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Partiler Seçim Propagandalarını bu Hafta da Sürdürdü
Seçmenler Yarın Sandık Başına Gidiyorlar
Büyük Olasılıkla CHP nin Tek Başına 
iktidara Gelmesi Bekleniyor
Yann yapılacak, olan 

Milletvekili ve Cumhuriyet 
Senatosu üçte bir yenile 
me seçimleri nedeniyle pa 
tiler propaganda gezil e 
tine devam ettiller.

CHP NİN KONUŞMALARI 

lan düzenlenecek, lokavt 
kaldırılacaktır. Zeytin ko* 
operatifindeki vurgun so

na erdirilecek. Devletin kre 
di musluktan bir avuç 
para babası yerine esnafa. 

sanatkara, kooperatifler 
aracılığı ile geniş halk kit
lelerine ulaştırılacaktır." 
dedi.

Yarın yapılacak seçim 
ler için Gemlik İlçesinde 
83 sandıkta seçmenler oy 

larını kullanacaklardır.

AP'nin KONUŞMALARI

Balıkpazarında kapalı 
yer konuşması düzenliyen 
AP ilçe örgütünün toplan 
tısına MaliyegBakanı Yıl 

maz Ergenokon katıldı.
Balıkpazarında konu 

şan AP ilçe Bakanı Haşan 
Dillioğlu AP nin tek başı 
na iktidar olacağını
söyleyerek daha çok
MSP ye çattı. Dillioğlu

MSP ye çatarak/’Azot Sa 
neyi ve Suniğipek fabrika 
sına MSP tarafından Kars 
lı Van'lı Muş'tu işçiler dol 
duruldu. AP nin iktidar 
olmasıyla MSP den bunun 
hesabı sorulacaktır" 

dedi AP nin Balıkpzzan 
ve Şükrü Şenol Gazinosun 
da yaptıktan konuşmada 
Kominizm konusuna büyük 
yer ayrıldı ve bol bol MSP 
ve çatılarak sağ partilerin 
AP de birleşmesi istendi

CHP İlçe Örgütü ta
rafindan yapılan kapalı yer 
toplantılarına Bursa Barosu 
Başkanı Şükrü Akmansoy 
,Av. Şerafettin Gökalp ve 
Süleyman Gökear katıldı.

Şükrü Akmansoy yap 
tığı konuşmada CHP nin 
ekonomik politikasıyla ge
tireceği yeni düzeni anlat 

ü. Akmansoy,"her mahalle 
de bîr milyoner çıkaran 
vurguncu kapitalist düzen 
değiştirilecektir. İşçi hak-

Gemlik Belediyesi 
Marmara ve 
Boğazlar 
Belediyeleri 
Birliğinden Ayrıldı

Gemlik Belediyesi bağ 
lı bulunduğa Marmara 

Boğazları Koop Birliğinden 
' adı var kendi yok ve 
mali külfeti yüksek" diye 
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Seçim Bahsini Kazanan 
12 Bin TL Alacak

Seçimlere bir gün kala seçim bahisleri ye
niden kızıştı.

Sunğipek Fabrikası işçilerinden CHP eski 
yönetim kurulu üyesi Haşan Çetin ile AP 

m li Yasin Düzgün 12 bin lirasıya bahise tutuştu. 
Sunğipek Fabrikasındaki işçilerin önünde yapı
lan bahiste AP veya CHP 1 fazlasıyla milletve
kili çıkardığı takdirde bahiai iddiaya giren taraf
lardan biri kazanacak. Yasin Düzgün'in bir baş
ka iddiada da 3 bin lira bahise girdi.

Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Başladı

Meclis Başkanın Ücret Talebini Kabul itti
Genel İş Başkanı Demirtel "Seçim
Öncesi Greve Gitmek İstemiyoruz "dedi

1. Haziran Çarşamba 
günü toplanan Gemlik Be 
lediye Meclîsi gündemide 
kî maddeleri görüştü.

Belediye meclisinin top 
lantısında Genel İş Şendi 
kası ile Belediye arasında 
süre gelen toplu iş görüş 
melerinin anlaşmazlıkla 
sonuçlanması :1e ortaya çı 
kan konuyu ele aldı. Top 
lantıda Meclise bilgi veren 
Belediye Başkanı Akıt, iş 
çilere son olarak 1. yılda 
35 TL 2, yılda 50 TL. zam 
verildiğini fakat sendikanın 
bunu kabul etmediğini be 

liftti vauzlaştrrmakurulu Bşk. 
Nezih Dimili'yi sendikanın 
teklifine göre rapor düzen 
temekte suçladı. Belediye 
Başkanı konuşmasında 
1977 yılında 35 TL zam 

dan bir kuruş daha tazla 
vermeye belediyenin gücü 
yok Eğer meclis bana yeni 
para kaynayı bulursa bu 
fiatları arttırırım veya grev 
olur dedi Daha sonra be 
lediye ve sendikanın teklif 
ferini inceleyen Bejediye 
Meclisi Belediye Başkanı 
nin ücret teklifini oylamaya' 
sundu yapılan oylamada 
teklif 13 evet 1 çekimser, 
3 hayır ile kabul edildi 
Çekimser ve hayır oyları 
CHP li meclis üyeleri ta 
rafından kullanıldı.

Toplantıda Belediye
Başkanı Akıt'ın eleştrilerini 
cevaplandıran Nezih Di
mili kendisinin haberi yok 
ken uzlaştırma kuruluna 
seçildiğini bir parti başka 
nı olmak sıfatı ile tarafsız 
olamayacağını, partisinin 

tüzüğü ve proğramına uy 
mak zorunda olduğundan 
komisyonda kendi görüşü 
doğrultusunda rapor verdi 
ğini belirtti.
Öte yandan konuyla ilgili 
bir açıklama yapan Beledi 
ye Başkanı Akıt, sendika 
işçileri kandırdığını ve 

greve götürdüğünü, işçilerin 
de grevde kararlı oldukla 
tını, belediyeyi değilde sen 
dikayı dinlediklerini belirte 
rek/’grev artık kaçınılmaz 
dır. Gemliklilerden grevde 
yardım bekliyorum Herkes 
üzerine düşen görevi yap 
malıdır’'dedi.

1 Adliyeci ile 1 Belediyeci Emekli Oldu
Gemlik Belediye Mu 

hasebe Memuru Abtullah 
Ahçı ile Adliyede görevli 
Tapulama katibi Haşan

İbrahim Akıt 33 liradan 
1 kuruş fazla veremeyiz 
dedi.

MSP Sunğipek’e de El Attı 
Seçim Öncesi Sunğipek’te 
Yıldırım Atamalar Yapıldı

Gemlik Sunğipek Mü 
essesesinde bulunan açık 
kadrolar için bir süre ön
ce yapılan sınavı kazanan 
lar, tayinlerini beklerken, 
Sümerbank Genel Müdür
lüğü tarafından bu kadro
lara yapılan atamalar sına

Karadeniz emekli oldular
Emekli olan iki görev 

li için kendi daire perso 
netleri yemek verildi.

Genel İş Gemlik Bele 
diyesi arasında süren top 
lu sözleşmelerin Belediye 
Meclisinde de bir olumlu 
sonuç ile kapanmamasın 
dan sonra basına bir açık 
lama yapan Genel İş Bur 
sa Şubesi Başkanı Rafet 
Demirtel, grevin kaçınıl
mazlığına değinerek" bu 
grev haklarımızın alınma 
grevi olacaktır" dedi.

Demirtel açıklamasın 
da Belediye Başkanının 
Meclisi toplayarak şendi 
kaya yeni teklifler getire
ceğini ve greve gidilme
mesini istediğini söyledi
ğini belirterek "Gemlik Be 
tediyesinde çalışan işçiler 
ortalama 67 lira bürüt üc 
ret almaktadır. Bu ayda 
1400 TL eder. Gemlik te 
bugün ev kiraları 1500 li 
radır. Bursa da 1 kğ. do 
mates 10 lira iken Gemlik 
te 20 lira olabilmektedir.

va girenler tarafından ü- 
züntü ile karşılanırden, ö- 
bür taraftan atananlardan 
bazılarının Genel Müdüre, 
e yakınlığı nedeniyle yeni 
torba kadrolara da atan
ması müessesede görevli 
personel arasında huzur
suzluklara yol açtı.

Sümerbank Genel Mü 
dürü Kemal Varol'ın akta 
bası olması nedeniyle bir 
süre önce Gemlik Sunği- 
pek Tesisleri Ticaret Ser
visine memur olarak ata
nan İbrahim Arık'ın seçim
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Biz üyelerimiz için Gem
lik halkının rahat ve hu
zuru bozulmadan insanca 
yaşayabilcekleri bir ücret 
talebinde bulunduk. 5 nü 
fuslu bir ailenin insanca 
yaşayabilmesi için asgari 
4500 TL. icap etmektedir. 
Belediye işçilerimize yaşa 
yacağı ücreti vermek zo
rundadır." dedi. Demirtel, 
daha sonra Belediye Baş 
kanının seçim yatırımı yap 
tığını, halkı tahrik etmek 
istediğini belirterek "bu 
durum karşısında elbette- 
ki cevabımız grev olacak
tır" dedi.

Demirtel daha sonra 
açıklamasını şöyle sürdür
dü" greve çıktığımızda ön 
ce teklif ettiğimiz Yalova 
Belediyesinin verdiği bi
rinci yıl 50 TL ikinci yıl 

üzerinde isteklerimiz ola
caktır. Seçim arifesinde 
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Genel İş Başkanı Demirtel 
” seçim öncesi greve gitmeye
ceğiz’’ dedi

60 TL zammı da kabul et 
miyeceğiz. Toplu iş sözleş 
melerindeki tekliflerimizin

SANDIK BABINA
Beklenen gün geldi çattı. Yarın Türk Ulusu en bü 

yük demokratik sınavlarından birini verecek ve iki yıldır 
ülkenin başına bir kara bulut gibi çöreklenmiş olan MC 
nin saltana dur diyecektir.

Daha yönetime geldiği andan başlıyarak ülkede bölücü 
lük yapan aynı ulus içinde yaşayan bireyleri Milliyetçi” Mil 
liyetsiz’1 diye kamplara ayıran, uyguladığı dışa bağımlı 
ekonomik politika sonucu devlet kasasım bom boş bira

Devamı Sayfa 2 de
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Ydalarımızın yazısı ₺ elimize ulaşfnadığmdan 
yaymlayamadık Özür dileriz G.KÖRFEZ

--Sunilik Buşfflu
1. sayfadan devam

kan. iki yüzün üzerinde gencin ölmesi
ne ve blnlerceslnln yaralanmasına göz 
yuman, bir avuç azınlığın devlet eliyle 
devlet kasasından milyoner olmasını sağ ]
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Okuduğun şiirler, söylediğin sözler. 
Hele o diken gibi gözlerin

" > Usumdan silinmedi "Safî Dedem’’

es

Sen öldün. ‘
Sıtma nöbetlerin tutmayacak 
Köf kokan ıslak yorganlara 
Sarılmayacaksın

Bir zengin öldüğünde 
Dörder- beşer peşi sıra 
Kavuklarını .kaptıkları.gibi 
Cenaze törenine koşan 
Tanrının tanıtıcıları .

' Sen* ördüğünde

Kulübene ayak bile basmadılar 
Ceneze namazın bile kılın m ayacaktı. 
Ama., ’

Senkki okuma yazmada bilmedin"' 
Ama Sırâtârchn mîsra'tarı'Teşisıra, ₺

Onlar gözlerin gibiydiler

Bir şiirin ne dediği önemliyse şayet 
Hepsi kulaklarımın çeperlerindin-i. » 
Çınlıyor
Ve ben sana bir şey diyeyim mi?donsgıH sem tidist^ ot, ^r.rrEi <-n 
Sen eşitlik diye diye öldün

t < Hak Kak -der gibifirt^ r,’n ' 
,-vvı nr, 9 .11!

Kadri GÜLER

layan, sermaye düzeninin yaşartıâsi I-- 
çin emekçilerin sömürülmesine “•>*ğöz -: j 
yuman, biraderll, yeğenli, aile şirketle
riyle ülkeyi parselliyen, iki milletvekillyle 
sokak eşkıyalarına göz kırpan MC ya
rın demokratik kurallarda yerini CHP 
ye devredecektir.

MC öylesine biç gidişin arifeşini yaşijJ 
. yorkl bir daha gelemiyecek,-ve. birdahet b( 
ru toparlanma fırsatını- kendinde bulama? mı 

yacaktır. Bu gidiş, dışa bağ,ırrjb ,şer;m.a-,:; 
..ye düzeninin yerini yeni.; bir^üRY3 iS-^sog 

rüşüne bırakmanın kapılarını açmış, o-(jlt| 
lacaktır. Jşçiden, Küçük Eşraftan, köynul 
lüden. memur ve aydınlardan oluşan j 
Halk iktidarının temelleri böyiece atıl- J 
mış olacaktır yarın. ,MC öylesine . bir .kj

O köhnemiş kulübende, HA ulpoıili'J hsGo4 fibnn
Yağmurlu gecelerde sırımsıklak, ısbıplı sn b no ı nesuu ı tmarmlüK wr' 

sls-idyslyöp ne'goî nüdblüpıö eşli HA
Sıtma, nöbetleri tuttuğunda. .Jh.o oy H3M rıY insise »yııı
Islak küf kokan yorgana,
Sarıldığında

sbnasall >1
2 £8

Ekl^VV

korku. İçindedirki kendi görüşündeki 
| b|r günlük, gazetede bir hafta,, önce y^,i 

j^yinladtkları CİA patentli- bir ; belgeden 
। sortfrH Hcevlt’in' 'Taksfm* H------------- —-----

s s
ff
Z. I s

i* m •> t Ö $f
"konuşmasını j

engellemek ve seçime ik£ ğüh'-kfeıla’lkbr' IrrmO
ku ortamı yaratarak sândığdğitrheyi öfY3 ‘ 

'lemek için ”Ecevit*e Suikast'Yapıl acd;k‘*’y । ni

söylentilerini çıkardılar Amasilahlatı'ter’ 1P
sine tepti. Taksim alanı MC nlri'-yokolû n 
şunu gösteren- en büyük' belge'Öl d cif».'15 1l,j

iıt-pZp nıpı usuıhdKYBşuy ıı 8 şl h
Yarın işçimiz, köy,lümüzfl ^sr^afırçız, . 

memurumuz aydınlarımızla bir kit e; ola । I 
rak sandık başına, mutlaka gitmeliyiz .... I 
Bir tedimiz kalmaksızın anayasal hak(ıi 
kımızı yerine getirmeliyiz ,6,,H^zjran dg^J 
Türk Ulusunun yüzü,nQçı,a^çı^çpaşfugrn.-u

ısq 
nı? 
rıoî

dileğimizdir. ,ınt$ıl nıninR>l<j
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Eşitlik aşkıydı .seni ( 
Sıtmadan bir an evvel, 
Muzdarip eden. ,

HsaJ K Kİ, kÜ İL! Jıa

Aldılar götürdüler seni qo 
Bir kaç mahalle sakini t 
Yani kimlerdir .onlar ib 
Açıklamama gerek yok .

__ Bilirsin hepsini birer birer 
Ama tanrının yüce kulları] 

Seni selevatlamaya bile 
GELMEDİLER..,

MUSTAFA ÇAM

tnıâsış iaoyib
İ9rn$9İxög ul

>1 eli çurtoâ * Yollu Yolsuz 4 Bisq 
neltsit qc Sevmek
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Gemlik’e geldiğim 7 yıldan •
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Gemlikli bayanlara şükiârilariihi

Pazar ğunu saat İ4.oo de Mithat

a tüm Gemlikli Bayanları, bekler 
teşekkür ve minnetlerimizi sunarız. 

Mithat Şener ", 
arA Kuaför

GEMLİK KÖRFEZİ
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Büyük kentlerin asfalt yolları 
Yolun yolsuzları var 
Dikilirken kibıit gibi apartmanlar 
Ne de çok Yollu yolsuzlar-* 
Memurmu, ağamı, esnafını 
Ne de çok severmişiz parayı 
Yollu yolsuz eşanlamlı 
Paramı büyütüyor insanları? 
Evlerde halı, çulun içinde can 
Eşitlikten söz ederken Yasalar 
Kahkahalar çın çın öter de 
Kan ağlar kimi insanlar

Uzanıp giden yollar#
Yarınlara, doğru 
Umut salan çocuklar , 
Geceleri gülümseyen 
Dost yüzlü yıldızlar .
Bir başka yaşamak köyümde 
Dostlarımla haşhaşa 
Sevmek başı yazmal ıyı j I 
Elleri kınalıyı.
Köyümün insanını, 
Yürekler dolusu 
Uzanıp giden yollar misali ,

Aplullah GON Münevver S ARI OĞLU

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLAR1

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

■l'j'öiel İlânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 25 ' 6 Aylık 15 Liradır, 

alnının r,v uM ^oniönuC ifllmeO ı.Fxı>blo

' Kongo tlanları 125 TL
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ; HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

SORUMLU MÜDÜR: CENGİZ GÖRAL

İdare Yeri ! Gazhane Cad. Şirin Pasajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı
*®0 TEL. ? TOT GEMLİK

Nöbetçi
Eczaneler

Z.Namık 4 Haziran ” Cumartesi

Erçtk 5 /’""t ;g g
Şifa 6 >9 Pazartesi'

Ceylân 7 < . O ■

fayvcu S < ~ (âriamâa
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Merkez 1(7' >ı HbBn Cuma »1 x^qı&'ü

Gemlik 77
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y«kerdeki başlık aktör-
I atak Göaey İp Wr kitabın adıdır. Bu ad 
| daJbİrde fîbm yeğmiş Yılmaz Güney. 
İ Sözü »b »en khapte Güneydoğu Anadolu 
g da-erebasalanyle'yepilon konuşmalara
I 0<ı yer yeroc*ş bogün «izlere bu korniş 
S malardan ibişini sunuyorum 
| :DÜNYA ALAKAYA

(Altı yaşında Urfa’bıh Harrah köyün 
1 bea. J>74 Haziran ismim Dünya, He he 
g Dünya etts yaşındayım. Mektebe gitme
I niştim Urfodon gelmişiz. Ur fa güzel An 

nem babam burada. Si kerdaş’m var îs-

| «ibişe gnrmlş at,y:s uçuyerdu. Resmi Kar
t 
i

1 lufrbrrf. üâyüyünce evleneceğim Recep, 
lo atlatteçam İşte bu Recep Sabam söz 
kasti bana. Bak gülüyor orda. Ban sava 
rnn ona. İstiyor»» ona.’

-tentem efesi c'Ğ 23 . Recep GÜLER
- irfanı Hacre» Köyünden Dokuz

yaşında. juBSjer.iı^u4 İ -•
Boa Târkçeyi öğrenişim Allahtan.

Babam diyor dokuz yaşındayım. Mekte

I-2SAAT içinde
davetiyelerinizi

ALABİLİRSİNİZ )

YENİ ÇIKAN TİCARET Vs
DUVAK DAVETİYELERİ

KÖRFEZ

;• gt.tr ad en konuşmayı öğrenmişim Allah günlere.

boace.' Sjc kere Adeoa’ya gitmiştik et 
yMik. Bugün haini yedim. ffç sene oldu

olur. 
Dün 
para

kazanı 
Taklide 
Dünya' 
verecek
vermez

İstemem. Çapada çalışırım, para 
rım. Büyüyünce hamal olacağım, 

alacağım. Çalışır getiririm para.
' ya getiririm. Babam otua binlira 
Dünya Bin babasına. Para yoksa

teabafe gitti. Asker gitti" Kıbrıs'a gitti 
Harbe gittk'Ölürse yanma giderim. Rü 
ye gördüm Kıbrıs'a gitmişim. Askerler 
döaâyüyarlae^. Kerdeyiml gördüm beyaz

ton. be,., he... Babam söz kesmiş Düny 
"ya. Benim için. Bebem beni sever. Beş 
kası evlenmez. Evlenirse vururum. Ta 
kancayla vururum. Çok kardeşim oldu. 
Sonra öldü Allah öldürdü. Ben mektebi

Ma m kim ne ödedi

türüm işte. Bizim orda hep öyle 
Her sene olur. Mâpusa girerler çök 
yanın gözleri yeşil.'He, he yeşil

YENİ ÇİFTLERE MÜJDE..!

Uğrayıp Çeşitleri 
Görün

O zaman evlenmem. Çalışırım otuz bin 
olur. Çalışırsa olur he. Yallah .olur. Şim
di getiririm evden otuz bin. Düşmanı

mız yoktur. Kardeşlerimi varsalar bende 
ölürüm. Düşerim mapusa. Düşerim Yok 
yok.. Dünya beni bekler. Üç kere iki beş 
eder. Memleketimizi Allah idare eder.

Riiya gördüm. Yılanı gördüm. Yılan
dan kaçtım. Bağırdım' uyandım. Dünyâ’yi 
yılan ıtırsa yılanı öldürürüm; Dünya baş 
kasını sevse Dünya’yı öldürürüm. Oldü-

Matbaasıda

1 ver bana. Para ver.» J
Bu konuşmalara yorum getirmeğe gerek 

olmadığı kanısındayım. Oldukça- , açık 
- Toplumumuzun bir kesitinin, hayır, tü

mümüzün açılanda saklı çocuk ağzından 
çlkan bu sözlerde. İyi, açık, daha güzel

Adı Soyadı' Adı Soyadı TL

Kadri Çevik 5315 4 A Nuri Şener, lOlO.-T^

Salih. Işıklı .
Yara: Yazıca 
Erdoğan Çorum 
Şaft Tunca

. 4925— 
3715.— 
1460.4 
2740.4

Kemal Ünal 
Ahmet Kani, öztin 
Nurettin Bozan 
M. Zühtü Çırgan

38305.—
2310 —
35OO.-H

10665,-t '
Halil Duran
Burhan Güvenç

2145.— , 
2610.—

Rıfat Doğru
Memduh Ökter

28165 -
4230.-

Talip Kalafatlar
Şemsettin Kalafatlar
Mehmet Çevik
İsmail T ati. sözlü
Mustafa Yağcı
Haşan Cengiz B. Vermem:

5IATA./
Haşan Bekçe 
Hisaset MercZJb' •

. 1155.4—

,-4500 — 
22000.—

2610.—
5135.—

iştir
3660 —
1690.—

• 325.—

• İbrahim Toplu 
Haşan Toplu 
Faik Durmaz 
C.avit Durmaz.— 
Mehmet Sezgin 
Enver Erünver 
Muhammer Peker 
Durmuş Peker 
Cavit Şahin

15460 — 
12555.-
5465.—

82230.—
Vergisiz

595 —
16375.—
16490.—
3730.—

A.Uğur Topçnoglu 3305.—
Halk Ersoy B Vermemiştir.
Sabn S«nk«y» 4/İ. ’ ■ • Z755.—
Talât Şimşek 1A1.—
Cemal Söçj®eBe> 765.—
Yüksel Yıldırım 23800.—
Mehmet Şe^njeîj 1 t i 1 1^. 5000.—
Erol Yıldırım 1065.—
Osman Çil fctılld 4605.—
İzzet &Bnat 6010,—
Ömer Köse
Aii Tsy’sa 47855.—

[ Oanao Tay sn J|< f . 35275.— 
ismeti Balaban 3605,—
İbrahî m Cru 55830, —
Ahmet Alpeele» 4, . 2405,—

Haşan Balıkçın 2955.—
Âptülkadir Şenel 9755.—
Abdi Dalsal t e 6535.—
Cemal Göçgiin Vergisiz
Bahattin Çil 12590.—
Ahmet Yanar Beyenname vermemiş 
tir
Hikmet Evrenos 13247.—
Mahmut Demir 7200.—
Süleyman Üre 5380.—
Tahsin Aydın 10.715-.—i
Umur Çorum , ‘ 0 .u l>y570.—
Ekrem Gültekin • 6535.—
İsmail Turan el ■■ 1960 —
Salih Akvölİgiİ 500.050-
Mehmot Yıldız B. vermemiştir

Bakalım ilkönce kimi

Matbaamıza

UM
J3T



Av. M. Canglı Gör al
M SAHİBİ
3 HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemLik

körfez £
ve Baıkı Körfez Batı mavi

Sayfa 4 4 Haziran 1977 Cumarte<

İLAM
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

Tapılacak Ifln nev’I Keşif berfall Muvakkat Teminatı 
[-Taş dolgu rıhtım Injaatı 950.000 TL 41,750 TL
j_ » » * • 700.000 TL 31,750 TL

I» Yukarıda yazılı iki kalem iş 2490 sayıh kanun 

ihale tarihi ve taatl
15.6.1977 16.-da
15.6.1977 15.-de

hükümleri dahilinde
kapah 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.

5* Posta ile yapılacak müracaatlardan dolayı gecikmeler dikkate alınmaz.

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Ani rahatsızlığı sonunda aramızdan ayrılan sevgili eşim] 

ve annemiz.

SAİME AYTAJ’I kaybettik I

Vefatı dolayısıyla cenaze törenine bizzat gelerek veya çe-1 
lenk göndermek, telefon ve telgrafla taziyette bulunmak su- I 
retiyle acımızı paylaşan, biziere desdek olan mehrumun tüm I 
dost ve diğer akraba ve tanıdıklarımıza ayrı ayrı teşekküre 
acımız nedeniyle imkan bulamadığımızdan; gazeteniz aracı
lığını rica ederiz.

EŞİ VE ÇOCUKLARI

baba
Bisiklet ve Mobilet Tamir Atelyesi

Bilumum Bisiklet ve Mobilet ye
dek parçalan, eski bisikletler uy
gun fiatiarla satın alınır ve satılır.

NOT : Dükkanımız Cumartesi ve 
Pazar günleri hizmetinizdedir.

Adres : Alemdar sabun Fab. arkasi
GEMLİK

SÖFÖR ARANIYOR /
TECRÜBELİ AĞIR

VASITA ŞOFÖRÜ

ARANMAKTADIR

MÜRACAAT

AYDINLAR KOLL.

ŞRK. GEMLİK

Dikkat
Şoför kursu çalışmalarımız munta 

zam bir şekilde devam etmektedir. 
Arzu eden Bayan ve Baylara duyurulur

NOT : Bayanları çalıştırmak için 
bir bayan şoför aranıyor ve tarafımız 
dan. yetiştirilmek üzere ve bayan kur 
suyerlere öğretmenlik yapacak bayan 
da olabilir.

Müracaat. Münübüs Terminali 
No. 4 Gemlik Sefahattin ÇELİK

İLAN
Şehit Cemal İlkokulu yanın

da bulunan 193 m2 lik zeytin t 
deposu yıkımı yaptırılacaktır.

Taliplilerin 10 Haziran 1977 | 
Cuma günü saat 15 oo de Şe- . 
hit Cemal ilkokulunda bulunma 
lan. Şehit Cemal ilkokulu ;

Koruma Derneği

ZAYİ
16 ES 515 n©Iu motosik

let imin plakasını kaybettim 
hükümsüzdür.

Osman Telci

|

Stüdyo Dilek
BELEDİYE KARSISINDA HİZMETE ACİLDİ / /

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

cınıza seyyar ekibimiz ve Atelyemiz emrinizdedir. Atelyemizde çok 

acele rötuşlu vesikalık çekilir. Amatör Agrandizman ve eski resimle

riniz renkli ve karakalem işleriniz itina ile yapılır.

MEVLİT
Bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle 

aramızdan ayrılan sevgili eşim ve baba- 

m z ZEYNEL AYSEL’inölü 
münün 40. gününe rastlayan 6 Hazi
ran günü Balıkpazarı Camiinde ( Yat
sı Namazından önce ) mevlit okutula
caktır. Din kardeşlerimizin teşriflerini 
bekleriz.

EŞİ VE ÇOCUKLARI

ORKESTRANIZ
GRUP ASLAR 

| En Uygun sarflarla Lüğün, Nişan, Sünnet 
j ve Bilimum Eğlencelerinizde Emrinizdedir... 
| MÜRACAAT ALİ ŞİRİN

TEL.: 778 - 236 - 236 - 42

Genel İş Sendikası 
grevimizi politik bir grev 
gibi göstermek isteyen Be 
lediye Başkanı kendisi po 
litika yapmaktadır. Üyele
rimiz greve çıktıklarında 
bu hakkımızın alınması 
grevi olacaktır. Biz seçim 
günü greve gitmek iste
miyoruz. Ancak Belediye 
Başkanı anlayış göstermez 
se seçimin olup olmaması 
göz önüne alınmadan gre 
ve gidilecektir. Bizim ay
da 10 bin lira istediğimi
zi iddia eden Belediye Baş 
kanına bütün sosyal hak

lan stemedenl. yıl 3750 TL, 
2. yıl 4500 TL. maaş ver 
diği takdirde bu şekilde 
de toplu sözleşmeyi imza 
larız."

| G. Belediyesi 
i Marmara Bel.
i Birliğinden Ayrıldı

ayrıldı.

Belediye Meclisi top- 
I lantdında Marmara ve Bo

ğazlar Belediyeleri birliği- 
I nin bugüne kadar belediye 

İare bir şey kazandırmadı- 
ı ğı, bazı belediyelerin re

klamının yapılmasından 
başka bir işe yaramadığı 
.birlik üyesi Mehmet tür- 

: gut tarafından belirtildi.

Gemlik Belediyesi İb 
rahim Akıt ve AP üyeler
in katılmasıyla yapılan oy
lama sonucu Gemlik Be
lediyesi birlikten ayrıldı.

Sunğipek’le
Atamalar oldu 
arifesinde torba kadro ile 
3. dereceden Ticaret Şef 
liğine atanması personel 
arasında yeniden huzursuz 
lukların doğmasına neden 
oldu, Sunğipek Müessesi 
ne yıllardır hizmet eden 
daha kıdemli Yüksek Okul 
Mezunu memurlar durur 
ken bu atamaların yapıl
ması haklı tepkilerin do- 
masına sebep olmuşdu.

ÇATAK
TUHAFİYE

Yeni Dükkânını
Zengin Yazlık
ÇEŞİTLERİYLE |

Y akında

Hizmetinize
AÇILIYOR

Ali Çatak
Yeni Çarşı Girişi



HAFTALIK SİYASİ GAZETE
DURMAYALIM DÜŞKRİZ 

▼IV :4 dAYI : «04 FİATI BO KURU? 11 HaZİMa.N 1UTT CTT- - Tl— 1

. günde çop bidonları doldu. Koku 
lardan sokaklardan geçilmez oldu.

-Jr İşçiler hakkımız ahnasıya kadar di
reneceğiz diyorlar

Genel İş Belediye

* Demirtel, Muhtarlar Demeğini uyardı 
” grev kırıcılık yapmayın *"

Muhtarlar Derneği Bşk. ' çop e- Top
lanacak"

işyerinde Greve Başladı
Genel iş Sendikası ile 

Gemlik Belediyesi arasında 
sürdürülen toplu sözleşme
lerin olumsuzlukla sonuç
lanması üzerine Sendikaya 
bağlı işçiler çarşamba gü
nü sabahı mezbaha, temiz 
lik, otobüs, bayındırlık iş
yerlerinde greve başladılar.

65 İşçinin katıldığı 
grev sonucu İlçede bayın- 

lerini tekrarladı Akıt, hal
kın sokak ve caddeleri 
kendilerinin temizleyece
ğini, bunun yasal bir hak 
olduğunu ve kimse bu 
işlemi engdleyemeğeceğini 
belirterek" çöp bibo niarını 
bazı kişiler kasıtlı olarak 
dökmekte çevrenin kirlen
mesine çalışmaktadırlar. 
" şeklinde konuştu.

200 işçinin çalışacağı iş
yerinde 85 işçinin çalış
tırıldığını bildirerek devam 
ederek" çöp bidonlarının 
taşmasıyla güzel Gemlik' 

GENEL SEÇİMLER CHPNİN ZAFERİYLE

i tehdit edecek salgın 
hastalıklardan, alın terinin 
karşılığını isteyen işçi de
ğil Belediye Başkanı Akıt' 
sorumlu olacak dedi.

ÇÖPLERİ KİMSE 
TOPLAYAMAZ

Genel İş Bursa Şu
besi Başkanı Rafet De
mirtel, Gemlik Muhtarlar

Derneğince Belediye ho- 
pörlösünden çöplerin topla- 
tılacağı şeklinde yapılan 
yayınlar üzerine de bir e- 

çıklama yaparak" böyle bir 

hareket 275 sayılı yasanm 
27. maddesine eytam ve 
grev kırıcı bir eylemdir. 
Eğer grevci işçilerin yaptı
ğı herhangi bir işi vapme- 

oa« *•

dirlik, mezbaha kesim, 
belediye otobüs işleri ta
mamen durdu.

Grevin başlaması ü- 
zerfne Belediye Başkanı 
İbrahim Akıt halka yaptı
ğı çağında sokak ve cad
deleri temiz tutmalarını is
tedi ve '* halkın bana ver 
mis olduğu yetkiyi sonu
na kadar kullanacağım’' 
dedi.

Akıt'ın yaptığı açıkla
mada, işçilere bu yıl 2700 
lira net veriyoruz. Sendi
ka Başkanı bütçemizin 58 
milyon lira olduğunu iddia 
ediyor. Gemlik Beledi
yesinin bütçesi 13 milyon 
liradır. Biz işçimize hiç
bir zaman hakaret etmedik 
ve etmeyiz. " dedi ve 
Gemlik halkının temsilci
lerinin bu yıl işçilere 35TL 
dan fazla zam vermedik-

Grevin 4. gününde bütün çöp bidonları doldu ve çevreye pis 
kota salmaya başladı çöplükler kedi köpeklerin eşinme alanı 
oluyor

GENEL İŞ’ in AÇILMASI

Belediye Başkanının 
bildirisi özerine Basına ve 
Gemlik Halkına yazılı bir 
açıklamada bulunan Genel 
îş Bursa Şubesi Başkam 
Rafet Demirtel, yapılan 
grevin Gemlik Halkına kar
şı olmadığını, işçilere alın- 
terlerinin karşılığını yer
mek istemeyen Belediye’ye 
karşı olduğunu bildirerek 
Belediye Başkanının yayın
ladığı bildirideki” Disk 
Sendikası" sözcüğünü 
eleştirerek" Akıt, İşçilerin 
alın terleri karşılığını ala
bilmeleri için yasal yollar 
içerisinde giriştiği haklı 
direnişi saptırmak için si- 
siyasal şövenizim yaparak 
Gemlik halkını aldatmak 
istemektedir" dedi. 

[ Demirtel, açıklamalarına

SONUÇLANDI

65 Belediye isçisi toplu sözleşme anlaşmazlığı sonucu^greve başladı.

FAnadolu’_ _ _
I lisesi Sınavları j —- r—womw~ -'jnrueu- —«muu. •. v

Sonuçlandı
Bir süre Jönce ilçe

mizde yapılan sınavlarda 
Anadolu Lisesi 1. basamak 

, sınavlarını kazananların 
adları belli oldu.

ikinci sınavların 15 
Haziran günü yapılacağı 
öğrenildi.

Sınav kazanan öğren
ciler.
Ahmet Yıldız
0. Güven Taşkın 
Tuncay Koksal 
Nail Baytar 
E, Yusuf Alpay 
Gülhan Kazancı 
Zafer Güngör 
Mehtap Oğuz 
Oral Yılmaz 
Berrin Kardeş 
Muharrem öztürk 
M. Ahmet Yıldırım 
Nllgün Tangiin

Kız|Meslek|Lisesi[Sergisi|İlgi Topladı

Gemlik^Kız Meslek^Li 
sesi bu yılki yıl sonu başa 
rıh çalışmalarından ilkini 
dün Halk^Kütüphanesinde 
açtığı resim, nakış ve el 
sanatları sergisiyle gösterdi.

öğrencilerin çalışması İlgi topladı Sergiden bîr görünüş

SEÇİMDEM SONRA
5 Hazin» reyleri '«uçtan sala* zaferi *e aaaaçta 

nırtee . partitan* aM^t rytar MfMmtaM ka*:M it« 
dar elmasta < sağlama*.

Bundan sura ilk akta çeler şeş âlkenia yiae tae 
Iisyan tarta yiartft—si etayar. Oysa Tart sıyası ta’ihia 
de kaalisyaatana faydadan çak ilkeye zararlar verdifiai 
çek ferdik ve yaçadtk.

Kendi içinde tutarsız ve uyamsaz keai isyanlarsa 
ömürlü »ımadtjı siyasi iktidann yönetimde biraz daha 
katayım düşüncesiyle ödünler veren birer kuram haline 
şetirildiğıai n ta Mi atana devleti ae derem 
yetirdiğini de yerdik.

Bugün Târtiyede huzurun sağlanmasını istryeruz 
diyen her siyasal kareleş ve her parlamentere düşen 
tak görev iktidara en yakın parti elan CHP ye azınlık 
hükümeti kurdurmalarıdır.

Tirkiye için en sağlıklı yel CHP ain tak başına

D.Sdda

5 Haziran Milletvekili 
ve Cumhuriyet Senatosu 
üçte bir yenileme seçimle 
ri bütün yurtta olgun bir 
hava içinde yapıldı've res 
mİ olmayan sonuçlara gö 
re CHP 213, AP 189, 
MSP 24, MHP 16, CGP 
3 DP 1 Bağımsızlar 4 
milletvekili elde ettiler.

Genel seçimler sonu
cu hiçbir siyasi partinin 
yalnız başına hükümet ku 
racak çoğunluğu elde et
memesi ve siyasi parti li 
derlerinin yaptıkları açıkla 
malara göre yeniden koa
lisyonlar döneminin başla 
yacağı sanılmaktadır.

Milletvekillerinin maz 
betalarını alarak Ankara'ya 
gitmeleri ve ant içmelerin 
den sonra önümüzdeki 
hafta içinde Cumhurbaşka 
nının hükümeti kurma gö 
revini CHP Genel Başkanı

Binin üzerinde çalış 
maların sergilendiği Halk Kü 
tüphanesinde Kız Meslek 
Lisesi ve Akşam Kız Sanat 
Öğrencilerinin yapıtları ilgi 
ve takdirle izlendi

aOTTA'TA 
3&3S3S

9

Bülent Ecevit’e vermesi 
beklenmektedir. Ecevit'in 
bir azınlık hükümeti kur
ma girişiminde bulunacağı 
sanılıyor.

İLÇEDE SEÇİM 
SONUÇLARI

Pazar günü yapılan 
genel seçimlerde seçmen
ler sabahın erken saatlerin 
de sandık başına gitmiş 
ve saat 12.00 ye kadar% 
50 oranında oy kullanıldığı 
saptanmıştır, öğleden son 
ra durakhyan oy kullanma 
işlemi sandıkların açıldığı 

saat 17.00 sıraların da % 75i 
bulmuştur. İlgililer 1977 
seçimlerine ilginin Gemlik 
’te geçen yıllara göre faz 
la olduğunu belirtirlerken, 
ilçemiz ve köylerinde oy 
kullanma işlemi olgun bir 
hava içinde hiçbir olaya 

03 4 da

I



11 Haziran 1977— Cumartesi

HARADAN 
TUL haraya

CHP Hükümeti Kuracaktır
5 Haziran seçimleri bitmiş, fakat ge 

tlrdlğl sonuçlar tartışılmaya başlanmış
tır. Herkes, şimdi ne olacak diye kendi 
kendine sormakta ve tartışmaktadır.

CHP milletvekili sayısını 24 arttırarak 
213 rakamına ulaşmıştır. Bu bence bek 
lenenln altında bir artıştır. Buna rağ
men küçümsenmlyecek bir artıştır ve ( 
CHP nln dolayısıyla demokratik solun 
büyümesi durmayacaktır. AP ise 189 
rakamına ulaşmıştır. Bu da bence, bek 
lenmeyen bir artıştır. Fakat bu sağlıklı 
bir büyüme değil, zamanında saf dışı 
ettiği unsurların geri gelmesiyle ilgili bir 
şişmedir. Adalet partisi hastalığı tekrar 
bünyesine almıştır ve bu hastalık doğal 
olarak kendisini yıpratacak, en azından 
sürekli olarak rahatsız edecektir.

MSP nln tabanını büyük ölçüde yi
tirmesinin yegane sorumlusu bence 
üst yönetimidir. Bu parti halen Türkiye' 
de mevcut olan potansiyelini yanlış yö 
netim nedeniyle diğer sağ partiler yara 
rina eksiltmiştir. Bu oyların büyük bir 
kısmı MHP ye ve AP ye gitmiştir, Bunun 
sorumlusu bizce Erbakan'dır.MSP taba 
nını kendisine küstürdüğü için bu so I 
nuçla karşılaşmıştır. Üst yönetimin deği 
şip, düzelmesi halinde bu partinin topar 
lanması doğaldır.

MHP ise bence beklenmedik bir mil 
letvekili sayısını arttırmıştır. Bu görünür 
deki büyüme, MSP nln tabanını yitirme 
siyle büyük ölçüde ilgilidir inancındayım 
Bu büyüme aynı zamanda geçicidir. 
Türkiye ilerledikçe Türk Halkı uyandıkça 
MHP gerileyecekdlr. Bundan kimsenin 
kuşkusu olmasın. Çağın gereği ve gös 
terdiği de budur.

DP rln eriyeceği biliniyordu. Fakat 
du derece yok olacağı kimsenin aklına 
gelmemişti, Demek ki, belli bir fikir ya 
pisi olmayan sadece kişilere karşı olmak 
la politika yürüten bir partinin fazla ya 
şaması olanaksız oluyor. Bunu ülkemi 
de de DP İle birlikte gördük.

Diğer partiler üzerinde duracak bir 
nokta olmadığı kanısındayım Onlar açı 
sından beklenen sonuçlar doğmuştur. 
Tabanları olmayan partilerin sandık şanş 
terinin olmaması son derece doğaldır.

İşte bu sonuçlardan ve tablodan bir 
hükümet çıkaracaktır.

Bu hükümeti mutlaka CHP nln kur 
ması gerekir ve kuracaktır.Matematiksel 

bir İmkansızlık olduğu İnancında değilim 
MHP nin için de AP nln başında 
da olduğu bir hükümeti bu ülke 2 yıl 
dır yaşamıştır ve nasıl yaşamıştır, he 
pimiz biliyoruz. Bir daha bu cehenne 
mi bu ülke yaşamamalıdır ve yaşamı 
yacaktırda Hangi partide olursa olsun 
milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu 
bu gerçeği görecek ve bu yolda hare 
ket edebilecek bilinçtedirler. Bunazo 
runludurlar da CHP nin hükümet kura 
maması veya bu partiye hükümet kur 
durulmaması Türk Halkının büyük bir 
çoğunluğunun isteklerinin içlerine gö 
mülmesi demektir. Bölük pörçük yama 
yama hükümet kurulamaz Kurulanla

D. S. 4 d«

«gemCik

KÖRFEZ
YENİ ÇİFTLERE MÜJDE. .!

1-2 SAAT İÇİNDE
DAVETİYELERİNİZİ

ALABİLİRSİNİZ
YENİ ÇIKAN TİCARET VE 

DUVAK DAVETİYELERİ
KÖRFEZ

Matbaasıda

Sayfa 2

Matbaamıza Uğrayıp Çeşitleri 
Görün...

İstiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı tel. 797



Sayfa 3 KÖRFEZ

Hükümet Varken
Gemlik’te Seçim -1977

Hükümet aramaya, hükümet olacak 
Partiye hükümeti kurma görevi vermeye 
ne gerek var. Sayın Cumhurbaşkanımız 
yaratmasınlar MC varken. Görüyorlar, 
duyuyorlardır Sayın Başbakanın çırpınış
larını; zaman zaman ayarı kaçan konuş 
mafartnr. Beliiki ne pahasına olursa ol
sun iktidarını tazelemek; iki yıldır sür- 
dürülen güllük gülistanlık yönetimlerini, 
yasal uygulamalarını; hak yolundan ay
rılmayan davranışlarını îyce pekiştirerek 
toplumumuzu, içerde bir birine daha say
gılı. dışarda daha saygınlık zirvesine u- 
I aştırsınlar. Yoksa hükümeti Halk Parti 
si kararsa anarşi gelir, vurmalar kırma 
lar sürer gider. Ote yandan dört senelik 
«irade, daha da milyonerler üretilerek 
ülkemizde, yok yoksul da azalmış olur. 
Şimdi bir düşünürsek. Biraderler şirketi 
niye kuruldu? Akgün Erbaban durup du
rurken ortaya çıkmadı. «Allah rızası için 
» şirketlerden aldığı bağışlar niçindi? 
Bunlar yufka yürekli, aç açık, sürünen 
insanımızı gördüklerinde hüngür hüngür 
ağlayan milyonerlerimiz. Ortadan silin
diklerinde O. aç açık insanlarımızın 
halini hır düşünün. İşte Bay Demirel bu 
gerçekleri bildiği, Köy çocuğu olduğundan 

da acılan tatmış alması Onu, bugün 
bir kes daha hükümet olma çırpınışlarına

götürüyor. Yarıda kalmış işleri bir bir 
bitirmeli; ülkede kanunlar toplum çıkar
lar) doğrultusunda tarafsız işlemeli ki 
rahata ersin. Giderse de, gözü arkada 
kalmadan şapkayı alırken neresinden 
tutacağı bilinci içinde gitsin.

Seçim sonuçlarını öğrenen CHP İlle
rin o« şamataları» da nedir efendim. 
Sokaklarda, marşlar, davul zurna çaldır
malar. Bunlar yok yoksulu düşünmeyen. 
Felsefesinde insan sevgisi olmayan CHP 
nin kalabalıkları« Ne olmuş yani. Bu 
kadar abeşle iştigal» olurmu? Oyların ço
ğunu almış CHP, önemli mi. Bu partiye 
oy verenler oldum olası kötülenmiyor mu? 
Sonra CHP hükümet kuracak da Ulus 
bolluğa, barışa mı kavuşacak? Nerede 
226? Bulunsun 226 da ondan sonra hü
kümet oluruz denilsin.

MC nin başı hükümet olmalı. Sevim
li kimse, yüreğinde insan sevgisi taşıyan 
kimse. Bir Türk çocuğunun öldürülmesine 
dayanamayan, memleket ekonomisinin 
çöküntüsüne yüreğinden kan damlayan 
kimse, Dahası« önce maneviyata» ağırlık 
veren kimse; Ordumuzun SUdlveksikliğin- 
den« Fevkalâde» üzülen bir kimse.

Demirel hükümet kurmalıdır, isti
yorsak.

Haftaya Köylerin sonuçlarını yayınlayacağız

Mahalle CHP CGP MHP AP DP TİP MSP İFT.

Hieartepe 279 2 10 213 4 1 50 5
Hamidiye 1011 35 74 956 21 2 141 50
Kayhan 362 4 27 526 7 2 51 14
Balıkpazarı 307 4 II 322 3 - 25 10
Halitpaşa 191 11 9 362 2 — 33 4
Demirsubaşı 289 6 12 292 1 41 14
Orhaniye 302 6 9 450 14 3 24 17
Y. Mıhall 275 9 23 391 13 3 62 22
Osmaniye 663 18 54 831 18 3 212 46
Cumhuriyet 94 1 2 114 2 - 10 2

YEKÛN 3773 96 231 4457 85 16 649 184

GEMLİK KÖRFEZ
ŞİMDİ DE İLÂN VEREKLÂMCILIK 

İSLERİNİZDE
Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde

Küçük Han, Doğum, Gün, Emlâk Satışları, Vefat 
Hanları, Kutlamalar ve Ticari eklamlarlnız için

kim ne ödedi
Adı Soyadı TL Adı Soyadı TL

Nizemettin Sel 825.— İsmail Kemah 4447.—
Necdet Girgin II250.— İbrahim Kemah 1555.—
Necati Kelebelli 8265.— Mualla Kemah 6046 —
Şevket Taşkın 8810.— Mustafa Yaprak 3455.—
Mehmet Özkardeş 153160 — Ömer Lütfü Öner 25135.—
T.Tahsin Özkardeş 91301.— Bekir Yavuz 950 —
Kazım Kay* 43180.— Özcan Sabitoğlu 14.900.—
Fahri Karacan vergisiz Abdullah Pazvaht 1.865.-
Kamil Demir 49375,— Zıya Sarışen 69.200.-
Kemal Akıt 71,790.— Ömer Denizeri 2.215,-
Yücel Esen 820.- Erdoğan Tokatlı 640.-
İsmail Girit 2150.- Necmi Karadeniz 15.250.—
Yaknp Bektaş 12485,— Ali Konak 4.500.—
İbrahim Erröz 25705,- İsmail Bostancı 22.900.—
Remzi Elpen 3565.— Mehmet Gürdal 4.480.—
Mehmet Subaşı 3710.— Kemal Aslan 20.080.—
Nuri Bayrak 14585 — Abdülkadir Kaldırım 1 450.—
Sami üre 35050.— A .Şevket Bayrak 6.360 —
Muhsin Korun 13780.— Süleyman Özerden 3.010.-
Bilal Kırmızılay 1705,— Haşan Yıldız 1.410.—
Cemal Güngör M,B. etmemiştir Haldun Hızal 29.755.-
Melahat Zorlu 260847.— Galip Arı 115.335.=*
Bilal Kars 14705z— Cemal Öner 234.655 —
M Kemal Sokuiia B, Vermem iştir Necdet Bulut vergisiz.
Fahri Gkr.er 20650.— Mustafa Gülen 25.705.-
Mehmet Pir 7130.— Ali Ahmet Sertkaya 22435.-
Mıstara Yavuz B.Vermemiştir Ali Kandemir 2 015.-
Z*kev.ya Yalçın B.Vermemiştir Haşan Bıyıker 2.065.—
Maerofa Gümüş 675z- Ali Kızıl 240,—
Heeon Malatya •2680.— Mediha Uzunlar 2365’—
Mehmet Yıldız 4105.— Adil İnci 15.075.—
ismet Actkkoi 6535.— Süreyya Bulca 130.765.—
Fatma Kemah 2947.— Emin Küçükşahin 9.755.—

Nöbetçi
Eczaneler

Gemlik 11 Haziran ” Cumartesi

Z.Namrk 12 99 ” Pazar

Erçek 13 9> ■' Pazartesi

Şifa 14 »9 ” Sah

Ceylân 15 " Çarşamba

Kuyucu 16 •• " Perşembe

Özer 17 n " Cuma

Merkez 18 9ı 1977 Cumartesi

ÇATAK
TUHAFİYE

Yeni Dükkânını
Zengin Yazlık 
ÇEŞİTLERİYLE
Yakında
Hizmetinize 
AÇILIYOR

Ali Çatak
Yeni Çarşı Girişi

Stüdyo Dilek
BELEDİYE KARSISINDA HİZMETE ACİLDİd 9

Renkli, Nişan, Nikâh Düğün Sünnet ve her türlü fotoğraf ihtiya 
cınıza seyyar ekibimiz ve Atelyemiz eınrinizdedir. Atölyemizde ço 
acele rötuşlu vesikalık çekilir. Amatör Agrandizman ve eski resimle
riniz renkli vc karakalem işleriniz itina ile yapılır.
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Dizgi va Batkı Kir fa* Batımavl

Sayfa 4 11 Haziran 1977 Cuma

Genel İş Greve Başladı
ğa kalkılırsa, kanuni suç 
işlenmiş olacaktır. Bunu 
Muhtarlar Derneği yetkili
lerine ve aynı işi yapma — 
ğa yeltenenlere hatırlatınız 
*' dedi.

Öte yandan Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet 
Acar’da bir açıklama ya
parak Kaymakamlığın 9,6. 
977 sayılı ilçe Hıfsı Sıhha 
komisyonu karan ile insan 
Sağlığının etkilemesi söz 
konusu olduğundan çöp 
lerin cumartesi ve çarşamba 
günleri toplatılacağım açık
ladı.

Belediye Başkanı İb
rahim Akıt'ın yapmış ol
duğu yazıtı açıklamayı ce 
vaplandıran CHP İlçe Baş 
kanı Nezih Dimili, uzlaş
tırma kurulunda görev ve 
■ildiğinden haberi olmadı 
ğ m ancak, verildikten 
sonrada çekilmediğini ve 
tarafsız aracı olarak kendi 
görüşü doğrultusunda iş
çilere sendikanın isteğin
den 10 TL aşağıda ücret 
verdiğini belirtti. Dimili
nin açıklamasında işçilere 
50 lira zam almasıyla el
lerine 30 TL. para geçece 
ği, bunun ayda 900 TL

zıh açıklamasında AP yi 
eleştirerek” onlar aslında 
işçinin sendika kurma 
hakkına, toplu sözleşme 
hakkına, ve greve karşıdır 
lar. Belediye Başkanı dar 
gelirli temizlik işçisinin üc 
retiyle uğraşacağına hâlâ 
bir sorun olan imar planı 
na bir çare bulsun" dedi.

DEMOKRATİK 
KURULUŞLAR İŞÇİLERİ 
DESTEKLİYORLAR

İlçemizde bulunan de
mokratik kuruluşlardan

TÖB-DER. TÜM-DER, is
çi Kültür ve Dayanışma 
Derneği, Lise Der, YÖÖD 
nin Genel-lş tarafından baş 
latılan grevi destekledikle 
ri ve haklı davalarının so
nuçlanmasına kadar bu des 
teğin süreceği açıklandı.

Öte yandan TOKAR 
iş yerinde çalışan 200 işçi 
adına açıklama yapan Ali 
Ceviz grevi sonuna kadar 
maddi ve manevi olarak 
destekliyeceklerini bildirdi.

GEV MAC.BORUSAN GÖVEM -BEMİRIAŞ 
ŞAMPİYON YARIN BELLİ OLACAK

edeceğini ve işçinin eline
net alarak 2500 TL. ola
cağım söyledi- Dimili, ya

Devlet Parasız 
Yatılı Okul Sınavla 
rını Kazananları 
Açıklıyoruz
Emine Ertaş 
Nülüfer Hızal 
İbrahim Yıldırım 
Raif Güney 
Semiha Çakıcı 
Nursu Türe 
Aptullah Eıran 
Gürkan Kantar 
A. Osman Karakurt 
Mehmet Temel 
Emine Demir 
Gürsel Güneri 
Canan öktem 
1, Ethem Özkan 
Sami Balyemez 
Mehtap Durmuş 
Fikri Emir 
M, Emin Akçay 
Ahmet Ay

ZAYİ
34 HZ plakalı arabamın 
ruhsatımı kaybettim hüküm 
süzdür.

Osman Ertunç

Seçim Sonunçları
meydan vermeden geçmiş 
tir.

Sayım va döküm ça
lışmaları seçmenler tarafın 
dan heyecan içinde izlen 
miş ve geç saatlerde so
nuçlar alınmıştır. İlçe Se
çim Kurulundan yapılan 
açıklamaya göre 24 707 
seçmenden 17 963 kişi o 
yunu kullanmıştır. Bu oy 
(ardan 438 tanesi geçer 
siz sayılmış 17525 oy ge 
çerli kabul edilmiştir.

Oyların dağılımı parti 
lere göre söyledin

AP 9485 CHP 6231

CGP 198 DP 213 MSP 997 
MHP 360 TİB 33 Bağım 
sızlar 8

CHP, Gençali, Hayri 
ye, Haydariye. Kapaklı ve 
Kurşunlu Köylerinde AP 
yi aşmış, K. Kumla da AP 
432 CHP 340 oy almış, 
Armutlu da AP 520 CHP 
376 oy almıştır. Kurtul da 
AP 216 CHP 162 oyala 
rakadı geçen köylerde CHP 
iddialı duruma gelmiştir.

Gemlik Merkezindeki 

mahallelere göre oy dağı 
lımı 3. sayfamızdadır.

SEÇİMDEN SONRA
sorumluluğu yüklenmesidir. Ama bu sayısal olarak olan
aksızdır. Millet CHP ye tek başına iktidar olma şansı 
vermedi demek gerçekçilik olmaz. 0 zaman millet size de 
iktidar olma hakkını yalnız başına vermedi derler. Koal
isyonlarla yönetimi ise iki büyük parti geçen dört yıl 
içinde yaşadı ve sonuç belli. Öyleyse ülkenin çıkarları 
için en sağlıklı yol CHP ye iktidar şansını tanımakdır.

CHP nin tek başına kuracağı iktidar modeline sağda 
bulunan tüm partiler karşıdır. MSP ben anahtarım der
ken. Küçülerek çıktığı sandıktan elde ettiği milletvekil
lerini yine koz yapmağa başladı. AP ise cepheleşme ha
reketinin devamından yana görünmekte” Milliyetçiler 
Birleşmelidirler” diyerek iktidara sahip olmak ve sağ 
partileri hegemonyası altına almak istemektedir.

Görünen şuki: CHP nin azınlık denemesi başarı 
sağlamasa CHP—MSP koalisyonu kaçınılmazdır. Ama 
bu koalisyon' öbürlerinden uzun ömürlümü olur kısa 
ömürlü mü olur bunun tartışmasına girmeden, koalisyon 
ların sorunlarımızı çözmiyeceğini tekrarlamakta yeti
neceğiz. İş ülkesini gerçekten seven, gerçekleri gören 
parlamenterlere kalıyor.

ÇAĞRI
Gemlik’e geldiğim 7 yıldan 

beri beni yalnız bırakmayan Sayın 
Gemlikli bayanlara şükranlarımı 
sunabilmek için 12 Haziran 1977 
Pazar günü saat 14.oo de Mithat 
Kuaför Salonda ” Şükran Çayımız” 
a tüm Gemlikli Bayanları bekler 
teşekkür ve minnetlerimizi sunarız.

Mithat Şener 
Kuaför

Bursa 2. küme amatör 
takım maçlarının son kar
şılaşmalarıyla guruplarda 
şampiyon’ar yana belli 
olacak

Kırmızı liğ amatör 
küme karşılaşmalarında 
başarılı maçlarıyla şam
piyonluğa en yakın takım 
olan Gemlik Borusan 
Güven, kendini T puan 
fark geriden izleyen D*» 
mirtaş ile Gemlik saha
sında 18.00de karşılayacak.

Yarın yapılacak kar 
şılaşmayı mutlaka a- 
lacaklarını söyleyen Boru 
san Güven'in çalıştırıcısı 
Bilgin Batıray’’ Kendi 
seyircimiz önünde Demir- 
taşı yeneceğiz.
Liğ başından beri sürdür 
düğümüz başarıyı yine 
taraftarlarımız karşısında 
göstereceğiz. Demirtaş'm 
Gemlik seyircisi taşkın
lık yapacak diyerek 
maçı başka bir sahaya

aldırma çalışması gerçek
lere aykırıdır. Gemlik 
seyircisi yarın bunu ispat 
edecektir /’dedî.

Gemlik Borusan Gü
ven Demirtaş'ı yerdiği 
taktirde gurubunda şam
piyonluğu kesinleşecektir 
. Borusan Güven' in at

çından önce saat 16.00 da 
Umurbey- 14 Eylül t k- 
aımlarmın karşılaşmaları 
yapılacaktır.

CHP Hükümeti kuracaktır
gördük Onnn için bağımsızların ve duyarlı «partili 
milletvekililcrinin desteğinde bir CHP hükümeti. 
Akla da, gerçeklere de uygun düşer ve kurulmalıdır

Başka bir olasılık düşünmüyorum bile CHP ı 
hükümeti kuracak ye ülkeyi yönetecektir. Bu' genç 
lerin öldürül memesi anaların evlat acısının dinmesi 
dış politikada saygınlık kazanılması ülkenin ekono 
inik sorumlarının çözülebiliryere doğru ilerlemesi i- 
çin zorunjudur.

CHP güç günlerin partisidir. CHP büyük sorum 
sorumluluklarının altına balkının mutluluğu için 
girmekten çekinmeyen bir partidir. Bu hep böyle 
olmuştur ve şimdi de böyle olacaktır CHP bu şeref 
li sorumluluğu yüklenecek ve ülkeyi düzlüğe çıkar 
manın yollarını arayıp bulacaktır.

Aksini düşünmek tarihi bilmemek demektir ge 
leceği görmemek demektir. 10'6.1977
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Bisiklet ve Mobilet Tamir
Atelyesi

Bilumum Bisiklet ve Mobilet uı 
yedek parçaları, eski bisiklet 
ler uygun fiatlarla satın alınır | 
ve satılır.

•t
NOT: Dükkanımız Cumar L 

tesi ve Pazar günleri hizmeti- 
nizdedir. U

Adres: Alemldar sabun 
Fab. arkası GEMLİK

Adan Zeye Bütün tamir işleriniz için
NUR-TEKNİK

Her çeşit kuyumcu işleri Saat, Radyo. Teyp, Tv Tamirinde
NUR-TEKNİK |

Yetenekli Personel ve Üstün hizmet anlayışında
NUR-TEKNİK

4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde sayın müşterilerimizden gördüğü 
Olağan üstü ilgiden Cesaret alarak, pek yakında GEMLİK’te ilk 
defa piyasada bütün saatleri ayar ve teknik kontrolü yapılan modern 
bir cihazın da hizmetinize sunacağımızı duyururuz. Belediye Karşısında 1 
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

_________________ 18 HAZİRAN 1BTT CUMARTESİ

Körfezde Denizden Ulaşım Sağlanacak. Ömer Köse
Gemlik Körfez Belediyeler Birliğinin MKuruluşu Kesinleşil

Gemlik Körfezindeki 
tüm Belediyeleri içine alan 
” Gemlik Körfezi Bele
diyeler Birliği *nin kuru- 
3su kesinlik kazandı.

Gemlik, Mudanya. 
Armutlu, Umurbey, Zeytîn- 
nağı Belediyeleri ile Krrm- 
kaya, Altıntaş. Kurşunlu, 
Gençalî, Küçük Kumla, 
Büyük Kumla, Karaca I i. 
Fıstıklı Köyleri Muhtarlık
larının oluşturduğu, Gem
lik Körfezi Belediyeler 
Birliği’ nîn amaçlan hakkın 
da bilgi veren Gemlik 
Kaymakamı Namık Kahve- 
ooğhı şunları söyledi.

tanınmasını sağlamaktır** 
dedi.

Salı günü Tüccarlar 
Kulübünde yapılan toplan
tıda hazırlanan ana tüzük 
üye Başkan ve muhtarlara 
verildi’ Tüzük üzerinde 
tartışmalar yapıldı. Ve Be
lediye kuruluşu olan -yer 
terde Meclîslerin, köylerde 
ise ihtiyar Heyetlerince 
incelenerek onaylanması 
istendi. Birlik Kuruluşuna 
hiçbir köy ve belediyenin 
ihtirazı olmadığından ku-
utmasının 
rbelirtildi.

kesinleştiği

S
Gemlik Körfezi Be W5'' 

tediyeler Birliği Tüccar V 
lar Kulübünde toplanarak - . tC i 
Ana tüzük taslağını s 
inceledi

Gemlik Bursa Minibüs 
yazıhanesi işleticisi Ömer 
Köse Pazarjgünü yazıhane- 

* sinin önünde kimliği sap» 
tanamayan kişilerce öldü
rüldü.

Öğrenildiğine göre 
pazar günü denizden dö
nüşlerin başladığı saat 17.00 
sıralarında Özkaya Otobüs 

fişletmesi ile Minibüs yazı 
hanesi sahipleri arasında 
yolcu alma nedeniyle

Polisin Hamdi ve 
Hakan Özkaya'yı aradığı 
öğrenildi.

tartışma 
Ömer
muştur.

çıkmış ve
Köse öldürül-

Kalabalık bir

Ömer Köse yolcu tartışması nd_ 
yoktan yare öldürüldü

yolcu topluluğu arasında
işlenen cinayetten 
katil kaçmış, polis 
gören birtek tanık 
lamamıştır.

sonra 
olaylı 

bu- Ortaöğretimde
Gemlik Körfezinde bir

lik ve dayanışmanın sağ
lanması, ulaşım sorununun 
halledilmesi, müşterek 
sorunlar n (hava kirlen
mesi, su, kanalizasyon, 
turizm vb) birlik aracı
lığı ile devlet kademelerine 

> ulaştırılması ve Körfezin 
içi ve yurt dışında

Grev Oylaması Yapıldı

YSİ-İŞ Asil Çelikte
Yetki Aldı

Gürle Köyü yakınla
rında kurulmakta olan ASİ L 
ÇELİK Fabrikasında işyeri 
yetkisini yapılan grev oy
laması sonucu YSİ İŞ Sen
dikası aidi.

Modem Yapı İş Sen
dikası daha önce işyerinde 
toplu sözleşme yetkisi al- | 
mış, fakat Türk jş’e bağlı 
Yef-îş sendikasının bir kolu 
olan Yol Su İnşaat İş- | 

çileri Sendikası buna Ça
lışma Müdürlüğü kanalıyla 
iş kolu yetkisi itirazında 
bufunmu.şçu.

YSİ-îş Sendikasının 
itirazı Bölge Çalışma Mü- 
dûrfüğûnca kabul edilerek- 
•eyerinde grev oylaması 
yapılmağa ne karar ve- 
ritotiş vb yapılan oylamada 

; //75 evet 145 hayır) YSİ- 
ASİL Çelik’te işyeri 

rkiei afmtşiır.
YSf-ÎŞ Gemlik Şb, 

Sekreteri İsmaif Güney 
yBpti# açıklamada seri

Devene Sayfa 4 de

7 DEMOKRATİK KURULUR GENEL İN GREVİNİİDESTEKLİYORlBaşlıyor
ılMT ET

Gemlik’te ilk Kez 7 
demokratik kuruluş ortak 
açıklama yaparak Disk'e 
bağlı Genel İş Sendikası
nın Belediye işyerinde 
başlattıkları grevi destek
lediklerini açıkladılar.

İşçi Kültür Dayanışma 
Demeği, CHP Gençlik Kolu 
Gemlik Yüksek öğrenim 
öğrenci Derneği, TÖB- 
DER Gemlik Şubesi, TÜM- 
DER, Yol Su İnş. İşçileri 
Sendikası Gemlik Şubesi 
yetkilileri çarşamba günü 
basın toplantısı düzenle - 
yerek Genel Iş’in grevini 
desteklediklerini açıklayan 
şu bildiriyi sundular,

” Emperyalizmle bü
tünleşmiş tekelci serma
yenin içinde bulunduğu 
ekonomik kriz günden 
güne artmaktadır. Bunun 
ağırlığını ezilen sınıflar üze
rine yüklemektedirler.

Bunun somut örneği 
ilçemizde görülmektedir. 
Belediye İşçilerimizin e- i 
konomik demokratik talep
lerini işveren durumunda ! 
bulunan Gemlik Belediyesi 
, işçilerinin haklı taleple- i 
rini red etmektedir. İşçile
rin haklı olarak başlattıkları ; 
yasal grevi işveren tarafın I 
dan çeşitli oyunlarla en- 
gatienmağe çalışılmaktadır. 
İşverenin bu oyunları Be
lediye işçileri /e emekten | 

yana olanların birlik, be
raberlikleri karşısında başa 
riya ulaşmıyacaktır. Zafer

Genel Iş'in Belediye işyerinde başladığı grev lO.gününü doldururken Gemlik teki 7 demokratik kuruluş
grevi sonuna kadar destekllyeceğlni yaptıkları basın toplantısında açıkladılar.

Çöpler Sinek Ve koku yapmağa başladı. İlgililer Salgın hastalıktan korkuyorlar.

Genel İş Grevi 10. Gününü böldürdü
Genel İş Sendikası 

tarafından başlatılan grev 10 
gününü doldururken, ma
halle arasındaki çöp yığın 
lan sinek ve pis koku sal 
mağa başladı İlgililer çöp 
ler kaldırılmazsa salgın 
hastalık başlayabilir dedi

Belediye temizlik, mez 
baha obtoüe ve bayındır

daima emekten yana o- 
lanlarındır. Burada da böy 
le olacaktır. Biz demokra- 

lık işleri başlattıkları gre
vin 10, gününü sakin bir 
şekilde geçirirlerken taraf 
lar arasında herhangi bir 
anlaşma sağlanadı.

öğrenildiğine göre 
İlçe müftüsü Genel İş 
Sendikası Başkanı Rafet 
Demirtel ile görüşmüş ve 
arabuluculuk teklif ederek

~~ ' ........ ifROMaM
tik kuruluşlar Genel Iş’in baş ^duyurur ve tûm^ Gemlik* 
lamış olduğu grevi sonu- (halkını bu grevi'destekle- 
na kadar destekleyeceğimizi meğe çağırırız.”

grevin kaldırılmasını iste 
miştir öteyandan pelediye 
Başkanı İdrahim Akıt’fın 
da sendika temsilcisi ile 
dün bir görüşme yaptığı 
öğrenildi.
ÇÖPLER TOPLATILDI

Çarşamba günü Muh 
tatlar Derneği tarafından 
kiralanan bir kamyon île 

ilçedeki çöpler toplatılma 
ğa başlanmış fakat grevci 
temizlik işçileri buna engel 
olarak çöp toplayanları 
emniyet eşikayet etmişler 
dir Toplayıcılar ve topla 
tanların savcılık tarafından 
ifadeleri anlındıktan sonra 
mahkemeye verilmişlerdi.

Ortaokul ve Li sele ide 
bir süredir devam etmekte 
olan bütünleme kursları 
sona erdijve sınavlara ha 
zıtlık başladı.

Dün toplanan öğret 
' menler kullarında sınavları: 

yapılış şekillerin üzerinde 
| durulmuş pazatesi günün 
I başlayarak yapılacağı öğre 

nilmiştir.

I Akıt ” Sendikaya
Yeni Teklifte bulur.

||duk " dedi.
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Yazarımız M. Cengiz Göral ın yazısı elimize ulaş 
madiğinden yaytnlayamadık,

özür dileriz. şiir köşesi
ÇATAK 
TUHAFİYE

Yeni Dükkanında
Mevsimin Yeni çeşitleriyle

HALKIN
Hizmetindedir
Bay ve Bayan Giysileri

Yazlık Gömlekler

Tişortlar

Deniz Mayoları

Kot Pantolonlar

iç Giyisileri

Ali Çatak
Demirsubsşı Mahallesi Çeşme Sokak. No.3 

(Yem Çarşı Girişi) GEMLİK

TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü, biricik varlığımız, 

babamız
ALİ GÜRE’nin ani ölümü ne

deniyle bizleri yalnız bırakmayan, 
cenazesine katılan, Telefon, Telgraf 
ile acılarımızı paylaşan eş, dost ve 
tanıdıklara teşekkürü borç biliriz.

EŞİ VE ÇOCUKLARI

Üç Kurşun Yarası
Bulutlar
Gece gibi kara kapkara bulutlar sarmış- 
dört bir yanımızı
Hava puslumu puslu
Kurt puslu havayı sever derler.
Karnı tok aç kurtlar emerler kanımızı 
Ulaşmak isteriz sana sevgilim, 
Tanklarıyla toplarıyla cop ve cipleriyle 
Sözün kısası alnımızın teriyle keserler 
yolumuzu
Dün bir çiçek daha gönderdik sana 
Öncekinden üç gün geçmeden arası 
Duruyor üç tomurcuk gül gibi 
Faşizmin açtığı üç kurşun yarası 
Yarasından kıpkızıl bir kan akıyor 
Taptaze arzularıyla ömrünün baharında 
Yirmi üç yaşında vurulmuş yatıyor, 
Fışkırır gibi akan kanı 
Kızıla boyarken içimizdeki kini 
Gözleri arzuyla sâna bakıyor

Hikmet DEMİR

Yanardağ Geceleri
Bu ellerini ışıtan yıldız
Yanardağ gecesinde uludağın
Tadı çöreklenmiş altkatlara
İçiyor uğultusunu fırtınanın

üşümek saati körfezdeyim
Uzak gemilerde bir ben daha
Bir de yanık eylül kokusu
Kitaplara vuran

Zehir k.usan komando çığlıklarında
Sularda ilk kırmızı kurşunlanıyor
Yanıyor saçları yıldızların
Bir yanardağ gecesinde Uludağın

Hükümet cadesinin bitiminde
Beni gözlüyor çamların arasında
Yaslanıp umutlarına öğrencilerin
Gemlik Lisesi dimdik onurlu

Mücahitü NAL

Nöbetçi
Eczaneler

Yalan Sevmek
Düşünürüm
jçimde yalnayak yürüyen türkü gibi
Dikenler batar küçük çıplak ayaklarına 
Kalbi temiz entarisi yırtık
Bir köy yolunda Anadolumun
Düşünürüm

Kurşun gibi düşer yüreğime
El kadar bebe doktor kabısından can verir 
Ellerim buz kesilir

Yirminci asır körmüsün sağırmısın 
Bakmayacaksın hala 
Kaderimiz mİ bu bizim 
Ne kaderi ne alınyazısı 
Bal gibi sömürülmekten halimiz 
Düşünürüm

Filiz filiz dallara
Bahar herşeyden habersiz geliverirken
Dört duvar arasından bir yiğit bağrı yanık 
Allahın işine bak 
Vatan sevmekten sanık

Mücahit ÜNAL

RÜYA
Bu gece bir rüya görmek istiyorum
Seninle yol boyunca konuşmak
Söz alıp sırayla

Ben sana sensizliği
Sen bana çelişkileri
Anlatacaksın

Sonra yıldızlara, aya bakarak tartışacağız
Şu anda sen bana çok uzaktasın
Isterimki bu rüyayı sende gör sevgi lira

Adnan ünürmen

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

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.

BAŞSAĞLIĞI

Geçirdiği kalp krizi sonuca 
aramızdan ayrılan iyi insan.

ALİ GÜRE’nın kederli Ailesine 
başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.

GEMLİK KÖRFEZ

Merkez 18 Haziran ” Cumartesi
Gemlik 19 ♦ ♦ *' Pazar

Z-Namtl■ 20 M Pazartesi

Erçek 21 (t ” Sah

Şife 22 " Çariamba

Ceyfin 23 •• " Perşembe

Kuyucu 24 " Cuma

üzer 25 f» 1977 Cumartesi

Konge İlanları 125 TL.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ: HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı

TÜL. : TOT — G1MI.İK
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Gemlik’te Seçim -1977

Kişiye. ya da kişilere güvenimizi 
belirtmek İçin nadanlı güvenilir oldukları 
ttt bilmemiz gerekir. Her önümüze çıkana 
, onu araştırmadan, soruşturmadan iş 
varmakta duraksarız. Hale, bazı davra
nışları güvence vermemişse, iş vermekten 
, işe almaktan kaçınırız. Kişinin ya da 
kişilerin güvenilir olmaları, hırsız, dolan
dırıcı. yalancı, çıkarcı, efe,... olmaları 
doğrultusundadır. Bu sayılanların ötesin 
de, söz, taşıma dostların arajarını boz
ma, çıkarı doğrultusunda hırslı olma gibi 
durumlarını huy edinmemiş olması da ara 
attır.

Yakınlık kuracağımız kişileri araştı
rır soruştururuz. Bu sakat bir yöntem 
almaz mt açana? soruşturma yaptırdık
larımızın, kara çalma (iftira') gibi aşağı
lığa düşecekl erini kuşkusuz hesaplamak 
gerekir kanısındayız. Ya ne yapalım? 
yapacağımız, kişiyi, kişileri kendilerinden 
öğrenmek; aracısız onlara ilişki kurarak 
, güvenirliklerini saptamak. Yaşamımızda 
bu konuda nedenli açmazlara düşümüz- 
dür bir düşünsek. Eskiden, evde ya de 
bir kişiden para, değerli taşınır mal iş
eyeceğinde, aracıya teşbih, tabaka, 

& mendil gibi şeyler verilirdi. Giden aracı
nın güvencesini simgelerdi bu nesneler. 
Yoksa gidilen kapıdan, boş dönerdi aracı. 
Güven, bireylerin, toplulukların elinde 
, önde gelen tek seçenektir. Bazı durum
da, kötüye kullanılmadığı sürece.

Hele bir ulaşan huzuru, Parasal

sorunları, dışa güvenil olmasının yitirl 
ime durumuna düşürülmesinde, güvenir
lik, güvence ulusal bir sorun olur. Bunu 
gören seçmen ulusal sorunlara duyarlı
ğı doğrultusunda çözün getirmiş;

Halk Partisini çoğunluğa ulaştırmış
tır seçimlerde.

Seçmenlerin CHP yi çoğunluğa ge- 
getirmeleri büyük anlam taşır. MC nin, 
iki yılda tüm sorunlarımızı nasıl harman 
ettiğini, nedenli ayak oyunlarının oynan 
dığınt, uluslararası saygınlığımızın 
zayıfladığını, öldürenlerin katillerinin 
sokakta gezdiklerini gören seçmenin oy
ları bu, bunlara benzer durumlarda an
lam taşır. Gerçeği göremeyen, yenilgiyi 
üstlenmeyen, güvenlerinin yittiğin görmek 
istemeyenler, ulusa ikiye ayıracak nitelik
lerini de ortaya koyarlar a Sağcılar, 
solcular» gibi Bugünkü görünümlerini 
şöyle vurgulayabiliriz» Suçluların telâşı 
İçinde» ler.

Sayın Bülent Ecevit hükümeti kur
ma görevini alınca da başka açmazlara 
girdiler. Hemen belirtelim. Hükümet ku
rulacak, güven oyu dâ alacak; düşürüle 
meyecek de. O Meclisin içinde, Ecevit-' 
in belirttiğince, yurdunu, ulusunu seven 
yapay milliyetçilikten uzak kişiler de çıka 
çaktır.

Çıkacaktır. Bu kişiler de, başka 
seçeneklerde güvence göremediklerinden 
çıkacaktır.

kim ne ödedi
Adı Soyadı TL Adı Soyadı TL

Nuri Sert 9,300.— Mustafa Özalp 6290.—
İsmail Aydınlı 10.455.— Hüseyin İnan Vergisiz.
Saim Doster 4.465.— Mehmet Metin Toplu 25030.—
Naciye Özokur 80.940.— Ahmet Uluay 2850.—
Raziye Engin 4.447,— Hüseyin Ünal 2365.-
Cemalettin Başaran B.Vermemiş Ali Kuşkaya 3747.—
SelabatTin Başaran B. Vermemiş İbrahim Dağdelon 810-
Ahmet Şengül 3,110.— Mehmet Ali Çeşmeci 1090 —
M »hm et Erol 4,750.— Abdullah Aslan 20.—
Kerimen Nalçaçı Vergisiz Musa Sefa 70140 —
Tu «uf Süren 10,805.— Ali Rençeberoğlu 8890.—
Osman Altın 3,815,— Mete Oktay 2105.—
Siret Kaha 7,130.— Hüseyin Yalabık 10525 —
Nihat Aytaç 10700,— Ali Yılmaz 7830.—
inci özaebuncu 1245.— Yaşar Talât Eraöz 4815.—
İsmail Akran 6430,— Abdullah Durmuş 6500.—
Haşan Kora 2215,— Eftal Başaran 19522.-
Dantş Ekim 4940 — M, Sabrı Özçöl 2II05.—
Kemal e trio Kumla 3065.— Mehmet Kaygısız 820.—
Hafit Uludağ 2910 — Haydar Yıldırım 1595.-
Fahrettin Yavuz 325,— Fatma Yazıcı 327.—
Erdoğan Bol 2660,— Kamil Scrtkaya 57925.—
Ergna Bol 2555.— İbrahim Balaban 2550 —
Efrat Bol 2555,— Hüseyin Çakır 13330,-
Mustafa Gûn 6030.— Cavide Kavlak B. vermemiştir
Mehmet Gün 5975/— Osman Hakkı Madracı 1863,—
Safça k Tangüa 44640,— Mehmet özgendi 7865.—
Erdcğas Barut cooğj ■ 38040 - Erdal Filyea 2447.—
Halil Yılmaz 2305/— Mut* Al 12380.—

Köyler CHP CGP MHP AP DP TİP MSP İPT.

Adliye 42 1 2 101 2 w 29 7
B.Kumla 48 3 14 184 2 — 10 3
Cihattı 77 I 2 131 3 1 3 10
Engurucuk 125 2 2 193 5 1 8 5
Fındıcak 10 7 1 128 1 * 2 3
Gençali 111 1 1 89 5 - 3 9
Güvenli 4 1 6 64 - • 1 •
Selimiye 11 - - 31 • - 8 1
Katırlı 21 7 7 208 l — 4 2
Şükriye 42 6 3 83 3 - 15 II
Muvatoba 57 4 5 191 11 • 20 1
Haydariye 41 1 1 10 4 I 65 7
Narh 47 5 7 91 1 4
Kapaklı 148 2 7 66 2 I 4 3
Şahinyurdu 34 3 - ' 176 5 - 13 2
Mecidiye 12 2 4 77 1 3 12 -
Kurşunlu 146 - 2 39 1 1 • 5
Yeniköy 20 3 1 140 1 - - 2 4
Hamidiye 70 4 • 7 150 10 1 16 12
Hayriye 41 1 - 25 - - T —
Kurtul (2) 162 3 3 216 5 1 2 17
K. Kumla (3) 340 11 14 432 11 • 4 8
Karacaali(2) 134 8 2 177 6 1 14 5
Futıklı(2) 174 3 20 226 3 1 7 5
Armutlu(4) 376 9 8 420 19 2 60 26
Umurbey(6) 131 8 15 1314 22 2 17 43

Yekûn 2404 96 134 4963 124 16 330 183

BFI «3 _ (pKÖRFEZ BASIMEVİ

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.

İstiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı tlf. 797 Gemlik

Gemlik KÖRFEZ Gazetesini 
Okuyunuz Okutunuz,Abone Olunuz
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Adan Zeye Bütün tamir işleriniz için 
NUR-TEKNİK

Her çeşit kuyumcu işleri Saat, Radyo. Teyp, Tv Tamirinde 
NUR-TEKNİK

Yetenekli Personel ve Üstün hizmet anlayışında 
NUR-TEKNİK

Soruşan Güven Şampiyonluğu Kaçırdı
Demirtaş Borusan Güven'i Rahat Yendi 4—1

Son üç maça kadar 
başarılı karşılaşmalar çıka 
ian ve kendi sahasında 
Demirtaş^ yenilerek şam 
piyonluğu elinden kaçıran 
Borusan Güven taraftarla 
rina beklenileni veremedi

Dev maça iddialı ha

zırlanan Borusan Güven 
birinci devre başabaş çıkar 
dığı mücadelde sonucu birer 
penaltıdan atılan golle dev 
reyi 1-1 kapattı.

İlkinci devre bozuk 
giren Borusan Güven kale

sonucu üç gol daha yiyin 
ce karşılaşma 4-1 Demirtaş 
spor lehine bitti Böylece 
Borusan'ın 1 puan geçen 
Demirtaş şampiyonluğunu 
kesinleştirdi.

cininde hatalı hareketleri

4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde sayın müşterilerimizden gördüğü 
Olağan üstü ilgiden Cesaret alarak, pek yakında GEMLİK’te ilk 
defa piyasada bütün saatleri ayar ve teknik kontrolü yapılan modern 
bir cihazın da hizmetinize sunacağımızı duyururuz. Belediye Karşısında

GEMLİK KÖRFEZ
ŞİMDİDE ILANVEREKLAMCILIK

İŞLERİNİZDE

Küçük Han, Doğum, Gün, Emlâk Satışları, Vefat 
ilanları, Kutlamalar ve Ticari eklamlarinız için

HAN
S.I.GÜNAYDIN İ|Çİ YAPİ

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin ortaklarına inşa edeceği meskenleri 

İhtiyacı ask. ri 10.000 M2 (Onbin) Arazi satın alınacaktır.
Belediye huduttan içinde olup arazilerini Kooperatifimize 

satmak isteyenlerin 8. Temmuz. 1977 saat 17. ye kadar yazı 
h tekliflerini. Kooperatifimizin Ahmet Dural Meydanı Akman
tar pasaj. 124 Nolu bürosundaki Kooperatifimiz Müdürlüğü-

BİSİKLET VE MOBİLET TAMİR ATELYESİ

Bilumum Bisiklet ve Mobilet yedek parçaları, 
eski bisikletler uygun f tatlarla satın alınır ve 
satılır.

N>t : Dükkânınız Cumartesi ve Pazar günleri hizmetinizdedir.

ÇATAK TUHAFİYE
Yeni Dükkânını Açtığını Müjdeler

AKITIN AÇIKLAMASI

Gazetemiz baskıya ha 
zırlanclığı sırada Belediye 
Başkanı İbrahim Akıt'tan 
aldığımız habere göre sen 
d ikaya yine bir teklif ya
pıldığı öğrenildi.

Akıt açıklamasında 
Belediye işçilerine daha 
önce verilen 1.yıl.35,zamı 
bu kez 50TL ya 2.yıl veri 
50TL nın aynen kabulünün 
sendikacı temsilcilerine 
duyrulduğunu bildirdi. 
Akıt şunları söyledi" Mec 
lis üyelerimizden bazııarı 
ile sendika temsilcilerine 
yeni teklifimizi bildirdik
, grevin sona ermesini
i$tedi konuyu görüşecek
lerini bildirdiler.

&

Borusan Güven Kendi Sahasında Şampiyonluğu kaçırdı.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
977/857

Gemlik Kapaklı köyünün Selvi mevkiinde kain 
doğusu İsmail' Omay batısı Çalılık kuzeyi Firdevs 
Akın Güneyi Ali Kaya ile çevli gayrinıenkulunsenet 
sizden adına tapıya tescili Kapaklı köyünden Güls<r 
Bozan vekili avukat Halil Şeymen tarafından talep 
ve deva edildiğinden iş bir gayrimenkul üzerinde 
başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların ilan tari 
hinden itibaren 3 ay içinde delileri ile birlikti Ha 
kimliğimize müracaatlarını teminen ilan olunur.

YSİ İş Asil çelikte
yetki aldı

sendikaların işçi sınıfını 
temsil edemiyeceğini be
lirterek" işverenin ve sarı 
sendikanın tüm oyunları 
bozulmuştur. İşçi sınıfı 
kendi davasına sahip çık
maktadır” dedi.

MAYADAG
$IMDI GEMLİK TE

Fırıncılar, Tatlıcılar, Ev Hanımları Mayadağ Yetkili Bayii
EMRİNİZDEDİR

Pazar Caddesi 2O/B
Belediye Ekmek Fabrikası Karşısı

Tel:176-297

Necmettin Antekin

GEMLİK

YENİ ÇIKAN TİCARET VE
DUVAK DAVETİYELERİ

KÖRFEZ
Matbaasında
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gemLik

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

YIL »ATI : 80® Fİ ATI 80 KURUŞ 25 HAZİRAN 19TT CUMARTESİ

Kötüler Sabah 05 le Yapılan Operasyonda Yakalandı

Borusun Müdürü işçisi Taralından 
Evine Girerken öldürüldü

’*Özcan Beyi Bu Para ile Karına 

Birşeyler Alırsın Dediği İçin Öldürdüm,,

Gemlik Soruşan Tesis
ten İşletme Müdürlüğünü 
yapan Yüksek. Makine 
Mühendisi Ozcan Buha- 
raiıcğiu s dönüşü evine 
girerken biri işten çıkardı
ğı işçi olan iki kişi tara
fından yaylım ateşe tutu ta
rak öldürüldü.

Çarşamba günü saat 
18.00 e kadar Soruşan 
Farikasında çalışan Ozcan 
Buharalıoğlu, yanında 
büyük oğlu Can ile birlik
te 3+ UN 287 plakalı arabay 
'a «almakta olduğu kordon 
başlangıcındaki KÖRFEZ 
aoamranı önüne gelerek 
arabasını park etti. Oğlu 
Can ekmek almak için 
babasının yanından ayrıldı. 
Md. Apartmanın köşesinde 
«açıcı Şükrü Kardoruk ile 
karşılaşarak birlikte yürüdü
ler tam kapıdan gireceği 
arada" Ozcan bey" diye 
bir ses duyuldu ve arkaya 
baktığında iki kişinin silahlı 
olduğu görüldü. Lakabının
Gavur olduğu bilinen

7- Gemlik
Festivali
Hazırlıkları
Başladı

A i ti yıldır yapılmakta 
olan Gemlik Turizm Festi- 
valinin 7. sinin 6-7 Tem 
muz günlerinde yapılacağı 
açıklandı.

Gemlik Turfam Der- 
ne^ Başkam ve Festival 
Komitesi üyesi Muharrem 
Atasoy, bu festivalin 

ytflannkine göre 
tfeha güzel geçeceğini 
belirterek" çalışmalarımızı 
devamlı sürdürüyoruz. Bu- 
ffiin için yedi <>© yabancı 
fcklör ekipleriyle bağlantı
lar kurduk" dedi.

Ba yıfkî Gemlik Turi- 
zi" festivaline Ağrı Akça 
ebet, Gaziantep, Bingöl, 
EğM, Silifke, Kafkas, Erzu
rum, Şişti Hsfirevinin; Bit 
PA Elâzığ, Bayburt, ekip- 
feriyfe Halk türküleri korosu 
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Muharrem Güleç ile kimli
ği saptanmayan genç 
Ozcan Buharalıoğlu üzeri
ne yaylım ateş açtı. 
İlk ateş sırasında ayakla
rından yaralanan Fabrika 
Müdürü köşedeki restau- 
rant önüne kadar kaçabildi 
ve orada yığıldı. Bu arada 
Muharrem Güleçin yanında 
ki şahıs yerde olan yaralı

nın üzerine üç el daha ateş 
etti. Katiller beklemekte 
olan bîr otoya binerek
kaçtılar.

Ağır yaralı olarak
Hastaneye kaldırılan Ozcan 
Baharalıoğlu yolda öldü. 
Olay çevrede çok çabuk 
duyuldu ve yankı kaptı.

Borusan İşletme Mü
dürü Ozcan Baharalıoğlu’ 
nu öldürdüğü îdida edilen 
Muharrem Güleç fabrika 
montaj çalışmaları bitimin
den sonra kadroya alındığı 
ve iş yerinde disiplinsiz

Lemirtel ” Grevi Desteklemek Bir Görevdir ”
»Akıt ’ Sendikanın İsteğini Verirsek Belediye iflas Eder
Genel İş'in Belediye 4 

işyerindejbaşlattığı’grev 23. 
gününe girdiği halde ta
raflar arasında hiçbir anlaş
ma sağlanamamış, sendika 
ve belediye yetkilileri bir
birlerini suçlayan bildiriler 
yayınlamağa devam etmiş
lerdir.

Genel İş’ in Bursa Şu
besi Başkanı Rafet Demir- 
tel 'in hafta içinde yaptığı 
yazık açıklamada işçile
rin eline geçen net ücretler 
belirtildi. Hayat pahalılığında 
alınan ücretlerin yetersiz" 
kafdığlm açıklanarak, ” si
zin evinizde utmayıp so
kağa attığınız çöpleri la
ğımlarınızı açabilmek için 
elleriyle çal şan, suyunuzu 
getiren, elektiriğinizi yakan 
işçilerinizin ızdırabını gider 
mek belediyeye düşer. Bu- 
nuç için grevi desteklemek 
bir görevdir. Dindarsan, di
nin gereğdir, mili iyetçiy- 

davranışlarında bulunduğu 
alkollü işyerine geldiği be
lirirdi. Bu davranışlarının 
çeşitli yollarla kendisine 
duyurulduğu fakat davra 
nışlarınm değişmemesi ü- 
zerine iş akti iş yasasının 
17. madesine göre tazmi
natta olarak fesedildiği ci
nayetten bir gün önce du
rumun Fabrika İşletme 
Müdürü tarafından kendi
sine iletildiği, fakat tazmi
natı almadığı öğrenildi.

İşçisi tarafından öldü
rülen Borusan İşletme 
Müdürü Ozcan Buharah- 
oğlu’nun cenazesi perşem
be günü saat 13.30 da- 
fabrikaya getirilerek yapı
lan tören sonucu İzmir’e 
gönderildi.

Cenaze töreninde 
Buharalıoğlu’nun ayrıldığı 
eşi,çocukları, sanayiciler 
/işçiler ve Gemlikliler ka
tıldı.

Genel-îş Başkanı
Demirtel" (Grevi destek
lemek bir förevdir'dedi) 

ten, milliyetçiliğin gereği
dir. Devrimci isen, ödevin-

Özcan Buharalıoğlu çarşamba günü saat 18.30 da evine 
girerken işten çıkardığı Muharrem Güleç ve İzzet Şahin tara
fından yaylım ateşine tutularak öldürülü, Buharalloğlu iki ço

cuk babasıydı.

Fdir," deniyor. Daha’sonra 
çöpleri toplamanın beledi
yenin görevi olduğu belir
terek Gemlik esnfı
Çarşıyı temizletmesine 
karşı çıkmaya çatılmaktadır.

Genel İş Sendikasınca 
halka dağıtılan bildiri üzeri
ne gazetemize yazılı bir a- 
çıklama gönderen Belediye 
Başkanı Ibrahin Akıt sendi
kanın verdiği rakkamlarda 

halkı yanıttığını iddia etti ve 
belediye işçilere sosyal hak 
lar dışında en az 2900TL 
3200 TL net ile ikinci yıl 
3900 TL. -4200 TL. ücret 
verdiği bunun sendika tara
fından kabul edilmediği be
lirtilerek "Sosyal hak ola- 
rakta öğrencilere tahsil mas 
rafı, kış için 1 ton kömür, 
yazlık kışlık elbise, bayram 
için 2 çift iskarpin ve bir çift 

çizme verilmesi kabul edilmek 
te Halkımızın hislerine sığı

Borusan Müdürü Öz
can Buharalıoğlunu öldü
ren katillerden İkincisinde 
kimliği belli oldu ve bu sa
bah saat 05 de polisi Mu
harrem Güleç 'in evine yap 
tığı baskın sonuncu iki ka
til yakalandı.

Muharrem Güleç polis 
e verdiği ifadede suçunu 
kabul etti ve olayı şöyle an
lattı. ” Cinayeti işledikten 

I sonra Armurtlu yolu ile İs

tanbul'a gittik. Fakat kaçma 
nın anlamsız olacağını dü
şünerek yine Yalova yolu i- 
le Armutlu ve Orhangaziye 
geldik. Saat'» 22 00 de de 
Gemlik' e gelerek sabah tes
lim olacaktık. Geç saatlere 
kadar bahçeliklerde dolaş
tık sabaha karşı sondefa e- 
vime vedalaşmağa girdim 
ve polisçe yakalandım Su 
çumu kabul ediyorum. Öz
can bey onurumla oynadı 
Bana söylediği bu parayla 
karına bir şeyler alırsın sözü 
ölüme sebep oldu. Ekme 
ğimle oynamamalıydı.

Belediye Başkanı Akıt 
bildirisinde, belediye bütçe 
sinin 1S milyon lira olduğu 
nu sendikanın bunu 58 mil
yon lira göstererek halkı ya
nılttığı belirtilerek," eğer sen 

dikanın tekliflerini kabul e- 
dersek belediyemiz iflas ede 
çektir" denilmekte. Ve gre
vin yine kaçıhlmaz olacağı 
açıklanmaktadır.

Bildiride belediyenin 
%55 lik zam yaparak bazı 
yatırımlarını durdurduğu ve 
bir işçinin en ay 492OTL. 
en çok 5080 TL. az bu yıl 
8 ay sonra ise en 

az 6650TL. en çok 6900TL. 
ücret alacağı belirtilerek” 
bir işçi bize 8600 TL ile 
1080ÖTL mal olacaktır. 
Sendikanın grev yapmakla 
amaçının ne olduğu orta
da ” denmekte. Halkın il I 

çeyi temiz tutması istenmek
tedir.

Akıt, ’’ verebilece
ğim izin en sonunu verdik, 

bunun dışında ödeme 
Belediyeyi iflas ettirir 
dedi.

narak haksız bir grev yapıl 
maktadır" denilmektedir.

Özcan Buharalıoğlu Çar
şamba günü evine girerken iş 
ten çıkardığı Muharrem Güleç 
ve İzzet Şahin tarafından yay
lım ateşine tutularak öldürül
dü. Buharalıoğlu iki çocuk ba 
basıydı.

Sait Aydın ’’ Su 
Ürünleri av yasak
ları yanlış saptan
dı. " dedi.

Gemlik S.S. Su Ürün
leri Kooperatifi Başkanı 
Sait Aydın, Bakanlıkça 
hazırlatılan Su Ürünleri av 
yasakları tarihlerinin yanlış 
olduğunu iddia etti.

Bir süre önce Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Ba 
kanlığı Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğünce saptanan 
ve resmi gazetede yayınla
narak kesinleşen" Su 0- 
rünleri Av Yasaklannın 
tarihlerinin yanlış olduğunu 
söyleyen Su Ürünleri Koo
peratifi Başkanı Sait Aydın 
şöyle konuştu" hayatların
da balıkçılık yapmamış, balı 
ğı kavanozda veya tavada 
görmüş kişilerden meydana 
gelen Bir Bakanlığın Ge
nel Müdürlüğünce sapta
nan balık av yasaklan ta
rihleri biz balıkçıları şaşırttı. 
Şöyleki: İstanbul Su 0- 
rünleri Bölge Müdürlüğünce 
Kooperatifimize gönderilen 
yasaklama tarihlerinde 
Uskumru balığının 1 Mart 
1 Ağustos Tekir balığı 
nın 15 Mayıs 31 Ağustos, 
Sardalya balığının 1 Ma
yıs 1 Kasım tarihleri ara
sında avlanması yasaklan 
maktadır.
Oysa yasaklamalar uygun 
dönemlerde yapılırsa ba 
hkçılık üretimi artan Bili

de. s. 4 te
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Mücahit Ünal'dan dörtlükler Yazgıda Bütünleşmek
Halkın Umudu ve Güvenoyu

CHP Genel Başkanı sayın Bülent 
Ecevit hükümeti kurmuş ve sunduğu 
liste Cumhurbaşkanı tarafından onay 
lanmıştır Ecavlt artık Başbakan’dır.

En kısa sürede proğram hazırlıkları 
bitirilip, meclîslerde okunduktan sonra, 
sıra güvenoyu almaya gelecektir Şimdi 
kamuoyunun en çok konuştuğu konu 
Ecevit Hükümetinin güven oyu alıp ala 
miyacağıdır.

Konuya salt sayı açısından bakanlar 
yani Türkiye’ y: solcular milliyetçiler gibi 
uydurmalarla ikiye bölenler bu hüküme 
tin güvenoyu alamıyacağını sürekli ola 
rak yinelemektedirler Onlara göre böyle 
bîr hükümetin Cumhurbaşkanı tarafın
dan oyalanmış olması dahi anayasaya 
aykırıdır. Demirel'in öncülüğünü yapan 
göründüğü bu cepheciler grubunun hu 
kuk anlayışı da siyaset anlayışı da hep 
ben ben illede ben kuralı üzerine kurul 
duğu için böylesine bağırıp çağırmala 
rrnı doğal karşılamak gerekir Bu neden 
le üzerinde fazla durmaya bile değmez

Burada düşünülmesi ve üzerinde 
özellikle durulması gereken konu bu 
hükümetin güvenoyu alamadığı takdir 
de neferin olabileceğidir.

Varsayalım ki, bu hükümet güveno 
yu almadığı ve Sayın Ecevit görevi ia
de etti. Sayın Cumhurbaşkam'da bunun 
üzerine hükümet kurma görevini De- 
mirel’e verdi ve Demirel’de hükümeti 
kurdu. Ve yine varsayalım ki, Demirel’in 
kurduğu bu hükümet güven oyu aldı.

Düşünün bir kez, Demirel Başbakan, 
Türkeş onun yardımcısı ve sağ kolu, bu 
arada Erbakan’da var tabii. Böyle bir 
yönetimi ülke tam 25 ay süreyle yaşa
mıştır.

Yüzlerce genç ve aydın katledilmiş
tir bu süre içinde ve hiçbirinin faili bu
lunamamıştır.

Yolsuzluklar, kayırmalar gazete sü
tunlarından bir gün eksik olmamıştır 
bu süre içinde ve bunların birçoğu ha
sır altı edilmiştir veya edilmeye çalışıla
rak geçiştirilmiştir.

Üniversite ve yüksek okulların çok büyük bir 
bölümü tamamen kapalı kalmıştır bu süre içersinde 
ve bu durum kasten körüklenmiş, sürdürülmüştür.

Devlet yönetimi ciddiyetini yitirmiştir.
Döviz rezervden eritilmiş, tükenir noktaya ge

tirilmiştir.
Ülkede sosyal barış kalmamıştır can güvenliği 

kalmamıştır
Pahalılık almış yürümüş enflasyon had safhaya 

çıkmıştır.
Bütün bunlar kendilerine milliyetçi cephe adını 

veren bu kişilerin ve onların partilerinin yönetimde 
bulun duğu sürede olmuştur.

işte bunlar yeniden ülkeye bu cehennemi yaşat 
mak için yönetimin kendilerini verilmesini istiyorlar 
Tekrar işbaşına geldiklerinde ülkeyi bekleyen tehli 
kekleri düşünmeli bile istemiyorum

Bu cephenin tekrar hükümet olması demek Tür 
kiye’ sin yaşanır yer olmaktan çıkarılması demektir 
Faşizmin daveti demektir Parlementer sistemin cid
di bir tehlike içine düşmesi demektir,

Parlementerler konuya bu açıban bakmak sorun 
dedir'ar Bu cephenin bilinen başları ne kadar bağı
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Ambargo
Uyle Durup Dururken

Bakışlarını Kestin

Amerikan Malımı

Yoksa, Gözlerin

Dünyadan Göç
Döndün Durdun Başımda

Vermedin Bir Çıkar yol

Şöyle Müsait Yerde

İnecek Var Ağır Ol

Haydi al ellerimi de

Isıt yüreğini yavrum
Isıt da
Yazgımızda bütünleşelim

Sevginin sonsuzluğu bizimledir
Yüreğimize gün doğacaktır
Gelecek ilkyazlarda
Sevgimiz ölümsüzlüğü bulacaktır

Haydi ver ellerini de

Isıt yüreğini yavrum
Isıt da
Yazgımızda bütünleşelim.

Mustafa ÇAM

Pancurunu kapamayın güneşin 

Uluyorum aydınlığı öldürmeyin 

Dinleyin güzelliğini sevgilerin 

El sürmeyin

Nefesim beni bırak onlara git 

Soluk soluğa dupduru yaşanmalı 

Sesim beni bırak onlara git 

Halkım özgürlüğün mahmurluğunda 

Altık uyanmalı

Dosluğun Ateşiyle 
Yonmak

Akarken kanlar böğrümde
Düşerken kurşunlara bir bir canlar 
bir yosmanın gülüşünde
Toz pembe göremedim dünyayı 
Homurdanırken içimde ki çanlar

Sana susadım dostluk

Yalan yok bir de sevdiğime
Kaparım ellerini diye
Çok aradım çok koştum
Bulamadım-sarhoştum-neredeyim nerede?

Sabır şaha kalkmış bir at gibi huysuz 
İçinda ağlayan milyonca yürek 

Milyonca milyon yürek-aç-sefil-uykusuz 
Atmak gerek atmak bu derdi kürek kürek 
Şaha kalkmış atımızı doludizgin sürerek

Mustafa ÇAM

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

Nöbetçi
Eczaneler

Özet 25 Haziran " Cumartesi

Merkez 26 *’ Pazar

Gemlik 27 •' Pazartesi

Z.Namtk 28 s* ” Sah

Erçek 29 " Çariamba

Şife 30 •• ” Perşembe

Ceytin 1 Temmuz " Cuma

Kuyucu 2 1977 Cumartesi

İLAN VE ABONE FİATLARl

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.

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ OÖRAL

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı

TBL. : T9T — GBMLİk

SAHİBİ: HÜŞKYİN — KADRİ GÜLKH

Konge İlanları 125 TL.
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.
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KÖRFEZ
«Utanç verici» Ha!

Bugünlerde siyasa* sahnesinde İlginç, 
üztinclü oyunlar İzlemekteyiz. Baş oyun 
cidar çok dramatik. çok da gülünç o- 
yünler sergilemektiler. Oyunlar, yurdu- 
■no. ulusumuz yönünden değerlendirildi 
{inde kendileriyle birlikte açmazlara 
<darboğaxlarau girmekteyiz. Aklımıza 
kandan da beter darboğaz olur mu ? 
Soruşa gelebilir, En yakın, 1970 lırdtn 
ba yana bunalımlar. üzüntüler, acılar 
içinden geldiğimiz de uslarımızdan silin
mediğim göre olanları, bu yedi senelik 
«devri saadetlerinden» oldukça net göre 
biliriz. Hemen ardından vurgulayalım. 
Dünkünden, bugünkünden daha acı gün
ler yaşayacağımız kuşkusu içinde olduğu 
muzu da görmezlikten gelmiyelim. Az 
zararla da kurtulacağımızı sanıyorsak 
aldanmış oluruz. İki yıldan buyana özle 
dikleri, sıkı bîr yönetimdi. Pek başara
madılar Ama bir iktidar olma hırsı I— 
çinde yapmadıkları kalmadı.

Seçim alanlarında yalanlar, suçla
malar. Dinsel duygu sömürüsü üzerine 
yoğunlaştırılan konuşmalar. Alanlarda, 
kutsal kitap Kuran! Kerim'i kürsülerde 
göstermelik öperek başa koymalar, kim 

-Tart kandırmak içindi? Hemen ekliyelitn. 
Bunlar hır inançtan öte, çıkarcı kafala 
rın aldatmaya yönelik çarpık oyunlar
dan başka birşey olamazdı. Bir yarda 
da nefeslerini kasan, ellerini ayaklarını 
bağlayan 27 Mayıs Anayasası vardı. Se
çim alanlarında, çoğunlukla iktidara ge 
hrek bu Anayese’yı da değiştirme öz
lemlerini dile getirmekten kaçınmadılar. 
Seçim sonuçları, hükümet kurma duru
mu istenilen yönde gelişmeyince, lutanç 
verici» girişimlerde bulunur oldular. CHP 
ye hükümet kurma görevinin verilemlye 
cağı, CHP Genel Başkanı Ecevit'in hü
kümet kurma çalışmalarında tutanç ve

rici» yollara başvurmakla suçladılar. 
Pekill.

Yıllarca yakınlara çıkar sağlamalar, 
döviz kaçakçısı Şellafyan’ın yurt dışına 
kaçırılması, suntaların mobilya diye yut 
turulması «utanç verici» değil midir? Sa 
yın Demlrel'in, kanadı altına aldığı, ko 
ruyuculuğunu yaptırdığı MHP nin yaptı 
ğı insanlık dışı cinayetler, baskınlar, ya 
ramalar, öğretim özgürlüğünün kendileri 
yönünde İşletilmen «utanç verici» değil 
midir? Dış* bağımlılığım ısın iki yıllık 
hükümetleri zamanında kat be kat art
ması «utanç verici» değil midir? Dışarda, 
içerde MC Hükümetinin istenmediğini 
görmezliğe gelerek, hükümet hırsının art 
ması «utanç verici» değil midir? Hükü
meti kurma görevini Ecevit'e verdiğinden, 
Cumhurbaşkanını utanılacak tümcelerle 
suçlamak utanç verici değil midir? Gü
venoyu hazırlığında olan hükümeti «Çan 
kaya Hükümeti» olarak tanımlamak «u- 
tanç verici» değil midir? Görevdeki hükü 
metin, işletilmeyen Danıştay kararlarım 
uygulamaya başladığı şu günlerde, demeç 
lerle tehdide yönelmek «utanç verici» de 
ğil midir? Dün, Anayasa yı beyenmeğen 
«Bu Anayasayla hükümet edilemez» di
yenlerin, bugün beğenmedikleri Anayasa' 
ya sarılmaları utanç verici değil midir? 
Türkiye Demokrasisi bu «utanç verici» 
çemberin içinde tutulamaz. Tutulmaya 
çalışılması da «utanç verici» değil midir? 
Güvenoyu vermeyeceklermiş, ama bu 
«şamata» neye? Kendilerine güveni olma 
yan insanlar durumundalar.

Cumhurbaşkanınca, özlü bir mektup 
1* kurulan hükümete toplumun, yurdu
nun nedenli karanlıklar içinde olduğunu 
görenler güvenoyu vereceklerdir. Milliyet 
çiler, ama gerçek milliyetçiler tükenme
miştir.

kim ne ödedi
Adı Soyadı

Hüseyin Özçakır 13255.—
Turgut Özden 13255.—
M, Ati Fidaneı 2450.—
Salih Anken Vergisiz
Orhan Ankan Vergisiz
Ahmet Bıyıklı 4315.—
Hassa Ebinç 11322 —
Burhan Arık an 585 —
Bakir Temel 3500.—
Nurettin Gürel 4440.-
Teiât Şeudil 1697.—
Cahit Aytaç 2700.—
Kamil Yazgün 2305.—
B. Cahit Açıkalu» 2900.—
Necat» Kaya 43455.—
Veysel Önueau 11240.—
Alî Güney 4230.—
Melek Dinç 7472,—
Nurettin Diaç 7130.—
Hâeeyin Dinç 7025'—
yera festin Dinç 7235 —
Ahmet Dinç 7025 —

Adı Soyadı TL

Ömer Coşkun 2410.—
Doğan Mangil 6430.—
Haşim Acar 2450 —
Muatafa Kesici 3205.—
Kadir Kavlak 3255.—
Ahmet Danış 2155 —
Hüseyin Çelik 6780.—
Celal Acar 12030.—
Ali Bakar Matrah beyan etmemiştin
Baat A kay 5380.—
Hakkı Pek er 6955.-
Mustafa Üatünol 380 —
Mehmet Kıtay 1705.-
Ali Sönmez 4710.—
Çoşkun Güneş 955.—
Nesih Dimili 12730.—
Abtullah özlemiz 33930.—
Yusuf Kuyucu 23005.—
Mehmet Başaran 4080.—
M. Turgut Bayer 2755 —
İbrahim Döaertaş 775.—
Şefik Konca 26950.—

YENİ ÇİFTLERE MÜJDE 

1-2 SAAT İÇİNDE 

DAVETİYELERİNİZİ

ALABİLİRSİNİZ

Matbaamıza Uğrayıp Çeşitleri
Görün...

Körfez Basımevi

İstiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı tel. 797



SORUMLU MÜDÜR 
Av. M. Cengiz G9ral 

SAHİBİ 
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KÖRFEZ
ıdar» Yari : flrln,PaıaJı 
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MAYADAĞ
{İMDİ cbmlİk te Fenni Hamur Mayaları
Fırıncılar, Tatlıcılar, Ev Hanımları Mayrdağ Yetkili Bayii

EMRİNİZDEDİR
Necmettin Antekin

Pazar Caddesi 2O/B
Belediye Ekmek Fabrikası Karşısı

Tel:!76-297 GEMLİK

Başsağlığı
Çarşamba günü üzücü olay sonucu ara

mızdan ayrılan değerli insan Borusan Gemlik Tesisleri 
Genel Müdürü Yük. Mak. (Müh.

ÖZCAN BUHARALIOĞLU’nun
kederli ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına 
başsağlığı diler açılarını paylaşırız.

Umurbey Belediye Bşk. ve 
Personeli

HAN
S.Î.CÜNAYDIN İŞÇİ YAPI

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin ortaklarına inşa edeceği meskenleri 

ihtiyacı askari 10.000 M2 (Onbin) Arazi satın alınacaktır.
Belediye hudutları içinde olup arazilerini Kooperatifimize 

satmak isteyenlerin 8. Temmuz. 1977 saat 17. ye kadar yazı 
lı tekliflerini. Kooperatifimizin Ahmet Dural Meydanı Akman
tar pasajı 124 Nolu bürosundaki Kooperatifimiz Müdürlüğü
ne tevdii arazi sahiplerine duyurulur.

ÇATAK 
TUHAFİYE

Yeni Dükkanında
Mevsimin Yeni Çeşitleriyle

HALKIN 
Hizmetindedir
Bay ve Bayan Giysileri

Yazlık Gömlekler

Tişortlar

Deniz Mayoları

Kot Pantolonlar

iç Giyisileri

Ali Çatak
Deairtobffı Mahalleli Çeşme Sokak. No.3

(Yeni Çarşı Girişi) GEMLİK

Sait Aydın
nen o durki: Uskumru ba
lığı 1 Şubat-10 Nisan, 
Sardalya balığı 1 Şubat 
Nisan sonu, tekir balığı 
1 Nisan-30 Haziran tarih
leri arasında yumurtadan 
dır. Belirtilen dönem soun- 
da yumurtalarını dökmüş 
olurlar. İçinde bulunduğu
muz dönümde bu balıkların 
avlanmasının yasaklanması 
ülke balıkçılarına indirilmiş 
bir darbedir. Balıkçılar bu 
dönemi dört gözle bekle
mekte, takımlarını geliştir
mek, ülke ekonomisine 
katkıda bulunabilmek için 
hazırlandıkları bir zamanda 
mağdur duruma düşerek 
mevcut borçlarını ödeye
bilmek ve geçimlerini sağ- 
layapilmek için zorla tefe

ciktin kucağına atılmaktadır 
tespitler balıkçıları, balık
çılık mesıeğindende uzak
laştıracak, balıkçılık sek
törüne büyük darbe indir
miş olacaktır.

Gemlik Festivali
katılacak Gemlik Kız Mes
lek Lisesi Folklor ekibiyle. 
Küçük Kılıç Kalkan ekibi- 
ninde festivale katılacağı 
öğrenildi.

Yabancı ekiplerden 
ise Ispanyol veya Çek e- 
kibinin gelmesi beklendiği 
açıklandı.
öte yanla her yılyapılmak- 
ta olan Festival sigarala
rından bu yılda 100 bin 
paket yaptırıldığı ve 8 TL 
dan yakında satışa çıka
rılacağı öğrenildi

Halkın Umudu ve Güvenoyu
rırsa bağırsın tehdit savurursa savursun bu döne 
min parlamenterleri geçmişin yaşanmış olaylarının 
ışığında bugünü ve geleceği çok iyi değerlendirmek 
zorundadırlar.Burada parti ayırımı beğildir sözkonıi 
su olan Türk Halkı onları, barışı, cangüvenliğini 
sağlamak için göndermiştir parlemeutoya, Budur 
gözönünde bulundurul uçak olan

Çocuklarının ve çocuklarımızın geleceğinden so
rumludurlar...

Barışın sağlanmasından ülkenin huzurundan 
sorumludurlar...

Parlamenter demokratik sistemin sağlıklı bir 
şekilde yaşamasından sorumludmlar

Kısacası halkın mutluluğu ve Türkiye’nin ile
risinden sorumludurlar

Bu sorumlulukların bilincinde hareket edecek
tir parlementerlerin büyük bir çoğunluğu Ve onun 
içindir ki Sayın Ecevit'in kurmuş olbuğu bu hükü

met mutlaka güvenoyu alacaktır inancındayım.
Çünkü demokratik rejimin geleceğine ve barışa 

bağlı elmanın Detnirel'e Türkeş'c ve Erbakan.a bağ 
lı olmaktan çok daha önemli olduğuna inanan par 
lementerlerin çoğunlukta olacağına inanıyorum 
Bu inanç içerisinde bekliyorum güvenoylamasını ve 
onun için umutluyum.

Halkın da umudu bu yöndedir Ve halkın umu 
dunu yoketmeye kimsenin hakkı yoktur Kimse de 
bu gücü kendisinde bulamayacaktır.

BABA
BİSİKLET VE 

MOBİLET TAMİR
ATELYESİ

BilumumBisiklet ve
Mobilet yedek parça 
lan, eski bisikletler 

uygun fiatlarla satın 
alınır ve satılır.

Not : Dükkânımız Cumartesi ve 

Pazar günleri hizmetinizdedir.

Alemdarlar Sabun Fabrikası Arkas

Gemlik

Kayıp
GemlikTekel Müdürlüğün 

den almış olduğumBayi defterini 

kaybettim hükümsüzdür

Haşan Akın

İLAN
72 No.lu GEMLİK Zeytin T.S. Kooperatifi Müdürlüğünden
Kooperatifimiziz 1975 / 1976 iş yılına ait normal Genel Kurul toplantısı 12. Tem 

muz. 1977 tarihine taslayan sah günii saat 9.30 da Gemlik’ deki Şirin Sineması salonun
da yapılacaktır.
Anamukavelenamemizin 23 üucü maddesi gereğince kanuni nisap temin edilmediği tak
dirde son vekat’i toplantısının nisap aranmaksızın 19 Tenmuz 1977 tarihine taslayan 
salı günü saat 9.30 da yine Gemlik’deki şirin sineması salonunda yapılacaktır.

Aşağıda gündemde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanacağından müzker 
gün saatte ortaklarımızın toplantıya gelmeleri rica ve ilan olunur

GÜNDEM
1—Açılış'2—Riyaset divanı teşekkülü 3—Saygı Duruşu 

4—1975/1976 İş yılına ait Yönetim ve Kontrol Kurulu faaliyet ra
porları ile Bilânço, kâr ve Zarar hesaplarının görüşülmesi ve tasdi 
ki ile Yönetim ve Kontorol Kurullarının ibrası, 
5—1976/19.77 İş yılı kadro ve bütçesinin tesbiti ve tasdiki, 
6—Müddetleri dolan Yönetim Kurulu üyeliği için 2 asil 2 yedek! 
üyenin gizli oyla ayrı ayrı seçilmesi,
7—Kontrol Kuruluna iki üyenin seçilmesi, 8—üç kişilik hakem 
kurulunun seçilmesi,
9—Birliğimizin 1976/1 977 İş yılı Genel Kurul toplantısında koo 
peratifimizi temsil edecek delgelerin tesbiti ve seçilmesi, 
10—Tesis Fonunun geçen seneki gibi kiloda 15 kuruş olarak 
kesilmesi hakkında karar ittihazı,

11—Dilek ve Temenniler, 1 2- Kapanış.
NOT: 1975/1976 iş yılını ihtiva eden iş bu genel kurula 

30.6.1976 tarihine kadar kayıtlı ortaklar taahhüt ettiği ürü
nün yüzde altmış'ını teslim eden ortaklar katılacaktır.
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