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YIL :4 RAYI : SOT FİATI 80 K URU$ 2 TEMMUZ 19TT CUMARTESİ

Saldırılarda bıçak, tabanca, zincir, jop, ve palaska kullanıldı.

KOMANDOLARIN SALDIRILARI 
DEVAM EDİYOR

Akıt meclisten 15 gün izin aldı, 
BELEDİYE MECLİSİ 
YENİDEN TOPLANDI

Ecevit Hükümeti kur 
dükten beri yurdun her 
yerinde erten Komando sal 
dallarından binde geçen 
pazar günü kordonda mey 
dana geldi..

Bursa Eğitim Enstitü- 
sûdden gelen iki jip dolu
su Komando ile Gemlik 
Ülkü Ocağı üyeleri 20 ki
şilik bir gurp pazar günü* 
kordon boyunda karşılaştı. 
Elerinde bulunan gazete 
içlerine sardı klan lastik jop- 
lar, özel yapılmış sopalar 
ve palaskalanyla devrimci 
gençlere Allah Allah bağı
ndan ile saldırdılar. Saldın

CİNAYEI
Dün saat 19.00 sıra

larında Belediye Parkından 
evine gitmekte alan Os
man Aralan adındaki (26) 
genç yaylım ateşine tutu
larak öldürüldü.

Halkın an kalabalık 
olduğu bir sırada kimliği 
belli olmayan biri tarafın
dan sekiz el 7.65 lik kur 
şunlara hedef olan Osman 

Arslan’ın yeni bir gömlek al 
mış olarak evine gitmekte 
olduğu öğrenildi. Aslen 
Haydariye Köyünden olan 
Osman Arslan’ın kim ta
rafindan ve ne için öldü
rüldüğü saptanamadı. Ka
filin bir gece bekçisi tara
fından bir sûre kovalandığı 
fakat silahlı katilin daha 
sonra kaybolduğu öğrenil 
dİ.

YAKALANDI

sonunda iki devrimcî genç 
çeşitli yerlerinden yaralandı. 
Polisin olay yerine gelmesiy 
le gruplar dağıldı. Aynı 
gün kavgaların sokak ara 
lartnda devam ettiği öğ
renildi.
Olayın duyulması üzerine 
yüze yakın genç Ülkü O- 
cakları binası önünde pre-

KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI
Karasularımız da de

deniz taşımacılığı hakkının 
Türk gemicilerine verilişinin 

. 52. yılı olan 1 Temmuz 
Kabotaj Bayramı düzenle» 

Bu yılkı Kabotaj Bayramında İznik, Bursalıy üzücüler yarışmalara 
katılmayınca yüzme yarışlarında derecelerin tümü Gemlikli genç
ler aralarında paylaştılar. Yarışmacılar ödüllerin azlığından 
yakındılar.

rtesto gösterilerinde bu - 
(undular.

SİLAHLI SALDIRI

Dün Osman Arslan’ın öl
dürülmesinden 15 dakika 
sonra Kordon girişinde, İşçi 
Kültür ve Dayanışma Der 

nen törenlerle kutlandı.
Sabah saat 8 de li

manda bulunan tüm ge
miler bayraklarla donatıldı. 
Saat 16.00 da Ata'nın anı 

neği Başkanı Yener Aka
lan ile sendikacı Sadi As’ 
a silah,zincir ve bıçakla 
saldıran Ülkü Ocakları Baş 
kanı İskender Saka ile 
Mücahit adındaki koman 
dolar olay yerinde zincir 
ve bıçağını düşürerek kaç 
tılaf. Yener Akalan ve 
Sadi As'a olayda birşey 

tına konan çelenk ile tö
ren başladı.

Deniz şehitleri için

yapılan saygı duruşundan 
sonra günün önemini bildi
ren konuşma öğretmen 
Tuncay Bulut tarafından 
yapıldı. Daha sonra’ pora- 
ğram gereği yüzme, sandal 
ve motor yarışmaları ya
pıldı.

YÜZMELER

50 m Serbest
1 .Kadir Yalaz
2 .Şenol Gür
3 .Hüseyin Kahraman

100 m. Serbest

1. Kemal Ergen
2. Mustafa Marmara
3. Gülhan Ünal

200 m.Seıbest

1 .Erhan Turhan
2 .Ali Deliçay
3 .İsmail Gül 

olmadı Bu arada Doktor 
Restaurant'ın camları ku- 
kurşunlarla delindi.

Olaya İşçi Kültür 
Derneğince bir gün önce 
yayınlanan ve halka dağı
tılan bildirilerin neden ola
cağı öne sürülürken, ilçede 
bir haftadır devam eden 
gerginlik hat safhaya ulaştı.

100 M. SIRTÜSTÜ
1 .Çetin Aksel
2 .Haşan Gölcük
3 .Faruk Ünal

200 m. Sırtüstü
1 .Erhan Turhan
2 . Kemal Ergen
3 .AIİ Demir

MOTORLAR

4 Beygir İçten Tak.
1 .Orhan Fidan

100 m. Kurbağlama
1 .Ali Buluç
2 .Yılmaz Beyazıt
3 .Hüseyin Verim

Çamaşır Teknesi
1 .Kemal Yalaz
2 .Naim Kara

200 m. Tek Kürek
1 .Mustafa Toplu
2 .Hüseyin Verim

300 m. 2 Tek Kürek
1 .Turgut Mayadağ
2.Bülent Ilhan

500 m. 2 Çift Kürek

Dün saat 15 te topla 
nan Belediye Meclisi gün 
deminde bulunan konulan 
görüştü.

Belediye Başkanı İb
rahim Akıt’ın Başkanlığın 
da toplanan Belediye Mec 
lisi ilk olarak Kayıkhane
de yapılacak olan küçük 
deniz araçları bannağı ko 
nusunu ele aldı ve proje
lerinin hazırlanmasından 
sonra görüşülmesini kara- 
laştırdı.

Daha sonra günde-

1.Turgut Mayda 

2.Bülent Ilhan 

Kabotaj Bayramının en 
beğenilen yarışması yağlı di
rek oluyor. Bu yıl yapılan yağ
lı direk yarışması çok heye
canlı ve çekişmeli geçti.

nün 3. maddesini oluştu
ran grev konusunda Bele 
diye Başkam Akıt konu
nun artık kendi boyutlarını 
aştığını ve yükün artıkken 
dişi tarafından taştnamıya 
cak noktaya geldiğini, ço 
züm için Meclisin araya 
girmesinin gerektiğini be
lirterek, '* ben ya sendika 
ya derdimizi anlatamadım, 
ya da sendika bizi anlaya 
madı. Benim söyleyecek 
başka sözüm katmadığı 
İçin konuyu meclise, getir 
dim. Aramızdan kurulacak 
bir komisyon Sendika ile 
ilişkileri yeniden kursun, 
anlaşmaya varsın, bana ge 
tirsin ben aynını imza e- 
derim." dedi.

Uzun süren sert tar
tışmalardan sonra Mecli
sin daha önce almış ol
duğu Belediye işçilerine 
verilecek ücret oranının 
(35 TL. 50 TL.) serbest 
bırakılmasına karar verildi. 
Ve Genel İş Sendikası ile 
görüşmeleri yepacak üye
ler saptandı. Buna göre 
Tevfik Solaksubaşı, Sinan 
Akman, Aydın Erenoğlu, 
Mehmet Turgut, Emin Bora 
, Cemal Ergen, Ziya Sarı 
şen ve Nezih Dimilli ko
misyonu oluşturdu.

Komisyonun oluşu- 
I mundan sonra Belediye Baş 
। kanı Akıt’ın izin isteği 
! görüşüldü ve meclisçe 
ı 15 gün izin verildi.

------------------------------ S 
. Bir öğretmenin evi soyuldu

Hırsızlıklar
Yine
Başladı

Cinayetten sonra po
lisin yaptığı şoruşturma 
sonunda Osman Arslan'ı 
Mustafa Birlik adındaki 
şahısın öldürdüğü öğrenildi.

Mustafa Birlik Orhan
gazi Fındıklı Köyünde 
yakalanarak tutuklandı.

Emekli Oldu
İlçemiz liman Başkan

lığını yapan Turgut Yakup- 
oğlu emekli oldu.

Liman Başkanlığı göre
vini geçici olarak gümrük 
mamuru Celâl Göl yürüte
cek.

Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Bşk. Açıklaması
"GEMLİK ESNAFI FESTİVAL SİGARASINI SATMAYACAK"

6-7 Temmuz günle
ri yapılacak olan 7. Gem
lik Turizm Festivali nede
niyle hazırlatılan 2 ton Fes
tival sigarasının anlaşmaz
lık nedeniyle esnafça sa
tılmayacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıkla
mada bulunan Küçük Es
naf ve Sanatkârlar Derneği 
Başkanı Şükret Solmaz şun 

lan söyledi "Festial sigarala 
rının üzerinde 750 kr olarak ete 
ket bulunmaktadır. Esnafı
mız normal kârını aldıktan 
sonra bu sigaranın 800 kuruş 
tan satılması istenmektedir 

50 kr. un festival giderleri için 
Turizm Derneğine kalacağı 
belirtilmiştir. Eteketteki 
fiat nedeniyle esnaf ile halk 
ın karşı karşıya kalıyoruz, 

bunun düzeltilmesi için ba
sın ve belediye yoluyla hal
ka durumun anlatılmasını is 
tedik. Bunu yapamıyacak- 
larını açıkladılar. Bu kez pul 
bastırılarak sigaralara yapış 
tırılmasını söyledik cevap gel 
medi. Yük esnefın üstünden 
alınmazsa sigara satılmaya
caktır." Şükret Solmaz öte 
yandan festival sigaraları bi 

tesiye kadar Samsun ve Mal
tepe sigaralannı tekel idare
since esnafa verilmediğini, 
8 TL. dan esnafa ilk günler 
fatura kesildiği, bunun ka 
nunsuz olduğunu ve Festi
val tertipcileri ile Tekel Mü 
dürü hakkında davacı ola
caklarını bildirdi.

27 Mayıs İlkokulu Öğ
retmenlerinden Cemal Ka
ro! u’un evi kimlikleri sap 
lan mayan hırsızlarca so
yuldu.

Öğretmen Cemal Kami 
ve eşi Nejla Karol'un Bur 

i sa’da oldukları bir sırada 
1 güpe gündüz Balık Pazen 

Mahallesindeki oturdukları 
evin kapı kiliöni kırarak 

I içeri giran hırsızlar, evde 
bulunan ziynet eşyalarını 
\ e bir kol saatini çaldılar.

Çalman zîvnet eşya
ların 15 binlira dolaylarında 

| olduğu öğrenildi.
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 HAFTADAN 

HAFTAYA

Cephe Düşüyor...
Her davranış ve tutumlarıyla suçlu

ların telaşı içindedirler. Birleşmiş görün 
meleri bile bu telaşın sonucundan baş
ka bir şey değildir. Artık ülkede, yalan 
ve talan politika sırını bir daha sürdüre- 
miyeceklerdir. Bir de üstelik geçmişte 
yaptıkları ortaya çıkacaktır tümünün. 
Bunun için ne yapacaklarını şaşırmış 
durumdadırlar. Biraderler tutuklanma
ya başlamıştır bile.. Yeğenlerden başla* 
yıp. biraderlere uzanan bu çizgi yarın 
kendilerine ulaşacaktır belki de.. Korku 
ve telaşları da bulundular..

Öylesine bir devlet yönetimi başlaya 
çaktır ki ülkede, kardeş, kardeşi vura- 
mıyacaktır. Emek karşılığını alaçak, u- 
lus huzura kavuşacaktır. Ve bunlar, 
Türkiye’yi bu hale getirenler, bir daha 
ülkenin başına kâbus gibi çökemiyecek 
terdir..

TRT’ deki saltanatarı da sona ere
cektir yakında. Ekranlardaki şişinmeleri, 
birlik gösterileri de sona erecektir. Aslında 
çıkar ortaklığından başka birşey değildir 

. kurdukları cepheler,topluluklar.. Yakında 
bunun böyle olduğunu tüm Ulus göre
cek ve anlayacaktır...

Bir daha dönmemek üzere gidenlerin 
psikolojik durumu içindedirler.. Burun 
için ne varsa, önlerine ne gelirse tah
rip etmelerini son derece doğal karşıla
mak gerekir.. Cumhurbaşkanlığına yö
nelik tecavüzkâr davranışlarda bulun
maktan bile kaçınmamıştırlar... Ne ol
duklarını, neyin davasını güttüklerini kı 
sa dönemde herkes görmüş, anlamıştır..

Türkiye’nin aydınlık güçleri uyanık 
olmalıdırlar.. Ne yaparlarsa yapsınlar, 
capheciler gitmektedir.. İlerici güçleri, 
batağa saplanmış bu topluluk başları
nı soğukkanlılıkla seyretmelidirler.. On
lara karşı yapılacak her hareket unutul 
masın ki, provakasyondur, İhanettir...

Türkiye'nin tek gündemi vardır 
şimdi, bu çıkar ortaklarına ülke yöne 
timini bir daha vermemek.. Titizlikle 
çalışılması gereken yegane nokta bu
dun. Bunun dışında soyut eleştiri ve 
çok bilmişlik taslamanın ne devrimle 
ve ne de devrimcilikle bir ilgisi olduğu 
söylenemez. Can güvenliğinin olmadı
ğı bir ülkede hiçbir şeyin olamayaca
ğı açıktır. Can güvenliği her türlü sis
temin asgari ortak noktasıdır.

Türkiye aydınlık, hukuka saygılı, 
insan onurunu korumayı görev bilen, 
düşünce özgürlüğünden yana güçler 
tarafından yönetilecektir. Yoksa, çağ 
dışı, sömürücü kafalar yönetemez 
Türkiye'yi.. Ülkemiz bu kadar kötü bir 
yönetime layık değildir. Kimsenin bu 
yönetime itmeye hakkı yoktur bu gü
zelim yurdu...

Onun için kimsenin kuşkusu olma
sın hükümetin güvenoyu alacağından. 
Çünkü, halkın güvenoyu verdiği bir 
yönetime, mecliste güvenoyu verecek 
tir elbette..

gemCik

KÖRFEZ

şiir köşesi

Tavşana Kaç Tazıya Tat
Emekçiler çalıştılar
Gün gün-ay ay*yıl yıl 
ve bir gün durup düşündüler 
Şöyle bir...
Aç sefil...
yeni-teorisiz-düşündüler 
yeni-artık değeri-bilmeden 
Tavşana-kaç tazıya tut 
Diyen işverene karşı 
Ve dediler ki”hak” 
”Olmaz”dedi patron
Ve yine dediler ki ”Bu işyetinde grev var 
O zaman ”lokavt”dedi
Patron.
Direniş uzun
Direniş kuvvetli
Elele...
Ve zafere...

Mustafa ÇAM

Boynu Bükükler
Sabahlan akşama kadar
Unutulmuş bir köşeye 
Bir sürü garipler .dolar 
Kuru bir ekmek peşinde.

Teker teker dağıldılar
Rahat bir yer bulana dek 

Bazende rahat olurlar ama 
İşten atdmayana dek.

Gamlı dünyanın dcr.'inde
Hayâlleri suya düşen 
Türlü dert içinde olan 
Boynu büküklerdir.

Elbiseleri yırtılmış
Yalınayak başı kabaktır
Emelleri yaralanmış 
Olan boynu büküklerindir

Mehmet ÜZBAĞKIRAN

Nöbetçi
Eczaneler

Kuyucu 2 Temmuz " Cumartesi

üzer 3 99 *' Pazar

Merkez 4 »> '* Pazartesi

Gemlik 5 19 " Sah

Z-Namık 6 " Çariemba

Prçrk 7 •• '* Perşembe

Şifa 8 *> ” Cuma

CeyUn 9 9» 1977 Cumartesi

Sayfa j

Hep Beraber Bağırıca
Karanlık ve ayazlı gecede 
Elimizin tuttuğu yerden 
Umutlan kırbaç olmuş 
Körpecik uslarında saklayan 
Yumruk kadar çocukların 
Kanayan yüreklerindeki pınarın 
Korkunç uğultusu geliyordu 

inceden inceye bir sızıdır. 
Yüreğimize doluyordu.

Hep beraber umudumuzu 
Teraziliyorduk 
Hep beraber 
Yüreğimizi dinamitliyorduk 
Hep beraber bağırdık mı 
Nede güzel oluyordu 
Karanlık boğuluyordu

İnceden inceye bir sevinç 
Yüreğimize doluyordu.

Muştala ÇAM

Yollu-Yolsuz
Büyük kentlerin asfalt yolları
Yolun yolsuzları var
Dikilirken kibrit gibi apartmanlar 
Ne de çok yollu yolsuzlar. 
Memurumu, ağamı, esnafmı 
Ne de çok severmişiz parayı 
Yollu yolsuz eşanlamı 
Paramı büyütüyor insanları?
Evlerde halı, çulun içinde can 
Eşitlikten söz ederken yasalar 
Kahkahalar çın çın öter de 
Kan ağlar kimi insanlar

Abdullah GÜN

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE Fİ ATLARI

Resmi İlânlar tek siitun 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

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖR AL

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı
Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı

TEL. : TRT — GEMLİK
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Sağlık Sorunlarımız

Su, tüm canlılarca her un arandır. 
Canlıların yaşamaları sürdürmelerinden 
tutunda. kullanma durumlarına göra su
ya gereksinim duyulur. Hale. İnsanın ya- 

soyunu sürdürmesi yönünden 
canlılar içinde suya daha çok gereksinimi 
olduğunu söylemekle, fazla söz yapmış ol
mayız. insan, toprağı sürecek, ekecek bir 
şeyler yetiştirecek; satacek, geçimini 
sağlayacak. Bunların yan ısı ra arınacak, 
sarûdeyacek. işte, bu son söze, bir nokta 
kaymak çek yarinde olur. Hemen ardın
dan da, hangi suda yada sularda serinle
yecek sorusu gelir?.

Evet, yaz mevsiminin kavurucu sı
caklarında serin/emok, su sporu yapmak 
için kendimizi yumuşak kucağına atıver- 
diğimiz denizlerimiz ne durumda? Har 
denizde, insan avına çıkmış, pusuda bek
leyen. bizfarin sayısından kaç bin koz 
deha çok mikroplar olduğunu hiç düşün
dük mu? Bugün, dMİzItrimiz bizler için 
birer ölüm çukurudur diyebiliriz. Tüm 
bu sözlerden sonra, ilçemize dönmeyi, 
Gemlik'te denize girme sorununu dile 
getirmek, bazı başka yerlere yönelmeyi 
«• görürüz.

(Mmlik Körfezin, en yekin an sene 
incesi. her kıyamdan denize kuşku duy
madan girilir durumdaydı. Ama, bugün
kü durumun, denizin tadını çıkarma yö
nünden elverişli olduğunu, yetkililerce de 
sâyiemek, hu konuda rapor çıkarmak ola 
nakşız Kurşunlu Köyü kıyılarından, Ar
mutlu Bucağlna kadar yay biçiminde kıyı 
şeridi içinde kirlenmemiş, denize girebilir 
yer bulmak için epeyce yorulmak gerek. 
Bir yandan endüstri kuruluşlarının artık
lan, öbür yandan, yaz mevsiminde otuz 
otuz bin nüfusun artığı, gerek sağ
lık kuruluşlarını, gerek belediye ilgilileri
ni bu konuda düşünmekten ayrı koyma
lıdır^

İlçemizin, tüm pis suları. Kumla kı
yılarından Kapaklı Koyu kıyılarına kadar

olan yerleşik bölgedeki pis sularda de
nize akmakta; yada çukurlardan sızmak 
tadır. Buralarda denize girenler, hergün 
sağlıklarını yitirme durumundadırlar. 
Uzaktan gelmiş, kış boyu deniz özlemi 
çekmişler; ne pahasına olursa afsun gi
receklerdir, Önlemek olanaksız Ya İskele
den, tüm şehir kıyısından denize giren
ler önlenemez mİ? Sanırız, buralarda 
mikrop alma tehlikesi ötelerden çok daha- 
faala. Göz göre göre, bir gün insan gücün
den yoksun kalmaktır; şehir kıyılarında 
denize girmeyi önleyememek.

Hole şu sıralarda bulaşıcı hastalıklar 
yakınımızda] Grevden ötürü kalkmayan 
çöpler. İlçemizin doğu yerleşim yerlerinde 
birikinti, akar sular denizle bir olarak I 
, sağlığımızın bozulması doğrultusunda 
eleloler Buna göre, deniz, kara, ilçe içi 
her taraf bizlere karşı silahlanmış. Çöp
lerde oluşan karasinekler, durgun, az 
akar sularda oluşan sivrisinekler gün 
günden artmakta, gün günden çekinceli 
(tehlikeli) ortam oluşturmaktalar. Bugün 
, her tür hastalık taşıyıcısıyla koyun ko- 
yuuayız ilçemizde. Hele sıtma denilen «illet»

Yazımızı noktalarken, şunu hemen 
vurgulayalım. Biz ilçemizde yaşayanlar, 
sokak mahalle temizliğine oldukça titizlik 
göstermeliyiz Denize girmek isteyen ço
cuklarımızı, olduğunca iskele dolaylarında 
denize girmekten alıkoymahyız. Kuşkusuz 
bu durum sorumluları da ilgilendirir.

Aileden, çalışan bir kişinin yatağa 
düşmesi, aileye sorun olduğunca, yerel, 
yurt ekonomisinde de büyük kayıplara 
neden olacaktır. Belki bir gün gelir, gü
zel körfezimizin kirlenmesi aza indirilir 
; çevrede sinek üreten yerler kontorola 
alınır, birlerde şirin ilçemiz, daha temiz 
tutma titizliğini gösterirsek; sağlık sorun 
landa ç»k aza iner.

İstenilen: Şirin Körfezimizi olduğundan 
daha mavi, ilçemizi daha tuzsuz, ba
tıksız görebilmek; bunun yanında bizlere 
düşeudeıî Gelocokde daha sağlıklı günler, 
»izin olsun» demektir.

B

kim ne ödedi
Adı Soyadı TLAdı Soyadı

Yaşnhoy Danış 42365.—
San Aydın 8705.—
Kemal Konak 6885.—
Ali Fidan 4085.—
Haevn Kiremitçi 122655.—
AH Ter»-zer d» 3455z—
Toeof Tekin >350 —
Şaban Tekin 5240 —
Ahmet Kahraman 2910.—
Osman V idi al i Vergisiz
AS Yardımcı 2415.—
H İbrahim Abyol 41125.—
Fehım Aydın 7565.—
Konul Sarık «ya 2860.—
Nurettin Kardeştnncer 88.490.—
Enver Çelik Zarar Beyan Etmemiştir

Hazım Hakikat 1505.—
Halil Hakikat 1615.—
Necdet Ülkü 4500.-
Hiiseyin Karakaş 2010.—
İbrahim Aydınlı 12905.—
Ahmet Kaynatma 385.—
Mümin Kuzey 3460 —
Hamdi Kuzey 4730.—
Bilgin Üstünol 11785.—
Mustafa Meriç 850.—
İsmail Uysal M,B.etmemiştir.
Ahmet Muhtar öntay 4835.—
Süleyman Şener 2960.—
Nevzat Sipahi 325.—
Güngör Mert 38660.—
Hüsnü Gümüş 1655.—

YENİ ÇİFTLERE MÜJDE 

1-2 SAAT İÇİNDE 

DAVETİYELERİNİZİ

ALABİLİRSİNİZ

Matbaamıza Uğrayıp Çeşitleri 
Görün...

Körfez Basımevi

istiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı tel. 797
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Av. M. Cenglı Gürel
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gemük

KÖRFEZ
2 Temmuz 1Q77Cum«rtngSayfa 4

Han
G ’mlik Belediyesi Başkanlığından

1» Kai»t>ıiuıa .1 bilinde muhtelif sokaklarda yapılacak beton tretuvar ve 
bordür kaplama işi 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü 
ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- Muhammen bedeli 750.000.- lira olup, muvakkat teminatı 33.750.- 
liradır.

3- İhalesi 20. Temmuz. 1977 Çarşamba günü saat 15.- de Belediye En
cümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye iştirak edeceklerin üç gün evvelinden müracatla iştirak belge
ci almaları gereklidir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlardan dolayı gecikmeler dikkate alınmaz.

Tekel Müdürü Sabahattin Koruköy’e Açık Teşekkür
Sayın Tekel Müdürümüz Sabahattin Koruköy'ün üstün çalışma ve gayrathr. 

ile İlçe merkezinde olduğu gibi bölgemizde de Filitreli sigara ile Rakı sıkıntısı
nın tamamen giderilmiş olduğunu.

Sosyal yönleri ile de Turizme hizmeti ön planda tutan Sabahattin Keruköy’ûn 
bu hizmetlerinden dolayı bölgemiz halkı ve bayilerinin teşekkürlerini ve başardı, 
sağlıklı çalışmalarının devamını gazeteniz eliyle iletiriz.

Armutludan. Osman Gönder, Mehmet Beşler, Mehmet Üçler*
Fıstıklıdan. Nensin Kurşun, Ahmet Sağmak.
Kapaklıdan. Mustafa Güler, Necmettin Yılmaz

İLAN
$.$. GÜNAYDIN İSÇİ YAPI

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin ortaklarına inşa edeceği meskenleri 

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

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

MAYADAĞ
$iMDi gemlİk te Fenni Hamur Mayaları
Fırıncılar, Tatlıcılar, Ev Hanımları Mayadağ Yetkili Bayii 

EMRİNİZDEDİR
Necmettin Antekin

Pazar Caddesi 20/B
Belediye Ekmek Fabrikası Karşısı

Teld76-297 GEMLİK

GEMLİK KÜRFEZ
ŞİMDİ DE İLÂN VEREKLÂMCILIK 

İŞLERİNİZDE
Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde

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

ÇATAK 
TUHAFİYE
Yeni Dükkanında 

Mevsimin Yemyeşilleriyle
HALKIN 

Hizmetindedir
Bay ve Bayan Giysileri 

Yazlık Gömlekler

Tişortlar

Deniz Mayoları

Kot Pantolonlar 

iç Giyisileri

Ali Çatak
Demirsubaşı Mahallesi Çeşme Sokak. No.3 

(Yeni Çarşı Girişi) GEMLİK

BABA
BİSİKLET VE 

MOBİLET TAMİR

ATELYESİ

BilumumBisiklet ve 
Mobilet yedek parça 
lan, eski bisikletler 

uygun fiatlarla satın 
alınır ve satılır.

Not : Dükkânımız Cumartııi n 
Pazar günleri hizmetinlzdıdlr.

Alemdarlar Sabun Fabrikası Arkan

Gemlik

GEMLİK ASLİYE

HUKUK 

HAKİMLİĞİNDEN 

1977/1023

Gemlik Narlı Köyü Ayu 
mimi mevkiinde kain doğusu 
Gültekin Ulusoy batısı, kuru 
dere ve dereden sonra Davut 
özdemir. Kuzeyi yol, Güneyi 
kumsala, paralel yer ile çevri 
li gayrimenkullerin senetsiıdm 
adlarına tapuya teıçili Gültn 
Ulusoy vekili Av. Halil Ssymea 
tarafından talep ve dava edil 
diğinden iş bu gayrimenkul 
üzerinde başkaca mülkiyet id 
diasında bulunanların ilan ta 
rihinden itibaren 3 ay içisde 
delilleri ile birlikte hakimliği 
mize müracaatları teminse 
rica olunur.

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
Davacı Fehmi Ateş vekili Av. Mehmet Cengiz 

Göral tarafından davalılar haizine ve Gemlik Bele
diye Başkanlığı alehine açtıkları tescil davasında
Gemlik ilçesinin tersane üstü mevkiinde, doğusu
Umurbeyli Salih, batırt ve kuzeyi ve güneyi orman
ile çevrili içeriside zeytin ağaçlan bulunan 4 dönüm
genişliğindeki gayrimenkulun zilyetlik sebebi ile dava*

SATILIK TELEFON
Miiraeat Gemlik Körfez Gazetesi TL: 797

cı Fehmi Ateş adını tescili istendiğinden bu y**r hakkın 
da hak idda edenler varsa 3ay içerisinde mahkeme 
misin 977/8 esas sayılı davasına mnracatları ilan 
olunur.

GEMLİK 

KÖRFEZİ 
OKUYUNUZ 
Okutunuz

Abone L
Olunuz



DURMAYALIM DÜŞKRİZ

gemlik

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

▼ II- : 8 BAYI : £08 rİATI 80 KURUŞ

Şenel İş’in Grevi 32. Gününü Doldurdu

Sendika özel Komisyonun Teklifini

9 TEMMUZ 19TT CUMARTESİ

AP İşçi Komitesi BsL Cahit Dana 
Bu kez Gazetemiz Sahibinin 
Yolunu Keserek Ölüm ile Tehdit 
Etti ve Dövmeğe Yeltendi

Kabul Etmedi. Yeni Teklif Sunuldu
Disk’e bağlı Genel İş 

Sendikasının Belediye İş
yerinde başlattığı grev 32. 
gününü doldururken taraf 
ter arasında anlaşma sağ 
: anamadı.

Belediye Meclisi üye 
eri arasından kurulan ö- 
zei komisyon hafta içinde 
tccianarak. toplu sözleşme 
görüşmelerinde tarafların 
•niaşamacıkıan maddeler 
üzerinde incelemeler yaptı 
ve Sendika yetkilileriyle 
görüşme isteğinde bulun- I 
dinar. Salı günü Beledi- I 
yede toplanan taraflar 
ania»mava varamadılar.

Genel İş Sendikasının 
Belediyeden teklif isteme
si merine görüşmelere bir 
süre ara verildi. Bu arada 
sendikaya verilecek tekli
fi hazırlayan Meclis özel 
komisyonu, sendikacılara 
iki daktilo sayfası tutan 
tekliflerini sundular. Tek 
lifleri incel iyen Genel iş 
Sendikası yöneticileri bir 
caat sonra teklifi kabul 
ermediklerini bildirerek 
Mustafa Kemal Paşa Be
lediyesiyle imzalaladtkları 
toplu sözleşmenin 
aynının kabulünü istediler. 
Özel komisyon anlaşma 
ortamının doğabileceğini, 
sendikanın kabul etmedi
ği maddeler üzerinde ko
nuşma açılması isteğinde 
bulundu. Fakat Sendika 
yetkilileri bunu da kabul 
etmediler ve son verilen 
Kemal Paşa toplu sözleş

mesinin aynının katulu ha

Hırsızlar 250 bin TL. Senet Çaldı.

İsmail Şirin’in Evi Soyuldu
İlçemizin tanınmış iş 

adamlarından İsmail Şirin 
»ı evi bilinmeyen kişilerce 
»oyuldu, soyguncular kasa
da bulunan 250 bin liralık 
•ererleri çaldılar.

İsmail Şirin' in yazlıkta 
ofmaamdan yaradan hırsızlar 
leriklâl caddesinde bululan 
Şirin apartmanının 1, nci 
katındaki daireye kapı kilidi 
kırarak girdiler. Sigortalan 
gevşeterek kasanın bulun

lînde grevin hemen durdu 
ruiacağtnı bildirdiler. Ta
raflar arasında anlaşma 
zemini doğmayınca yapı
lan protokol ile görüşme
lere son verildi.

DEMİRTEL’İN 
AÇIKLAMASI
Görüşmelerde anlaş

ma sağlanamayınca gaze
tecilerin sorularını cevap- 
lıyan Genel iş Bursa Baş

7. GEMLİK TURİZM FESTİVALİ SONA ERDİ.
|Bu yıl yedinci kezMyapıl- 
maktaolan Gemlik^Turzim 
Festivali 6 ve 7 Temmuz 
günleri yapıldı.

6 Temmuz çarşamba

Romanya ekibi geçit tö
reninde görülüyor.

duğu odaya kirbit çakarak 
girilmiş ve kasada bulu- I 
lunan 2S0 bin lira değerinde 
ki çeşitli kişilere ait senetler । 
çalınmıştır.

Hırsızların kasadaki se- . 
netlerden başka birşey al
madığı görülmüştür, Ola- 
layı incelemek üzere Bur- I 
se' dan getirilen parmak İzi j 
mütehassızı hırsıza ait hiç 
bir İz bulamamıştır.

kanı Rafet Damirtel, sen
dikanın gtev aşamasında 
bulunduğunu ve bu aşa
mada grev öncesi pazar
lıkların yapılmayacağını 
belirterek ''artık müzakere 
ler safhası geçmiştir. Bu 
dönemde teklifler konuşur. 
Teklifler verilir ya kabul 
edilir ya da red edilir. Bu 
gün de böyle olmuştur. 
Ücretlerde anlaşma sağ
lanmış olsa bile sosyal 

günü saat 18.15te kor
don boyunda yapılan ge
çit töreniyle Festival baş- 
ladı. Festival açılış konuş-

. masını yapan ^Kaymakam* 
Namık Kahvecioğlu günün 
anlamını bildiren bir konuş
ma yaptıktan sonra Bursa 
valisi Mehmet Karasarlıoğ- 
lu, turizmin ve festivallerin 
önemini belirti. Daha son
ra başta Romen ekibi ol
mak üzere geçit töreni baş
ladı. Bu yıl festivale Ankara 
Hoytur ekibi. Şişli turzimfol 
lor derneği, Gemlik Kız Mes 
lek lisesi ve kılınç kalkan e- 
kibi katıldı.

7, Gemlik festivali 6 ve 
7 Temmuz geceleri yapılan 
gösterilerle son buldu.

Osman Arslan'ı öldüren katil 64 yerinden bıçaklandı
Mustafa Birlik Cezaevinde Öldürüldü
Geçen hafta Belediye 

parkında Osman Arslan' ı 
yaylım ateşe tutarak öldü
ren Mustafa Birlik cezae
vinde bir gün kaldıktan son 
ra eski bir hasmı tarafından 
bıçaklanarak öldürüldü.

Osman Arslan' ı öldür
dükten sonra Gemlik poli
si tarafından Orhangazi Fin 
dikli köyünde yakalanarak 
tutuklanan Mustafa Birlik 
geçen hafta ya
pılan mahkemesi sonucu 
Gemlik cezaevine kondu. 
Ama daha önceki tutuklu
ğu sırasında dövdüğü Ay
dın Demirtaş tarafından ça- 

güvence maddeleri ile sos 
yal haklarda biz çok geri
ye döndük. Belediye sos
yal haklar konusunda hâ
lâ uzlaştırma kuruluna 
giden noktadadır. Biz gre 
ve politik nedenlerle de
ğil hak almak için gittik. 
Politik olsaydı seçim ön 
cesi başlatırdık. Toplu »öz 
(eşmeyi ücret olarak gör
mek yanlıştır. Toplu söz
leşmenin diğer maddeleri

Bu yıl 7. Gemlik Festivaline katılan ekiplerin azlığı ve Festivale ilgisizlik 
dikkatleri çekti. Halk foklör ekiplerine gerekli ilgiyi göstermedi. Festivalde 
değişiklik görmeyi arzuladıklarını belirtiyorlar.

kı ile 64 yerinden yarala
nınca, cezaevinde ancak 
bir gün yaşama olanağı 
bulabildi.

KAVGA BAŞLIYOR 
Müstafa Birlik Gemlik ce
zaevine girdikten sonra ci
nayet suçu işlemenin ver
diği büyüklük ile bazı mah
kumlar üzerinde baskı kur
mak istemesi eski kavga
lısı Aydın Demirtaş ile tar
tışmasına yol açtı. Gece 
saat 22. 30 sıralarında baş 
layan kavgada, Engürülü 
Bekir adındaki mahkum 
başına vurulan aygaz tü
pü ile yaralandı. Daha son* 

yaşamımızı ilgilendiren 
konularla doludur. Biz 
şimdi yeni bir teklif ile 
geliyoruz ve diyoruz ki 
Kemal Paşa'nın toplu söz 
leşmesi aynen kabul edil
sin. Bu geri bir toplu söz 
leşme teklifidir, pazarlık 
yapamayız,»' 

ra çakı ile saldıran Mus
tafa Birlik' in elinden ça
kıyı alan Aydın Demirtaş, 
çakıyı hasırımın üzerine 
batırmağa başladı. Kavga
cılar mahkumlar ve gardi
yanlar tarafından ayrıldık
tan bir süıe sonra Musta
fa Birlik öldü.
Ceset üzerine otopsi ya
pan Hükümet Tabibi Mus 
tafa Karbay cinayetin çakı 
ile işlendiğini ve vücutta 64 
yaranın bulunduğunu açık 
ladı Karbay. öldürücü dar
benin kalbe isabet eden 
yaradan meydana geldiği
ni söyledi.

Petrol İş Sendikası 
Genel Kurul toplantısının 
yapılmasından sonra EVİN 
Restaurant'ta Gazetemize 
açık küfürler eden AP İş 
çi Komitesi Başkanı ve 
Petrol İş Sendikası Gem
lik Şubesi Yönetim Kuru
lu üyesi Cahit Dana, bu 
kez de gazetemiz sahibi 
Kadri Güler'in yolunu ke
serek ölüm ile tehdit etti.

Ecevit Hükümetinin 
güven oyu almadığından 
bir saat sonra 17.15 te 
İtfaiye aralığından Balık 
Pazarına gitmekte olan

Su Ürünleri 
Kooperatifinin 

Karşılandı.
Gıda Tarım Hayvancı

lık Bakanlığı Su Ürünleri 
| Genel Müdürlüğünce Bir 

Süre önce Saptanan ” De
niz Ürünleri Av Yasaklan" 
na İtirazda Bulunan Gem
lik Su Ürünleri Koop. İtirazı 
Olumlu karşılandı.

Su Ürünleri İstanbul 
Böl. Müd. Koo gelen Yazı
da; Yasak Tarihlerinin Daha 
sıhhatli belirlenmesi üzerin
de durulacağı belirtilerek 
uskumru balığının 31 Ma
yıs, sardalyenin 15 Haziran

dan sonra avlanma ve satılma 
sınaizin verildiğini açıklanıyor.!

Kadri Güler'in önüne ge
çen Cahit Dana ve kendi 
ni Ak Ajans'ta çalışan ga 
zeteci diye tanıtan şahı», 
küfürler ederek dövmeye 
kalkmış ve ölüm ile leh 
dit etmişlerdir.

Saldırganların Gaze
temizde çıkan yazılarından 
dolayı Kadri Güler'e sal
dırdıkları açıktır. Son gün 
lerde Gemlik’te azgınlaşan 
bazı grupların kimlerden 
destek aldığı da ortadadır. 
Saldırı olayını ve saldırgan 
lan nefretle kınarız.

" Tekel Müdürü 
Koruköy" Karaborsa 
Sigara Sattırmaya
cağız " dedi

Gemlik Tekel Mü
dürü Sabahattin Koruköy 
gazetemize yaptığı açıkla 
mada kimseye karaborsa
dan filitreli sigara sattırma
yacaklarını açıkladı.

Koruköy açıklamasın
da. Festival sigaralarının 
üzerindeki eteket dışı 8 li 
radan satılmasının isteği 
Festival Komitesi Başkanı 
Kaymakam ve diğer kişiler 
den geldiğini belirtilerek.” 
50 krş. fark bağışmakbu- 
zu ile Turizm Derneğine bı 

। takacaktı." deniyor. Açık
lamada daha sonra sahilde 

) karaborsa sigara sa 
I tılmağa yeltenilmesinln du 
| yulduğu belirtilerek ” bu 

gibi kimseler takip edilecek 
ve cezalandırılacak ’’ de
niliyor.

Açıklamada Haziran 
ayında bayilere toplam 5608 

| kg. filreli sigara dağıtıldığı 
i Temmuz ayında da toplam 

1154 kg. dağıtımın yapıldı 
! bildirilerek " tüm bunlara 
| karşı şahsıma yönetilen it- 

hamlar insafsızlıktan öteye 
! gidemeyecektir " deniliyor

Anadolu Lisesi 
Sınavlarını 3 kişi 
Kazandı.

İlçemizde Anadolu Li 
sesi 2 nci basamak sınav 
farına katılan öğrencilerden 
Güven Taşkın, E Yusuf Al 
pay,ve Nail Baylar’ın sınav 
lan kazandığı öğrenildi.
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KÖRFEZ
ÖZÜR

Yazarımızın yazısı elimize ulaşmadığın
dan yaymlsyamadık özür dileriz.

G. KÖRFEZ

tür Köşesi

Bir Büyük Sevda
Evren'n neresinde bilmen 
Ateşböce kİ erinin 
Şarkılar söylediği mehtaba 
Gün gibi doğması güzelliklerin 
İşçi tulumlarına dek 
Irgat ateşlerine dek 
Duyulması türkülerin 
Diyarında 
Sarmaşıklardan bir çelenk 
Gül ağacında sevda 
Bir tatlı tebessüm 
Yarin dudağında 
Çocuklar oynuyor 
Kâh deniz kenarında 
Kâh derebyolannda 
Bîr büyük sevda 
Bir büyük umut 
Nah şuracığımda 
Taââ şuracığımda

Mustafa ÇAM

YENİ ÇİFTLERE MÜJDE

1-2 SAAT İÇİNDE 

DAVETİYELERİNİZİ
ALABİLİRSİNİZ

•AMİBİ: IIÜBBYİM — KADRİ GÜLER

0ORVMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İdare Yari ; Gazhane Cad. Şirin Patajı

Dizgi ve atkı ı Kür faz Batime* I - Şirin Patajı 

TBL. : TRT — GJIMLİR

Nöbetçi 
Eczaneler

Ceylân 9 Temmuz " Cumartesi

Kuyuca 10 »T ” Pazar

Özer Tl Pazartesi

Merkez 12 »» " Sah

Gemlik 13 9* " Çarâamba

Z-Namrk 14 " Perşembe

Erçek 15 ” Cuma

Şifa 16 »• 1977 Cumartesi

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi ilânlar tek autun em.si 30 TL, 
Mahkeme ve *cra ilânları sütun cm.si 15 TL

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

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

Matbaamıza Uğrayıp Çeşitleri
Görün...

Körfez Basımevi

İstiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı tel. 797
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 KÖRFEZ —
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi 

Satış Memurluğundun
Gayrimenkulllerin Açıkaıtırma İlanı

Dosya No : 977 / 3 izalei - şuyu satış

Bir adam bükreöi. Çevresine jöy/e 
Wr SiAııtjı, hafiften gerJa.ı kırdı; du* 
faklarım iki yana yayarak ağlamakla gül
mek arasında... Kükredi ki, yar gök inim 
inim inledi. Daha bir potlanarak objek
tiflere* Verilemez, Anayasa çiğnenir; de 
mekratik yollar tıkanır... ■> gibi sözcükler 
sıraladı Sa adam o denli uçurum kıyısın- 
deydi ki. beti benzi renkten renge giri
yor, deke çek da mora karşın, sarılar dal 
gelantyordu « başar » çehresinde. Bu kişi, 
çoğunca ipin ucunu daha da kaçırıyor bar 
bar bağırıyordu. «Utanılacak işler bun- 
lor, utanç verici bîr şeyler oluyor.Ama, 
bu a adam bir arkasına baktvarmeliki, ne 
denli utanç verici şeylere çevirdiğini göre
bilmeli ki.
Ülkede seçim otmuş, yollar tıkanınca. Hem 
de arkanca bir seçim, ülke, o duruma sokul 
muş bunalımları doğmuş: ölenler, kıyan
lar kıyılanlar. . Sözün özü ülke halkında 
can; mal güvenliği korkusu almış yürü
müş ki anlatılamaz. Dahası: Birbirinden 
kuşku duyar, güvenemez olmuş karşıda- 
kine hem an yakınlarına. Ülkenin kasa
sı da soyulmuş söyü edilen adamın ya- 
kmlarıca, hemde ortaklarınca Para ba
salım demişler, başmışlar. «Borç alalım» 
demişler, dost ülkelerden ses yok. İna
nan, güvenen yakki ses ola.

İşte, sözü edilen erken seçimden son 
re, ülkenin sorunlarını çözecek, dış, iç
te güvenilir kişiler gelmiş iş başına. Gö 
rev varilmiş, en yüksek ülke yöneticisin 
ce kendisine. Verilmiş ama, olana ba

kın. Seçimlerde ağır suçlamalar yağdırı
lanlar blrlblrlerlne blrleşivermlşler. Bu 
koz do, bağırmış o kükreyen adam. Ül
kenin. Çankaya denilen sırtlardaki köş
ke. Köşkte do ülkenin on büyüğü oturu
yor. Belki duyuramam diye, İki elini 
ağzının yanlarına götürerek «Çankaya 
Hükümeti kurulamaz...» demiş. Demiş 
tınan olmamış. Ötedenberl ortakları o- 
lan kurtla anahtar da arkalamışlar atı. 
Bu koz, olan ülkenin seçimlerin toplan
dığı binada olmuş. Bakmışlar kİ papuç 
pahalı «Hayır güvenmiyoruz» sana de
mişler. Böylece İş kendilerine kalmış. 
Gün gelmiş göreve çağrılmış «Büyük 
Türkiyeyl» yaratacak adam.

Bugün, 4 Temmuz 1977 Çarşamba. 
Saat onsekiz sıralarında ikinci bir adam 
çıkıyor Çankaya tepelerine. Bu kadar 
kem söz etti. Ülkenin yönetimini alacak 
o adam. O kadar çağdışı sözler etti de 
düşünceli çıkıyor Çankaya tepelerine. 
Omuzları biraz daha sarkmış, ayakları
nı siirçerceslne yilrüyordur herhalde. Ne 
yüzle bakacaktı, ülkenin en büyük yöne
ticisinin yüzüne?.,

Aldı «emaneti» Kopmuş filme yeni
den başlıyor ülke insanları. Geçmişe ba
karak, bu filmde nelerin olabileceği kuş 
kuşkusundan ayıramıyorlar kendilerini. 
Ne görecek bu ülke halkı, at, anahtar, 
kurttan.

Varalım bekleyelim. Geceler doğur
gandır.

Şuyu-un izalesinin temini bakımından, Gemlik Sulh Hukuk Hekimliğinin 9.8.1976 
tarih ve 975/278 esas, 976/237 karar sayılı izalei-şuyu ilâmına atfen satılmasına karat 
verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti adedi ve evsafı:

1-Gemlik Tapu sicilinin Pafta; 17. Parsel: 682 de kayıtlı Gemlik Kurşunlu köyü 
çatal mevkiinde kâin 374 metrekare miktarlı ve bilirkişi tarafından 20.000. liraya 
kıymet taktir edilen zeytinlik,

2- Gemlik Tapu sicilinin Pafta: 17, parsel: 677 de kayıtlı Gemlik Kurşunlu Köyü 
çatal mevkiinde kâin 388 metre kare miktarlı ve bilirkişi tarafından 30.000.- liraya 
kıymet taktir edilen zeytinlik ki cem'an iki parça gayrimenkul açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

İşbu iki parça gayrimenkulün 1/2 hissesi Fatma Maeide Kazancı lehine intifa 
hakkı ile takyidlidir.
SATIŞ ŞARTLARI:

I-Satış 9.8.1977 Salı günü yukarıdaki sıra gereğince;
1 nolusıradaki 682 parsel sayılı gayrimenkul saat 14.30 ilâ 15.00 arasında

2 nolu sıradaki 677 parsel sayılı gayrimenkulda saat 15.00 ili 15.30 arasında 
GEMLİK İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin%75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçme şartı ile ihale olunur. Böylece bir bedelle alıcı çıkmasea en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 19.8 1977 Cuma günü aynı yerde ve aynı 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüchanh alacaklıların alacağını 
ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale ölünür.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 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 İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 

faizden ahcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

Adı Soyadı

kim ne ödedi

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aşık olup 

masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 977/ 3 izaleyi şuyu satış sayılı dosya 
numarasıyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

TL Adı Soyadı TL
(1c. tf. K. 126 )

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

Yılmaz Akın 
Harun öner 
Rnkiye Evranos 
Kevser Eıtürk 
Brsan Öksüz 
Aü Ünal
Kamal Kaya
Sinan Tuğrul 
Teoman Ekim 
Hüseyin Tunç 
Hüseyin Sağnak 
Ali Fehmi Çoşkun 
Hayri Gülenç 
Hâşan Meme 
Sefahattin Çoşkun
Hüseyin Aksu 
Haşan Parlak
Bayram Kavalcıoğlu 
Mehmet Yürû-
Pen» be Çengel taş Zar: 
Haesn Tjr^nt 
E em s! 6zyücel 
Mehmet Acarlı
Rıfat Aydın 
Bomozan Korkmaz 
Kemal Başar Beyana 
Fevzi Cao

220.— 
6290.— 
1127.— 
6772.— 
4947 — 
735.— 

5135.— 
2850.—

36715.—' 
1405 — 
5065 — 
9930.—

Vergisiz 
JJ .vermemiştir^ 

1010 —
Vergisiz,— 

2255.— 
1300 — 
402,— 

geyan Etmiştir, 
5451/— 

432.—
Vergisiz 
7060.— 
2140 —

Vermemiştir 
4565/—

Selçuk Ertür 27610.—
İhsan Koçdemir 665.—
Ahmet Çevik 610.—
Avni Beliç 16690.—
İsmail Birgün 13535.—
Sadık Çoşkunyürek 2115 —
Hüseyin Çaylayan 3590.—
Cevdet Solmaz 4480.—
E, Yanbollu Beyanname Vermemiştir.
Timur Demiriz 4000,—
H. Fehmi Güngör Mahrat Beyan Et
miştir
Ali Rıza Birkan 2155. —
Selim Solmaz Beyanname Verınemişir, 
Haşan Yüksel
Aydın Erenoğlu 20530.—
Barbaros Balmumcu 43900.
Ali Yazıcı 1010.—
Hatice Kınay 3947.—
Mastafa özergen 72695.—
M . Nuri Kumla 20080.—
Hafit Büyüköğüt 2047.—
Ynsuf Büyüköğüt 1646.—
Naciye Tezse ver 4447.—
Hüseyin Berber 2450.—
Cemal Erkul 6255.-
Kemal Erkul 27622.—

GEMLİK KÜRFEZ
ŞİMDİDE İLÂNVEREKLÂMCILIK 

İŞLERİNİZDE
Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde

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

SATILIK TELEFON
Müraeat Gemlik Körfez Gazetesi TL: 797



Av. M. Canglı G6r»l 
SAHİBİ 

HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemLik

KÖRFEZ
9 Temmuz 1977 Cumart^jSayfa 4

Hân
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

1- Kasabımın d-fiilinde muhtelif sokaklarda yapılacak beton tretuvar vo 
bordür kaplama işi 2490 (ayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü 
ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- Muhammen bedeli 750.000.- lira olup, muvakkat teminatı 33.750.- 
liradır.

3- İhalesi 20. Temmuz. 1977 Çarşamba günü saat 15.- de Belediye En
cümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye iştirak edeceklerin üç gün evvelinden müracatla iştirak belge
si almaları gereklidir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlardan dolayı gecikmeler dikkate alınmaz.

Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Der. 
Başkanlığından Önemli Duyuru

1 — Vatandaşların şikayeti üzerine dernek idare kurulu olağan
üstü toplantı yaparak Gemlik hudutları dahili içersinde bütün bak
kal ve bayiiler gözönünde tutularak şu karar alınmıştır.

2 — Tekel idaresinden halk ihtiyacı için verilen Samsun, Mal
tepe, Kıbrıs, ve Turizm derneği tarafından dağıtılan festival si
garaları paketlerin üzerinde açık fiatı bulunan sigaraların hiç bir 

îsuretle mazuriyettanılmadığını açıkça belirtilmiştir; Sigara üzerin
de satış fi atından fazla para alınmaz. Aşağıda fi atları belirtilen siga
ralar nerede olursa olsun hiçbir snretle fahiş fiatla satılmıyacak 
tır.

1 • SAMSUM : 750 Kuruş

2 - K. MALTEPE: 750Kuruş

ÇATAK
TUHAFİYE

I Yeni Dükkanında

Mevsimin YeniÇe$lfIerlyle
I HALKIN

î Hizmetindedir
Bay ve Bayan Giysileri 
Yazlık Gömlekler

Tişortlar
Deniz Mayoları

Kot Pantolonlar 
iç Giyisileri

Ali Çatak
Demirsubaşı Mahallesi Çeşme Sokak. No.3 

(Yeni Çarşı Girişi) GEMLİK

KAYIP
1,8,1974 tarih, seri A- 11 

ve 1374/844774 Nolu Vergi 
makbuzumu kaybettim. Hü
kümsüzdür.

Binnaz Kutay

ZAYİ
16 DS 946 Plakalı kam

yonumuzun' plakasını kaybet
tik. Hükümsüzdür.

Kay* Tic, Koli. Şti.

İSİM TASHİHİ 
İLANI

Gemlik Nufus Kütübün- 
de yazılı olan Düzgüa adı
mın Murat olarak Gemlik As 
liye Hukuk Hakimliği 977/256 
esas 977/63 kararı ile düzelt
tim ilan olunur.

Murat Araz

GEMLİK
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ 
Okulunuz

Abone 
Olunuz

MAYADAĞ
SiMDi gemlİk te Fenni Hamur Mayalan
Fırıncılar, Tatlıcılar, Ev Hanımları Mayadağ Yetkili Bayii

EMRİNİZOEDİR
Necmettin Antekln

Pazar Caddesi 20/8
Belediye Ekmek Fabrikası Karşısı

T e’d 76-297 GEMLİK

3 - U. MALTEPE: 9TL

4 - KIBRIS: 1OTL

5 - TURİZM FESTİVAL SİGA 

RA: 750 Kuruş

Bu fiatlar üzerinde satış yapan esnaflar hakkında 507 sayılı 
| kanunun 25. maddesi hükümlerine göre vatandaşa fazla faiş 
satış yaptığı gerekçesiyle 500TL ağır para cezası 6 ay geçici ola* 

I rak yasa gereğince düşürülmesine karar alınacaktır, ve Tekel bayi
liği iptal edilecektir. Bu bakımdan bakkalvebayiilerimizin satacak
ları tekel maddelerini hassasiyetle ve dikkatle satış yapmalarını 
önemle rica ederim.

Dernek Başkanı 
ŞÜKRET SOLMAZ

KÖRFEZ BASIMEVİ
Ofset baskı ve

Varak yaldızlı

Düğün, nişan, sünnet

Davetiyelerinde en güzeli

TİCARET ye 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

Matbaamızda Çalışmak Üzere ilkokulu
Ditirmiş Çırak Aranıyor
MÜRACAT: GEMLİK KÖRFEZ BASIMEVİ
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Toplu Sözleşme ile İşçiler Birinci yıl 55 TL İkinci yıl 50 Tl. Ücret Zammı aldılar i

BELEDİYEDE GREV SOMA ERDİ

Toplu Sözleşme imzalandıktın sonra iki başkan grev 
gömleklerini giy di [er ve ”bir daha bu "gömleğe JişallahJJgerek 
kalmıyacak" dediler

Gemlik Belediyesinde 
7 Haziran günü Disk’e 
bağlı Genel iş Sendikası 
tarafından başlatılan grev 
tarafların anlaşmasıyla so 
na erdi. İşçiler birinci yıl 

TOPLU SÖZLEŞME İŞÇİLERE NELER GETİRDİ

* Genel Iş’in yurt içi ve Yurt 
dışı eğitimleri için ücretli izinli sayı- 
labilme.

* Sendika üyesi işçinin 1.3.978 
tarihine kadar iş akitleri fes edildi
ğinde 35 günlük ücretleri tutarında 
1.3.1978 den sonraki.iş akitlerinin 
feshinde 40 günlük ücret tutarında 
kıdem tazminat ödenir.

* Kıdem tazminatına esas olacak 
ücretin hesaplanmasında; işçinin en 
son aldığı ücret esas olup, sosyal 
ve ayni yardımlar tutarı hesaplana
cak.

* İşçilerin günlük ücretlerine bi
rinci yıl 55 Tl. ikinci yıl 50 Tl. üc
ret zammı yapılır.

• 1 Mayıs İşçi Bayramıdır. 1 
Mayıs Emekçi Bayramında işçiler ça 
lıştırılırsa 4 yevmiye ödenir.

* İşçiler düşünce vs inançların
dan ötürü tutuklandıkları yada gözal 
tına alındıklarında aylıklarının 2/3 
ödenir.

* İşçiler işe alındıkları işin ve iş 
yerinin dışında çalıştırılamaz.

* Yılda iki maaş tutarı ikramiye 
ödenir.

* İşçilerin sosyal, ekonomik ve 
kültürel gelişmelerini sağlamak, e- 
meklilik güvencesine katkıda bulun
mak üzere maaşlarına 75 Tl. sosyal 
güvenlik zammı yapılır.

D. S. 4 te

ücretlerine 55 TL. ikinci 
yıl 50 TL. zam aldılar.

Genel İş Sendikasının 
Akmanlar Pasajında bü- 
lunan Lokalinde toplanan 
taraflar işçilerin alkışları 

arasında toplu sözleşmeyi 
imzaladılar. Kaymakam Na 
mık Kahvecioğlu, Beledi
ye Başkanı İbrahim Akıt, 
Başkan Vekili Aydın Eren 
oğlu. Meclis üyeleri Ce

mal Ergen ve Ziya San- 
şen ile Genel İş Sendika 
sı Bursa Şubesi Başkanı 
Raf et DemirteL diğer Sen 
dikacılar ve işçilerin hazır 
bulunduğu toplantıda ko
nuşan Bel. Bşk. İbrahim 
Akıt” biz işçilerimize bu
gün aldıkları ücretten da
ha fazlasını vermek iste
riz. Fakat Belediye Bütçe 
miz buna müsayit değil. 
Bazı yatırımları durdura 
rak bu toplu sözleşmeye 
evet dedik. Gemlik'in da
ha fazla pislik içinde kal
ması büyük zararlara yol 
açabilirdi. Toplu sözleşme 
iki tarafada hayırlı olsun"' 
dedi. Daha sonra konu
şan Sendika Başkanı De- 
mirtel ise. Belediye Baş 
kanvekilinin toplu sözleş
menin imzalanmasında 
büyük yardımları olduğu
na değinerek,” taraflar a- 
rasında kısa zamanda an

Grev sırasında birbirleri 
ni ağır dille suçlayan Akıt ve 
Demirtel, toplu sözleşme sonun 
da sarılarak öpüştüler ve ’’ 
artık kırgınlıklar bitli” dediler

laşmaya varılması bizi se 
sevindirdi Törenden sonra 
Gemlik'in temizliğine baş 
(anacaktır.* dedi. Kayma
kam Kahvecioğlu ve Ay
dın Erenoğlu'nun konuş
masından sonra toplu söz 
leşme imzalandı.

Toplu sözleşmenin imzalandıktan sonra temizlik işçileri ilçeye dağılarak bir aydır 
Okumayan çöpleri topladılar İşçiler toplu sözleşmeden memnun olduklarını bildirdiler

Denizde Ölü Bulunan Şahsın 
inlihar Ettiği Öğrenildi

Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı "Direniş yasa dış;,halka 
karsıdır. Dükkânlar açılmazsa yasal işlem uygulanacaktır.” 

KASAPLAR BOYKOTA BAŞLADI 3

iki gön önce Balıkçı 
Barınağında ölö bulunan 
şahşrn İntihar ettiği öğre 
itildi.

Bursa nın Etibank 
temrinde oturduğu öğra- 
nilen üç çocuk babası 
Ne/'es Yoknaz (46) adın 
deki şahsın evirden ayrı

lırken eşine cebinde bulu 
nan 2 bin lirayı bıraktığı 
ve bu paradan 50 lira a- 
larak "hakkınızı helâl e- 
din, ben belki gelmem" 
dediği öğrenildi.

Balıkçılar Barınağın
da denizde ölü bulunan 
Nevroz Yoknaz’ın otopsisi 

yapılarak kimliği tesbit e 
edilemediğinden Perşembe 
günü cenazesi Gemlik'te 
toprağa verilmişti. Olayın 
dün gazetelerde yansıması 
üzerine şüphe ile Gem 
lik’e gelen ailesi kocası

nın eşyalarını tanıyarak teş 
histe bulundu.

İlçemizde kasaplar 
canlı hayvan fiatlarında 
yükselme meydana geldi
ği ve belediyenin zam 
tekliflerini kabul etmedik
leri gerekçesiyle boykota 
başladılar.

Kasaplar yaptıkları a- 
çıkhmada son günlerde et 
tüketiminde büyük artış 
olması ve piyasadan 
canlı hayvan bulunmama
sı nedeniyle fiatların birden 
yükseldiğini belirttiler. 
Zararına et satamıyacakla- 
rını söyleyen kasaplar’be- 
lediyeden et fiatlarına zam 

yapılmasını istedik fakat bu 
na olumlu cevap verilme 
mesi üzerine dükkânları
mızı kapattık” dediler.

Kasapların bu tutumunu 
insafsızlık olarak niteliyen 
Zabıta Amiri Osman Acar 
grevi ganimet bilen kasap 
lar kanunsuz yollara baş
vurdular. Grev bitincede 
durumu fırsat bilip yük
sek zam talebinde bulun 
dular. Bu fiyatla et Tür 
klyenln neresinde satılmak 

tadır. ' dedi.
Kasaplar kuzu etinin 

70 TL koyunun 60 TL sı 
ğır kıymanın 65 TL , ke 
mikli dananın 55 TL dan 
sarılmasını istiyorlar

ŞÜKRET SOLMAZ 'İN 
AÇIKLAMASI

Kasaplar boykota baş
laması üzerine basma açık
lamada bulunan Küçük Es
naf ve Sanatkarlar Derneği

Müsteşar Orhan Çaplı ” Kamplar 
Ye-yat kampı olmaktan çıkarılacak”

Gençlik Kampları Acildi
Gençlik ve Spor Ba

kanlığına bağlı Gemlik Ha- 
sanağa ve Karacaali Kamp
ları faaliyete geçti.

Kampları de 
netleyen Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Müsteşarı 
Orhan Çaplı ilk önce Ka
racaali daha sonra Haşana- 

Bşk Şükret Solmaz, direnişin 
yasa dışı ve halka karşı ol

duğunu belirterek kasapların 
derhal dükkanlarını açma
larını istedi ve ” dükkân ka
patarak zam alınmaz, bu 
kanunsuzluktur. Halkın rız
kını oyuncak haline geti
ren kasaplar bu memleketi 
babalarının mandırası hali
ne sokmak istemektedirler 
Eğer dükkânlar hemen a

ğa kampının faaliyete ge
çeceğini belirterek "Genç
lik kamptan ye-yat kampı 
olmaktan çıkarılacaktır. 
Gemlik tesisleri 365 gün 
çalışır hale getirilecektir" 
dedi. Kampa ilk devre o- 
larak 160 yetiştirme yurdu 
öğrencisi alındı.

çılmazsa 507 sayılı yasanın 
ceza hükümleri uygulacak 
ve kasap dükkânları kapa
tılacaktır. Kasaplar yedikle- 
sofraya tekme atmasınlar. 
Hemen dükkânlar açılsın.*' 
dedi. Şükret Solmaz kasap 
lar eylemlerine devam 
ettikleri takdirde belediye 
ile tanzim satışına baştana 
cağımda açıkladı.

Gemi Seferlerinin 
İkiye Çıkarıldığı 
Öğrenildi

Gemlik- e haftada bir 
yapılan deniz yollan Gem
lik seferinin sayısının iki
ye çıkanldığı öğrenildi.

Deniz yollan ilgililerin 
den alman bilgiye göre se 
ferle 17 Temmuz günün 
den itibaren başlayacak 
tır. Seferler pazar ve sah 
günü yapılacaktır.
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HARADAN 
HARAYA

şiir köşesi

Aslı Gibidir
Bu HalkJMutlu Olmaya Layıktır. . .
Görüyorsunuz,bu hükümetin kurul

ması dahi ne denli büyük gürültüler vâ 
spekülasyonlar yararmıştır. Kendi arala
rında gizli anlaşma’ar yaparak hükümet 
kuran başka siyasi partilere, bugünün 
dünyasında bizce rastlamak olanaksızdır

Ülkenin tüm ilerici ve uyanık güçleri 
kurulacak bu hükümete karşıdır.

işveren örgütleri bu hükümet formü
lüne karşıdır.

İşçi sendikaları karşıdır.
Demokratik kitle örgütleri karşıdır.
Söyleşine ülke çarpında onay görme

yen bir hükümet belkidedüyada ilk kez 
kurulmaktadır.
Pazarlıklarının tek konusu vardır. O da, 
kârlı çıkmak. Ne olursa olsun birtane da
ha fazla bakanlık almak, veya bir eksik 
bakanlık vermek. Çatı, çatı diye tuttur
dukları da budur.
Televizyon ekranı ellerindedir ve orada 
isdedikleri atı oynatmaktadırlar. Halkı son 
bir kez deha aldatmak uğraşı içerisinde
dirler.

TalihsizTürkiye.. Yirminci yüzyılın son 
çeyreğinde böylesine bir yönetime mi lâ
yık olacaktı ?- İnsanın gönlü almıyor, 
mantığı almıyor, aklı almıyor.. Tarihin ge- 
lişiminede ters düşüyor.. Türkiye bu yö
netime mi lâyık olmalıydı....
Cumhuriyet döneminin hiçbir devrinde 
ordu, bu denli politikaya karıştırılmak iş 
tenmemiştir. Bu zihniyet ordu komutan
lıklarını dahi, anlaşma konusu yapmış
tır. Yazık, cok yazık.. Cepheci zihniyet 
orduya da yerleştirilmek istenmektedir. 
Böylesine ateşle oynanmaktadır. Türkiye 
ye böylesine acımasız kıyılmak isten
mektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı’ nın bu tehli
keleri görmesi ve ona göre tavır takılması 
zorunludur. Türkiye bu dönemde sahip
siz bırakılmamalıdır. Bu ülkenin sokakta 
bulunmadığı herkese gösterilmelidir. Ta
rihi bir sorumluluk karşışındadır Cum
hurbaşkanımız. Bu kurulmak istenen or 
takhğa ulus düzeyinde gösterilen tepki 
kendisine rehber olmalıdır. Daha dün 
Çankaya' yı karalayan zihniyet, Çanka
ya tarafından çok dikkatle izlenmelidir 
Ülke yararını, ulus yararını düşünerek 
sonuçlandırmalıdır,Çankaya bu izle
mini.

Bu ortaklığa verildiği takdirde Ül
kenin yönetimi, görünen gün gibi açık
tır. Onun için böylesine bir tehlikeye atıl 
mamalıdır ulus..

Her ülkenin dar günleri olur, sıkın
tılı günleri olur, önemli olan bunlar 
değildir bir ölçüde., önemli olan bun
ları ortadan kaldırcı önlemlerin alınma
sıdır. Bunun aksi yapıldığı takdirde, ül
kenin kaderiyle oynanmış olur.. Yirmi- 
birinci yüzyılına giriyoruz artık ve böy- 
leşine oyunlara ulusun tahamülü yok 
tur Acılı bir döneme değil, acıların din
meye başlayacağı, yaraların sarılaca
ğı bîrdöneme girmek istiyoruz,.

Bu halk acı çekmeye değil, mut
lu olmaya layık bir halktır.

Yuvalarından fırlayan 
Kan çanağı gözler 
Ayıbını gizlemeden 
Söylenen kin dolu sözler 
Aslı gibidir.

Seni sevdiğim seni
Yaşam abidesini
Sevgi dolu sesini 
Buldum taâ yüreğimde 
Aslı gibidir.

Ona söylediğim sözü 
Yanar içimde közü 
Mevlâm ayırmaya bizi 
Bir bütünün can özü 
Aslı gibidir.

Şaşırdımda kaldım deme
Sen sen ol haram mal yeme 
Çirkine bel bağlayıp güzeli yerme 
İyi ile kötü 
Aslı gibidir.

Dostumun kara gözleri 
Aldanıp da kimi sever 
Birine bin katmak istiyenler 
Ortalığı kana beler 
Aslı gibidir.

- Mustafa Çam

Hep Beraber Olalım
Gelin !.. beraber olalım
Hep birlikte oynayalım 
Birlikte kuvvet doğar 
Unutmayalım.!.
Binlerce derdi!
Bir kişi çekerini.?.
Gelin beraber olalım 
Birlikte karşı koyalım 
Hakimizi koruyalım.

Gülmek varken niçin 
Ağlayalım?
Gülelim. oynayalım
Hergün mutlu olalım.
Dertleri unutalım
Mutlu olalım.- 
İdeal yaşamayı, 
Neredeyse bulalım.

Rıfat özdemlr.

Sen hepsinden de güzelsin
Yeşilden, de bryızdardı, pembedende 
Sen kızgın çölde kalmış bir insanın 
Arzuladığı pınarsın
Sarı saçın, siyah gözün ve kaşın
Sen yaşadıkça kaçan bir serapsın

Mehmet Özbağkıran

Korkuyorum
Şu dünyaya üryan gelmişim

Öyle gideceğim
Ne yaptım itimse hepsi boş
Oysa neyi hayal etmiştim önceleri 

Siyahı sevmemiştim, gözümde 

Pembenin yaşardı hayâli.

Şimdi saçlaııma karlar düştü
Şafaklarıma morlar kondu 
Sonra inim inim inledi ciğerlerim 

Korkuyordum başıma geldi.

İhtiyarladım gayri—

Mehmet Özbağkıran

Nöbetçi 
Eczaneler

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi İlânlar tek siitua cm.si 30 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları süton cm.si 15 TL

16 Temmuz " Cumartesi

Ceylân 17 ♦t " Pazar

Kuyucu 18 t» '* Pazartesi

Özer 19 •t ” Sal;

Merkez 20 t • " Çarşamba

Gemlik 21 ' ' M " Perşembe

Z-Namtk 22 J* " Cuma

Sfçek 23 a» 1977 Cumartesi

Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

SAHİBİ: HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı
Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı 

TEL. : ?9T — GEMLİK

Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

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

I



.9®’TiCîk K

KÖRFEZ Sayfa 3

Gemlik İlçesinde İlköğretimi Yayma ve 
Geliştirme berneği tüzüğü

t» Derneğin adı: Gemlik İlçesinde (İlköğretimi yayraa ve geliştirme derneğidir. 
MaJde 2 Derneğimizin merkezi: Gemlik İlçesi, Hükümet konağı, İlköğretim Mü* 
düdüğü dairesidir, 
Madde 5. Derneğimizin başka şubesi yoktur. 
Madde 4. Derneğimi; siyasetle iştigal edemez.
Madde 5- Derneğimiz kurucuları ve geçici yönetim kurulu üyelerinin adı soyadı, 
demekteki görevi, baba adı. doğum yeri ve yılı, mesleği, tabiyeti, ev adresleri, imzaları.
Adı soyadı Der. gör. Baba adı Doğ. yıl. Mes. Taby. Ev adres

Mehmet Çsnik Başkan AH Gem. 933 Müteh. T.C 27 Mayıs ok karş 11 Gem.
Hüseyin 6ün«r 2. Baş Süleyman Artv. 938 Öğret. T.C Hami, mah ıh.cad 9 Gem.
Süleyman Üre Muhasip Salih Gem. 939 Tüccar T.C Hami, mah tst.cad 23 Gem.
Yunus şimşek Veznedar Haşan » 945 Sobacı T.C Os. mah lale sok. 5 Gem,
Şınaıt Tuğrul Sekreter Ahmet » 934 Soğ.dem T.C 27 Mayıs ok karş 15 Gem.
MHlffi Aksoy üye Kazım » 931 IlkSğ.MO T.C Os. mah ay sok 7 Gem.
Ahmet An Üye İsmail » 932 27 ma. mü. T.C Hami, mah İst cad 90 Gem.

Madde 6. Derneğin amacı: Çağdaş eğitim ve öğretim metot, araç, ve yayınlarından 
Gemlik ilkokulları öğretmen ve öğrencilerinin ücretsiz yararlanmalarını amaçladığı 
halk eğitimi hizmetlerini gerçekleştirmek için. Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü ile 
yasalar doğrultusunda devam ettirir.
Madde T. Demeğimiz amaca yönelik aşağıdaki çalışmalın yapar.
a> Öğretmeni ilgilendiren mesleki yayınları İlköğretim Müdürlüğünün önerisi üzeri 
ne satın alır. Veya bağış olarak aldıktan sonra gezici kütüphane yoluyla öğretmen

5. İstin ayağına kadar götürerek ödünçlense suretiyle okumalarını sağlar.
b- Gemlik merkez ve köy halkını ilgilendiren tarım, hayvancılık, konservecilik gibi 
satm aldığı veya bağış olarak aldığı faydalı kitapları köy okuma odalarına süreli 
ve cduuçlcme suretiyle parasız dağıtarak halkın ücretsiz kitap okumalarını temin eder 
c- Milli duyguları geliştirici tarihî kitapları sağlar ve halka parasız ve ödünçleme 
şakimde okutarak bîr süre sonra tealim alınır.
<£ Motorlu vasıta temin, ederek İköğretim Müdürlüğü emrine tahsis eder. Bu kanal 
Is gezici kütüphaneyi çalıştırır, e. Sinema makinesi satın alarak eğitsel filmlerden 
köy halkı öğrencilerinin faydalanmalarını sağlar, gezici sinema İlköğretim Mü 
düriöğu vasıtası ile gezdirilir, fi Yetim, öksüz vs fakir öğrencileri sünnet ettirir, ders 
araçlarım giyeceklerini tahmin eder. g. Öğrenci yurt binaları yaptırır. Köy çocuklarının 
şehirde ücretsiz okumalarım sağlar, h. Korunmaya muhtaç çocukları tesbit ederek, 
yurtlara yerleştirilmesini sağlar, konser ve temsiller tertip ederek derneğe gelir sağlar. 
Madde: 3-Kuruculuk ve yöneticilik vasıflan: Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olan
lar yasa dışı dernek kurup idare etmekten mahkum olanlar, derneğimizin kurucu ve 
yöneticisi olamazlar.
Madde: 9- Kurucu ve yöneticilerimiz derneğin kuruluşunu bir yazı ile mahallim mülki 
snurine ikametgahı ile birlikte bildirmeye ve tüzüğünden beş nüzhasını eklemeye mec
burdurlar.
Madde: Tü-DERNEK ÜYELİĞİ: Derneğimize T.C. vatandaşlarından; a) 18 yaşını bi 
tirmiş medeni haklara sahip, kamu görevlerinden menedilmiş herkes üye olabilir. b) Uye-

YENİ ÇİFTLERE MÜJDE JL

1-2 SAAT İÇİNDE 

DAVETİYELERİNİZİ

ALABİLİRSİNİZ

Devamı Sayfa 4 te

kim ne ödedi
Adı Soyadı TL Adı Soyadı TL

İsmail irimi 27280 — Mehmet Ayar 10630.—
îarehııa Erknl 27-175-— Turhan Kahraman 6430.—
Selaatda An Bey a nnerr.e Vermemiştir, Mustafa Parlak 15700.—
Vedat Çırpan 3615.— Baki Taraklı 4125.—
Esat Akay 940.— Nuri Üremiş 400.—
Bahattm Akay 940.— Osman Kahraman 1915.-
Tabibe Akay 177.— Alaattin Tunaboylu 82.—
Haluk A İtan 296360.— Edip Tunaboylu 82.-
Hüseyin Mete 1410.— Şükrü Ekim 23110.—
Cahit Şeker 2155.— Hüseyin Atalık 11540.—
Olay Ertürk 18622.— Yaşar Erdem Beyanname Vermemiştir.
Şemeettia Ersöz 8565.— Ahmet Şener 2960 —
Necatı Bağış 5625.— Hüseyin Maviş 39-10.-
Haran Uygun 1170,— Mehmet Yıldırım 9755.—
Mihret Şenel 3497- İbrahim Şirin 6535.—
Hakkı Ersoy 2815 — Sümer Atasoy 78105.—
Necdet Özkan 3510,- Cevat Aydın . 18610,-
Zıya Atsmer 1715,— Ceyhan Aydın 18715.—
Ruhi Çetiatopal Beyan«ame Verme- Rıza Gen çer 6080.—
iriştir.
Mneafa Danış

Sabrı Tokuç Mahrat Beyer
Ziya Gümüş

ı Etmemiştir.
1460.—

Lımaıi Demeç 12815 — Fadime Süren 8347.-
Sevft/Ifeh Öztörk Beyanaisme Verme- Kamil Dinç 2090 —
o iştir.
Sezer M Ok» Matrah Bayan Etmişti rt ir

Yahya Tekin
Mustafa Yurt

4940.-
445.—

Müşerref Ysrsz 1310.- Mehmet Süren 680.—
Tank Ç^ik 9615.- HiiseyinSevinç 2415.—
Arif Ayar 12975.— Emin Beyoğlu 7075.-

Matbaamıza Uğrayıp Çeşitleri
Görün...

Körfez Basımevi

İstiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı tel. 797
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ÇATAK 
TUHAFİYE

| Yeni Dükkanında 
Mevsimin YeniCeşilleriyle

HALKIN
; Hizmetindedir

Bay ve Bayan Giysileri 
Yazlık Gömlekler

Tişortlar 
Deniz Mayoları

Kot Pantolonlar
iç Giyisileri

Ali Çatak
Demirsubışı Mahallesi Çeşme Sokak. No.3

(Yeni Çarşı Girişi) GEMLİK

Toplu Sözleşmenin
Kazandırdıkları

* Çocuk zammı olarak, ilk. orta, 
yüksek okul ve okula gitmeyen (19 
erkek evlenmemiş kız 25 yaş) çocuk 
lara 75 Tl. çocuk zammı verilir. Yük 
sek öğrenimini aynı ilde gören ço
cuklar için 250 Tl. başka ilde gören 
çocuklara 500 Tl. öğrenim yardımı 
yapılır.

* İsçilere birinci yıl 15 Tl. ikin
di yıl 20 Tl. günlük yemek yardımı 
parası ödenir.

* Yılda bin lira değerinde bir ta 
kim elbisi, yazlık ve kışlık olmak ü- 
zere iki takım elbise, içi kürklü deri 
ceket, ve iş yasası gereği koruyucu 
elbiseler.

* Yakacak yardımı olarak yılda 
1 ton kömür.

* 500 Tl. yıllık izin ikramiyesi.
* Ev sahibi olma isteyen işçilere 

belediyenin uygun arazilerden ucuz 
ve ödeme kolaylığı sağlanarak arsa 
temini.

* Doğum yardımı olarak 300 Tl.
* Ölüm yardımı olarak. Normal 

ölümlerde 1000 Tl. İş kazası ölüm
lerinde 3 aylık ücret tutarı, anne, ba 
ba ölümlerinde 500 Tl. ölüm yardı
mı .yapılır.

Demlik İlçesinde İlköğretimi Yayma ve 
Geliştirme Derneği Tüzüğü

lik için müracaatları yönetim kurala 30 gün içinde karara bağlar, c) Üyeler yılda asam 
1200 TL. aidat öderler. Yılda asgari 12,5 TL. ödemede kabul edilir, d) Ü yelerin ödiyecçğî 
aidat miktarı her yıl genel kurulca tespit edilir, işbu tesbit 1200 lirayı geçmez, e) Üye ai
datları aylık veya yıliık olarak ödenir, f) Derneğin amaçlarına aykırı hareket edenlerle, ai
datını zamanında ödemeyen üyeler yönetim kurula karan île üyelikten çıkarılır, 
g) İlköğretim Müdürü, sekreteri ve müstahdemi derneğin tabii üyeleridir.
Madde II- Dernek Organları, a) Genel kurul b) Yönetim kurulu c) Denetlame kurula 
Madde : 12—Genel Korulun Teşkili I Genel Kurul tabii va asil üyelerin taplamındu 
meydana gelir.
Madde : 13- Genel Kurul Toplantıları : a- Genel Kurul iki yılda bir Aralık eyı î- 
çinde olağan toplantısını yapar, b- Yönetim kurulunun kararlaştırdığı tarih île Ge
nel kurul üyeleri 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü topltısını yapar.
Madde ; 14 Genel kurulun toplantıya çağrılması, a. Genel kurul üyelerinin 1/5 nin 
çağrısı üzerine yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, mahallin Sulh 
Hukuk Hakimi 3 kişilik heyeti genel kurulu toplantıya çağ.rmak iç'u görevlendirir, 
b. Genel kurula katılacak üyeler en az 10 gün önceden toplantının günü, saati, 
gündemi, gazete ilrf ilân edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantıya mahal 
lin mülkiye amirinea izin alınarak yapılır. Toplantı geri bırakıldığı takdirde üye 
lere en az toplantı tarihinden 5 gün önce gazete de ilan edilerek duyurma yapı 
lir. Bu duyurma işlemini mahallin mülkiye amirine yazı ile bildirilir.
Madde 15. Genel toplantıları dernek merkezinden başka yerde yapılamaz.
Madde 16. İlk genel kurul toplantısı üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile 
açılır, tik toplantıda çoğunluk sağlanamassa ikinci toplantı yönetim ve denetleme 
kurulu üye sayısının iki katı ile toplanır.
Madde 17. Genel kurul toplantısının açılışı, a) Genel kurula katılacak üyeler yö 
netim kurulunca hazırlanan üyelik listesindeki isim hizasına imza ararak salona 
alınırlar. Devamı Haftaya

GEMLİK 

KÖRFEZİ 
OAUYUNUZ 
Okutunuz

ilan
Sendikamız aşağıda ünvan ve adresi yazılı bulunan işyeri işvereni ile işyeri se

viyesinde toplu iş sözleşmeşi yapacaktır.
275 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca ilân olunur.

Türkiye Birleşik Gıda Sanayii İşçilerijSendikası
Yağ Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.

[ Pirine Yağı Fab.J
Yalova Yolu Üzeri / GEMLİK

; GEMLİK KÖRFEZ
ŞİMDİ DE İLÂN VE REKLÂMCILIK 

İŞLERİNİZDE
Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde

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

Memur Alınacak
Gemlik Nüfus Başmemluruğunda 

açık bulunan 1 4. kadroya İdari Hizmet 
ler sınıfından bir adet nüfüs kâtibi alı 
nacaktır.

Sınav 20.7-977 günü saat 10.oo da 
27 mayıs Salonunda yapılacaktır. Müraca 
atlar 19.7.977 günü mesai saatlerinde 
Kaymakamlığa yapılacaktır.

ilan
Gemlik İstiklâl caddesinde 
ki Gürçay inşaatın 4 ncü 
katındaki caddeye bakan 
bürolar satılıktır.
Müracaat Avukat Fehmi K a racan 

Tel : 441 GEMLİK

Kayın
16 AZ 771 Plâkalı kamyonumuzun plâkasını kaybettik. Hükümsüzdür.

Kaya Koli. Şrk.

Matbaamızda Çalışmak Üzere ilkokulu
Bitirmiş Çıtak Aranıyor
MÜRACAT: GEMLİK KÖRFEZ BASIMEVİ

SATILIK TELEFON
Miiraeat Gemlik Körfez Gazetesi TL: 797
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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Sonunda Kasapların dediği oldu. İşenilen zam abndı

Zamlı Bullarla El Satışları
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Başladı

İlçede 8 Doktor var ama...!

*TATİL GÜNLERİ DOKTOR I 
BULUNMAMASI ÖLÜMLERE I 
NEDEN OLUYOR* 1

Geçen hafta Gemlik
’ti Kasapların başlattıkları 

• et saçmama boykotu zam 
alınca sona erdi.

Kasaplar canlı hayvan 
Hatlarının birden yüksel
mesi ve hayvan bulmada 
zorluk çektiklerini öne sü 
rerek geçen hafta içinde 
et Hatlarına zam yapılma- 
9 için belediyeye başvur
muşlar fakat belelediye
yetkilüeri kasrplann istek . 
terini çok yüksek bularak 
Kabul etmemişti. Bunun j 
üzerine kendi aralarında 
et satmama kararı alan 
kasaplar dükkânlarını ka
patarak boykota başlamış 
fardır.

Kasapların boykota 
başlaması üzerine bu boy 
kotun yasadışı olduğunu 
iddia eden Küçük Esnaf 
ve Sanatkârlar Derneği 
Başkanı Şükret Solmaz, I 

kasapların kendi kendilerine I 
boykot yapamayacaklarını | 
belirterek gerekirse kasap i 
lan 507 sayılı yasa gereği | 
cezalandıracağını hatır-

Trafik Kazasında

Bir Kişi Öldü
Geçen hafta Pazartesi 

sabahı Terme Oteli önün ; 
de meydana gelen trafik ı 
kazasında Mehmet Avcı 
(26) adındaki kamyon şö j 
förü feci şekilde öldü,

Yalova’dan Bursa yö I 
nüne gitmekte olan 41 i 
AN 846 plakalı yolcu o j 

töbûsû ile ters yönde git I 
I makta olan karpuz yüklü ı 

15 AS 709 plakalı Meh I 
met Ava -yönetimindeki 1 
kamyon Terme Oteli ö 
nünde çarpıştı. Çarpışma 
şiddeti ile 41 AN 846 
plakalı yolcu otobüsü Ter 
me Otel inin konuk salonu 

. bölümüne girdi. Kamyon 
in iki tekerlek üzerine 
verilerek kasasında bulu 
nan karpuzları yola saçtı. ’

Yalova trafiğini aksa 
tan kazada kamyon şöfö i 
rü Mehmet Ava olay ye j 
rinde öldü, Otobüs şöförü 
Mehmet Algın iee ağır ya 
rafı olarak hastahaneye 
kaMnML 

latmış, ve dükkânlarını 
açmalarını istemişti.
Dernek Başkanının isteği 
ne uyan kasaplar dükkân 
larını açtılar fakat istekle
ri gerçekleşiye kadar et 
kesmemeğe devam ettiler. 
ANLAŞMA SAĞLANIYOR

Bîr süre önce 15 gün 
lük izne ayrılan Belediye 
Başkanı İbrahim Akıt haf 
ta başında kasap temsilci

Danıştay Karar larına Uyuldu

Buyur ve Saltık Eski 
Görev Yerlerine Dönüyorlar

Geçen öğretim yılı 
içinde MC nin partizanca 
kıyımlarıyla ilçemizden Af 
yon Sandıklı Ballık Orta 
okuluna sürülen Lise Ma 
tematik Öğretmeni Cengiz 
Bayar ile Çankırı Elmalı 
Ortaokuluna sürülen U- 
murbey Ortaokulu Müdür 
Yardımcısı Veysel Saltık’
Danıştay kararı ile eski 
görev yerlerine dönüyorlar.

ilçemizde bilinen bir 
partili grupça yürütülen 
öğretmen sürgünleri üze
rine sürülen öğretmenler 
Danıştaya yürütmeyi dur
durma davaları açmışlar
dı. ilk kez öğretmen Cen 
giz Bayar’ın kararı Danış
tay 5. dairesince durdu
rulmuş fakat Milli Eğitim 
Bakanlığı kararı uygulama 
mıştı. Genel seçimlere bir 
hafta kala MC'nin yıkıla 
cağını anlayan Milli Eği 
tim Bakanı, Danıştay kara 
rını uygulamış ve Cengiz

Asfalt Çalışmaları 
Başlıyor.

Bir süre önce Beledi
yece ihalesi yapılan asfalt 
lama işinin döküm çalış 
malarına başlanıyor.

Asfaltın önce 1 nolu 
caddeden yapılmağa başla 
nacağını söyleyen ilgililer 
'daha sonra istiklâl cad. İs 
kele Meydanı ,A, Dural Mey 
dam ve Pazar Cad, yapıla 
çektir," dediler.

leriyle görüştü ve istekleri 
ni inceledi. Bu arada İne
göl, Orhangazi ve Mudan 
ya Belediyelerinden et fi- 
atları öğrenildi. Araştırma
lar sonunda Gemlik'ti ka
sapların kuzu 70, koyun 
60, sığır kıyma 60, kemik 
li dana 60 Tl olarak satıl 
ması kararlaştırıldı. Kasap 
lar Çarşamba gününden 
itibaren zamlı tarifeler üze

Bayar'ın kararnamesini o 
naylamıştır

Öte yandan Umurbey 
Müdür Yardımcısı Veysel 
Saltık da Danıştay 5. da 
iresince Yürütmeyi Durdur 
ma kararı aldı. Bakanlık 
karara uyarak Saltık’ı eski 
görev yerine iade etti.

Yardım Sevenler Derneği Kermes Yaptı

Her yıl yapılmakta olan Gemlik Yardım Sevenler Derneği geleneksel Kerme
si dün Küçük Kumla’da yapıldı.

Kısa sürede Gemlik'li yardım sever bayanların hazırladıkları 500 parça giyim 
eşyası Kumla’lı yazlıkçı bayanlar tarafından bir kaç saat içinde kapışıldı. Satıştan 
20 bin lira gelir elde edildiğini söyleyen Dernek Başkanı Dr Nimet Ataoğuz, bu 
para İle yoksul çocukları giydirileceklerini açıkladı.

Yardım Savanlar Darnağlnln Karmaıl ilgi gördü 2 saatte 20 bin TL toplandı

rinden et satışlarına başla 
dılar.

UMURBEY’DE BOYKOT
Gemlik'ü kasapları et 

fiatlarına zam istiyerek boy 
kota gitmesinden sonra 
Umurbeyli kasaplarda be
lediyeden zam talebinde 
bulundular ve istekleri ka 
bul edilesiye dek et satma 
ma boykotuna başladılar.

Bayar ve Saltık görülüyor.

Küçük Esnaf ve Sanat
kârlar Derneği Başkanı Şük 
ret Solmaz tatil günlerin
de ilçede doktor bulunma 
ması nedeniyle bazı vatan 
daşların hayatlarını kaybet
tiğini öne sürdü.

Yazılı bir açıklama ya
pan Şükret Solmaz, yaz 
sezonunda Gemlik ' nü
fusun 500 bine yaklaştığı
na belirterek :’tatil günle
rinde denize gelen bir kı
sım vatandaşlarımız umul
madık olaylarla karşılaş
maktadırlar. Trafik kazasın 
da ölenlerin cesetleri yollar 
da kalıyor. Denizde boğu
lan bir vatandaşımız ise 
pazar günü kasabamızda 
doktor bulunmamasından 
dolayı saatlerce dolaştırıl 
diktan sonra hayatını kay 
betti- Bu olay tüm vatan 

daşlarımızı üzmüştür. Dok 
toıun en bol olduğu bir 
kasabada doktorsuzluk ne 
deniyle hayatını kaybeden 
insanların olması düşündü 
rücüdür. ilgililerin vatan
daşların hayati bir konu
yu ele almalarını ve bil
hassa tatil günleri nö
betçi doktor bulundurma
ları artık lüzumlu bir hâle 
gelmiştir.” dedi.

Kurşunlu Ormanları 
üç Gündür Cayır Cayır
Yanıyor

Son günlerde yurdun 
her tarafını saran orman 
yangını ilçemiz smırlannda 
sıçradı. Kurşunlu Köyü or
manlıklarında başlayan yan 
gın kontrol altına alına
madı.

Kurşunlu Köyü Kanar
ya ve Çamurluk mevkilerin 
de başlayan yangın rüzgâ
rında yardımıyla kısa zaman 
da büyümüş, bozuk baltalık 
ve kızıl çam ormanı ile bir

ERKEK SANAT LİSESİ
YAPIMI GERÇEKLEMİYOR..

ilçemizde yapımı yıl
lardır beklenen Erkek Sa
nat Lisesi sonunda ger
çek I esiyor.

Yapımı 6 milyon l’n-a- 
ya çıkacak olan Erkek Sa
nat Lisesi Orhangazi cad
desindeki futbol sahasının 
yanında 14 bin m2 tik bir 
alan üzerinde kurulacak.

Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Belediye Baş
kanı İbrahim Akıt ” uzun 
zamandan beri
yapımı beklenen Erkek Sa
nat Lisesi bazı engelleme
ler sonunda ertelenmişti. 
Fakat sıkı takibimiz ve ilçe 
Kaymakamının ilgi teriyle o- 
kulun ihalesi yapılacaktır. 
Gemliklilere müjdeler, ha

Şükret Solmaz

kısım zeytinliğe sarmıştır 
Ptrşenbe günü saat 17.00 
sıralarında başlayan orman 
yangını çevre köyleri hal
kı ve Bursa’ da bulunan or
du birlikleriniu uzun çaba
lan sonnnda dün ta at 19.00 
sıralarında kontrol altına a- 
İmdi.

Yangında bin dekar
lık alanın yok olduğunu 
öğrenildi.

yırlı olmasını dilerim" de 
di.

Akıt müjdeyi verdi.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

şiir köşesi
Evler

İnişli Çıkışlı Çizgi

Türkiye’nin İlginç bir siyasal gelişimi 
var. Ecevit hükümetinin güvenoyu alma
masından sonraki gelişmeler ve cephe
nin yeniden kurulması bazı şeylerdüşür.- 
dürdü bana..

Köhne Osmanlı imparotorluğunun yı- 
kıntılarınından arındırılmaya çalışılmış 
güzelim Anadolu* da kurulmuş genç bir 
Cumhuriyet.

Buna karşı çıkmış irili ufaklı ve Fa
kat tümü bastırılmış isyanlar..

Terakkiperver ve Serbest fıkra dene
meleri ve bilinen talihsiz sonuçlar..

Dış güçlerin destek ve tahrikleriyle 
devamlı baş kaldırmak isteyen "İrtica” 
diye tanımlanan çeşitli geriye dönüşçü 
kıpırdamalar.. Örneğin bir Menemen 
olayı..

Atatürk'ün ölümüyle kapanan ken
dine özgün bir onbeş yıl..

Ve arkasından yine kendine özgün 
bîr dönemin başlayışı.

Hemen geliveren bir ikinci dünya 
savaşı ve Türkiye'nin bü savaş içersin
deki gerçekçi ve gerçekten takdir olu
nacak politikası..

Köy Enstitüleri’nin açılışı ve yine ay 
m dönemde Köy Enstitüleri’nin kıyılışı..

Özellikle 1946 yılından sonra tutar
sızlaşan tek parti yönetimine karşı do
ğal olarak başlayan ve gelişen bir mu
halefet ve demokrat partinin doğuşu..

Bu partinin yeni ufuklar arayan top
lum tarafından kısa zamanda benimse
mesi ve çok partili siyasal hayata ge
çişle çabucak geliveren Demokrat Par
ti ikdidarı...

Dışa ödünlü bir ekonomik politika 
izlemenin doğal sonucu olarak, ülkenin 
gür geçtikçe siyasal yönden de dışa ba
ğımlı duruma gelmesi ve bunun sonunda 
da onur zedeleyici bir dış politika izlen
mesi-.
On yıllık yönetimi sonunda Demokrat 
Partinin bilinen sonu..

27 Mayıs ak devriminln getirdiği de
mokratik kurumlar ve pırıl, pırıl bir ana
yasa..
Koalisyonlar devri..

1961 Anayasanın getirdiği fikir ve öz
gürlük ortamı içerisinde başlayan ve hız 
la gelişen bir sosyal uyanış.. Bir sosya
list partinin mecliste ilk kez temsil edil
mesi..

CHP de başlayıp, başarıyla biten ile
rici ve sol içerikli bir hareket

Bu arada Demokrat partinin bir baş
ka isimle tekrar iktidara gelmesi ve bili 
nen uygulamalar..

12 Mart dönemi ve faşizmin açıktan
kol gezmesi...

Kıyılan, harap edilen bir gençlik...
Sürülen, toplumdan soyutlanmak 

istenen namuslu ve devrimci öğretmen 
ler

Arkasından 1 973 seçimleri ve CHP 
nin büyük başarısını,.

Kıbrıs olayı ve ardından Türkiye' nin 
drş pünyada artan itibarı..

Ve tekrar talihsiz bir dönem, 26
I

Devamı S, 4 de

Yaşama Gücü
Bir çocuk çıktı evinin kapısından 
Sabah erkendi, gün yeni ışımış 

Göl eri uykulu, saçları karma karışık 

Belli işe gidiyor, elinde sefertası 
Hayat kavgası dedim
Bu yaşta onuda kıskıvrak yakalamış

Bir ytğit çıktı evinin kapısından
Elinde valiz, torbasında azığı
Eşine el etti kısmetse dönerim diye 

Bir kova su serptiler ardından yere 

Beli gurbete gidiyor, arkada 

Hayat kavgası dedim 

Şimdi sevdiğinle kilometreler var arada

Bir kadın belirdi pencerenin önünde 

Ev işleriyle uğraşmaktan belli yorulmuş 

Çocuğu dizinde saçlarını okşuyor 
Ateşte yemeği, sofrası hazır 
Gözü yollarda, kocasının gelmesini bekliyor.

Mustafa SEZGİN

UNUT
Yaşayışın belli belirsiz duvarları arasında
Ha doğdu, ha doğacak özlediği
Bir ışıksın, en akçıl düşünceler saptadığımız 
Ebem kuşağı gibi yağmurların sinesinde

Çiçek çiçek açıp, kelebek gibi kanatlanıyorsun 
Hayal sofrasında duvaklı gelin 
Coşturuyorsun bizleri güle oynaya 
Dalındaki gül kadar canlı kalmaya

...Ve bir gün, apansız yitirilirsen
İsyana şimşek çakar, her gün biraz daha
Alınan nefeslerde bir hiç yerine geçer sensiz 
Dar ağacında bırakırsın, dünü, bugünü, yarını.

Mustafa SEZGİN

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 ilânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır.

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

SAHİBİ: HÜSEYİN — KADRİ GÜLKR

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı

TEL. : TRT — GEMLİK

Evler var elli yüz katlı

Evler var tek katlı
Evler var tek odalı
Mutfağı, banyosu, yatak odası—
Herşeyî içinde saklı-

Mehmet ÜZBAĞKiRAN

Merhaba
Şilem

Mutluluğun ışığını beklemiyeceğim pencerelerde 
Kaygısızca sonsuza bakacağım ölü deniz gibi 
Dudaklarım kuruyup çatlayacak adını hecelemek

ten
Dertli bülbünün eşliğiyle dende susacak şarkılar 
En körpe yarinden kırıtacak sabahsız bahar dal

larım
Bir yerde olacak usulca seni arayışım..,

Mehtap semadan çekilmiş olacak
Yıldızlarkayıba karışacak
O zaman farkedeceğim sokakların tenhalaştığını 
Gene hayat akacak, gene insanlar insanlar yaşa

yacak
Yavaş yavaş kaybolacak, küçük küçük umutlarım 
Bir yerde olacak usulca seni arayışım...

Dönme dolaplarda gülümseyerek mazinin gülleri 

Renkler doğayla matlaşacak gözlerimde 

Evrenime zifiri karanlık çökecek 

Her şeyimi yitireceğim zamanın kollarında 

ülûm soluğunu ensemde duyacağım 

Bir yerde olacak usulca seni arayışım...

Mustafa SEZGİN

1 
i Nöbetçi

Eczaneler
I 
i
i
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Ş7Â» 24 *' Pazar

Ceylan 25 ■’ Pazartesi

kuyucu 26 »> " Sah

üzer 21 " Çariambe

Merkez 28 •• ” Perşembe

Gemlik 29 >» " Cuma
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İçt'nde yaşadı ğımız bozuk düzenin 
tıpdt. çarpıcı.. ivmut örneğidir yeğen 
Yahya Amcamı». Başbakan oluşundan. 
Şagüne değin aile içindeki kardeşlerden 
deha to.ıra palazlandı. serliidi milyonar 
lik tahtına »turdu. Bilirsiniz. deniz eri
dir bu körpe yavrucuk, İskenderun da 
birliğinden »firar» ettiğinden, İzmir'e 
elinmiş. arada askerliğini sürdürmekte. 
Basandan öğrendiğimlzce, yeni birliğin
den de her akşam kaçar, Efes Otelinde 
gününü gün edermiş. Şunu da belirte 
fim: Yeni birliği İzmir'e 15 kilometrey
miş. Her eKşam viskiler, şölenler, rütbe 
li kişilerle a tel söyleşileri.. Dört ay gi
bi kısa zamanda üçyüzbin lira otele ö- 
denen hesap. Yuvarlak hesaplamayla, 
bir milyona yaklaşan keyif parası suna
da. Asker kir kişiye çak para değil mi? 
Böyle elce Yahya'lar var. Yar ama, bu 
çocuk Yahya'ların büyüğü. Saba amca 
sonradan türeyen milyonar kişiler. Bir 
başka amca kit Dağlara taşlar a. — Şu 
aralarda yeni MC itin Başbakanlığı ma- 
hamının içinde. Yahyalar yiyorlar ülke
mizde sütün kaymağını. Sütü de 
bırakmıyorlar ya

Sîzler piyasanın yükseldiğinden, bes 
'erimenin bir hayal olduğundan; dokto
ra saygı (hasta) evlerine gidecek para
mızın almadığmdzn yakınalım; kim du
yar, kimler görür. İşçi arkadaş’. Greve 
giderek türlü suçlamalara sırt verip hak 
kına elan, belediyemizde çalışan emok- 
çiler Örneğini verdiğimiz Yahya, yen- 

duşları sîzlerin binbir zorlukla aldığı
nız zamdan da peylerini alıyorlar. Bu 
sömürü, bu soygun, geçimini zorla sür
dürün vatandaşın cebine de el atıyor. 
Bir ekmeği on eşit parçaya böldüğümüz 
de, sekiz parçası böyle kişilerin bunu 
bilesiniz. Bunlar ne eziyet çekeni, ne 
saygıyı, ne sayrı evleri köşelerinde İn
im inim inleyen yoksun vatandaşı gör
mezler. Bunlarca ulusçuluk, bunlarca 
yurtseverlik yalnız, yalnız paradır, para 
Yurdun yeraltı kaynakları yabancıların 
elindeymiş, dışardan yüksek flatla alı, 
non petrol, içerde zam görmeden satılt- 
muş, Içlerir.de küçücük sızı duymadıkla
rını bilelim. Onlar, arabalarında, yatla
rında gezi teknelerinde su gibi benzin 
yakarak keyif çatarken, aradaki farkın 
yoksulun, emekçinin, köylünün mamurun 
cebinden çıktığın! anımsıyorlar mi ki?

Bugün bizleri ne denli zorluklara 
sokacağı, nedenli can, mal güvenliğimi 
zi sağlayacağı; neleri kendi- çıkarları 

YENİ ÇİFTLERE MÜJDE U

1-2 SAAT İÇİNDE

DAVETİYELERİNİZİ
ALABİLİRSİNİZ

doğrultusunda kullanacakları Önceden 
belli olan hükümet kurulmuştur. Emekçi 
nia horlanmayacağını sosyal konulara 
eğilecek, çözüm getirecek; ulusun bütün 
leşmesini sağlayacak uygulama beklemek 
bu hükümetten hayaldir.

Deniz eri Yahya’lar yaşayacak. Yah 
ya’Iar ceplerini dolduracak. Yahya’lar, 
vicdanları sızlamadan sömürü düzenleri
ni sürdürecekler. Hükümet, Yahyalar 
Hükümetidir, bilesiniz.

Gemlik İlçesinde İlköğretimi Yayma ve 
Geliştirme temeği Tüzüğü

Geçen Sayıdan Devam

b- Yapılan yoklama sonunda ekseriyet sağlanmışsa taplantıyı açış konuşmasını yönetim 
kurulu başkanı yapar ve divan teşkilini teklif eder. Açık veya gizli oyla divan teş
kil edilir, e- Divan Başkanı gündemdeki konuların sıra ile görüşülmesini sağlar.Gün 
dem dışı konuşma mevcut üye sayısının 1/10 nin izni ile yapılabilir.
madde görev ve yetkileri; a- Dernek organları seçer, b- Dernek tüzüğünü dc- 
giştırmek. C- Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması veya suçlamasına karar ver
mek d- Hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek, e- Gayri* 
■selkollorin alınıp satılması içi nyönetim kuruluna yetki vermek, f- Derneğin feshine ka
rar vermek.
Madde ;I9- Yönetim kurulunun teşkili; a- Yönetim kurulu 5 asil, 5 yedek olmak ü- 
zere genel karnice geçilir. Bu sayı içine tabii üye olan İlköğretim Müdürü dahildir 
b- Yönetim kurulu kendi aralarında yedi gün içinde iş bölümü yaparak mahalli mülki 
amirine bildirir.
Madde 120 yönetim kurulunun görevleri; a- Derneği temsil etmek, b- Derneğin gs- 
itr gider işlemlerini yapmak. c- Gelecek yıl tahmini bütçesini yapmak, d- Olağan 
toplana gönleri oi kararlaştırır, toplantıda kararlar ekseriyetin kararı ile alınır. Oylar 
eşirse başksH'n tuttuğu tarafın kararı mntaber olur. e> Yönetim Kurulu bo-
f»lmelar aenenda üye tam sayısının yansından aşağı düşerse Genel Kurul bir ay içinde 
dleğpa üstü toplantıya çağrılır
Madde ; 21* Denetleme kurulu teşkili ve görevleri, a. Denetleme kurulu 3 asil 3 
yedek olarak genelkurul gizli veya açık oyla seçili», Görevi olağan toplantıya kadar 
devam eder, b. Yönetim kurulunu her an denetler ve raporu zamanı gelince genel 
kuruta sunar.
Madde 22. Başkanı» görevleri, Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, iiye

Devamı Sayfa 4 te

Matbaamıza Uğrayıp Çeşitleri
Görün...

Körfez Basımevi
istiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı tel. 797

I%25c3%25a7lerir.de
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; Gemlik İlçesinde İlköğretimi Yayma ve 
İ Geliştirme üemeğl Tüzüğü
t terin çalışmalarım yakından iller, dernek defter ve matbuatının korunmasını sağlar.
• Mıdde 23. Saymanın görevleri. Gelir, gider ve işletme defterlerini, fatura dosyaları 
f m tutar.
İ Madde 24. Veznedarın görevleri. Aidatları tahsil ve Milli bankaya yatırır. Kasada 
i 500 TL. kadar para bulundurabilir.
; .Vadde :2S- Sekreterin görevleri: Gelea giden zimmet defterlerini, karar defterlerini 
I isler, yakışmaları idare eder.
i Madde : 26- Bankaya yatırılacak parsların çekimi, imza «irkülleri ile yetkili kılınan 
| kimselere yapılabilir. Bankaya 4 isim bildiriler. Bunlardan .ikisine para çekme yet- 
| kişi ver W ir.
I Madde : 27— Derneği Gelir Kaynakları .* *- Üye aidatları, b- Ayni ve uakti bağışlar
5 e Müsamere ve konser gelirleri, d- Dernek hesabına yapılan tesis kiralarından sağ- 
j .-anaa gelir.
t Madde :28- Demeğin Giderleri : »-Dernek amacına yönelik giderler, b- İlköğretim 
i Müd. ve yoksul öğrenci kırtasiye ve giysi giderleri. c- Aydınlatma ve ısıtma gider- 
. lerû (İlköğretim MüJ.) d* İlköğretim Müdürlüğü araç yakıtı giderleri, e- Telefon, 

Muhasebe, ulaştırma giderleri, f- İare kitaplığına kitap alımlın.
I M.ıdle 29. Dernek gelirlerini dip koçanlı ve müteşekkil seri numaralı makbuz kar 

etltğı toplanır. Bu makbuzlar Kaymakamlıktan alınacak lüzum müzekkerisi izni ile
i bastırılır Masrafla rint bir katarla ve fatura veya elsenedi karşılığı yapar. Bu ev 
; taklar enaz iki yıl saklanır.

ı yiıdd» 30. Derneğimizin tutacağı defterler. 1 Üye kayıt defteri 2 Karar defteri 
| 3 Gelen giden evrak kayıt defteri 4 Gelir gider defteri 5 Bilanço defteri 6 Banka 
| hesap defteri.
• Madde 31. Banka cüzdanı hariç diğer dernek defterlerinin noterden tasdik edilmesi 
| gereklidir.
t Madde 32. Derneğimizin kayıtları ve icraatları görevlilerin teftişi için daima hazır
| Enhmdnrvlur
| Hadde 33. Demeğin feshi Dernek Genelkurulu lüzumu halinde derneği feshedebi- 
| lir. feshi ilk toplantıda üye tam sayısının 2/3 ü ekseriyeti ile olur.
| 5fadde 34. Derneğin feshi ençok 5 gün içinde mahallin mülki amirine bildirilir ve
* g-zete ile ila a edilerek, üyelere duyurulur.
I Siadde 35. Dereğia feshi halinde taşınır taşınmaz malları ile m a kel i gücü çevrenin 
t rn muhtaç ilkoknlnaa devredilir.
’ K *Jde 36 işba tuzak 36 (Otuz altı) maddeden ibarettir.

BÎTTİ

s

Altuğ Demir Doğrama 
Atelyesi

HİZMETİNİZE GİRDİ
Her çeşit Demir Doğrama ve Kaynak işleri yapılır

Hamit — Süleyman Altuğ
HAMİDİYE MAH. FIRIN SOK. NO. 5 GEMLİK

I TEŞEKKÜR
Biricik varlığımız, değerli insan, babamız

l VEHBİ GÜRER’İ yitiI<Uk.
Cenazesine gelen çelenk gönderen, telefon ve telgrafla acı

mıza katılan, dostluk ve yakınlıklarıyla bizi teselliye çalışan tüm 
I akraba ve arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

EŞİ» GÖKSEL GÜRER ANNESİ VE ÇOCUKLARI

ilan
Gemlik İstiklâl caddesinde 
ki Gürçay inşaatın 4 ncü 
katındaki caddeye bakan 
bürolar satılıktır.
Müracaat Avukat Fehmi Karacan 

Tel : 441 GEMLİK

Mevlit
Ailemizin büyüğü, sevgili 

babamız ALI GÜRE’ nin 
ölümünün 40. gününe rastlayan 
Pazar (yarın) günü öğle namazı 
sonrası Mevlit okutulacaktır. Bü
tün din kardeşlerimizi bekleriz.

AİLESİ VE ÇOCUKLARI

İLAN
Her yıl olduğu gibi 1977-1978 yılı içinde, ilçemizde tahsis olunan Soma Linyit 

kömürlerinden (+ 50) Linyit kömürünün tonu 390 Tl. sından, 18/50 cinsi Linyi
tin de tonu 420 Tl. sından Gemlik Belediyesince satışa arzedileceğini.

2- İhtiyaç sahibi resmi ve özel alıcıların Kaymakamlıktan alacakları ihtiyaç fişleri 
ile Gemlik Belediyesi Muhassebesine kömür badelerini makbuz mukabili yatırıp sıraya 
girmelerini.
3- Sayın ihtiyaç Sahiplerinin, sür'atle siparişlerini yapıp bedellerini bir an önce Belediye 
yatırmaları, tahsis kömürün ilçemize bir an evvel gelmesini sağlıya cağı nedeniyle gere
ği önemle duyurulur.

Satılık Daireler
ERGEN İNŞAAT

Halk tipi, Emlâk Kredi Bankası Kredilerine uygun 
daireler satılıktır

Adres Osmaniye malı. Ay sok. No. 24 Gemlik. Müracaat Kemal
Ergen Tel. 5'71 Gemlik

Kongre
Gemlik LtSE-DER Başkanlığından Derneğimiz 

genel kuru! toplantısı 7 Ağustos 1977 Pazar 
gü0û saat 21 d*r»ek binaasnd/ yapılacaktır 
GÜNDEM
1- Açılış ve Sayg, duruşa
2- Kongre divanın oloşturalm <>ı
5- Yönetim korulu raporunu» oknnırmsı
4 - Y4u*tim kurulun aklanması
5 Yeni yönetim karışla seçimi

lünk değişik iği
d» Madde 1-
b) Madde
e) ifadde 3^ (o) (b) (e) (e) şıkları

Medde 4
Dilek ve tebriklerin okunması

Acele Satılık Arsa

MEZBAHA VE SO

ĞUK HAVA DEPOSU 

YANINDA FABRİKA 

TESİSİNE ELVERİŞ

Lİ 1105 M2 BAHÇE 

ACELE SATILIKTIR. 

MÜRACAAT 
YALOVA ASFALTI 
NO, 30 GEMLİK

İnişli Çıkışlı Çizgi
ay süren MC iktidarı..

Cinayet, cinayet, cinayetler...
İşte ülkenin 50 yıllık (çizgisi kaba

ca böyle. İnişler olmuş, çıkışlar olmuş 
olumsuzluklar da var, olomluyanlarda.. 
İlginç olan bir tek nokta var, toplum 
daima ileriyegitmekistemiş, ama top
lumun bu isteği devamlı engellemek 
istemiştir. İstemiş ve çıkışların da ne
deni zaten bu.

Ben inanıyorum ki, toplumsal ilerle 
meyi durdurmak isteyen güçler, ne ka
dar geçici başarılar elde ederlerse et
sinler zamanla silinip gideceklerdir.

Bunun aksini deşünmek dünya ta
rihini itkârdır, bilimi inkârdır.

GEMLİK 
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ 
Okuiunaz

KAYIP
Bursa Trafik Şubesinden 

aldığım 16DZ 188 nolu kamyon 
plakamı knvbottim.Hükümsüzdür.

Haşan örnek
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300 Bin Lira Alacaktan Bir Kuruş Bile Alamadılar

Koza ürelicisi Paralanın Alamayınca
Zor Durumda Kaldı

ÖNCE ESKİ A3ONELER YARARLANACAK

OTOMATİK SANTRAL 
YARIN HİZMETE 
GİRİYOR.....

Sursa İpekçilik Enstitü
sü» ûretfekieri kozoicn <e- 
nn Adliye ve HorSdiyeiı 
toy tüter pareler ra alcma- 
»ınca güç durumca kaldılar

Ensotu tarafından do- 
ımdık atarak köylülere da~ 
ğıtıtort % t tik Fona! to- 
lumtcrdan elde edilen keza- 
an yine Enstitüye veren 
Actiye ve Hamidiye Koyun- 
'den 40 kadar üretici aile 

augüne kaccr triç cara ala
madılar. Yaklaşık olarak SCO 
(mi lira atccaklcrr otan üre- 

1 taler kozalarım 10 Haziran 
( amitinden federen Enstıtuve 

götürdüklerini bildirirken 
«aradan bîr buçuk ay geçti- 

’ 9 Tc.ae paralarımız: ula
madık. Enstitüdeki yetkililer 
tezi «bugün git yarın gel» 
sâzâ ile oyalayıp duruyer- 
ar Sraucuk ayda her bi
timiz en azından altı kez

luvkoyulafda Meydana
Kıza laf atma nedeniyle önce kavga çıktı..,
KUMLA’ DA ÇIKAN KAVGADA BİR GENÇ ÖLDÜ

Gelen Feci Kuzuda
3 Kişi Öldü

Gemlik Orhangazi kara- 
/ yalu anısında bulunan Kcpı- 

kayalar mevkiinde önceki 
gece meydana gelen tarfik 
kazasında üç kişi feci şekil
de parçalanarak öldüler.

Gemlik Yalova yönüne 
gitmekte olan 16 EK 390 
plakalı Murat taksi önünde
ki aracı sollayınca karşı 
'/önden gelmekte elen 34 YM 
OBJ plakalı Hüseyin Yşaryö 
netfmindeki gazete dağıtım 
kamyonu ite çcrpıst. Çar

İfçamkt fon ytUorul on foo) kozott önceki gün kopıkoyalar mevkiinde meydana geldi 
6mU feamyenv tarafından iürûklenen Murat otodaki 3 klfl parçalanarak öldli.

para olmaya gittik, her gi
dişimizde de elimiz boş dön 
dük. Yetkililer koza alimle
ri için ayrılan parayı tüket- 
mişleıki köylülere bu eziye
ti çektiriyorlar. Oysa bizler 
buna güvenerek kendimizi 
ayariedik Başladığımız işier 
yarım kaldı, verdiğimiz söz
ler yerine getirilmeyince ya
lancı olduk.» dediler.

PROTESTO EDECEKLER
Emeklerinin karşılığı o- 

lan parayı alamayan Ad
liye ve Hamidiye Köyü koza 
üret’Ciieri ilgilileri uyararak 
paralarının biran önce ve
rilmesini istediler ve «ay
larca emek vererek gözü
müz gibi büyüttüğümüz ko
zaların parasını vermeyen 
ilgilileri protesto edecekle
rini.» bildirdiler.

pışma şiddeti ile 10 metre 
kadar sürüklenen Murat tak 
si içinde bulunan şoför Şa
ban Uzundemir, Münire Öz-1 
doğanlar ve adının Musta
fa olduğu saptanan Şahıs 
feci şekilde parçalanarak 
öldüler. Kazada Münire Öz- 
doğan'lann başı ve bir aya
ğı vücudundan koptu. Kam
yon şoförü Hüseyin Yaşar 
kazadan sağ olarak kurtul
du.

Salı günü Enstitüden para almaya giden Adliye Köyü koza üreticileri yine 
elleri boş döndüler. Üreticiler gidip gelmekten bıktık diyiyorlar.

Hafta içinde Küçük 
Kumla Köyünde çıkan kav
gada bir genç kimliği bi
linmeyen bir kişi tarafından 
bıçaklanarak öldürüldü.

Yüksel Kardeşler Sitesi 
önünde Özcan Şeker, Hü
seyin Avcı, Abdullah Kav
lak ile Teoman Oral, Şa
kır G oksal ile sekiz arka
daşı kız nedeniyle kavga 
ettiler. Ankarlı gençler

Kumla' lı gençleri
feci şekilde dövdüler. Ola
yın çevrede duyulması ü- 
zerine AnkaralI gençlerin 

çadırları önünde ikinci bir 
kavga sırasınde kimliği sap 
tanmayan bir kişi tarafın

ARMUTLU LU GAZİ YILLAR SONRA İSTİKLÂL 
MADALYASINA KAVUŞTU

İstiklâl Savaşında çeşitli 
cephelerde savaşan Ar- 
mutlu’lu Gazi yıllar sonra İs 
tiklâl Madalyasına kavuş
tu. •

İstiklâl Savaşında Batı 
Cephesinin çeşitli yerlerin
de Yunanlılarla çarpışan 
Armutlu'lu ağır top onbaşı
sı Halil İbrahim Sarı savaş
lar sırasında ayağından mis 
ket parçası ile yaralanmış 
ve iki kulağı sağır kalmıştı.

Gençlik yıllarında kendi
me bakabiliyordum ama ar
tık yaşlandım ve kendime 
bakamaz duruma geldim, 

bunun için İstiklâl Madal
yası Kanunudan yararlan
mayı madalya almayı 
hemde maaşa bağlanmak 
zorunda kaldım diyen Gazi 
Halil İbrahim Sarı «ben bu 
hizmeti hiçbir zaman para 
için' yapmamıştım. Bugüne 
kadar madalya almamam ve 
maaşa bağlanmamanın se
bebi bu idi. Ama artık elim 
ayağım tutmuyor. Devletin 
yardımına ihtiyacım vardı. 
Bu sağlandı. Mutluyum» de 
dİ.

dan Teoman Oral (23) bı
çaklanarak öldürüldü.

Montaj çalışmaları bir 
süre önce tamamlanan Gem 
İlk PTT Otomatik Santra-L 
lının yarından başlayarak 
hizmete geçeceği öğrenildi.

22 Temmuz günü hizmete 
geçmesi beklendiği halde, 
meydana gelen bir teknik 
arıza nedeniyle bir hafta
lık bir gecikme ile yarın hiz
mete geçecek olan otoma
tik santrala 500 abone bağ
lanacaktır. İlgililerden aldı
ğımız bilgiye göre önce es
ki aboneler hizmetten yarar 
lanacaklar, daha sonra İse 
yeni bağlantıları yapılan a- 
bonelerin telefonları hizme
te sokulacaktır.

Otomatik Santralın hizme 
te girişi için daha sonraki

Savcılık olay ile ilgi- 
soruşturmayı sürdürüyor.

Armutlu’lu Gazi Halil İbrahim^! 
Sarı yıllar sonra istiklâl Madalyasını 
Askerlik Şubesi Başkanı Ümran 

Işıker’den alırken görülüyor.

bir tarihte açılış töreni dü
zenlenecektir.

Umurbey’de
Bir Genç
Arkadaşı
Tarafından
Bıçaklanarak
Öldürüldü

Umurbey Kasabasında ön 
çeki gece içki masasında çı
kan tartışma ölümle sonuç
landı.

Aytepe’de Rafet adlı öğ
retmen ile bira içen Umur- 

| beyin sevilen gençlerinden 
Hüseyin Özkan'ın yanına bir 
süre sonra gelen aynı köy 
gençlerinden Hüseyin Kes
kin masada tartışma çıkar
mış ve tartışma sonucu çı
kan kavgada yanında taşı
dığı kasap bıçağı ile Hüse
yin Özkan'a saldıran Hü
seyin Keskin arkadaşını üç 
yerinden yaralayarak ölümü 
ne neden olmuştur.

Katil Hüseyin Keskin olay 
dan sonra kaçmış, olayla il 
gili soruşturmayı sürdüren 
savcı Yardımcısı Turhan 
Dinçer katilin Jandarmanın 
sıkı takibi sonunda Gürle 
Köyündeki asker arkadaşı
nın evinde yakalandığını bil
dirdi. Katil Hüsekin Keskin 
ifadesinde Hüseyin Özkan 
ile içki içerken aralarında 
tartışma çıötığını ve kendi
sini dövmek istediğini, bu 

' nun üzerine kendini koru
mak için arkadaşım bıçak 
ile yaraladığını ve olay ye
rinden kaçtığını söyledi.

Türkiye Lise ve 
Dengi Okullar Kompo 
zisyon yarışmasında 
2.lik elan yapıt.

Orman
YAZAN I 

Mehmet Ozbağkıran

2. Sayfada 

______________________
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HARA0AH 
W HARAYA

CHP ye Düşen
Sayın Ecevit'in 1977 genel seçimlerinden önce ken

di partisiyle İlgili olarak İlginç bir sözü vardı; «Halk bizi . 
iktidar yapmak İstiyor, eğer olamazsak hatayı kendimizde , 
aramalıyız» diyordu CHP nln sayın Genel Başkanı.

Ve CHP iktidar olamamıştır. Hükümet kurma görevi 
ilk kez sayın Ecevlt’e verilmiş olmasına rağmen CHP ik
tidar olamamıştır, iktidarın eşiğine kadar gelinmiş ve fa
kat sen adım atılmamış veya ahlamamış ve gerisin ge
ri dönülmüştür. Fakat sonuç olarak iktidar olunamamış
tır.

Bunun hatasının nerede aranacağını ve aranması 
gerektiğini sayın Ecevit seçimlerden önce ortaya koy
muştur. Partinin yönetimini elinde bulunduranlar ve Ge
nel Başkan’tn çevresinde uzman olarak bulunanlar CHP’yi 
iktidar yapamamanın tarihsel sorumluluğunu üzerinde 
taşımaktadırlar. Hatalar seçimlerden önce başlamış ve 
tüm içten eleştirilere rağmen sürdürülmüş ve halende 
sürdürülmektedir.

CHP örgütü tabana dayalı bir çalışma göstermiştir 
bu seçimlerde. Bu son derece sevindirici noktadır. Fakat 
gerek merkez yoklamasında ve gerekse de seçimlerden 
sonra izlenen stratejide tabana fazla kulak verilmemiştir. 
Hesaplar hep yanlış yapılmış ve tutmamıştır. Bu ise ta
banı ve CHP ye umut bağlayan halkı son derece üzmüş
tür. Bu üzüntüye karşı dahi fazla duyarlı olamamaktadır | 
Partinin üst yönetimi.

Unutulmasın ki, disiplin ayn şeydir, yönetimde de- I 
mokratik olmak ayrı şeydir. Disiplin adı altında parti ör
gütüne yapılan yanlışlıklan kabul ettirmek uğraşı de
mokratik bir yönetim tarzı olmasa gerekir. Hatalar yapıl
mıştır ve bu hataların eleştirisi zamanı geldiğinde parti
ye en yararlı ölçüde yapılacaktır ve yapılmalıdır da. Di
siplin anlayış: buna kesinlikle engel değildir.

Fakat şunu da gözden uzak tutmamak gerekir, bu
gün hataları çok bağırıp söylemenin ve karşı güçlere u- 
raut vermenin de gereği yoktur. Bunun ölçüler) ve zamanı 
vardır ve beklenmelidir. Bugün en acil olarak yapılacak 
şey, kurulan ikinci MC yi demokratik yollardan ve etkin 
bir muhalefet yaparak düşürmektir. Gündem şimdilik tek 
maddeliktir ve bu amaçla muhalefet yapılmalıdır. Bu ya
pılamadığı taktirde hoşnutsuzluklar çok daha artacaktır,

CHP zor günlerin partisidir. Ben inanıyorum kİ, bu 
zor günler atlatılacak ve ülke aydınlığa çakacaktır. Bura
da en büyük görev yine CHP ye ve onun değerli Gene) 
Başbakanına düşmektedir.

Ve, gerek CHP örgüt olarak ve gerekse de sayın E- 
cevft lider olarak bu görevi başarabilecek ve ülkeyi düz
lüğe çıkartılabilecek niteliktedirler...

Gemlik
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 

Dosya No 1977/816
Gemlik Narh Köyü Tepeci Ardı (Namı Diğer 

Eşşek Bükü) Mevkiinde kain olup Şatken Hüseyin 
Özkan ve fandahk. Garba» İsmail Küçük Zeytinliği, 
Şımalen Fundalık ve cenuben evvelce Faik Aralan 
ili çevrili gayritnelkullenne senetsizden adlarına tapu* 
ya tesçilli İsmail Hakkı Ksnay. Fethi Çetinkaya, 
Necati Kaçar, Teoman Bay, Abdiil Fchti Bay, Ne
cati Dilbaz, Osman Şahin. Mahir Mutlu, Taneri 
Dnrspınar, Selim Sayılıroğlu İsmet Kandil Mehmet 
Ersözlü Hikmet Kandil, Mehmet Ersöılü, Hikmet 
Kandil, İhsan tz,Güngör Akkan, Rafat Yalçınsoy. 
Bahattin Töre, İsmail Çakmak, Güney Başol Vekil
leri Av, Abtallah Erdoğan tarafından talep ve dava 
edildiğinden iş bu gayrimen üzerinde başka mül
kiyet iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 

3 ay içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize müraa- 
cMlerı tem inan rica olunur.

Türkiye Lise ve Dengi okullar, Kompozis
yon yarışmasında ikincilik ödülü alan yapıt.

Orman, doğanın en değerli eseridir. Çeşit
li ağaç topluluklarından oluşan bu ormanla
rın faydaları sayılmayacak kadar çoktur. O- 
kuduğumuz kitaptan tutunda, yaktığımız odu
na kadar her şey ormanın ürünleridir. Tarım
da, Madencilikte, Endüstride, Eczacılıkta, Mü
zik aletlerinde, Telefon, Telgraf... işlerimizde 
ana yada yardımcı madde olarak ağaçları ve
ya ormandan e de edilen yan ürünleri kulla
nırız. Milli servetimiz olan ormanların en ö- 
nemli faydalarından biride Erozyonun önüne 
geçmesidir.

Yurdumuzun % 23 ünü ormanlık bölge
ler teşkil etmektedir Sekiz büyük bölgeye ay
rılan bu ormanların en zengini; Karadeniz 
bölgesi ormanlarıdır. En fakirini ise Orta a- 
nadolu bölgesi ormanları kaplar. Bu %23 ora
nının %I5 i bozuk karakterlidir. Yani bu or
manları maki ve baltalıklar kaplak. İstediği
miz tipteki ormanlar (Göknar, Ladin, Gürgen, 
Çamlar..) %8 oranındadır.

Yararlarını övmekle bitiremediğimiz bu 
ormanların en büyük düşmanları yangınlardır. 
Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana geçen

Gemlik
Asliye Hukuk Hakimliğinden 

Dosya No: 1977/881/9
Gemlik Narlı Köyü Köyiçl Mevkiinde kain doğu

su Addullah evi Batısı Adil Çevik evi ve Bahçe Ku
zeyi, Ali Baştürk ve Hüseyin Can evi ve bahçe, Gü
neyi Gemlik Armutlu yolu ile çevrili gayrimenkulle- 
rin ssnetsizden adına tapuya tescili Ölü Mehmet Oğlu 
Mustafa Ölmez Vekili Av, Osman Bahşişoğlu tarafın
dan talep ve dava edildiğinden iş bu gayrimenkullerin 
üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların 
ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde delilleri ile birlik 
te hakimliğimize müracaatları teminen rica olunur.

Matbaamızda Çalışacak
İlkokulu Bitirmiş Çırak

Aranıyor

GEMLİK 
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ 
Okutunuz

Abone 
Olunuz

ORMAN
Yazan

- Mehmet ÛZBAĞKIRAN-

ilk yirmi yılda on binden çok yangın çıkmış 
ve bu yangınlarda Bir Milyon orman yanıp 
kül olmuştur. Ormanlarda otlayan hayvanlar
da genç fidanların uçlarını yiyerek ağaç hali
ne gelmesini önlemektedir. Odun kaçakçılığı 
ise önemli bir hâl almıştır.

Bu denli düşmanları olan ormanlarımızı 
korumak hayli güç ve pahalıdır. İlk önce yan
gınları kısa sürede bastıracak tedbirler alma
lıyız. Ormanların önemini halka anlatıp onla
ra orman sevgisini aşılamahyız. Ormanlık böl
gelerdeki köylerimizin sorunlarıyla yakından 
ilgilenmeliyiz. Ormanlarımızı genişleteceksek 
tek yolumuz ağaçlandırma olacaktır. Hızlı ve 
yaygın bir ağaçlandırma yöntemiyle kısa süre
de ormanlarımız çoğalacaktır. 1960 yılında İz
mit’te dikilen çam türü ağaçlar % 90 başarı 
ile islenen neticeyi vermiştir. Avrupsdski or
manlar bugünki ‘seviyesine sıkı ve yaygın bir 
ağaçlandırma ile ulaşmıştır.

Sanıyorum ki iyi bir ormana sahip olan 
ülkeler doğal tehlikilere daha az raslar. Geliş- 
meside daha kolaydır, tyi birer ormanlık 
bölgelere sahip olduğumuz an yarınlara daha 
güvenle bakacağız.

ÇATA® 
TUHAFİYE

Yeni Dükkanında 
Mevsimin YeniÇeşitieriyle

HALKIN 
Hizmetindedir

Bay ve Bayan Giysileri 

Yazlık Gömlekler

Tişortlar

Deniz Mayoları 

Kot Pantolonlar 

iç Giyisileri

Ali Çatak
Demirsubaşı Mahallesi Çaşma Sokak. No.S 

' (Yeni Çarşı Girişi) GEMLİK
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Doğa Üzerine

Bugün, şu Temmuz sıcağında doğa
dan söz etmek istiyorum Doğa biz; biz 
İnsanların Büyük Anasıdır, öyle bir ana 
kİ, her gün, yaşam boyu onun içinde, o- 
mıoleyız Değa-nın hor parçası, hor can
lısı, yaşam dengemizi sağlamak. Önümü
ze serdiği büyük sofradan yararlanmamız 
yönünde kendiliklerinden görevlerini sür
dürmekteler. Her şey büyük bir düzen 
içinde, zamanlı, sıralı olagelmektedir. Mil
yarca yıldır bu düzen sapma gösterme
miş, dünyamıza yaşam kaynağı olmuştur 
Böyle bitlerin yaşamına dönük bir düze
nin karşısında sapma göstermiş; tezelden 
değe-nın tüm kaynaklarını yoketme yö
nünde yarışa girmişiz Çocuklarımızın, to- 
runlarımızın geleceklerini şimdiden karan 
tıklar içinde bırakma andı içmişiz sanki 
Denizlerimizde, dağlarımızda hovardaca 
avlanma, ağaç, orman bizlere gereksiz
mişçesine çeşitli yollarla çevremizde, yur
dumuzda orman bırakmama yarışına gir
mişiz. Topraklarımızın giysisi olan orma
nı bilinçsizce kesmek, çıkar doğrultusunda 
yakmak bağışlanamayacak ters girişimler 
içinde, büyük suç işlediğimizin bilinci dı
şındayız. Sözü şuraya vardıracağım Her 
köy, har bucak, ilçe, içinde bulunduğu 
doğayı. ora halklarını örgütlemeleriyle 
korunmalıdır.

Geçtiğimiz haftalarda ilçemizin Kur
şunlu Köyü ormanları üç gün yandı, U- 
mursadıkmı, benimsedikmi bu olayı? Ço
ğumuz karşıdan bakmakla yetindik As
keri birlikler da olmasa belki, tüm kıyı 
şeridi ormanlarımız, zeytinlikler gözleri

misin önünde kül olacaktı. Sıcak günler- 
da bir ağaç altı aranı. Ama kaçımızın, Uça 
misin uygun yarlarına; yada boy, kıraç 
olan alanlara ağaç dlkmak, ilçe çavraıİni 
ormanlar çemberi İçine almak usundan 
geçmlytlr? Bu olabilmeli; toprakların 
akmasını önlemek; İlçemiz topraklarına 
yağmuru çağırmak, temiz bir havaya ka
vuşmak İçin olmalı. Orman yönetiminin 
ormanlaştırma çalışmalarına katkıda bu
lunmalıyız. da ayrıca

Şunu vurgulayayım. Çevremizin doğal 
yapısını koruma, eksiklerini giderme ça
bası İçine girdiğimizde; ilçemizden bay- 
lanocek örnek bir giriftinin kıvancını pay- 
lajabilmelly İz.

Şu günlerde hepimiz ortak derdi olan 
susuzluk blzleri, temizlik, bahçe sebzeciliği 
zeytinlerimizin sulanamoması konularında 

üzmektedir. Gelecekde Haydariya Köyünden 
getirilecek su acaba yatacak mi? Bir sûra 
belki. O yörelerde ormanlarımız gün be gün 
yok oldukça, oradan getlrllacek su da yet- 
miyecektir, Sususuz, çorak, dağları tepele 

rl çıplaklaçmif bir İlçe olma durumundayız.
Yukarıda değindim, ilçe merkezi köyleriyle 
bu önemli sorunumuzda nasıl bir çözüm 
arayalım? Bizlerin olan doğayı ne edelim 
de pislikte nağaçsızlıktan kurtaralım? İşte 
yanıt bekleyen sorunlar.

Doğal çevremizin elbirliğiyle korun
ması, yaşatılması amacına yönelik bir der 
nek kurulamaz mı? Bu doğrultuda girişimde 
bulunacakların arasında olmak, bu şerefi 
yüklenmek yüce bir girişim olmalıdır.

Gemlik Ortaokulu ve Öğrencilerini

Koruma Derneği Tüzüğü
BOLÜM: T Demeğin adı ve Merkezi.

Madde 1 — Demeğin adı: Gemlik Ortaokulu ve Öğrencilerini Koruma Derneği 
Madde 2 — a) Derneğin Merkezi: Gemlik.

b) Faaliyet Yeri: Ortaokul Binası.
c) Şubesi: Yoktur.

BÖLÜM: 2 Demeğin amaç ve faaliyetleri:
Madde 3 — Gemlik Ortaokuluna halen devam eden ve edecek olan öğren

cilere;
a) Eğitim ve öğretim ile ilgili konularda yardım etmek,
b) Okulun noksanlarını yaptırmak,
c) Okula demirbaş ve kırtasiye almak,
d) Okul bahçesini tanzim etmek,
e) Fakir öğrencileri giydirmek, kalem, kitap, defter ders aracı 

temin etmek,
f) Bu işler için yardım toplamak, müsamere, çay gibi toplantı

lar yapmak suretiyle faaliyet göstermek,
g) Öğrencilerin bedenen ve ruhen gelişmelerini sağlamak,
h) öğrenci velileri ile okul arasında bağlantı kurmak,
ı) Kurslar tertiplemek.

Madde 4 — Dernek bu işleri üyeleri arasında 7 kişilik yönetim kurulu ile 3 ki 
şilık denetleme kurulu seçerek yürütür.

Madde 5 — Dernek kuronlarının adları, meslekleri ve ikâmetgâh adresleri 
aşağıda belirtilmiştir.
Ayhan Gündoğdu Tüccar Demirsubaşı Mah. Lise Cd. No 36 Gemlik
İsmail Sönmez < Orhangazi Cd. No. 3 Gemlik
Tahsin Aydın « Engürücük köyü Gemlik
Mustafa Seymen < Osmaniye Mah. Depboy Cd. Gemlik
Yaşar Danış f istiklâl Cad. Cenkçiler Ap. Kat 2 Gemlik
Recep Oltan Memur Demirsubaşı Mh, Tahıl aralığı Çavdar Ap.

Daire 5 Gemlik

Burhan Cahit Açıkalın Tüccar Balıkpozan 1 nolu Cad. No 103 Gemlik 
HaHt Çokal Or. Ok. Md. V. Kayhan Mh. Yeşil Sk. No 17/11 Gendik 
BÖLÜM. 3 Derneğe üye olmak ve üyelikten çıkmak.

Madde 6 — Gemlik Ortaokulunda öğrencisi bulunan 18 yaşını bitirmiş ve or 
ta öğretim kuramlarında öğrenci olmayan her velî demek üyesi olabilir.

a) Asıl üyelik Ortaokulda öğrencisi bulunan ve yılda (15 1200 
lira vermeyi ilişik örnek 1 taahhüt eden her veli asil üye olur.

b) Fahri üyelik Derneğin gayesinin gerçekleşmesi için bağış 
ve faaliyetlerde bulunanlar demeği fahri üyeleridir.

c) Tabii üyelik Orta okul idarecileri île öğretmenler demeğin 
tabii üyeleridir. Derneğe aidat ödemekle yükümlü tutulmazlar.

Madde 7 — Velisi bulunduğu öğrencisi okuldan mezun olan veya aynian o- 
sil üyeliği kendiliğinden düşer. Bu üye isterse fahri üye olarak kalabilir. Tabî ü- 
yelerin okuldan ayrılmalarında üyelikleri düşer. Fahri üyeler yazılı istek île ay
rılabilirler.

Madde 8 — Üyelerin haklan Her üye arzu ettiği zaman yazılı mûracatia is
tifa edebilir. Asil ve tabii üyeler eşit haklara sahiptir. Genel kuralda bir oy hak- 
iarı vardır. Fahri üyeler toplantılara iştirak edebilir temennilerde bulunabilir 
fakat oy kullanamazlar.
BÖLÜM 4 Derneğin organları ve toplanma zamanlan

Madde 9 — Derneğin organları
a) Genel kurul
b) Yönetim kurulu
c) Denetleme kurulu

Derneğin en yetkili organı genel Kuruldur.
Madde 10 — Genel kurul toplantılar;

a) Olağan toplantı her yıl Kasım ayı içinde yönetim kurulunun 
belirteceği yer tarih ve saatte okul aile birliği genel kurulu ile yönetim kurvlu- 
ile birlikte yapılır.

b) Olağanüstü toplantı Yönetim kurulu ile denetleme kurulu
nun lüzum gördüğü hallerde veya kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı müracat 
lan üzerine her zaman yapılır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından davet edilir.
Denetleme kurulunun talebi veya üyelerin yazılı isteği üzerine yönetim kuru

lu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.'
Madde 11 — Toplantıya çağırma Yönetim kurulu tüzüğe göre genel kurula 

katılma hakkı olan üyelerin listesini hazırlar en az 10 gün önceden toplantı gü- 
। nü saati yeri ve gündemi iki gazetede ilan edilerek üyeler toplantıya çağırılır.

Toplantı yapılacağı mahalli mülkiye amirliğine bir yazı ile bildirilir.
p Madde 12 — Toplantı dernek faaliyet yeri olan ortaokul binasında yapılır.
| Öğrenciler toplantıya katılmaz.
I Mac'de 13 — Genel kurul toplantısı toplantıya katılma hakkını kazanan üye- 
j Serin yarıdan bir fazlasının katılması ile yapılır.

| lik toplantıda yeter sayı olmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak 
l 20 üyenin altındaki sayı ile toplantı yapılamaz. Gazete ilânında ikinci toplantı 

i tarihi de belirtilir.
Medde 14 — Toplantının yapılışı
Genel kurul toplantısı ilan edilen gün saat ve bildirilen yerde yapılır. Toplan

tı geri bırakılırsa ikinci toplantı gününden 5 gün önce geri bırakılma sebebi se
bepleri ile birlikte gazetede ilan edilerek yeniden toplantı çağırışı yapılır. Bu du
rum mülkiye amirliğine bildirilir.

Genel kurula katılacak üyeler, düzenlenmiş olan listedeki isimleri hizasına 
imza ederek toplantı yerine girerler.

Yeter sayı toplanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkanı veya vekili tarafından açılır.

Evvela koruma Derneği toplantı ve seçimi yapılır ve sonra Okul — Aile bir
liği toplantısına devam edilir.

Hükümet Komiserinin gelmemesi toplantının yapılmasına mani değildir.
Toplantı açıldıktan sonra .toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, başkan 

vekili ve iki katip seçilir.
Bundan sonra toplantının yönetimi Genel kurul başkanına aittir.
Kâtipler toplantı zaptını tutar ve sonunda başkanla birlikte imza ederler.
Toplantı sonucu bütün tutanak ve diğer belgeler yönetim kuruluna verilir.
Kongre başkanı. Yönetim kurulu ve denetleme kuruluna seçilen asıl ve ye

dek üyelere, seçildiklerine dair tebligat yaparak görev taksimi için toplantı ta
rihini de belirtir.

Madde 15 — Toplantı görüşmeleri.
Toplantıda yalnız gündemde maddeler görüşülür.
Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin görüşülmesini istediği husus

ların gündeme konması zorunludur.
Buda üyelerin birinin yazılı talebinin ve başkan tarafından görüşülüp görü

şülmemesinin reye konması ile tesbit edilir.
Madde 16 — Genel kurulun görev ve yetkileri.

Aşağıda yazılı husuları toplantıda görüşülüp karara bağlanır.
a) Organların seçimi
b) Tüzüğünün veya maddelerinin değiştirilmesi
c) Yönetim ve Denetleme kurulunun raporlannıngörüşûlmesi, tenkid ve ibra 

edilmesi.
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan yeni bütçe ve maddelerinin aynen veya 

değiştirilip kobul edilmesi.
d) Dernek, okul öğrencileri yararlı, bina yapımı, onarma gibi Demeğin amaç 

lannı yerine getirecek kararlar.
e) Gerekirse, toplantı esnasında seçeceği 3 kişilik bir heyetle yönetim ku

rulu hesaplarına tetkik ettiler.
f) Derneğin feshi.
Genel kurulda kararlar ekseriyetle alınır.

D. S. 4 de
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MEVLİT
Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız müstesna insan 

Yük. Mak. Müh.

ÖZCAN BUHARALIOĞLU ’nun
Aziz ruhu için vefatının 40 ncı gününe tesadüf eden 

31 Temmuz 1977 Pazar günü öğle namazını müteakip Gemlik i 
Çarşı Camiinde memleketimizin tanınmış Hafız mevlithanlarından 1 
Hafız Ethem Vural, Hafız Rıfat Gürses, Hafız Fahrettin Keskin'in ■ 
iştiraki ile okunacak Kuran-ı Kerim Mevlit-i Şerif ye yapılacak dua. 
lara bütün din kardeşlerimiz davetlidir.

AİLESİ

ALIUĞ ₺EMİR DOĞRAMA ATELYESİ
HİZMETİNİZE GİRDİ

Her çeşit Demir Doğrama ve Kaynak işleri yapılır
Hamit Süleyman Altuğ

HAMİDİYE MAH. FIRIN SOK. NO. 5 GEMLİK

ilan
Gemlik İstiklâl caddesinde 
ki Gürçay inşaatın 4 ncü 
katındaki caddeye bakan 
bürolar satılıktır.
Müracaat Avukat Fehmi Karacan 

Tel : 441 GEtfLtK

BAŞSAĞLIĞI
Aramızdan ebediye ayrılan kulübümüz 

oyuncularından Necati Güleçin, babası, de 
ğerli insan

ABDULLAH GÜLECİ KAYBETTİK.
Kederli ailesine ve yakınlarına başsağlı di
ler, açlarını paylaşırız.

SümerSpor
Gençlik Kulübü Yön. Kur.

DİKKAT
Mağazamıza

i Her cins Tuğla ve Kiremit gel-
I (ligini İnşaatçılara Müjdeleriz

METİN BAYRAK
LİNYİT TİCARET j

Kış yaklaşıyor, yakacak Soma Lnyiit 
i kömürlerinizi şimdiden almanız menfaatiniz 
r icabıdır.

I Tel: 1828—1628
| Orhangazi Cad No 27 Gemlik

SATILIK ARSA 
-Mezbeha ve Soğuk Hava 

I Deposu Yanında fabrika tesi* 
sine elverişli 1105 m2 bahçe 
acele satılıktır.

Müraacaat Yalova Asfaltı no, 20

GEMLİK

GÜNEYSAN
Çelik Termesifon - Galvaniz 

Termosifon - Su Depoları 
İmalâtı - Su Pompoları Çeşitli 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri 
Harekende ve Toptan Satışla 
rıyla Sayın Halkımızın Emrinde 
En Uygun Fiatlarla Devam

Etmektedir.
BALIKPAZARI ALE -1DAR CAD 

GEMLİK

Safilik
Kooperatif Arsası
Gemlik Gençali Köyü Küçük I 

Çiftlik mevkiinde 484 m2 arsa 
satılıktır. Mür. 2. Aydın Sitesi S 
no. 182 Yalova tel.143250 231713

Ankara

Gemlik Ortaokulu ve Öğrencilerini Koruma 
Derneği Tüzüğü

Madde 17 — Yönetim kurulu teşkili ve görevleri Her yıl yapılan Genel kuru 
toplantısında 7 asil 7 yedek olmak üzere 14 kişilik yönetim kurulu seçili'.

Asil üyelerden biri okul müdürü veya vekili olur.
Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir
a) Derneği temsil etmek
b) Genel kurulun aldığı kararları ve üyelerin ileri sürdükleri temennileri ya

rine getirmek.
c) Derneğin gelir ve gider hesaplannı tutmak ve işlemlerini yapmak.
Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genelkurula sunmak.
ç) Bir yıllık yapılan işlere ait faaliyet raporlarını hazırlamak ve genel kunda 

sunmak.
d) Dernek tüzüğünün ve dernekler kanununun verdiği işleri yapmak.
Madde 18 — Yeni yönetim kurulu, aralarında toplanarak başkan başkan yor

du | ısı sekreter, muhasip ve veznedar seçer.
Yönetim kurulu üye sayısı azalırsa yedek üyeler baştan sıra ile asil üyeliğe 

davet edilir.
Madde 19 — Denetleme kurulu ve görevleri;

3 asil ve 3 yedek olmak üzere Genel kurulca seçilir.
a) Derneğin çalışma ve hesaplarını
b) Denetleyicilerin istedikleri hesap, evrak, defter ve gerekli malûmatı ver

mekle yönetim kurulu sorumludur.
c) Denetleyiciler, Genel kurula. Kurulunun çalışma durumlarını Tüzüğe göre 

yapılan ve yapılmayan işleri ve bir yıllık hesaplar hakkında yazılı rapor vermek
le sorumludurlar.

Madde 20 — Yönetim kutulu başkanı Genel kurulda yapılan seçimi mütea
kip 7 gün içinde yönetim kurulu ile denetleme kurallarını asil ve yedek üyeleri
nin ad, soyadları meslekleri ve adreslerini gösterir listeyi Mülkiye Amirine verir. 
BÖLÜM 11 Yasak hükümler

Madde 21 — Dernek toplantılarında siyaset yapmak ve münakaşalara gir
mek yasaktır.

Madde 22 — Dernek merkezine ve okula silah getirmek ve silahlı olarak top
lantılara katılmak yasaktır.

Madde 23 — Derneğin amacının tahakkuku veya eğitim ve öğretim için üye
lerine ve öğrenci velilerine beyanname dağıtabilir.

Beyanname dağıtmadan evvel Dernekler Kanununun (1630 sayılı) 39 uncu 
maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilir.
BÖLÜM 12 Derneğin denetimi

Madde 24 — Derneğin işlemleri defterleri hesaplan ve faaliyetleri, ma’nallli 
mülkiye amiri veya onun memur edeceği memur tarafından daima denetleme 
yapılabilir.
BÖLÜM 13 Çeşitli hükümler

Madde 25 — Derneğin gelirleri
a) Üye aidatlar; yılda 10 liradan az ve 1200 liradan fâzla olmamak üzere ti

ye lerin taahüt ettikleri aidatları,
b) Dernekçe tertip edilecek piyango gelirleri
c) Dernek mülklerinde elde .edilecek gelirler
d) Tertip edilecek müsamere, konser, spor müsabakaları, konferans, balo 

ve diğer eğlence gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirlerdir.
Madde 26 — Dernek Genel ve Katma bütçeli daireler, mahalli idarelere ik

tisadi devlet teşekkülleri ve müesseselerden, siyasi partilerden, işçi ve işve
ren meslek teşekküllerinden maddi yardım isteyemez ve kabul edemez.

Madde 27 — Dernekçe tutulacak defterler
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Gelen ve giden evrak kayıt defteri
ç) Gelen ve giden kopyaları dosyaları
d) Gelir ve gider defteri
e) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri Dernek gelirleri sıra nolu ve dip 

koçanlı makbuzlarda yapılır ve giderler fatura veya senet alınarak yapılır.
5 yıl müddetle dosyada saklanır.
Bu defterlerin notere tasdik edilmesi mecburidir
Madde 28 — Dernek amaçlarından olan okulu korumak ve bina yapımı gibi 

faaliyetleri sırasında oküla aldığı kıymeti 100 liradan fazla olan ve okul demir
başına geçecek gereçleri okul idaresine teslim ettikçe tesellüm ayniyatı ala
rak dosyasında saklanır.
BÖLÜM 14 Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi

Madde 29 — Dernek
Genel kurul kararı ile
Aciz haline düşmekle
Faaliyetten alıkonma (kanunen) ile tüzelkişiliği sona erer.
Madde 30 — Tüzel kişiliği sona eren Demeğin bütün defter, hesap ve mal

ları Gemlik Ortaokulu Müdürlüğüne teslim edilir.
Madde 31 — Bu tüzükte yazılmayan veya unutulan husular için 1630 sayılı 

Dernekler kanununun ve 16 Mart 1973 tarihli resmi gazetede yayınlanan (Der
nekler Yönetmeliğine) göre hareket edilir.

Geçici madde ; 1630 sayılı kanuna göre hazırlanan bu tüzükten 6 suret Gem
lik Kaymakamlığına sunulacaktır.

Madde 32 — Bu tüzüğün hükümlerinin Dernek yönetim kurulu yürütür.


	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\2 Temmuz 1977\2 Temmuz 1977 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\2 Temmuz 1977\2 Temmuz 1977 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\2 Temmuz 1977\2 Temmuz 1977 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\2 Temmuz 1977\2 Temmuz 1977 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\9 Temmuz 1977\9 Temmuz 1977 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\9 Temmuz 1977\9 Temmuz 1977 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\9 Temmuz 1977\9 Temmuz 1977 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\9 Temmuz 1977\9 Temmuz 1977 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\16 Temmuz 1977\16 Temmuz 1977 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\16 Temmuz 1977\16 Temmuz 1977 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\16 Temmuz 1977\16 Temmuz 1977 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\16 Temmuz 1977\16 Temmuz 1977 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\23 Temmuz 1977\23 Temmuz 1977 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\23 Temmuz 1977\23 Temmuz 1977 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\23 Temmuz 1977\23 Temmuz 1977 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\23 Temmuz 1977\23 Temmuz 1977 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\30 Temmuz 1977\30 Temmuz 1977 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\30 Temmuz 1977\30 Temmuz 1977 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\30 Temmuz 1977\30 Temmuz 1977 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1977\7. Temmuz 1977\30 Temmuz 1977\30 Temmuz 1977 Sayfa 4.JPG

