
SEÇİM PROPAGANDALARI BAŞLADI Belediye Başkanı 1

CHP Belediye Bşk. Adayı Sarışen
Hlsartepe Mahallesinde Konuşlu “ _ 1

11 Aralık 1977 Pazar günü 
yapılacak olan yerel seçimle 
rin propaganda konuşmaları 
bcş’cdı. ilçemizde ilk kapalı 
salon toptent’s n. CHP Bele
diye Başken Accyt Ziya Sü
rçen Hfscrîepe mahallesinde 
ycp^.

Hsartepe mahallesi Kervan 
KJı.ehanes nde yapılan CHP 
kaça.’: salon toplantısında ko 
nuşen ilçe başkanı Nezih Di 
mili. MC nin ülkeyi yoklar, 
kuyruklar, vurgunlar, diyan 
yaptığım, kardeşi kardeşe vur 
durduğunu.’ eğitim özgürtü- 
nü yok ettiğini, danıştay ka
rarlarının devlet eliyle çiğnen 
diğini vurguladı ve «bu ikti- 
aar 12 Aralık gününden son 
ra mutlaka çökecektir. Yeri 
ne Halk iktidarı kurulacaktır. 
Halk iktidanntn yolu ise 11 A 
rclık günü yapılacak secimler 
de CHP li belediye başkanı- 
na, meclis üyesine, İl genel

Beledive Başkan Adaylarının Kapalı Salon Konuşma
Yerleri Belli Oldu
11 Aralık günü yapılacak 

Belediye Başkanlığı seçim
leri için propaganda konuş- 
rnalan CHP 30 Kasım bönü 
başladı AP kapalı solon konuş 
malarına 3 Aralık günü başlı 
yor.
CHP nin programı şöyledır.
30. Kasım 1977 Hisartepe Ker 

Gazinosu
2 Aralık 1Û-77 Osmaniye Mah’
4 Aralık 1977 Hamidiye Mah.
6 Aralık 1977 Hamidiye Gür- 

"Zeytincilikte Teknik Gelişmeler” 
Konulu Toplantı Yapıldı

İlçe Kaymakafnlığı, Ziraat 
Teknisyenliği ve Ziraat Odasın 
ca Zeytincilikte Teknolojik geliş 
meler» konulu toplantı salı gû 
nü Tüccar Kulübünde yapıldı.

İlçe kaymakamı, Bursa Zi
raat Müdürü Recai Dinçer, 
Bursa Zirai Mücadele Müdü

Zffüa wtofu Mehmet Kantar toplantıda konuşurken..

Meclisi Üyesine oy vermek
le gerçekleşecektir.» dedi. Da 
ha sonra CHP Belediye Baş 
kan adayı Ziya Sarışen ko
nuştu ve kendine görev ve
rildiğinde yapacağı çalışma- 
lan anlattı. Sarışen konuşma 
sında imar planına değinerek 
«yeni yapılan fakat onaylan
mamış imar planı bazı çıkar 
çevrelerinin işine .geldiği, 
menfâatine dokunduğu için 
4 yıldır gerçekleştirilmemiş
tir.» dedi. Sarışen, konuşma 
sının bin bölümünde ise ya
pılmakta olan asfalt çalış
malarını göstermelik «Seçim 
Asfaltı» olarak niteledi ve 
«biz asfaltı İstiklâl caddesin
den değil çamur içinde yü
zen Orhangazi, Osrhangazi, 
Hisar, Yeni Mahalleden baş
latacağız» dedi. Sarışen'in 
konuşmasından sonra yinesöz 
alan CHP ilçe Başkanı Nezih 
Dimili sorunların ancak demok 

leliler Kahvehanesi
7 Aralık 1977 İskele Meydanı 
Danış Ekim Gazinosu
8 Aralık 1977 Balıkpazarı Mah.

AP nin Kapalı Salon konuş 
ma proğramı :
3 Aralık 1977 Osmaniye Ma.
5 Aralık 1977 Balıkpazarı Mah 

TİCARET ve SANAÎİ ODASI SEÇİMLERİ YAPILDI

T. Solaksubaşı Yine Oda Başkanlığına Getirildi

rü Murat Yerli, emekli Zeytin 
Uzmanı Mehmet Kantar ve 
teknik elemanların katıldığı 
toplantıya zeytin üreticileri, 
köy muhtar, okul müdürleri 
ve imamları çağrıldılar. Üreti
cilerin az sayıda katıldığı top 
lontıda Bursa Ziraat Müdürü 

ratik sol bir dünya görüşü ile 
çözümleneceği belirtti. Dimili, 
üçe sorunlarına da değinerek 
temizlik işçilerinin seçim ya 
tırımı yapılan yol işlerinde 
çalıştırıldığını, bu nedenle il
çede temizlik sorunu aksadı
ğını bir temizlik İşçisinin eline 
9 bin lira değil ortalama 2300 
lira geçtiğini belirtti. Dimili’de 
yapılan asfaltın seçim asfaltı 
olduğunu söyledi ve «İddia 
ediyorumkl bu asfalt iki ay 
bile dayanmayacak bozula
caktır.» dedi.

Öte yandan İl yönetim ku
rulu üyesi Yahya Şimşek de 
yaptığı konuşmada MC nin 
devlet bütçesinin iflas ettir
diğine değinerek «bu hükü
met gidici ve bu hükümet dev 
letimizin onurunu dış devlet 
ler karşısında ayaklar altına 
almıştır» dedi.

6 Aralık 1977 Dörtyol Kervan 
gazinosu
6 Aralık 1977 Orhangazi Cad.
7 Aralık 1977 Orhaniye Mah.
9 Aralık 1977 Balıkpazarı Çağ 
layan Kah.
10 Aralık 1977 Ş. Şenol Ga
zinosu.

Recâl Dinçer, Emekli Zeytin
cilik Uzmanı Mehmet Kantar, 
Zirai Mücadele Müdürü Mu
rat Yerli ve diğer konuşmacı
lar zeytinciliğin gelişmeleri 
hakkında bilgi verdiler.

Mehmet Kantar, yaptığı ko 
nuşmado Gemlik ve çevresin 
de yapılan zeytinciliğin İtalyan ı 
ve İspanyol "zeytinciliğinden 
geri olmadığına değinerek 
(dünyadaki zeytincilik konu
daki gelişmeleri günü günü 
no izliyoruz. Ağaç sayıları ba 
lamından da aramızda bir fark 
lılik yoksada ağaçlardan el
de edilen ürün Avrupa ülke- I 
terinde bizden çok ileride dir 
Amaç birim ağaç başına üre 1 
timi yükseltmek^ bilgili zeytin 
ellik yapmaktır. Günümüzde I 
gövde zeytinciliği,, yerine çdal. I 
zeytinciliği başarılı şonuçlgr I 
vermiş, merdivene, sırığa ar
tık gerek kalmamıştın Dal 

.zeytinciliğinin verimi boldur. 
Bir sorunda ağaçların. genç
leştirilmesi sorunudur. Gem
lik'te 1 milyon 200 bin yaşlı 
ağaç vardır. Planlı şekilde bu 
ağaçların gönçleştirilmesi zo 
runludur.» dedi.

Ziya Sarışen Hisartepa Mahallesinde konuşurken görülüyor:

Örneği gönderilmedi dize

Bağımsımsız Aday Ali Ünal’ın Amblemi
Yüksek Seçim Kurulunca
Kabul Edilmedi

Yakında yapılacak olan be 
lediye başkanlığı seçimlerine 
Bağımsız olarak katılan zey
tin tüccarı Ali Ünal’ın oy pu
sulalarında kullanacağı amb
lem Yüksek Seçim Kurulunca 
asıl örnek’ gösterilmediği için 
kabul edilmedi.

Kendisine yuvarlak zemin 
içinde ağzında defne dalı olan 
beyaz güvercini ablem seç-

Gemlik Ticaret ve Sanayi i 
Odasının yapılan seçimlerin 
de" Tevfik Solakbaşı yine oda 
yönetim kurulu başkanlığına 
seçildi.

28 Kasım günü Ticaret ve 
Sanayi Odası Salonunda ya - 
pılan seçimlere geçen yılla
rın tersine tek grup katıldı. 
Daha çok geçen yılın yönet! 
çilerini oluşturan yeni yöne
tim kurulu şu şekilde oluşu
yor . Tevfik Solukbaşı (Bşk.) 
Ahmet Çeterez (Bşk yar.) Hik 
met Yıldırım (muhasip) Sinan 
Akman, İbrahim Aydın, Ya
vuz Alemdar, Mehmet Girgin 
(üyeS analts’.

Öte yandan. Ticâret ve Sa
nayi Odası MecîidBaşkanh- 
na yine Ahmet '7111102 seçildi.

Yeniden Oda Başkanlığına 
seçilen T. Solaksubaşı 

fiğini söyleyen Ali Ünal, Yük
sek Seçim Kurulunun vermiş 
olduğu karara şaştığını bildir 
di. Ali Ünal şöyle konuştu.« İl 
çe Seçim Kurulu yapılacak 
seçimlerde kullanacağımız oy 
pusulasında bulunacak özel 
işareti bizden 31.10.1977 günlü 
yazılarla istendi. Bizde İlçe 
Seçim Kuruluna verdiğimiz 
yazıda amblemimizin konu
sunu ve rengini belirttik. Yük
sek Seçim Kurulundan adıma 
gelen yazıda oy pusulasının 
basılmış örneğinin verilmedi
ği gerekçesiyle ablem kullana 
mıyacağım belirtildi. Bize veri 
len yazıda örneğin c-slı-isteri 
memiştir. Durumu ifgiitiere be 
lirttigimiz halde sûre gecik
tiği için seçimle: e ab'emsiz 
olarak katılacağım.

Öte yandan Küçük Kumla 
Bağımsız Belediye Başken

I adayı Kemal Tekîn'in de ab- 
| tem olarak seçtiği gemici ça 
i pası Yüksek Seçim Kurulu ta 

rafından aynı gerekçe ite ka- 
| bul edilmedi.

Konser Getiriliyor
İlçemizde Bir süre önce ku 

rulon Hcmidiyeliter Kültür ve 
Daycn-şma Demeği Türk Holk

I müziği ve Türk Sanal müziği 
srnotçıtor.mn kat lcccğı kon 
ser getiriyor,

13 Aralık günü Şirin Sine 
masında yapılacak oian kon 
sere Nurettin Dadaloğlu-Şük 
ran Ipok-Mine Şen ve Samı. 
Hazinses îte İlizyonist Kab-ri- 
no katılacak.

Akıt gazetemize yoptığ' yaztu 
açıklamada son günlerde go 
rülen elektnk kesmtılenyie 
belediyenin hiçbir dışkısı ol
madığım söyledi.

Akıt'ın açıklaması şeyledir 
«Bazı muhal.flenm tarafından 
Belediye elektrik işletmesi ko 
tulenerek cereyan kesintile
rinin Belediyemızen üzerine 
yüklediklerini öğrendim. Bu 
kesintiler ana trafodan yanı 
Bursa'don yapılmaktadır Cok 
nadir sert rüzgarlarla ve fır
tına lorla kopan elektrik tel 
leri çalışkan ve cefakâr elek 
trikçi personelimiz tarafından 
en kısa zamanda giderilmek
tedir.

Sular akmaması şikayetler 
varsada iki yıldır Gemliğ'e 
yağmur yağmamasından yer 
altı kurumuştur. Pompalan- 
mız zorladığında çeşmelerden 
çamur aktığı herkesçe bilin 
mektedir. Müteahhitin aksa
maları ise Nacaklı suyunun 
zamanında akmasını engel-
lemiştir. Şimdi belediyemiz 
işi ete almış suyu on gün için 
de manastıra, bir ay içinde de 
Gerfflik’e akıtacağız.»

Küçük Kumla 
Bağımsız Adayı 
Kemal Tekin
Bildiri Yayınladı

Küçük Kumla bağımsız be 
lediye adayı Kemal Tekin ya 
yınladığı bildiride çalışma 
programını açıkladı.

Kemal Tekin programında 
özetle şunlara yer verdi. Yeni 
bir imar planı yapılacak yol, 
su kanalizasyon çalışmaları
na yeniden başlanacak, yalı 
arka bahçeleri değerlenecek 
dürüst ve namuslu yönetim 
sağlanacak, sağlık ocağı ku
rulup doktor, ebe, sağ
lık memuru bulundurulacak 
çöp kamyonu ve vtranjör ah 
nacak, spor tesisleri kuruta
cak köye yakın otan orman 
alanı orman dışı bırakılıp köy 
tüye doğrtüocok. elektrik şe 
bekesi güçlenecek, ortaokul 
yapımı sağlanacak. turistik 
tesisler kurulacak kur’cn kur 
ve camii yapımı sağtanocok.

Küçük Kumla 
Bağımsız Belediye Bşk. Adayı

KEMAL TEKİN



Sayf & 2

gemUik

AP Belediye Başkan Adayı İbrahim Akif'in 
İlçemize Yapacağı Hizmetleri Yayınlıyoruz

KÖRFEZ 3 Aralık 1977 Cumarteş

Gemlik Gemsas Sahil Sitesi Cami Yaptırma ve 
Kuran Kursu Yaşatma Derneği Tüzüğüdür

1» Osmaniye Mahallesinin mübrem ihtiyacı olan bir camii yaptırılacaktır.
2- Hamidiye Mahallesi civarında müsait bir yarda yeni bir mezarlık yaptırılacaktır.
3- Bu günkü Pazar yerine 250 adet dükkan yapılarak yeni bir çarşı yapılacaktır.
4- Pazar yerinde yapılacak yani çarşının üzerine 1500 kişilik modern bir düğün salonu yapılacaktır. Bu 

salon halkın ihtiyacına tahsis edilaçek. çok fakir ailelere ücretsiz olarak verilecektir. Bunun haricindeki va* 
tandaşlara cüzi bir fiat karşılığı kiraya verilecektir.

5- Derenin üstü kapatılarak üzerine ihtiyacı karşılayabilecek yeni bir pazar yeri yapılacaktır.
6- Balıkpazarı tarafında ikinci bir Cuma pazarı kurulacak ve böylece ilçemizde haftada iki pazar 

olacaktır.
7- Mezarlık yolu genişletilecek ve yol asfaltlanacaktır.'
8- Mezarlık yeniden tanzim edilecek ve yanına bir otopark yapılacaktır.
9- Belediyeye bir cenaze arabası alınacaktır. Fakir vatandaşlara bedava fakir olmıyanler içinde az bir 

ücret alınacaktır.
10- İlçemizde yapılmakta olan hastahane kafi gelmeyeceğinden yeniden tam teşekküllü bir devlet has- 

tahanesi yapılacaktır.
11 Yeni imar planında belediyeye ait arsaların ucuz mesken sahası olarak tahsisi için çalışılmaktadır. 

En kısa zamanda Gemlik'te oturan ve evi olmıyan fakir, işçi, memur ve emekli ailelere sembolik bir fiatla 
aynı zamanda taksitle verilecektir.

12- Tersanede yapılan balıkçı barınağı bu gün ihtiyaca kafi gelmediğinden mendireğin uzatılarak esaslı 
bir liman hafine getirilmesine çalışılacaktır.

13- Kayıkhane ve tersane istikametinde yapımı devam eden dolgu işi en kıza zamanda ikmal edilerek 
beton ve ağaçlandırma işleri önümüzdeki yaz tamamlanmış olacaktır.

14- İhalesi yapılan 50.000 M2 .asfalt ile 60.000 M2 kare parke kaldırım ve beton yol en kısa zaman
da tamamlanacaktır

15- Nacaklı suyu Manastır mevkiine kadar gelmiş bulunmaktadır. Bir ay zarfında halkımız taşdelen 
suyu ayarındaki bu suya kavuşmuş olacaktır. Bu su 100.000 nufusa kafi gelecek miktardadır.

16- Vatandaşlarımızın belediye ile olan işlerini rahatça yapabilmeleri için yeni bir belediye sarayı yapımı 
çalışmalarına başlanmıştır.

17- Belediye tarafından arsası temin edilmek şartı ile bir sanayii çarşısı yapılacaktır va esnafa müsait 
teks tler ile verilecektir. ,

18- Kayıkhanede başlattığımız balıkçı barınağı inşaatı önümüzdeki yıl içinde tamamlanacaktır.
19- Ova kısmında, Orhaniye ve Yeni Mahalle civarında teşekkül etmiş ev sahiplerine plan dahilinde 

elektrik ve su verilecektir.
20- Halen belediyenin bir doktoru kafi gelmediğinden ikinci bir doktor kadrosu temin edilecek ve bu 

doktor evlere g'derek fakir hastaları parasız muayene edecektir.
21- Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.
22- Gemlikten İstanbul'a arabalı vapur seferleri çalışmalar sayesinde başlatılmıştır.
23- Yavrularınıza şehrin münasip yerlerinde çocuk bahçeleri yaptırılacaktır.
24- 1978 senesinde devlet planlamasından işin takibi sonunda çıkmış bulunan 15.000.000 lira sarfı ile 

kapalı spor salonu ile hali hazırdaki stadyum en modern şekilde bitirilmiş olacaktır
25- Fakir fukaranın kimseye el açmaması bakımından modern bir düşkünler evi yaptırılmasına çalışılacaktır.
26- [ki otobüs kafi gelmediğinden şehrin muhtelif yerlerine seferler yaptırılmak üzere bir otobüs daha 

alı -.acaknr.
27- Gece kondu tapularının muamelesi bitmek üzeredir, iki ay içinde tapular halka verilecektir.
18- Sanat okulu ihalesi yapılmıştır. 1978 yılında bitmiş olacaktır. Çocuklarımız Sanat okulunu memle

ketimizde bitireceklerdir.
29- Halkın çeşidi ihtiyaçlarının ucuz temini için modern bir tanzim satış mağazası yapılacaktır.

Medde: 1 — Derneğin Adı: Gemlik Gemsoz Sahil Site Cami Yaptırma ve Kufa 
Kursu Yaşatma Derneği
Madde: 2 — Derneğin Merkezi: Gemlik Gemsoz Sahil siteleri yanında.
Madde: 3 — Demeğin Faaliyet Sahası: Bursa — Gemlik ve mülhakatı dahilidr
.Medde: 4 — Demek: Siyasetle uğraşmaz.
Medde: 5 — Derneğin Şubeleri: Yoktur.
.Madde: 6 — Derneğin Amaç ve Gayesi:

c) Yeni cami yaptırmak, yaşatmak. Kur*an öğretmek ve Miıffma 
vatondoşionn toplu halde namaz kılmalarını sağlamak.

b) Site ve Mahalle sakinlerinden ve Kurtan Kursuna iştirak etmek • 
teyenleıin asgari iik okul mezunu olanlardan aday kaydı ycpıtarc 
Din dersi ve kuran öğretmek.

c) Kuricn binesi yeri satın almak, varsa bağışını kabul ederek. Kura 
kursu binası yapmak ve yaşatmak.

a) Kuran kursu öğrencilerine sosyal yardımlarda bulunmak 
Madde: 7 — 1830 Sayılı Dernekler Kanununun: 7. maddesinin C. maddesine go 
re derneğin kurucularının ad, soyadları, meslek veya sanattan ile ikametleri mi 
uyrukları gösterir kurucuiaıdır.
Adı ve Soyadı Baba adı Doğum T.Y. Tabi. Mesleği Adresi
Bedri Yedikerdeş Feyzullah Üsküp 1331 T.C. Bakkal Ulu Mah. Ulu Cad. No: 135 Sanı
Mustafa İzgür M. Arif Konya 1340 T-C- Doktor Altıparmak Cad. ve Sk. No: 2/4

Seyfettin Demircloğlu A. Cemal Karacabey 930

Ekrem Varderlı

Mehmet Tüfekçi

Ismail Küçüker

Abdullah Yılmaz

Edip Üsküp 1923 T.C.

Yusuf Üsküp 1934 T.C.

Şükrü Bursa 1930 T.C.
Alî Üsküp 1937 T.C.

Madde: 8 — Derneğe Girme Şartları:

T.C. Sucu Muradiye Kayabaş aakak 32

Konfek. Çırpan Mh. 2. Sümer Sk. Arar Ap 1
Çantacı Tophane Ortapazar Cad.
Tornacı ApdaJ Mh. Apdal Sok. Noo. 17
Yorgancı Fevri çakmak Cad. Yüksel Afi. 2?

a) 18 yaşını bitirmiş olmak.
b) Medeni haklara sahip olmak,
e) Siyasi ve adi suçlardan mahkûm olmamak,
d) İdare heyetince tasdik ve kabul olunmak. 

Madde: 9 — Dernekten çıkma ve çıkarılma: Üye bir yazı ile dernekten istifa et
ligini idare kuruluna bildirir ve istifası kabul edilir.

Dernekten çıkarılma :
a) Şerefsizlik, haysiyetsizlik ve bazı suçlardan mahkûm olmak,
b) Medeni haklardan mahrumiyet cezası almak,
c) Siyasi ve adi suçlardan mahkûm olmak,
d) Derneğin şeref ve haysiyet kırıcı hareketlerde bulunmak, idare I» 

yetinin kararlarına karşı gelenler, arkadaşlarını dernek aleyhine asılsız isnat 
larda bulunanlar, idare heyetinin 2/3 nün ekseriyeti ile dernek çıkarılırlar
Madde: 10 — Derneğin Organları:

a) Genel Kurul
b) Denetleme Kurulu
c) Haysiyet Divanı
d) Yönetim Kurulu.

Madde: 11 — Genel Kurul Toplantısı:
a) Genel kurul toplantısı iki senede bir Ekim ayında yapılır.
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veyo 

hut dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplamı 
Madde: 11 — Olağan Genel Kurul: Toplantıları iki yılda bir yapılması zorunluda

a) Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
b) Denetleme kurulunun talebi veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazı 

isteği üzerine yönetim kurulu dernek genel kurulu bir ay içinde tor 
iantıya çağırır.

e) Denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden
müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi Dernek üyeleri arasından üç
İik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Madde: 12 — Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne göre genel kuruta katılma hak 
bulunan üyelerin listesini düzenler, genel kurula katılacak üyelere en az 10 gi 
önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi iki gazete ile ilân edilme 
üzere toplantıya çağırılır, keyfiyet mahalli mülkiye Amirine bildiridir ve ûyete 
davetiye de gönderilir.
Madde: 13 — Genel Kurul toplantıları: Dernek merkezinin bulunduğu yerdi

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
İLAN

1977/1135

Davacı Hünkar Balcıvekili avukat Zeki Gemicioğ- 
taraftndan davalılar Hazine Karacaali köy m ıhtarlığı 
aleyhlerine açılan tesçil davasının yapılan açık duruş* 
ması sırasında

Mahkememizin 18.10.1977 tarihli ara kararı ge
reğince dava konusu Gemlik Karacaali Köyü mezarlık 
mevkiinde kain doğusu Halil Avdın, batısı Kaya Polu 
kuzeyi Halil Aydın ve kısmen Münevver Uzun, güneyi 
kısmen yol ve kısmen Osman Kahveci ile çevrili,

Gemlik Karacaali Köyü ova mevkiinde kain do- 
duşu İsmail Sap, Batısı Hilmi Cezayir, kuzeyi yol ve 
güneyi Abdullah ile çevrili zeytinlik senetsizden da
vacı Hünkar bafcı adına tapuya (esçili vekili avukat 
Zeki Gemicioğlu tarafından talep ve dava edildiğin
den iç bu gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet id
diasında bulunanların ilan tarihinden 3 ay evvel de- 
lilferı ile birlikte hakimliğimize müracaatları teminen 
ilan olunur,

ZAYİ İLÂNI
tonlik Tekel Mödurluıjünden almış olduğum 3 numaralı 

bayi krtera defterimi zayi ettim.
Yenirini alaeağmtdan eritirinin hlikmO yoktur.

Tekel Bayii
Ahmet Acarlı

Kongre İlanı
Hamidiyeliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin 1. 

olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündeme gö
re 20 Aralık 1977 Salı günü saat 19.00 da 27 Ma
yıs İlkokulu salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelere duyurulur
Yönetim Kurulu

Gündem :
1- Açılış ve yoklama — 2- Kongre divanı seçimi 

3- Saygı duruşu — 4- Faaliyet ve hesap raporları
nın okunması — 5- Faaliyet ve hesap raporlarının 
müzakeresi — 6- Müteşebbis idare heyetinin aklan
ması — 7- Ana tüzüğün 18 nci maddesine göre ai
datların tesbiti — 8- Dilek ve” temenniler — 9- Yö
netim, Denetim ve Onur kurullarının seçimi — 10- 
kapanış •

TASHİH İLÂNI
Gemlik İlçesi Umurbey Köyü Hane 48 Cilt 8 sa

hile 41 de kayıtllı olanı Pekmez soyadımız) Gemlik 
Asliye Hukuk. Hakimliğine açtığımız dava sonucunda 
16. 11. 1977 tarihi 1977/1217 esas 1977/755 karar 
sayılı karar II» Akyol olarak tashih etmiş olduğumuz 
ilan olunur.

Davacı Davacı
İsmail Pakma» fAkyol) Haşan Pekmez (Akyol)

başka yerde yapılamaz.
Madde: 14 — Toplantı Geri bırakıldığı takdirde: Üyeler ikinci toplantı tor&ur 
den itibaren en az beş gün önceden geri bırakılma sebepleriyle toplarftmı 
günü, saati, yeri ve gündemi iki gazete ile ilân olunarak yeniden çağnfrr • 
durum mahalli mülkiye Amirine yazı ile bildirilir.
Genel kurul toplantının birden fazla geri bırakılması caiz değildir.
Madde: 15 — Genel Kurul: Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma beki 

■bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır, ilk toplantıda yete 
sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci taçVR 
tıya iştirak eden üye sayısı ne olursa olsun dernek yönetim ve denetleme kunt 
lan üye tam sayısının toplamının iki katından aşağı olamaz.
Madde: 16 — Genel Kurul Toplantıları: İlânda belirtilen ve mahalli Mülkiye Anı 
rine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır genel kuruta katılacak üyeler yi 
netim kurulunca düzenlenecek listedeki adlan hizasına imza ederek toptan 
yerine girerler 15 maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutandı 
ia tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönefi 
kurulundan biri tarafından açılır. Hükümet, komiserinin toplantıya iştirak etm 
miş olması toplantının tehirini gerektirmez.
Madc’e: 17 — Toplantının Açılması: Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üz 
re bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilin
Toplantının yönetimi Genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağı 
düzenler ve başkanla birlikte imzalar; toplantı sonunda bütün tutanak ve tu 
geler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tor 
fından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.
Madde: 18 — Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: Aşağıdaki hususlar görüşûfı 
karara bağlanır.

a) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi mevcut: yönetim kurulu üyel&rir 
salt çoğunluğu ile bazı madde veya tüzüğün tümü- değiştirilir 1 
en büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir:

b) Dernek organlarının seçimli
c) Yönetim kurulunca- hazırlanan’ bütçenin görüşülüp aynen veya c
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GÖRİJS^m.
Türkiye batmıştır. Türkiye uçurum ke- 

andatkr. Türkîyenîn edeme dengesi bozul
muştur. Türkiye, memurlarna maaş ödeye- 
miyecek duruma gelmiştir. Ulcslar Arası Pa 
rafonu. Türklyeyi sulatma çekmiş; krediler 
için ekonomik sert kcşul’ar öneriyor. Ya
landa, Türkiye, paranın değerini dü
şürecektir. ardından paramızın değerinin dü 
şüruidüğünü görüyoruz. Türkîyenîn, dışta
ki saygınlığı kalmamıştır. Türk Hükümeti sö 
züıse güvenirliğini yitirmiş; İrak petrol pom 
pelemeyi durdurmuştur. Çünkü, Türkiye bu 
ûikeye, 211 milyon dolarlık borcunu öde
yememiştir. Türkiye’de karaborsacı, vurgun 
cu, soyguncu işini açıktan görüyor. Pahal- 
Iıiık, zar zar geçinen, dar gelirlinin belini 
bükmüş, perişan etmiştir. Türkiye'de ilaç 
değerleri el yakıyor; keseleri yetmeyenler 
ilaç alamıyorlar. Türkiye’de anamalcı (ser
maye) acılar içinde kıvrananların, çığlıkla
rım duymazlıktan gelerek, lüks otellerde 
«skisini yudumiuyor, keyiflice. Türkiye'de 
hükümet, parçalanmış desti görünümde. 
Türkiye’de memur öğretmen kıyımı sürdü- 
râimekte. Türkiye’de her kişinin başlıca so 
ranian arasında can, mal güvenliği önem
li yer tutuyor. Türkiye’de, bîr azınlık parti, 
devleti adım adım ele geçirme girişimini; 
karanlık düşünceler doğrultusunda sürdü
rüyor. Öğretim kuramlarında, öğretim yapı 
tamıyar. Türkiye, mehter yürüyüşüyle geçi
lemez durumda alan yollardan, darboğaz
lardan. geçmeye çalışıyor. Türkiye’de kom
şun, yoksulun açken, sen tak yatamazsm 
cümlesi de akla gelmez durumda, şehirler 
de. kasabalarda, köylerde,, tabancalı çete
ler, kabadayılar, haraççılar cirit atmakta; 
kafacıklanndan ne geçiyorsa, anlan yap
maktalar. Daha nice, çokça sorunlar, sorun 
lanmız...

Yakanda sıraladıkianmız üzerinde tek 
tek durularak; düşünmemiz, yorum yapma
mız gerek. Bu yorumlan yaparken de, ulus 
sever, yurtseverce tarafsız kalmamız da ye 
rinde afur. Bu partinin kati, tutucu üyesi 
almak; görünen gerçekleri görmemezliğe 
gelerek, elimizin tersiyle itmek olanak dışı
dır Kendimizi aldatmaktan öteye geçemez, 
içimizdeki ses bize, doğrulan seslenerek, 
ağamızdan çıkan her çarpık sözü suratımı 
za vurmaktadır. İçimizde ki sesi de, bastıra, 
basura yalan söylüyor, gerçekleri yatsıtıyo- 
ruz. Taraflı tarafsız yukanda sıralanan

dertlerimizi, benimseyebilir misiniz? Ne tür 
siyasal görüşlü olursa olalım. İçimizdeki 
sose.-vicdanımıza-uyarak doğruları görmek 
benimseyerek, yurdumuzun girdiği açmaz
lardan çıkmasını dilemek,- dilemekde çö
züm getirmez. O zaman, çözüm yollarını ara 
mak, vatandaş olarak yine bizlere düşer. 
Bölgemiz milletvekillerine uyarı mektupları 
mı yazalım? Karşılaştığımızda, nedir bu yap 
tığınız, nerede kürsülerdeki yeminleriniz mi 
diyelim? Eh, bunları da söyleyebiliriz. Yur 
dun, ulusun dertlerini, bizleri yönetenlerin 
ağzından dinleyebiliriz. Ne getirir? Adam, 
mecliste, seçmenlerinin yurt sorunlarında 
ki görüşleri, kaygılan şöyle, böyle mi diye
cek, meclis kürsüsünde? Sayın milletvekil
leri aramıza girdiklerinde, içinde bulundu
ğumuz durumun bize yüklediği taşalı, .acılı 
kaygılı pakatleri önlerine sermekten de ge 
ri durmayacağız. Bu sıralananlar ulusça 
uyarmalar yerine geçmeyeceğinden, etkisi 
az, sınırlı olacaktır; Ya daha etkini? Oyla
nınız. Bu oylar partileri, hükümetleri sarsar 
bir- güçte olursa, ayaklar suya erer.

Bugün, seçim havası içindeyiz. 11 Ara 
Iık pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 
oylar etkin olur, CHP çoğunlukta seçimleri 
alırsa, Demirel hükümetinin düşmesi hazır. 
Seçmen vatandaş! Hangi siyasi görüşün İçin 
de olursa ol, senin de kaygılı olduğun üze 
rinde tartışma götürmez. Nereye gidiyoruz? 
Ne oluyor? bu memleketin, fakir, fıkaranın 
hali ne olacak? Kazandığım parayla nasıl 
geçineceğim? Manavın kasabın, bakkalın 
yanına yaklaşamıyorum. Eti kasapta, pey
niri, yoğurdu, zeytini vitrinlerde seyrediyo
rum; ne olacak halim? Sorularını çök sor
duğun olur kendine yakınlarınızla dertleş
melerde ön sorunlarınızın, sorunlarımızın 
bunlar olduğunu da yadsıyamayız (inkâr). 
Öte yandan MC hükümetinin gitmesi için, 
umutla beklenildiği de açıkça ortada. Tek 
seçenek ne olacak?

Tek seçeneçe gelince : İlçemizde, yur 
dumuzda olsun, CHP nin çoğunlukla yerel 
yönetimleri kazanması olacaktır. Kurtuluş 
bekleniyorsa, içte dışta saygın bir hükü
met bekleniyor, daha kaygısız bir yaşam 
bekliyorsa; unutmayalım MC yıkılmalıdır. 
Oylar dağılmadan CHP de toplanmalıdır. 
Başkaca bir seçenek beklemiyoruz, bulamı
yoruz da.

Menkulün Açık Artırma

ilanı
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 976/365 T.

Bu harçtan del ayı hacizli ve aşağıda cio», miktar ve kıymetleri yazılı mallar sa- 
oş> çıkan lanytır.

Birinci artırma 14. 12 977 günü saat 14.00—14-15 de Gemlik K. Kumla ya
ta Ne. 101 de yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmadığı 
tekrirde 15 12 977 gnûü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiat ve- 

«atılac»ğj ve »atış şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masrafı vcril- 
taktirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak 

tWjresleriH yukarıda yazılı dosya numarasıyle icra memurluğuna başvurmaları 
ita efuaur.

îcra Memuru

C.H.P. Belediye Başkan Adayı Ziya Sarışen’in 
İlçemize Yapacağı Hizmetleri Yayınlıyoruz
11 Arahk 1977 Tarihinde tüm yurtta yerel seçimler yapılacaktır. Bu arada şirin GemfiğMea 

sîzler, bir Belediye Başkanı ve 24 Belediye meclis üyesi seçeceksiniz.
Ben hemşehriniz ZİYA SARISEN de CHP sinden,. Gemlik Belediye Başkanlığına siz Gemlik

lilere hizmet edebilmek amacıyla talip oldum. Seçildiğim taktirde. Gemliğimize ve içinden biri ola
rak siz Gemlikli hemşehrilerime hizmet etmeyi, kendime görev sayıyorum.

Değerli kardeşlerim, oylarınızla Belediye Başkanlığına geldiğim taktirde yapacağım hizmetler 
şunlardır:

1 — Gemliğimizin halihazır durumunda tutarlı ve sağlıklı bir İMAR PLANI yoktur. Yeni yapılan 
onaylanmamış imar planı ise, bazı çıkar çevrelerinin işine gelmediği, menfaatlerine dokunduğu içiş 
aradan 4 yıl geçmesine rağmen gerçekleştirilmemiştir. Böylece güzel Gemliğimiz gittikçe çirkinleşme
ye başlamış, kiradan kurtulmak isteyen dar gelirli hemşehrilerimiz tek katlı veya iki katlı bir ev ya
pabilmek için, belediye koridorlarında büyük sıkıntılar çekmişlerdir. Ve de çekmektedirler .Bu sıkıntılar 
hepimizin sıkıntısıdır. Bu bakımdan bazılarının işine gelmediği için bir kenara itilen Gemlik İmar Plan 
çalışmalarına yeniden hız vereceğim. Yeni İmar sahalan açarak, dar gelirli ufak arsa sahiplerine 
inşaat yapabilme imkanı sağlıyacağım. Bununladakalmıyarak küçük esnafımız vebilhassa küçük sa
nayici esnafımız için imar Planında bir SANAYİ ÇARŞISI'sının yer almasını ve toplu halde bulun
malarını sağlıyacağım. Yeni hazırlanacak imar planında, küçük esnaf ve küçük sanayici için ge
rekli önem verilecektir. Yeni İmar planında çocuk parkları, spor tesisleri (Kapalı ve açık), sağlık ve 
öğretim, BARINAK ve LİMAN tesisleri büyük önemarzedecektir. Benim ve Partimin gözünde tüm va
tandaşlar EŞİTTİR. Bu sebeple bazı kişiye üç kat, bazı kişiye yedi kat, bazı kişiye dört kat olarak ve
rilen aynı sokak veya caddedeki İMAR DURUMU EŞİTSİZLİĞİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIM.

2 — Dört yıl evvel vadedildiği halde hâlâ verilmeyen GECEKONDU TAPULARI,dar geliri! sı
kıntı içinde yaşayan gecekondu sahiplerine tarafımdan verilecektir. Ayrıca dar gelirli emekçi kardeş
lerimiz için SOSYAL MESKEN ler yaptırılacaktır. Belediyemiz tıpkı İZMİT şehrinde olduğu gibi BAG- 
KÜR ve Sosyal Sigortalar kredilerindende istifade etmek suretiyle, bu sosyal meskenleri mutlaka 
yaptıracak ve dar gelirli oturacak birgöz odası olmayan, kira ödemekten canı çıkan vatandaşları
mıza, ufak taksitler şeklinde ödenmek şartıyle devredilecektir. Belediye gecekondulun yıkmak sure
tiyle, Gecekonduculuğu önleyemez. Gecekondu yapmaktan başka çaresi olmayan dar gelirli va
tandaşı meskene kavuşturmak suretiyle ancak gecekonduculuğu önleyebiliriz. Fakat bu zamana ka
dar yapılmış, elektrik ve sudan mahrum, çamur deryası içersinde bulunan, burada yaşamak zorunlu
luğunda bırakılan bu hemşehrilerimizin dertlerini kökünden halledeceğim.

3 — Hepimizin bildiği gibi Gemliğimizin bazı yerlerinde SEÇİM ASFALTI çaiışmalan son za
manlarda başlamıştır. Belediye Seçimlerine 1 ay kala başlatılan bu yol asfaltlama çaiışmalan gös
termeliktir. 4 yıl çamur ve su içinden geçebildiği taktirde evine gidebilen hemşehrilerimizi göster
melik değil, gerçek ve etkili bir çalışma ile bu dertlerinden kurtaracağıma inanıyorum. Asfalt çalış
malarına hemen başlıyacağım. Ama önce İstiklâl caddesinden değil. Çamur içinde su içinde yüzen 
Orhangazi caddesinin ve ara sokaklarından, Hisar Orhaniye, Osmaniye, Hamidiye ve Yeni Mahal
lesinin dar ara sokaklarından öncelikle başlamam şartıyle. Amacım bugüne kadar bir kenara itil
miş, horlanmış, yardım eli uzanmamış, çamur içinde, susuz ve elektriksiz bırakılmış hemşehrilerime 
ve .= mahallelere öncelikle yardım elimizi Belediye olarak uzatmaktır.

4 — Susuzluk giderilecek çeşmelerden 24 saat devamlı su akacak Dört senede hâlâ gelmeyen 
suyu en kısa zamanda getirtmek başlıca amacım-dır.

5 — Dar gelirli halkımın ekonomik sıkıntılarını hafifletebilmek amacıyla BELEDİYE tanzim 
satışları yapılacak, mesleki teşekküllerin kurduk lan tüketim kooperatifleri, küçük esnafımıza zarar 
vermeden desteklenecek Böylece halka ucuz tüketim malları temin edilmeye çalışılacaktır.

6 — Sağlık tesisleri en kısa zamanda Gemlikte kurulacaktır.
7 — Hava ve Deniz kirliliğinin önlenmesi için etkin tedbirler alınacak, sanayileşen bir fab

rikalar şehri haline gelen Gemliğimizle bu fabrikalar tarafından kirletilmemesi için tüm yasal yol
lar eksiksiz olarak uygulanacaktır.

8 — Halihazır pazaryeri kaldırılacak, oraya Küçük esnaf için, birçok dükkân ve mağazaya ihti- 
Iva eden, içinde DÜĞÜN SALONU bulunan bir iş hanı yaptırılacaktır. Pazaryeri ikiye çıkartarak, 
uzak mahallede oturan halkımıza hizmet böylece ayağına getirilecektir.

9 — Belediye sağlık hizmetleri halka indirilecek doktor adedi en azından ikiye çıkartacak
tır. Muayene olabilmek için tüm formaliteler kaldı nlarak halkı bezdirmeden sağlık hizmeti halka gö
türülecektir. Yoksullara parasız ilaç dağıtılacaktır.

10 — Belediye otobüsleri kâr gözetmeksizin kamu yaran göz önünde tutularak, en ücra so
kaklara kadar sık olarak işletilecektir. Ayrıca kapalı otobüs duraklan yaptırtacaktır.

11 — Mezarlık halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilecektir. Ayrica bir Belediye 
CENAZE işleri arabası hizmete konulacaktır.

12 — Rıhtım ve park bugünkü bakımsız durumundan kurtanlacak Gemliğimize yakışır bir hale 
getirilecektir.

13 — Halkımıza ve Balıkçı esnafımıza hizmet edebilmek için ihtiyaca cevap verecek şekil
de modern BALIKHANE ve tanzim satışı yerleri yaptırılacaktır.

14 — Sanat Okulu gecikmeden yaptırtacaktır. Spor tesisleri bugünkü terkedilmiş durumundan 
kurtarılarak Gemliğimizin tüm çevresinin Spor Merkezi haline getirilmesine çalışılacaktır. Ayrıca Ka
palı Spor salonu yaptırılacaktır. Su sporlannada büyük önem verilecektir.

15 — Hisartepe ve Cumhuriyet Mahallelerine birer ilkokul yaptırtacaktır.
16 — Temizlik işçileri sadece temizlik işlerinde çalıştırılacak böylece son zamanlarda ada

makıllı kirlenen güzel Gemliğimiz tertemiz hale getirilecektir.
17 — Yakacak sorunu; yetmeyen kömür tahsisi çoğaltılarak ve halka ucuz yakacak temini Be 

halledilecektir.
18 — Yoksulların giyim ve gıda sorunlan halkımız ve belediyemiz yardımlarıyla giderilmeye 

çalışılacaktır.
Değerli işçi kardeşlerimiz, Belediyemiz ile Temizlik işçileri arasında ceryan eden toplu söz

leşme müzakerelerinde ve grev sırasında kimin kimden yana olduğu anlaşılmıştır. Bugün Belediyenin 
kabul ettiği son zamlara göre bir temizlik işçisi ortalama aylık net olarak 2300.— TL. sı almaktadır. 
Ama bugünkü ağır ekonomik şartlarda bununla da geçinmek mümkün değildir.

Gemlik Belediyesinin halkımız için hizmet eden HALKIN BELEDİYESİ yapacağım. Dar gelirli
nin, küçük esnafın, işçinin yoksulun, küçük sanayicinin TÜM GEMLİKLİLERİN belediye Başkanı yola
cağım. GEMLİKLİLERLE BİRLİKTE, GEMLİKLİLER İÇİN GERÇEK HALKÇI BELEDİYEYİ KURABİLMEK 
İÇİN OYLARINIZI BEKLİYORUM. Saygılar Sunanm.

kıyaMtî
Kr, Adedi Cievi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)
00 1 Sabrı Epiri imali toğok mekanik 1.37 metre

lik faal vitrin buzdolabı
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Matbaamıza çalıştırılmak üzere ilkokulu bitirmiş |
12—13 yaşlarında çırak alınacaktır. |
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KÖRFEZ
3 Aralık 19/7 Cumartesi

Gemlik Geııısas Sahil Sitesi Cami Yaptırma ve
Kuran Kursu Yaşatma Derneği Tüzüğüdür

ğiştirilerek kabulü.
d) Derneğe lüzumlu olan taşınmaz gayri menkûl satınalma, varsa ba

ğışım kabul etmek, kuron kursu binası satın almak ve hususunda 
yönetim kuruluna yetki vermek

e) Derneğin feshi.
t) Mevzuata ve Dernek kurulunca yapılması diğer görevlerin ifası.

Madde: 19 — Derneğin Tüzüğü: Kabulünü müteakip gazete ile ilânından sonra 
attı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını teşkil etmek zorunludurlar. Bu ya
pılmadığı takdirde derneğin feshine dair işlemler tatbik olunur.
Madde: 20 — Yönetim kurulunun teşkili ve görevleri:

a) Yönetim kurutu yedi esil ve yedi yedek üye Genel kurulca gizli ve
ya açık oyla seçilir.

b) Demeği temsil etmek üzere veya bu hususla kendi üyelerinden bir 
veya bîr kaçma yetki vermek.

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak ve gele
cek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yap 
mak ve yetkileri kullanmak.

e) Oye tam sayısının yansında naşağı düştüğü takdirde ve yedeklerin 
de getirilmesinden sonra yine bu noksanlık vuku bulauğu takdirde genel kurul 
bîr ay içinde toplantıya çağırır, çcğınn n yapılması halinde dernek üyelerinden 
birisinin baş vurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi tarafından dernek üye 
teri arasından üç kşiyi bir ay içinde genel kuruiu toplamakla görevlendirir. 
Madde: 21 — Denetleme Kuruiu: Denetleme kurulu Derneğin iç denetimi ile de 
gıien r. bu kurul üç esil ve üç yedek üye genel kurulca gizli veya aç.k oyla 

seçiiir. görevini demek tesbit edilen esas ve usullere göre yapar ve sonuçları 
bir rapor halinde genel kurula bildirir.
Madde: 22 — Haysiyet Divanı: Genel kurulca üç asil ve üç yedek üye gizli veya 
açık ayla seçîiir, Dernek azalarının hariçte ve dahilde yolsuz hareketlerini ta
kıp, tahkik ve tesbtt ederek haklarında idare heyetine tavsiyede bulunur.
Madde: 23 — İdare Heyeti: Haftada veya onbeş günde bir defa olmak üzere 
lüzumu kadar toplanır, ekseriyetle karar verir müsavat halinde başkanın oyu 
buiuncn tarafın fikri kabul edilir.
Madde: 24 — Demeğin Gelirleri:

a) Her üyenin vereceği aidat yılda 1.200 lirayı geçmez.
b) Demeğin tayın edeceği tahsildar vasıtası ile Hükümetten alacağı 

müsaade ile Cem't ianat nizamnamesi hükümlerine göre İl ve mül
hakatında teberru olarak para toplayıp dernek için sarf edilir.

c) Kazanç sağlamak için güreş tertib etmek.
d) Kazanç sağlamak için konferanslar, sünnet düğünleri ve piyango 

tertıbetmek.
e} Kuran kursu gören .çocukların veliilerinin yapacakları yardımlar.
f) Ayni ve sekti her türlü bağışları makbuz karşılığı kabul etmek,
g) Dernek lokalinden sağlanacak gelirlerden,
h) Derneğin meydana getireceği binaların gelirlerinden, 

Madde: 25 — Dernek: Gayesinin tahakkuku için Menkûl ve Gayrimenkul ka
bul eder, demek yeri için arsa almak, varsa bağışını kabul etmek. Tapuda der
neği temsil etmek üzere yönetim kurulu başkan ve muhasibe yönetim kurulun
ca yetki verir, 6. maddede gösterildiği şekilde yine 20. maddede gösterildiği gibi 
tatbik olunur
Madde; 26 — Demeğin Tutmağa Mecbur olduğu defterler: a) Üye kayıt defteri, 
b) Karar defteri, c) Gelir - Gider defteri, d) Gelen - Giden defteri, e) Varidat 
defteri.
Madde: 27 — Dernek Kuruluşuna: Kuruluşuna ait masraflar ile gayesi uğruna 
temin edilecek gelirler için zaruri masraf yapana ödenir.
Madde: 23 — Demek kendini feshe karar verdiği takdirde: Genel kurul aldığı fe
sih karan en geç karar tarihinden itibaren beş gün içinde o yerin en büyük 
mülkiye amirine bildirmeye mecburdur, fesih kararı kayıtlı üyenin 2/3 nün ek
seriyeti ile alınır.
Madde: 23 — Fesih karan alındığı takdirde: Derneğin mallan genel kurulun ka- 
rarryle o mahalde ayni gaye ile kurulu bir derneğe veya hayır derneğine devre
dene
Madde; 30 — Fesih Kararı: Dernekler kanununun 46. maddesine göre hareket 
etmek mecburidir. Fesih karan kayıtlı üyenin huzuru ile yapılır, karar çoğun
lukta atnır.
Medde: 31 — Derneğin Paraları: Derneğin paralan için bir Bankada hesap açı
lır, parayı yatırmak ve çekmek için yönetim kurulu, başkan ve muhasibe yetki 
verir pcraları yatırılıp çekilir.
Medde; 32 — Tüzükte; Gösterilmeyen madde ve hususlar için son çıkan 1630 
sayılı Dernekler kanununa göre hareket etmek mecburidir.
Madde: 33 — Tüzükteki; Maddeleri harfiyen yerine getirilmesi için dernek ta
rafından LOKAL açılır ve Lokal Dernek Başkanlığının denetimi altında bulun
durulur.
Medde; 24 — Dernek Kurucuları; Yedi kişiden ibaret olup Dernek organlarını 
teşkiline kadar dernek işlerini yürütmeğe ve Derneği temsile yetkili geçici Yö
netim Kurulu üyeleri 6 ay içersinde Genel kurula gidilinceye kadar ayni yetki
leri kullanır. Aşağıda cç k kimlikleri ve adresleri şahıslardır, imzaları İle edil - 
iniştir,

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Adı ve Soyadı Baba adı Doğum T.Y. Tabi, Mesleği Adresi
■Sevr'i VnNkard»? F»yzull»fı Üdrup 1331 T.C. B»kk»l Ulu M«h. Ulu Cncl. No: 135 Bur». 
Mvttafa M- Arif Konya 1340 TX. Doktor Altıparmak Cad. v» Sk. No: 2/4

Karaerboy 930
Erram Vardarlı

Tûftfcrf 
ts-rra'f Kdrûlrar 
Abduflafo Yilmsct

Edip Uaküp 1923 T.C,
Yu*vf Üakup 1934 T.C,

ŞOkrO Z«rw 1930 T.C.
AN ÜakSp 1937 TX.

T,C. Sucu Muradiye Kayabay sokak 32
Konlck, Çırpan Mh- 2, Süm-r Sk, Arar Ap. 2

Çantacı Tophrno Ortapatar Cad, 
Tornacı Apdal Mh. Apdal Sok. No». 17
Yorgancı Favrifakmak Cad. YOkaal Ap, 22

Madde- 35 — işbu tüzük 34 maddeden ibarettir.
Bedri Yedtkordeş Mustafa İzğür Seyfettin Demircloğlu Ekrem Vardarlı 

Mehmet Tüfekçi İsmail Küçüker Abdullah Yılmaz

BİTTİ

CHP İlçe Yönetim Kurulu Başkanlığından 
Duyuru

31 12 1976 tarihine kadar partimize kayıtlarını yaptırmış bulunan aaym 
üyelerimiz 31 12 1977 tarihîne kadar 3 adet fotoğraf vc nüfus hüviyet cüz
danlarıyla birlikte ilçe merkezimize gelerek kayıtlarını tazelemek zoruniuğu- 
da bulundukları ilan olunur.

Gemlik CHP İlçe Y. Kurulu adına
Başkan Nezih Dimili

I . - 1 -

Kongre İlânı

Earacaaii Turizm Derneğinin yıllık olağan genel kurrl toplantısı 15 Ara
lık.1977 Perşembe günü saat ?.0.oo de dernek lokalinde y«p-lacsknr.

Sayın üyelerimize duyurulur.

Gündem ;
1- Açılış ve s*ygı durucu — 2- Divan başkanı seçimi — 3- Faalîvet 

raporunun okunması — 4 Murakı raporunun okunması — 5- İdare heyeti 
nin ibrası — 6- Yeni idare heyeti seçimi — 7- Dilekler — 8- Kapanış

DESEN MERMER ATELYESİ 
BAYRAM ÖZ

Masa. Sehba Kaplama ve Mermer, 
Çini Mozaik cila silim işleri yapılır.

Orhangazi Cad. Kirazlı Sok.
Numune Fırını Yanı Gemlik

- ÖLÜM VE TEŞEKKÜR -
Gemlik Esnaf ve Sanatkftrlar Kefalet Koep. 

kurucusu, aynı koptratifin Müdürü, mümtaz kişi
S>y»A Me KEMAL AYDEMİR

tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak 25 Kasım 1977 
günü hakkın rahmetin* kavuşmuştur Kendisine Es
naf ve Sanatkârlar adına Tanrıdan rahmte diler, 
geride kalan dost ve akrabalarına sabırlar dileriz,

Sayın Müdürümüzün ölümü ile dairemize tele
fon, telgraf ve bizzat gelerek baş sağlığında bulu
nan çeşitli kuruluşlara, birliklere esnaf ve sanat» 
kârlarımıza teşekkür ederiz, 

Camlik
Esnaf Kefalet Koop.

Yönetim Kurulu

i Satılık Daireler
] * Osmaniye Mahal

lesi Çelik Sokakta 
satılık daireler

ı * Osmaniye Mahal- 
j leşi A y Sokakta 
j satılık 2 katlı ev

I Mür : Sabri Usta

BIÇKI 
ATELYESİ DEVREN

SATILIKTIR
I

l Adet i00 lük bıçkı rayları 
| ve arabasıyla beraber I adet 80 

lik bıçkı 2 adet bileme makini 
| sı çalışır vaziyette acele satılık 

tır.

Müracaat :
] Balıkçılar Derneği Gemlik

GEMLİK GİYİM SANAYİ
Tekniğin son sistemiyle özel ve resmi sektörlere seri, 

temiz şekilde İş elbiseleri imalâtı yapmaktayız
I TEKLİFLERİNİZİ BEKLİYORUZ ELEMANLARIMIZ HER AN EMRİNİZDE

Tel : 1833 Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok No. 8 Gemlik

İlan
Gemlik îlçe Jandarma Bölük Komutanlığından

Bursa İli Gemlik ilçesi Büyük Kumla Köyü Köy içi Mevkiinde andarma 
Karakolu yapılmak üzere aşağıda cinsleri yazılı arazilerin istimlâklerine korar 
verilmiş olup, bu hususta 6830 ve 122 sayılı Kanuna uygun olarak Bursa il 
İdare Kurulunun20.9.1977 gün ve 11—9853 sayılı Kamu yararı karan alınmış 
ve bu Karara uygun olarak Gemlik İlçe Kıymet Takdir Komisyonunca gerekli 
bedel taktirleri yapılmış ve bu arazilerin istimlâkine ait Kanuni Formalite ta
mamlanmıştır.

Bu hususlara ait doküman özetleri aşağıya çıkarılmıştır. Dava vukuunda 
husumetin içişleri Bakanlığı (Jen. Gn. K. lığı) na İzafeten tevtttıF'icbb ede-

M alikleri :
1, ncll arazi: Derviş Ali oğlu 

Ahmet ağa vereseleri
2. nel arazi: Molla Salt vereseleri.

çektir. Keyfiyet 6830 sayılı Kanuni hükümleri uyarınca ilân olunur.
Mevkii :

Büyük Kumla Köyü Köy
Cinsi Mlktan Parsel No: , Fiat)

içi mevkii (1. nci arazi) 
Büyük Kumla Köyü köy

Tarla 280 m2 98.000 TL.

içi mevkii (2. ci arazı) Zeytinlik 201,78 m2 60.534 TL.
ve meyve 
Bahçesi 
vasfında
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Şükrü Şenol Gazinosunda Konuşan CHP Başkan Adayı

SARIŞEN “HİZMETİ DAHA ÇOK
YOKSULLARIN OTURDUĞU 
HİSARTEPE, OSMANİYE, 
ORHANİYE MAHALLESİNDEN 
BAŞLATACAĞIM’*

Balıkpazarında Konuşan AP Belediye Başkanı İbrahim Akıt

“Nacaklı Suyunu Libya’ya Salacağız” dedi

tı Aralık. 7977 pazar günü 
yapılacak olan Belediye Baş
kanlığı seçimleri nedeniyle ka 
palı salan toplantılarına de
vam eden CHP li Belediye 
Başkan adayı Ziya Sanşen İs 
keıe Meydanı Şükrü Şenol Ga 
zinosunda yaptığı konuşma 
da hizmeti daha çak yoksul
ların oturduğu Hisartepe. Os
maniye Orhaniye ve Yeni Ma
halleden başlatacağını söyledi.

Saat 20 CO de yapılan ve 
kalabalık bir dinleyici kitlesi 
tarafından izlenen toplantı
da önce CHP Belediye Başka 
m aday adaylarından Emek
li Öğretmen Mehmet Sevinç 
söz alarak MC'nin eleştirisini 
yaptı. Kendi içinde tutarsız o- 
lan MC'nin artık Türkiye'nin 
sorunlarının üstesinden gelmi 
yecegini söyleyen Mehmet Se 
vinç «MC 11 Aralık'tan sonra 
çökecektir. Sîzlerin ak oyla- 
nyla öylesine çökecektir ki 
bir daha ülkede cepheleşme 
olanağı bulamıyacaklardır. 
Öylesine çökeceklerdir ki ül 
kede kardeş kavgası bitecek 
banş huzur gelecektir.» dedi.

Daha sonra söz olan CHP 
Belediye Başkan Adayı Ziya 
Sanşen imar planının olma
masından Gemlik'in gecekon
dular şehrî olduğunu, imar du 
rumu alamayan vatandaşın 
sorunlu olarak kaçak inşaat 
yaptığını bildirdi ve «Eğer siz | 
fer oylarınızla beni belediye 
başkanı yaparsanız ilk olarak । 
imar planı sorununu hailede- i 
ceğim Sosyal meskenler ya- j 
parak yoksul halka 300-500 i 
Hra gibi küçük taksitlerle ve
rilecek ve mesken dertleri gi
derilecektir. Sorun bununla bit 
mryor yakacak derdini kömür

Milli Eğitim Md.
Liseye Geldi

Bursa Milli Eğitim Müdü 
rt> Yusuf Şahin Perşembe gü 
nö Lîse'ye gelerek öğretmen 
fer He bir scat süren bir top
lantı yaptı.

Yanında Milli Eğitim Müdür 
Vardımcısı Osman Bcykurt ol 
<fağö halde Üse'ye gelen Yu- 
•uf Şah n okul-öğrenci ilişki 
feri üzerinde durdu. Ayrıca Mü 
dür yardımcılığı konusu ile il 
I* ufarak yöneticilerle görüş 

tahsislerini çoğaltarak ve tan 
zim satışları yaparak hallede
ceğiz. Sağlık sorununu dok
tor sayısını ikiye çıkararak 
hafifleteceğiz ve yoksullara 
parasız Haç vereceğiz. Pazar 
sayısını ikiye çıkarıp, şimdiki 
pazar yerine modern bir iş 
hanı yapılacak, buraya dük
kanı olmayan küçük esnaf 
ile gürültüsüz çalışan sanat
kâr yerleştirilecek, birde dü
ğün salonu yapılacaktır. Biz 
asfaltı yolu düzgün olan 1 no- 
lu caddeden değil daha çok 
yoksulların oturduğu Osmani
ye, Hisartepe, Orhaniye ve 
Yeni mahalleden başlataca
ğız. Önce onları çamurdan 
kurtaracak sonra yollarını as
faltlayacağız» dedi.

Sarışen’den sonra konuşan 
CHP Belediye Meclis adayı 
Eczacı Şükrü Ekim de MC yi 
eleştirerek, AP yapısı itibariy 
le halkın, emekçinin yanında 
olamaz, uyguladıkları politika 
ve dünya görüşü buna mü
sait değildir. CHP demokra
tik sol dünya görüşü ile hal
kın yanında emekçinin yanın 
dadır.» dedi.

Daha sonra konuşan eski 
CHP yönetim Kurulu üyesi 
İnan Tamer ise CHP nin ana 
ilkelerini diye getirdi.

BAĞIMSIZ ADAY 
ALİ ÜNAL KİMDİR

AH Ünal 1923 yılında Girit 
adasının Kandiya fahrinde doğdu. 
Türkiye'ye geldikten sonra Orman 
idaresinde 9 yıl memurluk yaptı. 
Oradan Sunğipek Fabrikası Sivil 
Savunma Amirliği e geçti ve 29 
yıl çalışıp emekli oldu.

Evli bir çocuk sahibi olan 
Ünal, zeytln-zeytln yağı ve turçu 
ticareti İle uğraşıyor.

ZİYA SARIŞEN KİMDİR

Gemlik . 1934 doğumlu 
olan Ziya Sarışen, llköğreni- 
mi bitirdikten sonra hayata 
atıldı. Babasıyla birlikte des- 
terecilik, fıçıcılık yaptı. Daha 
sonra bıçkı ateiyesi açtı Yıl
larca bu işi yürüttükten sonra 
inşaat müteahhitliğine başla
dı. Hâlâ bu işi yürütmektedir.

Sarışen evli 3 erkek ço
cuk sahibi olup CHP İlçe 
örgütünde hizmetler gördü. 
Belediye Meclis üyelikleri 
yaptı.

ASİL ÇELİK İKİLERİ TOPLANTI YAPTI

H. Ali Ceviz İşvereni Toplu Sözleşme 
Hükümlerine Uymamakla Suçladı

Orhangazi'de kurulmakta o- 
lan ASİL ÇELİK İşyerinde ça 
lışan işçiler hafta içinde top 
lanarak işyerinde, işveren 
ve sendika arasındaki top
lu sözleşmeden doğan so
runları dile getirdiler.

Şirin Sinemasında yapılan

H, Ali Cevlt lyçllare taslonlrken

Pazar günü yaıplacak olan 
yerel seçimlerin propaganda 
konuşmaları devam ederken 
AP Belediye Başkan adayı 
İbrahim Akıt, «Nacaklı suyu 
yakında Gemlik'e akıtılacak 
ve memba suyu ayarında o- 
lan bu suyu Libya'ya tanker
lerle satacağız» dedi.

Seçim konuşmalarının 2. 
durağında Balik pazarında ko 
nuşan AP. belediye başkanı 
adayı İbrahim Akıt, yeniden 
başkanlığa seçildiğinde ya
pacağı hizmetleri sıralarken 
yapılan hizmetler partizanlık
la değil, hiç bir parti farkı 
gözetmeksizin yaptığını ve yi 
ne aynı şekilde sürdüreceğini 
belirtti. Akıt, «Geçen dönem 
seçilirken verdiğim bütün sö
zü tuttum. Hatta fazlasını ger 
çekleştirdim. Bizim en büyük 
sorunumuz su idi. Onu da ge 
tirdik sayılır. Müteahhitlerin 
işleri bırakması suyun Gem
lik'e akmasını geciktirdi. Ha
valar iyi giderse su bir iki ay 
içinde Gemlik'e gelecektir. Bu 
suyu getirmek herkesin harcı 
değildir. Şimdi su Gemlik'e 
geldi, herkes suyu bende ge
tiririm demeğe başladı. Na
caklı suyu memba suyu aya
rında bir sudur ve bu suyu 
Libya'ya satacağız böylece 
belediyemize gelir temin et
miş olacağız» dedi.

Daha sonra konuşan AP. 
İlçe Başkanı Haşan Dillioğlu, 
kendisini düşünmeden halkı
nı düşündüğü için bütün ser 
vetini kaybettiğini belirterek, 
«Oysa bugün halkçıyım diye 
yola çıkanların altında 600 
bin liralık mersedes arabalar 
bulunmaktadır. Onların halk
çılığı ile bizim halkçılığımızı 
görün» dedi.

Haşan Dillioğlundan sonra 
konuşan AP. Bursa Milletve- 

toplantıda konuşan Türk İş 
e bağlı Yol Su İnşaat İşçile
ri Sendikası (YSİ-İŞ) Gem
lik Şubesi Başkanı Haşan 
Ali Ceviz işvereni Ağustos 
ayında yapılan toplu sözleş 
meye uymamakla suçladı ve

D.{Sayf*;4 te 

kili Cemal Külahlı ise yurt 
sorunlarına değindi ve «Bu
günkü bunalımın nedeni par
ti liderleri arasında dialoğun 
kurulmasındandır» şeklinde 
konuştu. Külahlı, Türkiyenin 
büyük sorunları olduğuna de 
ğindikten sonra bir süredir 
devam eden döviz yokluğu
nun nedenlerinin başta Kıb
rıs çıkartmasından sonraki

Zeytin Ağaçta Kaldı

Kumpanya Yağışlar Nedeniyle
Kapanamadı
Bu yıl çok düşük olan zey

tin rekoltesi nedeniyle üreti
ciler kara kara düşünürlerken 
şimdi de yağışlar nedeniyle 
zeytinler ağaçta kaldı.

Konuyla ilgili olarak gazete 
mize açıklamada bulunan 72 
nolu Gemlik Zeytin Koope
ratifi Müdürü İbrahim Okay 

W' 
&

Yerel Seçimlerin Önemi
Yann yaıplacak olan yerel seçimler Türkiye

nin önümüzdeki yıllan için çok önemlidir. Bu ne
denle 'CHP. 11 Aralık seçimlerini bir genel seçim 
havası içinde yürütüyor. CHP. Genel Başkanı 
Sayın Bülent Ecevit günlerdir sürdürdüğü yurt 
gezileriyle bu önemi seçmenlere anlatmağa ça
lışıyor.

11 Aralık seçimleri bir halk referandumu ola
caktır. Bu nedenle önemlidir. 2. MC [Ye-Me-Ce 
de diyebiliriz) yönetiminin bu seçimlerde ha* 
tarafından onanmaması sonucu MC düşecektir. 
Aslında MC içinde devam eden huzursuzluklar 
öylesine doruk noktasına eriş tik i buna bir de 11 
Aralık yenilgisi eklenirse daha da yönetimde kal 
manın anlamı zaten kalmaz. Ama MC bununla 
da yıkılmazsa bu kez CHP nln ve Demokratik ör
gütlerin yapacağı muhalefet ancak MC yİ devi
recektir.

D. Sayfa 2 da

ambargo ile ortaya çaktığını 
belirtti ve «Amerika bize si
lâh vermeyince, öte taraftan

Yunanistan silahlanınca baş 
ka ülkelerden silah alındı dö
viz verildi. Türkiye yerinde 
durmuyor, her gün büyüyor. 
Fabrikalar kuruluyor, makina 
lor alınıyor, döviz dışarı gidi
yor» dedi.

İBRAHİM AKIT KİMDİR
1328 yılında Gemlik'te 

doğdu ilk tahsilini göçmen
lik dolaysiyle Gemlik ve Is- 
tanbulda yaptı. 5 yılda 
zamanın özel hocalarında 
Arabi dersi gördü 42 yıl 
muhtelif Vilayet ve İlçeler 
de inşaat ve Askeri Kolor
duların müteahhitliğini yaptı 
Müteahhitlik devresinde ço
ğu Belediye ve şehircilik 
inşaattan tahaüdünde bulun
du. 7 yıldır da İlçemizde 
B P. servisi benzin ve yıka
ma yağlama istasyonu işlatiyo

Evli 4 çocuk sahibidir.

kampanyanın bayramdan son 
ra hemen kapatılmasının bek 
lendîği fakat havaların birden 
bozması nedeniyle bu sürenin 
bir kaç gün daha uzatıldığı
na değinerek, «ani kar yağışı 
arkasından yağmurun başla
ması başta Umurbey, Armut-

D. S. 4 te
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Yerel Seçimlerin önemi
Sayfa 1 den devam

AP Genel Başkanı Süleyman Demire!, 11 Aralık 
seçimlerini yine kendi ünlü mantığı ile değerlendiriyor, 
ve diyor ki : «Bu secimler siyasi iktidarı tayin eden se
cimler değildir. Sadece mahalli yöneticilerin değişme
si sez konusudur. «Yani biz bu seçimlerde başarı sağ- 
layamazsakta yine iktidar olmaya devam edeceğiz de
meğe getiriyor. Göstermelik demokrasilerle değil, ger
çek demokrasilerle yönetilen ülkelerde böyleslne ba
şarısızlık gösteren liderler, halka ve demokrasiye İnan 
omdan ötürü şapkasını alır ve görevi halkın olurunu 
almış kişilere bırakır. Bunun birçok örnekleri yakın za
man teinde görülmüş ve yaşanmıştır.

Bugün MC nin üc yıllık yönetiminin sonucu olarak 
Cumhuriyet tarihimizin en kötü günlerini yaşıyoruz. 
Devlet bütçesi iflas etmiş, sanayi ham madde yokluğu 
nedeniyle durmuş, bunu fırsat bilen para babalanda 
emekçileri işsizliğe, açlığa terk etmeğe başlamıştır. 
Emperyalizme bağımlılığımız bir kat daha artmış, ulusal 
onurumuz yara almış, uluslar arası platformda yapa 
yaimz kalmışız, iş bunlarla da bitmiyor. Tam takır du 
ruma getirilen devlet kasabı dış borçlarıda ödeyemez 
durumda. Bulgariar enerjiyi kısıtlıyor, Irak borcunuzu 
ödemediniz diye petrolü vermiyor. IMF den para dile
nerek bu bataktaki ömrünü bir kaç ay daha uzatmak 
isteyen MC paranın değerini düşürüyor, yatınmlan 
durduruoyr. Bir yandan da ülke içinde faşizm gelişiyor, 
yer yer dişlerini gösteriyor. Faşizmin Türkiyedeki si
yasi kurumu MHP devlet kademelerini işgal etmeğe 
devam ediyor. Buna dur demeye AP nin gücü yetmiyor. 
Bunalım, sömürü ve huzursuzluklar devam edip gidiyor.

Bugün güncel görev MC nin yakılması, faşizmin 
tırmanışının durdurulmasıdır. Bugün güncel görev ül
kede huzurun, öğrenim özgürlüğünün sağlanmasıdır. 
Bugün güncel görev ekonomik baskı altında olan hal
kımızın sömürü baskısından kurtulmasıdır. Bunun için 
11 Aralık seçimleri önemlidir. Sandık başına giderken 
bu gerçekleri unutmayalım oylanmızı buna göre kulla
nalım.

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ali Ünal’ın 
İlçemize Yapacağı Hizmetleri Yayınlıyoruz

$İİK KÖŞESİ
E^itli^in Silahı Ye Sen

Tabiatın her türlü güzelliği cömertçe verdiği şirin kasabamıza Belediye Başkanlığı için Bağım- 
zi6 adaylığı koymuş bulunmaktayım.

Allahın izni ve kıymetli reylerinizle, teveccühünüzü kazanıp seçildiğimde sîzlere yapmayı vaad 
ettiğim hizmetleri birer birer sıralamayı peşinen belirtmek istiyorum. Ancak hizmet her türlü özel çı
karların dışında, Adalet, nısfet, sürat ve tarafsızlık esaslarına titizlikle önem verilerek yapılacaktır.

Hiçbir partinin partizan emirlerine alet olmayacağım gibi her türlü şahsi tesirin etkisinden de 
kendimi uzak tutacağım. . _

Kıymetli yardımlarınızla kasabamıza hizmet getirip şirin beldemizin güzelliklerine katkıda bu
lunmak esas gayem olacaktır.

1 — Yılan hikayesine dönmüş ve artık kangren olmuş şehir imar plânı problemi süratle ve en 
uygun şekilde halledilecektir. Plânın modem şehircilik anlayışına uygun olarak tasdiki temin edile
cektir.

2 — Sahil kasabası olan beldemizde halkımız yazın denizden yararlanacağı halk plajından 
yoksundur. Bu eksiklik en kısa zamanda giderilecektir.

3 — Her türlü spertif faaliyetler için modern anlamda tesisler yaptırılacaktır.
4 — Belediye personeli ve muhtaç vatandaşlar için sosyal konut teminine çalışılacaktır.
5 — Senelerdir sosyal ihtiyaçları karşılanmayan kenar mahallelerde oturmakta olan hemşeh 

tilerimize belediye hizmetleri en kısa zamanda getirilecektir.
6 — Halkımızın yakacak ihtiyacı en ucuz ve seri şekilde temin edilecektir.
7 — Şehir içi ulaşımı geliştirilecektir.
8 — Kasabamız sanayi sitesine kavuşturulacaktır.
9 — Halkımıza sağlık hizmetleri için Sağlık Yurdu yaptırtacak ve bu yurdun tam teşekküllü 

hastahane haline getirilmesine çalışılacaktır.
10 — Zeytin hali zamanın ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte yeniden inşa ettirilecektir.
11 — Şehrin temizliği ve itfaiye araçlarının modern hale getirilmesi için gerekli gayret göste

rilecektir.
12 — Kasabamızın yer altı tesisleri en kısa zamanda ikmal ettirilip faal hale getirilecektir.
13 — Kasabamızın yollarının tümünü asfaltlanması için gerekli gayret gösterilecektir.
14 — Şehrimizde Belediye hizmetleri ifası için bir belediye sarayı inşa ettirilip düğün salonu 

yaptırılacaktır.
15 — Kasabamız okullarındaki yoksul talebelerin kitap ve defterlerinin teminine çalışılacaktır.
16 — Yeşil sahalar genişletilip çocuk bahçeleri yaptırılacak ve umuma açık vaziyete sokulma

sına gayret sarfedilecektir.
17 — Kasabamızın dörtyol mevkiinde her sene birkaç ölü veren kavşakta yer altı geçidinin 

yapılması için çalışılacaktır.
18 — Nacaklı mevkiinden kasabamıza gelmekte olan ve bazı sebeplerle gelmesi geciken su

yun bir an evvel gelmesi için gayret sarfedilecektir.
19 — Mevcut mezarlığın temiz tutulmasına ve tanzimine öncelik verilerek gerekli kadro temin 

edilecek ve bir mezarlık bekçi evinin yaptırılması için çalışılacaktır.
20 — Beldemizde bir lostra salonunun yapımı için çalışılacaktır.

Sayın Gemlik'ti hemşehrilerimin takdirlerine arz ederim.

Bîr gülümseme. 
Dudaklarda, gözlerde 
Acı bir ifade. 
Daktiloda yazılır gibi. 
Hakim karşısında, 
jandarma arasında gibi. 
Sanki sen susuyorsun. 
Onlar söylüyorlar.
Sen söylüyorsun, 
Onlar anlamak istemiyorlar gibi. 
Sonra çıkıyorsun salondan. 
Büyüklerin emriyle, 
Yürüyorsun yavaş 
Ama düşünceli. 
Seni götürenler. 
Dürtüyorlar, arada bir.
Dışarıdan bakıyorlar, 
Sana çaresiz bir sevgiyle 
Biraz ürkekçe, 
Belki bir gün diyorlar. 
SEN;
Sonra soğuk, 
Karanlık demirden 
Taşlaşmış bir dünyada 
Buluyorsun kendini 
Ellerine, kafana, ağzına 
Kilit vuranlar, 
Dünyanada çukur kazmak 
İstiyorlar.
Sen yılmıyorsun 
Zaten yılmazsın;
Yana yana 
Ben. sen o 
Bizfer, sîzler, onlar 
Çıkar diyorsun, karanlıklar 
Aydınlığa.
3en yanryortun 
Işık oluyorsun,,. 
Ve bizter yolunda ışığının 
Yoluna yol kalmak İçin, 
Elimizde gfiverelnle değil, 
Mutluluk şarkılarıyla 
Ezilmişliğin yokluğuyla değil, 
Eşitliğin silahıyla geliyoruz..,,,,

M. KEMAL

ÖNEMLİ TELEFONLAR
GEMLİK BELEDİYESİ

İTFAİYE AMİRLİĞİ
” GRUBU 

YANGIN 
BELEDİYE BŞK, 
ZABITA AMİRLİĞİ 
BAŞKATİP 
MUHASEBE 
FEN İŞLERİ 
BELEDİYE TABİBLİĞI 
İSKELE MEMURLUĞU 
EOS İŞLETMESİ 
KAYMAKAMLIK 
EMNİYET AMİRLİĞİ

” BAŞKOMSERLİK
SSK SAĞLIK İSTASYONU
VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 
PTT MD.
" ABONMAN
" JEFLİK

2325 
2324

00 
1337 
1886 
2430 
2431 
2408 
2407 
2432 
2340 
1051 
1028 
1879

1168 - 2329 
1455
2222 

2111
2123

DESEN MERMER ATELYESİ

BAYRAM ÖZ

Masa, Sehba Kaplama ve Mermer, 
Çini Mozaik cila silim İşleri yapılır.

Orhangazi Cad. Kirazlı Sok.
Numnno Fırını Yanı Gömük

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

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

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

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

SAHİBİ: HÜSEYİN — KADRİ GÜL1B
ŞORUMLU MÜDÜR : CENGİZ OÖRAL

Idart Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pıııjı
Dizgi ve askı : Körfe Burımevi - Şirin Paıtjı
TKL. : İYOT — GKMLİK

Nöbetçi
Eczaneler

ürer 10 Aralık 1977 Cumariati

Marktı 11 •• •• Paıar

Gtmlik 12 .• »• Paıartasi

Z. Namık 13 ■ • • Salı

Erçek 14 • t • * Çarşamba

Şifa 15 »» Parşamba

Caylin 16 * 1 n Cuma

kuyucu 17 M 1» Cumarltsı



gemLik

KÖRFEZ

Bugünlerin kentierin kötü gelişimleri
ni gonjkço, teinde yaşadığımız kentlerin de 
sogiığjmeı olumsuz yönde etkileme durum 
km yanında hep eski günleri düşünürüz. 
Elli yada yukan yaştakiler. «Ah, eski günler 
Ne iyi geçinir giderdik* derler. Uzaklcra git 
miyelim. Bundcn kırk sene öncesi, söylen
diği gibiydi kuşkusuz. Endüstrileşmeye baş 
lamış yeni, bir ülkeydik. Bugüne oranla nü
fûsumuz çok azdı — 17 milyon — tüketim 
maddeleri bal. ucuz pcramız değer kaybı 
içinde değildi. Uygariığn, geçim sıkıntısının 
getirdiği, kaygılardan daha uzaktı o zaman 
lam insanı. Ulusumuz söz götürmez bü
tünlük içindeydi. YoksuUann yanında olan 
varsıllar daha da çoktu. Daha ötesi dışa 
bağımlı bir ülke değildik. Evlerimiz ak. gü
vercinler örneği badana edilir, ulusal bay
ramlarda her evde bayrağımız dalgalanıldı. 
Bugüne gere, o günün yokluğunda; insan
larımız daha mutlu, iç içeydiier.

Uygarlık ilerledikçe kapılarımız dış ül
kelere açıldığında, bolluğun içinde yokluk
la karşılaşıldı. Kent yakınlarına kurulan fab
rikalar, bunların dışan bıraktıkları, sağlığı
mızı olumsuz etkileyen artıklar, genişleyen 
kentlerin, plansız, programsız sağlık ko
şullarından ötede yapı dağılımı, kentlerimizi 
sıkıcı yaşanılmaz duruma getirdi. Kent halk 
tan tatil günlerini, kurtuluş günleri olarak 
bekler durumda. Yaz, kış gidebileceği, temiz 
hava alabileceği yerlere atıyor kendini. Har 
canacak bir haftalık gücünü toplamaya si
nirsel bunalımım gidermeğe çalışıyor.

Tüm bunların yanı sıra hükümetlerin, kö 
tü politikaları da, toplumsal yaşamımızı alt 
üst ediyor. Kötü, çıkarcı politikalardan, prim 
vermelerinden yararlananlar, karaborsa, ka 
pakçılık, vurgun, ceplerini doldurmak için, 
akla ne gelebilirse, herşeyi geçerli sayıyor
lar. Bakıyoruz; iki gün önce sallanan kişiler 
Syakaiannı doğrultmuşlar; afileri yerinde 
aittannda araba, pis işlerini sürdürmekteler. 
Hemen şunu vurgulayalım. Kazananın na
muslu. alın teri kokan kazancın karşısında 
değiliz. Kuşkusuz, dolambaç!» yollardan bü 
yük mevkilerin içinde olmanın, sağladığı ola 
Haklardan yararlanarak cebi erin i dolduran

ların «Karun» olanların karşısındayız. Her 
zaman da karşılarında olacağız. Rüşvet de 
toplumsal bir hastalığımızdır. Bizler ister, 
İstemez işleyen bu olgunun İçinde suç or
taklığı yapıyoruz. Öyle suç ortaklığı ki, va
tandaşlıkla bağdaşır durumda değil.

Ne edelim? Toplum, topluma hizmet ve 
renler hasta memlekette kanun yok.
— Kanun var; uygulayıcı yok gibi sözler edil 
mekte. Yurdumuzda ulus çıkarlarını her şe
yin üstünde gören, bir hükümet olmadığı, 
niye dile getirilmiyor çoğunca. Bugün top
lumsal hastalığımız varsa, bunalımlar için
deysek, kendilerine «Milliyetçiliği» yakıştıran 
MC Hükümetinin çağdışı bir yönetim izle
mesinden gelmektedir. Bir ata sözümüzü 
anımsayalım. «Balık baştan kokar.» Başı
mızda durdukça, bizi uçuruma götüren MC 
nin başı kokmamış, çürümüş, tükenmiştir. 
Biriken suçlarından yargılanma korkusun
dan, bu çürüyen baş bir türlü gldememek- 
tedir. Daha doğrusu istifadan korkmakta, 
türlü yalanlarla bizleri oyalamayı yeğlemek 
tedir. Nasıl gider?

Bu sorunun yanıtını, 11 Aralık 1977 Pa
zar günü yapılacak yerel seçimler verecek
tir. CHP modern belediyecilik anlayışı için 
de, malını değerlendirmeyen küçük esnafın 
kooperatifçiliğini destekleyici tavırda se
çimlere giriyor. Belediyelerde getireceği hiz 
metlerin, eşitlik ilkeleri doğrultusunda ola
cağı da güçlüce vurgulanıyor.

Biz seçmenlerin, parti gözetmeksizin 
sandık başına gittiğimizde, oylarımızı iyinin, 
doğrunun yanında değerlendirmekte yarar 
göreceğiz. Vereceğimiz kararla; bizleri bo
yumuza borç içine sokan, İçerde birbirimize 
düşüren, dünya ulusları İçinde saygınlığımı
zı yitiren MC yi istifa etmek zorunda bıra
kacağız.

Sayın seçmen! Hücreye girdiğinde, eri 
doğruyu bulacağına, ulusumuzun, bizlerin 
daha kötü, içinden çıkılmaz durumlara dü- 
şürüimemesi görüşünde birleşlyoruz. Han
gi partiden olursak olalım, bu gerçeklerin 
görüldüğüne inancımız vardır. Bugünkü or
tamda CHP. Hükümeti tek seçenek, tek kur 
tuluş yoludur. Öyleyse. SANDIK BAŞINA!

KÖRFEZ 
BASIMEVİ

Ofset baskı ve

Varak yaldızlı

TİCARET

Markasıdır

KÖRFEZ
İLÂN VE REKLÂMCILIK İŞLERİ

Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde
Küçük Han, Doğum, Gün, Emlâk Satışları, Vetat 

Hanları, Kutlamalar ve Ticarî eklamlarlnız için

Körfez Basımevi tlf. 1797 Gemlik

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

GEMLİK GİYİM SANAYİ

Takniğîn son sistemiyle özel ve resmi sektörlere seri, 
temiz şekilde İş elbiseleri İmalâtı yapmaktayız, 

TlKUFLERİNfZİ BEKLİYORUZ ELEMANLARIMIZ HER AN EMRİNİZDE
Tel ; 1333 Demlrsubeşı Mah, Şehit Cemal Sok. No. 8 Gemlik

Körfez Basımevi
İstiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı tel. 1797
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SORUMLU MÜDÜR 
Ay. M. Cenflı Gürol 

SAHİBİ

KÖRFEZ
1O Aralık 19/7 Cumartesi

I MÜJDE*.!
İÇKİSİZ RIHTIM LOKANTASI
Bugünden if ibaren gece ve gündüz 
Sayın müşterilerinin Hizmetine Açılıyor 
işkembe ve paça çorbaları, piliç çevirme, her çeşit 

taze balık.Et ızgaralar, bol çeşitli sıcak yemek ve tatlılar
Adres : iskele Karşısı Rıhtım Lokantası 
Kaya Bilardo Salonu Yanı — GEMLİK

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
İLAN

Dosya No 1977/1251

Gemlik Fıstıklı Köyü sahi! yalı mahallesi mevkii (Göstepe) mevkiinde kain doğusu 
yol. Nadir Gezer ve Ayşe Akıncıgil batısı Hacı Aptullah Çakılı güneyi Nadir Gezer ve 
kumsala paralel set, kuzeyi İbrahim İneci ile çevrili 1500 metrekare miktarında zeytin^ 
fiğin ilk maliki Hayri Güleç ve Salih İneci iken bunlardan satın alınmakta davacılar 
Meral Bayraktar, Zehra Altuğ ve Nezahat Serdaroğlu açtıkları teşçil davasında adlarına 
tescili istemekle talep ve dava edildiğinden işbu gayrimenkul üzerinde başkaca mülki
yet iddiasında bulunanların ila tarihinden 3 ay evvel deliden ile birlikte müracaatları 
teminen ilan olunur.

PETROL—İ$ SENDİKASI GEMLİK ŞUBESİNİN 

DUYURUSU

14. 11. 1977 günü üyemiz Mehmet Beyoğlu île ambarlar baş memura Or
han Yalçın arasında işyerinde meydana gelen üzücü bîr hadise neticesinde, me
sele işyeri disiplin kuruluna gelmiştir.

Olay disiplin kumlunda incelenmiş ve şahitler dinlenmiştir. Şehitlerin verdik
leri ifadelerde hatanın Orhan Ya çın'a ait olduğu açıkça belirlenmiştir. Mesele bu 
kadar kesinlikle belli olduğu halde, disiplin kurulunun işverenin kanadı, fikir bir
liği ile malûm cezayı vermişlerdir. Meselenin diğer üzücü yanı ise disiplin kuru
lunun, işveren kanadına mensup üyeleri peşin hükümle toplantıya gelip, kararla
rını da bu şekilde vermeleridir Karara, sendikamızı temsilen katılan üyeler karşı 
çıkmışlardır. Fakat oyların eşitliği halinde başkanın oyunun çift sayılması nedeni 
ile karar çıkmıştır.

Bu hadiselere sebep veren Orhan Yalçın, işçilikten gelmesine rağmen, işçi
lerle bu kadar uğraşması manidardır, kendisi hasbel kader geldiği bu makamın 
kendisine has mes'uliyetinden yoksun olduğu gibi ummadığı bir makama gelme
sinin şaşkınlığı içindedir.

Bu nedenlerle ambarlar baş memuru Orhan Yalçın ile. görevi yalnız maiye» 
tindeki memurları değ !, işçileri korumak olan Ticaret Müdürü ilhan Dinçer bu 
görevini tek yönlü yapması nedeni ile şube yönetim kurulumuz tarafından İşçi 
Düşmanı ilan edilmesine karar verilmiştir.

Şurası kesinlikle bil’nmelidirkî, işçilere kalkan eller kesinlikle kırılacağı gibi 
uzanan dillerde kesilecektir. Adı geçen kişilerin üyelerimizle münasebetleri tarafı
mızdan titizlikle takip edilmekte, bundan böyle yapacakları herhangi bir hata kar
şılığında gereken ders kendilerine verilecektir.

Petrol-İş Sendikası
Gemlik Şube Yönetim Kurulu ve

İşyeri Temsilciler Kurulu Adına Mehti Ağrı

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
İLAN

Dosya No. : 1977/1.246

Gemlik Muratoba Köyü Kurtul mevkiinde kain doğusu, batısı, güneyi dere, kuzeyi 
İsmail Özkan ile çevrili gayrimenkulun senetsizden tapuya tescili Hüseyin Koçdemir 
vekili Avukat Halil Seymen tarafından talep ve dava edildiğinden iş bu gayrimenkul 
üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların ilan tarihinden 3 ay içersinde de
lilleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları teminen ilan olunur.

Satılık Arsalar ve Ev
Gemlik Orhangazi Caddesinde Er

doğan Barutçuoğlu turşuhanesi karşı
sında parsellenmiş arsalar ve 335 
metrekare büyüklüğünde bahçeli iki 
katlı betonarma 5 odalı ev uygun fi- 
atla satılmaktadır.

Ödemede kolaylık yapılır.

Müracaat : Akmantar Pasajı
Adalılar Ticaret No. 1 3 Tel: 1 704

Kongre İlanı
GEMLİK MÜTEAHHİTLER

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
1

Derneğimiz yönetim kurulunun 22/12/1977 
- günü Saat 14oo de dernek lokalinde olağanüstü 
f genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Şeyin üyelere duyurulur.
Yönetim Kurulu 

GÜNDEM
I 1- Açılı?
| 2- Yoklama
t 3- Saygı duruşa
| 4- Derneğe ait demirbaş eşyalarının satılmasının 
i karar altına alınması
| 5- Kapanı?

SATILIK BÜROLAR

İstiklâl Caddesi Gür- 
çay Işhanı 4. katta 
2 büro satılıktır.

Mür : Erol Karsaklı 
Tel ; 1836 Gemlik

Bıçkı Atelyesi Devren Satılıktır
1 ADET 100 LÜK BIÇKI RAYLA

RI VE ARABASIYLA BERABER 1 
ADET 80 LİK BIÇKI 2 ADET BİLE
ME MAKİNASI ÇALIŞIR VAZİYET
TE ACELE SATILIKTIR.

MÜR : BALIKÇILAR DERNEĞİ GEMLİK

Satılık Oto
-65 BG~ Orijinal motorlu AUSTİN (BMC) 

Panel kapalı minibüs satılıktır.
Ödemede kolaylık yapılır, (çok temiz)

Müracaat Körfez Matbaası

Satılık
Daireler

OSMANİYE MAHAL
LESİ ÇELİK SOKAKTA 
SATILIK DAİRELER

OSMANİYE MA
HALLESİ AY SO
KAKTA SATILIK 2 
KATLI EV

MÜR : SABRİ USTA

Zeytinler Ağaçta Kaltı

Yağışlar Nedeniyle Kampanya
Kapanamadı
lu, Gençali Köylerimizide zey 
tinin toplanmadan ağaçta kal 
masına sebep oldu. İki gün
dür kooperatifimize hiç zey
tin gelmemiş ve alım yapıla
mamıştır. Bugün ise Umurbey 
Armutlu ve Gençali köyleri 
ile Kurşunlu'dan bir miktar 
zeytin alabildik.» dedi.

Bu yılkl zeytin rekoltesinin

çok düşük olması nedeniyle 
kampanyanın 500 bin kg. Iık 
bir alımla kapatacaklarını da 
söyleyen İbrahim Okay üreti
ciden şimdiye dek 451.491 kg. 
zeytin alındığnı ve üreticiye 
9 milyon 712 bin TL. ödendi
ğini, 2,5 milyon liranın ise ö- 
deme hazırlıklarının yapıldı
ğını söyledi.

ASİL ÇELİK 
İŞÇİLERİ 
TOPLANTI YAPTI 
şunları söyledi. «İşyerinde yet 
kili sendika olduğumuz hal
de ve toplu sözleşme yap
mış olduğumuz halde işveren 
Asil Çelik işyeyerine işçile
rin benimsemediği san Mo
dern İş sendikasını sokmağa 
çalışmakta, işyerine alınan 
yeni işçileri bu sendikaya 
kaydetmekte ve aidatlarını 
kesmektedir. Öte yandan 
600 işçiden 150 sine elbise 
verilip kalan işçilere elbise 
verilmemek istenmiştir. İşve 
ren toplu sözleşme hüküm
lerine uymamağa ısrar etmek 
te, işçileri laz, kürt, gürcü 
diye birbirine düşürmek iste
mektedir. 600 işçi 150 kişi
lik yemekhanede yemeğe zor 
(anmaktadır. İşveren kantin
cinin yüksek fiatla gıda mod 
desi satmasına göz yum
maktadır, hatta aldırış etmi- 
yerek işçi kardeşlerimizin sö 
mürülmesine göz yummakta 
dır.»

Konuşmasını hayat pahal- 
lılığında işçilere 100-150 TL 
avans veriyor diye devam 
eden YSE-İŞ Sendikası Şu
be Başkanı Ali Ceviz, İşye- 
rindeki bazı taşeronların çift 
bordro düzenliyerek vergi ka 

.çırdıklannı ve işçilerin Sigor 
ta pirimlerini düşük ödediği
ni iddia etti. Daha sonra ko 
nuşan şube sekreteri İsmail 
Günay, işyerinde sendikal ça 
hşmalan diye getirdi ve «iş
verenden avans istlyen ar
kadaşlarımıza 100-150 TL 
gibi ancak bir kilo et alabi
lecek para verilmekte İşçi 
arkadaşlarımızla alay edilmek 
tedir.» dedi. Günay, işçilerin 
oyuna gelmiyeceklerlnl ve dön 
dürülen bütün oyunları birlik 
beraberlikleri İçinde bozacak 
tarım belirtti.
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I Yurtla Seçimler CHP’nin Başarısıyla Sonuçlandı
| BELEDİYE BŞK. YİNE İBRAHİM AKIT KAZANDI

BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 
SONUÇLARI (GEMLİK)
(AP ) İbrahim AKIT : 3406

—

BELEDİYE MECLİS SEÇİMLERİ 
SONUÇLARI

AP■ CHP MSP MHP İptal

GEMLİK İLÇESİ İL GENEL MECLİSİ 
SEÇİMLERİ SONUÇLARI

AP CHP MSP TİP İptal
(CHP) Ziya SARIŞEN : 2614 ■ " '""-1 "1

(Bağ.) Ali ÜNAL : 108 3158 2599 224 r 151 559 7706 5080 477 149 2

11 Aralık Pazar günü yapı- 
lan yerel secimler genellikle 

Sk.- bütün yurtta CHP nin genel 
başarısıyla sonuçlanırken, AP 
nin bilhassa 1973 yerel seçim 
terine göre kırsal kesimden 

i aldığı belediye başkanlıkların 
da büyük düşüşler göze çarp 
tr. Seçimlerden yararlı çıkan 
bir parti de AP nin tabanını 

| hergün kemiren MHP oldu.
Pazar günü yapılan yerel 

I seçimlerde CHP 42, AP 15, 
ı MHP 5, MSP 3 ilde Belediye 

L; j Başkanlığını kazandı. AP nin 
kalesi alarak bilinen Bursa, 
Ayam, Tekirdağ, Edime ille- 

| rinde seçimleri CHP kazanır- 
" W ken, İzmit CHP Genel Merkezi 

nin tutumu nedeniyle seçim- 
® leri AP ye kazandırdı.

İlçemizde yapılan seçimler
de ise AP belediye başkanı

Akıt

i .1 I . |
i|

Göreve Başladı
Tl Aralık günü yapılan ye

rel seçimlerde yeniden Gem 
lik Belediye Başkanı seçilen 
İbrahim Akıt, İlçe Seçim Ku 
rufundan mazbatasını alarak 
görevine başladı.

Çarşamba günü belediye 
deki görevine resmen baş 
[ayan İbrahim Akıt yaptığı a 
aklamada başlattığı hizmet 
leri dört yıl içinde bitirece
ğini ve seçim bildirgesinde 
sözverdiği bütün konulan 
tamamlayacağını bildirerek 
»Beni yeniden Belediye Baş 
kanlığı görevine getiren Gem 
likli hemşehrilerime sonsuz 
teşekkürlerimi bildirirken, be 
lediye hizmetlerini daha iyi 
anlayan bir kişi olarak hal 
ka daha büyük hizmetler ya 
pacağımı bildiririm.» dedi.

OİMİLİ’nin Açıklaması

CHP ilçe Başkanı Nezih 
Dimili seçim sonuçlarıyla ilgi 
li olarak yaptığı açıklama
da CHP nin Haziran seçim 
ferine göre durumunu korudu 
ğunu belirterek şunları söy 
fedi «Bu seçimler göstermiş 
tk ki CHP Gemlik'te oy kay 
betmemiştir. Seçime katılma 
aranınm ilçede çok düşük ol 

ve bilhassa CHP İllerin 
dandik boşmo gitmemesi bi 

sonucu doğurmuştur, 
Haziran seçimlerinde ay al- 
dı^rruz sandıklarda bu sonu 
cu görmemezi mümkündür.» 
(fedi 

adayı İbrahim Akıt yeniden 
belediye başkanlığına seçilir
ken, Umurbey’de AP adayı 
Pars Dönmez, buyıl ilk kez 
belediye başkanlığı seçimleri 
ni yapan Küçük Kumla’da
AP adayı Yüksel Yıldırım, 

Armutlu'da AP adayı Nail Koz 
lu seçimleri kazandı.

Olaysız geçen seçimlerde 
seçmenlerin yarısından azı
nın oy kullandığını göze çarp 
b. Gemlik Merkezinde yapılan 
belediye seçimlerinde 14131 
seçmenden 6463 kişisi oy kul 
landı. Kullanılan oyların 6128 
geçerli sayılırken 335 adedi

Sahtekârlık İddiası Nedeniyle Evraklar İncelenecek
Yargıtay Borusan’da Yapılacak Referandumu Bozdu

Soruşan işyerinde yetkili 
sendikanın saptanması için 
Gemlik Asliye Hukuk Mahke
mesince verilen REFEREN- 
DUM karan yargıtayca bozul 
du.

Borusan işyerinde çalışan 
işçiler bir süre önce toplu hal 
de Orhangazi noterliğine gide 
rek kayıtlı oldukları Türk-İş'e 
bağlı Türk Metal Sendikasın 
dan istifa ederek Disk'e bağ 
lı Maden İş Sendikasına ka
yıtlarını yaptırmıştı. Türk Me
tal Sendikası ise ellerindeki 
belgelerle Bursa Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne başvura 
rak işyeri yetkisi talebinde bu 
lunmuştu. Aynı başvuru Ma

Koop. Zeylin Kampanyasını 
458 Bin Kg. İle Kapattı

32 gündür zeytin atımlarını 
sürdüren Gemlik Zeytin Ko
operatifi Perşembe günü kam 
panyayı 458 bin kg. İle ka
pattı.

Geçen yıla göre büyük dü
şüş görülen kampanyada 
1976 yılında bir günde alınan 
zeytin bu yıl kampanya bo
yunca ancak alındı. Bu yıl 
Kotıriı, Selçuk Gazi, Demir- 
taş, Muratoba, B, Kumla, Kü 
çük Kumla, Karacaall, Narlı, 
Kapaklı, Dürdane, Ovaakça, 
Hamidiye, Karabalçık köyle
rinde zeytin kampanyası ko
operatif tarafından ürün ol
maması gerekçesiyle hiç o- 
lınmadı, öte yandan kampan 
ya boyunca en çok zeytin 

ise geçersiz sayıldı. Belediye 
Meclisi seçimlerinde 14131 seç 
men’ln 6456 sı oylarını kul
landı. Bu oylardan 6132 si ge 
çerli sayılırken 325 oy geçer
siz sayıldı, il Genel Meclisi 
seçimlerinde 24673 seçmenin 
13847 oy kullandı, bu oyla
rın 13407 si geçerli sayılırken 
440 oy iptal edildi.

Yapılan Belediye Meclisi 
seçimleri sonucu 24 kişilik 
belediye meclisine AP 14, 
CHP 10 üye sokarlarken, il 
de 2 kişi ile temsil edilen İl 
Genel Meclis üyelikleri AP ve 
CHP arasında paylaşıldı 

den İş tarafından da yapılın
ca Bursa Çalışma Müdürlüğü 
Maden iş'in üye kayıtlarından 
bazılarını iptal ederek üye sa 
yısını düşürmüş ve İşyeri yet 
kişini 275 sayılı yasanın 11. 
maddesi gereği Türk Metal 
Sendikasına vermişti Bu ko
nuya Asliye Hukuk (İş Mah
kemesi) kanalıyla itiraz eden 
Maden İş Sendikası Türk Me- 
tal-lf’ln sahte üye fiyi düzenle
diğini iddia etti. İş yerinde re 
ferandum yapılmasını istedi.

Gemlik Asliye Hukuk Mah
kemesinde yapılan duruşma 
sonucu Yargıç Ahmet Şerltçi 
evraklarda sahteliğin incelen
mesinin uzun süreceği, IşçIİe-

Umurbey’de alındı. Atımlar 
şöyle sıralandı. Umurbey 140 
bin 582 kg. Armutlu 94 bin 
287 kg, Gençall 52 bin 394, 
kg, Gemlik Merkez 25 bin 847 
kg.

1976 - 77 yılın da Marmara 
Birlik Zeytin Kooperatifi Gem 
lik Şubesine geçen yılın an
cak % 9'u kadar zeytin alın
dığını söyleyen Koop. Müdü
rü İbrahim Okay «Rekoltenin 
düşük olmas nedeniyle bu yİ 
ancak 458 bin 916 kg. zeytin 
alabildik, bunun karşılığında 
üreticiye 13 milyon TL. öden
di daha 925 bin lira ödeme 
yapacağız» dedi. Geçen yıl 
kooperatif üreticiden 5 mil
yon 40 kg. zeytin almıştı.

Belediye Bşk. İbrahim AKIT 

terin uzun süre mağdur edil
memesi gerekçesi ve birçok 
örneklerde görüldüğü gibi iş
çinin açık irade beyanına da
yalı referandumun yapılması

D. S. 4 te

Muhtarlıklarda
Değişmeler Oldu ,

11 Aralık 1977 günü yapı
lan yerel seçimlerde ilçemiz 
merkez mahalle ve köylerin
de muhtar adayları arasında 
değişmeler oldu.

Gemlik ilçe merkezinde 
Seçilen Muhtarlar ;

Kayhan Mah. Haşan- Özler 
Hamidiye Mah. Refik Acar 
Hisartepe Mh. Ahmet Aydın 
Osmaniye Mh. A. Hocaoğlu 
Balıpazarı Mh. H. Altıçiftlik 
Halitpaşa Mh. Ahmet Uçar 
Cumhuriyet Mh. Ferit Uslu 
Demlrsubaşı Mh. Salih Şanlı 
Yeni Mah. Süleyman Akyol 
Orhaniye Mh. Mehmet Acar

KÖY MUHTARLARI
Armutlu — Bayır Mahalesi 
Ali Uğur
Armutlu — Karşıyaka Mah.
Metin Ateş
Umurbey — Parsbey Mah.
Mustafa Gezgin
Umurbey — Orhaniye Mah.
Mehmet Oral
Fıstıklı köyü: H. Yıldırım 
Narh köyü: H. Ali Bayraktar 
Kurşunlu köyü: İsmet Dalkılıç 
Haydariye köyü) I. H. Asrian 
Fevzlye köyü: Haşan Koya 
Şükriye köyü: Mustofa Subaşı 
Adliye köyü; Cemal Tüner 
Güvenil köyü: Recep Kakan

DTS. 4 te

Belediye Meclis Üyeleri

A.P.
Bülent Kurt 
Mehmet Turgut 
Aydın Erenoğlu 
Tevfik Soiaksubaşı 
Osman Çil 
Galip Arı 
İbrahim Aydın 
Esat Coşkun 
Ahmet Çeterez 
Kamil Sertkâya 
Emin Bora 
Hüseyin Çakır 
Nurettin Bay 
Osman Taylan

İl Genel Meclis? Üyeleri
A.P. C.H.P.

HAŞAN DİLLİOĞLU MUSTAFA ÖZALP

Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü 
Trafik Kursu Açıyor

Halk Eğitim Merkez Müdür 
Vekili Ahmet Aksoy, trafik 
kursu açacaklarını bildirdi. 
Aksoy, kayıtlara başlandığını

J(adri Qültr 
9

AP’de Durum
( Süleyman Bey’e Ne Oluyor? )

11 Aralık yerel seçimleri geride kalırken, CHP. nin 
bu seçimlerden en kârlı çıkan parti olduğunu kimse 
yatsıyamaz. Boşan çok büyüktür. 67 ilin 42 si CHP’nin 
yönetimine geçerken, AP. ancak 15 ilde tutunabilmiş- 
tir. Öteyandan AP.’nin tabanını kemirmekte olan MHP. 
İse 5 İlde başkanlığı alarak iddayı kanıtlamıştır.

Yıllardır Türkiye’yi bilerek ve görerek batağa sü
rükleyen ve MHP gibi faşist bir partiyi güçlü kılan Sa
yın Süleyman beye şimdi ne oluyor? Dut yemiş bülbül 
örneği susuyor., susuyor. Sustukçada yok oluyor. Par- 
lementoyu yalnız matematiksel sayılarla yürütmeğe 
kalkan ve «Bulun 226 yi düşürün hükümeti» diyen Sü
leyman Bey’e ne oluyor?

O. S. 4 te

j C.H.P.

Şükrü Ekim. 
Cemal Ergen 
Berkay Kumla 
Halil Güneş

: Haftrk Altan 
Mustafa Seymen 
Ersen Elpen 
Haşan Mirasyedi 
Haşan Çetin 
Ahmet Kani Öztin

bildirerek «isteklilerinin Müdür 
lüğe başvurmaları gerekiyor.» 
dedi.
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( Süleyman Bey'e Ne Oluyor?) 
AP’de Durum Baştarafı ?. 1 d«

Olan bellik! AP.'ye oluyor. Yapısal nitelik bakı
mından sermayenin partisi olan AP. ufalıyor, ufalıyor. 
AP. arvk sermayeye de güven vermiyor Sermaye yeni 
deneyimler içinde. Bir yanda vurucu gücü MHP ve Ko- 
mandoian. ote yanda AP—CHP koalisyonu kurma ça
balan. Bokahm önümüzdeki günlerde olcnlan görece
ği». Yalnız vorkl AP. İçindeki çalkalanmaları Süley
man Beyin durdurmağa artık gücü yetmemektedir. O, 
seçimlerden biz kazançlı çıktık dlyedursun, tabanını 
MHP."ye kaptırırken, bu kez tavan dağılmağa başladı. 
Oğuz Aygün, Mete Tan, Güneş öngüt, Tucay Mataracı, 
Mustafa Kılıç ve ardından Comalettln Inkaya, Hilmi İş
güzarın istifalan. Sormak gerekir. Acaba Süleyman 
Bey e no oluyor? No oluyor AP.’ye..!

Bir hükümeti ayakta tutan ekonomidir. Ailede bile 
bütçe henjün açık verdi mİ, eve et, çocuklara giyecek 
gelmezse, karı - koca arasında kavga baytar. Bu kav
ga boşanmaya kadar gidebilir. Bu basit bir ekonomi 
kuralıdır. Son hükümet ot, koskoca Türkiye ekonomi
sini dışa bağımlı kıl, eldeki ulusal kaynaklan yabancı
lara peşkeş çektir. Bir taraftan da kalkmıyorum diye, 
diye, ağır sanayi diye eldekinl, avuçtakini azınlık ser
mayeye terket, teşvik kredileri, vergi iadeleri, seçim 
fttartkutar kur, öte yanda; kaçakçı, karaborsacı, arsa 
spekülatörü ülkede cirit alsın, halk pahalılıktan İnim 
inim inlesin, bu krizi halk ve işçiler çeksin.. İşte o za
man iflas öden bir devlet bütçesi beraberinde o hükü
meti de götürür. Bu bilimsel bir kuraldır. Bunu ne Sü
leyman Bey değiştirebilir, ne o, nede bir başkası.

Bugünün bunalımını 3 yıla sığdırmak yanlıştır. Tür
kiye ekonomide dışa bağımlılığa 1948 lerde başladı, 
1951 den sonra pekiştirdi. O yanlış politika Menderes
in başını yedi. Menderes gitti, yerini Demire! aldı. Ame
rika'ya göbekten bağlılığın acı sonlarını yaşıyoruz. Si
lah vermiyor, her zaman aldığı malımızı almıyor, kre
di istiyoruz naz yapıyor, ekonomimizi denetim ve baskı 
altında tutuyor. Devalüasyon diyor, yatınmlar dursun 
diyor, gerekirse afyon ekmeyin diyor. Yarın petrol çı
karmayın, öbürgün buğday ekmeyin...

İşte -Süleyman Beyin yanlışlığı burada. Aklı varsa 
şapkasını biran önce alır, yerini birsürü çamurla gere
kene bırakır.

Kadri Güler

Kongre ilânı
Gemlik imam-Hatip Lisesi ve llâhiyet öğrencile

rine Yardım Demeğinin normal genel kurul toplanası 
8. 1. 1978 Pazar günü saat 20.oo de, İstiklâl Cad
desi No. 15 deki Din Görevlileri Lokalinde, ekseriyet 
temin odilecnedtğinde bir hafta sonra aynı gün, saat 
ve yerde yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
Yönetim Kurulu 

Gündem ;
1- Açılış,
2- Kongre divanı seçimi.
3- Faaliyet ve hesap raporları ite murakabe heyeti 

raporlarının okanması,
4- Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının müza

keresi ve ibrası.
5- Dilek ve temenniler
6- Yeni yönetim kurulu ile murakabe heyetinin se- 

çilmeai vo kapanış.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE Fİ ATLARI

Vnai ttealer tek eütun em.»i 38 TL.
Makkame ve lora likaları «üten «m.si 15 TL

-öael İlânlar paaarUkla alınır.
Abese : Vsilsk 50 8 Aylık 30 Liradır.

tloa/ton İM TL.
Dış Ülkelere; Yıllık Abone 120 TL.

• AMİBİ: «CşiYİN — KADRİ OÜ1.1P 
ŞOKÜMLU M : CSNOİZ OÖBAL

Y*rl ; Geıhane Cad. flfİH Pasajı
Aagi eoiw i KArf» • Şif la Paaajt
TRL- t 1T8T — •BMLİK

şiir köşesi
...doygunum 
namluya koy beni

Güneş doğacak; evrene
daha vakit var bentler;

Alaca karanlıkta insanlar. asacağız
Güneş doğacak; hendek;
sımsıcak. geçeceğiz

kaynatacak. zindan;
kaynayacağız. yıkacağız

kaynadıkça zindan
arınacağız.. yıkılır

Göğe çıkacağız işte toprak.
ve damla damla toprak ekilir
akacağız. işte alet
gökten. aleti işleten el
Toprağı yeşerteceğiz. kıvrak mı kıvrak.

İ fidanı büyüteceğiz. ve işlenen toprak
telli duvaklı fidanlar gülümser.
sunacak .yardan tatlı

yemişler. candan tatlı...
şekerden tatlı. güneş
baldan tatlı doğacak .,
Güneş doğacak
ışıklarıyla uzanacağız Dündar Karabiber

4 M

?■■■- : £ ■ ;:v ■“ Ve 1er ’•
Ve giyerken giysini ömür tüketenleri
anımsıyor musun sobanda yanan kömürde
çatlak elleri ter kokusu
ve güneşten yanan ve ölüm korkusunu
tunç yüzleri duyuyor musun
görüyor musun duyuyor musun
gece kalkanları
ve tarlalarda Mehmet Sevinç

Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkârlar
Derneği Başkanlığından

Konj 4 Olağanüstü Koogre Çağrısı Hk
Derneğimizin 31 12 ı977 tarihinde Akmanlar 

Pasajındaki Lokalinde gece saat 8 de Derneğimizin 
1977 ve 1978 yılı Genel Kurul Kongresi yapılacaktır. 
Bu toplantıda ekseriyet temin edilmezse ikinci top
lantımız 8. L 1977 tarihinde 11 Eylül İlkokulunda 
gündüz saat 2 de yapılacaktır. Sayın esnaf va sa- 
natkârlarımızm bu toplantıda hazır bulunmalarını ö- 
nemle rica ederim. Saygılarımla

Yönetim Kurulu Başkanlığından 
Şükret Solmaz

Gündem :
1— Divan teşkili ve saygı duruşu
2— İdare heyeti ve murakabe heyeti raporlarıyla ke

sin hesap raporunun okunarak müzakeresi
3— Idere kurulu vo murakabe kurulunun ibrası
4— Bütçe va çalışma raporunun müzakeresi
5— İdare haye’i, denetim kurulu, haysiyet divanı ile 

birlik ve federasyon delegeleri asil ve yedekle
rinin seçim!

6— Dılak ve temennilerin tosbiti
7— Kapanış

Matbaamıza ilkokulu bitirmiş 
çırak alınacaktır.

MÜR : TEL 17 97 GEMLİK

Kongre İlânı
Gemlik Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Demeği

nin yıllık normal genel kurul toplantısı 8. 1. 1978 
Pazar günü saat 21 .oo de İstiklâl Caddesi No. 15 
deki Gemlik Din Görevlileri Lokalinde yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanamadığı takdirde bir hafta son» 
aynı gün, saat vj aynı yerde yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu
Gündem :

1- Açılış
2- Kongre divanı seçimi
3- Faaliyet ve hesap raporları ile murakabe heyeti 

raporlarının okunması
4- Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının müza

keresi ve ibrası
5- Dilek ve temenniler
6- Yeni yönetim kurulu ile murakabe heyetinin se

çilmesi
7- Kapanış

Fol o Yıldız
Düğün, Nişan, sünnet ve 

günlerde hizmetinizdedir.

Haftalık, Vesikalık, kart
postal Renkli Fotoğraflarınız 
için FOTO YILDIZ
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Sayfa 4 17 Aralık 1977 Cumartesi

MÜJDE..! |
İÇKİSİZ RIHTIM LOKANTASI
Gece ve Gündüz Sayın müşterilerinin '
Hizmetine Açılmıştır d
işkembe ve paça çorbaları, piliç çevirme, her çeşit 

taze balık,Et ızgaralar, bol çeşitli sıcak yemek ye tatlılar

Adres : iskele Karşısı Rıhtım Lokantası 
Kaya Bilardo Salonu Yanı — GEMLİK

Sümerbank Gemlik

Sunğipek ve Viskoz Mamulleri 
Sanayii Müessesesinden

a , 4 ■ z i. * * '4*^

Müessesemiz için Gemlik Belediye hudutları da
hilinde asgari bir azami üç yıl süre için aşağıda şart
ları haiz anbar veya anbarlar kiralanacaktır.

Anbar ;

Zemin katta bulunacak vasıta giriş ve çıkışına müe 
sait cadde ve sokak üzerinde olacağı gibi yüklü vasıtarjn 
içeriye giriş ve çıkışına elverişli durumda bulunacak
tır. Tavan yüksekliği asgari 3,5 m. eb’adı ise en az 
100 m2 olacaktır.

Yukarıdaki şartları haiz anbar veya deposu bulu
nanların mukabil teklifleriyle birlikte tapu, çap ve 
krokileriyle 1. 1. 1978 tarihine kadar müessesemize 
müracaatları duyurulur.

Yıkım İşi Yapılacaktır
1) Müessesemize ait Selüloz Anbarı ile Fabrika 

binasının yıkım işi yaptırılacaktır.
2) Bu işe ait şartaname ve teknik resimler mü

essesemiz Ticaret Servisinden temin edilebilir.
3) Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı teklif

lerin 26 Aralık 1977 Pazartesi günü saat 15.oo e 
kadar mûesseaemizde bulundurulması gereklidir.

4) Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.

Sümerbank Gemlik 
Sunğipek ve Viskoz Mamulleri 

Sanayii Müessesesi

Sendikamız aşağıda, belirtilen iş» 
yerindeki üyeleri adına toplu İş sözleş
mesi bağıtlıyacaktır.

275 sayılı yasa uyarınca duyurulur

İşyeri :
T.C Ziraat Bankası

Gemlik Sosyai-İş Sendikası 
Genel Başkanlığı

Tel : 1833 Demirsut>aşı Mah. Şehit Cemal Sok. No. 8 Gemlik

Tekniğin son sistemiyle özel ye resmi sektörlere, seri, 
temiz şekilde iş elbiseleri imalâtı, yapmaktayız.

TEKLİFLERİNİZİ BEKLİYORUZ ELEMANLARIMIZ HER AFİ EMRİNİZDE

’ GEMLİK GİYİM SANAYİ

SÜPER HJENTfiOlİN
GEMLİK

Hatice Bilgeç

Pek yakında sayın müzikseverlerin 
hizmetine girecektir

Konre İlanı

1,1, 1978 Pazar günü saat 14.oo de Gemlik 
Ülkücü İsçiler Derneğinin normal kongresi Balıkpaza 
nndaki kendi binasında yapılacaktır.

Sayın üyelerinin gelmesi rica olunur.

Gemlik Ülkücü İşçiler Derneği 
İdare Heyeti

Zayi İlânı

diğından almış ol
duğum 3.4-02.461.890.0 
sayılı Temmuz - A- 
râlık 1977 yılı nor
mal çeklerimi kay
bettim Hükümsüz
dür.

Gemlik'te ilk defa OZALİT çekim işlerine başladığımızı 
sayın iş sahiplerine duyururuz.

EMEK MUHASEBE
v , BÜROSU

ADRES :
AHMET DURAL MEYDANI 
AKMANLAR PASAJI KAT 3 NO. 210

BORUSAN’DA REFERANDUM

GEMLİK

1-
2-

5

7-

GÜNDEM
Açılış ve yoklama
Divan Teşkili ve Saygı duruşu
Faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
Hesap raporlarının okunması ve ibrası
Eski idare heyetinin ibrası
Yeni idare heyetinin ve murakıplarının seçimi
Dilekler ve kapanış

na karar vermişti. Referan
dumun yasal bir hak olma
dığı gerekçesiyle karârın bo
zulması için Türk Metal Sen 
dikası Avukatı Orhan Rüzgar 
Yargıtay'a başvurdu. Davayı 
inceleyen Yargıtay, Referan
dumun 274-275 sayılı Yasala
ra aykırı olduğunu ancak iş
yeri yetkisinin 275» sayılı ya- . 
sanın 11. maddesi gereği şap 
tanacağı belirtilerek «mahke
menin yapacağı İş olayda sah , 
telik olduğununa göre gerek 
II incelemeyi yaptıktan sonra 
varılacak sonuç uyarınca ka 
rar verecektir» şeklinde As
liye Hukuk Mahkemesinin ka 
rarım bozdu.

BORUSAN İŞÇİLERİNİN 
AÇIKLAMASI

Maden İş, Yargıtay karan 
üzerine sahtelik konusunun 
incelemesi talebinde buluna
cağı öğrenildi. Öte yandan Bo 
rusan İşçileri gazetemize açık 
lama yaptı ve şunları söyledi 
ler « Bilinçli Borusan işçileri
ni Türk Metal gibi sarı şendi 
kalar temsil edemez. Işyerin- 
dekİ işçiler Noter kanalıyla 
Türk Metal'den istifa etmiş
ler ye gerçek sendikalan o- 
lan Maden İş etrafından ke
netlenmişlerdir. Patron tara 
fından işyerine sokulan Türk 
Metal hiçbir zaman Borusan 
işçilerinin olurunu almamıştır. 
Üye fişlerinde yapılan sahte-

İlkle toplu sözleşme yetkisi 
alma çabalan ve oyunları yi
ne bilinçli Borusan işçisi ta
fradan bozulacaktır. İşçilerin 
önünde açıkça hesaplaşmak 
tan korkan Türk Metal yasa 
boşluklarından yararlanarak 
işçilerimizin biran önce toplu 
sözleşmeye oturmasını iste
memektedir. hayat pahalılığı 
altında her gün ezilen işçileri 
miz Türk Metal tarafından 
döndürülen oyunlan yakın
dan izlemektedir. İşbirlikçi, sa 
rı Türk Metal’e gereken ders 
Borusan'ra bilinçli işçileri 
tarafından verilecektir.»

TEŞEKKÜR
HAŞAN ÖZLER

Kayhan Mah. Muht
11 Aralık 1977 Pazar gûni 

yapılan mahalli seçimlerde değer 
li oylarını esirgemeyerek beni yi
ne muhtar seçen KAYHAN Ma
hallesi halkına sonsuz şükranları 
mı sunar, güvenlerine lâyık otaa 
her çeşit hizmetlerine koşacağımı 
bildiririm.

SATILIK BÜROLAR

İstiklâl Caddesi Gür- 
çay İşhanı 4. katta 
2 büro satılıktır.

Mür : Erol Karsaklı
Tel ; 1836 Gemlik

Satılık
Daireler

OSMANİYE MAHAL
LESİ ÇELİK SOKAKTA 
SATILIK DAİRELER

OSMANİYE MA
HALLESİ AY SO
KAKTA SATILIK 2 
KATLI EV

MÜR : SABRAS

Zayi
23/5/1977 013460/460 

Nalu T.C. Maliye Bakanlığı 
Gemlik Mal Müdürlüğünden 
alınan 80.000 TL.lık vezne 
pul makbuzu kaybolmuştur. 
Yenisi alındığından eskisinin 
hükmü yoktur.

Akbank/Gemlik

Muhtarlıklarda
Değişmeler Oldu
Katırlı köyü: Mehmet Gürol 
Engürücük Kö. H. Demiroğlu 
B. Kumla köyü: Ali Sevinç 
Hamidiye köyü: A H. Aydın 
Ciihath köyü: A. Kâni Kaptan 
Şahinyurdu Kö.: Kâzım Neme 
Kapaklı köyü: Haşan Yılmaz 
Muratoba Kö: İbrahim Sayan 
Gençali Kö: Mehmet Batman 
Mecidiye Kö: Ahmet özakış 
Fındıcak Köyü: Ali Bozkurt 
Selimiye köyü: Mustafa Acar 
Hayriye köyü: Akmet Akın 
Karacaall Kö.: M. Bozkurt
Kurtul köyü: Hüseyin Eryılmaz



KÖRFEZ Sayfa 3

ilçemiz seçim sonuçlanDurum onuda

CHS
(11 Aralık 1977)

BELEDİYE BŞK. BELEDİYE MECLİSİ İL GEN EL MECtJSl

Oşrs bcğrnh bir öfkeyiz. İç huzurumuz 
yok.' Gençlerimizin acımasızca birbirlerini 
öldürmeleri, pchctlılrk, tuna dayalı beslen 
me yetersizliği. Ne, yasatan hiçe sayarak 
vurgcncafera dur diyen var, ne do içerde 
hczfa yükselen fivatfcrc? Aldırış eden yok! 
Her gün zaml Öyle ki! Çoğu kez yapılan 
zamlar kılıfına da uyduruluyor. Bu kılrtn adı 
da gizli zem.

Zcmnrn da gizlisi, açığı olur mu? Olu
yor. Öyie bir oluyor ki. bina da başımızda
ki hükümet yol gösteriyor. Nasıl mı? İzmir 
Bakirciler Demeğinin çaya yapılan gizil zam 
konusunda, ortaya koyduğa gerekçe: «Ki- 

: tosu 70 lira olan ve 11C0 gramlık ambalaj
lar içince şatlan çaylar, son günlerde piya 
sodan kalkmış, bunun yerine «Koçkar ço- 
yt» denilen ve kilosu 200 liraya satılan yeni 
bîr çay piyasaya sürülmüştür. Piyasadan 
kaidmiaığı söylenen çaylarla, satışa *Kac 
kar çayı» adı altında, piyasaya sürülenler 
araşınca 130 lira fark var. Bu fark da kuş
kusuz tüketiciden, faizlerden çıkıyor. Şöyle 
diyelim: Kilosu 70 lira olan çayın 100 gra
mına 706 krş. öderken, yapılan gizli zamla, 
şimdi üç katını ödemiş akıyoruz. Demek o- 
iuyor kî, her kim gizli zam yapacaksa, ma 
fen kalitesini değiştirmeden, bir etiket yeni
lemek yetiyor. O zaman, iteri sürülen sav 
da (iddia] şu oluyor. «Efendim daha verim, 
li dayanıklı, tadı, tuzu yerinde....» örneğin, 
ayakkabı piyasasında, tabanı kösele alem 
far deha pahalı. Yapımcı köseleyi pahalı 
alıyor. İyi güzel. Ama, gel gelelim, dayan
ması çok az, ömürsüz. Burada da gizli zam 
söz konusu dolaylıca. Derinin değe yüksek, 
yapılan harcamalar da, deha yükseltiliyor, 
denilebilir. Köselenin terbiyesi fabrikada tam 
yapılsa, dayanıklılığı da artacak. Artan is 
tek karşısında, yapım nitefiksiz çıkıyor;

400 Tl_na alınan ayakkabının değeri kı
sa aralıklı onanmiaria 600 TL.no geliyor, 

j Gizli zamda üreticinin harcaması sıfır o- 
lurfren yapılan küçük bir ambalaj yo do 
isim değişikliğinin karşılığında dilediği zam 
mı yapıyor, yapılan gizli, açık zamlarla, 
«teşvik aelgeleriylei dalavereli dışa satım 
tarta, naylon faturalarla, matların eller de 
Eştirmesiyle «Her mahallede bir rnftyuııer» 
yaratılıyor.

waHHBaaaKHaıanaB9BBaBMHBBBgMB

Paramızın değer kaybına uğraması kar 
şısında, enflasyon yaratılıyor. Dolayımdaki 
kağıt paramızın, büyük artışlar göstermesi; 
satın alma gücünü düşürüyor. Be düşüşün 
yanında, fiyatlar yükseliyor. Elimizdeki elli 
liramız paramızın değer kaybı sonucu ylr- 
mibeş liraya düşüyor. Böylece, elli liralık ma 
lı yüz liraya alıyoruz, öte yandan, paranın 
piyasada görünür olması içinde, durmadan 
para basımı yapılıyor. Karşılığı olsun, ol
masın, para basılıyor; fiyatlar da her ge
cen gün, denetimden uzak yükseliyor.

Bugün ekmeğin değeri üç liradır. Ek
mek, başta gelen, tüketim maddesidir. Beş 
kişilik bir ailede, günlük ekmek gideri pa
raca onbeş Hradır. Ayda, bu aile yalnız ek 
meğe 450 lira ödemektedir. Ev kirası, giyim 
kuşam, elektrik, su, çocukların okul, haf
talık pazar giderleri, çıkmaza sokmaz mı 
böyle aileleri? Baba, ana çalışıyor, gelirle
ri belirli. Böyle aileler de, bütçelerini ayar
layacaklar, harcamalarını buna uyduracak
lar. Ya İşsizler? Bu gün kazanan, aym -gün 
yiyenler, ne edebilirler? Şunu da belirtelim. 
Türk İyem izde, giderek büyüyen İşsizlerin 
olduğu kesin. Kamu kuruluşlarına, ezel ku 
tutuşlara girebilmek için de çeşitli engeller 
karşılaşılıyor.

«MIHI Sanayi» den söz açılıyor. Hangi 
«Milli Sanayi» Yer altı, yer üstü servetleri
miz dış tekellerin elinde. Uluslar Arası Pa
ra Fonu, yatırımlara, plana, paramıza par
mağını sokmuş. Ortak Pazar çeşitli üretim 
mallarımıza «Ambarog» koyma eğiliminde. 
Ulusçu olmanın gerisine düşmüş Yemece, 
bunlan hiçe savarcasına nutuk atıyor. Öte 
yandan, emeğin değerlenmesi, emekçinin 
yanında olması da ortada.

Yerel seçimlere bel bağlıyordu Yemece. 
Aldılar yanıtlarını. Halkımız gitmelerini İsti 
yor. Türkiye'yi, içinden çıkılmaz durumlara 
sokmadan gitmelidirler. Hükümet -için çözüm 
yollan çok. 220 azınlığına düşen bir hükümet 
duramaz. Gitmemek için de, sözde oy çok
luğunun kendilerinde olduğunu vurguluyor
lar.

Sayın, İsparta milletvekili Süleyman De 
mlrell Gerçekleri görüyor, biliyorsunuz. Lüt 
fen, söyleyin de gitsinler.

KÖRFEZ
İLAN VE REKLAMCILIK İŞLERİ

Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde

Küçük ilan, Doğum, Gün, Emlfik Satışları, Vefat

ilanları, Kutlamalar ve Ticari Reklamlarınız için

/ENİ YIL KUTLAMALARI İÇİN ;

Bursa Hakimiyet Gazetesi 29 Arahk 1977 günün* değin
Hürriyet Gazetesi Türkiye Kalıbı 27 Aralık 1077 — Bölge 

kal o’arı 24 Aralık 1977 gününe kadar İlen kwbul edilir.

Gemlik

Bağım-
Mahallesi AP CHP sız AP CHP MSP MHP AP CHP htSP TİP

1 Hisartepe 52 59 1 47 60 2 2 51 55 3
2 « 59 48 1 52 52 3 2 51 52 6 2
3 c 35 46 7 17 50 12 10 27 55 2 —
4 Hamidiye 87 53 3 81 52 6 3 89 56 5 1
5 « 70 60 2 70 62 2 i 73 68 4 —
6 < 60 75 3 44 81 1 4 51 80 3 1
7 < 69 63 4 66 59 5 3 70 65 7 —
8 < 69 69 10 66 69 8 1 67 65 S 3
9 < 78 75 6 74 80 3 3 83 76 4 1

10 « 89 70 1 75 63 13 9 87 66 12 —
1 11 < 57 65 — 53 58 7 5 60 57 9 —

12 < 83 71 3 85 69 3 1 81 71 6 1
13 < 64 55 2 56 58 3 1 64 61 2 1
14 Kayhan 83 86 4 85 81 3 5 90 80 3 4
15 < 85 66 1 73 75 3 3 82 71 2 —
16 < 105 61 6 101 64 6 2 103 62 8 —-
17 c 74 59 1 63 57 8 6 72 53 7 2
18 Balıkpazarı 61 68 2 54 70 7 3 61 70 4 —
19 < 81 64 5 75 75 1 - 76 69 1 2
20 c 64 57 4 81 50 3 1 «7 55 2 —
21 Halit Paşa 82 86 3 81 78 5 3 84 85 4 3

■ 22 a 128 58 1 120 59 7 5 109 63 15 1
23 Demirsubaş 79 61 — 71 56 •12 r2 72 63 10 —
24 « 77 59 2 69 66 4 1 74 62 6 —

î 25 « 68 75 — 69 75 - - 64 79 — —
26 Orhaniye 102 51 — 95 49 1 4 104 47 1 3

1 27 « 93 70 — 89 67 4 3 89 70 2 2
28 < 73 49 —- 71 44 3 3 71 47 3 4

. 29 < 60 51 3 54 47 6 2 63 47 5 4
30 Yeni Mah. 115 52 2 105 52 2 8 115 52 5 —
31 < 100 58 2 99 50 6 "6 99 61 4 2
32 « 112 42 2 104 42 4 3 1.04 43 5 2
33 « 70 37 3 59 39 7 1 64 34 7 3
34 Osmaniye 64 56 — 85 54 92 54 12 —
35 < 75 77 — 76 76 4 2 73 77 5 1

i 36 « 94 59 1 76 60 6 8 84 69 3 —
37 « 54 52 1 54 52 -14 9 59 57 18 4
38 « 75 82 — 66 81 9 3 63 85 8 1
39 « 87 42 — 79 43 6 • 82 47 2 —
40 < 66 64 4 60 60 12 2 61 58 15 3
41 « 105 49 2 103 46 1 3 100 51 5 —
42 « 77 37 3 75 35 3 4 82 37 4
43 Cumhuriyet 105 77 10 100 83 2 .2 100 92 2 2
44 Adliye köyü 73 31 10 2
45 Büyük Kumla köyü 172 85 8 8
46 Cihattı köyü 124 81 2 4
47 Engürücük köyü 113 85 6 1
48 Fevziye köyü 192 23 2 2
49 Fındıcak köyü 107 6 — —•
50 Gençali köyü 78 73 1 1
51 Güvenli köyü 57 3 1 3
52 Selimiye köyü 29 9 7 1
53 Katırlı köyü- 195 35 1 2
'54 Şükrüye köyü 111 32 8 10
55 Muratoba köyü 215 56 9 3
56 Hayda riye köyü 25 55 43 3
57 Narh köyü 91 60 3 3
58 Kapaklı köyü 23 133 1
59 Şahinyurdu köyü 175 43 4 4
60 Mecidiye köyü 74 21 19 —
61 Kurşunlu köyü 33 141 2 3
62 Yeniköy 87 60 4 9
63 Hamidiye köyü 148' 72 12 1
64 Hayriye köyü 19 28 — —
65 Kurtul köyü 175 107 — 1
66 Kurtul köyü Bağımsızlar 119 58 1 1
KÜÇÜK KUMLA Yüksel Arştan Kemal Tekin
67 « 121 — 90 26 149 117 1 6
68 r 112 —— 94 49 171 112 2 4
69 « 88 —. 68 44 98 117 — 4
70 Karacaali köyü 63 51 4 «—-
71 Karacaali köyü 54 48 4 3
72 Fıstıklı köyü 139 90 9 3
73 Fıstıklı köyü 130 85 10
74 Armutlu 177 138 162 122 22 2
75 Armutlu 137 102 113 117 6 3
76 < 81 80 75 93 4 ——
77 < 56 81 57 78 8 1

Umur bey AP CHP Bağımsız
78 < 112 katılmadı 38 141 12 —— 4
79 < 136 35 161 12 1 —-
80 < 122 42 146 B 2 1
81 < 105 25 102 23 3 2
82 « 151 52 175 16 1 —*
83 < 108 35 122 15 2 4
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ENCÜMEN ÜYELİKLERİNE 
KÂMİL SERTKAYA - OSMAN ÇİL 
BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİNE 
AYDIN ERENOĞLU SEÇİLDİLER

# 28 BELEDİYE İŞÇİSİNİN 
İŞTEN ÇIKARILMASI İSTENDİ

# MECLİS 15 GÜN SONRA YENİDEN 
TOPLANACAK

Denize Uçan

Otoda

Üç Kişi Öldü

BELEDİYE MECLİSİ İLK TOPLANTISINI YAPTI
11 Aralık yerel seçimlerin

de Belediye Meclis üyelikleri
ne seçilen partililer iik top- 
lanölannt Perşembe günü Be 
tediye Başkanlığı odasında 
toplanarak yaptılar.

Gündem gereği saygı du
ruşunda bulunuldu. 3 Kasım 
1977 günlü tutanağın okun
masından sonra sözalan Be
lediye Başkanı İbrahim Akıt, 
yeni görevlerinin tüm meclîs 
üyelerine hayırlı ve başanlt 
olması dileğinde bulunduk - 
tan sonra meclîste alınacak 
kanarlarda particiliğin bir ke
nara bırakılmasını ve kar
deşçe Gemliklilerin sorunları 
üzerinde durulmasının gerek
tiğine değindi.! Bu dönem ya 
pılacak birçokiş beleri bekli
yor, meclîsimiz önemli karar 
lar alacak bunun için parti
cilikten çak ilçenin sorunla
rına eğilmeliyiz» diyen Akıt, 
AP.'li ve CHP. 1i Meclîs üye
leri bu memleketin çocukları 
olduklarını unutmamalıdırlar, 
şeklînde konuştu.

SEÇİM YAPILIYOR
Akıtln konuşmasından son 

ra gündemin öbür maddeleri
nin görüşülmesine geçildi. 
Meclis yazmanlığı, başkan 
yardımcılıklar ve Belediye 
Başkan Vekili seçimleriyle 
Encümen üyelerinin seçimle- 
rinîn yapıldığı toplantıda ay- 
nm heyetine Şükrü Ekim, Er
sen Eipen (CHP.), Esat Coş
kun (AP.) seçildi. Bu ara söz 
alan CHP. grup sözcüsü Şük 
rü Ekim, CHP’Iî Meclîs üye
lerinin mecliste aktif görev 
almak istediklerini belirtti.

Yapılan Belediye Meclisi 
Yazmanlığı seçimlerini Os
man Taylan, Nurettin Bay 
kazandı. Meclis Başkan Ve
killiği seçimlerini ise; Esat 
Coşkun, Galip Arı, Başkan 
Vekili seçimini; Aydın Erenoğ 
lu, Encümen üyelikleri seçim
lerini ise Kâmil Sertkaya ile 
Osman Çil kazandılar.

AP.Ii 14 meclis üyesinin

Diş Tabibi
Doğan Al kaya
Muayenehane Açtı

Oemlik'imizin gençlerinden 
ölen Doğan Alkaya Keleş 
Devlet Hastanesi Diş Tabib- 
liğinden ayrılarak ilçemizde 
muayene hane açtı,

Yeni Çarşı girişinde eski 
TÖB-DER Lokalinde muaye
nehane açan Diş Tabibi Do- 
ğön Alkaya ile Gemlik'te diş 
ıfoktoru sayısı beşe yüksel- 

tam olarak hazır bulunduğu 
toplantıya 9 CHP.’li meclis 
üyesi katıldı. Haşan Mirasye 
di toplantıya (CHP) katılmadı.

Gündemin diğer bir madde 
sinde ise 1976 yılı çalışma 
raporu okunarak oylamaya 
kondu. CHP.’li üyelerin boş 
oy kullandığı seçimlerde AP'li 
üyeler kabul oyu kullandı.

28 İŞÇİ ÇIKARILIYOR
Gündemin 9. maddesini teş

Belediye Meclis Üyeleri ilk toplantıda toplu halde görülüyorlar

Karısına Sarkıntılık Eden Yeğenini 
Tek Kurşunla Öldürdü

Osmaniye Mahallesinde 
meydana gelen olayda Ali A 
km adlı inşaat işçisi asker 
kaçağı olan yeğenini karısıy 
la ilişki kurduğu gerekçesiy 

| le tek kurşunla vurarak öl
dürüldü.

Öğrenildiğine göre Orhani
ye Mahallesi Dar sokakta 

oturmakta .olan İhsan Kaya 

|-----------------------------------------------

| Maden Iş’in
I Toplu Sözleşme 

Yapacak İşçisi 
Kalmadığı

I İddia Edildi
Borusun fabrikasında Türk 

Metal Sendikası ile Metal İş 
Sendikası arasında süren yet 
ki uyuşmazlığının sonucu Gem 
İik İş Mahkemesinin işyerin 
de Referandum yapılması yo 
(unda verdiği kararı Yargıta 
yın durdurması sonucu ge
çen hafta gazetemize açıkla
ma yapan Maden İş üyesi iş

D. S. 4 te 

kil eden İşçi sorunları üze
rinde açılan konuşmada söz 
alan Belediye Başkanı İbra
him Akıt, cari harcamaların 
toplu sözleşmeden sonra be
lediyeye büyük yük getirdiği
ni ve bir işçinin yüz bin lira
ya mal olduğunu belirterek 
«İşçi sayısında azaltma ya
parak yatırım harcamalaannı 
yükseltmek zorundayız. Yok
sa bir dahaki toplu sözleşme

(21) yengesine göz koydu 
ve onunla gizli ilişkiller kur
mağa başladı. Bunu öğrenen 
Ali Akın (26) olay günü kendi 
evinde İhsan’a karısıyla iliş 
kişi olup olmadığını sordu. Ara 
da başlayan sözlü tartışma

Floş Olayına Adı Karışan ve 
Mahkemece Tutuklama Kararı 
Çıkarılan Gemlik Gümrük Başmemuru 
Nafi Demirel İzmir’de Yakalandı

Gemlik Limanından PELTA 
adlı Yunan Bandrah şilep ile 
yapılan filoş kaçakçılığına 
adı karışan Gemlik Gümrük 
Başmemuru Nafi Demirel 
Bursa 2. ağırceza mahkeme
sinin tutuklama kararı üzerine 
İzmir'de yakalandı.

Mehmet Solaklar adına dü 
zenlenen sahte evraklarla ya 
pılan filoş kaçakçılığına 
Bursanın tanınmış fab
rikatörü Mehmet Arda ve 11 

döneminden sonra memurla 
ra bile maaş ödememiz müm 
kün olmaz. Bunun için bazı 
işçilere toplu sözleşme hü
kümlerine uyarak işten çıka 
racağız. Tazminatları ödene
cek olan bu işçilerden kaza
nacağımız 2 milyon 800 bin 
TL. dır.» dedi. Konu hakkın
da meclisin de onayını almak 
istediğini belirten Akıt mec
listen, anlayış istedi. Yapılan

sonucu İhsan «Karınla iliş
kim var onu seviyorum» de
diği iddia edildi. Bunun üze
rine silahını çeken Ali Akın 
yeğenini tek kurşunla öldür
dü. Katil Ali Akın yakalana
rak tutuklandı.

tüccarında adı karışmış, mah 
keme bu ara olaya adı ka
rışan Gemlik Gümrük Baş Me 
mutu Nafi Demirel’in tutuk
lanmasına karar vermişti. Bir 
süreden beri polis tarafından 
aranan Nafi Demirel’i İzmir'de 
bir telefon konuşması ele ver 
di. Bunun üzerine saklandığı 
eve baskın yapan İzmir Ağır 
Suçlar Masası ekipleri Nafi 
Demirel’i yakaladı. 

tartışmalardan sonra konu - 
nun encümen tarafından ke
sin rapor halinde bir dahaki 
meclise getirilmesine karar 
verildi.

Başkanlığın teklifinde 9 te
mizlik, 6 Nacaklı Suyu, 5 su, 
1 otobüs, 6 fen işleri işçisinin 
iş akitlerinin fes edilmesi is
tenmekte. Belediye Meclisi 
15 gün sonra yeniden topla
nacak.

Küçük Kumla’da Belediye Meclisi
Toplantısını Yaptı

Bu yıl ilk kez kurulan Kü
çük Kumla Belediyesi perşem 
be günü ilk toplantısını Bele
diye Başkanı Yüksel Yıldırım 
Başkanlığında yaptı.

Köy muhtarlığı odasında 
toplanan belediye meclisi gün 
deminde bulunan maddeleri 
görüştü ve Meclis Katipliği

Xadri Qûltr 
9

Gitmek Veya Kalmak
Türkiye'de toplumsal olaylar hızla gelişiyor. Öylesine 

hızlı bir değişim içindeyiz ki, bu sürece ayak uyduramıyantar 
doğal olarak yok oluyerlar.

1960 devriminin kazandırdığı en önemli olaylardan biri 
olan toplumsal değişimin süreci içinde Türkiye'de neler olma
dı ki, Ispartalı Süleyman Bey, politikayla ilgilenmezken birden 
AP. Genel Başkanı oldu. Oradan Başbakanlığa dek yükseldi. 
1965-968*970 olaylı yıllan içinde ülkenin 
kaderinde tek isim oldu. Toplumsal o* 
laylara karşı o denli kayıtsız kaldı ki

O. S. 4 te

Geçen hafta yeni yapılan 
Balıkçı Limanında meydana 
gelen feci kazada Ahmet Bur 
salı, Mustafa Bağcı, Rama 
zan Bağcı boğularak öldüler

Cumartesi günü «Balaban» 
birhanesinde içkili olarak ge 
len ûç hemşehri bir süre son
ra da kalkarak 16 FE 358 plâ
kalı Opel arabalarına binerek 
uzaklaştılar. Denizli'nin Acı
payam bucağından olan Ah
met BursalI, Ramazan ve 
Mustafa Boğacı'nın yeni yapı 
lan Balıkçı Barınağının rıhtı
mında durduklar ve bir süre 
sonra hareket ederlerken bi
rinci vites yerine geri vites 
ile hareket etmeleriyle denize 
uçtukları saptandı.

Cumartesi gecesi denize 
uçan takside bulunan üç kişi 
boğularak ölmesinden bir 
gün sonra saat 14.00 sırala
rında rıhtımda balık yakalar
ken denizde bir otonun oldu
ğunu gördü ve polise duru
mu ihbar etti. Polisin plâka 
tespiti ve trafikten kimlik 
tesbiti ile durum ortaya çık
tı. Pazartesi günü Bursa'dan 
getirilen kurtarıcı ile çıkarılan 
Opel taksi içinde ûç kişinin 
birbirine sarılmış cesetleriyle 
karşılaşıldı, ölenlerden Ah
met Bursalı'nın Gemlik Güm
rük Kontrol Memuru olduğu 
ve filoş kaçakçılığına adı ka
rıştığı için Bakanlıkça açığa 
alınmış olduğu öğrenildi.

ne Basri Özkan ile Nurettin 
Esen’i seçti. Daha sonra Mec 
lis Başkan Yardımcılığına Ha 
san Fehmi Mayın, Haşan Kay 
gısız seçildi. Belediye Baş
kan Yardımcılığına ise Ha
şan Uzun seçildi. Encümen 
üyeliklerine ise Basri Özkan 
ile Nurettin Esen getirildi.
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Partilerinden çekilmeler kabardıkça bo
zuk çalıyor AP yöneticileri çekilen milletve
killeri. 2. MC nin. olumsuz, ulus, ülke onu 
runun zedelendiğini ekonomik yapının oldu
ğunca bozulduğunu vurguluyorlar. İçerdeki 
kargaşalığa değiniyor, gençliğin bölünmesin 
den, acımas.'z biribirierini öldürmelerini; 
böyiece, içte de. dışta da durumun iç açı
cı olmadığını dile getiriyorlardı. Çekilme, 
bir iki derken, onikiyi bulunca «Zahiri ço
ğunluk» ta kalmadı. Ne yapılmalıydı bu du 
rumda? Çekilen milletvekillerini korkutarak 
partiye denmelerini sağlamak. Denendi, sök 
medî. Büyük Millet Meclisi Başkam Cahit 
Karakaş çekilen milletvekillerinin korunma
lar için gereken tavnnı koydu ortaya. Çe
kilen milletvekillerinin geriye dönüşlerini 
sağlamak için yapılan «Utanç verici» giri
şenler de tutmayınca, hükümetin düşmesi 
gerekliliği iyice çıktı ortaya. Çekiliş biçimin 
de üç seçenekten, hangisinin çıkarlarına 
uygun düşeceğini saptamak için, AP Genel 
İdare Kurulu toplandı.

Neydi üç seçenek? 1. İstifa, 2. Güven
oyu isteme, 3. Gensoru önergesi. İşte, 20 
Aralık 1977 de toplanan, AP Genel İdare 
Kurulu, bu üç seçeneği eie aldı. Beğenme
dikleri, her gün Anayasadan yakınanlar, 
«Bu Anayasayla devlet yönetilmez» diyen- 
len, Anayasanın 39. maddesine sığındılar. 
Bu madde, oldukça rahatlık getiriyor MC 
Hükümetine. Bu maddenin arkasına gizle
nerek ayakta durma yollan aranacak. Nasıl 
mı? Anayasanın 39 maddesinin bir gözden 
geçirelim : «Gensoru önergesi bir siyasi 
parti grubu adına veya en az 10 milletveki
linin imzasıyla verilir. Gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı, verilişinden 
sonraki üç birleşim içinde görüşülür...» 
«Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma 
karan tarihinden başlayarak iki gün geç
medikçe yapılamaz ve yedi günden sonra
ya bırakılamaz.» «Gensoru görüşmeleri sı
rasında üyelerin verecekleri gerekçeli gü
vensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulu
nun güven isteği, bir tam gün geçtikten son 
ra aylanır.» Açılacak gensoru görüşmelerin 
de ya hükümetin genel politikası, yada bir 
bakanın tutumunun görüşülmesi istenir. Bu 
rada kuvvet kazanan yan, Hükümetin ge

nel politikası üzerine bir gensoru verilece
ğidir. Açılacak görüşmelerde parti grupla
rı adına birer kişi. Bakanlar Kurulu Adına 
Başbakan yada bir bakan konuşur. Gele
lim 89. maddenin arkasına sığınma durumu
na.

Hükümetin istifası, kısa bir zaman. Gü 
venoyu da zaman -kazandırmaz, en iyisi 
gensoru. Gensoru görüşmelerinde Meclis 
aritmetiğini bozmak, durumu kendi doğrul
tularına çevirmek, üzerinde durulur bir du
rum. Gensorunun gündeme alınması üç bir 
leşim. Görüşülmesi gündeme alınma kara
rından iki tam gün geçmeden yapılamaz. 
Yedi güne kadar da sürer. İşte, verilen 
aralıklar içinde zamanı daha da uzatma ola 
naklarını arayarak zaman kazanmak, bu za 
manda da yapılacak oylama çoğunluğu el
de edebilmek; sözde, haklı tertemiz olduk
larını, verilecek hesapları olmadığını ulusa 
yansıtabilmek. Üstelik, güçlü de olmalılar- 
ki, 226 falan aradıkları yok. Oylamada bulu 
nan milletvekillerinden bir fazlasının olum
suz vermeleri de hükümetten çekilmek için 
yetiyor Bu gensoru önergesi yenilgi getirdi 
ğinde, her üç ortağın da özlemlerl(l) içle
rinde kalacak; bir daha böyle olanak da 
bulamayacaklar. Karanlık, pis işler döne
cek gensoru oylamasında. Gitmemek için 
tüm çıkara dönük yollar denenecek. Böyle, 
buna yakın girişimlerden sonra da! hükü
metten giderlerse, her üç kafadar içinde 
yıkım olacaktır.

Efece konuştu, hafta içinde Demirel. 
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’i de teh 
dit etti, «Gelsin alsın» diyerek. Bu demek
tir ki elimde öyle olanaklarım, güçlerim var 
ki; hükümet olmak isteyenleride; düşürmek 
isteyenleri de eritirim. Demeğe getiriyor. 
Yoksa, böyle hırçın davranışlar sonucu ikin 
ci bir 12 Mart olayını mı çağırıyor? Yine şap 
kasını alacak gidecek, ardından «Türlü çe 
şitli» oyunlarla hükümet ha? Yağma yok. 
O bir kez olur. Bir daha gelirse...

İçinden çıkılmaz bir ortamda, atılgan, 
güçlü hükümet kurma seçenekleri varken, 
çekllmemekte direnmek, gensoru oylama
sında ayak oyunları yapmak; kaç yazar, 
Süleyman Demirel’e?

Gayrimenkulun a çıkartılma Hân 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No : 977/70 T.
Satılmasına karar verilen gayri msnkulün cinai, kıymeti, srlsdı. evsafı :
Gemlik tapu sicilinin 16. 5. 1973 tarih, pafta : 78, Kütük : 76, sahifs ; 7399 

ve parsel : 7423 de kayıtlı Gemlik Umur bey Köyü Domlıbağiar merkimde küse 
11686 metrekare mikdarlı ve içerisinde 330 adet zeytin ağacı bulana* ve tositrk^; ta

rafından 1.000.000 (bir milyon) lira kıymet takdir edilen zeytinlik açık artıı ma su
retiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
I — Satış 17/1/1978 Salı günü saat 11.30 den 12.00 e kadar Gemlik İcra Dai

resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu en satış masraflarını geçmek 

şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taabbud* 
baki kalmak şartiyle 27/1/ 1978 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım ve satış ma* 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisb etinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımda. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 

medetinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile oebeş gta 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen miihlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan vs % 10 
faizden alıcı 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 istiyenlerin 977/ 70 T. sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(İe. If. K. 126 )

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

KÖRFEZ
İLÂN VE REKLÂMCILIK İŞLERİ

Hürriyet ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde

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

YEN! YIL KUTLAMALARI İÇİN :

Bursa Hakimiyet Gazetesi 29 Aralık 1977 gününe değin
Hürriyet Gazetesi Türkiye Kalıbı 27 Aralık 1977 — Bölge

kalıplan 24 Aralık 1977 gününe kadar İlan kabul edilir.
Bu tarihten sonra verilen İlanlar ancak yer kalırsa ya

yınlanır.

Körfez Basımevi tlf. 17 97 Gemlik

KÖRFEZ 
BASIMEVİ

Ofset baskı ve

Varak yaldızlı

TİCARET
Markasıdır

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

Körfez Basımevi
istiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı tel. 17 97
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Av. M. Cengiz Gürel 
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gl Dizgi ve Batkı Körfez Banmerl
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Sayfa 4' 24- Aralık 1977 Cumeu

MÜJDE»»!
İÇKİSİZ RIHTIM LOKANTASI
Gece ve Gündüz Sayın müşterilerinin
Hizmetine Açılmıştır
İşkembe ve paça çorbaları, piliç çevirme, her çeşit 

taze bahk.Et ızgaralar, bol çeşitli sıcak yemek ve tatlılar

Adres : İskele Karşısı Rıhtım Lokantası'
Kava Bilardo Salonu Yanı GEMLİK

MÜJDE.!
78

KONYA ETLİ PİDE VE
LAHMAHCUN SALONU î

Sayın Gemliklilerin 31.12.1977 tarihinden itiba 
ren gece ve gündüz hizmetinizde olacağını müjdeler. 

NOT : Evlere ve İşyerlerine her zaman servis yapılı!

Sabah kavaltıları verilir.
Adres : Şirin Sineması yanı Gemlik

GEMLİK GİYİM SANAYİ

Tekniğin son sistemiyle özel ve resmi sektörlere seri, 
temiz şekilde iş elbiseleri imalâtı yapmaktayız

TEKLİFLERİNİZİ BEKLİYORUZ ELEMANLARIMIZ HER AN EMRİNİZDE

Tel : 1833 Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok. No. 8 Gemlik

Gemlik'te ilk defa OZALİT çekim işlerine başladığımızı 
sayın iş sahiplerine duyururuz.

EMEK MUHASEBE
BÜROSU

ADRES :
AHMET DURAL MEYDANI
AKMANLAR PASAJI KAT 3 NO. 210 GEMLİK

DUYURU
Gemlik’te kurulu Amonyak Tesisle 

rinîn Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. nin 
taahhüdünde bulunan 11 adet Muhte
lif Çapta Çelik Silindirik tanklara ait te
mel inşaatı işyerinde çalışan üyeleri
miz adına işyeri düzeyinde toplu iş söz 
(eşmesi yapacağımız 275 sayılı yasa 
uyarınca duyurulur.

Genel Yapıcılık Yol ve Montaj 
Sanayii İşçileri Sendikası

Başkanlığından

Zayi
16 DU 131 Nolu 

Kamyonumuzun Pla 
kasını kaybettik hü- 
kümsüzd ür.

Kaya Ticaret 
Koli. Şrt. Gemlik

»İŞ TAJBtJSİ 
DOĞAN ALKAYA

Muayenehane 9.oo - 20.oo arası 
( Cuma hariç )

Demirsubaşı Mah Mesudiye Sok.
No. 9 (Eski Tcb-Der Lokali Gemlik

SATILIK BÜROLAR

İstiklâl Caddesi 
Gürçay Işhanı 4. 
katta 2 büro satı
lıktır.

Mür. Erol Karsaklı 
Tel : 1836 Gemlik

Maden İsin /
Toplu Sözleşme 
Yapacak İşçisi 
Kalmadığı 
İddia Edildi

Sayın Gemlik’tiler
GARAJ 10KANIASI

Yeni Düzenlemesiyle 
Hizmetinize Açılmıştır

Adres: Münübüs Garajı
Ahmet Dikici

çilerin açıklamalarına bu kez 
Türk Metal Üyesi İşçiler 12 
imzalı bir bildiri İle karşılık 
verdiler.

Basına yazılı olarak yapılan 
bildiride özetle Maden Iş'ln 
Borusan dakf işçileri zorla 
kendi sendikalarına üye yap 
tırıldığı, hata yaptığını anla
yan işçilerin Türk Metal Saf
larına katıldığı ve «Maden 
Iş'ln işyerinde toplu sözleş
me yapacak üyesi kalmadığı» 
belirtiliyor. Bildirinin son bö
lümünde İse; «Mahkemenin ve 
receğl karan sabırsızlıkla bok 
liyoruz» deniliyor.

Haftaya Bakış
Gitmek veya Kalmak

Bastarafı S. 1 de
CHP nin yıkılmaz genel Başkanı İsmet 
İnönü’nün bile yıkılmasının nedenleri 
ni göremedi. ”Yollar yürümekle bitmez' 
ünlü özdeyişi ile toplumsal olaylara 
bakış açışını koyan Bay Demirel, sıkış
tığında verdiği sözleri, unuttu" dün dün 
se bugün bugüdür" diyebilecek kadar 
basitleşti.

Tarih birçok ünsüzün birden ünlü 
olduğunu ve zirveye dek yükseldiğini 
zirvede kalmasını bilenlerin adını ya
şattığını, zirvede yok olanların ise çok 
çabuk unutulduğunu göstermiştir.

Milyonlarca üyesi olan AP yi her- 
gün kendi kaprisleri uğruna eriten Bay De- 
mirel'ln sonu acaba ne olacak. Demir
el bir düşüşün içinde bunun için son 
çırpınışlarını veriyor. Yine çekilmesini 
bilmedi. (12 Mart’ta da) Ama 1959 yılını 
hatırlarsak acı örneklerini görürüz. Ta
rihten ders almasını bilmeli kişi.

Ülkeyi cephelere bölmenin, koltukta 
kalacağım diye sınırsız ödünvermenin 
nelere mal olduğu ortada. Enerji sıkın
tısı, döviz yokluğu, (elektrikler Cumar
tesi günleri de kesilmeğe başladı artık), 
kurşunlanan gençler, kapalı eğitim yu
vaları, işsizlik...

Türkiye kara bir tablo. Türkiye has
ta bir adam. Ülkeyi bu duruma getiren 
bir hükümet ve bu hükümet şimdi 
“meşru” değil Demlrel'ln deyimi ile 
“Çankaya Hükümeti”.

Evet Türkiye’de olaylar hızlı gelişi
yor, önümüzdeki hafta yeni değişmeler 
olacak. Bunları ve politik oyunları yakın
dan İzleyeceğiz.

Düğün, Nişan, 
günlerde hizmetli

Haftalık, Veılkalık, 
pottal Renkli Fotogı 
rınız için FOTO YILI

Hünkar Arı Sü
Eczanelerde
DAĞITIM :

ERÇEK EZG-

Matbaamıza 
İlkokulu Bitirmiş 

i

Çırak Alınacaktır. 
Mür: Tel 1797 
■lllllllll



24 Aralık 1977 Cumartesi KÖRFEZ
kongre ilanı

GEMLİK NACA'LI SUYUNU 
GETİRME DERNEĞİ BŞK.

Derneğimizin genel kurul toplantısı 4 Ocak 1978 
Çarşamba günü saat 10.30 da, ekseriyet olmadığı 
takdirde 11 Ocak 1978 Çarşamba günü aynı saatte 
Gemlik Belediye Salonunda yapılacağından, üyelerin 
teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı 
Gündem •;

1— Açılış
2— Saygi duruşu, üye yoklaması
3— Divan seçimi, çalışma, hesap raporlarının, bütçe

nin okunması, müzakeresi onaylanması
4— Eski yönetim kurulunun ibraı
5— Yeni yönetim, denetim kurulunun seçimi
6— Dilekler, kapanış

Kongre İlanı
GEMLİK ŞOFÖRLER VE 

OTOMOBİLCİLER DER. BŞK.
Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı aşağıda 

yazılı gündemindeki konuları görüşmek üzere 7..1.7978 
cumartesi günü saat 11 de 27 Mayıs İlkokulunda 
yapılacaktır.

Kanunu çoğunluk olmadığı takdirde 14/1/1978 
Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte toplanaca
ğından üyelerimizin toplantıya katılmaları ilan olunur.

şiir köşesi

YILLAR...
Yıllar geçti
Acı, tatlı
Her geçen yıl
Ömrümüzü yitirdi usanmadan
Her şey yan yana
Her şeyi iç içe yaşadık
Bilir bilinmez yanlarıyla
Şimdi vakit bulup
Anamıyoruz
Çocukluğumuzun tatlı günlerini 
Sanki biz değildik
Yırtık, pırtık giysilerimizin içinde 
Topraklı, tozlu köy meydanlarında 
Her şeyden habersiz koşup oynayan 
Uzun kış günlerinde
Zehir gibi acı tezek dumanını 
Çektik ciğerlerimize
Bıkmadan usanmadan
Yüzümüzde yıllaşan çizgiler
Yaşadığımızın ve gördüğümüzün 
En yalansız şahitleridir.
Yılların bize getirdiği

Acı, hasret ve yoksulluktur..
Şimdi
Hayatımız
Bir yumruk gibi sıkılı
İçinde her an patlamaya hazır
Yıliarın biriktirdiği
Kin ve nefretle doludur
Belki bugün
Belki yarın
Bizde insanca yaşayacağız umuduyla
Tükettik en güzel yıllarımızı
Gençliğimizi, sevdamızı
Ama biz yazmadık ve hatta
Göz yaşıda dökmedik
Göçüp gideriz ardından
Umutsuzluğun, umudu doğurduğunu
Yıkılan her şeyin altından
Yeni ve daha güzellerini çıkacağı 

(bilinciyle

Faruk Bayrakçı
6 Ed. C.

Gündem :
1— Açılış ve kongre divanı seçimi
2— Saygı duruşu
3— İdare kurulu faaliyet raporu ile kesin hesap de

netici raporu ve çalışma programlarının okunma
sı ve müzakeresi

4— İdare kurulu ve deneticilerin ibrası
5— 1978 yılma ait muhammen bütçenin görüşülmesi
6— Yönetim kurulunun seçimi
7— Haysiyet divanı üyelerinin asil ve yedeklerinin 

seçimi
8— Birlik ve federasyon delegelerinin seçimi
9— Dilekler ve kapanış

DÖRTLÜKLER
Ötesinde

Bir sevgili vardı
Sevginin sevdanın ötesinde
Sevmezdi hiç bir şeyi 
İnsanı sevdiği kadar

Mehmet Kemal

Düşünüş
Karanlığın ötesinde., acaba, 
Yıldızlar yanar söner sonsuzda 
Hiç düşündünmü gerçeği, 
Var oluş senin yanında?

Mehmet Kemal

Kongre İlanıo
Karacaali Turizm Darneğinin yıllık olağan genel 

kurul toplantısı 8 Ocak 1978 Pazar günü saat 16.oo 
da dernek lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.
Gündem : Yönetim Kurulu

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan başkanı seçimi
3— Faaliyet raporunun okunması
4— Murakıp raporunun okunması
5— İdare heyetinin ibrası
6— Yeni idare heyeti seçimi
7— Dilekler ve kapanış

kongre ilanı
Gemlik 11 Eylül İlkokulu ve okul öğlencilerini Koruma 

Demeğinin olağan genel kurul toplantısı 28.12. 1977 
Çarşamba günü 11 Eylül İlkokulu salonunda saat 
14.oo de yapılacaktır.

Üyelerimizin teşrifleri önemle rica olunur.

Yönetim Kurulu
Gündem ;

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Kongre başkanı ve katiplerin seçimi
3— Faaliyet raporunun okunması
4— Denetim kurulu raporunun okunması
5— Yönetim ve denerim kurulu raporlarını müzakero- 

si, aklanması
8— Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi 
7— Dilek ve temenniler, kapanış..

ÖNEMLİ telefonlar
G EMLİK BELEDİYESİ
! İTFAİYE AMİRLİĞİ 2325

| GRUBU 2324
' YANGIN 00
| BELEDİYE BŞK. 1337
j ZABITA AMİRLİĞİ 1886
' BAŞKATİP 2430

MUHASEBE 2431
İ FEN İŞLERİ 2408

BELEDİYE TABİBLİĞI 2407
İSKELE MEMURLUĞU 2432

’ EOS İŞLETMESİ 2340

KAYMAKAMLIK 1051
| EMNİYET AMİRLİĞİ 1028

” BAŞKOMSERLlK 1879
, SSK SAĞLIK İSTASYONU 1168 - 2329

VEREM SAVAS DİSPANSERİ 1455
PTT MD. 2222
” ABONMAN 2111
" ŞEFLİK 2123

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi tlânler tek sütun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve tora ilânları aütvu em.si 15 TL 

Özel ilânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 50 6 Aylık 30 Liradır.

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

SAHİBİ : HÜSEYİN — KADRİ OÜLBB 
ŞORLMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAl

Idara Yeri : Gazhana Cad. Şirin Patamı 
Dizgi ve askı ; Körfa Basımevi - Şirin Pasajı 
TEL. : İT »T — GSMLİK.

Çırak Alınacak

Matbaamıza ilkokulu bitirmiş 
çırak alınacaktır.

MÜR : TEL 17 97 GEMLİK
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