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Bakkal ve Tekel Bayileri Toplantı Yapacaklar.
KÜÇÜK ESNAF VE SANATKARLAR DERNEĞİ B$K.

“ Önlem Alınmazsa Ticari Alanda
Bitkisel Dönem Başlayacak”

KAHVECİLER
YENİ ZAM ALDILAR

Gemlik Küçük Esnaf ve 
Sanatkârlar Demeği Baş
kanlığının çağnsı üzerine 
ilçemizdeki bakkal ve tekel 
havilen sorunlanyla ilgili top 
Icnti yapacaklar.

Demek Başkanı Şükret 
Solmaz ın bakkal ve bayilere! 
gönderdiği yazıda ilçenin I 
oırccK köşesinde gelişi gü-l 
zeı bakkal ve bayilerin açıl-l 
ması ile ticari bir bitkisel 
dönemin başlayacağı belir
tilerek <Bu durumu göz ö- 
nûne alarak yönetici ve es
naf arkadaşlarla sorunları
mız! görüşmek ve düşünce
lerini almak için toplantı ya
pacağız» dedi.

Bütün esnafın toplantıya 
gelmesini isteyen Dernek 
Başkanı Şükret Solmaz 
«özler yönetim kurulu ola
rak hu gibi önemli konular-

Sürat Motorları 
Tehlikeli Olmağa Kurlul’da 10 Dekar çam Ormanı Tedbirsizlik

da görevimizi yerine getir
miş olmaktayız. Arzumuz 
bakkal ve bayi arkadaşla- 
nnda bu toplantıya katıla
rak çektikleri zorlukları dile 
getirmiş olmaları olacaktır.)

100 Kadar Abonede Arıza Var.

OTOMATİK SANTRAL HİZMETE GİRDİ
Yapım ve Montaj çalış

maları bîr süre önce tamam 
lanan Gemlik PTT otoma
tik Santralı hizmete girdi.

Yaklaşık olarak 30 mil
yon liraya çıktığı söylenen o 
tomatik Santralın Temmuz 
ayının ortalarında hizmete 
açılması beklenirken mey
dana gelen teknik arızalar 
açılışı geciktirdi.

Geçen hafta gazelimizde 
çıkan haberdende öğrenil

dedi.
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günü yapılacak toplantıda 
Tekel Müdürünün esnafa 
karşı baskıların durdurulma 
sı, S.S. Öğretmenler Tük.

diği gibi ilk etapta 900 eski 
abonenin yararlanacağı ö- 
tomatik Santral Pazartesi 
günü saat 01 de hizmete 
geçti Gemlik PTT Müdürü 
Mustafa Kahya, santralın 
ilk günlerinde meydana ge
lecek arızalar nedeniyle şi
kâyetlerin olabileceğini,'fa
kat bu arızaların en kısa za
manda giderileceğini söyle 
di.

Telefon konuşmalarında I-

Kooperatifinin durum, Top
tancıların esnafa karşı hak
sız. baskılarının durdurulma
sı, Uludağ Gazozu baş hayl
inin esnafı gazozsuz bırak- 
nedenlerinin araştırılması 

se yığılmalar nedeniyle bil
hassa Ankara — İstanbul 
kanallarında yıldırım görüş 
me yapılabiliyor.

Pazartesi sabahı hizmete 
açılan ve İ500 abonenin ya
rarlanacağı otomatik sant 
raldan öncelikle yararlana
cak olan eski 900 aboneden 
100 taneye yakınının tele
fonlarında arıza olduğu tek
nik elemanlarca belirtildi. 
Arızaların giderilmesi için 

esnaf tüketim kooperatifi
nin kurulması, sana yağı sa
tışlarının dernek tarafından 
yapılması konuları görüşü
lecek ve karara bağlana
caktır.

yoğun bîr çalışmada sür
dürüldüğü önümüzdeki haf 
ta içinde bütün arızların 
giderileceğini beklendiği be 
lirtildi.

Öte yandan otomatik ka
nallarda meydana gelen g- 
rızalar nedeniylede şehir
ler arası telefon ve teleks 
görüşmelerinde yığılmalar 
meydana geldiği öğrenildi.

Belediye encümeni hafta 
içinde yaptığı toplantıda 
kahvehane ve gazinolarda-- 
ki çay ve meşrubat Katla
rını yeniden ayarladı.

Konuyla ilgili olarak bir 
açıklama yapan Küçük Es
naf ve Sanatkârlar Derneği 
Başkanı Şükret Solmaz, 
meşrubat firmalarının mal
larına yaptıkları yeni zam - 
iar ile tarifelerin değişme
sinin kaçınılmaz olduğunu 
bu nedenle belediyeye yeni 
teklifler sunduklarını belirt
ti. Belediye encümeni ile 
Dernek temsilcilerinden Ah 
met Dikici ve Tacettin Tok 
sabay’ın katıldığı toplantı - 

CİNCİ GAZİNOLARDA KAHVELERDE

KURUŞ KURUŞ
KAHVE VE KAKAO ................ ............... 150 150
ÇAY .......................................................... 1OO 100
IHLAMUR - TARÇIN ve BENZERLERİ ...... 125 100

LİMONATA ve ŞERBETLER 17 Cl ............. 150 150

YAPMA AYRAN 17 Cl ....................................... 150 125
DONDURMA 80 Gr1.........................  250 200
DEVRENGEÇ SUYU ........................... 100 100
NARGİLE ............................................................... 500 400
NARGİLE DUBLE .............................. 750 450
ULUDAĞ MADEN SUYU ve SODASI .............. 175 150
ULUDAĞ GAZOZU .............................. 225 200
ULUDAĞ MEYVELİ   300 275
ULUDAĞ KOLA ..................................................... 300 275

KIZILAY MADEN SUYU SODASI ............ 175 150
Ş1VEPS GAZOZU .............................. 300 225
7 GÜN - ELVAN - ŞIVEPS MEYVELİ ......... 300 300

PEPSİ - KOCATAŞ - COCO COLA ................... 325 300
AYRAN KAPALI ŞİŞE (Fabrikasyon) ...... 250 200

AROMA .................................................................... 35° 325

da yeni tarifeler şöyle sap-1 
tandı:

Kaymakam
İzne Ayrıldı

İlçemiz Kaymakamı Na-| 
mık Kahvecioğlu yıllık izni
nin bir bölümünü kullanmak 
üzere izne ayrıldı.

Perşembe günü resmi ku 
ruluş ve dairelere yazı gön
deren Kaymakam Kahveci
oğlu 15 günlük izne ayrıldı
ğını, kendisine jandarma Ku 
mandı Kıdemli Yüzbaşı Şe
ner Gücüyener’in vekâlet 
edeceğini bildirdi.

Devam
Ediyorlar

Deniz mevsiminin başın
dan beri kıyılarda yüzenler 
için birer tehlike olan sü
rat motorları bütün uyan
lara karşın sahile yakın ge
zintileri nedeniyle tehlikeli! 
almaya devam ediyor.

Küçük Kumla, Büyük Kum 
la, Kdracaall ve Kurşunlu! 
da yazlığa gelmiş olanlar) 
sürat motorları yüzünden 
denize girmeğe korktukları-1 
nı belirtirlerken, bu yıl yaz-] 
Irklardaki sürat motorları-] 
nm sayılarında geçen yıllara! 
göre büyük artış gösterdi. I

Daha çok varlıklı ailele

rin çocuklarının yaptıkları! 
şımar k hareketlerle sürat 
motorları kıyıya yakın yüz
mekte olan yazlıkçıların ü- 
zerîne sürmekle ve büyük 
tehlikeler meydana gelmek-] 
tedir, Ayrıca sürat motor-] 
larrnın arkalarına bağlanan! 
a» k&/tâiart nedeniyle, mo-l 
tor sürücüleri yönetimini 
kaybetmekte /e yine kıyı-j 
lorda yüzenler için tehlike 
yaratmaktadıriar.

Yüzünden 
Cayır Cayır
Yandı

Bütün yurtta yer yer de
vam eden orman yangınları 
nın önü alınmazken. Kurtul 
Köyü yakınlarında tetbirsiz- 
lik yüzünden 10 dekâr or
manlık yandı.

Orman Bölge Şefliğinden 
aldığımız bilgiye göre; Kur
tul Köyü ilersinde yol kena
rında bulunan ormanlık a- 
londa, piknik yapan kişiler
ce yakılan ateşin iyi söndü- 
rülmemeei nedeniyle, Çar
şamba akşamı çam fidanlı
ğı tutuştu. Rüzgarında et
kisiyle kısa zamanda geli
şen yangın, çevre köylüleri, 
orman işçileri ve 40 askerin 
çabalarıyla sabaha karşı 
kontrol altına alınarak sön 
dürüldü,

İlgililer, havaların çok ku
rak gitmesi nedeniyle or
man yakınlarında ateş yd- 
kılmamasını, yakılan ateş
lerin çok iyi söndürülmes 
gerektiğini işaret ettiler.

Kutlu Demirören İçin...

Havaların Sıcak Gitmesi İle
Tatil Günleri Kıyılar Tamamen Doluyor

1977 yazının ülkemizde yağışsız gitmesi daha çok yazlıkçılara yararken ilçe
mizdeki tüm kıyılar tatil günleri BursalIlarla dolup taşıyorlar.

Bir haftanın yorgunluğunu deniz sularında dinlenerek geçirmek isteyen BursalI
lar cumartesi gününden başlayarak Küçük Kumla, Kurşunlu, Karacaali, Narlı kıyı
larına doluyorlar. En ucuz eğlence olarak nitelenen denizden yararlan anlar görülüyor.

Optimis Turnuvası Yapılıyor
Gemlik Su sporları Ku

lübünde bir yıl çalışan ve 
bu arada ölen Milli Kayak
çı Kutlu Demirören’in anısı 
için düzenlenen üçlü opti
mis turnuvası dün başladı.

Üç yıldır yapılmakta olan 
turnuva geçen yıl İznik'te 
yapılmış, bu yıl ise ilçemiz 
de yapılması kararlaştırıl-! 
mıştı. Dün ilçeı. ze geleni 
Trilye ve İznik tanımlarıyla 
Gemlik Su Sporları Kulübü 
arasında üçlü bir turnuva

Kumla'da Konser
Yoz Diyarında turnelere 

başlayan ses sanatkârlar 
hafta içinde Kumla’da iki 
konser verdiler.

Küçük Kumla Site Sine
masında yapılan konserin 
birincisini TV nin sevilen ses 
sanatkârları Nüket Duru ve 
Atilla Atasoy ile güldürücü 
Jaklin ve Cevat Kurtuluş ka 
tıldı. Dün gece yapılan ikinci 
konserde ise Füsun Önal, 
Ersen, Birsen Bengisu Da
daşlar Orkestrası katıldı.

Kumla’lı yazlıkçılar geç 
saatlere dek müziğe doydu
lar.

düzenlendi. Turnuvaya ta
kımlar dörder kişi ile katıl
dılar. Yarışmaların üç gön 
süreceği ve yarınki yarışlar 
sonucu derece alanlara ku
pa verileceği bildirildi.

Umurbey'de
Ziraat Bankası
Açılıyor.

Umurbey'e bir süredir ku
rulması düşünülen Ziraat 
Bankası Şubesinin açılışı i- 
çin çalışmalara başlandı.

Banka kurmaya uygun 
yerin bulunamaması nede
niyle bir kaç yıldır açılması 
düşünüldüğü halde gerçek
leştirilemeyen Ziraat Ban
kası Umurbey Şubesi içir 
Belediye Oteli altındaki katı 
vehane kiralandı ve banka
ya dönüştürme çalışmalan- 
na başlandı Dönüştürme ça
lışmalarının ayın 20 sine ka
dar tamamlanarak bitirile
ceği bildirilirken Banka Mü
dürlüğüne Yakup Yücel a 
tandı.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

MHP Yumuşuyormu?...
MHP Genel Başkanı Türkeş ve bu partinin ileri çe

lenleri son günlerde devamlı kardeşlikten, barıştan söz 
eder oldular. Hatta bazı çevreler MHP’nin yumuşadığını 
ve sola kaymaya başladığını dahi söyleyebilmektedirler...

Oysaki, bizce bu konuda fazla iyimser olmak son de
rece yan;lt;c;dır. Bugün eğitim kuramlarında bu partinin 
mlütaniannca estirilen terör halen sümektedir. Bu par
tinin yan kuruluşu olduğu açık ve seçik ortada olan Ül
kü Ocaklan*nîn yeni genel başkanı seçilir seçilmez ver
diği demeçte; «Güvenlik kuvvetleri üniversite ve yüksek 
okullarda etkili olamazlarsa, bizler buralan çalışan ku
rumlar haline getireceğiz» diyebilmektedir. Bunun arka
sında ya ten anlam açıktır. Komünistlere ve anarşistlere 
engel olma bahanesi altında, cinayet mangalarını yeni
den çalıştırmaya başlayacaklar ve güya devlete yardım
cı olacaklardır. Geçmişteki acı tecrübeleri yaşayanlar 
Ülkü Ocaklan Genel Başkam’nın sözlerini bundan başka 
şekilde yorumlayamamaktadıriar.

MHP neden yumuşama izlenimi yaratmak istemekte
dir öyleyse?.. Bu gayet açıktır. MHP’nin militanı vardır, 
örgütlenmesi tamdır. Kısacası vurucu güçleri yeterli de
recede vardır. Fakat MHP'nin kitle tabanı yoktur. Bunun 
için kitle tabanı oluşturmak istemektedir kendisine. Ve 
ontın için devamlı yoksul kitlelere seslenmekte, banştan, 
kardeşlikten söz etmektedir..

Aslında MHP yöneticileri kendi doktrinleri açısından 
ve izledikleri politika stratejisi bakımından son derece 
başanlıdıriar. Bunu kimse yadsıyamaz. Yalnız burada üze 
rinde durulması gereken bu değildir. Burada üzerinde 
durulması gereken, MHP'nin aslında değişmediğini, bu
nun bir taktik olduğunu unutmamak ve bunu vurgula
maktır. Ve bu konuda kitleleri uyanık bulundurmaktır 
önemli olan. Aksi takdirde ve kitlelerin MHP'ya akması 
olayı gerçekleştiğinde, iş işten geçmiş olur ve yapılacak 
pek az şey kakr.

Bunun tarihten bilinen örneklerini burada sıralamak 
istemiyoruz. Yalnız bu örneklerin bugünlerde en çok ha
tırlanma ve değerlendirilme zamanıdır sanırım. Türk iye
nin tüm uyanık güçleri ve bu arada CHP bu konuda son 
derece duyarlı ve uyanık olmak zorundadırlar.

Üçlü koalisyon sadece MHP'nin işine yaramıştır, 
bizim kanımızca. Son seçimler bunun kanıtıdır. Bu dö
nemde de böyle olacaktır. Hükümete ortak olma faktö
rü MHP'nin kitle tabanını geliştirme bakımından zaten 
etkili alacaktır. Birde MHP’nin ne olduğu ve gerçek yüzü 
kitlelere doğru anlatılmazsa, bu tabanın genişlemesine 
önemli ölçüde katkıda bulunulur ki, bunun getireceği so
nuçlar hepimiz sorumluluk altına sokacak nitelikte olur.

Türk halkı doğruyu görmesini bilen bir halk olduğu 
kadar, karşısındakine çabuk inanan bir halktır da. MHP 
haikn bu özelliğini bildiği içindir ki, yumuşama politikası 
halkın bu özelliğini bildiği içindir ki, yumuşama politikası 
mamak gerekir. Yanlışa düşüldüğü takdirde, gelinecek 
noktanın neresi olduğunu da keza yine tarihler göster
mektedir.

Tarihler bunları göstermektedir fakat, bir ozanın de
diği gibi «Şayet ders alınsaydı tarih, tekerrür mü eder
di...*

Düğün ve
Sünnet Yapacaklar 
2 saal içinde 
davetiyenizi alabilirsiniz 
Gemlik Körfez Basımevi
Gazhane Cad, 45/1 Gemlik

gemüik

KÖRFEZ

Sabır Gerek
Arzularımı Gemlik pazarında bir çift hamala bıraktım 

Biri hemen ona ulaştırmak istedi
Diğeri de* taşınmaz *

Gemlik pazarında bir eskiciye rasladım
Baktı, bıktı, ve
Yüzümden bir anlam çıkarttı
Dediki:
■ Çok eski umutların

Yaramaz dedi herkes satamadım- 
Derdimi kimseyi anlatamadım. 
Her gülerek baktığım çevirdi suratını 
Yüzüme kapandı her umutla çaldığım kapı.

Gemlik pazarında bir topalla karşılaştım
Sordum :
Yarım adımla bu yol biter mi?
Gülerek cevap verdi

Hayat yolu 1 Karınca adımıyla yine biter

Biraz sabırlı ol yeter
Yakında o aydınlık günler, yer 
Efkarla yürüyemezsin.
Yolun bir adımsa bitiremezsin* 
Sabır gerek o günlerin gelmesi için.

Rıfat ÜZDEMİR

Yaşarken
Yaşıyoruz çözülmeyen problemler içinde
Bazen, güleriz bazen gülerken ağlarız 
Neşemiz var, kaderimiz var, gamımız var. 
En soylu soylu gecelerden, sökmeyen şafaklara dek.

Bazen kırar, bazen gönül dostu 
Tatlıyız, acıyız, hamız, 
Düşünmeliyiz ömrün ne anlamı
Yaşarken, hayatımıza...

Bezgin bir ağıt yakarız yılların

oluruz

var

öyküsüne
Doslanır çevremizde yenik düşen umutlar 
Yenilmiş yaşama yorgun blrçift göz, buruşuk ten. 
Sonrası meçhul, ne gelir elden . .

Mustafa SEZGİN

Nöbetçi
Eczaneler

Gemlik 6 Ağustos Cumartesi
Z-Namtk 7 ” Pazar

Srçet 8 '* Pazartesi

Şifa 9 •t Sah

Ceylân 10 ” Çariamba

Kuyucu 11 •• " Perşembe

özet 12 II ’’ Cuma

Marka! 13 •« 1977 Cumartesi

Sayfa 2

Hayat Kumarı
Yaşamak kumar masası, 
Umûr boyu bîr kavgadır. 
Bilinmez, kazanılır mi?* 
Kazanmak için oynanır-

Kimine bir otomabiL 

Dolaşmaktır şehir şehir 
Bazı insanlar sersefil 
Arayıpta bulmamaktır.

Hayat bazen hilece 

Zayıfları sömürmektir 
Apaçık, veya gizlice 

Gûçlüye hak yedirmektir.

Sorarım- herkes eşitse
Hayat kaybetmek değilse
Neler kazandık ki biz 

Ne kaldı elimizde:?*

Rıfat ÜZDEMİR

Karışma
Karışma bana baba karışma 
Bir yerde saygım da kaybolur
Cilvenle işvenle kandıramazsın 
Ne kadar gerçekçi ne kadar çağdaş
Düşünce
Çıkarları

Saçlarım 
Eğer bir

tavır ve davranışlarla eylemleşir 
kaldırır ortadan bir bir

dağınıksa
şarkı mırıldanıyorsam

İnkâr edilmez, yalan söylenemez 
Gerçekler
Sen sevin, aynı şark.yı söyle 
«Bunlar delidir» diye 
Ağlarsam da perişan olsam da 
Sonsuza dek
Umudumuz, tartıp tartıştırılarak 
Eylemlerle birleşip, bir yumruk gibi 
Kaldırılacak asalaklar ortadan bir bir

Şener USANMAZ

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi İlânlar tek »iitun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları sütvn cmıi 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 GÖRAL

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Patıjı

Dizgi ve askı : Körfez Banmuvl ~ Şirin Parafı

TEL. 5 ITO T — GEMLİK
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Bugün, az gelişmiş uluslar arasınday
sak. iş »erim gücümüz düşükse, köylümüz 
istenilen düzeye çıkmamışsa; okula giden 
çocuğumuz, okulu bitirdiğinde «Bozuk dü
zen» yaşam içindeyse, hemen suçlar olma
dık sözler ederiz. Bir neden aramaktanda 
uzak düşeriz. Çocuklarımıza iletki yaşam
ları için ne 'zermişiz, onlan yaşamın zor ko- 
şuflarma nasıl hazırlamışız? Bunlara yanıt 
(cevap) bulabilmek için ne yaptığımızı sor
mamız gerekir.

Anne, baba olarak, öğretmen olarak, 
yöneticiler olarak, elimizdeki çocuklara 
ders öğrenmeyi, çalışmayı öğütlemekten 
başka ne yaptık acaba? Onların öz buluş
larına ilgi mi gösterdik, işleklendirdik, özen
dirdik mi onlan? Kendiliğinden doğan el be
cerilerine yakınlık mı duyduk? Çocuklan- 

| rmz. okul çağına dek ailede, özlenen eğitim 
efen geçti mi? Bunları sorarken eğitimin bi
limselliğini vurgulamak istemiyoruz. Yalnız
ca çocuklarımızı yönlendirmek, özendirmek 
de yeteriidir. Bugün çekilen sıkıntı eğitim 
yetersizliğinin sonucudur dersek büyük söz 
etmemiş oluruz sanırım. İnsan yaşamı kök
lü bir eğitim zinciri içinde oluşursa, toplum
sal, ekonomik sorunlarımız daha az zaman- • 
da çözüme ulaşır olduğunun bilinci içinde 

I" olduğumuz sürece, eğitimden uzak kala
mayız. Bunu söylerken de, bireylerin bece
rileri doğrultusunda eğitileceğini de, gaz
imden uzak tatmayalım. Başta eğitim ol

mak üzere okumayı - okutmayı da unuta
mayız. Çocuk, genç eğitilirken öğretilmiş, 
okumaya alıştırılmış, okumayı sevmiş olsun.

Bizierin öğrenme, düşünme yönünden 
gelişmemiz, okuduğumuz, okumayı sevdi
ğimiz sürece geçerlidir. Eğitim - öğretim, 
Okuma her üçü bir bütünü oluşturur. Gö
ren, duyan öğrenmeyi amaçlamış kişi oku
manın bir zorunluluk olduğunu kavramış, bu 
tada ulaşmıştır.

Bugün ülkemizde kitap okumak ucuz 
mudur? Sanırım en pahalı düzeydedir. Hü
kümetler, ulus bireylerinin öğrenmesini, bi
linçlenmesini ister; ulusumuza yararlı olma 
lan görüşündeyseler, kitap ucuzlatılmak. 
Kitabın ucuzlatılması da, kâğıt, baskının 
ucuz olmasıyle ilglidir. Bu nasıl olur? Dışar 
dan alınan, gereksinim duyulmayan mallar
da kısıntı yaparak. Dışardan pahalı aldığı
mız petrolü, içerde zamlı satarak. İçerde 
zamlı satılmayan petrol, benzerlerinin ara
daki fiyat farkları hâzinece ödenirken, yük 
bizierin üstüne bindirilmektedir. Diyeceğim 
şu: Ülkemizde tek okuma ucuzlatılmak.

Çocuklarımıza, okuma alışkanlığının 
yanında, ucuz kitap verildiğinde, geleceği
mizin parlak olamayacağını ileri sürenimiz 
olabilir mi? Eğitmek, öğretmek, okumak üç 
ana ilke. Bu üçü hükümet edenlerin «Düm 
teka düm tek» politikasından çıkmalıdır. 
Çıkmadığı sürece, hep «Düm teka düm tek.»

kim ne ödedi
Adı Soyadı TL Adı Soyadı TL

Âli Kaya 1235.— Adem Minare 57215.—
Leman Okyay 270 — Ayhan Minare 57480.-
Derya Sevinç 1090.— Mehmet R, Ceylan 7865.-
Haşan Şener 3265.- Rafika Taran 1115.—
AE Ay Vergisiz Nazan Taran 1547.—
Hüseyin Baykal 2300 — Özler Demirdöven 905.—
Sefahattin Altıparmak 2625 - Burhan Aydı 2820.-
Şükrü Karagöz 2000.— Hüseyin Altlçiflik 13325.—
Saide Geçkin Bayanneme Vermemiştir Turgut Usluhan 705.- -
Ahmet Sevmen 2915— A. Rıza Kesen 5590.—
Mehmet Güven Vergisiz Fahri Coşkun 2310.—
Ünal Günce 4835.— Cemaletin Fürel 9825.-

Ali Seçer 195.— Sultan Başkaya 3325.—

Hüseyin Karakuş 30 — Cafer Ercan Mehrah beyan etmemiştir
H. Rıza Ağrı Vergisiz Ahmet Ertem 5290,—
Hüseyin Aydıner 8460 — Yılmaz Karacan 845.—
Hüseyin Dinç 7305.- A. Rıza Ünal 4085.—

Fehmi Kara can 7130.— Ahmet Çelik 21085—

M. Seyfettin Dinç 6255.— A' Rıza Gündü 15460.—

Salih Şent&rk 6535*— Osman Yazıcı 10540 —
Fazıl Şentük 8005.— Mustafa Toplu 1010.—
Hüseyin Aydın 3980.— Hilmi Seyhan 1815.-
Orhan Yahatuğ 10785.— Afif Tnrangil 13885.—

Aptal kadir Uyar 10 490.— Ali Zerman 3060.-

İsmail Aslan 17725- Ali Sevinç 1660.—

Ahmet Sert Vergisiz Umut Taç 580.-

Ali Özmen Vergisiz Galip Soğan 2690 —

A pto İkadır Paket 16480.— Dursun Kuşkayo 3747 —

1. Faruk Kıraleğln 6675,- Halil Kuzey 3730.—

Ali Şen Reyaanmeme Vnraaemiftir Aptullah Cengiz Beyanname Vermemiş*

Fszd Çavdar 2160.— tir
Memefa Soydan 113535,— Necmettin Kayacık 2105.-

Toplu 3065.— Mehmet Ege 7568.—

Hamidiyeliler Kültür ve Dayanıma 
Demeği Tüzüğü

DERNEĞİN ADİ VE MERKEZİ
Madde 1 — Derneğin Adı: Hamidiyeliler Kültür ve Dayanışma Demeğidir.
Madde 2 — Demeğin Merkezi: Gemlik İlçe Merkezidir.
Madde 3 — Derneğin Amacı: Gemlik Hamidiye Köyünden yetişenlerin sosyal 

ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak. Demek üyeleri arasında ekonomik 
dayanışmayı düzenlemek için gerekli girişimlerde bulunmak, Hamidiye Köyü ve 
sakinlerinin her yönden gelişmelerini sağlamak amacı île fikren yardımcı olmak.

Madde 4 — Dernek siyasetle hiç bîr şekilde iigilenemez.
Madde 5 — Dernek ticaretle iştigâl edemez, ancak kendi gayesini tahakkuk 

ettirebilmek bakımından dernek lokali alabilme veya yaptırabilmek için bağış top
layabilir. Öğrenim çağında bulunan çocukların öğrenimlerinin devamını sağla
mak amacı ile gerekli maddi ve manevi yardımda bulunabilir. Bu işlemlerin ya
pılabilmesi için yönetim kuruluna genel kurulca yetki verilmesi zorunludur.

Madde 6 — Derneğe üye olma: Medeni haklan kullanma ehliyetine haiz
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA :

ve 18 yaşını bitirmiş olan ve yönetim kurulu karan ile demekler kanununa gö
re yasaklanmamış kişiler üye olabilir. Dernekten ihraç edilen üye. üyelik hak
kını üç yıl için kaybeder. Ancak, ihraç karannın kaldırılması için demek genel 
kuruluna müracaat etme hakkı saklıdır.

Madde 7 — Üyelikten çıkma ve çıkanlma: a) Her üye isteği üzerine üyelik
ten çekilme hakkına sahiptir, ancak geçmiş aylara ait aidatlannı ödemek zo
rundadır, yeniden üyeliğe kabulü yönetim kurulu karanyla olur, b) Demeğin 
amacına ve dernekler kanununa aykırı hareket etmek, üyeler arasındaki tesa- 
nüdü bozmak, aidatı birinci ihtarda verilen mehil içinde ödemek üyelikten çıka
rılmayı gerektiren sebeplerdir.

DERNEĞİN ORGANLARI :
Madde 8 — Derneğin organları: a) Genel kurul, b) Yönetim kurulu, c) De

netleme kurulu, d) Onur kurulu.
Madde 9 — Genel Kurul: Genel kurul derneğin en yüksek organıdır. 2 yılda 

bir Temmuz ayı içinde olağan toplanır. Kayıtlı üyelerin 1/5 nin talebi ve yöne
tim kurulunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. İlk toplantıda kayıtlı üye 
sayısının salt çoğunluğu aranır. İkindi toplantıda nisap aranmaz, ancak yöne
tim kurulu ile denetleme kurulu üye saysının iki katı kadar üyenin bulunması 
şarttır.

Normal genel kurul toplantısıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme ku 
rulunun talebi veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetim kurulu veya top
lantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk 
hakimliğince üyeler arasından üç kişilik bir heyetin, genel kurulu toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma 
hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 
on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli iki ga
zete ile ilân edilmek suretiyle toplantıya çağrılır ve durum mahalli Mülkiye 
Amirine yazı ile bildirilir.

Herhangi bir sebeple toplantı yeri bırakıldığı takdirde, üyeler ikinci toplantı 
tarihinden en az 5 gün önceden, geri bırakılma sebepleri ile, toplantının günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli gazete ile ilân edilerek yeniden çağrılır ve du
rum Mülki Amire yazı ile bildirilir. Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bıra
kılamaz.

Madde 11 — Toplantı yeri: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bu
lunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde 12 — Toplantının yapılış usulü :
a) Genel Kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı tarafından açılır, mütea

kiben genel kurul toplantısını yönetecek bir başkan, bir başkan vekili ve iki 
sekreter üye açık oyla seçilir.

c) Kararlar genel kurulda ekseriyetle ve açık oyla alınır. Üyelerin çoğun
luğunun isteği ile gizli yapılabilir. Organların seçimi gizli oyla yapılır.

d) Tüzük değişikliği yönetim kurulunun isteği veya kayıtlı üye sayısının 
onda birinin talebi üzerine genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile yapılır.

Madde 13 — Genel Kurulun görev ve yetkileri :
a) Yönetim kurulu raporunun müzakere ve ibrası, d) Denetleme kurulunun 

müzakere ve kabulü, c) Organların seçimi, d) Disiplin kurulu kararlarına vaki 
itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak, e) Tüzük değişikliği yapmak, 
g) Derneğin feshine karar vermek.

Madde 14 — Yönetim Kurulu teşkili ve görevleri :
a) Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üyeden teşekkül eder, gizli oyla seçilir 

ve oy çokluğu sırasına göre asil ve yedekler belirlenir.
b) Yönetim Kurulunda görev bölümü gizli oyla yapılır. Bir başkan, bir baş

kan vekili, sekreter, muhasip ve üyelerden teşekkül eder.
c) Yönetim Kurulu derneği temsil eder. Belirli amaçlar için demek üyele

rinden bir veya birkaçına yetki verebilir.
d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek 

gündeme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
e) Dernek tüzüğünün ve dernekler kanununun kendisine verdiği diğer iş

leri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
f) Yönetim kurulu genel kurul karar ve temennilerini yerine getirir. Lokal 

açar, işletir veya işlettirir, bunun için müstahdem veya işçi alır çalıştırır, işine 
son verir.

g) Yönetim kurulu geziler tertip edebilir, sohbet toplantıları, folklor şen
likleri düzenler, üyeleri arasından veya tayin suretiyle müzik, yardımlaşma, kül
tür, gezi, folklor, tiyatro kollan kurabilir.

Madde 15 — Denetleme Kurulu teşkili ve görevleri :
a) Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder.
b) Bu kurul denetleme görevini tüzükte tesbit edilen usullere göre her üç 

ayda bir dernek hesaplarını ve yönetim kurulunun çahşmalannı denetler, rapo
runu genel kurula sunar.

Madde 16 — Onur kurulunun teşekkülü ve görevleri: Onur kurulu 3 asil ve 
3 yedek üyeden kurulur. Dernek tüzüğüne, gayesine aykın hareket eden ve 
derneği küçük düşürücü davranışlarda bulunan veya iştirak eden, teşvik eden 
üyeler hakkında, yönetim kurulu, denetim kurulu tarafından getirilen disiplin 
işlerine bakar. Onur kurulu ihtar, tevbih, geçici çıkarma ve sürekli çıkarma ka
rarları verir.

Madde 17 — Genel kurulca yapılan seçimi takiben 7 gün içinde yönetim 
kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üye-
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İlan
Azot Sanayii T.A.Ş. Gemlik Tosialerinde Kireçtaşı öğütme Binası 8,60 

kotu teraslarına yapılacak olan işletme Büroları işleri Bayındırdık Bakanlığı 
1977 yılı birim fiaatları üzerinde kapalı zarf üaülü ile ve eksiltme, artırma 
suretiyle yapılacaktır. İşin keşif bedeli 1.000 000 -TL.dir tlhale dosyası Mü 
düdüğümüzden temin edilecektir,

isteklilerin ihâle dosyası muhteviyatına göre hazırlayacakları teklif mek 
tuplarını 15 Ağustos 1977 günü Fabrikamız Müdürlüğü muhaberat servisine 
saat 15.00. kadar vermeleri gerekir.

Müdürlüğümüz 2490 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp işi dilediğine 
verip vermemekte serbesttir. 4.8.1977

AZOT SANAYİİ T. A. Ş.
GEMLİK MONTAJ VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ALTUĞ KEMİR DOĞRAMA ATEIYESİ
HİZMETİNİZE GİRDİ

Her çeşit Demir Doğrama ve Kaynak işleri yapılır
Hamit Süleyman Altuğ

HAMİDİYE MAH. FIRIN SOK. NO. 5 GEMLİK

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

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

2- İhtiyaç sahibi resmi ve özel alıcıların Kaymakamlıktan alacakları ihtiyaç fişleri 
ile Gemlik Belediyesi Muhusebesine kömür bedelerini 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.

Htımidiy eliler Küllür ve Dayanışma 
Demeği Tüzüğü

ferinin ad ve soyadları, meslekleri ve adreslerini Mülkîye Amirine bildirir.
Madde 18 — Derneğin gelirleri :
a) Yılda 1200.— TL geçmemek üzere genel kurulca tesbit edilecek üye |l 

aidatları, b) Her türlü bağışlar, c) Gezi, kamp, şenlik, konser vs. den elde etli- I 
lecek gelirler.

Madde 19 — Giderler: a) Kira bedeli, b) Aydınlatma, ısıtma ev kırtasiye I, 
c) İşçi ve müstahdem ücretleri, d) Çeşitli giderler. (Dernek amacına yönelik oU I] 
mak kaydiyle). :

Madde 20 — Defter ve kayıtlar: Üye kayıt defteri. Karar defteri, gelen ve I 
giden evrak defteri, gelir ve gider defteri ve bütçe, kesin hesap ve bilanço def- I 
teri. Aidat ve teberru makbuzları.

Madde 21 — Derneğin şubesi yoktur.
Madde 22 — Demeğin kasasında bulundurulacak nakit miktan ilk gene! I 

kurul kararı ile tesbit edilir. Bu miktardan fazlası milli bir bankada muhafaza I 
edilir. Derneğin tasarrufunda olan bankada mevcut mevduattan ihtiyaca göre I 
muhasip üye ile başkan, bulunmadığı takdirde başkan vekilinin imzası île çe- I 
kilir.

Madde 23 — Fesih ve Tasfiye: Derneğin feshine genel kurulun 2/3 çoğun- I 
luğu ile karar verilir. Bu takdirde genel kurulca seçilecek tasfiye heyeti hükü
met komiseri ve maliye temsilcisinin iştirakiyle borç ve alacaklarının tasfiye
sinden sonra kalacak para, menkul ve gayri menkul mallan öncelikle Hamidiye 
köyünde kurulmuş veya kurulacak olan bu tür dernek, kooperatiflere, bulun
madığı takdirde köy okullarına devir ve teslim edilir.

KURUCULAR :
Adı ve Soyadı Mesleği Baba adı D. Yeri Ta. Uyruğu İkametgâh adresi İmzo

Metin Atan İşçi Ali Gemlik 1936 T.C. Hamidiye Mah. İlıca Cod.
Pir sokak No: 5 Gemlik 

Al Osman Kaya Nakl. İsmail Gemlik 1945 T.C. Osmaniye Mah. Dal sokak 
No: 17 Gemlik 

Selahattin Çelik Şoför Hüseyin Gemlik 1938 T.C. Hamidiye Mah. Ilıca Cad 
bilâ No: Gemlik 

Ali Galip Arı İnş. Müt. Adem Gemlik 1932 T.C. Kayhan Mah. 1 nolu Cad.
ÇınarAp. D. 3 Gemlik

Mevlüt Aksoy İ. Öğ. Md. Kâzım Gemlik 1931 T.C. Osmaniye Mah. Ay sokak |
No: 7 Gemlik

Ahmet Arı i. Ok. Md. İsmail Gemlik 1933 T.C. Hamidiye Mah. istiklâl Cad
No: 90 Gemlik

Ahmet Çelik Tüccar Abdullah Gemlik 1948 T.C. Osmaniye Mah. Fidan 
sokak No: 11 Gemlik 

Mümtaz Tutar Nakl. İbrahim Gemlik 1936 T.C. Osmaniye Mah. Fidan Sk.
No: 7/A Gemlik 

Ahmet Aksoy Öğrt. Kâzım Gemlik 1941 T.C. Kayhan Mah. Lise Cad. Ih
lamur sk. No: 1 Kat 2 D. 4 Gemlik 

Ömer Kahraman Memur Ali Gemlik 1952 T.C. Hamidiye Mah. Karanfil Sk.
No: 4 Gemlik

Cevdet Turan M. Emekli Mehmet Gemlik .1340 T.C. Yeni Mah. Uzun sokak
No: 10 Gemlik

BİTTİ

GÜNEYSAN
Çelik Termesifon - Galvaniz 

Termesifon - Su Depoları 
İmalâtı - Su Pompoları Çeşitli 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri 
Parekende ve Toptan Satışla 
rıyla Sayın Halkımızın Emrinde 
En Uygun Hatlarla Devam

Etmektedir,
BALIKPAZARI ALEMDAR CAD

GEMLİK

Kayıp
15/7/1977 tarihinde Gemlik Bur«a ara

sında Ticari Defterlerim kaybolmuştur. Bü
tanların Menekşe Sok No 26 da S. Meral 
Oğuz* a bildirmeleri rica olunur.

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

Tel : 441 GEMLİK

Kayıp
Bursa Trafik şubesinden aldığım 40485 

nolu ehliyetimi kaybettim Hükümsüzdür.
Haşan Kemal Soydan

KÖRFEZ 
BASIMEVİ

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

TİCARET Ve 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



DURMAYALIM DÜŞERİZ
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Havaların Kurak Gitmesi Nedeniyle

Son Yılların En Düşük
Zeylin Rekoltesi Bekleniyor

Ucuz Pirinç Dağıtılırken

HALK BELEDİYEYİ İSTİLA ETTİ
G >da maddeterimte görül

memiş bat arbştanam Rc- 
mazanaı ytadaşma* neöe- 
niyte teergce yeniden zam 
olurken, vatandaş, n eski
den sofrasından eksik et
mediği pirinç hattan bak
kallarda 35 uroya çıkmıştır.

ket tatar 7 fireye. toptan 
13.40 ten otan bakası hat 
tan ise 16 teeşa vmkaatam®- 
tr

Öte yonttan tnatasrnatara 
roptan zamda yudmm ta
zıyla artmış 980 kuruş top
tan ftab edası mokama 10

Havaların olağan üstün
de kurak gitmesi nedeyle 
bu yılki zeytin rekoltesinin 
geçen yıllardan çok düşük 
olacağı ilgililerce belirtildi.

Geçen yıl son yılların 
en yüksek düzeyde zeytin 
rekoltesine saihp olan Gem 
lik ve çevresi köylerinde bı 
yıl görülmemiş bir rekolte 
düşüklüğü saptanmıştır.

Havalann çok kurak git 
meşinin rekoltenin düşüklü 
günde baş etken olduğunu 
söyleyen Gemlik Ziraat Tek 
nisyenleri Ekrem Ayar ve 
Aygün Başaran konuyla il
gili görüşlerini şöyle açık
lamışlardır. «Geçen yıl ilçe
miz ve çevresinde zeytin 
rekoltesi son 15 yılın en yük 
sek düzeyindeydi. Ürünün 
toplanmasından sonra ağaç 
lar yeterince dinlenemedi 
ve zeytin gözlerinin oluşme 
sı geçekti. Bu durum ise 
ürünün meydâna gelmesin 
baştan etkiledi. Sekiz ay
dan beri Gemlik ve çevre
sine düşen yağışın 270 kg. 
olması ağaçların yer yer 
kurumasına ve çiçek aç
mamasına neden oldu. Oysa 
çevremizdeki normal yağış 
oranı bu aylar içinde 700 kg

rumda kalacakların bunun 
için şimdiden önlemleri a- 
lınması gerektiğine değin
diler.

72. nolu Zeytin Koo
peratifine 12 milyon lira 
borçlu olan Gemlikli zeytin

üreticilerinin borçlarını öde 
melerinin olanaksız olduğu 
da dile getirilmektedir. Borç 
(arının ertelenmesini iste
yen üreticilerin önümüzde
ki günlerde kooperatif kana 
lıyla girişimlerde bulunacak

lan öğrenildi. Bu arada ko-i 
operatif Müdürü İbrahim O- 
kay ilk olarak güçlenme kre 
dişi alan üreticileri güç du
rumdan kurtarmak için er 
tcieme uğraşılarının başlad 
ğı da açıkladı.

Buğday taban Batianna liraya, daha sonra da 12 to
ya pıta n % 9 luk zamdan raya kaçmıştır Ramazan sof
sonra ise tahıl ile yapılan 
maddelere artış yansımıştır.

Tepkiler İlçe Başkanının Tutumundan Olduğu Sanılıyor
AP İLÇE ÖRGÜTÜ KAYNIYOR

AP ilçe Örgütünde bir sü 
reden beri görülen iç çal
kantılar doruk noktaya vardı 
eski yönetim kurulu üyesi 
Ali Ünal önce görevinden da 
ha sonra da partisinden is
tifa etti.

Öğrenildiğine göre AP. İl
çe başkanı Haşan Dillioğlu 
nun parti içinde keyfi tutu
mu nedeniyle yönetim ku
rulu arasında sürtüşmeler

başlamış, yalnız başına alı
nan kararlara genç yöneti
cilerden tepki gelmiştir. Bu 
nun üzerine parti ilçe yö
netim zkurulu içinde ikilik 
doğmuş, Dillioğlu ekibi ile 
genç yöneticiler arasında I- 
küik bir süre dikkatleri çek
miştir. Bu1 arada yönetim 
kurulu üyelerinden Ali Ünal- 
ın ve Ali Sönmezin istifa 
etmesi ile iç çelişkiler su

yüzüne çıkmıştır.
PARTİDEN DE İSTİFA
Ali Ünal'ın AP ilçe yöne

tim kurulu üyeliğinden 1975 
yılında istifa etmesinden 
sonra Salı günü de Ali Sön 
mez istifa etmişse de çeliş
kiler bitmemiş ve bu çeliş
kilerin sonucu olarak Al 
Ünal bu kez de 10.8.1971 
tarihinde ilçe başkanlığına
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Yabancı Gönüllüler Fevziye Köyünde
Gecen yıl olduğu gi

bi bu yılda Ye bancı Gö
nüllüler Derneğine üye - 
16 genç bu yılda Feyzi- 
ye Köyüne gelerek karın 
tokluğuna köy hizmetle-

de 15 gün kalarak dün sü 
releri bitmesi üzerine kam
pı terk ettiler.

Her gün sekiz saat 
köy hizmetlerinde işçiler 
gibi çalışan kız erkek 16

şeme çalışmaları yaptılar.
Köylüler tarafından 

yanlız yemekleri sağlanan 
Yabancı Gönüllülerin sü
relerinin bitmesi üzerine 
2. gurubun yarın gelmesi

Buna göre eskiden 300 TL 
olan 74—76 randıman un 
325 liraya, 100 Tl. otan 20 
kg. Iık unlar ise 110 liraya 
çıkarken 6 liraya satılan pa

resttim süsü otan pastırma
ya erişmeye hiçbir sabit 
gelirli vatandaşın gücünün 
yeteceği ise sanılmamakto- 
dtr. Sucuk hattan ise 70 Tl. 
den 110 Tl. yükselmiştir.

PİRİNCE HÜCUM

halk, pmre orabMMta tam 
samierae «cuynıytanac ttatat 
di. kim sovgaıanaM ç*k- 
tığ! bekleşme sonunda 30 
ton pmnc tasa samanda 
•auta’ Belediye Başkam 
Aktî «Ramazon aytnac htrtkO 
ucuz prmç yedirmek «oto 
yeniden sipariş verdik* oedı

Pirine fiatlannda görülmemiş artış üzerine belediyede kilogramı 690 ku
ruştan satılan pirince halk hücum etti. Belediye önünde Coreantao günü 
biriken yüzlerce halk, 5 kg. pirinç atabilmek için vaatler ut bekledi Befr-

dolaylanndadır. Durum böy
le olunca görülmemiş bir 
rekolte düşüklüğü ile karşı 
karşıya kalınmıştır.»

Rekoltenin bu yıl 3 —3.5 
milyon kg. kadar olmasının] 
beklendiğinide belirten İl
gililer üreticilerin güç du-l

rinde çalışıyorlar.
Fransız, Ispanyol, Al

man, Ingiliz, Danimarka ve 
İsveçli 16 gençten oluş
an birinci Gönüllüler Kam 
pı üyeleri Feyziye Köyün

yabancı su yolu büz dö- bekleniyor.

Kutlu Optinıis Yartşmalannda

leyiş sırasında, tartışmalar ve kavgalar da oldu. Önümüzdeki günlerde 
de uzun kuyruklar görmeğe şimdiden hazırlanalım.

Fevziyelıler Gûnö Kutlandı

Feyziye köyüne gelen Alman, Fransız, İspanyol,

Gemlik
Gemlik Su Sporları Ku

lübünde görevli çalıştırıcı 
olduğu sırada ölen Milli Ka
yakçı Kutlu Demirören'in 
anısı için yapılan Optimist 
yarışmalarında Gemlik ekibi 
takım halinde birincilik elde 
etti.

Gemlik — İznik ve Trilye

Takımı 1. Oldu
Optimist tokımlannın katıl
dığı yarışlar iki gün sürer
ken Gemlik yanşmalarda 
takım halinde birinci oldu. 
İznik ikinci Trilye takımı ise 
üçüncülüğü aldı.

Öte yandan ferdi yanşma
larda birinci Levent Erez 
(Gemlik), ikinci Yılmaz Ce

sur (İznik), üçüncü Kenar 
Topal (ferdi) oldular.

Dün başlayan Valilik ku
pası optimist yanşmatann- 
da ise Gemlik takımının fa
vori olduğu açıklandı. Ga- 
zetemîzerken yayınlandığın 
dan sonuçtan alamadık.

Geçi ’ğimız hafta için
de Feyzryeiiler bir arsya 
gelerek 'geleneksel pilava 
kaşık salladılar.

Feyziye köyünde 
yetişmiş, fakat bugün yur 
dun çaşMB ym teı im dağ I 
rrş olan Feyziyetîleri kö
ye^ çekmek ve köy sorun

larının İTimmiryto 
yardıma olmak, Feyziye 
yi tanıtmak omacan gü
den "Feyziyeliler günü” 
ne yak.l aşık olarak 500 
kişi katıldı.

Gönde, pAe» yentflk 
ten sonra köy sonmiany 
la ilgili vahbat vapöto.

Ingiliz v® İsveçlilerden oluşan Yabancı Gönüllüler I ö 
yûn su yolu ve büz açma çalışmalarında ücretsiz ola 
rek çalıştılar.

Gözler Turk-İş'te

Kutlu Domlroren için düzenlenen optimist yonşmak»- 
nnda Gemlk ekibi takım halinde birinci okta Ferdi ya
nşmalarda İse Levent Erez birinci. Yılmaz Cesur itta- 
cl, Kenan Topal üçüncü oldular.

5 Hataraa sactada «te ruzde <5 oy atan o- 
cmo Mkûmt ataomyca CHP'nta Utta uzerte- 
deki Onat» ■ UBKteuzşapmaaı v* yeniden cep
heleşmenin sonucv te doğan ikinci MC ve 
yurt çapında cmûmûzâsta gantetae geriş bir mu 
hatetetin bcstarocoğ betodk

Faşist gefcsmenm yani yântatotarta, vata stc 
reteHterie k taeter âsâne ç*kŞa po’ûvons be 
dönemde ve doğc* ok rte * tepkinin isçi sav- 
hndan gebeeeM bsa te Türk işYen getmeatai

D. S. 4 da
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HAFTADAN 
HAFTAYA1

şiir köşesi
Selâm Sana Bizim Elden

Sıkıntılı Tatil ve Yağmurlar
Gençler yeniden vuruşamaya, birbirlerinin öldür

meye başlamışlardır. Eski bir senaryo yeniden filme 
alınmış ve gösterilmeye başlamış gibidir. Hükümet or 
taklan şimdiden »Benim adamımı, aldın • almadın» tar
tışmasına girişmişlerdir. Hükümeti oluşturan partiler 
arasındaki uyumsuzluk çok çabuk ortaya çıkmıştır. Bu 
çeşit tartışmaların dineceği de yoktur.

Ülkenin ekonomik durumu İçler acısıdır. Döviz 
kaynaklan tükenmiş durumdadır. İhracat hacmi Cum
huriyet döneminin en düşük seviyesindedir. Yatırımlar 
durmuştur. Ülkenin her yöresinde günde dört saat 
elektrik kısıtlaması yapılmaktadır. Büyük ölçüde bir 
devalüasyon ufukta görünmektedir. Pahalılık İse önü 
alınmaz bir sel gibidir.. Kısacası ülke ekonomisi peri
şan durumdadır.

Asayiş sorunu had safhadadır. Soygun üzerine 
soygun yapılmakta, cinayet üzerine cinayet İşlenmek
tedir.. Vatandaş yanmndan ve canından emin değildir. 
Durumun düzeleceğine dair bir belirli de yoktur...

Dış politika diye bir şey de kalmamıştır. Sanki dış 
sorunumuz hiç yokmuş gibi, konuyla ilgisiz kalınmak
tadır. Kıbrıs, üsler, ambargo sorunlarının ne durumda 
olduğunu bırakın kamu oyu, belki ilgililer bile bilme
mektedirler..

Kısacası ülke tam bîr kaosun içerisindedir.
Böyiesine bir ortamda, bu sıcağa ve güzelim de

nme rağmen tadına varamıyorsunuz tatilin. İçinizi bu
ran bir şey oluyor, güzellikleri göremiyorsunuz bile, 
anlan düşünmekten...

Çocuklara acıyorsunuz, ölü, ölüveren gencecik 
çocuklara...

Analara, babalara acıyorsunuz, bağrı yanık ana
lara, babalara...

İnsanlara acıyorsunuz, acı çeken, yoksul insanla
ra...

Ülkeye acıyorsunuz, bu canım, bu güzel ülkeye...
Bütün umudumuz, Türkiye’nin seçimlerden sonra 

sağlıklı bir yönetime kavuşmasıydı.. Bu umudu söndü
renler, başa çıkaranlar günahlarının hesabını verecek
lerdir, vermelidirler de..

Bunu düşündükçe öfkeye dönüşüyor acımız.. Fa
kat öfkenizi yeniyor umudunuz ve her şeye rağmen 
İyimser olmaya çalışıyorsunuz...

Hiçbir tatil bu kadar sıkıntılı olmadı benim için.. 
Tatil yapmayı dahi utanç verici bulduğum anlar oldu.. 
Oysaki yanlış tabii...

Bu sıkınalı, bu uzun ve kurak yaz günleri bitecek 
elbet,. Ve yağışlar başlayacak, bereketli, güzel yağış
lar.,.

Bekleyelim bakalım, bu yağışlarla birlikte belki 
yeniden filizlenir, canlanır umutlar...

Dinle,
Bu kaçıncı yorgunluğudur ırgatların 
Kuşluk vaktine durmuş bir sancılı yürek 
Bir bel, 
Bir kürek
Toprağın bağrına - bağrına saplanır 
...Ve gelecek yılın haşatı
Bu yıldan hesaplanır...

Hani bilirdin sen köyü
Çok duymuştun kaval sesini gecelerinde 
Dudağında
Elinde,
Poyrazın çatlağı vardı
O senin dediğin köy
Acemi bir şairin şiirinde yaşatılanlardı...

Kalk yürü yürümeye çalış
Ağla içten içe, ama görmesinler
En Acımasız darbeler bile yıldırmasın gözünü 

Yitirmesin umutlarını geçmişteki açı yaşamın.

Kalk yürü yürümeye çalış
Yılma... Yalnız sen değilsin»
Aynı acıyı tutsak
Aynı tasmayı boyunda taşıyan milyonlar var.

Kalk yürü yürümeye çalış
Batan dualara kaldır ellerini tövbekar ol 
Bazanda akşamların alaca gönlüne sığın 

Sana benzer onlar, ak - kara karışımlarıyla. 
Kaderine—

Öküzün kıçına leğen tuttunmu hiç?
Burnunu yaktın mı 
Kan davas
Ölüm korkusu
Kara bir gece gibi 
Dokuz doğurdu mu 
...Ve bir çalı süpüı

ahırda sidik kokusu

ördüler mi yüreğine 
kuşkuların ay altında

•gesl değdi mi eline...

Bre gözünü sevdiğim hatun kız
Saçların hala parfüm kokar senin
Bildiğin
Bellediğin
O leylak kokulu köy bizim değil...
Alacakaranlıkta hergeleye sürülür inekler 

' Çocuklar vardır öylesine sefil..

Yusuf ÇAKAR

Yemleyebilirsin Kendini

Kalk yürü yürümeye çalış

Eskiyi anımsa, ananı-babanı

Elleri çalışmaktan nasırlaşmış, ilk göz ağrını

Sen kısır sevgilerin boyalı kadını değilsin 

Unut gecelerin koynuna taht kurmnş yaşantını 

Sende paranın alın teriyle kazanıldığına inanan. 

Biz insanlara karış...

Turgut ELMACI

Kongre ilanı
D«rn«ğiaıisin yıllık olağan genel kurulu 28/8/1977 

Pazar günü saat 21.30 da Gemlik İşçi -Derneğinin salonunda 
yapılacaktır, Üyelere duyurulur.

Yönetim Kurulur
GÜMDEM

I- Açılış ve Saygı duruşa
2- Kongre Divanının seçimi
3- Çalışma raporunun okunması
4- Yönetim kurulunun aklanması
5- Demeğin feabi kararının görüşülmesi
6~ Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapan,ş

Gemlik Yüksek öğrenim öğrenciler
Derneği

KAYIP
16 FA 190 Plaka nolu Kamyonumun 

plakasını kaybettim. Hükümsüzdür.
Behiç Sevim

Nöbetçi
Eczaneler

Merkez 13 Ağustos ” Cumartesi

Gemlik 14 •t *' Pazar

Z.Nemık 15 M " Pazartesi

Srçek 16 »t ” Sah

Şife 17 " Çariamba

Ceytin 18 •• ” Perşembe

Kuyucu 19 •• " Cuma

özer 20 ♦» 1977 Cumertesi

Buyuru
Telefon numaralarımızın aşağıdaki şekilde 

değiştiğini saygıyla duyururuz.

Sümerbank
Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri 

Sanayii Müessesesi

Müdüriyet makamı : 2334-
Santral (beş hat)
2370 - 2371 - 2372 - 2373 ve 1006

Başsağlığı
İlçemizin sevilen iş adamlarından Ah

met Güllü’ nün değerli kardeşi
İBRAHİM GÜLLÜ’ nün ölümü ile son

suz acılar içinde olan sayın Güllü Ailesi
ne sabır ve baş sağlığı dileriz.

ÖZTİN GIDA PAZARI
AHMET ÖZTİN
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Geçen yıllann diplomatik yemeklerin
deymiş. etek giydirilmiş levrekler. Bu yıl ve
rilen yemekte, tanesi binbeşyüz liraya alın
mış levreklere etek giydirilmiş. Buna karşın 
Londra’dan özel olarak füme balık (na
sıldır acaba?) çıplak levreklerin yanında 
yer almış olmalı. Yalova'da ikiyüz elli kişi
lik bir şölen ki, kuş sütü eksik. Şöleni ve
ren Sayın İ. Sabri Çağlayangil bir de fo
toğrafçılık yapmış; çektiği renkli fotoğraf
tan makineden çıkararak dağıtmış. Özel
likle yabancı konuklar renklendirilmiş. O 
şölende bir manav dükkânını dolduracak 
kadar bol olan meyve köşesi mi, yoksa, 
köşkün bahçesinde çeşitli ızgaraların pi
şirildiği yer mi görülmeğe değerdi? Yine 
de geçen yıllarda etek giydirilerek, konuk
lara sunulan, bu şölende eteksiz kalan lev
reklere aklım takıldı. Neden çıplak lev
rekler? Bu çarpık düzende, üç beş metre 
kumaş mı bulunamazdı? Yoksa, bu lev
reklerle, Türkiye'nin durumumu anlatıl
mak istenmişti yabancı konuklara. Döviz 
durumunun çıplaklığı mı vurgulanmak İs
tenmişti? Beiki de, yapılacak zamlar etek
siz levrekler aracılığıyle duyuruluyordu.

Her neyse. Hep yeneceklerden söz et
tik. Aklınızı içkiler kurcalamıştır umanm. 
Yurdumuzun, şehirlerimizin susuzluktan 
kavrulduğu şu sıralarda, içkiler su gibi ak
mış. İsterseniz bir göz atalım. Galon (4,5 it)

şişelerde «Ballantines» viskisi. Rus, Polon
ya votkalan. Bulgar, Yugoslav rakıları. Son 
sıralamada Türk rakı, şarapları. Ankara'da 
Süleyman Demlrel «Milliyetçiyiz, milliyiz» 
diye bas bas bağırsın. Şu, şölende ne denli 
milliyetçi olunduğu sergilenmiyor mu? Dı
şardan hükümete alınan Gün Sazak «Ağa» 
ligiyle övünç duyarken, kurulan 2. MC'nin 
felsefesine (!) ters düşmüyor mu? Demek 
ağalık hükümete de bağdaşkurdu. İlk «İc- 
ratını» da gösterdi zamları önceden du
yurmakla «Milli hükümetin milli görüşü» 
bu mu?

Zamlar önceden haber verilip, zengin
ler türetilirken, batağa saplanmış parasal 
durum kurtancı beklerken, milliyetçi olu
namaz. Halkın can güvenliğine sağlam çö
zümler getirilmedikçe, sokakların kanlan 
silinmedikçe, gençler milliyetçi - solcu da
hası, komünist gibi ayrı topluluklar ola
rak tanıtıldığı sürece «Milliyetçi» oluna
maz. Dışarda, içerde sıfırı da tüketenler 
«milliyetçi» sözcüğünü hiç ağızlama alma
sınlar. Tüm çözüm bekleyen sorunlarımız, 
az da olsa çözüme kavuşmadıkça «milli
yetçilik» ten sözedilemez.

Bir yanda, yoksul ulusun sırtından ve
rilen şölenler oiadururken, sorunlarımız 
Levrekler örneği çırılçıplak ortadayken, 
«milliyetçilik» mi yok canım.

Gemlik Pazarcılar Derneği Tüzüğü
Madde : 1 — DERNEĞİN ADI : Gemlik Pazarcılar Derneğidir.
DERNEĞİN YERİ : Çarşı meydanı. Demirsubaşı mah. Mesudiye sok. no :5 

GEMLİK.
Madde : 2 — DERNEĞİN AMACI A) Pazar yerlerinde gezici suretle satıcılık 

yapan pazarcılar arasındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek. B) Üyelerin sosyal ve 
kültürel açıdan gelişmelerini sağlamak.

Madde : 3 — DEDNEĞİN ÇALIŞMA ARAÇ VE YOLLARI :
A) Laka) açarak üyelerin bir arada toplanmalarını sağlamak
B) Araştırma, derleme ve seminerler düzenlemek
C) Çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunmak
ÜYELİĞE ALINMA ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARTILMA :
Madde : 4 — Birliğe üye olabilmek için: ~
AJ 13 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetinden olmak
B) Yılda enaz 120 en çok 1200 lira ödenti vermeğe taahhüt etmek şarttır.
Madde : 5 — Dernek amacının gelişmesi konusunda çalışmalarda ve derneğe 

maddi ve manevi yardımlarda bulunanlara yönetim kurulun teklifi ve genel kuru
ta karan He onursal üyelik verilir.

Madde : 6 — Dernek Üyeliğinden ayrılma yönetim kurulun veya genel kurula 
yazılı bildirmelerle otar. Ayrılan üye ayrıldığı tarihe kadar olan üyeliğinin bütün 
sorumluluğunu taşır. Ödenti borcunu öder.

Madde- 7 — ÜYELİKTEN ÇIKMA: Her üye yazılı isteği ile her zaman üyelik
ten aynlabilır. A) Derneğin amacına aykırı davranışta bulunma yetkili kurallarca 
alman karara uymamak ve verilen görevi yapmamakta direnmek. B) Üç ay üst 
üste aidat ödemek. C) Medeni hakları kullanmaya engel kesinleşmiş ceza almak.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ :
Madde ; 3— Her üyenin seçme ve seçilme haklan vardır. Her üye ilgili kurum- 

''■•'ca kendisine verilen görevleri yapmak ve aidatlarını düzenli ödemekle yüküm
lüdür.

DERNEĞİN ORGANLARI ;
Madde : 9 —- A) GENEL KURUL, B) YÖNETİM KURULU, C) DENETLEME KU

RULUDUR.
Madde: 10 — GENEL KURUL Derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı 

tüm üyelerden oluşur. A) Genel kurul toplantısı her yıl nisan ayı içinde bir kez pla- 
ğan toplanır. Yönetim kuruta toplantıyı ancak bir ay geciktirebilir. B) Yönetim 
kuruta gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği üzeri
ne olağan üstü toplanır. C) Genel kurul toplantısı üyelerden en az yansının bir faz 
lası toplantıda hazır bulunmasıyla olur. Toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci 
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu İkinci toplantıda katılacak üye sayısı der 
nek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz. Genel 
kurul toplantısı için en az 15 gün önce yerel iki gazete ile toplantının yapılacağı 
gün ve saat, gündem İlân edilir. Yerel mülkiye amirliğine bir yazı ile durum bil
dirilir. Toplantının geribırakılması halinde yeniden yapılacak toplantının yeri, 
günü, saati ve gündemi geri bırakılma sebebi ile birlikte ve en az 15 gün ön
ce yerel gazeteler ile üyelere duyurulur. Genel kurul toplantısı birden lazla 
geri bırakılamaz,

Cj Genel kurul toplantısı üyelerden en az yarısının bir fazlası toplantıda ha
zır bulunmasıyld otar. Toplantıda yeter sayı sağlanmazsa İkinci toplantıda ço
ğunluk aranmaz, Ancak bu ikinci toplantım/ katılacak üye sayısı dernek yönotlm 
ve denetim kurulları üye tam sayısının İki katından az olmaz. D) Genel kurul top- 
tontieı için en az 15 gün önce yerel iki gazete İle toplantının yapılacağı gün ve sa

at gündem Han edilir. Yerel mülki amirliğine bir yazı ite durum biidiriiir. Tnpkmrtmeı 
geri bırakılması halinde yeniden yapılacak toplantının yeri, günü, saatiyle günde 
mi geri bırakılma sebebi île birlikte ve ne az 15 gün önce yerel gazete te üyelere 
bildirilir. Genel kurul toplantısı bir fazla geri btrakrimaz.

GENEL KURUL TOPLANMA ŞEKLİ :
Madde : 11 — A) Genel kurul toplantıları ilanla belirtilen ve yerel mülkiye o- 

mirliğine bildirilen gün saat ve yerde yapılır. B) Genel kurula katılacak üyeler 
yönetim kurutanca düzenlenen listedeki adlarının izastna imza atarak toplantıya 
girerler. Toplantı yönetim kuruta üyelerinin bîri tarafindan açılır. Açılıştan son
ra toplantıyı yönetmek için bîr dîvan başkanı, bîr başkan yardımcısı ve iki katip 
mi geri bırakılma sebebi He birlikte ve en az 15 gün önce yerel gazete ile üyelere 
bildirilir. Genel Kurul toplantısı bîrden fazla geri bırakılmaz.

KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde : 12 — A) Demek organlarını seçmek. B) Yönetim ve denetim kural

larını incelemek yönetim kurulunu toplamak. C) Demeğin feshi hakkında karar 
vermek. D) Tüzük değişikliğini yapmak. E) Dernek yasasındaki diğer yetki ve gö
revleri kullanmak.

YÖNETİM KURULU :
Madde : 13 — Genel kurulca açık sayımla seçilen üç asil üç yedek üyeden 

oluşur. Boşalan yönetim kumlu üyeliklerin alınan oy sayısına göre yedek üye 
çağırılır. Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan bir yazman seçer. Yöne
tim kurulu ayda en az bir toplantı yapar.

YÖNETİM KURULUN GÖREVLERİ :
Madde : 14 — A) Üye baş vurmalarını değerlendirerek karara bağlamak. Ge

rektiğinde madde 6 da belirtilen üyelikten çıkarma işlemini yapmak. B) Demek 
işlerini tüzük doğru yürütme ve bu konuda gerekli kararlar almak ve uygulamak 
derneğin evrak kayıtlarını tutmak. C) Derneği Temsil etmek bunun için kendi 
üyelerinden birine veya bir kaçına yetki vermek. D) Çalışma raporunu ve bütçeyi 
hazırlamak genel kurula sunmak. E) Çalışmaların gerektirdiği harcamaları yap
mak. F) Genel kurul toplantılarını düzenlemek genel kurul kararına uygulamak 
G) Dernek amacının gerçekleşmesi doğrultusundaki tüm çalışmalarda bulunduk.

DENETLEME KURULU — KURULUŞ VE GÖREVLERİ
Madde : 15 — Genel kurul toplantısında seçilen üç asil üç yedek üyeden 

oluşur. Bu denetleme görevini dernek tüzüğündeki tesbit edilen esaslara uygun 
olarak yapar. Yönetim kurulu her zaman denetleme yetkisi vardır.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER :
Madde : 16 — A) Üye kayıt defteri B) Karar Defteri C) Gelir gider defteri 

D) Bütçe, bilanço kati hesap defteri E) Genel giden evrak defteri.
MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER :
Madde : 17 — Derneğin gelir kaynaklan şunlardır. A) Üye ödentileri B) Ba

ğış ve yardımlar C) Yayınlardan sağlanacak gelir ve demek amacına uygun o- 
larak yapılan çalışmalardan elde edilen gelirler. D) Dernek gelirleri dip koçanlı 
ve sıra numaralı makbuzlar ile alınır, ve giderler gider pusulasına yapılır.

DERNEĞİN HARCAMALARININ BİÇİMİ :
Madde : 18 — Derneğin yapacağı harcamalar yönetim kurulu kararı ile ya

pılır.
DERNEĞİN FESHİ :
Madde 19 — Genel kurul kararı ile Feshi : Genel kurul her zaman derne

ğin feshine karar verebilir. Bu kararı verebilmek için genel kurula katılma hak
kına sahip üyelerin 2/3 nün toplantıya katılması şarttır. Gerekli çoğunluk elde 
edilmez üyeler tüzük gereğince ikinci bir toplantıya çağrılırlar. Bu toplantıda ge
rekli salt çoğunluk sağlanmazsa fesih konusu görüşülmez. Fesih kararı genel 
kurula katılanların 2/3 oranındaki oy sayısı ile alınır.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük 
mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin malları ve paralan fesih karan fe
sih kararı uyarınca amacınaen yugun bir dernek veya kuruluşa devredilir.

— ORTAK YÜKÜMLER —
Madde: 20 — Dernek organları kararınca çoğunluk aranır. Oyların eşit ol

ması halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur.
Madde : 21 — A) Dernek tüzünde yapılacak değişiklik salt çoğunluk kara

rı ile olur ve bu çoğunluk toplantı yeter sayısının bir fazlası ile mümkündür. B) 
Dernek yönetim kurulu uygun gördüğü her yerde lokal açıp işletebilir.

GEÇİCİ YÜKÜMLÜKLER :
Madde : 22 — A) İlk genel kurul toplantısına kadar derneğin kurucuları olan 

üyeler genel kurul görev ve yetkilerini yüklenip gerekli dernek organlarını seçer. 
B) Dernek kurucusu, geçici yönetim kuruluna derneğin amacına uygun herhan
gi bir federasyona katılma yetkisi vardır.
AAI SOYADI Doğ. Yeri, Yılı Baba adı: Mesleği Uyruğu İkamet

şık Sok. No: 40 Gemlik

Masar Çam Gemlik 1953 Etem Serbest T.C. Kayhan Mah.
Alemdar C. No. 13 Gemlik

İsmail Güneş Gemlik 1951 Halil Pazarcı T.C. Halitpaşa Mah.
1 Nota Cad. No 18 Gemlik 

Sk. No. 13 Gemlik
B. Fevzi Armağan Gemlik 1949 ismet Pazarcı T.C. Kayhan Mah. Tepe
Bahattin Altay Balıkesir 1947 M. Ali Serbest T.C. Hamidiye Mah.

Çavdar Ap. No. 9 Gemlik
İsmail Çakıcı Bursa 1954 İsmet Serbest T.C. Balıkpazan Mah.

2 Nota Cad. No: 50 Gemlik
Haşan Uğurlu Orhangazi 1953 Kemal Pazarcı T.C. Hamidiye Mah. Osman- 

gazi Cad. No: 21 Gemlik
Haşan Koyuncular Gemlik 1949 Feyzullah Pazarcı T.C. Orhaniye Mah. Kan-

Madde: 24 — Dernek organlarının teşkiline kadar demek işlerim yürütme
ğe ve derneği geçici olarak yönetmeğe yetkili geçici yönetim kurulu üyeleri 
şunlardır:

Başkan: Fevzi Armağan Gemlik 1940, İsmet, Pazarcı, T.C. Gemlik Kayhan 
Mah. Tepe sokak No: 13 Gemlik

2. Başkan: Masar Çam Gemlik 1935, Etem, Serbest T.C. Kayhan Mah. 
Alemdar Cad. No: 15 Gemlik.

Muhasip: İsmail Çakıcı Bursa, 1954 İsmet, Serbest T.C. Balıkpazan Mah. 
2 Nolu Cad. No: 58 Gemlik.

YEDEK ÜYELER: Haşan Uğurlu, Orhanagzi, 1953 Kemal, Pazara T.C. Ha- 
mıdiye Mah. Orhangazi Cad. No: 21 Gemlik.

Kenan Koyuncular: Gemlik, 1949, Feyzullah Pazarcı, T.C. Orhaniye Kanşık 
sokok No: 40 Gemlik.

İsmail Güneş, Gemlik, 1951, Halil Pazarcr, T.C. Halitpaşa mah. 1 nolu cad. 
No : 18 Gemlik

Madde : 25 — Bu tüzükte bulunan yan hususlar hakkında uygulanır.

BİTTİ



Av. M. Canglı Gürol 
SAHİBİ

HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

z gemClk».

KÖRFEZ 1

TBL. : T9T - GBMLİK.

Dizgi ve Batkı Kir faz Ba tımar I

Sayfa. 4 13 Ağustos 1977 Cumartesi

ALTUĞ KEMİR DOĞRAMA ATELYESİ
HİZMETİNİZE GİRDİ

Her çeşit Demir Doğrama ve Kaynak işleri yapılır
Hami t Süleyman Al tuğ

HAMİDİYE MAH. FIRIN SOK. NO. 5 GEMLİK

TEŞEKKÜR
Kardeşim

İBRAHİM GÜLLÜ
Vefatı dolayısıyla telefon, telgraf ve bizzat gelerek taziyetlerini 

sunan ve Dutluca Köyünde toprağa verilişinde hazır bulunan bü
tün akraba, dost ve arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

AHMET GÜLLÜ

GüNEYSAN
Çelik Termosifon - Galvaniz 

Termesifon - Su Depoları 
İmalâtı - Su Pompoları Çeşitli 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri I 
Parekende ve Toptan SatışlaI 
rıyla Sayın Katkımızın Emrinde 
En Uygun Fiatlarla Devam

Etmektedir.
BALIKPAZARI ALE DAR CAD

GEMLİK

DİKKAT
Mağazamıza |

Her cins Tuğla ve Kiremit gel
diğini İnşaatçılara Müjdeleriz

METİN BAYRAK

LİNYİT TİCARET
Kış yaklaşıyor, yakacak Soma Lnyiit 

kömürlerinizi şimdiden almanız menfaatiniz 
icabıdır.

Tel: 1828—1628
Orhangazi Cad. No 27 Gemlik

Nişan ve Düğünlerinizde
BUKET—SEPET—Gelin Arabası Süslemesinde 

Konuk Karşılarken Vazo Çiçekleri İçin 
UYGUN FiAT

GÖKTAŞ ÇİÇEKEVİ’NDE
Bayram-Cenaze Çelenkleri için

GÖKTAŞ ÇİÇEKEVİ
Bahkpazan Mah 2 rtolu Cad. Tel : 1995 GEMLİK

İlân
657 Seyılı Devlet Memrrlırı Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere a- 

«ağıda «ardan haiz elamanlar artımdan sınavla bir adet daktilo alınacaktır.
Sınav 29. Ağustos. 1977 Pazartesi günü saat 10 00 da oıüestesede yapı

lacak olup taliplilerin engeç 26. Ağustos. 1977 Cuma günü mesai sonuna ka
dar Müessese Müdürlüğüne yazılı müracaatta bulunmaları ilân olunur.

Sümerbank
Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri 

Sanayii Müessesesi

Aranan Şaftlar,
I- 25 yaşını ikmal etmemiş olmak,

Erkekler için fiili 'askerlik görevini yapmış olmak,
3- Lise veya Lise dengi okul mezunu olmak,
4- Seri daktilo yazmasını bilmek,
5- Sınav sonunda eşit puan alanlardan erkekler tercih edilecektir.

SATILIK EV
11 Eylül İlkokula yanında 90 m2 itikatlı beton «v ecele satılıktır.
Plûracaet t Sabri USTA Osmaniye Mah. 11 Eylül İlkokulu yanı GEMLİK

Başsağlığı
İlçemizin sevilen iş adamlarından Ah

met Güllü’ nün değerli kardeşi
İBRAHİM GÜLLÜ* nün ölümü ile son

suz acılar içinde olan sayın Güllü Ailesi
ne sabır ve baş sağlığı dileriz.

GEMLİK KÖRFEZ

KAYIP

Umurbey Belediye
sine ait 16 DE 982 
Plakalı jeepin firen 

muayene cüzdanı zayi 
olmuştur. Yenisi çıkar 
tılacağından eskisin 
in hükmü yoktur.

Umurbey 
Belediye Bşk. lığı

Körfez Arsa Ofisinde
SATILIK ARSALAR

Arsalar Şükrü Şenol İlkokulu ve Ortaokul’ un arkasında 
Olup:
Ödemede kolaylık yapılır
Denize karşıdır 
imar planı içindedir
Müracaat : Körfez Arsa Ofisi
Belediye Karşısı Tel : 1794 GEMLİK

GÖZLER TÜRK-İŞ’TE | ■

ileriye doğru bir hareket sayıyoruz.
Türk İş, Türk Sendikal hareketi içinde DİSK 

e göre çok gerilerde kalmış, çağdaş sendikacı
lık olan sınıf sendikacılığı yerine, sınıflar üstü 
(uzlaştırmam veya bir başka adla partiler üstü) 
sendikacılığı yerleşmiştir. Emperyalist Amerika
nın bugün yürüttüğü bu modeli Avrupa yıllar ön 
ce terketti. Ama bizde devam ediyor. Ne varki 
toplumumuzdaki hızlı uyanış, İster istemez Türk 
İş'in tabanımda etkiledi, bu etkileniş bugün Fe
derasyonun Genel Başkanına genel grev kara
rını siyasi nedenlerle uygulamaya kadar getirdi.

Türk İş Genel Başkanı Halil Tunç’un se
çimler öncesi rengini tam olarak belli etmemesi, 
Federasyon olarak seçimlerde ağırlığını koymak 
tan kaçınması kaypaklığı sonucu şimdi 2. MC ye 
tepki göstermesi bizde yine kuşku uyandırıyor. 
Bu yazının yazıldığı zaman Genel Grev kararı
nın görüşülmesi için yönetim kurulu üyeleri AP 
ve MHP yanlılar dışında toplanmışlardır. Son 
gelişmeler gazete yayınlandığında açıklanmış 
olacak belki ama blzdekl bu kuşkunun yersiz
liği alınacak kararla belli olacaktır. Bunun için 
yurtta tüm gözler Türk İş'tedir. Türk — İş in ka 
rarı tarihi bir karar olacaktır, bu gözden uzak 
tutulmamalıdır.

2. MC nln hangi amaçlarla ve nasıl ödünle 
verilerek kurulduğu ortadadır. Cepheleşme ha
reketinin ikinci bölümünün başladığı önlerde Tür- 
keş in kullandığı yumuşak dil ve dilinden düş
meyen barış çağrıları birer tuzaktan öte bir şey 
değildir. Bu nedenle DİSK Genel Başkanı Kemal 
Türklerin başlattığı Ulusal Demokratik Cephe
nin kurulması ve buna CHP nln de destekleme
si, faşist cepheleşmeye karşı disiplinli, kararlı 
ve tutarlı bir muhalefetin yürütülmesi zorunlu
dur. CHP burada tavrını koymada geç kalma
malı UDC nln kurulmasını kolaylaştırmahdır. Bu 
CHP nln İkinci MC karşısnda alacağı en önemli 
karardır. Eğer CHP nin üst yönetimi o «umut» 
«umutsuzluğa» dönüşecektir.

Sonuç olarak Türk iş'İn genel Gerev kararı 
alması ve UDC nln kurulması İle MC nln yıkıl
ması mümkündür.

AP de

yazdığı dilekçeyle partiden 
istifa etmiştir.

Ali Ünal'ın AP ilçe baş
kanlığına yazdığı istifa di
lekçesi şöyledir:

AP. İlçe Başkanlığına
Gemlik

23.10.1948 tarihinde Demokrat 

Partiye kaydoldum. Bilahare me
murluğa intisabım üzerine parti

den istifa ettim. Emekliye ayrılma 

mın hemen akabinde aynı dan 

için kurulmuş bulunan Adalet he 

tisine kaydoldum. Parti yönetim 

kurulu üyeliği görevlerinde bo

lundum.

Partiyi keyfi ve indi düşür» 

lerj ile yürütmeye alışmış sayn B- 

çe başkanının bu gibi tasamrflm- 

nın uygun olmadığını gördüğüm

den protesto maksadı ile yönetin 

kurulu üyeliğinden 22.8.1975 ta

rihinde istifa ettim. Sayın ilçe baş 

kanı Partime karşı taahhüt ettiğim 

aidatlarımı PTT kanalı ile gönden 

dlğim. halde PTT havalelerini kabul 

etmeeyrek tarafma geri göndermü 
tir. İlçe başkanının bu tasarrufu 

parti yönetiminde ne gibi kejü 

davrandığının kanıtıdır.
Yukarıda arz ettiğim sebeplen 

den dolayı çok sevdiğim Adabı 

Partisinden istifa ediyorum. Bllp 

terinize rica «der. Millet hitmıb 

Itrinde tizlere başarılar dilerim.

Saygılarımla | 
MI Önel

ADRES: Ali Ünal, Şehitti Tlteiel i
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Küçük Kumlu’da Deniz 
Faciasında iki Kişi üldü

14 Ağustos 1977 pazar 
gönü Kumla sahilinde 135 
beygir gücündeki johnson 
motoru ile gezerken Seç
kin Sitesi önünde yüzen iki 
kişinin ölümüne neden olan
16 yaşındaki lise öğrenci- _ 
si Metin Sertkaya’yı geç 
saatlerde babası tarafın
dan jandarmaya teslim edil 
di.

Pazartesi günü Gemlik 
Savcılığında ifadesi alınan 
Metin Sertkaya «Başka bir 
motora bindirmemek için 
dümeni kınaca yüzenlere 
di. 135 beygir gücündeki

çarptım, çok pişmanım» de 
johnson motoruyla Eskişe- 
hirii Muazzez Özcüova ile 
İzmirli müteahhit Yüksel Bı- 
çakkaya nın ölümüne ne
den olan Sertkaya daha

sonra tutuklanarak cezaevi 
ne konuldu.

Kumla’da büyük t. ü 
yaratan kazanın kurbanın 
Gazi Eğitim Enstitüsü İngi
lizce bölümü ikinci sınıf öğ

rencisi 19 yaşındaki Muaz
zez Özcüova’nın cenazesi 
memleketi olan Eskişehir’e 
müteahhit’in cenazesi ise 
İzmir’e Pazartesi günü gön 
derildi.

Gemlik Borusun’da Düzenlenen
Ping Pong Masa îenis 
Şampiyonası Sonuçlandı

Haydariye’de

16 Dekar

Orman Yandı

Alman bütün önlemlere 
rahmen, orman yangınları 

* devam ettiği bildiriliyor. Or 
ı man bölge Şefliğinden al- 
. dıgımız bilgiye göre, 15 ve 

17 Ağustos 1977-tarihlerin 
de iki orman yanığın.^ olda 
henüz bilinmeyen nedenler 
te çıkan yangınların Hayda- 
riye Köyü huduttan içersin 
deki Yeşilbağ Mevkiinde- 
ki yangında 12 dekar ör
men yandı ikinci orman yan 
gmı 17 Ağustos-1977 Tarihin 
de ğene Hoydariye Köyü El 
malı mevkiinde olup 4 dekar 
örmen yendi. Rüzgarın et- 
tfyle kısa zamanda büyü
yen yangınlar, orman sön
dürme ekipleri ve köylüle
rin yardımlarıyla geç saat
lerde söndürüldü.

Umurbey PTT'si 
200 Abonelik

Gemlik Borusan mensup 
an arasında düzenledikleri 
’ing Pong masa tenisi şam 
jiyonası sonçlandı.

İki hafta evvel başlayan 
müsabakalar 17 Ağustos

1977 Çarşamba gjinü sona 
erdi. Çok çekişfneli geçen 
müsabakaların sonunda 1 ci 
Mustafa Yüksel Eren, 2 ci 
M. Sabri Turan 3. cü Gülten 
Teksin öldü. Müsabakalar-

Abdullah Kaptanın
Jübile Maçı Yarın Yapılıyor

Gemlik’in emektar futbol tekaütler maçı yapacaklar- terkedecektir.
sularından Abdullah ÖZÇE d!r- Saat 18 de ise Borusan 30 senelik futbol yaşamın 
LİK’in jübilesi 21 Ağustos Göven ile Sümerspor ara- da Gemlik’in değişmez kap 

ı _ _ , , sında dostluk maçı yapı- tanı olarak tanınan ABDUL
I İ977 pazar gunu yapılacak tasoktır bu maçta Abdul- LAH ÖZCELK 'in lubıtesıne 
:ır- lah Kaptan Borusan Güven sporsever Gemliklilerin bu

, Kaptanın yıllardır emek takımında ilk onbeş dakika yük ilgi göstermeleri bek- 
| /erdiği ilçemiz Borusan Gü oynadıktan sonra sahayı lenmektedir.
/en ve Sümer spor kulüp- 

| erinin yöneticileri eski kap
anlarının jübile maçı için 
ıızlı bir tempo ile çalıştık- 
arını belirttiler ve pazar gü 
tü spor se.erler çok çekiş 

| ineli bir maç seyredecekler 
dediler.

21 Ağustos 1977 pazar

Borusan Malta’ya Bin Ton

Galveniz Boru İhraç Etti
Borusan Boru Sanayii Mal 

taya 1000, ton galvaniz boru

dan sonra düzenlenen tö- 
ları Borusan Personel Mü- 
rende derece alanlara kupa 
dürü Aydın Oğuz tarafın
dan verildi.

jünü saat 16 da her iki ta lru ihraç etti. Yurt çapında 
amin emektar futbolcuları ki ihracaatta üçüncü şuayı 

alan Gemlik'teki Borusan 
______ tesisleri bu ihraccatla ülke

/e 7 milyon liralık döviz sağ
.... _  . dı.

Gemlik limanından yopı- 
pılt n ihracaatlo ilgili ola
rak bir açıklama yapan Bo 
rusan yetkilileri Malta'ya ilk 
parti olarak 1000 ton boru 
gönderildiğini ihrocaatın de 
vam edeceğini bildirdiler.

Diş Dokuoru 

Özcan Vural’ın

Muayyen eh asi Asfalt Çalışmaları
Hızlandı

15 Ağustos 1977 Pazar
tesi günü İstiklâl Caddesi 
îm'âk Kredi Bankasının üst 
katında bulunan yazıhane 
s-ne giren meçhul hırsızlar 
kapıyı kınp içeriye girmiş 
İler, Özcan Vural’dan aldı
ğımız bilgiye göre hırsızlar 
bir cdet masa radyosu ve 
atelye kısmında yapılmış o- 
•an altın dişleri almışlardır, 
zararın 5-6 bin lira olduğunu 
söyledi.

Bir süre önce Belediye
ce 4 milyon liraya ihalesi 
yapılan asfaltlama işinin as 
ialt çalışmalan 1 nolu cad 
Jederr başladı.

Asfaltın önce 1 nolu baş-

layocağını söyleyen ilgililer 
daha sonra İskele Meydam 
İstiklâl Caddesi, Ahmet Du 
rcl Meydanı, Pazar Cadde
si ve Eski Orhangazi Cad
desi yapılacaktır dediler.

Borusan’ da düzenlenen ping pong masa tenisi katılan Borusan personeli • 
toplu olarak görülüyor Bursa’da 77 bin

296 Sİcortalı

Dursa Hava YOllan Bugün 
Hizmete Giriyor

İsçi Var * *

Gün geçtikçe gelişmek
te oton Umurbey'de 90 obo 
nelik PTT eontralı ihtiyacı 
karşılayamaz oldu.

Gemlik'te PTT'nin otama 
tik sontralo geçmesiyle ha 
ebrieşmenin bundan böyle 

/daha kalay olacağını dü
şünen vatandaşlar telefon 
abonesi almakta adeta ya
rış ediyorlar. Bu nedenle 
Umurbey'de halen 90 abo
nelik santral 200 aboneye 
çıkartılıyor,

Uçuş izni verilen Bursa
Hava Yolları 
sa İstanbul

başlıyor, 
saat 10, 
kalkacak

Bu

bu çün Bur- 
seferlcrino 

gün ilk uçak
30 da Bursadan
17 15 de latan-

dan dönecek
BHY Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Sönmez Ispanya* dan 

satın alınan C- 212 Avi-
ocar tipi 22 kişilik 

pazar gününden 
yarak ilk on gün

uçakla 
başla

Bursa-
İstanbul arasında karşılıklı 

4 sefer yapılacağını, daha 
sonra bu hat sefer sayı
sını 6 ya çıkarılarak, Ey-

lül ayından itibaren 3u'S?. 
Ankara 8 Eylül' den iuba 
ren Bursa İzmir arasmdA- 
her günikı sefer düzen- 
leceğini söyledi.

Bursa İstanbul bîr kişilik

bil ar 

kara 
300

165 tl Butsa, An- 
ve İzmir biletleri ise 

Tl olacaktır.

Sosyal Sigortalar Kurumu 
tarafından yapılan çalışma 
lar sonuçj Sursa’ da 77 
bin 2 6 sig ı tali işçi bu 
lu-ıduğu vr sı fazla işyeri 
ni<ı d- inşsaı işkolunda 
bulunduğu anL-ışıldı. 
İstatistik yrilûmda açık 
lanan bilgilere göre Bur 
sa' da 1972 yılında 16 
bin 592 olan sigorta ya 
salarına bağlı işyerleri sa 
yısı 1977 yrtıda 24 bin 
710 a çıktı.

1. Nolu caddeden başlayan asfalt çalışmalarından gö 
rântû
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HAFTADAN 
TM HAFTAYA!

SAKIN HA!...
Bir bakan düşünün kİ. tekel maddelerine zam ya

pılacağını önceden açıklıyor ve arkadan bu madde
lere % 16C a varan zamlar geliyor.

Bunun açıklamasını yapmak güçtür. Böyleslne s- 
toğa elverişli tüketim maddelerine zam geleceğini ön 
ceden açıklamak, karaborsacıların, stokçuların ekmeği 
ne yağ sürmekten başka bir şey değildir.

Tekel zcmlannı sadece, rakıya votkaya yapılan 
zam olarak ele almak ve «içenler düşünsün» şeklinde 
düşünmek son derece yanlıştır. Bu zamlann uzantısı 
ve yans'mcsı korkunç düzeyde olacaktır.

Tüm tüketim ve gıda maddelerine zam üstüne, zam 
gelecektir. İşte tekel maddelerinden başlamak, sadece 
psikolojik faktörlerden yararlanmak içindir. Bu zamla
rın yans-mcsı ve bunun sonucu olarak da enflâsyon hı 
zrnrn büyük ölçüde artış göstermesi kaçınılmazdır.

Yoksul kitleleri, dar gelirlileri çok daha büyük sıkın
tılar ve acı günler beklemektedir. Buna karşı vurguncu
lar, stokçular, sömürücüler bıyıklarını sıvazlayıp, gülmek 
te ve tathkâr hesaplan yapmaktadırlar.

Tekel zcmlanna bakıpta, mübarek ayda ne iyi ol
du, zıkkımı içenler azalır» diyenler, halkın gözüne per
de çekmek isteyenlerdir. Zam çorap söküğü gibdir. Te
kel zamlarının ardından, tüm gıda ve ihtiyaç maddele
rine çorap söküğü gibi zam gelecektir.

Ekmeğe de gelecektir, şekere de...
Ete de gelecektir, süte de...
Gaza gelecektir, beze de...
Kısacası büyük rakamlardan söz edenler, önce fi- 

atlan yükselterek işe başlamışlardır. Evet rakamlar bü
yümektedir. Zam üzerine zam gelmekte, rakamlar bü
yümektedir.

Hele dış borçlar alınsın, hele biraz daha süre geç
sin rakamlar daha da büyüyecektir. Böylece rakamlar 
büyüdükçe Türkiye büyüyecektir. Ve Türkiye’ye bir Tür 
kiye daha ilave olunacaktır. Ondan sonra da, dünyanın 
üçüncü hazırlık devleti biz olacağız. Madden de kalkı
nacağız, manen de Hele bir rakamlar büyüsün sonrası 
kolay.

Bizim halkımız yoksul da olsa,maneviyatı kuvvetli 
olduğundan zamlardan etkilenmez ve korkmaz. Çünki 
maneviyatı kuvvetlidir halkımızın. Et 300 lira olsa şeker 
60 liraya çıksa ekmek 10 liradan satılsa bile, bizim hal
kımız kcrkmaz, mcycnır. Çünkü, maneviyatı çok kuv
vetlidir yalktmızın...

Zaten hükümet de, maneviyat verme bakımından 
dünyanın en cömert ve ne başarılı hükümetidir. Halka 
her konuda maneviyat verilmektedir. Hele tekel zumla
rından sonra halkın maneviyatı büyük ölçüde artmıştır. 
Bu gidişle dünya maneviyat şampiyonluğuna rakipsiz 
adayz. Yalnız bir tek eksiğimiz var: o da henüz bir «Ma
neviyat Bakanlığının» kurulmamaşı olmasıdır. Bu konu 
üzerine büyüklerimiz eğilmeli ve derhal böyle bir bakan 
lık kurulmalıdır. Bu bakanlığın başına da, mutlaka bir I- 
mam hatip mezunu getirilmelidir...

Halk da mutludur zaten. «Çok şükür paramız pulu 
muz, yarına güvenimiz yok ama, dağ gibi maneviyatımız 
var» diye sevinip durmaktadır. Bu manevi duygular içeri 
snide, büyük rakamlara da gittikçe alışmaktadır halk. 
Rakamlar büyüdükçe, maneviyat da büyümektedir...

Maneviyata karşı çıkanlar ise bozguncudur, komü
nisttir. Bunlar için devlet güvenlik mahkemlerl gerekli
dir ve mutlaka yeniden kurulmalıdır bu mahkemeler. 
O zaman maneviyat yönünden hiçbir eksiğimiz kalma
yacaktır.

Evet maneviyatımızı sağlam tutarak büyük rakam
lara alışmalıyız. Sakın alışamıyorum domeyln aklınızdan 
bile geçirmeyin. Anayasayı ihlâl eylemiş olursunuz... 
Sakın ha! ...

Düğün ve
Sünnet Yanacaklar
2 saat içinde 
davetiyenizi alabilirsiniz

şiir köşesi

Düşünüyor
Etrafına durgun durgun bakıyor
Küsmüş kaderi ona 
içerisi kan ağlıyor 

Çoktan pişman doğduğuna

Kimseye anlatamıyor derdini 
Hep yanlız hissediyor kendini 
Bir anlayan yokki halini. 
Hayat vermiyor istediğini 
Belki gidecek bir yol arıyor,

Belkide kaybettiklerini anıyor. 
İki gözü iki çeşme 

Ağlıyor, düşünû/or,

Rıfat Uzdemir,

Köy insanı
Ak-kara kata-ak düşüncesi değil- 
Alınteıi tahıl tanelerinde şebnem 

Toprak gülerse ona
Sevini sonsuz ezgisi güleç- güleç.
Kırk ikindi yağmurları
Yoğrulur toprakla çamur- çamur
Nasırlı ellerin yapıcı gücü
Sabanla, kürekle çapayla savaşta.
Güçlü insan.
Yıkık evlerde
Boynu bükük kiminin
Gariplik- öksüzlük- yoksulluk saltanatı
Başında çilemi çile
Tesellisi yok mutsuzluk dağlarca
Dertli insan-
Çıkınında ağızı
Kuru ekmek- peynir— soğan çökelek. 
Düşer yalın yapıldak yollara
Yolcudur tarlaya yaz kış demeden 
Çalışkan insan

E. Hüseyin AKKAŞ

Nöbetçi
Eczaneler

üzer 20 Ağustos ” Cumartesi

Merkez 21 ** " Pazar

Gemlik 22 ’’ Pazartesi

y.Namık 23 " ’’ Sa/r
Srçek 24 »* " Çarşamba

Şifa 25 " Perşembe

Ceylân 26 ” Cuma
Kuyucu k'7 1977 Cumartesi

Yorgun Düştüm
Düşündüm...
Sabahlarda, Gündüzlerde, Gecelerde
Günlerce, Aylarca, Senelerce 
Hep yenmeyi düşündüm..

Nafile,
Her seferinde yenildim
Her seferinde kaybettim

Sağa, sola çarpa, çarpa
Yaşam boyunca eskidim 
Her yanım parça parça oldu 
Gözlerimin feri

Dizlerimin dermanı kalmadı...
Günlerce, aylarca, senerce 
Hep yenmeyi düşündüm 
Sonunda, YORGUN DÜŞTÜM

Nurettin EŞİYOK

Dir Gün
Birgün. .
Bir kurşun vızıltısı,
Bir dost çığlığı
Koparmışım zincirleri
Durduramaz olmuş
Gözlerin

Gayrı başkaldırmış
Sancı'ı yanı,
Ezik yanı
Yüreğimin.

Tutma ellerimi.
Atılma kollarıma...
Duramam...
Duramazsın!

Beni unut
Beni ben belleme
Ben gayrı,
Baskı seviler içindeyim

Mehmet Esat UYSAL

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

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

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

Konge ilanları 125 TL.
Dış Ülke!ere. Yıllık Abone 60 TL.

SAHİBİ. HÜSEYİN — KADRİ GÜLBR

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Patajı
Dizgi ve atkı : Körfez Batım evi • Şirin Paıejı

TKL. : 1T9T — GBMLİK
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Yaşamımızı sürdürmek için epey com- 
maziık yapmak zorundayız. Dar, yay ka'dı- 
nmicnndcn nasıl yürüyeceğini, karşıya ge
çerken, sorumsuzca üzerimize gelen araba
nın sürücüsünden nasıl kaçacağımızı bilmek 
becermek işi de bize düşer. Yoksa, şoför 
ne yöne gideceğini belirlemeden arabasını 
üstünüze, üstünüze sürer. Dahası, kafası 
atarsa azarlarda. Bir çarpma olduğunda 
da hatanın kendisinde olduğunu da üstlen 
met. Araba kullananlar çoğunlukla yolla
rı kendilerinin bilir, yayalara hiç hak ta
nımaz, saygı da göstermezler. Hızla sürü
len arabalardan canımızı kurtarabilmek i- 
cin ister istemez yürüme cambazlığını bil
memiz gerekir. Motorlu araçlar birer ölüm 
makineleri oldu. Kaçamadığınız an hasta 
neıik yada tabutluk olacağınız gün gibi 
ack. Hic aimasza şehir içinde hızlarını a- 
zaitsaiar Ne gezer.

Yaz aylamda ilçe halkının rahat, kor
kusuzca gezebileceği bir yer yok desek 
yeridir. İskele aleninde, kalabalığın içine 
hızla giren araçlar, rahat gezme olanağı
nı kaldırıyor. Yeni yapılan kordonda rahat
ça gezme, dinlenmeye kavuştuk derken; 
burası da trafiğe açıldı. Evet, bu zorunluk 
alarak oldu; iterde belki kaldırılacak. Ama, 
kardan herkesin hız şeridi olmamalıda. Gü 
nü geldiğinde, araba akışını iskele alanın
dan. yaz aylarında kaldırma durumunu da 
düşünmek yerinde olur. Bunun yanında, 
üçe içinde hızı durdurabilmek için önlem
ler de gerekli. Bîr trafik görevlisi nereye 
yetişebilir? İstiklâl Caddesine mi, Baiıkpa- 
zan Caddesine mi? Arabaların bölündüğü.

Dural alanını da, önemsiz saymamak gere
kir. Olayla olur, kazalar çoğalır, ondan son 
ra önlem ne ki? Önlemler önceden alınma
lı, hem de hızla. Gemlik'te yaşayanların kor 
kuşuz, rahat yaşamları yönünde.

Birde turizm mevsiminde deniz taşıma 
cılığı sorununa değinmek yerinde olur. İs
keleden, Kumlalara taşıma yapan motorlar, 
aiacaklanndan fazla insanla yola çıkıyor
lar. Motorlara bir baktığımızda salkım sa- I
çak insan. Acaba, bu motorun can yelek- I
leri fazla olan insan sayısında mı? Akşam I 
üzerleri dönüşlerde motorların insan sayısı I 
daha da artıyor. Bir kaza olabileceği de ■ 
gözönüne alınmıyor. Dahası, ölüm saçan j
hız, keyif motorları.

Geçtiğimiz günlerde hız motorlarının I
acısını tatdık, Kumlada yüzenlerin içine hız 
la giren hız, keyif motoru iki kişinin ölümü- B 
ne neden oldu. Hız motorlarının tehlike ya
rattığı gazetemizin 6 Ağustos 1977 günlü 
sayısında vurgunlanmıştı. Aldıran, ilgilenen 
oldu mu? Ne gezer. Olacak mı? Umutlar M 
tükenmez. H

İlçemizde, temizlik, sağlık, fiyat dene- B 
timi gibi konuların yanında, ilçe içi kara, 
deniz trafiğiyleiigiienme kaçınılmaz bir ko
nudur. Kendimize gelmek için olayların, ö- ■ 
tümlerin olmasını mı bekleyeceğiz? Rahat, 
tozsuz, topraksiz yaşamın yanında, yara
lanmak, ölmek korkusundan uzak yaşamak, S 
ilçemiz halkının hakkıdır.

Geçen haftaki «Ekose Etekli Levrek- Q 
ler» başlıklı yazımın baştan dördüncü satı- Q 
nndaki «giydirilmiş» sözcüğü «giydirilme
miş» olacakt|r. Düzeltirim.

GEMLİK KÖRFEZ
ŞİMDİ DE İLÂN VEREKLÂMCILIK 

İŞLERİNİZDE
Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde

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

kim ne ödedi
Adı Soyadı TL. Adı Soyadı TL.

Ömer Akgün 1105.- Nuri Ofluoğlu 11322.-
Mehmet Anar 15040.— Ali Demirhan Zarar,beyan etmiş!—
Ekrem Çoşkun 3260 — Necdet Koral 6072.-
Yılmaz Bıyıklı 3405 — Nuri Peıksan 2760.—
Osman Okumuş 12990 — İbrahim Dönmez 1500.-
Sabahattin Sezgine, 890.— Erdoğan Alemdar 757146.—
Nuri Ncca 660 — Ayhan Fılyos 2447.—
Ergin Berberler 2447 — Şahin Çavuşlar ; 10105.—
Yaşar Konuk gil 2447 — Seyfullah Filiz 24685.—
Haşan Altıçiflık 400.- Seyfullah Ozan 1555.—
Hüseyin Güler 5660.— Halit Çakır 1295.—
Hüseyin Güler 870.— Ali Acar 2855.—
Nihat Erol 17155.- Ali Ceylan 2590.—
Ali Çatak 540 -- Ali Ahçı Bcyanme verme —
Mehmet Balıkçın 2360.— Salih Ersalgut 1565.-
Nedim Uslu Beyaname verme— Mehmet Allan 83710,—
Necati Aşfcrn 14655.— Nail örgün Beyaname verme.—
İsmail Çetin 5100 — Yusuf Aydın 6605.—
Kaya Coşkun 2610.— Ertan Doğru 8635.-
İsmet Kök 2005 — İbrahim Kandetnir 3815.—
Eşref Filiz 835,- Halil Uğur 11575.-
Hüseyin Isıllar Met, beyan etme.— Lütfü Atmaca 5275 —
Celal Atmaca 4625.— M.Kamil Ergen 3625.—
Nihat Çalım 5765,- Haşan Filiz 1880, ~
Osman Maya Beyan verme.— İsmail S yan 4960.-
Mehmet Aydın 8180.— Ahmet Keke 990.—
AH Aslan vergisiz Bilgin Kostak 4835 —
Necmettin Fırat 4960 — Isa Balharı Beyaname verme.—
A.Aygün Taşkın 8180.— Turhan Kader 3700.-
M. kertem Kaşıkçı Zarar bey.etmiş.— Sami Taran 1247,-
Mehmet Bülbül Beyaname verme,— Nefiz Barış 1205.-
Mehmet Özkardeş 1910,— Celal Durmuş 565,—

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

TİCARET VB DUVAK
markasıdır

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

Matbaamıza Uğrayıp Çeşitleri 
Görün...

Körfez Basımevi
İstiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı tel. 17 97
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Körfez Arsa Ofisinde
SATILIK ARSALAR

Arsalar Şükrü Şenol İlkokulu ve Ortaokul’ un arkasında
Olup :
Ödemede kolaylık yapılır

Denize karşıdır 
imar planı içindedir
Müracaat : Körfez Arsa Ofisi 
Belediye Karşısı Tel : 1794 GEMLİK

Nişan ve Düğünlerinizde
BUKET—SEPET—Gelin Arabası Süslemesinde 

Konuk Karşılarken Vazo Çiçekleri İçin 
UYGUN FiAT

gokta; çiçekevinde
Bayram-Cenaze Çelenkleri için

GÖKTAJ ÇİÇEKEVİ
Balıkpazarı Mah 2 nolu Cad. Tel : 1995 GEMLİK

DİKKAT
Mağazamıza

Her cins Tuğla ve Kiremit gel
diğini İnşaatçılara Müjdeleriz

Çelik Termesifon - Galvaniz |
Termesifon Su Depolan |

METİN BAYRAK

LİNYİT TİCARET
Kış yaklaşıyor, yakacak Soma Lnyiit 

kömürlerinizi şimdiden almanız menfaatiniz 
icabıdır.

İmalâtı - Su Pompoları Çeşitli 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri | 
Parekende ve Toptan Satışla 
rıyla Sayın Halkımızın Emrinde 
En Uygun Fiatlarla Devam 

Etmektedir.

YUVAM
Yüksek Öğrenim Özel Kız Öğrenci Yurtları 
Kayıtlarına Başlamıştır.
1— Bakanlıklar Konur sokak No 45 Tel= 18 67 77— 17
70 41 Ankara
2—Bahçeli Evler 2. Cadde 7. sokak No 2
Tel- 13 29 07 Ankara
3—Tandoğan Beş evler şerefli sokak No 30
Tel= 11 87 15 -11 98 80 Ankara

Sınırlı Sorumlu
Gemlik Sigortalı İşçileri Yapı Kooperatifi

Kooperatifimizin normal genel kurul toplantısı 25 Eylülü 1977 
14, 00 de 11 Eylül ilkokulu salanunda yapılacaktır.
Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ortakların toplantıda hazır 
olunur'

GÜNDEM

B aşkanl iğinden

pızar günü seat

bulunmaları ilân

1— Yoklama
2—Açılış
3— Kongre divanı seçimi\
4—Faaliyet, Hesap raporlarının okunması.
5—Raporların müzakeresi
6—Raporların kabulu »e yönetim kurulunun ibraı

7— 7 Yöıatim kj'jlj aailüyaai 7 ytdsk ü/a 3 asil 3 yedak danatçi üyesi seçim 

8—Seçilecek yönetim kuruluna tüzük hükümleri gereğince hareket etmesi 

için yetki verilmesi.
9—Dilekler
10—Kapanış

Tel: 1828—1628 , 
Orhangazi Cad. No 27 Gemlik

BALIKPAZARI ALEMDAR CAD 
GEMLİK

YENİ ÇIKAN TİCARET VE
DUVAK DAVETİYELERİ

Ziraat Odası B.Ş.K.
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
Dosya No: 1977/ 1090

KÖRFEZ
Dairemizde 

mak üzere bir 
tip alınacaktır.

adet
çahş-

ka

Aranan Şartlar

1, Askerliğini bitirmiş 
olmak.

2.30 yaşını geçme* 
mlş olmak.

3. Enaz Ortaokul me 
zunu olmak.

Gemlik Karacaali Köyü köy içi mevkiinde kain (Meh
met Yorulmaz'a ait) Doğusu Murat Duman, Batısı, 
Ahmet Köse Kuzeyi Abdi Doğan, Güneyi Yol ve 
yoldan sonra kumsal ile çevrili gayrimenkulların 
senetsizden adlarına tapuya tesçili Kemalettin Aşık, 
Neziha Aşık Av, Halil Seymen tarafından talep ve 
dava edildiğinden iş bu gayrimenkulüzerinde başkaca 
mülkiyet iddiasında bulunanların ilan tarihinden itiba
ren 3 ay içersinde delilleri ile birlikte hakimliğimize 
müracaatları tominen Han olunur.

Matbaasında

SATILIK TELOFON
Müraeat Gemlik Körfez Gazetesi TL 1797
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CEM KARACANIN PLÂĞI YÜZÜNDEN

Komandolar Karacaali’de Köylülere
Saldırdılar

r-
Karacaaü Genci ik ve Spor 

Sckcnuğı tesislerinde kcmp 
yapmakta dan Succ Eği
ttin Enstitüsü öğrencileri 
aı<m Kamarriclcr. Cem Ka- 
raca'nut ptağtm cuian köy 
talere sattırarak sekiz ki- 
eınn yata!onmcsena neden 
c.dular.

Gençlik ve Spor Bakan- 
ığı Tessierrrce katmakta 

aıan k'z ve erkek bir grup 
eğitim Enstitüsü öğrencisil 
Sak günü akşamı karrtp- 
annaan aynttrak Azm.l 
Sayraktar'a ait Çınarlı Gc| 
ztncya giderek oturdular. I 
3u şuada gazinoda çalmak] 
6a alan Cem Karaca’mr| 
«Kavga» adi» plâğına sinir-j 
enen komandolar kız ar 
«aaasianndan birini gazı-1 
no işletmecisine göndere I 
re* plâğın kapatılmasını is-| 
tedüer. Ve bu plâğı çalma-] 
ymz yoksa burayı dağıtı -I 
nz diyerek tehditte bulundu 
kır.

Gez:nevu terk eden ko- 

kodoşlarına «Silahlarımızı 
getirin» diye bağırdıkları 
da köylüler tarafından ifa
de edildi.

RESMİ AÇIKLAMA 
YAPILMIYOR

Olayla ilgili ölerek Kay
makamlık. Jandarma ve 
Kamp Müdürlüğünce hiç
bir açıklama yapılmamak
tadır. Gazetecilerin sorula-

JANDARMA GECE BORUSANDA ARAMA YAPTI
Gemlik Borusan Tesisle

rinde gece vardiyasında ça 
lışan 60 işçi saat 03.30 sı
ralarında yemek yerken a- 
randılar.

Gece saat 24.30 da son 
vardiyaya gelen Borusan 
işçileri saat 03.30 kadar ça 
lıştıktan sonra yemek ye
mek üzere yemekhaneye 
girdikleri sırada İlçe kayma 

nnı cevapsız bırakan yetki
lilerin olayı kapatma çaba
sında oldukları’' sanılırken. 
Kamp Müdürü Ali Mavi 
kamptaki öğrencilerin hiç 
bir olaya karışmadıklarını 
ifade etti.

Gemlik Savcı Yardımcısı 
Turan Dinçer, «olayla ilgili o 
larak jandarma gerekli so
ruşturmaya başladı. «Olay 

kamı Namık Kahveciöğlu 
eşliğinde İlçe. Jandarma. 
Kumandanı Kd. Yzb. Şener 
Gücüyener, Merkez Jandar 
ma Karakol Kum. Yar. As. 
Sb Adem Tanrıverdi ve 20 
ye yakın jandarma eri ta
rafından işçilerin üzerleri 
arandıktan sonra topluca 
soyunma odalarına götü
rülerek dolaplar arandı. 

önemsiz bir grup kavgasın
dan başka bir şey değildir» 
dedi.

KÖYLÜLER KAMPIN 
KAPATILMASINI 

İSTİYORLAR
Gençlik ve Spor Bakanlı

ğı kampında bulunan Eği
tim Enstitüsü öğrencileri
nin köylülere saldırması ü- 
zerine köyde hava gergin-

Arama sırasında İsmail 
Tekin’in dolabında paslı bir 
testereden yapılmış sap
sız bıçak. Kamber Kaya ad 
iı işçinin dolabında kör sap 
sız bıçak ile Ruşer Özdel 
e ait dolapta oyuncak kap
sül tabanca bulundu ev bu 
işçiler göz altına alınarak 
savcılığa sevk edildiler.

12 saat gözaltında kalan 

leşti. Karacaalililer öğrenci
leri gazinolara ve köye sok
mamağa karar vererek, 
kampın kapatılmasını iste - 
diler. «Kampı silah deposu
na sokmak isteyen kavgacı 
ve huzur bozucu kişiler is
temiyoruz» diyen köylüler, 
ilgilileri uyardılar.

Öte; yandan kampta izin- 

üç işçi saat 17.00 Cum. Sav 
Yar. A. Turhan Dinçer ta
rafından ifadeleri alındık
tan sonra serbest bırakıl
dılar.

BASKI YAPILIYOR
Jandarmanın işyerinde 

gece yarısı Kaymakam eş 
liğinde arama yapması il
çede işçiler arasında bü
yük söylentilere yol açtı.

3 Kişi Araba 
Çalıp
Soygun Yaptılar *

Dün gece saat 22.00 sı-! 
I ralannda Orhan Atlı'ya ait'

16 DU 672 plakalı Murat 
124 taksi üç kişi tarafın
dan kaçırıldı.

16 DU 672 plakalı Mu
rat taksiyi kullanan şoför 
Yaşar Kahraman'a kendi
lerini Yalova'ya bırakma
larını söyleyen üç genç 
yolda taksi şoförünü silah 
ile tehdit ederek üzerinde
ki paraları alarak kaçtılar

Daha sonra Çmarcık’tc 
bir kuyumcuyu soyan hır
sızlar 270 bin TL. değerin
de altını alıp kaçtılar.

Olayla ilgili soruşturma
nın devam ettiği öğrenildi 
lerin kaldırıldığı öğrenildi.

Bu davranışın işçileri sin
dirmek için kulandan biı 
baskı olduğu iddia edildi 
Gemlik Borusan işyerinde 
bir süreden beri sendikal 
rekabet sürmekte olup, iş
yerinde yetkili Türk Metal 
İş Sendikasına karşı işçiler 
Maden İş Sendikası etra
fında toplanmaya başladı.

Zafer Bayramının 
55. Yılı 
Kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bay
ramının 55. yılı bu yılda 
kutlanacaktır.

•Tertip komitesince ha
zırlanan proğrama göre sa 
lı sabahı ilçenin bütün res
mi ve özel binaları bayrak 
lorla donatılarak süslene- 
cektir. Saat 8.00 de top 
atışlarıyla ve siren sesle
riyle bayram başlayacak
tır.

Törene katılacak birlik
ler saat 9.30 da Cumhuri
yet alanında yerlerini ala
caklardır. 9.30 — 10.00 a- 
rasında Kaymakam, Gamı 
zon Kumandanı ve Bele
diye Başkanı kutlamaları 
kabul edecek daha sonra 
Ata’nın anıtı önüne gidile
rek saygı duruşunda bulu
nulacaktır. Ayrıca bir takım 
kim asker Şehit Cemal’in 
kabrini ziyaret ederek çe
lenk koyacak ve saygı du
ruşunda bulunulacaktır.

Bayrak töreninden sonra 
halkın bayramı kutlanacak 
Bnb. Aziz Cihangiroğlu gü
nün önem ve anlamını be
lirten bir konuşma yapacak 
öğrencilerin şiirlerini geçit 
töreni izleyerek bayram so
na erecektir.

mandalar, kamplcnrra dağ-1 
ra giderlerken yalda «Ülkü
cüyüz güdüyüz» slogan la- 
nyta bağırmağa başladılar 
Huzur Sitesi önüne geldik-; 
[erinde yine Cem Karaca-;

- ga» ««.■ —r nm^ntır

Kumla’dsilSOOJÇapgkh’dü 2 [Oetarltft
Orman Tandı

PTT HAT ÇEKÎM İŞÇÎSÎ YÜKSEK GERİLİME 
TUTULARAK ÖLDÜ..

nur plâğının çalındığını gö
rünce site önündeki pidec 
de oturmakta olan gençle
re doğru tükürerek küfür 
ettiler. Pideci önünde otur
makta olan Halil adlı genç 
ite tartışan komandolar gen 
ci tartakladılar ve kampla
rına doğru kaçmağa başla
dılar. Bu ara Emin Nocu'yai 
cit gazinonun önündeki çit-i 
eri seken komandolar ga
zinoda bulunan koy halkı
na da saldırdılar, çıkan kavı 
flada gazinonun çitlerinin 
c°Au ve masalar kırıldı, 
öğrenildiğine göre köylüleri 
den Ahmet Serum, Mah-j 
mut Demir, Mehmet Arı kan 

yerlerinden yaralan- 
d'dar. Kavga sırasında ka- 
dîcrkfo öğrencilerin kız ar-,

Silahlı Kuvvetler
Günü Kutlandı

Bir süre önce Kurşunlu di. Küçük Çalılık, koca ye (andığı açıklandı.
Köyünde meydana gelen miş pınar bir grup meşe Öte yandan Perşembe

Türk Silahlı Kuvvetler gü 
kut-

26 Ağustos 1777 cuma 
2öflü saat 939 Gemlik 
BeSftfiye Şehir Bondoeu- 
** PrPriğı İeOMdf Marjı

tören başlar*
Aft^rk anıtına çelenk kc- 

duruşunda bu-
Doftö sonra ae-

/ör&yüş^ ■/apa-

orman yangınlarından son 
ra hafta başında Küçük 
Kumta'da ve Perşembe ge

ve zeytinliğin yandığı yan
gın rüzgarın etkisiyle kısa 
sürede yayıldı ve yangında

günü gecesi kapaklı köyün 
Üde çıkan bir başka or-l 
man yangın; orman koruma]

ceei de Kopaklı'da iki or
man yangınında toplam 
1502 hektar orman yandı.

İlk yangın pazartesi gü
nü Küçük Kumla Şehittepe 
yofu üzerinde meydana gel

1500 hektar saha yandı. 
Dört gün süren yangında 
bir kısım zeytin ağacı 2-5 
dönüm kadar meşelik, bir 
ev, bir ağıl yandı. Zarar 
teebit çalışmalarına baş-

teşkllatı köylüler ev orman 
İşçileri tarafından kısa sü 
rede kontrol altına alınarak 
söndürüldü. Bu yangında 
iki dekar ormanlık alan yan

500 YOKSUL AİLEYE YİYECEK DAĞITILDI
Ramazan ayına girdiği

miz şa günlerde yoksul a- 
ilefere yardımlar başlamış 
ve ilçemiz Belediye Zabı

ta Amiri Osman Acar'ın aç tır.
mış olduğu kampanya İle Belediye Zabıta Amiri
500 den fazla yoksul kişi- Osman Acar esnaf ve tüc 
ye gıda yardımı yapılmış- D, S, 4 te

Gemlik Azot Sanayi Te
sislerine telefon hattı çe
ken PTT işçisi İlyas Özkan 
ihmalciliğin kurbanı olarak 
15 bin voltluk yüksek ge
rilim ceryanına yakalana
rak feci şekilde yanarak 
öldü.

Bir süre önce Azot Sa
nayi Tesislerine çekilen te 
lefon hattını kotrol etmek 
İtrin fabrika alanındaki yük 
sek gerilim hattında bulu
nan telefon direğine bütün 
önlemleri alarak çıkan hat 
işçisi İlyas Özkan (25) 15 
voltluk yüksek gerilim der
yanı tarafından çekiidi ve 
tellere yapıştı. Bir anda ya
narak ölen genç işçinin 
üzerindeki giysilerin yere 
düşmesiyle 1 dönüme ya
kın bir alanda da yandı.

İHMALCİLİK VAR
Azot Sanayi işyerine TEK 

den verilen yüksek geri
lim ceryanın yönetmelikle
rine ulgun olmayan direk
lerle taşındığı ve toprak
lama aygıtlarının bulunma 
dığı, aynı zamanda yerden 
yüksekliğininde az olduğu 
PTT li işçiler tarafından 
iddia edildi. İddialar ara
sında Azot Sanayi Tesis
lerine çekilen telefon, hat
tının yüksek gerilim altın
dan geçirilmesininde hata
lı olduğu belirtilerek «arka

daşımız bir ihmalin sonu
cu ölmüştür. İhmalciler ar 
kadaşımızın katilidirler» 
dendi.

Arkadaşları tarafından

direkten indirilen genç PTT 
işçisi Bursa’da yapılan tö
renden sonra Balıkesir'de 
toprağa verildi.

ilyas Özkan iki yıllık bîr 
çocuk babası PTT teknik 
işçisiydi. Çocuklarının ge
çimi için Gemlik'e gelmişti 
fakat ihmalcilik çalıştığı sı
rada kendisini 15 bin volt

luk yüksek gerilim cereya
nına kaptırdı ve yanarak 
öldü. Tabii şimdi suçlu kim 
se olmayacak ve ölen işçi 
öldüğü ile kalacak.
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HAFTADAN 
HARAYA

ş i i rköşeşi

Boşalmış Damarlara Kan Koşuyor
Gençler; Artık Yeter!..

Yeter artık !..
Yanlışlıklara, çılgınlıklara, önünü görmemelere
Yeter ...
Genç arkadaşlar, kardeşler yanlış oynadığınız bu 

oyuna son vermek zorundasınız.
Bu vurmalara, bu kırmalara, bu soymalara, bom

balara son vermek zorundasınız..
Çünkü artık yeter !...
İnsanın kendi yaşamıyla dahi kumar oynamaya hak 

kı yoktur. Siz halkın yaşamıyla kumar oynuyorsunuz. 
Halkın mutluluğuyla kumar oynuyorsunuz. Buna hakkı
nız yoktur.

Artık yeter !..
19 yaşındasınız 20 yaşındasınız. 21 yaşındasınız. 

Bu toplumun çocuktansınız. Bu toplumun geleceğisiniz. 
Yönetim sîzlerin o!~c'* *.ır pek yakın gelecekte. Ve sîz
ler Türkiye’yi daha sağlıklı, daha edil, daha dürüst ve 
bilime uygun yöneteceksiniz. Emekçilerle omuz, omuza 
yöneteceksiniz ülkeyi inanıyoruz. Fakat böyle sürdürür
seniz. kendi geleceğinizi karartırsınız, ülkenin geleceğini 
karartırsınız, emekçilerin geleceğini karartırsınız. Bunla 
n düşünmek zorundasınız.

Artık yeter !_
Halk düşmanlarına en az sizler kadar düşmanız. 

Fakat güncel görev, halk düşmanlarını ortaya çıkarmak 
bunian halka tanıtmaktır, göstermektir. Bundan sonrası 
kolaydır. Halk gerekeni yapar kendi düşmanlarına kar
şı__ sîzler ise -böyle yapacağınıza halk düşmanlarının
ekmeğine yağ sürüyor, halkı düşman yapıyorsunuz ken
dinize. Bu çılgınlıktır, bu intihardır. Aklınızı başınıza top
layınız.

Artık yeter L.
Yaptığınız her yanlış hareket faşizme hizmet demek 

tir. Ve sizler her hareketinizle ayrı bir yanlış yapar hale 
geldiniz. Ve her hareketiniz bir provakosyon gibi ol
maya başlamıştır. Bunları düşününüz ve bu yanlışlık
lara son veriniz.

Artık yeter !..
Kendinizi düşünmüyorsunuz. Hiç değilse halkını- 

nı düşününüz. Hani o mutsuz, hani o sömürülen ve fa
kat umutlu, en azından sîzlerden umutlu, halkımızı dü
şününüz. Ve her gün hançerlemeyiniz o umudu..

Artık yeter 1..
Kendinizi bile, bile cehennemin içine atmanıza izin 

vermeyiz. Hele o cehennemin içine, farkında olmaksı
zın halkı çekmenize kesinlikle izin veremeyiz. Bunları 
söylemenin zamanı gelmiştir de, geçmek üzeredir. Bu
nu biliniz..

Artık yeter !..
Antifaşist mücadelede engel haline gelme duru

muna düşmeyiniz..
İyi düşününüz
Düşünmek için elinizdeki son fırsattır..
Yoksa bekleyen sîzleri de, bîzleri de, koyu bir ka

ranlıktır...
Halkın aydınlık geleceğini karatmayınız..
İyi düşününüz
Artık yeter

Not ; Yazılarımızda yanlışlıklar olmaktadır. Okurlarım 
bunların farkındadır sanırım. Bu yanlışlıkların, baskı ve 
dizgiden doğduğunun da farkındadırlar mutlaka.. Baskı 
ve dizgiyi hazırlayıp yapanlar adına özür dilerim...

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
1977 / 1127

Gemlik Kapaklı Köyü Ova mevkiinde kain do- 
ğuau yol, Batısı Muaretn Güncr Kuzeyi Hendek ve 
Güneyi Hatice üstün Varisleri ile çevrili gayrimen
kul aenetaizden adlan tapuya tescili Kazım Güneş 
vekili Av, Halil Seymen tarafından talep ve dava 
edildiğinden iy hu gayrimeukal üzerinde başkaca mül
kiyet iddasıoda bulunanların ilan tarihinden 3 ay 
içorieinde delilleri ile birlikte Hakimliğimize müracaat 
ları teminen ilan olunur.

Mısralar bulutlar gibi geçiyor aklımın gökyüzünden
Yıldırımlar düşüyor yüreğime
Yanıyor acılarımın körpe etleri
Ve beliriyor gözlerimde
Şiir iskeletleri

Ben bu iskeletlere kaş veriyorum, göz veriyorum
Derilerinin altına damar
Damarlarına kan veriyorum
Canlanıyorlar
Oluyorlar hepsi birer yanardağ hepsi birer fırtına
Ve tutup saçlarından vuruyorum onları
Kağıtların sırtına

Yazdıklarım belki kalır
Belki kalmaz yarına
Ben ama

Değişmem halkımın bir lokma sevincini 
Burjuvanın,
Saçları bulutlara değen apartmanlarına

Seviyorum bütün çocukları en az kendi çocuğum 
kadar
Onlar ağlayınca avuçlarım yağmurlu iki sokak
Onlar üşüyünce parmaklarım kendiliğinden yumruk

oluyor
Onlar acıkınca hepsinin ağzını götürüyorum şamdan 

lı sofralara

Kan sızıyor yüreğimin kıyılarından
Yüreğim namluların ucunda
Ben acıların bilediği bıçak
Ben şahlanan bir öfkeyim halkımın avucunda

Muammer HACIOĞLU

Yalnızım
Bahar ne kadar güzel 

rengarenk tüm çiçekler
İnsan bir başka oluyor bu mevsimde
Yeşil dallar, kuşlar ve kelebekler

Çırpınan sevgidir kalbimde

Baharla beraber tüm yüzler güleç
Tüm kalpler iyimser, canlı, aşka hasret 
Böyle bîr zamanda terk etlin beni sen 
Sevinmem olanaksız

Ozülsem zamanı değil

Sen ne düşünüyorsun bilmem
Her şey canlıyken, neşeliyken
Ben yalnızım böyle güzelim evrende
Ben küskünüm doğaya, düşman gibiyim
Kadtre boyun eğemiyor insan
Çok kötü, acıklı imiş yazım
Böyle güzel evrende yanlızım

Hüseyin TAŞÇATAN

Nöbetçi
Eczaneler

Kuyucu 27 Ağustos *' Cumartesi

öter 28 ♦ î ” Pat ar

Market 29 • f ’’ Pazartesi

Gemlik 30 ** Sah

2-Namık 31 " Çariemba

Erçek 1 Eylül ” Perşembe

şifa 2 99 " Cuma

Ceyün 3 t» 1977 Cumartesi

Sisler Vadisi
Sabah
Bir çiçekı açt bahçede
Bahçe benim değil
Çayırlar
Sarı buğday başaklarıyla dolu
Çiliz bir kuş öttü
Bikin ve yalnız
Güneş doğdu
Yaşıyorum
Sisler vadisinde özgür
Yazamadığım bir kitap
Okumadığım bir şiir
Cigaralar
Serçeler gagalıyor usumu
Yetmiyor umutlar
Dört yanım duvar
Tek başıma 
toz
Kubbe bulanık
Nemli ve sağır
Yalnızlık alabildiğine cesur
Oysa prangalarım eskidi
Sisler Vadisinde-

Ömer Faruk KETENER

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE Fİ ATLARI

Reami İlânlar tek sütun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları sütun em.»i 15 TL 

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

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

SAHİBİ: HÜSKYİN — KADRİ GÜLIB

ÇORUMLU MÜDÜR : CKNGİE GÖKAl

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Paıejı
Dizgi ve askı : Körfez Banmevl • Şirin ?•••]*
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KÖRFEZ Sayfa 3

Ormanlarımız kim ne ödedi

Bu sene, orman yangınları gecen yıl- 
İcra gere daha fazla sanırım. Temmuz Ağus
tos aylan da. orman yangınları aylan oldu, 
ilçemizde geçenlerde Kurşunlu Köyü orman
ları. bu arada. Bozdurun Yanmadası doğu
sunda Hcydariye Köyü, geçtiğimiz pazar pa 
iartesi günleri süren aynı hat üzerinde; Kü- 
cukkumia Köyü tepelerinde başlayan olduk
ça büyük orman yangını. Sözünü ettiğim 
sonuncu orman yangınının içinde yaşadık 
do demek yerinde olur. İlçemiz göklerini gök- 
dumcn kaplamış, duman içinde göklere yük
selen kızıllık. Dahası, yangın alanından kal
kan küllerin ilçemize kar taneleri örneği yağ 
ması. Ama bu yanmış ağaç yaprakları bize 
kar tanelerinin verdiği beğeni, dinginliği de- 
değüde. bîr acıyı doğamızın ölüm haberini ge 
tiriyordu. Öyle bir öiüm kî, yeniden yerine 
koymak yıllarımızı alır.

KücükKumla tepelerinde çıkan yangın 
m. Orman Bölge Müdürlüğünce, en azın
dan on yıi önce ekilen fıstık çamlarının bu- 

! lunduğu bölgede oluşu da, ayrıca önem ta- 
sıyar Her orman yangınında olduğunca bu 
yangında, ekonomik, yönüyle birlikte, doğa 
güzellikleri, yağmur sorunumuzu da içeriyor 
kuşkusuz. İlçemiz dağlarını ormanlaştırma, 
Bazaurun Yarımadası üzerindeki köylerimiz, 
çevrelerinde yoğunlaştırıldı. Yukanda değin
diğim. Özellikle fıstık çamı ekimi yapıldı; bin 
bir zorlukla ilerde çamlardan alınacak fıs
tıklar köylerin gelirlerine ek bir katkı olur
ken; zmnantadc, odun, keresteleri de aya
ca gelir kaynağı alacak. Evimize kapı, pen
cere olurken, denizdeki sandalımıza, elimiz
deki kaleme, mobilyalarımızın yapımına, gö- 
mût tahtımıza dek önde gelen gereksinme
lerimiz de giderilmiş olacak.

Onnuııius tır inak dağlarımızı uzun bir ya
tının. Ormanlaştırma çalışmalarına bir göz-

önüne alırsak, bunun zor, pahalı bir iş ol
duğunu anlarız. Yüzlerce, binlerce işçi fide 
yetiştirme, dikim bakım işlerinde çalışır; ye- 
teşme çağında, orman bizlerin bakımına, gö
zetmemize bırakılır. Ya bilerek, ya umursa
mazca, savurduğumuz sigaralar yada dinlen
me gezilerinde yakılan ateşlerden çıkan yan 
gınlarla, emeğimizi paramızı, ulusal zengin
liklerimizi, çocuklarımızın geleceklerini yak-
tığımızm bilincinde olabilsek, bunu bir dü- ■ 
şünebilsek. S

Yaz aylarında,, ilçemize yağmur yağma- ■ 
yışını, kıyılarımıza gelen yerli, yabancı yaz- H 
hkçıtarın üzerine yıkarız. Olmayacak bir şey S 
bu. Yaratan, kullarının «çıplak» denize gir- I 
■nesiyle, böyle bir cezayı vermez. Bizler, a- B 
cımasız ormanları yok edelim; sonradan ku- ■ 
raklığı, yazlarını ilçemiz kııylarında geçiren- E 
lere yükleyelim. Körfezimizin güzel denizin- B 
den hepimiz yararlanıyoruz. O, yakılan or- | 
manlarda, ağaçlarla birlikte yanan orman | 
hayvanlarının acılarına, çığrınıştarına ne- H 
den olmamız, denizde yıkananlardan daha E 
da «günahkâr (!)» olduğumuzu kanıtlar. Kar- H 
şımızda ormanlarımız yanarken hiç acı du- a 
yutmaz, denize girenlerin «günahlarından» B 
taş yağacağını savunur oluruz. Ulusal zen- B 
Sinliğimizin yok olma acısı içinde bir şeyler I 
yapma olanaklarını aramak, usumuzdan hiç B 
geçmez.

Bugün, altmış yaşlarında olanlar, or- B 
manlann ilçe merkezine en fazla on dakika H 
olduğunu söylerle. Şimdi üç, dört saat öte- ® 
lere düşmüş ormanlarımız. Azıcık kıpırdaya- fi 
hm. Çevremizin doğal güzelliklerinin korun- S 
masına katkıda bulunacak blrdernek kur- 9 
mak, bizlerin başta gelen isteğimiz olsun.

Çevremiz ormanları, körfez köylerimizde B 
faizlerindir: bizlerin yararınadır, Ulusal zen- fi 
ginliğimizdir. Unutmayalım. P

dİ IHIIMMIMI dilil îl IHli Ihdlil ı ı i ıl 'UlılıflTı

Adı Soyadı TL. Ad i Soyadı

Aydın Dioçer 112205 — Sahiha MüJ. Kurtul 4875.-
Faik Güre 5030.— Yılmaz Kalkan Metrah beyan etmiş
İrfan Yılmaz 1805.— M. Ali Çamlıca 1259».—
Müzeyyen Karanfil 1547-— Mehmet Bayram 1650.-
İsmail Torun 1910.— Erel Güler Beyanname vermemiş
Behice Evronoa 1127.- Mehmet Turgut 7410.—
Sefahattin Uzunkaya 4855.— Mehmet Beştaş 4500. |
Turhan Onur 875.— Kazım Tutar 590.-
Emin Özergcn 9047.- Ruhi sert 2300.—
Emin Pekcr 25930 — Abdullah Sami Özttn 4315.1
Mustafa Sönmez 2340.— Erdem Kasap 5030.—
Behiye Erkan 2847-- Demir Demiriz 3865 —
İsmail Erdoğan 7472.— İsmail Mete Metrah beyan etme
Bekir Erdoğan 11750.— A. Faruk Erkal 5300 —
Adbullah Baykan 7165.— Süleyman Er 3855.—
Bülent Kurt 250 — Fevzi Ünal 1855.—
Ömer Yasa 3610.— Tacettin Tekeabay 3540.—
Mehmet Erdoğan 7235 — Ali Ege 5815.-
Semra Üretmen 3405 — Rıza Yalçın Beyaname vermemi;
Hüseyin Görücü 8915.— Güler Yangın 725.—
Reyhan gürcü 1127.— Halit Ak 9685.—
Şükran Selçuk 1305.— Ali Ergun 1915.-
Selim Baykal 4480 — Nurettin Şenocak Beyan. vermemiş
Abdullah Konca 2315.— Ahmet Yılmaz 935.—
Selahattin Güneşdoğdu 2310.- Halil Gür 840.-
Mehmet Turşucu 1605.- Osman Şahin 1465.—
Osman Aydın 2050.— Safiye Taraklı Beyaname vermemiş
İbrahim Koksal 450.— Hüseyin îşel vergisiz
Celal Yazıcıoğlu 260.— Mustafa Güney 1810.—
Lütfü Ateş 3500.- Mustafa Derince 2815.-
Eyüp Yurdakul 2855.— Hamdı Uğur 1465 —
Halim Erçek 1515.- Salih öz 41620.—
E. Asri Akçan 4375.— İdris Adnan Erdoğan 1165 —

363 214 İstanbul Trafik Şubesinden almış olduğum amatör ehlly®
timi kaybettim Hükümsüzdür Halis Aydoğmuş
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Sayın Gemlik Halkına Duyuru 
t ' Teknik Bobinaj Elektrik. O |

EROL TOPÇUOĞLU

Buz Dolabı, Çamaşır Makinesi, Elekfirikli 
Ev Aletleri tamiri, ütü, Ocak, Fırın, Elektrik 
Süpürgesi, Garantili Tamir Edilir 
koloniler Brüiör Tamiri ve Bakımı

Apartman Su Moforları ve Ponpulurı 
Motor Bobinaj Sarımı, Hakiki Tokatta 
Kaynak Traforları Sanını 
Garantili Olarak Tamir Edilir.

Not: Buz Dolaplarına Gaz Doldurulur

Adres: Nizam Pazajı No. 22 Emniyet Karşısı Gemlik
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KÖRFEZ
Sayfa 4 27 Ağustos 1977 Cumart1<f

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- Gemlik Belediyesi Nacaklı içme suyunun depolara dağıtımı hattı P.V.C. 
boru ve ek parçaları şartnamesi gereğince 2490 sayılı kanun hükümleri dehi 
linde karalı zarf eksiltme sureti ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- Muhammem bedeli I. 377. 531 lira olup muvakkat teminatı 44.882 Hradır.
3» ihalesi 19. 9. 1977 pazartesi günü saat 15. 00 de belediye encümeni hu

zurunda yapılacakır.
4- fhaleyeye iştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün evvelinden müra* 

acatla iştirak belgeleri almaları gereklidir.
5- Posta ile vaki müracaatlar dolayıaı ile meydana gelecek gecikmeler nazarı 

dikkate alınmaz. 26. 8 1977

Körfez Arsa Ofisinde
SATILIK ARSALAR

Arsalar Şükrü Şenol İlkokulu ve Ortaokul’ un arkasında
Olup:
ödemede kolaylık yapılır
Denize karşıdır 
imar planı içindedir
Müracâat : Körfez Arsa Ofisi
Belediye Karşısı Tel : 1794 GEMLİK

î Nişan ve Düğünlerinizde
BUKET-SEruT-Gelin Arabası Süslemesinde 

Konuk Karşılarken Vazo Çiçekleri İçin 
UYGUN FiAT

| GÖKTAŞ ÇİÇEKEVİ’NDE
Bayram-Cenaze. Çelenkleri için

GÖKTA$ ÇİÇEKEVİ
Balıkpazarı Mah. 2 nolu Cad. Tel : 1995 GEMLİK

Roberi Kolej Mezunundan 
İNGİLİZCE Matamalik ve Fizik dersleri veril

Müracat Tel : 1124 Gemlik

DUYURU
Gemlik 11 Eylül ilkokulu büfesi 1977- 1978 dersyılında açık artırma ile kiraya verilecektir 
Artırma 2 Eylül 1977 Cuma günü saat 17.00 de 11 Eylül ilkokulunda yapılacağı, istekli
lerin şartları mesai saatleri içinde okuldan öğrenebileceği duyurulur.

Koruma Derneği 
Başkanlığı

GÜN EYSAN 1
Çelik Termesifon - Galvaniz 

Termesifon - Su Depoları 
İmalâtı - Su Pompoları Çeşitli 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri 
Parekende ve Toptan Satışla 
rıyla Sayın Halkımızın Emrinde! 
En Uygun Hatlarla Devam

Etmektedir.
3ALIKPAZARI ALEV DAR CAD

GEMLİK

Kırlak
DEKORASYON

İSMAİL KIRLAK

Tüm yağlı boya ve plas
tik işleri yapılır.

Yeni Çarşı No 74 GEMLİK

Abdullah Kapton’ın Jübilesi Yapıldı
Gemlik Sporuna yıllarca 

futbolcuların yetişmesin. 
de öncü olmuş olan eski 
Güven Spor Kaptanı Ab
dullah Kaptan (Özçelik) a- 
dına düzenlenen jübile ma 
çı pazar günü yapıldı.

Jübile maçında tekaütler 
kendi aralarında karşılaş

ma yaparken Borunsan 
Güven Sümerspor ile kar
şılaştı ve Sümerspor'u 2-0 
yendi.

Abdullah Kaptan, Boru- 
san Güven — Sümerspor 
maçında karşılaşmaya Gü 
vensporiu olarak çıktı 15 
dakika sahada eskisi gibi

başında mendil ile top koş 
turan Abdullah Kaptan sev 
gi gösterileri ile karşılandı 
ve yıllar sonra hatırlanma 
nın sevincini yaşadı.

Abdullah Kaptan'ı seven 
ler kendine bir duvar ha
lısı armağan ettiler.

Adliye 
Müfettiş 
Teftişe 
Başladı

500 Yoksul
carlar arasında gezerek 
yoksul aileler için ekmek 
pide, zeytin, makarna, pi
rinç, peynir, şeker, turşu 
un, kavun ve karpuz top-

Aileye
lamıştır. Daha sonra ho
parlörlerle halka çağrıda 
bulunarak toplanan gıda 
maddeleri yoksul kişilere 
dağıtılmıştın

j GEMLİK KÖRFEZ
ŞİMDİ DE İLÂN VE REKLÂMCILIK

I İŞLERİNİZDE
Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde

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

Adli tatilin başlamasın 
dan sonra Adliye'ye İki 
müfettiş' gelerek teftişlere 
başladı.

Mahkemlere ve savcı
lıkta incelemelerde bulunan 
müfettiş Erdoğan Savaş'ın 
çalışmaları kısa sürede bit 
mesi bekleniyor.

Öte yandan bir süreden 
beri Orhangazi Cumhuri
yet Savcısı yerine vekâle
ten görev .yapmakta olan 
İlçemiz Cumhuriyet Savcı
sı Ümit Tekeli görevinden 
döndü ve yıllık iznini kullan 
mağa başladı. Adli tatilin 
başlaması nedeniyle tatil
de olan mahkemeler yeri
ne nöbetçi mahkemeye ise 
yargıç İsmet Akdağ bak
maktadır.

Ormanlarımızı 
Koruyalım

DİKKAT

Mağazamıza
Her cins Tuğla ve Kiremit gel
diğini İnşaatçılara Müjdeleriz

METİN BAYRAK

LİNYİT TİCARET
Kış yaklaşıyor, yakacak Soma Linyit 

kömürlerinizi şimdiden almanız menfaatiniz 
icabıdır.

Tel: 1828—1628
Orhangazi Cad. No 27 Gemlik
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