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Akıt, Başkanlığa yine adayım ” dedi
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Belli Olmağa Başladı 1

Türk— Metal’den istifa Eden
BORUSAN İşçileri

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt gazetemize yaptığı açık 
lamada «önümüzdeki seçim 
[erde Başkan adaylığına yi 
ne varım» dedi.

Yaklaşmakta olan yerel 
secimler nedeniyle ilçemiz 
merkez Armutlu. Küçük Kum 
la ve Umurbey Belediye Baş 
kanlıkları seçimleri için aday 
lor yavaş yavaş belli olma
ğa başladı;

KULİSLER BAŞLADI

t1 Aralık 1977 Pazar gü
nü yapılacak Belediye Baş
kanı mahalle ve Köy muhtar 
lıklan seçimleri’ için kulis 
çalışnatanna yoğun olarak 
haşlandı.

Belediye Başkanlığına bir 
sûre önce adaylığını koy
mayacağını açıklayan. İbra
him Akıt dün muhabirimizin 
sorularını cevaplandırırken 
yeniden aday alacağını açık 
ladı ve «her şey zamanı gel 
dfğınde ortaya konur. Dün 
aday olmayacağım dedim
se bu bir politikadır. Aralık 
seçimlerinde başkan adaylı 

ğına yine vanm» dedi.
Öte yandan bir süre önce 

AP den istifa eden zeytin 
tüccarı Ali Ünal’da bağım
sız olarak belediye Başkan 
lığına adaylığını koyacağı a 
çıktandı.

Umurbey Belediye Başka

Polisin Yaptığı Aramada Dinamit Bulunan
GEMLİK ÜLKÜ OCAKLARI DERNEĞİ 3 AY
SÜREYLE KAPATILDI

Gemlik Ülkü Ocakları Der 
neğine Bursa Birinci Şube 
ekipleriyle, Gemlik Emniyet 
Amirliği polislerince yapılan 
baskında üç adet patlamağa 
hazır dinamit lokumu, yedi 
adet zincir ve özel yapılmış 
[oplar ele geçirildi.

Bursa Emniyet Birinci Şu 
be Müdürü Ali Akan başkan 

nı Pars Dönmez’in yine Be
lediye Başkanlığına aday 
olacağı da aldığımız bilgiler 
t ' arasında. Küçük Kumla 
da ilk kez yapılacak Bele
diye seçimlerinde ise köy 
Muhtarı Hakkı Şener ile 
Öğretmen Yüksel Arslan'ın 

lığındaki ekipler pazar günü 
gecesi saat 24.00 sıraların
da Balıkpazarında bulunan 
Ülkü Ocakları Derneğine 
baskın yaptılar. Yapılan ara 
mada Başkanlık masası çek 
mecesinde 3 adet dinamit 
lokumu, yedi adet kavgada 
kullanılmak üzere hazırlan
mış özel zincir ve joplar ele 

adaylığını koyacağı öğrenil
di.

Gemlik Belediye Başkan
lığı için bu yıl MSP den de 
aday gösterileceği öğrenilir 
ken CHP nin başkan adayı 
daha belli olmadı.

Akıt, aday olacağını açıkladı

geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürü 
İsmail Hakkı Demirel'in yap
tığı açıklamada Arama sıra
sında dernekte bulunan Mus 
tafa Yiğit, Eğitim Enstitüsü 
ikinci sınıf öğrencisi Haşan 
Kitay ve işçi Hüseyin Çakır' 
ın göz altına alındığını bil
dirdi. ■■

Maden İ>*e Girdi
Soruşan Gemlik Boru 

Fabrikası işyerinde yetkili 
sendika olan Türk-İş’e bağ 

i iı Türk Metal-iş üyesi iki- 
yüzün üzerinde işçi sendı- 

i katarından istifa ederek 
! Disk'e Maden-İş sendikası- 
! na geçtiler.

I İşçilerin gerçek sendika
ları etrafında birleştiklerini 
söyleyen Maden-İş 13. Böl
ge Temsilcisi Özcan Pek- 
şen «işyerinde çalışan iş
çilerin 8/2 si Türk Metal 

| Sendikasından noter huzu-

DERNEK ÜÇ AY SÜRE 
İLE KAPATILDI

Ülkü Ocakları Derneğin
de öldürücü madde bulun
durdukları gerekçesiyle göz
altına alınan Mustafa Yiğit 
Haşan Kitay ve Hüseyin 
Çakır nöbetçi mahkemeye 
çıkarıldı. Yaıplan duruşma 
sonucu Mustafa Yiğit’in tu

tuklanmasına diğer sanık
ların serbest bırakılmasına 
karar verildi.

Öte yandan Ülkü Ocakları 
Derneği Polis ve Selâhiyet 
Yasası gereğince üç ay sü
reyle kapatıldığı öğrenildi.

randa istifa ederek Maden- 
İş’e kayıtlarını yaptmMar.
30o yakın işçinin de yakın
da soflarımıza katıtacoğına 
eminiz. Borusan'daki (şefle
rimizin bir süreden beri eur 
dürdükleri karadı mücadele 
birliği sayesinde önümüz - 
deki toplu sözleşmede tek 
yetkili sendika olarak işve
ren ile görüşmelere otura
cağız. Toplu sözleşme çağ
rımız yapılmış, yasal işlem 
ler ise sürdürülmektedir.» 
dedi.

Sendikanın işçilere baskı 
yaparak zorlu Türk Metal 
Sendikasından istifa ettiril 
di şeklinde çıkarılan söylen 
tilerin gerçekle ilgisinin ol
madığını bildiren özcan 
Pek şen «Borusan işçileri 
kendi istek ve kararlarıyla 
noter huzuruna giderek bağ 
lı olduklan sendikadan is
tifa ettiler, burada hiçbir zor 
lama yoktur, yapılan hare-

Umurbey Ziraat 
Bankası Açılıyor

Umurbeyde bir süredir 
hazırlıkları tamamlanan T.C. 
Ziraat Bankası Şubesi pazar 
tesi günü törenle hizmete a 
çılacak.

Banka Müdürü Yakup Yu 
cel açılışa tüm Gemliklilerin 
davetli olduğunu bildirdi.

Çorum’a Sürülen Sami Aslım’ın

Yürütmeyi Durdurma Kararı

Uyguladı
Gemlik Lisesi Türkçe öğ

retmeni Sami Aslım'ın Da 
ntştayca durdurulan sürgü
nü, Bakanlıkça uygulandı ve 
Lise'ye iade edildi.

1978-77 öğretim yılı yarı
sında «Bakanlık Mucibince 
«Gemlik Lisesinden Çorum 
İli Çknk Köyü öğretmenli
ğine sürülen Sami Aslım 

Fitre Ve zekât Kıymetleri Belli Oldu
ÇEŞİDİ

Miktarı
Kilo Gram

Kıymeti 
Lira Krş.

1 — Buğday 1. 667 7. 50
2 — İkinci nev'i Un 1. 667 8. 50
3 — Birinci nev'i Un 1. 667 10. 00
4 — . Lüft Un 1, 667 12, 50
5 — Arpa 3. 333 10. 00
9 — Çekirdeksiz Kuru üzüm 3. 333 80. 00
7 — Hurma 3. 333 90. 00

Din kardeşlerimizin " ' ' Fitrelerini yukarıda belirtilen çeşit ve mlk 
ksrdon verebilecekleri duyurulur.

Altın 20 miskal = 96 gram ; 6928.00 Lira
Gümüş 200 dirhem = 672 Gram ; 2016,00 Lira

bir süre sonra Danışta'ya 
dava açtı. Açılan dava so
nunda yürütmenin durdurul 
ması 25.4.1977 tarihinde ger 
çekleştirildi. Nisan ayından 
beri uygulanmayan Danış-i 
tay kararı geçen hafta için 
de uygulandı ve Sami Aslım 
Lise'ye iade edilid.

Liseye Yeni

Müdür Atandı.
Şubat 1977 tarihinden be

ri açık bulunan Gemlik Lise 
sine yeni Müdür atandı.

Eski Müdür Mehmet Ça- 
lım'ın görevinden istifa ede 
rek Kız Meslek Lisesine geç 
mesiyle-boşalan Gemlik Li
sesi Müdürlüğüne Ankara 
Tuzluçayır Lisesinden Edip 
özer atandı.

Lise'de göreve başlayan 
Müdür bir süre için Ankara- 
ya gitti.

Akıt ”Gece yapılan Kesintilerle

İlgimiz Yok ”Ded

Bir süreden beri normal 
elektrik kısıntılarının dışın 
da geceleride yapılan elek 
trik kısıntıların belediyenin 
bir ilgisi olmadığı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak bilgi 
veren Belediye Başkanı İb
rahim Akıt, şunları söyledi 
«Gündüz yapılan kısıntılar 
tamamen TEK'e aittir. Yine 
geceleri yapılan 1-1.5 saatlik 
kısıntılar da TEK’e aitti. Bu 
girişimlerin belediye ile ilgi
si yoktur. Çeşitli şekilde ge
ce kısıntıları belediyece yap 
tırıllıyor diye çıkan konuş
malar gerek dışıdır. Biz ge 
nel kısıntılar devam eder
se şimdi çalışmayan eski di
zeli faaliyete geçireceğiz. 
Yalnız bu dizel ilçenin su ve

Sandık Kurullarının Ücretleri Dağıtılıyor
5 Haziran günü yapılan 

genel seçimlerde Sandık 
Kurularında görev yapan 
Başkan ve üyelere parala
rının dağıtımı başladı.

Konuyla ilgili yapılan açık 
lamada ödemelerin 5 Eylül 

İ

fırınlarının ihtiyacına cevap 
verecek kapasitededir.» de
di.

NACAKLI SUYU

Nâcaklı suyu çalışmala
rının hızla devam ettiğini 
de söyleyen Belediye Baş
kanı «bir aksilik çıkmazsa 
Kurban Bayramı sonunda 
Nacaklı Suyu Gemlik’e ak
mış olacaktır. Su için ge
rekli olan 2 bin tonluk de
po ödenek yokluğu ile bir 
yıl sonraya bırakıldı. Su 
Gemlik’e geldiğinde eski de- 
depolardan dağıtımı yapa
cağız.

1977-78 öğretim yılının 
yaklaşması üzerine ilkokul 
lorda öğrenci kayıtlarına 
başlanacağı açıklandı.

1977 günü Mahkemeler Baş 
katipliğinde yapılacağı belir 
tildi.

Sandık Kurulları Başkanla 
n üç günlük tutar olarak 
340 TL. üyeler ise 130 TL. 
ücret alacaklardır.

İlkokullara Kayıtlar Başlıyor
İlköğretim Müdürü Mev- 

lüt Aksoy’un yaptığı açık
lamada ilkokullarda öğren
ci kayıtlarına 5 Eylül günü 
başlanacağı belirtildi. Kayıt 
ların 30 gün süreceğini söy
leyen Mevlüt Aksoy «Bu 
yıl 1971 yılı Aralık ayı so

Turizm ve Biz
Turizm gün geçtikçe değerini gerek kapita 

list. gerekse sosyalist ülkelerde daha çok arttı- ! 
nyor. Turizm nasıl bir altın yumurtlayan tavuk ol 
duğunu anlayan uluslar ülkelerine döviz bırak
mak için gereken herşeyi yapıyorlar ve yapmış- : 
lar.

Bir fırsatı değerlendirerek Bulgaristan ve Ro
manya’ya kısa süren bir gezimiz oldu geçenlerde 
Buralarda turizmin ne olduğunu turizmin nasıl al
tın yumurtladığını gördük, yaşadık.

Bulgaristan sınırından 40 km. ötede başla
yan kumsallar kilometrelerce uzuyor ve bu kum
salların her bir karışından yararlanılıyor. Yine kı 
yi şeridinden kilometrelerce gidiyorsunuz kumsal 
lann burnunun dibinde bir tek yapı ile karşılaş
mıyorsunuz. Öbek öbek yerleştirilmiş kamp yer
leri ile karşılaştığınızda kendinizi rengarenk çi
çek bahçesinde sanıyorsunuz.

Devamı Sayfa X d*

nuna kador doğmuş oton ço 
cuklann ilkokulara kayıtla
rı başlanacaktır. Kayıt için 
nüfus cüzdanı yeterlidir« de 
di.

Bu yıl ders kitaplarının 
parasız dağıtılacağı açık- 
Devamı Sayfa 4 de
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Turizm ve Biz

birinci sayfadan devam 

ptsından girer girmez kamp yerleriyle karşılaşıyorsu
nuz. Ve uzanan tertemiz yollardan sonra yine turizm 
cenneti kentlerle karşılaşıyorsunuz. Sayılan bir iki de
ğil. onun üzerinde dev turistik yapıtlarla dolu kentlerle. 
Turist avlamak için Romenler her şeyi yapmışlar : Ser
best piyasada dolar bozdurmak, ülkelerine altın çek
mek için güzel Romen dilberlerini kullanmak ve tüm 
dövizleri çanak çömleğe bağlamak

Yinelemek gerekirse : Bulgaristan ve Romanya 
turizme gereken önem vermişler ve karşılığında az hiz 
metle büyük gelir elde etmekteler.

Bize gelince.- Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke
de tüm kıyılarımız belirli bir azınlığa peşkeş çektiril
miş. Kumsalların burnunun dibinden başlayan Siteler 
nedeniyle kıyılarımız, kumsallarımız kendi elimizle tu
rizme kapatılmıştır. Turist çekmek için turizmi bilmek, 
bilmiyorsak bilenlerden öğrenmek zorundayız.

Turistler için kentler yapmış Bulgarlar, Örneğin 
Aibena kıyı kenti turizm cenneti olarak adlandırılıyor. 
Kıyıdan beş yüz metre öteden başlayan süper oteller, 
eğlence yerleri, satış mağazalan ile dolu kent. Basa
mak basamak geriye doğru yükselen bir yapı sitiliyle 
inşa edilmiş olan otellerde yer bulmak bir sorun Yüz- 
bînlerce turist daha önceden yaptırdığı rezerve ile otel 
leri doldurmuş. Kıyılar insan dolu. Mağazalar alışve
riş edenlerle dopdolu. Sokaklar dolu, eğlence yerleri 
dolu. Kısacası turist avuç dolusu para bırakıyor. Bek
lenen ve istenende bu ya.

Romanya'ya doğru uzanan kıyı şeridinde binlerce 
cadın bîr arada görmek, binlerce işçi barakasını bir 
arada görmek ve kilometrelerce kumsalı birarada gör
mek insanda şaşkınlıkla kanşık hayaret uyandırıyor. İs
ter istemez dünya cenneti buraları mı diyorsunuz ken
di kendinize.

Romanya da durum Bulgaristan'ın aynı. Sınır ka

şiir köşesi

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
1977/ 1123

Gemlik Narlı Köyü Çolak Boğazı mevkiinde ka
ra doğuşa; İsmail Aldemir Batısı: Oba Sitesi; Ku
zeyi Halil Aldemir. Güneyi İsmail Aldemir çevrili 
gayrimenkulun senetsizden adlarına tapuya tescili, 
Gemlik Narlı Köyü Sola- Mevkiinde kain doğusu 
Davut Özdemir varisleri Batısı: Durmuş Aldemir 
Kuzeyi: Tabir Öztan Güneyi: Sami Turan ile çev
rili gayrimenküllerin senetsizden adlarına tapuya 
teaçili Mebmet Aldemir vekili Sami Öztin Tarafın 
dan talep ve dava edildiğinden işbu gayrimenku
lun üzerinde başkaca mülkiyet iddastnda bulunan 
lavın ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde delil
leri ile birlikte Hakimliğimize müraacatları teminen- 
ilan olunur.

Yoncanın Akışı
Bir küçük kayığı bir o kadar da umudu 
İki yavrusu bir de gül gibi karısı vardı 
Dört yapraklı yoncaydılar onlar birarada 
Kopamazlardı birbirlerinden bir bütündüler 
Akıllarına da gelmezdi kopmak 
Koparılmak 
Parçalanmak 
Mutluydular son kerte
Nerden bilirlerdiki denizin oyununu
Oynadığı oyunla yitirecekleri mutluluklarını 
Yoncanın bir gün suya akacağını 
İşte böyle koptular birbirlerinden 
Can babalarını yitiriverdiler 
Ekmek parasına 
Bir sıcak aş uğruna 
Dirim kavgasına
Yoncanın bir yaprağı yitiverdi
Artık ne mutluluk ne umut vardı
Ne dört yapraklı yonca nede küçük kayık 
Artık yitende dönmüyordu geri.
Bu küçük mutluluğuda mı çok görmüştü 
Dirim onlara?
Hani; diyorlardı belki, belki yaşıyordu Canbabamız, 
Belki vahşi dalgalarla kavga ediyordur 
Belkide bir kıyıda baygın yatıyordur
Gözleri hiç ayrılmadı iki küçüğün yollardan. 
Hep elinde bir ekmek, biraz peynirle gelir diye 
Beklediler yorulmaksızın Cahbabalarını.
Her bekleyişin bitimi umutsuzlukla kapandı 
Her umutsuzluk onları birkaz daha öldürdü’ 
Yarım yoncadan hergün bir kez daha koptular 
Sonunda dayanamayıp onlarda suya gittiler 
Umarı!
Açlığın umarını.
Yoksulluğun umarını. 
Orada aradılar. 
Kimbilir belki buldular 
Belki orası daha rahat bu dirimden 
Belki arada bütünlerdi dört yapraklı yonca 
Belkide hepsi yitik dört bir yana dağıldılar.

İclâl Sokollu

Hani?
Bakarım aklıma geldikçe, solmuş çocukluk 

fotoğraflarıma
Anımsanm geçmiş anılarımı
Dünyaya toz pembe baktığım günlerimi 
Çocukluğumu.

Dalıp gider gözlerim uzaklara..»

Usumda halâ koşup oynadığım, başımı yardığım I 
Kocaman çiçekli bahçemiz
Sabahtan akşama dek oynadığım sokaklar 
Oyuncaklarım, bebeklerim
Her gün kavga edip barış yaptığım arkadaşlarım 
Pembe dünyam çocuksu düşlerim 
Anamın ekmeğime yağ sürdüğü günlerim 
Yorgunluk nedir bilmeyen babamın
Parça parça olmuş elleriyle beni bağana bastığı 
Umutlarımda gezdirdiği akşamların 
Beni dünyaya değişmeyen dedem.
Bellediğim silinmemiş anılarımı anımsatır 
Gözlerimi yaşlarla doldurur bu fotoğraflar. 
Bilirim ki artık dönülmez bir yoldayım. 
Büyüdün be İclâl derim kendi kendime 
Artık İclâl'cikten yaratı yok. 
Hep böyle kalacak değilya 
Gençlik başka da olsa
Çocukluk be İclâl yitirdiğin, yitirmiş olduğun 
Hani şimdi poturların altına doldurduğun 
Daha derdini bile anlatamadığın günler 
Ağla be İslâl ağlanır. Özlenir o güzel günler 
Resimlerde mi kalmalıydı küçük İclâl cik 
Konuştuğun bahçe oynadığın oyuncaklar 
Resimlerde mi kalmalıydı
Böyle kısacık mı olmalıydı çocukluk günlerin 
Söyle Konuş
Ne susuyorsun be İclâl ?
Şimdide gençliğini mi düşünüyorsun 
Düşünme be İclâl düşünmek neye yararki 
O gün gelince bunun gibi bir şiir gençliğe yazarsın 
Sonra yine yaşamaya bakarsın, aldırmazsın.

İclâl Sokollu

DÜZELTME İLANI
S. Sanımla Gemlik Sigortalı işçileri Yapı Koo- 

peratıfımıain 20 Ağustos 1977 Cumartesi giinü ya 
pılan kongre ilanında 4 ncü madde eksik yazıldığın
dan 4 »cü maddenin yenisi aşağıdaki şekilde ilan 
edilmiştir. Ortaklarımıza duyururuz 
Madderd—- 1973 74 75 76 ve 77 yıllarına ait faali
yet ve hesap raporlarının okunması

Nöbetçi
Eczaneler

Düğün ve
Sünnet Yapacaklar
2 saat İçinde 
davetiyenizi alabilirsiniz

Ceylân 3 Eylül ” Cumartesi

Kuyucu 4 99 " Pazar

Özer 5 99 '* Pazartesi

Merkez 6 • 9 •• Sah

Gemlik 7 V* " Çarâamba

Namık 8 •* " Perşembe

Erçek 9 9 9 ’’ Cuma

ŞHa 10 9» 1977 Cumartesi

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi İlânlar tek aiitun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve icra İlânları sütun cm.ıi 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

Idara Yari : Gaıhana Cad. Şirin Patajı

Dizgi ve atkı : Körfez Batımavl - Şirin Patajı 

TSL. ! 1T9T — GEMLİK



KÖRFEZ Sayfa 3

Baskı mı? KÖRFEZ 
BASIMEVİ

Ofset baskı ve
Varak yaldızlı

Çok partili yönetime geçişimizden beri, 
ulusça rahat nefes aldığımız, yaşamımızdan 
kıvanç duyduğumuz yıllar, çok az yer tu
tar sanırız 28 yıl içinde. On yıllık yöne
timin. ilk dört yılında sapmalar olmamış, u- 
tus bireylerinin erinç (rahatlık), yıllan ol
muştur. Giderek, yönetimde sapmalar, bas
kılar artmış, durumun yurt, ulus çıkarlan- 
na ters yönde etkili olması sonucu, 27 Ma
yıs 1960 Devrimi, yönetimin yaşamını nok
talamıştır.

Ulusun, Anayasal kuruluştan hiçe alı
nır, yurtsever, doğru söyleyen yazarlar içe
ri atılır, horlanır, öğretmen kadrosunun bir 
baskı alıtnda tutulursa, demokrasi nerede 
kalır? «DP’ntn devamıyız» diyen Süleyman 
Demirei'in bugün uyguladığı baskının, DP 
nin devamı olduğuna pek iyi simgeliyor.

Şu sıralar, kiminle yüzyüze gelirsek, 
içinde bulunduğumuz ortamdan iyi niyetli, 
olumlu söz etmesi olanaksız. Vatandaş pa
halılık, ilâç darlığından dertlenirken; için
de bulunulan durumun nereye varacağı 
kaygısı tüm soruniannın üstüne çıkıyor. 
Halktan yana olan, kuruluşlar, yazarlar, çi
zerler, çeşitli yöntemlerle susturulmağa ça
lışırken, tutucu, faşist, dahası emperyalist 
duygularla beslenen bir partinin «Komando
larına» alabildiğine göz yumuluyor. Bu den
gesizlik. bu ayrıcalıklar, sağduyu bilincinde 
alanlarımızı üzüyor kuşkusuz. İki ayrı gü
ce de yapılan baskıların yabancısı değiliz. 
Öğretmen, işçi, Demire! Hükümetlerinin 
hoşnutsuzluk, iki dev gücü parçalamaya 
kadar götürdü.

Bugün, her iki güçte, hükümetin için
deki ortak partilerin yandaşlan, kuruluşlar 
atarak parçalanmıştır. Güçlü TÖB—DER’in 
karşısına, çeşitli sağ öğretmen demekleri; 
işçi sendikalarının karşısına «San Sendika» 
denilen, hükümet kanatlarına dayanan sen 
dikalar kurdurulmuştur. İşte oynanan «böl

yönet» oyunları. Bir işyerinde ilerici sen
dika mı önde. Onu silmeğe, yıkmağa çalış
malı, ulustan yana İlerici sendikaları sus
turmak; ortadan kaldırmalıdır. Bunu, işve
ren, ortaklar, kuruluş yöneticileri — Bazı- 
lan bunun dışındadır — bugünün hükümeti 
istemektedir. Devlet kuruluşlarını, özel yatı
rımı ele geçirmek başka türlü olamaz onlar
ca. Hele bir de polis, jandarma baskınları 
düzenlenirse. Ansızın geceleri jandarma 
aramaları' sonucu suçluları (!) gözaltı et
me.

Böyle bir olay, ilçemiz sınırları içinde 
bulunan Borusan fabrikasında yaratılmış
tır. Bu fabrikadaki — her fabrikada olduğu 
gibi — işçilerin iki sendikası var. Türk Me
tal İş, Maden İş. İşçilerin çoğunluğu Türk 
Metal İş’in tutumunu, gerekli sosyal hak
ları koruyacak durumda bulmalarından Ma 
den İş'in iş yerinde yetkili olmasını istemek
teler. İki sendikanın arasındaki sorun ne 
denli tehlike yarattı ki Kaymakamın birli
ğinde jandarma araması düzenlendi? Hem 
de tek yanlı. Arama sonucu gözaltına alı
nanlar da oldu kuşkusuz. Ama niçin, ne
den? Borusandaki, çoğunlukta olan işçile
rimizin, Anayasa doğrultusunda olan istek
lerinde bir sakınca mı vardı? Yoksa o ke
sime bir sindirme plânı mı uygulandı? Ak
lımıza gelenler, gelmeyenler basın yoluyla 
basın kanalıyla kamu oyuna duyurulmalıy
dı. O zaman kafalardaki tüm sorgular sili
nirdi belki.

Ulusumuzun, halkımızın bilinçlenmesi, 
öz çıkarları doğrultusunda uğraş veren iş
çi, öğretmen kuruluşlariyle çokça uğraşıl
ması ne sonuç verir acaba? Çağdışı kal
mış, ulus çıkarlarının gerisine düşmüş hü
kümetin, yandaşı kuruluşların — eğer suç 
varsa — hiç mi suçu yok? Yanıtlayalım. 
Kendilerinin, altında ezileceklerinden çok.

kim ne ödedi
Adı Soyadı Adı Soyadı

Mustafa Turhan 1400.— Metin Öztürk 1715.—
Hulusi Bola 1225.— Mehmet Pars 1610.—
Kekeni Karihan 1615,— Eyüp Güzel Vergisiz
Şuayip Cüp 8565.— Nevin Çetin 45.—
Kemal Kalafat 1050.— Kemal Semiz 4690 —
Turhan Tunçkal 1497 - H. Basri Avcı 4480.—
Mehmet Küçük 6500.— Eken Şenol 19925.—
Mehmet Yaşar Beyaname vermemiş Haşan Kaya 1640.-
Mustafa Şen 3855.— Ahmet Kalın 4815.—
Hicri Aydın 2952,— Erkan Mutman 37615.-
Ali Avcı 2060.— Selahattin Çevik Beyan. vermemiş
Mevlüt Avcı 1550,— Ziya inan 7040,—
Burhan Arar 1205,— Haşan Üçcl 5547.—
Eşref Yılmaz 4125,— Mehmet Kaya 1640.—
Salih Tamer 11590,— Celal Göç 57310.-
Bahrîye öztetik 1975.— Yücel Filiz 145.—
Şimşek Aloç Zarar bayın etmiş Muntaz Tutar 1205.—
Veli Engin Yazıcı 4822.- Rahattın Yavuz 1100 —
İsmet Cnay 1610 — Celal Yavuz 8215.—
Ali Kadri Kaya 11225.— Ünal Özdemir 1255.—
îibsmi Bezkurt 2855,— Ali Dar 585.—
Kasan Mirasyedi 1465,— Abdullah Aralan 795 —
AMulrefık Özbayeğla 7340 — Eşref Güre 690.—
Orhan Kazancı 4105.— Hüseyin Tiryaki 7830 —
Cemal Kahraman 1240.— İbrahim Sevinç Beyaname vermemiş
Y, Üzer Yiğitteki» 3300.- Emin Dinçer 13115.—
Bikri Alttebaş 4375.— Kasan Fidan 180 —
Hdyzetci» Ûzdem 1650.- Hüseyin Kökçü 2155.—

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

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

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

2- İhtiyaç sahibi resmi ve özel alıcıların Kaymakamlıktan alacakları ihtiyaç fişleri 
ile Gemlik Belediyesi Muhassebesinc kömürbedelerini 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.
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SORUMLU MÜDÜR 

Av. M Conglt Gürol
■ SAHİBİ
S HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemCik

KÖRFEZ
3 Eylül 19/7 CumM^-ı

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1* Gemlik Belediyesi Nacaklı İçme suyunııu depolara dağıtımı hattı P.V.C. 
boru ve ek parçaları şartnamesi gereğince 2490 sayılı kanun hükümleri dehi 
linde karalı zarf eksiltme aureti ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- Muhammeni bedeli I. 377. 534 lira olup muvakkat teminatı 44. 882 Hradır.
.3- ihalesi 19. 9. 1977 pazartesi günü aaat 15. 00 de belediye encümeni hu* 

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

açatla iştirak belgeleri almaları gereklidir.
S- Posta ile vaki müracaatlar dolayıaı ile meydana gelecek gecikmeler nazarı 

dikkataahumaz. 26. 8. 1977

Körfez Arsa Ofisinde
SATILIK ARSALAR

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

Denize karşıdır i K.
Müracaat : Körfez Arsa Ofisi
Belediye Karşısı Tel : 1794- GEMLİK .

Değerli Varlığımız Babamız

HALİL YA$AR’ İN
Ölümünün 40. günü olan 4—9—1977 pazar günü (yarın) ikindi 
Namazını mütaakip Gemlik Çarşı Camiinde mevlüt okutulacak
tır. Din kardeşlerimizin teşriflerini Bekleriz.

Eşi ve Çocukları

YUVAM
YUVAM -1 YUVAM - 2 YUVAM - 3

Yüksek Öğrenim Özel Kız Öğrenci Yurtları 
Kayıtlarına Başlamıştır.
1— Bakanlıklar Konur sokak No 45 Tel= 18 67 ~7~l — 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 = 1 1 87 1 5 -1 1 98 80 Ankara

Nisan ve Düğünlerinizde
BUKET—SEPET—Gelin Arabası Süslemesinde 

Konuk Karşılarken Vazo Çiçekleri için 
UYGUN FiAT

GÖKTAS ÇİÇEKEVİ’NDE
Bayram—Cenaze Çelenkleri için

GÖKTAŞ ÇİÇEKEVİ
Belıkpazan Ma^. 2 nolu Cad. Tel : 1995 GEMLİK

GÜNEYSAN
Çelik Termesifon | Galvaniz 

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

Etmektedir.
BALIKPAZARI ALEMDAR CAD 

GEMLİK

İLAN
Her fürlüNokinalıHa 
fiyat Ve Nakliyeleri 

i Şehir İçi Ve Şehir Dı
şına Yanılır
Uzun Kayalar Sanayi İstiklâl 
Cad. No: 39/4 Tel: 1758 Gemlik

Sınırlı Sorumlu
Gemlik Sigortalı Işçilri Yapı Kooperatifi Başkanlığından

Türkiye Maden — İş Sendikası Genel Başkanlığından
Sendikamız 'Gemlik Hisar Mah. Gemsas mevkiinde kurulu BORUSAN Boru Tesisleri A.Ş* 

işyerinde 275 sayılı yasa uyarınca Toplu iş sözleşmesi akdedecektir. İlan olunur.

Kooperatifimizin normal genel kurul toplantısı 2 Ekim 1977 pazar günü aaat 
14, 00 d» 11 Eylül ilkokulu salonunda yapılacaktır.
Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ortakların toplantıda bulunmaları İlan 
olur.

GÜNDEM
1— Yoklama

2— Açılış
3— Kongre divanı seçimi
4— IJ73—74-75—76—77 Faaliyet ve hesap raporlarının okunması.
J— Raporların müzakeresi
6— Rapeıların kabulu ve yönetim kurulunun ibraf
7—7 Yönetim kurrlu aail üyesi 7 yedek üye 3 asil 3 yedrk denetçi üyesi se-

g__ S«çi|«<ek yönetim kuruluna tüzük hükümleri gereğince hareket etmesi
yotki reıilmeai

9— Dilokler
10-» Kapanış.

ilkokullara
Kayıtlar Başladı
tanırken 11 Eylül günü kut
lanacak olan Gemlik'in Kur 
tuluş günü İçin bütün öğren 
çilerin okullarında bulunul 
ması velilerden istendi.

1977-78 öğretim yılı şehir 
ve köy okullarında 19.9.1977 
günü başlayacak 31 Nisan 
1978 günü köylerde 31 Ma 
yıs günü şehir okullarında 
sona erecektir.

Sahil Kulübü Bşk.lığından
DERNEĞİMİZ 

SAYIN ÜYELERİMİZİN 
HİZMETİNE AÇILMIŞTIR

DUYURULUR
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KÖRFEZ
HAFTJA'LIK SİYASİ GAZETE

ıo ktlCl ırrr cvmaktmİ

CHP’nîn 54. Kuruluş
Yıldönümü Kullandı

Sosyetede 
Bit 
Sürüldü

Borusan’da Yine Arama

CHP.'mn 54. kuruluş yıl
dönümü nedeniyle Bursa 
Atatürk anıtı önünde tören 
yapıldı ve kuruluş günü kut
landı.

Kuruluş günü nedeniyle 
basına yazdı açıklamada bu 
furtan CHP İl Başkanı Yıl
maz Akkıltç şunları söyle
di:

nin simgesi haline gelmiş
tir.

«Cumhuriyet tarihimizin 
en eski ve en köklü siyasal 
partisi olmasına karşın, ça
ğın gereksinmelerine uygun 
alarak kendini yenileyebil - 
miş ve Türk Halkının umu
du hafine gelebilmiş olan 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
54. Kuruluş Yıldönümünü, 
tüm demokrasiye inanan - 
larta birlikte kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin ve Cum 
huriyet Halk Partisi'nin ku
rucusu büyük önder Ata
türk’ün çağdaş uygarlığı 
işaret eden devrimci düşün 
cesinin günümüze yansıma 
sı olan Özgürlük, eşitlik, 
dayanışma, emeğin üstün
lüğü g.elişmenin bütünlü - 
ğü ve halkın kendini-yönet
mesi kurallarına yöneliştir 
kî. Cumhuriyet Halk Partisi
ni ve onun halkçı lideri Sa
yın Bülent Ecevit’i Türk hal-

çok görüldüğü yalnızca bir 
vurguncular şebekesinin, da 
ha da semirebilmesi için 
devlet olanaklarının peşkeş 
çekildiği, hak arayan grev
ci işçilere karşı insanlık dı
şı cephelerin oluşturulmaya 
çalışıldığı bir dönemin ara
cı olarak tarihe gömülecek
tir

büyüyecektir. Bunun en so- nuyla ilgili 
mut belirtisine, yaklaşan yel istendi.

Gemlik'te son günlerde biti 
(görülmesi berber ve kuaför-l 
İleri telaşlandırdı ve halkın kol

Yapıldı
Borusan’da bir sûre ön

ce jandarma ve Kaymakam

olarak uyarılması

rel seçimlerde tanık olaca- _
ğız. Halkçı cephelere bö- 1 as _ .
lenlere karsı bizzat halkın kad'"larda S°ru,en bı üzen- 

T no Izonııenn (Zomlık h İrim.

Gemlik'ti sosyete

kının 
br.

Bu
Halk

umudu hafine getirmiş

umut. Cumhuriyet
Partisi’nin halkla bü-

tepkisini, halk olma gücü
nün kanıtını göreceğiz.

ne konuşan Gemlik'ti kua-
förler «yıllarca bu mesleği 
yapmaktayız ama bugüne ka

eşliğinde yapılan 
sonra dün gece 
ma yine yapıldı.

Sabaha karşı

aramadan 
ikinci ara

saat 03 00

Emperyalizme karşı dün
yada ilk «Ulusal Kurtuluş 
Savaşı'nı verenlerin tüm ö- 
teki sömürülen ülkehalkla- 
nrra örnek alan bir bağım
sızlık mücadelesini gerçek- 
ieştirenlerin Türk siyasal ya 
şannna kazandırdıkları Cum 
huriyet Halk Partisi, 54. yı
lında halkla bütünleşebilme 
sinin kattığı güçle Özgürlük 
hanş, demokrasi ve insan
ca, hakça düzen özlemleri

tün (eşerek ve bütünleştik - 
çe güçlenerek kuracağı 
iktidarı ile gerçekleşecek - 
Sir.

Ülkemizde yeniden estiril 
meye başlatılan (MC) kasır-

Çoğu temel ihtiyaç mad
delerinin bile sağlanama - 
dığı, kuyrukların günden 
güne uzadığı, hayat paha
lılığının vurgun ve karabor
sanın dayanılmaz yükü altın 
da ezilen insanlarımızın 
yaşam mücadelelerini sür
dürmeye çabaladıkları ülke
mizde ve Bursa’da 54. ku
ruluş yıldönümünü kutladı
ğımız Cumhuriyet Halk Par
tisi, yakın geleceğin güven
cesi olarak güçlenecek ve

Mutlu günümüzde, Cum- dar hiç bitle karşılaşmadık 
huriyet Halk Partisinin ku - Temiz ve bilinen tanınmış 
rucusu büyük önder Ata - ailelerin hanımlarında bitle 
türk’ün yakın tarihimizde karşılaşmak bizi şaşırttı» de- 
unutulmaz adını yazan ikin-diler .
ci Genel Başkanımız İnönü 
ve artık aramızda bulunma
yan tüm CHP'lilerin aziz a- 
nıları önünde saygıyla eği
lir, Cumhuriyet Halk Parti
lileri, «Demokratik sol» dü
şünceye inanmış tüm Bur
ca düzen mücadelemizde 
demokrasi ve insanca, hak 
salıları yürekten kutluyarak 
Ak Günler dilerim.»

İsimlerinin açıklanmasını 
istemediklerini söyleyen Gem 
lik'li kuaförler sosyetik ha- I 
nımlarda buldukları bitleri 
sakladıklarını belirterek «son 
günlerde bütün meslektaşla
rımızda aynı olaylarla karşı-l 
(aşmaktayız. Bitin Gemlik'e 
yayılmasından korkuyoruz. 
Bu konuda Gemliklilerin uya
rılması ve yetkililerin önlem 
almasını istiyoruz» dediler.

gası. işçisiyle köylüsüyle

de İlçe Kaymakamı Namık 
Kahvecioğlu, iki başçavuş 
ve yirmiye yakın jandarma 
eri hazır bulundu.

İşçilerin belirttiğine göre 
bazı dolaplar açılamayınca 
kınldı ve araması yapılma
yan dolaplara ise 
kondu.

Arama sırasında 
suru herhangi bir

işaret

suç
şey

lunamodığı öğrenildi.

un- 
bu- 
Öte

yandan Borusan işçisi ol
duğu halde vardiyasının de 
ğişik olması nedeniyle iş!

kullanılmak istendiğini id - I 
dia ediyorlar

Öte yandan polisin dün I 
gece yaptığı onamalarda üç ' 
kişi de silah bulundu Dur
sun Kaya, Adil Türkmen ve 
Osman Sanca adlı şahıslar 
tutuklandılar.

yerinde bulunan Hüsnü Ay
rancı adlı işçinin evi polis 
tarafından arandı ve iki va
lizinin emniyet amirliğine 
götürüldüğü, daha sonra 
ise geriye verildiği öğrenil
di.

Borusan işçileri aramalo-

esnaf ve sanatkârıyla tüm ALI ÜNAL ” SEÇİLİRSEM GEMLİK’E HİZMET 
dar gelirlileri ve oârencı >öğrenci
gençliğiyle, halkımızı ezen 
çağ dışı bir egemenlik mo
delinin uygulayıcısı olmak-

YAĞDIRACAĞIM” DEDİ
Gemlik Belediye Başkanı Hiç bir politik hizipleşmeye işletmesi genişleyecek tan-tadır. İkinci (MC) köylümü-. . . . . _ . .

zün ürününe değer fiyatının İbrahim Akıt’ın 11 aralık’ta girmeden yalnız hizmet içinzim satış mağazaları açtıra-

LİMANIMIZDAN MAĞNEZİT
İHRAÇ EDİLİYOR

Limanımıza gelen Doğu bulunan Doğu Alman 
Alman CUNGVVALDE adlı ne yükleme işlemleri 
îemı ile bin ton mağnezit dikten sonra geminin

şilebr- 
bitiril- 
liman-

yapılacak olan mahali se-Belediye Başkanlığına aday-cam, spor sitesinin yapımı- 
çimlerde Belediye başkanlı- lığını koyduğunu sözlerine na başlanacak belediye has 
gına adaylığını koyacağını ekleyen Bağımsız Belediye tahanesi yaptırıcam, kitaplık 
açıkamasından sonra bir sü- Başkanı Ali Ünal hizmet proğ ve düğün salonu inşa etti- 
re AP ilçe Başkanının tutu- ramını şöyle açıkladı. «Ön- recem bandomuz geliştirile- 
mu nedeniyle partisinden is-ce imar planını onaylatım dur cek, sanayi sitesi mutlaka 
tifa eden tüccar Ali Ünal ba muş bulunan yapımcılığı hız-yapılacak Gemlik Kumla yo- 
ğımsız olarak seçimlere ka- landıracam sonra yeşil sa- lu onarılacak ana okul ve
tılacc ğını açıkladı. ğaları genişleteceğim beledi- kreş açılacak Tibel ve Terma

iftraç ediliyor ayrılarak Doğu Almanya'ya
Üç gündür limanımızda hareket edeceği açıklandı.

Belediye Başkanlığına aday ye halk plajı yaptıracak de onarılacak oto terminali ya- 
olmasının tek nedeninin ken- vam eden kanalizasyonun pılacak halka ucuz yakacak 
di memleketine hizmet ede- alt yapısını tamamlatacak sağlanacak, şehrin içine kor 
bilmek sevgisinden geldiğini Belediye personel ve işçile- ku saçan fabrikalar dışarıya 
açıklayan Ali Ünal «Gemlik rini konut sahibi olması için çıkarılacak.» dedi.
Marmaranın incisi ama gere- arsa temin edecem otobüs
ji gibi imar edilmemesinden 
/e gereği gibi hizmet edlime- 
/işinden bugünkü durumda
dır, Bu duruma içim sızlıyor. 
Hizmet etmek istiyorum ve 
seçimlerde adayım, Gemllk’i 
güzelliklerine yakışır hale ge
tirmek için, çalışmak dayım» 
Jedi.

Umurbey Ziraat 
Bankası Acildi /
Umurbey Ziraat Bankası 

(yapılan törenlerle hizmete 
। açıldı,

Umrbey'de yapılan tö
rene Gemlik Kaymakamı Na
mık Kahvecioğlu, Bankacı
lar ve Umurbcyliler katıldılar

Kaymakam Kahvecioğlu 
/optiği konuşmada Banka-j 
nın Umurbeylilere büyük ya-J 
rarlar sağlıyacağını bildire-l

PARS DÖNMEZ
Umurbey’e Sunta
C'ihrib'ifiFabrikası
Kurulacağım 
Açıkladı..

Ali Ünal Görülüyor

Bağ-Kur Yapı Kooperatifi Kuruldu

Umurbey Belediye Başka
nı Pars Dönmez kosabalan- 
na büyük bir sunta fabrika
sı kurulması için girişimlere 
başlandığını açıkladı.

Umurbey’in gün geçtikçe 
geliştiğini ve yeni yapılan i* 
mar planı ile sanayileşmeye 
doğru büyük hamleler yaptı
ğını söyleyen Umurbey Bele
diye Başkanı Pars Dönmez, 
kurulacak olan sunta fabri
kası hakinde şöyle konuştu. 
«Başta kasabamızda oturan 
halkımız olmak üzere Alman 
ya’daki Umurbeyli işçi kar
deşlerimiz ve çeşitli yerlerde 
bulunan Umurbeylilerin ön gi 
rişimi ile 25 milyon lira ser
mayeli bir sunta fabrikası kur 
,ma çalışmalarına başladık. A
nonim Şirket olarak 
cak olan fabrikamızın 
senetlerini öncelikle 
beylilere satacağız, 
sonra kolanları halka

kuruta

Umur- 
daha 

oçoca-
ğız. Amacımız sanayide bü
yük sıkıntı çekilen suntayı 
biraz olsun bollaştırmak ve 
Türk sanayisine hizmet etmek 
tir. Öbür yandan ise kasaba
mızın gençlerine yeni iş sa
haları açmak ve elde dağı
nık olarak bulunan ta sarraf - 
an yararlı sahalara yatırmak 
tır» dedi.

Şükret Solmaz ” Kooperatifin Temellerini umurbey

Yıl Sununa Kadar Atacağız ।
Gemlik Küçük Esnaf ve Sa Sarına başlanacağını, daha Solmaz, Mustafa Tosun, Ah- 

natkârlar Derneği Başkanı sonra ise Küçük Esnaf ve Sa met Aslan, İsmail Öngör, Ah- 
Şükret Bağ-Kur üyelerinin natkârlar için Sanayi Sitesi met Pınarbaşı, İsmail Sayan 
konut sahibi olabilmeleri için kurulacağını belirtti. Ahmet Yüce.
yapı Kooperatif kurdukları KURUCULAR Denetleme Kurulu Üyeleri:
açıklandı. Kurulan Bağ-Kur Yapı Koo Ergun Bol, Ahmet Özün ve

Kurulan Kooperatifin Bağ- perotifinin yönetim kurulu çoşkun Güneş.
kur üyesi Küçük Esnaf ve Sa kişilerden oluşuyor. Şükret
natkârlara hayırlı olmasını 
dileyen Şükret Solmaz.* Koo 
peratife üye yazımlarına baş 
ladık. Amacımız biran önce 
esnafımızın bîr konut sahibi 
yapmaktır. Bir aksilik çıkmaz 
sa kooperatifin temellerini bu

rek «artık Umurbeyll çiftçileryılın sonuna kadar atacağız»
Ziraat Bankası ile İlgili iş
lemler için Gemlik'e gitme 
külfetinden kurtulmuş ola
caklardır, Bankanın hayırlı 
ofmaeınr dileriz» dedi.

Şükret Solmaz, açıklama- 
dedl.
farında kısa bir süre sonra
Gemlik esnafı İçin Tüketim 
Kooperatifi kuruluş çalışma-:

Modern Bir

Umut beyde bir süredir ya 
pimi devam eden fmn tornan 
lonarak hizmete açıldı.

245 bin TL. ye ihale edile 
rek yaptırılan Modern Umur 
bey fırınının kasabanın ge 
reksinimini karşılocağı ve Mı 
raoba. Adliye ile Hakidiye, K< 
tırlı ve Şükrüye KÖylerinedı 
(gerektiğinde ekmek yetişti 
rebileceği açıklandı.

1977-78 öğretim yılına ye- pocağını söyleyen ilköğretim P|rının flûnde 30 toıba uj 
!açılacağı açıklandı. Müdürü Mevlut Aksoy. «Yeni harcayabileceğinin, bunun i 
itiştirilmek için yoğun bir ça-okuldan Hisortepe, Ilıca cad*88 3 bin ekmek yaptığını bil 
hışmanın sürdürüldüğü ilkokul dosi ve Hamldlye Mahallesi dlfön Be,ediYö Başkanı Patı 
(da 5 derhane bulunmaktadır, nln bir bölümünde oturan dönmez «Kasabalımız böyle] 
1 kitaplık 1 müze 1 müdür ve öğrenciler yararlanacaktırlar»

Gemlik Yeni Bir İlkokula Daha Kavuşuyor
Hisortepe mahallesinde pa ğu yeni ilkokulda konferans 

pımına bir süre önce baş-salonuda yapılmıştır.
lanan ilkokul bu yıl hizmete Okulda normal öğretim ya-

ekmek sıkıntısı çekmoyecel

(öğretmen odasının bulundu* Devamı tayfa 4 tır» dedi.
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Son TiirklDevleti ve Zamlar....
Tekel zamlarının ardından gelen, zincirleme yeni 

zamlar Sayın Demirel'in deyimiyle herkese hayırlı ol- 
•unl„

Zamlar, ayarlamadır, ekonomik önlemdir, son Türk 
Dcvleti'nl yaşatmak İçin yapılmıştır. Ve bu zamlar yok
sul halkı düzlüğe çıkaracaktır!..

Bunun aksini düşünenler anarşisttir, komünisttir, 
bunlar için gerekli önlemler alınacak, tümü devletin 
dibine dinamit koymaktan ve 146. maddeyi ihlâl et
mekten yargılanacaktır!.

Ne varmış yani, biraz fiatlar büyüüecekse.. Bu 
arada Türkiye'de büyüyorl Bunu niye görmüyorsu
nuz?.. Bozguncular sizi.. Fiatlar büyümeden Türkiye 
nasıl büyür?.. Bunun cavabını verebilecek * varsa, çık
sın ortaya söylesin..

Bakın bu zamlar o -kadar iyi, o kadar şeker zam 
ki, ana muhalefet partisi dahi muhalefet yapmıyor, 
susuyor., işte zam da böyle yapılmalı zaten, kimse 
sesini çıkaramamak!. Muhalefeti bile.. Ama, o komü- 
nlstir yokmu, o anarşistler yokmu, onlar susmazlar.. 
Memleketin bu yüzde yüz hayrına olan zamlara kar
şı çıkarlar!. Onların hakkından gelinecektir.. Zamları 
almaya kudreti olan hükümet, onların mı hakkından 
gelemlyecektirı..

Büyük Türkiye yaratılacaktır!..
Boğaza bir köprü daha yapılacaktır..
İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e beşer tane daha 

büyük otel yaptırılacaktır..
Televizyon renkli olacaktır..
İşte bunlar bir olsun Türkiye nasıl büyüyecektir, 

göreceksiniz..
Türkiye'ye bir Türkiye daha eklenecektir..
Böylece dünyanın ilk İkiz devleti biz olmuş ola

cağız...
* * *

Bu arada biraz yoksulluk varmış.. Ne olacak ya
ni, her şey büyüyünce yoksulluk da büyüyecektir.. 
Türkiye’de küçük hiçbir şey bırakmayacağız...

Küçük şeyleri yapan herkesi cezalandırmak için 
yeni önlemler getirilecektir.. Büyük şeyleri yapanla
ra ise hiçbir ceza verilmeyecektir...

Küçük şey yapanlar komünisttir, anarşisttir, son 
Türk Devleti'nin dibine dinamit koyanlardandır.. On
ları büyük, büyük sehpalarda idam edeceğiz...

♦ * *
Biz küçük yapamayız,biz büyük yaparız.. Biz Vi

yana kapıları, Kani|e, vatan millet Sakarya... Aziz mil
letimize maneviyat, ahlâk, manevi kalkınma vaad edi
yoruz... Bir ay sonra elektrik tamamdır.. Hiç yanma
yacak, böylece elektrik sorun olmaktan çıkacaktır.. 
Zamlar aziz milletimiz düşünülerek yapılmıştır.. Kü
çük yapamayız biz.. Her şeyi büyük yaparız..

Yeni fiatlar hayırlı olsun.. Alın fiatların hayrını 
görün.. Çocuğunuz ayakkabı, eşiniz giysi, kendiniz 
bir takım elbise istediğiniz zaman son Türk Devleti' 
ni düşünün ve rahatlayın. Sinirlenirseniz, büyük Tür
kiye'de küçük şeyleri sorun yapıyorsunuz demektir 
ki, siz siz olun zinhar bunu yapmayın.. Sonra, sonra
sını siz düşünün..

Hele televizyon da bir renkli olsun, o zaman pem
be bir gözlük alın ve rengârenk görün her şeyi.. Yas
lanın koltuğa haberleri seyredin, büyüklerimize duacı 
olun.. Reklâmları izleyin hür teşebbüsün son büyük 
harlkalannı görün.. Neyin içinden neler çıkarıyor bi
zim hür teşebbüsümüz, bir anlayın..

Zamlar hayırlı olsun, hükümet hayırlı olsun, mu
halefet hayırlı olsun..

Alın, hepsinin hayrını görün!...

Düğün ve
Sünnet yapacaklar 
2 saat içinde 
davetiyenizi alabilirsiniz

Yerel Seçimler Yaklaşırken
5 Haziran genel seçimlerinden her ne kadar 

işçi sındımız, emekçi haMuma b ciron ■Sarin çak
mışsa da, baskı, kıyım ve yokluk demek okm ti. 
MC'nin kurulması engeftenejnemeştir.

Önümüzdeki yerel «eç:mitr genelde M. MC'ye 
karşı verilen savaşımda, ezelde de GemSk için 
büyük önem taşımaktadır. Türkiye'deki kepito- 
lîst düzen ve onun siyasi örgütü MC tekeMenne. 
holdinglerine aş«n kârlar sağlamak için işçi sn.- 
fımtzı emekçi halkımızı hızla yokluğun, yoksul
luğun, baskının, kıyımın içine itmiştir. Küteler yo- 
şıyamaz duruma gelmiştir. Enerji Bakanı «her üç 
ampulden birisini söndürün* derken, emekçi hal
kımız temel yiyecek maddeleri olan ekmeğini, 
peynirini alamaz duruma gelmiş, konut kinden 
almış başını gitmiştir.

Bu ortamda bir çok parti ve adaylar seçim 
atmosferine girdikleri halde, bu gün için CHP ilçe 
yönetimindeki suskunluk, genel seçimlerde CHP 
no cy vermiş seçmenleri haklı olarak bir çok şüp
helere itmektedir. Seçimleri kazanmak bir amaç 
tır. Hele yerel seçimlerde bunun niteliği biraz da
ha değişiktir. Bu değişikliği bilerek veya bilmiye- 
rek gözlerini kapıyan ilçe yöneticileri bu güne 
kadar fabrikalardaki işçi temsilcileri île, sendi-

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE Fİ ATLARI

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

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

Konge İlanları 125 TL.

Dış ülkelere. Yıllık Abone 60 TL.

SAHİHİ: HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

idare Yeri ; Gazhane Cad. Şirin Parajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Patajt

TEL.- î 1TOT — GEMLİK

ÇATAK 
TUHAFİYE

Mevsimlik Çeşitleriyle Halkın Hizmetindedir
Bay ve Bayan Giysileri Tişörtler
Gömlekler Deniz

Kot Pantolonlar GMsiteri

Al! A t AİT Demirsubayı Mahallesi Çeşne Sekak
AH (Yeni Çarşı.Girişi) GlMLtK

CHP'nîn adayiannı nasd saptryocağmı öte
miyoruz, diteriz ki emekçi haOonKzm titreysnkcfc 
terindeki kuşkular boşa çıkar, parti yaneMM 
kendi aralanndeki kısır çekişmeleri, dargoMdan 
bîr kenara iterek, gerçeklen işçi ve emekçi hdk 
kansan sorunlarını trarortite kı savunabilecek tar 
adayın gelmesini sağlarlar. Yok attan, ottan ke- 
ramlaşmak isteyen faştan karşısında. ilerici güç
ler ve CHP seçmenleri üstüne bir çok dolaplar 
döndürülmek istenirse, işçi sınıfımızın ve teri *uc 
terin tabandaki kararlı çalışmaları sonucu bu o- 
yunlar kitle önünde mahkûm edilecektir. Gizli «ş. 
siz deposu haline gelen, her gün yokluğun ve 
baskının pençesine biraz daha itilen Gemlk'in 
toplumsal güçlerinin demokratik gür -sesi yükse
lecektir.

(jcmlikli Sanayi işçileri

Nöbetçi
Eczaneler

Ş/fj 10 Eylül 1977 Cumantt\

Cay Un 11 İl •• Peter

Kuyucu 12 •9 9» Penrtev

Üzer 13 99 Selr

Merkez 14 •• 9- Cerjıeıiı

Gemlik 15 »• a» Peryeake

Z.Nemık 16 •• •ş Cuma

Erçek 17 94 yy Cumartesi
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İnsan, ulusların, istenildiği an kullanacakları 
hazır bekleyen güc kaynağıdır. İnsanın kafa gü
cü. beden gücüyle birleştiğinde yapamıyacağı, 
altından kalkamıyacağı bir iş düşünülebilir mi? 
İlk uygarlıklardan bu yana insanın yaptıkları, her 
alandaki aşaması, o gücü elinde tutan, değerlen
dirmeyi bilen ulustan ileri düzeye çıkarmıştır. Bu
gün, ileri uluslar gözüyle baktığımız insan toplu
lukları, insanı eğitmeyi, kafa, beden gücünden 
en iyi şekilde yararlanmayı ön plânda tutmuşlar; 
dünyanın önder ulusları olmuşlardır. Yer altı, yer 
üstü zenginliklerini, en iyi biçimde değerlendir
mişlerdir. Ülkelerindeki zenginlikleri yanısıra, fa
kir, gelişmekte olan ulusların doğal zenginlikleri
ne de el atmakta gecikmemişlerdir. Sömürü dü
zenlerini kalkınması yavaş, kalkınma çabası ve
ren uluslar üzerinde yoğunlaştırmış, ileri atılım- 
tannı geriletmişler; o ulusları kendilerine bağla
mışlardır. Ekonomisine egemen olduktan ulus
ların, insan gücünden yararlanmasını da bilmiş
ler, bu durumu iyi kullanmışlardır. Dışarıda çalı
şan, az gelişmiş ülke insanları, en belirgin örnek 
buna. Biz de bu örneğin içindeyiz, içindeyiz. Çün
kü:

insanımıza, emeğe değer vermiyoruz. Bizim 
İnsanîmiz, doğaçtan yaratıcı güce sahip, üstün 
yeteneklidir. Bunu kimse yadsıyamaz. İnsanımız 
sosyal haklarından yoksun, eğitim, öğretim eşit
liği karşısında dengede değil. Köylü, fakir aile ço
cuktan imam akuilannda üretimden öte yetiş- 
mekteier. Cebi şişkin, kodaman çocuklun, ülke 
içinde olmazsa, ülke dışında öğretimlerini rahat, 
tasasız sürdürmekteler Nerede Anayasa’nın 50. 
maddesi? Bir maddedeki «Maddi olanaklardan 
yoksun başarılı» çocukların devletçe okutulma
larını öngörür. 1961 Anayasası insana, emeğe, üs 
tün yeteneklerin efe alınmasını, sosyal — eko
nomik haklarını verilmesini öngörür. Bunlar söz 
de kalan maddeler olarak yatar Anayasa kitabın
da.

Tutucu, ulusal uyanmasından korkan hükü
metler saptırma, aldatma oyunları içine girerler. 
İleri güçleri sindirme politikaları önde gelir. Ana
yasa onlar için ya «lüks» yada hiçtir. Ulus çocuk 
lannın çağdaş izleri dünya çocuklarıyle yarışacak 
düzeye ulaşmadıklarını engeller, onları dondu
rur; çağdışı bilgilerle beyinlerinin yıkar. Dünkü 
MC bugünkü yemecenin tuttukları yol böyle bir 
yoldur. Hükümet içindeki iki parti de — üçün- 
cüsü koruyucu — yurdumuzu öğretim — eğitim 
alanında yörüngeden çıkarma çabası içindeler.

Her ikisi de çağdaş bilimi benimsemez, ilkel
liğe dayalı bir eğitim öğretim sistemini yerleş- | 
tirme çabası içindeler. Türk çocuğunun, genci
nin yaratıcı gücünden habersiz- görünür, bu gücü I 
yurt, ulus çıkarları doğrultusunda kullanmaktan ! 
çekinirler. Önemli beyin gücümüz dışardadır. Bu ■ 
gün dövizimizin olmadığı, paramızın hiçe sayıldı- H 
ğı, kalkınma hızımızın istenilen biçimde yürüme
diği, dışardan alınacak mallara ödeme yapılma- ■ 
dığı yemece dönemindeyiz. W

Bugün, ceplerini ordan burdan şişiren, da- fi 
kikada patron üreten yemece, insan yemece, e- 
mek yemece, sütün kaymağını yemece yarışın
da. Yemecelerin sorulmaması, başlarının çekince 
ye (tehlikeye) girmemesi içide, meclis başkanı 
seçimini yemece yarşındalar. Bu ulus çıkarları
na ters düşse de. Vergi iadesini, kılık değiştire
rek, bir başka biçimde yemece eğilimindeler. İş 
yerinde kendilerinden olmayanları yemece yarı
şındalar. Bugün kıyılarımızın yağmalandığı, bu
nun karşısında gecekondulara son yapım silah
larla saldırıldığı, insanımızı bir başka biçimde ye
mece dönemindeyiz. İşte Ümraniye olayları. Bu
gün oralarda kan izleri, bizim suçsuz insanımı
zın gücünün kan izleri var.

Ulusça büyüklüğümüze, onurumuza yaraşır 
bir yönetim istemek hakkımız değil mi? insanı
mız emeğinin sömürülmemesini, ulusal kaynakları 
mızın bizim olmasını istemek hakkımız değilmi ? g

KÖRFEZ
BASIMEVİ

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

TİCARET ¥6 DUVAK
markasıdır

kim ne ödedi
Adı Soyadı TL. Adı Soyadı TL

Mustafa Turhan 1400.- Kamil Demir 2760.=
Kulisi Bollu 1225.= Şöhret Yazıcı 3397.—
Bfiem Karahan 1615.— Ahmet Altınay 5065.=
Şuayip Cüp 8565 — Mehmet Gürsoy 955.-
İfama! Kalafat 1050 — Ali öz 1465- =
Turhan Tunçksl 1497.— Ziya Fatma Semiz 2065.—
Mehmet Küçük 6300.— İbrahim Bayraktar 76900 —
Mehmet Yaşar Beyanname vermemiştir. Nermin Türe Beyan, vermemiş.
Mustafa Şen 3855.— Hüseyin Zengin Beyan vermemiş
Hiçri Aydın 2955 — Ü, Mualla Alemdar 62222,-
Ali Avcı 2060.— Ali Karadağ 2565.—
Mevfüt Avcı 1550.— Hikmet Yalçın 2955.—
Burhan Arar 1205.- Ertuğrul Ülkü 1750.—
Hüseyin Tiryaki 7830 — Özkan Kahraman 2200.—
İbrahim Sevim Beyanname vermemiştir Niyazi Şahin 875.—
Emin Dinçer 13115.- A Rıza Uysal 2455.—
Haşan Fiiden 180.— Fevzi Kartal Beyanname vermemiştir
Hus&’/in Kökçü 2155 — Yunus Şimşek 4375 =
'‘ayrullah Karakaçan 1150.= Kemale Güzel 74.=
Mefmot Turhan Beyannamevermemiştir Y Şerif Aydıner 26055.—
Osman Yahşi Beyanname vermemiştir, Haşan Ergene 350.—
Abdullah Altın 435B.— Ali Mutman 23905.—
Adern Arı 855,- Metin Bayrak 19525.-
Haöca Başaran Re,/anama vermemiştir Zekeriya Dil Matrah bayan etmemiştir
Mehme» Mızrak 475,— Mehmet özcan 25705.—
irfan Aydm 1447.- Yaşar Arı Matrah beyan etmemiştir
ilhan işfiar 16265,— H Zühtü M Matrah beyan elmemişjir

Mandrac* 5380.— Ferdi Çam Matrah beyan etmemiştir
3*v*aretrir Aysan 645,— Recep Bilge 1055.-
Mma* ÇeBr Vergisiz Müfedar Aşkın 15180,=
9 z» Çat»» 1055, - Mehmet Akkan Beyaname vermemiş

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. 1797



sorumlu müdür 
Av. M. Canglı Gürol
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ğembik

KÖRFEZ

Körfez Arsa Ofisinde
SATILIK ARSALAR

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

w ıdara Yeri ; Şirin Peıejı S 
TIL. : TET — GEMLİK

g Dizgi »• Dnskf Körfez i«natris _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
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I OM !
| GAZETESİ

h en içlen dileilgile
s la^aıılal dile. 1g

Nişan ve Düğünlerinizde
BUKET-SEPET-Gelin Arabası Süslemesinde 

Konuk Karşılarken Vazo Çiçekleri İçin 
UYGUN FiAT

GÖKTAŞ ÇİÇEKEVİ’NDE
Bayram m ut kutlar. esenlikler dileriz.

Bayram-Cenaze Çelenkleri için
GÖKTA$ ÇİÇEKEVİ

Not Orkide ve göl kutulan yapılır.
3 Balık pazarı Mah 2 nolu Cad. Tel : 1995 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ 
İLÂN VE REKLÂMCILIK 

İSLERİNİZDE
Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde 

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

I İLAN
Her fürlü Makinalı Har 
fiyat Ve Hakliyeleri 
Şefti? İçi Ve Şehir Dı
şına YapılırI

t Uzun Kayalar Sanayi İstik'âl
I Cad. No; 39/4 Tel: 1758 Gemlik

GÜNEYSİN i
Çelik Termosifon - Galvaniz 

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

Etmektedir.
BALIKPAZARI ALEMDAR CAD 

GEMLİK.

S.S.
Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar 

Kefalet ve Kredi Koop.

'Bayramınızı kullar, Sağlık 
ve Esenlik Dolu Q ünler Diler.

GEMLİK KÜÇÜK 
Esnaf ve Sanatkarlar

Derneği

Bayramınızı candan kutlar, 
sağlıklı günler dileriz.

Kiralık Büfe
18KARDEŞLER
Kamyonet Yazıhanesi 

Hizmetinize Devam
Ediyor

Şehir İçi - Şehir Dışı

Nakliyat îtleri

Te» : 2047

BefecJ ye Minibüs Garajı

GEMLİK

SÖFÖR
ALINACAK

Danış Ekmek Fab
rikası otosunda çalı
şacak şoför aranıyor
Müracaat : Danış Ekmek 
Fabrikanı GEMLİK

Tel t 1491

Okulumuz öğrencilerinin kırtasiye yiyecek ve ihtiyaçlarını zamanında ve ucuz olarak te 
min maksatiyle ilçemiz merkez 27 Mayıs ilkokulu büfesi açık ertırma ile 12.9.1977 
pazartesi 11 00 de kiraya verilecektir isteklerin en geç' 12 9.1977 gününe kadar okul 
Koruma Garneğine müracatları gerekmektedir

Yeni Bir Okul
dedi.

Bu yıl öğretime açılması 
beklenen ilkokula il dışından 
İki öğretem atanmıştır. Okul
da öğretmen sayısının 5 ola 
cağı öğrenildi.

Gemlik 
Körfez’i

Okuyunuz 
Okutunuz

BABA
Bisiklet ve Mobilet Tamir Atölyesi 

çeşitli bisiklet ve Mobilet yedek parçaları 
eski bisikletler alınır ve satılır.

NOT i DÜKKÂNIMIZ CUMARTESİ VE 
PAZAR GÜNLERİ HİZMETİNİZDEDİR. 
ADRES ; Alemdarlar Fab. Arkan GEMLİK



gemlik
KÖRFEZ

DURMAYALIM DÜŞERİZ

YIL : S SAYI : 818 FİATI 100 KURUŞ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

*4 EYLÜL 1®TT CUMARTESİ

FİAT KONTROL KOMİTESİ KURULDU Kaymakam H. Kahvecioğlu
KONTROLLER BANLADI

Kontrollerin esnafa yönelik baskı unsuru olduğu belirtildi
ŞÜKRET SOLMAZ ’ KONTROLLER YASADIŞIDIR ’

Kurs Vali Yurduncıbğmu 
Atandı.

Gemlik Kaymakamı Na
mık Kahvecioğlu başkanlı
ğında hafta içinde yapılan 
îDçiantda İlçe Rat kont
ra! Komitesi oluşturuldu ve 
küçük esnafın fict kontrol
lerine başianai.

3439 soyıiı yasa gereği 
oluşturulan komisyona Be
lediye. Öze! İdare, Vergi 
Dairesi ve Mal Müdürlü
ğünden görevliler katılıyor. 
Perşembe günü belediyede 
toplanan komisyon iki gru
ba aynlarak denetlemelere 
JcsicCıicr Esnafa yapılan 
aenetiemeierde satılan mal- 
lam etefcetleri kontrol edil
di. Eîeketîerde uygunsuz gö 
rünen eşrefler belgelenerek 
uvanidı.

Yem Çarşıca yapılan kont 
railer sırasında esnaf uygu 
emayı tepki tle karşıladı 
/eelgiiiler zaten güç durum 
la alan Küçük Esnaf ile uğ 
taşacaklarına mallan esna
fa ileten ilk etleri, büyük 
tüccar, toptancıları kontrol

Kaymakamlık tarafından o- 
luşturulan fîat Kontrol Ko
mitesi yasad’.şîdır. Çünkü 
bu komisyonda bir tek bile 
esnaf temsilcisi yoktur. Bu 
yapılmayınca kurulan kurul 
esnafa karşı zor kulla
nan bir devlet gücü olmuş 
ölmektedir. Demokratik hu
kuk devletinde ise zora baş 
vurmak hemde devlet tara
fından başvurmak olamaz. 
Bizim esnafımız fiat kont
rollerinden korkmaz ancak 
yapılan uygulamalar yanlış 
tır. Asıl kontrol edilecekler 
dururken örneklersek dere
nin kaynağı dururken bun
ların yaptıkları akan suyu 
kurutmak isteyenlere benzi 
yor. Büyük sermameye güç
leri yeterse fîat ve maliyet 
kontrollerini onlara yapsın
lar, sanayiciye ve imalât
çıya, toptancıya tüccarı de
netlesinler.» dedi.

Şükret Solmaz, konuyu pılacak olan Birlik toplantı- lifi olarak dile getireceğin
Ekim günü Bursa da ya- sında emlik esnafının tek- de belirtti.

Şükret Solmaz’ın "Sual Melekeleri„diye adlandırdığı Fiat kontrol komitesi 
kontrollere devam ediyor

asnter. Demirden, çimen
todan, kâğıttan vurgun vu 
ranlan denetlesinler. Ama 
atına gücü yetmeyen zaten

Kasaplar zam isteminde bulundular

Ürgüp Kayma
kamı iken İlçemiz 
Kaymakamlığına 
1973 yılında atanan 
Namık Kahvecioğ
lu Kars Vali Yardım 
cılığina atandı. 
Bursa Vali Yardımcı

sı Mustafa Kösem 
de Sivas Vali Yer.

atandı Kararnameîe 
rin vilayete geldiği ve 
tahminen pazarte
si günü tebliğ edi
leceği öğrenilmiştir

Yerel Seçim Kulisleri
11 Aralık günü yapılacak 

olan Yerel seçimler için ge
rek partilerden, gerekse ba
ğımsız adaylar yavaş yavaş 
belli olmağa başladı.

AP. den İbrahim Akif’in 
adaylığını açıklamasından 
sonra yeni bir isim meyda
na çıkmamakla birlikte ku
lislerde hergün yeni yeni i- 
simler ortaya atılmaktadır. 
Son günlerde ilçede yapı - 
lan kulislerde AP. den Be
lediye Başkanlığına aday 
adayı olacakların adları şöy 
le sıralanıyor: Haşan Dilli - 
oğlu, Avni Malgil, Aydın E- 
renoğlu.

Öte yandan CHP. de bir 
süredir devam eden suskun 
luk yavaş yavaş dağılmak
ta ve aday adayları belli 
olmağa başlamaktadır.

CHP, den aday adaylığı 
İçin ilk kez emekli Halk Kü
tüphanesi öğretmenlerinden 
Ahmet Rıza Yaraman parti
ye resmen başvurmuştur. 
Yine CHP. den Belediye 
Başkanlığı aday adaylığına 
emekli Öğretmen - Ressam 
ve gazeteci Mehmet Se* 
vinç’in başvuracağı bekte - 
niyor. CHP. den aday oda
yı için kulislerde çok deği
şik isimler duyulmakta olup, 
öğrendiğimize göre bunlar
dan Ziya Sarışın, İnan Ta
mer, Halil Güneş adaylığı* 
n kesin olarak koymayacak 
tır. CHP den kuvvetli bir 
adayın sürpriz olarak çıkan 
locağı söylentiler arasında. 
Yine kulislerde söylenen i- 
ki isim Eczacı Şükrü Ekim 
ile Necdet Bulut.

silen küçük esnafa yük
leniyor Esnaf baskı altına 
alınmak isteniyor. 1938 yılın 
dö çıkan bu kanun 39 yıl
dır acaba kaç defa uygu
lanmıştır. İlgilileri ellerini 
küçük esnafın üzerinden çek 
mö'Kfirfer» dediler.

KONTROLLER YASA 
DİŞİDİR

İlçemizde başlatılan 
kontroller üzerinde gaze
temize açıklamalarda bulu- 
ddn Gemlik Küçük Esnaf

kuzu etİne ıoo lİra İSTİYORLAR Kayık ve Motor Barınağına Başlandı
Tüketim mallarına yapı

lan zamlardan sonra kasap 
tarda et fiyatlarına yeniden 
zam isteminde bulundular 
ve iki gün et satmadılar.

Akaryakıt satış hatlarına 
getirilen zamdan sonra nak 
liye ücretlerinde büyük ar-

buna uymazlarsa kanuni iş
lem yapılacak, gerekli ted
birler alınacaktır» dedi.

Öteyandan, Belediye Za
bıta Amiri Osman Acar ise 
kasapların yüksek fiatla et 
satmalarını önlemek için

geniş tedbir aldıklarını bil
direrek halkın bu konuda 
belediye'ye yardımcı olma
larını istedi. Acar, yüksek 
fiatla et satan kasapların 
şikâyet edilmesini istedi.

Kayıkçı ve küçük Motor
cuların istemi olan barına
ğın yapımına hafta içinde 
başlandı.

Kayıkhane önlerinde Sun 
gipek Fabrikasına doğru ya 
pılacak olan barınak ihale
si geçen ay içinde yapılmış

fdrii Şükret Solmaz 3489 
| yasanın Cumhuriyet 
I tfâtemırîde uygulamada ba-

teh sağlayamadığını, ancak 
iökûmetîerîn ekonomik çık 
•Mora düştüğünde genel- 
üde zaten ezilmekte alan

| ttçük Esnafa baskı altına 
| Hfflök en k'so bir süre uy- 
I Meme /apr/cr gözükmek 
* kazandırmak için 
^pıkfiğm belirterek» İlçede

fışlar olduğunu bildiren 
Gemlik'ti kasaplar «zamlar 
canlı hayvan hatlarının art
masına sebep olduğundan 
eski hatlarla et satmamız

İlk öğretimde Yeni Atamalar Yanıldı
imkânsız olmuştur» dediler. 1977 — 73 öğretim yılının başlamasıyla ilçemizde ilkokul öğretmenleri ara 
Et fiyatlarına zam yapılma- smda yeni atamalar yapıldı.
sı için Belediye Başkanı İb- İlköğretim Müdürü Mevlut Aksoy’dan aldığımız bilgiye göre bu yılkı atama- 
rohim Akıt'a başvurarak |ar şöyledir.

pMifı. Mi

sorunlarını anlattılar ve ku
zu etinin 100 liradan, ke
mikli dana, dana kıyma ve 
koyun etinin hatlarının 70 
liradan satılmasını istediler.;

ZAM YAPILMAYACAK
Kasapların Belediye Baş 

kânına teklifte bulunmala-j 
rmdon sonra ilçede pazar
tesi ve safı günleri et satış-’ 
icr; kosoplorca yapılmadı, ı

Belediye Başkam İbrahim} 
Azt, kasapların tekliflerini 
r ceierr ekte olduğunu an - 

c-ak çevre ilçeler belediye-' 
erinde et hatlarına zam ya-' 
pdrrod'ğmı söyleyerek «Ka-I 
saplar n her istediği zaman 
zam yapılmaz. 100 liraya 
boriği /otondaş et yiyebi
lir, Şimdilik et satışları es- 
z'9i gibidir. Eğer kasaplar

Öğretmenin Adı ve Soyadı Eski Görev Yeri Yeni Görev Yeri

Ali Sever Kurşunlu İlko. Md. Bursa Elmasbahçe
Yüksel Arslan K. Kumla Orhangazi
Sara Erdağ Kars Arpaçay Yeni Yapılan İlko.
İbrahim Silvin Feyziye Köy. Md. Yeni Yapılan İlko.
Semra Yalçınöz Umurbey İlkok. Yeni Yapılan İlko.
Necip Ongur M. Kemalpaşa Yeni Yapılan İlko.
Hacer Uçanlar 27 Mayıs Gürsu İlkokulu
Hamiyet öztekin Engürücük Depo Cihatlı İlko.
Fatma Aksoy Engürücük Depo Armutlu İlko.
Zekeriya Özdemir Orhaneli Şahinyurdu İlko.
Nurten özdemir Orhaneli Şahinyurdu İlko.
Haşan Yurtsever Orhaneli Fıstıklı İlko.
Jale Günay M. Kemal Paşa Kurşunlu İlko.
Mehmet özdemir Karacabey Hamidlye Köyü
Fatma Yurdusev Hamidlye Kö. Ik. Edirne
Şinasi GÖkalp Mudanya K. Kumla
Bahri Ünlü Fıstıklı Kö. İlk. Gemlik Şükrü Şen
Neriman Topçu Kars Yenlköy İlkokulu
Leyla Arık Engürücük Depo Atatürk İlkokulu

him Akıt, «Kaynaklarımızı 
araştırıyoruz. Yeni kaynak
lar bulduğumuzda bannak 
daha çabuk bitirilecek ve

Devamı Sayfa 4 de

tı. Tâş döküm çalışmaları
na başlanan Küçük Motor 
ve Kayık Barınağı için 1,5 
milyon lira ayrıldığını bildi
ren Belediye Başkanı İbra

Barınağa başlama töreninden bir’görünüş

Sayın okurlarımız'.
Xağıt f tatlarına yapılan %100 ü aşan 

camlardan sonra 50 kuruşa satılmakta olan 
gazetemiz bu haftadan başlayarak 700 kuruşa 
satılacaktır 100 kuruşluk satışın yartst satıcı ço 
cuklara kalmaktadır. Jstcmcycrck yaphgtmtı 
bu zammı duyururuz .Saygılarımızla.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Sayın okuyucularım./; gaçe-nhafta bu ""YEREL SEÇİMLER YAKLA
ŞIRKEN" başi k’r yazı üzerine CHP Vöruetzn Kurulu adms İlçe Başkanı 
Demili'den mektubu aldık. Hiç bîr yorurr*aa we katkıda bulunmaâBn
mektubu aynen yayınlıyoruz- KG

Soyvs
Kadri Güder 
Geraâk Körfez Caz—w» Mda» w 
yazaricrmöon.

Mahalli Seçimlerin Önemi /
Aralık ayında yapılacak olan mahalli seçimler 

son derece önemlidir. Genel seçimlerden sonra 
kurulan İkinci cephe hükümetinin her alandaki ba
şarısız tutumunu halk nasıl değerlendirecektir?,., 
önem buradadır...

Burada özellikle CHP ye düşen bir görev var
dır; bir bütün halinde copho hükümetinin başarısız
lıklarını somut örneklerle, anlaşılabilir şekilde hal
ka anlatmak..

Devalüasyon, hemde baskı sonucu yapılmış bir 
devalüasyon halka «kur ayarlaması» diye mİ yut
turulmak isteniyor CHP sözcüleri hemen burada
ki oyunu bozmalıdırlar..

Cinayetler furyası «karşı gıuplar çatışması» 
olarak mı geçiştirilmek isteniyor? Hemen bunun 
üzerine aiimellc'lr CHP. Hem de Türkiye'nin G7 ilin
de. Her il Örgütü gücü oranında yapmalıdır bunu..

Pahalılığı, zamları, «Ekonomik tedb'rler man
zumesi diyerek mi sunuyorlar?... Bu düzenin kim
lerden yana çalıştığını, ekonominin ağır yükünün 
hep kimlerin sırt'na yüklendiğini ortaya koyabilmeli
dir CHP..

Bunlar özellikle sanayiin gelişmiş olduğu yöre
lerde çok Işlenmelidir. Bu yörelerden biri de Bur- 
sa’dır...

Bursa aslında gelişen sanayii ve işçi nüfusuy
la, devrimci sendikalarıyla kısa zamanda CHP’nin 
kalesi olmaya namzet bir kenttir.

Bursa’da CHP İl Yönetimi tabana yönelik bir 
hareketle işbaşına gelmiş ve genel seçimlerden 
başarıyla çıkmıştır. Bunu kimse yadsıyamaz. De
mokratik sol düşünce açısından umut verici çalış
malar yapabilmiştir. İl yönetimi. Örneğin sendika
larla dialog kurulabilmesi, CHP’nin Bursa’dakl ta
banını bilinçli bir şekilde arttırmıştır.

Bu nedenle mahalli seçimlerde Bursa’da CHP 
den umutluyuz ve başcrı bekliyoruz. Kısır bir dön
güye düşmeyip, dışa dönük çalışma olacağına .dair 
inancımız tamdır.

Dileğimiz CHP’nin sadece Bursa’da değil, tüm 
ülkede başarılı çıkmasıdır. Bu noktada her şeye 
rağmen CHP Genel Merkezi'nin bu kez hata yap
mayacağına inanıyoruz.

Kısacası bu seçimlerde CHP'ye örgüt olarak 
büyük görevler düşmektedir. Zira, sınav verecek 
olan sadece CHP değil, tüm eksikliğine ve tek yön
lü çalışmışlığına rağmen yine de ilerisi için bir şey
ler umduğumuz demokrasimizdir...

ÇATAK
TUHAFİYE

Sayın Gazetenizin 10 Eylül 1977 tarihS seyi
sinin ikinci sahifesinde. yazan «GendirTi Soneyi 
İşçileri» oaln, «Yerel Seçimler Yaklaşırken» beşi kfa 
bir yazı çıkmıştır. Bu yazının yazarın n kim otak»- 
ğunu, kendisinin senayı işçilerini temsil etmeğe 
yetkili olup olmadığını bilmediğimiz iç n. adı geçen 
yazıyı Gazete sahbi olmanız sıfatı 3e şehsnada 
cevcplamayı, gerçekleri ortaya dökmeyi, GemKk 
ilçe Yönetim Kurulu olarak gerekli gördük.

Öncelikle Gemlik CHP ilçe örgüt yönetiminde 
bir suskunluk söz konusu değildir. Bunun sınavı
nı tüm örgüt olarak 5 Haziran Genel Seçimlerinde, 
Gemlikte elde edilen seçim sonuçlarından vermişiz 
dir. Eu başarı sadece biz yöneticilerin değil tüm hal 
kımızındır. Bunun bilinci içindeyiz. Yerel seçimler
de (erçek emekçi kardeşlerimizle birlikte, karşı- 
l'k bjklemeksizin, kol kola mücadele ederek dava
mızı tescil ettireceğimiz inancındayız.

Yerel seçimlerde Gemlik Belediye Başkanlığı 
İl genel Meclis üyeliğine ve Eelediye Meclis üyelik 
terine kimlerin aday olacağı, tüzük hükümlerine 
ve gelecek Genel Merkez talimatlarına göre sapta
nacaktır. Tek yol değerli aday adaylarımız n önse
çimle adayların saptanmos d.r. Böylece yazıda ge 
çen adaylarımızın nasıl saptanacağı hususu tüzük 
hükümlerimize göre açıkça bellidir.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi ilânlar tek sütun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları sütun «m.»i 15 TL 

Özel İlânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 50 6 Avlık 30 Liradır.

Konge İlanları 150 TL.
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 120 TL.

SAHİBİ: HÜSEYİN - KADRİ GÜLER

ÇORUMLU MÜDÜR: CENGİZ GÖRAL

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Patajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi - Şirin Patajt 

TEL. î 1T9T — GEMLİK

CHP GvvsMk iiçe örgüt yöneticilerim esas ü- 
zen örfe Qf c— yczıda yer akan orgut venebetevn 
rûn Gemfldi emedc* kardeşterimâde ügiientnedıği- 
miz dtcsnzbr. Bunu şiddette red ederiz Ganflk 
CHP örgütünün yönetici kadroev bunun smavmu 
Gemik Belediye tşçâenmn hakte grevinde vermiştir. 
Bütün eteştirlerv lağmn parti Proğnammızaa ye» 
aion «Emek en üstüm değerdir* Mkeetrun ışığı atim 
da. topta sözleşme müzakerelerinde grev sonu
na keder işçdırimızin yanında yer ahntş batim güç 
lükleri göğüs’emiştir. Belediye Meclisindeki grev 
müzakerelerinde de çekimser kalmak bir yene iş
çi yanında ey kullanmıştır. E unlan en iyi biten Gem 
iikli emekçi kardeşlerimizdir.

Adı geçen yazıda Gemlikli sanayi işçileri adı
na konuşan kimdir. Yazılan yczıya imza atabilmek 
en azından davasına inananlar için bir gerektir. 
Eu gereğe saygı göstermemek yüreksizliktir, baş
kalarının söz hakkını, temsil hakkını gasp etmek
tir. Bu debepîe yazdığı yazıya imzasını atabilecek 
kişi veya kişilerin önerilerini bekliyor, bu vesile 
ile emekçi kardeşimize, esnafımıza sanatkârımıza, 
dar gelirli memurumuza, köylümüze, çiftçimize tüm 
Gemlikli hemşerilerimize saygılar sunarız.

Gemlik CHP İlçe Yön. Kurulu adına 
Başkan Av. Nezih Dimili

Nöbetçi
Eczaneler

Z.Namık 24 Eylül 1977 Cumartesi

Erçek 25 •• *' Pazar

Şifa 26 V9 ” Pazartesi

Ceylân 27 <• ” Sah

Özer 28 * Çarşamba

Merkez 29 " Perşembe

Gemlik 30 - " Cuma

Kuyucu 1 Ekim ” Cumartesi

Bay ve Bayan Giysileri 

Gömlekler

Kot Pantolonlar 
Tişortlar 
Deniz Mayoları

iç Giyisileri
Ali Çatak
Densirunhaşı Mahallesi Çadıra Soka'r. No,3 

(Yem Ç»tGirift) GEMLİK

KÖRFEZ 
BASIMEVİ

Ofset baskı ve
Varak yaldızlı 

Düğün, nişan. sünnet 

Davetiyelerinde en güzeli 

TİCARET VC DUVAK 
markasıdır
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Su Başlarını...

Hızlı kalkınmak, kolay değil geri kalmış 
u,-keler fcst Bir kezj bunu iç dış patronlar 
İSîsiKez. Geri kalmış ülkelerin, bellerini doğ 
raftma süreleri ne denli uzarsa, sömürü de, 
kâkmmekta olan ülkelerin, yer altı yer üstü 
kaynaktanm o denli kurutu/. Atalım dış kay-- 
nakit endüstriyi.

Dış kaynaklı endüstri diyorum. Bu güç 
içerdeki «üç kağıtçılarla birleşiri tüm endüst
ri kollarına egemen olmasını da çeşitli yol
lardan yürüyerek becerir. O kadar becerir ki 
ÛnteaiR kaynaklarına egemen olduğu gibi, 
soyunma endüstrisinide. kaldırır duruma so
kar. Adam geri kalmış (bıraktırılmış) ülkelere 
silah satacak, savaş endüstrisi her an ayak 
ta tutacaktır. Daha olmazsa, dünyanın du- 
yarft «hassas» bölgelerinde, vuruşmaları baş 
[atacak cebini doldurmak için. Şimdi gelin 
ae dışa ocgımiı ülkelerde ekonominin geliş- 
mesnr. haftan gönencini (refah) düşünün. 
Bu ülkelerde herşey «A dan Z ye kadar bo
zuk» dersek yanılmış olur muyuz? Bu yapıda 
alan ülkelerde, halkın tükettiği, kullandığı, 
yüzde yüz gereksinme duyduğu mallar, yük
sek zamlar görecek, bu zamlarla da fakir 
halk ezilecektir. Ne demişler? «Fakir ova
da yolunu şaşırır, zengin arabasını dağdan 
aşari» Zengin, tüm dağları güçlük çekme 
den geçerken; yoksul" tökezliyor, varsılın ağı 
na dusuyar. Acsn: duyduğumuz, az geliş
miş üike cima durumundan giderek" kurtu
larak gelecek kuşaklara yaşam sorunları 
aza indirilmiş bir vatan bırakabilecek miyiz? 
□ussei bir istek olsa ca)

Tooiumumuz. yöne imin istenileni vere- 
"ecigıncen, uzun süre ör rahatsız. Okullar 
aczinken düşünüyor anafor, babalar, öç ren i 
nun yapıiamadığından, can güvenliğinin çö
züne ulaşamadığından korkulu cnaiar, ba
balar, Dış kökenli kültür emperyalizmi, bir 
iyice yerleşir durumda; içerdekiyle de bir-

I şerek. Üniversitelerden ilk okula değin, 
g.zlîsiz egemenliğini sürdürüyor. Ekonomi
den, eğitim öğretime değin her kapıdan gi
ren sömürü, emperyalizm her yönüyle du
yuruyor kendini. Bugün büyük güçlerin ya
nında; ulusça da bölünmüş durumdayız. Bi 
liniyorkî bu bölünmeler bilinçli olarak, çıkar 
çevrelerince yapılmaktadır. Öte yandan, A- 
raplaşma. Turan özlemleri duyulmuyor der
sek yanlış konuşmuş olmayız. Tüm bun-

A. lara «Ulusal politikçi» deniliyor hükümet eden 
lerce. Nerede özlenen bütünleşme, ulusal kal 
kınma? Nerede «imtiyazsız, sınıfsız kaynaş
mış» toplum? Sorulursa .gözleri kör olmuş
lara, imtiyaz, sınıfın olmadığını söylerler. Var 
sılla, yoksul arasında ayrıcalık yokmu?

Örnekleri gözlemek isteyenler okul ge
reçleri satılan yerlere bir uğrasınlar bugünler 
de. Bir yandan, alış gücü az olduğundan, ezi 
len, büzülen yoksul, çocukları öbür yanda 
bol harcama yaparak, okul giderlerinin en 
iyisini karşılayan varsıl çocukları. Çocukla- • 
nn, giyimleri, bakımları arasında bir ayrıca
lık yokmu? işte okularda varsıl, yoksul den
gesizliği, sınıflaşma binbir güçlük içinde, kış 
günierinde, ayakları su içinde giysileri ıslak 
çocuklar; öbür yanda, elinde şemsiyesi, kış 
etkilerinden koruyan giysileri olan çocuklar. 
Yoksulun, istediğinde kalemi, defteri, kitabı 
olamazken; varsıl çocuğun en iyileri çanta
sında. Varsıl yüksek.okularda yetişirken; yok 
sul çocuğu gideri az, devlet okullarında öğ
renimini yapabilme çabası içinde. İşte ayrı
calık «imtiyaz» Bunların yanısıra, yoksul ço
cuklarında ruhsal çöküntüler, böyle durum; 
lan kollayan güçlerin.elinde oyuncak olma-; 
far, küiianılmafar. Sömürü düzeni içerdekiler 
le birleşerek yiyor bizleri. Bizler de gözleri
miz bağlı «Kadercilik oynuyoruz.»

Daha ne güne dek« Su Başlarını Devler 
Tutmuş» diyeceğiz?

Gemlik Martı Külün Derneği Ana Tüzüğü
Şiddete: T — Demeğin Adi: Gemlik Martı Kulüp Derneğidir,
Demeğin- Yeri; Balıkpazan Mah. 1 nolu cad. No: 1 GEMLİK.
Madıfe: 2 — Derneğin Amacı: Dernek üyelerinin sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerini 

sağlamck, üyelerinin birbirleri ile olan ilişki ve dayanışmalarını kuvvetlendirmek.
Madde: 3 — Demek amacını- gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.
A) Üyelerini karşılıklı dayanışma ve ilişkilerini kuvvetlendirmek için üyelerinin bir ara

da toplanıp vakitlerini değerlendirebilecekleri bir lokal açmak. B) Üyelerin karşılıklı sos- 
ve kültürel açıdan gelişmelerini sağlamak bakımından seminerler düzenlemek ve çeşit 

i şssyai faaliyetlerde bulunmak. O) Yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için çe 
Şöi ve amacına uygun kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

fr/E OLMAK — ÜYELİKTEN ÇIKMAK — VE ÇIKARILMA
Medde: 4 — Derneğe üye olabilmek- için aşağıdaki şartlarının gerçekleşmeöi aranır.
A> 13 /aşım bitirmiş olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. B) Yılda 

sn oz 129 en çok 1200 Tl. aidat ödemeyi kabul etmek, C) - Demeğin' amaçlarını benimse-

Mcacte 5 — Demeğe üye olmak isteyenlerin f/azıli olarak baş vurmaları üzerine yönetim 
kuruta bu istekleri tüzüğün 4. maddesindeki şartlar üzerine inceleyerek bir ay içinde ka-

Mddde: 5 — ÜYELİKTEN ÇIKMA: Derneğin amacına aykırı davranışta bulunma üetkili 
Gİtnan kararlara uymamak ve verilen görevleri yapmamakta direnmek. Üç ay 
n dor ödememek. Medeni hakları kullanma ehliyetinden kısıtlamaya ilişkin 

•»■«■<* eşr-jç ceza oimak
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

— Her üyenin seçme ve- seçilme hakları vardır. Her üye yetkili kurullarca 
görevferi yapmak ve aidatlarını düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Fahri 

•Fâ»*-» öy hakkı /oktur, dilerse aidat vereb Hr,
lâJdde- 3 — DERMEĞİN ORGANLARI ŞUNLARDIR; A) Genel Kurul. B) Yönetim Kuru- 

ma Cri

—Genel kurul derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı tüm üyelerden

ğ=NEL KURUL rOPLAMJiŞl
— Her /ıi May s ayı içinde bîfrkez olağan fopfdnır. Yönetim kurulu toplan- 

y** •’*’ ğdciktiriiebifîr. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde veya dernek 
t/5 m- frnıh eteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantısı üye- 

**** /ar;g?nBi bîr fazfas» rwn foplarfıda hazır bulunmasıyla olur, toplantıda ye- 
' soğlanorr.ozşo t noi toplontrda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya 

M*ı* dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katın 
® öfiömaz Genel k ıruf toplantısı için en az 15 gün önce yerel iki gazete ile toplan 

tının ya;.:locoğı gün ve soot gündem «tân eddr. Matkotte en tM^tâ anuMuye omruğme 
bir yazı ite durum bildirilir Toptartanm gen barotafanosı noimoe yenelen yqpdoook ange*»» 
tının yeri, günü, soatı ve gündemi ite birlikte ger» b*rotutaao sebebi ee az^ıoan 15 gue ân 
ce mahalli gazeteler ile üyelere duyurulur. Genel kurut tcıptonhıa tNMtee tazın gen t» 
rakıfmaz.

GENEL KURULU TOPLAMA ŞEKLİ
Madde: 11—A) Genel kurut topîcntıton Mânla befanlen ve yerci rautkjye amnCğMe 

bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. B) Genel kuruta kotMooak üyeler yönetnr kurutunca 
düzenlenen listedeki adlarının hizasına imza arıtarak toptant/ya girerler. Topta* yâne 
tim kurulu üyelerinin birisi tarafından açılır. Açılıştan sonra toptancıyı yönetmek »çan ö«r 
divan başkanı seçilir. Bir başkan yardımcısı ve birde 2 katıp ceçfcr C Gündemde bulun 
mayan konularının gündeme alınabilmesi için üyelerin en az 1/10 nun yazdı istekte 
bulunmasıyla olur.

KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde: 12—A) Dernek organlarım seçmek B) Yönetim ve Denetim kuruHanm raporlar 

nı incelemek, yönetim kurulunu ibra etmek. C) Demeğin feshi hokkmda karar vermek. 
D) Tüzük değişikliği yapmak. E) dernek yasasındaki diğer yetki ve görevleri kuMaemaâ.

YÖNETİM KURULU
Medde: 13 — Genel kurulca gizli oya ve açık sayımla seçilen üç asil, ûc yedek üye 

den oluşur. Boşatan yönetim kuruiu üyeliklerine alman oy sayısına göre yedek üye sepi 
lir. Yönetim kurulu en az ayda bir kere toplanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde:- 14—A) Üye baş vurmalarını değerlendirmek ve karara bağlamak, gerektiğinde 

üyelikten çıkarma işlemini yapmak. B) Dernek işlerini tüzük doğrultusunda yürütmek ve 
bu konuda kararlar almak. Derneğin evrak ve kayıtlarını tutmak. O) Demeği temsil et
mek için kendi içinden birisine veya bir kaçına yetki vermek. D) Çalışma raporunu ve 
bütçeyi hazırlamak .ve genel kuruta sunmak. E) Çalışmaların gerektirdiği harcamaları 
yapmak. F) Genel kurul toplantısını düzenlemek, genel kurul kararlarını uygulamak. G) 
Derneğin amacının gerçekleşmesi doğrultusundaki tüm çalışmalarda bulunmak.

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

kurul denetlemek görevini dernek tüzüğünde belirtilen esaslara uygun olarak yapar. 
Yönetim kurulunu her zaman denetleme yetkisi vardır.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER
Madde: 16 — Üye kayıt defteri. B) Karardefteri. C) Gelir, Gider defteri. D) Bütçe, Bi

lanço kafi hesap defteri. E) Gelen, Giden evrak defteri.
MALİ HÜKÜMLER

Madde: 17 — Derneğin Gelir Kaynaklan şunlardır: A) Üye ödentileri. B) Bağış ve yar 
dımlar, dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra nolu makbuzlarla alınır ve giderler, gider 
makbuzları ile yapılır.

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

DERNEĞİN FESHİ
Madde: 19—A Genel Kurul karan ile fesih: Genel kurul her zaman derneğin feshine 

karar verebilir. Bu kararı verebilmek için genel kurula katılan üyelerin 3/3nü toplantıya 
katılması şarttır. Gerekli çoğunluk elde edilmezse üyeler tüzük gereğince ikinci bir top 
lantıya çağırılırlar. Bu toplantıda gerekli salt çoğunluk sağlanmazsa fesih konusu görü 
şülmez. Fesih kararı genel kuruta katılanlann 2/3 oranındaki oy sayısı ile alınır. Derneğin 
feshi yönetim kuruiu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülkiye amirliğine yazı 
ile bildirilir. Derneğin mallan ve paraları fesih kararı alan genel kurulun kararı uyarın 
ca amacına en yakın bir dernek veya kuruluşa devredilir.

ORTAK HÜKÜMLER
Madde: 20 — Dernek organları kararında çoğunluk aranmaz. Oyların eşit olması ha 

linde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur.
Madde: 21—A) Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklik salt çoğunluk kararı ile olur, 

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

GEÇİCİ HÜKÜMLER
Madde: 22—A) İlk genel kurul toplantısına kadar derneğin kurucuları olan üyeler ge 

nel kurulun görev ve yetkileri yüklenip gerekli dernek organlarını seçerler.
Niyazi Şahin Gemlik 1938 Mevlüt T.O. Serbest Gemlik Haydariye köyü
Celal Ulukaya Gemlik 1941 Ahmet T.C. Serbest Selimiye köyü
Cemal Onsekiz Gemlik 1948 İsmail T.C. -Serbest Orhaniye Mah. Yeşil Sk. No 8 Gemlik
Kerim Mete Gemlik 1948 Osman T.C. Serbest Selimiye köyü Gemlik.
Hikmet Yalçın Ada 1942 Beytullah T.C. Serbest Demirsubaşı Mah. Dik Sk. No 21
Şükrü Mete Gemlik 1943 Osman T.C. Serbest Selimiye köyü Gemlik.
Halil İbrahim Akyol Gemlik 1933 Haşan T.C. Serbest Yeni Mah. Çilek S. No 16 Gemlik.
MADDE: 23 — Dernek organlarının teşkiline kadar dernek işlerini yürütmek ve derneği 

geçici olarak yönetmeğe yetkili geçici yönetim kurulu üyeleri şunlardır:
Başkan: Cemal Onsekiz Gemlik 1948 İsmail oğlu T.C. serbest Orhaniye Mahallesi Yeşil 

sokak No: 8 Gemlik
Başkan yardımıcısi; Kerim Mete Gemlik 1948 doğumlu Osman oğlu T.C. serbest Seli 

miye köyü — Gemlik.
Muhasip: Hikmet Yalçın Ada 1942 doğumlu Beytullah oğlu T.C. serbest Demirsubaşı ma

hallesi Dik sokak No 21 Gemlik.
Yedek Üyeler: Halil İbrahim Akyol Gemlik 1933 doğumlu Haşan oğlu T.C. serbest Yeni 

mahalle Çilek sokak No: 16 Gemlik.
Şükrü Mete, Gemlik 1943 doğumlu Osman oğlu T.C. serbest Selimiye köyü — Gemlik.
Niyazi Şahin, Gemlik 1938 doğumlu Mevlüt oğlu T.C. serbest Gemlik Haydariye Köyü.
Madde: 24 — Bu tüzükte bulunmayan hususlar için dernekler kanununun hükümleri 

uygulanır.

BİTTİ

KÖRFEZ
İLÂN VE REKLÂMCILIK İŞLERİ

Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde
Küçük ilan, Doğum, Gün, Emlâk Satışları, Vefat 

ilanları, Kutlamalar ve Ticari eklamlarlnız için

Körfez Basımevi tlf. 1797 Gemlik
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Gayrimenkulun açıkarlırma ilânı 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No 976/13 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymetli, adedi evsafı
G imlik Topu sicilinin 13.7,1972 tarih pafta : 47, Ada : 197, sahife:321 ve parsel; 113 
de kayıtlı Gemlik Hisar mahallesi Hisartepe mevkiinde kain 2797 metrekare mikdarlı ve bilir 
kişi tarafından 200.000.- lira kıymet takdir edilen 85 ağaçlı zeytinlik açık artırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI

Nişan ve Düğünlerinizde
BUKET—SEPET—Gelin Arabası Süslemesinde 

Konuk Karşılarken Vazo Çiçekleri İçin
UYGUN FiAT

GÖKTAŞ ÇİÇEKEVİNDE
Bayram—Cenaze Çelenkleri için

GÖKTA$ ÇİÇEKEVİ
Not Orkide ve gül kutuları yapılır.

Bahkpazan Mah 2 nolu Cad. Tel : 1995 GEMLİK
I — Satış 17/10/1977 Pazartesi günü saat 11.30 den 12.00 c kadar Gemlik İcra Dai-

resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu en satış masraflarını geçmek
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 27/10/ 1977 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin* 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve ratış mas 
raflarını gtçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

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

medelind'D ödenir.

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

Körfez Arsa Ofisinde
SATILIK ARSALAR

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

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak iatiyenlerin 976/ 13 T. izaleyi şuyu satış sayılı dosya 
numarasıyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îe. îf. K. 126 )

(t) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir İcra Memuru

Kayık ve Küçük

Motorlar için

Barınak

İLAN
। Her türlü Makinah Har
ı fiyat Ve Nakliyeleri
I Şehir İçi Ve Şehir Dı
şına Yapılır i
Uzun Kayalar Sanayi İstiklâl 
Cad. No: 39/4 Tel : 758 Gemlik

GÜNEYSAN
Çelik Termesifon - Galvaniz 

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

Etmektedir.
BALIKPAZARI ALEMDAR CAD 

GEMLİK

Yapılıyor.
•htiyacö cevap verecektir» 
dedi.

Yapımına boşlanan barı
nak için Gemlik F^slıkçlar 
Derneğinin 100 bin lira yar 
dımda bulunacağı açıklanır
ken, barınağın balıkçıların 
istediği şekilde yapılabilme 
si için balık satış komisyon 
forma bir fon konmasının 
düşünüldüğü öğrenildi.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
Donya No: 1977/1151

Davacı Necla Özdemir Vekili v. Halil Seymen ta
rafından Davalılar Hazine Meliye Hazine, Narlı 
Köyü Muhtarlığı «lehlerine açılan tesçil davasının 
yapılan açık duruşması sırasında:
Gemlik Narl’köyü Köy içi mevkiinde kain Doğusu 
y >1, Batısı Ömer özdemir. Kuzeyi Cami, Güneyi 
yol ile çevrili gayrimenkulun senetsizden adlarına 
tapuya tescili Necla Özdemir vekili tarafından 
talep ve dava edildiğinden işbu gayrimen

kul üzerinde başkaca mülkiyst iddasında bulunan
ların ilen tarihinden 3 ay içersinde delilleri ile bir
likte hakimliğimize müracaaıları teminen rica olu
nur. (ilan Olunur.)

BABA
Bisiklet ve Mobilet Tamir Atelyesi 

çeşitli bisiklet ve Mobilet yedek parçaları 
eski bisikletler alınır ve satılır.

NOT : DÜKKÂNIMIZ CUMARTESİ VE 
PAZAR GÜNLERİ HİZMETİNİZDEDİR.
ADHK8 : Alemdarlar Fab. Arkası GEMLİK

Zayi
Gemlik Tekel mü

dürlüğünden almış 

olduğum Bayi Def

terimi kaybettim 

Hükümsüzdür.

Ali Sezer 
Katırlı Köyü

Düğün ve Sünnet ynpncnklnr 
2 saat içinde davetiyenizi alabilirsiniz

Gemlik Körfez Basımevi lif. 1797

ÇIRAK ARANIYOR
Mobilyacılık ve doğrama atelyesinde yetiştirilmek üzere İlkokulu 
bitirmiş çıraklar aranıyor.
Müracaat: Körfez Basımevi Tel 1797 Gemlik
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