytinler Kooperatif 
in kaplarına girmeyecektir."

NACAKLI SUYU ÇALINMALARI

DEVAM EDİYOR
Haydariye Köyünden 

Gemlik'e akıtılacak olan 
Nacaklı Suyu çalışmaları 
devam ederken, Gemlik 
Küçük Kumla arkasında ka 
lan bölgenin boru döşeme 
si ihale edildi.

Belediyeye' ait Suyun 
kaynağından Haydariye 
Köyü dışına kadar olan 
11 km. lik boru döşeme

İki Eğitimci 
Emekli Oldu

Gemlik'in en eski eği 
timcilerinden Mustafa Fi 
dan ve Ali İhsan Elitunç 
emekli oldular.

Kendi istekleri ile 
emekliye aynan iki eği 
timci 25 yılın üzerinde 
öğretmenlik yaptılar

TÖB-DERüyeei olan ı 
Ali İhsan Elitunç için 
bugün saat 13.00 Dernek 
Lokalinde veda çayı dü 
zenlenmiş ve tüm eğitim 
çiler davet etmiştir.

çalışmaları tamamlandığını 
açıklayan Belediye Başka
nı İbrahim Akıt,” boru 
döşeme çalışmalarının en 
önemli bölümü olan Gem 
lik, Küçük Kumla arası iha 
leşi yapılmıştır. 1 milyon 
700 lira keşif bedeli olan 
bu hat çelik borular ile 
döşenecektir.

Dört ay süren çalışma

27 Mayıs Anayasa ve Özgürlük Bayramı 
Okulların İştiraki Olmadan 
Sönük Rir şekilde Kutlandı
27 Mayıs Anayasa ve 

özgürlük Bayramının 17. 
yıl sönük geçen törenler
le kutlandı.

Bayram Tertip Komi
tesince dağıtılan proğram 
değiştirilerek ikinci bir 
proğram hazırlanmış bu 
proğrama göre törene o* 

lar sonucu tamamlanacak 
olan Kumla Gemlik arası 
döşeme çalışmaları ile 
Gemlik’e kadar bağlantı 
tamamlanmış olacaktır.

Gemlik'in üst kısımla 
rında yapılacak olan bü

yük depo ile Nacaklı Suyu 
Gemlik'e getirilmiş olacak 
tır" dedi.

kullar katılmamış ve bay
ramın önemini bildiren 
hiçbir konuşma yapılma
mıştır.

Saat 1O.oo da Kay
makam, Garnizon Kuman 
dam, Belediye Bsşkanı ve 
C. Savcısı kutlamaları ka

Belediye
Fen Müdürü
İstifa Etti

Gemlik Belediyesi Fen 
İşleri Müdürü Veli Görgülü 
istifa etti.

İki yıldır Gemlik Bele 
diyesi Fen işlerinde Müdür 
lük görevini yürütmekte 
olan Veli Görgülü görevin 
den istifa ederek Denizli 
Adıgüzel barajında çalış 
maya başlamıştır.

Kıbrıs a
2. Parti 
Murat -131 
İhraç Edildi

Limanımızdan Kıbrısa 
Arzu adlı gemi ile 202 a- 
det Murat 131 ihraç edildi.

Kıbrıs'ın Magosa Lima 
nına gönderilen Murat 131 
otolardan önümüzdeki gün 
erde'de Mısır’ın Iskende 

riye Limanına 280 adet ihra 
cat yapılacağı öğrenildi.

Daha önce Kıbrıs'a 
75 adet Murat 131 ihraç 
edilmiştir- 

bul etmiş, 10.00 protokola 
dahil kişiler tören yerine 
giderek İstiklâl Marşından 
sonra geçit töreninin izle 
mesiyle Bayram sona er 

miştir.

seçmen kartı alan seçmen 
lerın bir tek oy kullanma

| lan istenmişt e birden fazla 
oy kullanıldığı takdirde 
seçmenlerin seçim yasası 
gereği olarak cezalandın 
cağı belirtilmiştir.

Kıyılarımızdaki
Kum Kaçakçılığını
Önlemek için

t

Özel Jandarma
Birlikleri
Görevlendirildi

Kıyılarımızda yapılan 
kum kaçakçılığını önlemek 
için özel jandarma birlikle 
rinin görevleri irildiği öğre 
nildi.

Armutlu Nusretiye Çift 
ligi yakınlarında bulunan 
kumluklardan kum çalan 
Istanbul’lu gemiciler ile 
devamlı bir mücadele ya 
pılamaması ve Gemlik’li 
balıkçıların sık sık şikayet 
ferine konu olması üzerine 
Körfez de özel jandarma 
birliklerinin kurulduğu 
öğrenildi.

Kaymakamın 
Kitap Satması 
Söylentilere 
Yol Açtı •

İlçe Kaymakamı Na
mık Kahvecioğlu'nun ma
kamında çeşitli kişilere ah 
kitaplan satması İlçede 
geniş söylentilere yol açtı.

Daha öncede Necla 
Çarpan adlı bir kadın ya- 
zann”llahı Nutuk" adlı ki- 
tabıda Köy Muhtarlan ve 
öğretmenlere satılmış kitap

D. Sa. 4 be
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Tarih Altın Sahifelerinden Bir 
Kaçını da Onlara Ayıracaktır
Bağımsız bir yargı organı.
Yasaların ve meclis İç tüzüklerinin 

Anayasaya uygunluğunu denetleyen 
bir Anayasa Mahkemesi.

Özerk TRT.
Çift Meclis Kural».
Seçimlerin yargı güvencesi altında 

yapılması ilkesi.
Siyasal hak ve özgürlüklerin genişle 

tilmesi yanında getirilen yeni sosyal 
haklar.

Toplumcu ve sosyal adaletçi bir dev 
rin başlayıp sürdürülmesi gerici ve sö
mürücü egemen güçlere karşı başla
yan ve süren bir mücadele...

Çalışanların güvenceye kavuşturul
ması için getirilen, toplu sözleşme, grev 
ve lokavt örneği yasalar...

Örgütlenme özgürlüğü ve bu yönde 
kurulan çeşitli demokratik örgütler...

Basının özgür olduğu ve sansür edi 
lemiyeceği kuralı Yurt sorunlarını, hal
kına anlatmaya çalışan yurtsever, ba
rış sever ve devrimci bir gençlik..

Yukarıdan beri tüm bu saydıklarımız 
1961 Anayasasının ülkemize getirdiği ye 
niliklerdir. 1961 Anayasası ise 27 Mayıs 
Çevriminin ürünüdür. Bugün bu anaya 
saya karşı çıkanlar Demokrat Partinin 
devamı olduğunu söyleyenler iktidarda 
dır. O Demokrat parti ki 1961 Anayasa 
sına göre 'MEŞRULUĞUNU YİTİRMİŞ 
BİR SİYASİ İKTiDAR”dır. İşte bugün on 
ların devamı olduklarını söyleyenler as 
tında meşruyet dışına çıktıklarını açık
lamaktadırlar bu sözleriyle...

Anayasaya karşı ve anayasının gay 
ri meşru ilan ettiği güçlerin devamı 
olan güçler de işbaşında olsa 27 Ma
yıs Anayasası ayaktadır.

Oniki Mart faşist döneminde çeşitli 
budama ve tecavüzlere uğramış olsada 
27 Mayıs Anayasası yine ayaktadır.

27 Mayıs kutlanmasada bu devrimi 
gerçekleştiren namuslu güçlere küfre- 
dilsede, 27 Mayıs Anayasası yine ayak
tadır.

Varsınlar bu anayasa dışı güçler, 
küfretsinler bu anayasayı getiren güçle 
re ve bu anayasayı savunan ilerici na
muslu İnsanlara Anayasayı kaldırama
mışlardır ve kaldıramıyacaklardır. Çün
kü Türk Halkı anayasasının getirdiği 
özgürlük ve {güvencelerden hoşnuttur, 
ve anayasasını korumaya kararlıdır. Ve 
Türk Halkının bilinci her geçen gün u- 
yanıştan yana gelişmektedir.

27 Mayıs ve onun getirdiği anayasaya karşı çı 
kanlar Türk halkının uyanmasını istemeyenler sötnü 
tüyü sürdürmek isteyenlerdir. ’’Her mahallede bir 
milyonerin yaşayacağı’' bir düzeni Tütkiyede yara
tıp sürdürmek isteyenlerdir.

Bilinsin ki bu olmayacaktır. Tarihin akışı geri 
•ift geriye döndürülemez. Türk halkı herşeyi gör
müş olup değerlendirmesini yapmıştır. Bunun ör
nekleri elle tutulur gözle görülür durumdadır.

Tnrkiyeyi artık anayasaya karşı çıkmış olanlaş 
değil anayasaya göre ”ğayrı-mcşrü” olan güçlerin

D. gayfa 4 de

şiir köşesi
YAK BİR TÜRKÜ
ADI UMUT OLSUN

Suç ne .sende ne seni yaratanda
Suç alnındaki kara yazıda mı
Değil
Suç söylediğin türküde
Suç inleyen tellerinde sazın
Suç gözlerindeki yaşama isteğinde

Sileceksen sil umutsuzluğunu
Bir avuç ışık astım bak 
Bir türkü yak adı umut olsun . 
Yoz akşamlara karşı 
Birlikte söyleyelim

Mücahit ÜNAL

TEK DERDİM
Yalnızlıktan şikayet etmem 
Beni sevmeselerde küsmem 
İyilerin köleslyim surat asmam 
Tek derdim can güvenliğidir

Bir evim var iyi kötü
İneğimde var âzda olsa sütü 
Ayaklarım sağlam istemem at 
Tek derdim can güvenliğidir

Çalışmak zevktir istemem oyuncak
Çalışıp dinlenmek yeter istemem salıncak 
Neyime gerek şenlik Panayır kurulacak

Tek derdim can güvenliğidir

Ben evimde okurum kitabi
Onlara ediyorum hitabı 
Aramakla bulamazdım bu tadı 

.Tek derdim can güvenliğidir

Cevdet ÖZDEMİR

Nöbetçi
Eczaneler

Erçek 28 M ay i s '• Cumartesi

Şifa 29 M ” Pazar

Ceylân 30 »> Pazartesi

Kuyucu 31 İl ” Sah

üzer 1 Haziran " Çariamba

Marktı 2 »♦ ” Perşembe

Gemlik 3 tt ” Cuma

Z.Namrk 4 1977 Cumartesi

GÜNEŞİN BİTTİĞİ

YERDE
Tam güneşin bittiği yerde 

kurşun sıkmak ister parmaklarım 

ellerim kana bulanır 

Çiğlik çığlığa dolaşır kuşlar 

tam güneşin bittiği yerde 

ağlaşır öksüz bakışlar

Mücahit ÜNAL

ACI
ÖZLEM

Mutluluk özgürlük

Bir beyaz martıdır

Döner dolaşır

Gelir be gardaş... Yine gelir

Kırarız bu paslı zincirleri

Özgürlük güneşi bize de doğar elbet

Seni badem gözlü Elifin

Beni anam, avradım çocuklarım

Toprak evim karasabanım

Toprağım köyüm bekler

Biter gardaş...biter,.. 

Gün acı özlem biteeer...

Cafer DÎKÎCt

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi ilânlar tek sütun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve icra İlânları sütun cm.si 15 TL 

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

Konge İlanları 125 TL.
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ: HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şiin Pasajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı

TEL. : TOT — GEMLİK
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BİR 6ÖRU$ME
Gemlik Lisesi öğrencilerinden Sezgi Aslen ve Huriye Pir'in ( 6 Ed. B ) Kompozisyon Dersi 

ödevi olarak “ Yurdumuzda Eğitim ve Öğretim “ konusu hakkında Lise Matematik öğretmeni 
Ercan Çizmeci ile yaptıkları görüşmeyi sunuyoruz.

SORU— Yurdumuzda eğitim ve Öğrotlmln 
itfa oila tdüzayo gelebilmesi için sizce olumlu 
ve tutarlı olabilecek nasıl bir yol izlenmelidir.?

YANIT— Yurdumuzda eğitim ve öğretimin 
»«ğlıklı olabilmesi için enönemli ve başta ge 
len sorun demokrcsi ve düşünce özgürlüğünün 
«ağlanması sorunudur Bu ise toplumlann eko 
noatik ve politik bağımsızlıklarının sağlanma 
sı ile olur. Eğitimin amacı gençliğe ulusunu 
ve kültürünü sevmeyi bağımsızlığın onurunu 
duymayı öğretir.

Vay* bir başka deyişle eğitim insanı değer 
lendirme onu yaratıcı yapma doğayı ve toplu 
mu tanıyıp daha ileriye yönelik değiştirme 
süreci olarak ele aldığımızda derslerin işlenme 
sinde yöntemler insana insanın yaratıcılığını* 
üretimin artırılmasını yaratılan değerlerin bö 
[üşümesinde değeri yaratanların söz sahibi ol 
ması gereğini vermelidir. Bu özden hareket 
edesek sorunu ele aldığımızda yurdumuzda 
Eğitim ve öğretimin istenilen düzeye gelebilmesi 
için toplumun en küçüğü aile ve İlköğretimden bay 
lama gereği ortaya çıkar. Bu nedenle ilkokullar 
iş eğicmi veren yaratıcı öğrenci yetiştirilmeli 
kırsal alanlarda Halkın uyanmasını yoksul köy 
lû sofrasına bir şeyler kazandırmasına daha 
iyi koşullar sağlanmasını vermelidir.
SORU— Eğitim ve öğretim üretime dünük 
olmalı mıdır ?

YANIT—Eğitimin her kadimesinde uygula 
mu Eğitim ve Öğretini programlarına birbirle 
ni bütünlemesi gereğinden hareket edince Or 
taöğretimi ilköğretimden ayrı düşünemeyiz 
ve Ilköğretimd“n kopuk olmamalıdır. Ezber 
ciliğe dayanan idealse, ırkçı ve öğrenciyi pasif 
leşti ren özellikleri yok edici üretici içeri olan 
eğinm uygulamada olmamalı, çevresel özellikleri 
içeren konular programlara alınarak bu kurum 
lar yaşama ve çevre ile bütünleşmelidir. Eği 
tim sistemimizde önceleri büyük yararları 
görülen Köy ENSTİTÜLERİ deneyini yeni 
den bugünün koşullarına göre düzenlemeli, ken 
dimize dönük hu yöntemi uygulayarak bundan 
yararlanma yollarına gidilmelidir Ayrıca öğren 
çiler ortaöğretim sıralarında yeteneklerine göre 

kim ne ödedi
Adı Soyadı Adı Soyadı TL

Burhan Kumral 25930 — ,Vasfiye Kumla 15172.-
İsmet Çakıcı 3505.— Berkay Kumla
Mustafa Güre 4190.— Birsen Kumla 3897.—
Alı Güre 8955.— Selebatin öztürk 2955.—
Sadi Ertür 10130.— Saime Dalkılıç 8872.—
Emi» Doğru 19615 — AH Karayel 2255.—
Salih Akaç 23215.— Burhanettin Doğru 4585.-
Mustafa Kar bay 6615.— Ahmet Güllü 74805.—
Bekir Bstıray Mehmet Aydıner 5660.—
Sinan Akman 127555.— Faruk Ahçı 23680 —
Süer Akman 157055.- Mustafa Fıstık 8810.—
Mustafa Korkusuz 1837S.— Sadi Lostar 610.-
Ayşe Teksoy Ahmet Koygun ;B.Vermemiştir.
Bekir Ersoy 10700.- Metin Günay 2555.-
Erol Senet 320.— Mehmet Bora 3855.—
Necati Gençoğlu 33555.— S&lahattin Arca 8880.—
Hayati Geaçoğlu 32125.— Haşan özler 14760.—
Hayrettin Bostancı 3055.— Lütfü Kınay 2605.—
Ahmet Kesen 20505,— Necmettin öztürk 2755.-
Şükret Solmaz Vergisiz.— Ali Kaya Ünvsr 3655.-
Rüştü Baloğlu 40435— Süleyman Sel 1690.—

M ıbszrem A ta soy 41860 — Mustafa Tazel 3460.-

Vahdettin Varol 9615.- Kaya Kaya 17605.—

yönlendirilmeli ve uygulamalar fabrikada tar* 
lada yapılarak üretime dönük olmalı fakat bu 
yapılırken yaşam koşulları göz önünde tutula 
rak geleceği garanti edilmelidir Yetişeeği alan 
da önce iş kolları açılmalı sonra öğrenciyi bu 
yöne yöneltmelidir. Öğrenci doğasına aykırı 
bir eğitim, öğrenciyi sıkar, dersten kaçar bir 
tavır takınmasına neden olur.

SORU- - Öğrenciye özgürce düşünme yete 
neği nasıl kazandırılmalıdır?

YANIT— öğrenciler okul yönetimine katıl 
malı kitap ve kaynak ticaretine son verilmeli 
baskıcı disiplin anlayışı ka|kmalı yönetime 
katılamayan özgürce düşünme yeteneği kazandı* 
rılmayan öğrenciyi yozlaştıran etkenler ortadan 
kaldırılmalıdır, örneğin sınıf geçme kolaylığı 

yoksul öğrencinin yararına gibi görünmekle birlik 
te bu üniversite- ve yüksek okulların kapı 
larmı zorlamasını engellemektedir. Çünkü ola 
nağı olanlar daha iyi ve disiplinli koşullarda 
yetiştirilerek bu kapıları kendileri için daha 
kolay açılır hale getiriyorlar.

Yarın ulusun yönetiminde sorumluluk yük 
leoecek olan yüksek okul öğrencileri Toplum 
sal sorunları bilimsel olarak incelemeli masa 
adamı yerine üretici nitelikte kişi yetiştirilme 
lidir. Bütün akademi, üniversite ve yüksek o- 
kullar bilimsel yönetsel ve ekonomik özerkiliğe 
kavuşturulmalıdır.

Sonuç olarak; eğitim ve öğretimin sağlıklı 
olabilmesi için kanımca bir öğretmen olarak 
yukarıda saydığımızın yanı sıra görevimiz sa 
dece A,B,C yi veya 2 kere 2 yi öğret 
mek olmamalı Aydın olma bilinç taşıma gibi gö 
reylerde yüklenmelidir. Halkın sorunlarından 
uzak kalmadığımız sürece sağlam bir eğitim 
ve öğretim söz konusu olacaktır.

YENİ ÇİFTLERE MÜJDE..’ 

1-2 SAAT İÇİNDE 
DAVETİYELERİNİZİ

ALABİLİRSİNİZ
YENİ ÇIKAN TİCARET VE 

DUVAK DAVETİYELERİ

KÖRFEZ
Matbaasında

Matbaamıza Uğrayıp Çeşitleri
Görün...

İstiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı tel. 797



SORUMLU MÜDÜR
Av. M. Ceng lı Gürel 

SAHİ Bİ 
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemUik

KÖRFEZ

İdari Yırl : Şirin Paııjı 
BL. : T9T — GBMLİK.

£ D itgl ve Batkı Kir faz Batımavl<_____ _
Sayfa 4 28 Mayıs 1977 Cumartesi

İLÂN
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

Yapı/a.aA Ifin nav'i K«flf btdtll 

l-Taf dolgu rıhtım inşaatı 950.000 TL 

>. • » • • 700.000 TL

Muvakkat Teminatı

41.750 TL
31.750 TL

İhale tarihi ve teati

15.6.1977 !6.-da

150.1977 !5.-de

I- Yukarıda yazılı iki kalem iş 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
kapak zarf usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhaleye iştirak edeceklerin üç gün evvelinden müracaatla iştirak belge 
si almaları şarttır.

3- Bu işlere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde Belediy de görüle
bilir.

4- İhaleler belirtilen tarih ve saatlerde Gemlik Belediyesi encümeni hu
zurunda yapılacaktır.

Stüdyo Dilek
BELEDİYE KARŞISINDA HİZMETE AÇILDI

Renkli, Nişan, Nikâh. Düğün Sünnet ve her türlü fotoğraf ihtiva 

crnıza seyyar ekibimiz ve Atelyemiz emrinizdedir. Atelyemizde çok 

acele rötuşlu vesikalık çekilir. Amatör Agrandizman ve eski resimle

riniz renkli ve karakalem işleriniz itina ile yapılır.
5- Posta ile yapılacak müracaatlardan dolayı gecikmeler dikkate alınmaz.

Ofset baskı ve

Varak yaldızlı

Düğün, nişan, sünnet

Davetiyelerinde en güzeli

TİCARET VS DUVAK
markasıdır

Düğün, nişan, ve sünnet yapacaklar 
Basımevimize uğrayınız ve 
zengin çeşitlerimizi görünüz.
2 saatte davetiye teslim edilir.

KÖRFEZ BASIMEVİ
I İstiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı tlf. 797 Gemlik
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GEMLİK KÖRFEZ
ŞİMDİ DE İLÂN VER EKLÂMCILIK 

İŞLERİNİZDE
Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde

Küçük ilan, Doğum, Gün, Emlâk Satışları, Vefat 
ilanları, Kutlamalar ve Ticarî eklamlarlnız için

ORKESTRANIZ
GRUP ASLAR

En Uygun şortların Düğün, Nişan, Sünnet 
ve Bilimum Eğlencelerinizde Emrinizdedir...

MÜRACAAT ALİ ŞİRİN
TEL.: 778 - 236 - 737 - 42

Tarih Altın Sahifelerinden Bir
Kaçını da Onlara Ayıracaktır 

devamı olduklarını söyleyenler değil anayasal güç
ler ilerici devrimci aydınlıktan yana güçler yönete
cektir. Ve böylece tarihin biiyük çekilişi daha halk 
tan yana olarak çözümlenmiş olacaktır.

Bunu yakın bir zamanda görmeye ve kutlama 
ya hazırlanıyoruz. Bizlere bu olanağı hazırlayanlara 
ve 1961 Anayasasını ulusuna armağan etmiş o na
muslu devrimcilere bu köşeden pırıl pırıl 27 Mayıs 
sabahında saygılar sunmayı ve bir ”merhaba” deme 
yİ yerine getirilmesi zorunlu onurlu bir görev olara 
görmekteyim. .

Tarih onları asla unvtmayacak ve onlara altın 
sahifelerinden bir kaçını mutlaka ayıracaktır...

KAYMAKAM 
ın içerikliği nedeniyle bü
yük eleştirilere neden ol
muştu Kaymakamlık ma
kamında işi olan kişilere 

„ Türk Adı Albümü,, adlı 
kitabın 20 TL karşılığı sa
tılması makamı kötüye 
kullanılma olarak niteleni 
yor.

DÜZELTME
14/5/1977 tarih, 200 

sayılı gayetemizin 3. say 
fasında yayımlanan 976 
/721 dosya' nolu gayrı 
menkulün Açıkartırma i- 
lanmın 1 .maddesinin satış 
gününü 14/6/1977 sah 
günü olarak düzeltiriz.
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