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BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI TOPLANTILARI BANLADI

Hastahane ve Sağlık Ocağı I CHP İlçe Yön. Kur. Yazılı Açıklama Yaptı
I “Büyük Sermaye Sahipleri ve 

Arsalarıma Sağlık Bakanlığına ıSKSStSSnee -- - * i Tasarılarını Engellemek istiyor»Verilmesi Meclisçe Kabul Edildi i
Belediye Meclisi Haziran 

ayt toplantılarının ilkine Per 
şembe günü Belediye Baş
kanı İbrahim Akıt’ın başkan 
lığında başladı.

Gündem gereğince yapı
lan seçimlerde, Meclis Yaz
manlıklarına Ahmet Çeterez 
Emin Bora, Meclis Başkam 
Vekilliğine Nurettin Bay ve 
Esat Coşkun getirilirken. En 
cümen Üyeliklerine yeniden 
Osman Çil ve Kamil Sertka- 
ya seçildi.

Hesap komisyonunun o- 
luşturulmasuıda CHP li üye 
ler görev almadılar. Bunun 
üzerine hesap komisyonu 
yalnız AP li üyelerden oluş
turuldu. Daha sonra Beledi
ye Başkammn çalışma rapo 
ru okundu. Raporda, Nacak 
Iı suyunun Haziran ayı için
de ilçeye akıtılacağı belirtil 
di. Öte yandan yanm kalan 

asfalt için girişimlerin ya
pıldığı, bazı mahallelere par 
ke döşemesi için ihale ya

barınağı için para temin edil 
mesi gerektiği, belirtildi. Ra 
porda ayrıca spor tesisleri
nin yapılması için meclis 
gruplarının etkili olması is
tendi. Feribot seferlerinin.
Gemlik'e de yapılması için 
söz alındığını fakat uygulan
madiğim 
yelerinin 
alığıyla 
istendi.

Daha

açıkladı. Meclis ü- 
siyasi partiler ara 
konuya eğilmeleri

sonra ilçe için çok
önemli olan ve Tıp Fakülte
si tarafından yönetilecek o- 
lan Hastahane' ve Sağlık O 
cağı için Sağlık Bakanlığına 
arsa verilmesi ‘konusu görü 
şülerek kabul edildi.

Kûrdon boyundaki bütün 
evlerden belirli bir ordnda 
şerefiye parası alınarak, bu 
nunla kordon veya kaldırı
mına parke döşenmesine, İs 
tiklâl caddesindeki yaya kal 
dınmlanna da döşenmesine 
karar verildi.

Belediye Meclisi ikinci

Belediye Encümen Üyeliklerine Kamil Sertkaya ve 
Osman Çii yine AP'lilerin oylarıyla seçildiler.

Küçük Esnaf ve Sanat
kârlar Dernekleri Federas- 
yonunca «Vergi Tasanlannı 
Protesto» amacıyla Esnaf, 
Sanatkâr ve şoförler eyleme 
itmek istemeleri üzerine CHP 
İlçe Yönetim Kurulunca ya
zılı açıklama yapılarak, <Hü 
kümet tarafından meclislere 
sunulmuş bulunan yeni ver
gi tasarıları hakkında büyük 
sermaye sahipleri ve işlet
meciler küçük esnaf ve sa- 
natkârları tahrik ederek ta
sarıyı engellemek istiyorlar» 
denildi.

CHP İlçe Yönetim Kuru
lu Başkam Nezih Dimili im
zasıyla yayınlanan yazılı ba
sın bildirisinde hükümet ta
rafından hazırlanarak, alt 
komisyonlarda AP ve MSP 
li milletvekilleriylede değişti 
rilerek son şeklini alan yeni 
vergi tasarısının esnaf, sa

natkâr ve şoförleri koruyan 
hükümler getirdiğini buna .
karşı büyük sermaye kesi
minin vergi kaçırmasının ân 
lendiği için yeni oyunlar tez 
gahlanmakta olduğuna deği 
nilmekte şöyle denilmekte
dir :

«Yeni vergi tasarısı, dar 
gelirlinin, emekçi yurttaşları 
m izin ve bilhassa küçük es-
nalımızın
böyleyken.

lehinedir. Durum 
bu yasa tasarısı*

nı küçük esnafa karşıymış 
gibi gösterip, esnafı boykot 
ve yürüyüşe sevk etmek hal
kı kandırmak demektir. Gem
lik'ti esnafımızın ve tüm Gem 
lik’lilerin büyük sermayenin 
ve onların sözcülerinin oyu
nuna gelmiyeceğini ümit e- 
diyoruz.”

Sunî Olarak Çimento ve Şeker
pıldığr, kanalizasyonun bit
mek üzere olduğu, balıkçı

toplantısını 12 Haziran günü 
yapacak. Yokluğu Yaratılıyor

Tekel
Temsilcileri 
Görevlerinden
Alındılar

Bir sûre önce Küçük Es
naf ve Sanatkâr Derneği yö 
netim kurulunca esnafın te
kerdeki haklarını korumak 
ve idare ile esnafın aracılı
ğım yapmakla görevlendiri
len Hayrullah Karakaçan ve
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Töb-Der Bursa Eğitim Enstitüsündeki 
Saldırıyı Kınadı

önceki gün Bursa Eği
tim Enstitüsüne gitmekte o- 
lon aracın önünü keserek 
Enstitü Müdürü, Müdür Yat 
dımcıları, öğretmen ve gö
revlilerinin karşı yapılan kan 
lı saldırı üzerine Gemlik Töb 
Der Yönetim Kurulu yazılı o 
pklamo yaparak olayı kına
dılar ve «bu tür saldırılar ki
şilere değil tümûmüzedir» 
dendi

Töb-Der Gemlik Şubesi 
Başkanı Salih Türerin yöne 
tim kurulu adına yaptığı ya
zılı açıklamada, gerici İtti
fak döneminde faşistleştiri

Küçük Kumla'da 
Yarın Dört Muhtar 
Seçilecek

11 Aralık 1978 gü
nü yapılan yerel seçimler
de ilk kez belediyeye ka
vuşan K. Kumla'da yarın 
4 mahalle muhtarlığı için 
seçim yapılacak.

4 muhtarlık için yedi 
muhtar adayı var.

len eğitim enstitülerinde oy
nanan oyunların Töb-Dor ü- 
yelerini ürkütmediği belirtil
mekte, saldırıların kişilere 
değil tüm öğretmenlere ol
duğu belirtilerek şöyle söy
lenmektedir :

«Gücünü emekçi halktan 
alan eğitim emekçileri, fa
şist saldırı karşısında hiçbir 
zaman ödün vermiyeceklor 
ve mücadelelerini en aktif 
şekilde sürdüreceklerdir. Ka 
ranlıkta oyun oynayanlardan 
er geç hesap sorulacaktır, 
denilmektedir.

Son günlerde ilçemizde 
suni olarak çimento ve şe
ker yokluğu yaratılması so

Kaymakam Namık Kalıvecioğlu
Çorum’a Atandı
Eski Gemlik Kaymakamı 

Talât Sungur’un .Gelibolu 
Kaymakamlığına atanmasın
dan sonra ilçemizde atanan 
Kaymakam Namık Kahveci- 
oğlu, beşinci yılının doldur
duğu sırada Çorum Vali Yar 
dımcılığına atandı.

26 Temmuz 1978 günü il 
çemizde göreve başlayan 
Kaymakam Namık Kahveci- 
oğlu, 2 MC döneminde Kars 
Vali Yardımcılığı görevine a- 
tanmış ama atanmasını dur 
durarak İlçemizde kalmayı 
başarabilmişti.

İlçemizde beş yıl Kayma 
kamlık yapan Namık Kahve 
eloğlu, değişik iktidarlar dö 
neminde çeşitli şikâyetlere 
karşın yerini korumuştu. Kah 
vecloğlu, görovi sırasında 
muhtarlar, imamlar ve köy 
öğretmenlerine «Öte Alem
den Atatürk Sesleniyor» ad 
lı gerici vo uydurma bir ki
tabı satmış, daha sonra 
«Türk Albümü» adlı bir ya
pılıda dairesinde işi düşün
lere ücret karşılığı satmış, 

nucu, ilçede çimento ve şe 
ker bulunmamağa başladı.

Yaptığımız araştırma so- 

tutum ve davranışlarıyla il- 
D. S 4 te

Kaymakam N. Kahvecioğlu

KAPAKLI DERESİNİN
TAŞKINLARDAN KORUNMASI İÇİN 350 BİN LİRA GÖRDERİLİYOR

direrek gerekli ödeneğin gönCHP il Genel Meclisi ü- 
yesi Mustafa Özalp bu yıl 
programdan çıkanları Kapak 
lı Deresi’nin koruma duvar
larının yeniden yapılması i- 
çin bakanlıkça 350 bin lira 
gönderileceğini açıkladı.

27 Mayıs günü Bursa da 
incelemelerde bulunan Ener 
ji ve Tabii Kaynaklar Baka

nucu ilçede bulunan 9 çi
mento bayiine haftanın 3-4 
günü devamlı olarak çimen
to verilmektedir. Yaklaşık o 
larak her hafta Gemlik’e 90- 
100 ton çimento girdiği sap 
tandı. İlgililer ilçeye ayrılan 
çimentonun içeride tüketilme 
si sonucu hiçbir sıkıntı ol
mayacağını bildirdiler. Sıkın 
tının suni olarak bazı bayii- 
lerin Gemlik dışına farklı o- 
larak çimento satmaların
dan doğduğu bildirildi.

ENCÜMEN KARÂR ALDI
İnşaat sezonunun bcş’c- 

masıyla suni olarak çimento 
yokluğu yaratılması ve ka
raborsacılığa yol açılmasının 
önlenmesi için gecen hafta 
toplanan Belediye Encüme
ni satışların Belediye Zabıta 
Amirliğince verilecek fiş kar 
şılığı yapılmasına karar ver 
di.

Çimento sahipleri beledi 
yeye başvurarak a’acaklan 

nı Deniz Baykai’m bulundu
ğu toplantıda söz alan İl 
Genel Meclisi üyesi Musta
fa Özalp 1977 yılında başla
nıp yanm bırakılan Kapaklı 
Köyü deresinin bu yıl prog
rama alınmamasının taşkın
lara neden olacağını ve köy 
lünün mağdur olacağım bil- 

fiş ile belirtilen bayiden çi
mentolarını alacaklardır. İl
çede bulunan 9 çimento bo 
yisine gelen çimentolar Bur 
sa Çimento Fabrikasıyla ku 
rulon ilişki sonucu saptan
makta ve hangi bayide ne 
kadar çimentonun olduğu 
kolaylıkla kontrol edBeM 
inektedir. Belediye Zabıta A- 
m i ri Osman Acar, yaptığı o- 
çıklamada ‘fiş alınması su
retiyle ilçeye aynlan çimen
tonun başka yerlere satılma 
sının önlenmiş olduğunu ve 
sıkıntın'n birkaç günde gi
derileceğini söyledi.
ŞEKER GETİRMİYORLAR-

Gemlik’te son günlerde 
suni ölerek yokluğu çekilen 
ikinci bir temel madde de 
toz ve kesme şekerin olduğu 
görülüyor.

İlçeye şeker getiren ûç 
toptancı tüccardan iki tane- 
s nin şeker getirmeyîşi, eft-

D. S. 4. te

öenterek. derenin tamamlan 
mosmı istedi.

DSİ Genel Müdürü Sa
mım Öztek. konuyla ilgili o- 
lorak dere projesinin tamam 
lonacağını ve gerekli öde
neğin gönderileceğini söyle 
di.
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Tehlike Faşizmdir
31 Mayıs Çarşamba günü Bursa Eğitim Enstitü

sü Müdür ve Müdür Yardımcılarını taşıyan servis ara
bası. saat 8.30 dolaylarında okul önünde, yüzleri mas 
keli ve elleri tabancalı kişilerce durdurulmuş ve içerl- 
de bulunan öğretmenler İndirilerek, şişlenmiş bıçak
lanmıştır.

öğretmenlerden ikisinin durumu son derece ağır 
olup, biri beyninden, diğeri kalbinden olmak üzere iki
şer kez ameliyat geçirmişlerdir.

Olayın soruşturması genişletilince 4 kişi tutuklen 
mış iki kişi hakkında gıyabi tutuklama karan alınmış
tır. Tutuklanan ve aranan tüm kişilerin Ülkü Ocaklan 
üyesi olduklan kesinlikle belirlenmiştir.

Bursa'da herkesin gözleri önünde İşlenmiş bu olay 
ibret verici olduğu kadar, ilginç özellikler de taşımak
tadır.

Bu köşeyi izleyenler bilirler; Ülkede cinayet man 
galan kurulmak İstendiğini ve bunlara karargâh olarak 
Eğitim Enstitülerinin seçildiğini sürekli vurgulamışadır.

Son olaylar ve Eğitim Enstitülerinin bir türlü açı- 
lomaytşı .konunun ve tehlikenin hangi boyutlara ulaş 
tığını göstermektedir.

Siyasal iktidar değişmiş olmasına karşın, bu okul 
lordaki sağcı güçler egemenliğine son verilmemiştir. 
Çünkü, bu güçlerin tırmanmalanna dayanarak yaptık 
lan yerlerdir Eğitim Enstitüleri. Sağcı güç bilmektedir 
ki; buralardaki egemenliği sona ererse, tırman mala 
n olanaksız hale gelecektir. Onun İçin buralarda mey
dan savaşı anlayışıyla hareket etmektedirler. Yapa
mayacaktan şey yoktur, buralardaki egemenliklerini 
sürdürebilmek için. Öncelikle öğretmen kadrolarını ko 
rumak için. Öncelikle öğretmen kadrolannı korumak 
zorundadırlar. Bunun için de, bu militanların yerine a- 
tanmış, ilerici öğretmenleri sindirme uğraşı verirler. Teh 
dit, dayak ve en sonunda öldürmek değişmez yöntem 
teridir, bu konuda son Bursa olayı bunun en vahşi ör
neğidir.

Konuya bu açıdan bakmadan ve bu yönde önlem 
fer almadan klâsik öğrenim önlemleriyle Eğitim Enstitü
lerinin demokratlaştınlabilmesi olanaksızdır.

Faşizmin yuvalanmak durumunda olduğu yerlere, 
Faşizme karşı özgü yöntemlerle gidilmedikçe ve teh
likenin ağırlığıyla ölçülü önlemler alınmadıkça başan 
şansı yoktur.

Faşizmin tarihi gelişimi iyi incelenirse, Türkiye'de 
nelerin yapılması istendiğini kestirmek güç olmasa ge 
rekir.

Eğitim Enstitülerine egemen olan sağcı güçler or
tadan Çaldırılmadıkça, Türkiye'de barışın sağlanması 
olanaksızdır. Sağa da — Sola da karşıyım anlayışı biz 
ce yanlıştır. Başan Faşizme karşı olmakla ve bu yön 
de önlem almakla olanaklıdır.

OUyUKU
ETİMON Lim. Şti. taahüdünde bu

lunan Marmara Entepre Kimya Sana
yii A-Ş Makina Akşamı ve Montaj İş
yerinde çalışan işçiler adına işyeri dü
zeyinde toplu iş sözleşmesi yapıla
caktır.

275 sayılı yasa gereğince duyu
rulur.

YSİ - İş Sendikası
Yön. Kurulu

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
İlân

1977/1249
1- Gemlik Hayriye Köyü Köy içi mevkiinde kâin 

doğusu dere, batısı yol, güneyi yol, kuzeyi çalılık ile 
çevrili gayrimenkul,

2- Gemlik Hayriye Köyü Urum eli deresi mevki
inde kâin doğusu çalılık, batısı patika yol, güneyi Is 
mail Şahin ve kuzeyi Süleyman Tümer ile çevrili gay* 
rimenkullerin adlarına senetsizden tapuya tesçili Hü
seyin Güleç, Hanife Güleç, Ayşe TuranlI, Zahide Ka
ya Teşvikikiye Kö. talep ve dava edildiğinden iş bu 
gayrimenkullar üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında 
bulunanların ilan tarihinden evvel 3 ay İçerisinde ha
kimliğimize müracaatları teminen ilân olunur.

ALMANYA'DA FAŞİZM ««
ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

KUKLA BAŞBAKAN : PAPEN

1 Haziran 1932’de Almanya'nın yeni başbakanı o- 
lan adam Schleicher'în adayı Fronz von Papen'dt İkin
ci Dünya Savaşı içinde HitteTin Ankara Büyük Elçisi 
de olan Papen, zengin ve soylu bir aileden geliyordu. 
Vaktiyle orduda genel kurmayda çalışmıştı. Sanayi çev
releriyle yakın aile ilişkileri vardı. Halkın hiç tanımadı
ğı, hiç bir siyasî desteği olmayan «partili üstü» bîr a- 
damdı. '

Papen, Katolik Merkez Partisinin bir üyesiydi. Ama 
I Bruening'in tasfiyesinde oynadığı rolden ötürü partisi 

tarafından üyelikten atıldı. Kurduğu hükümet («Baron
lar Kabinesi») tam bir «partili üstü» hükümetti. Üyele
rinden beşi aristokrat ailelerden gelme silik kişiler, ikisi 
büyük sermaye şirketlerinin müdürleriydi. Adalet Baka
nı olan zat da vaktiyle Münih birahane darbesinin ar
dından Hitler’i Bavyera adalet makamları nezdinde ko
ruyan adamdı. Scleicher bu kabinede Savunma Bakan
lığını üzerine aldı.

Scleicher'in kuklası Papen'in ilk yaptığı iş Schle- 
icher’in Hitler'e verdiği sözü tutmak oldu. Parlamento 
feshedildi. 31 Temmuzda yeni seçim yapılacaktı. Bunun 
ardından, 15 Haziran'da S.A.'lar üzerindeki yasak kal
dırılır kaldırılmaz da Almanya'yı görülmemiş bir siyasî 
zorbalık ve cinayet dalgası sardı. Nazi kabadayıları her- 
yerde özellikle sosyalistlere saldırıyor, sokak kavgaları 
çıkarıyor, pervasızca adam öldürüyorlardı. Yalnız Prus
ya eyaletinde 1-20 Haziran günleri arasında 450'den faz 
la sokak kavgası oldu, 82 kişi öldürüldü. Yalnız 17 Ha
ziran Pazar günü Nazilerin Hamburg'da polis himayesi 
altında yaptıkları bir gösteri yürüyüşü de 19 kişinin ha
yatına mal oldu.

Bunun üzerine Papen seçim gününden on beş gün 
önce bütün siyasî gösterileri yasakladı. Fakat Nazileri 
fazla gücendirmemek için, buna karşılık Prusya’nın eya
let hükümetini dağıtarak bütün yetkiyi kendi üzerine al
dı. Prusya hükümetinin Sosyal-demokrat bakanları ce- 

j lâllenip buna direnince Papen onları polis" zoruyla yer
lerinden attı. Prusya başkenti Berlin'de sıkı yönetim 
ilân edildi. Sendika liderleriyle Sosyal-demokratlar 1920 
de Kapp darbesi sırasında olduğu gibi bir genel greve 
gitmeyi bir ara düşündüler ama gözleri yemedi, vaz 

| geçtiler. Durumu «protesto» ile yetindiler!

Tekel Temsilcileri Görevlerinden Alındılar
Ahmet Acarlı görevlerinden 
alındılar.

Konuyla ilgili olarak ga
zetemize yazılı bir açıklama 
yapan Karakaçan ve Acar
lı, bugüne kadar görevlerini 
laikiyle yaptıklarını, esnafın 
tekel ile ilgili sorunlarını çöz 
mek için var güçleriyle ça
lıştıklarını bildirerek, görev
den alınmalarının belirli kişi 
lerin işlerine yarıyacaklarını 
bildirdiler. Karakaçan ve A- 
carlı, bu konuda şunları söy 
lediler. «Esnafın, Gemlik'li 
hemşehrilerimizin filitreli si
gara gereksinmelerini karşı 
lamak, bu konuda bilgi al
mak için Gemlik’teki şika
yetleri iletmek için Bursa Te 
kel Başmüdürü Sayın Meh- 
Met Mehan’ı ziyaret edip 
sorunlarımızı anlattık. Ayda 
ilçeye 5 ton filitreli sigara 
verildiğini. Mayıs ayında bu 
sigaranın 1 tonunun kesildi-

ğini öğrendik. Kalan 4 ton 
sigara tekelin depolarında 
bekletilirken ilçede sigara <
darlığı yaratılmaktadır.- Bu ı
konuları takip etmemiz göre
KAYMAKAM NAMIK

vimiz olduğu halde çalışma
mızdan başlanmayanlar bizi 
görevden aldılar. Takdiri
Gemlik halkına ve.esnaf 
kodoşlara bırakıyoruz.» 

: KAHVECİOĞLU

ar

çede birçok tepkilere neden 
olmuştu. Kaymakam Namık 
Kahvecioğlunun evi iki kez 
de kimliği saptanamayan ki 
silerce bombalanmıştı.

YENİ KAYMAKAM
Namık Kahvecioğlu’nun 

Çorum Vali Yardımcılığına 
atanması üzerine ilçemize

İstanbul Gaziosmanpaşa 
Kaymakamı E. Hüseyin Kö- 
seoğlu atanmıştır.

iç İşleri Bakanlığı tara
fından hazırlanan ve resmi 
gazetede yayınlanan karar
nameye göre Bursa ilçelerin 
den altı kaymakamın yerle 
ri değiştirilecektir.

Çimento ve Şeker Yokluğu Yaratılıyor
ger üçüncûsünün ise kasıtlı 
olarak şeker getirmesini ya
vaşlatması sonucu, ilçede 
şeker sıkıntısı yaratılmakta
dır. Şeker fabrikalarında bü 
yük şeker stoklarının bulun
duğu dağıtımın ise düzenli 
olarak yapıldığı açıklanırken

Gemlik'te şeker sıkıntısı çe
kilmesi sonucu halkın ihti
yaçtan fazlası şeker stok 
etmesine neden oluyor.

Belediye yetkililerinin ko 
nuyla önemle ilgilenmeleri 
istenmektedir.

MÜRACAAT : TLF : 1496 - 2194
ERKULLAR İNŞ. ORT.
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31

SATILIK LÜX$ DAİRELER VE DÜKKÂNLAR

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI 
DAİRE VE DÜKKAN SATIŞLARINA 

BAŞLADI
Gemlik Orhangazi Caddesinde 600 m 2 lik 

arsa üzerinde yapımına başlanan inşaatta, pasaj i- 
çinde 25 dükkân ve lüxs daireler.

GEMLİK

Bu burum Mazilere nerşeyîn gittikçe tendi plânlan 
doğrultusunda gelişmekte olduğunu gösterdi bîr kere 
deha. «Baronlar Kabinesi» ni desteklemek yerine kendi 
ıktida donra gerçekleştirme korcrlıhklan büsbütün arttı. 
Zaten dahc 9 Haziranda Hîtier. Papen "e. «Sîzi kabinenizi 
scit geçici bir çözüm sayıyorum. Kendi partimi ülkenin 
en güçlü partisi hâline getirme çabalarına devam ede
ceğim. O zaman başbakanlık bana geçecektir j demek
ten çekinmemişti.

TEKRAR SEÇİME GİDİLİYOR
Nitekim 31 Temmuz seçimi Nazi Partisi için büyük 

bir zafeı oldu. Maziler 14 milyona yakın oy alarak Par- 
İcmentodda 239 sandalye kazandılar Goering Meclîs 
başkanı seçildi. En büyük parti Nazflerdi. ama yine de 
mutlak çoğunluğu elde edememrşlenfi. Almanya'da ço
ğunluk onlardan yana değildi. Sosyai-demokratiar Prus
ya olayındaki ödlekliklerinin cezasını çekmişler, on üye
lik kaybetmişlerdi. Buna karşılık Komünist partisi Par
lamentoya 12 temsilci daha sokarak üçüncü en büyük 
parti durumuna geldi. Katolik Merkez Partisi 68 üyeden 
73 üyeye yükseldi, Papen'i destekleyen tek parti otan 
Alman Milliyetçi Partisi hemen hiç bir başan sağlaya
madı.

Belli ki Katolikler dışında bütün zengin tabakalar 
ve orta sınıflar Nazileri destekliyorlardı. Buna karşılık 
işçi sınıfının Komünist Partisini destekleme eğilimi gûç- 
lenmekteydi.

BAŞKUMANDANLA ONBAŞI
31 Temmuz seçiminden sonra Hitier, Schleicher ve 

Hindenburg'la pazarlığa girişti. Kendisi başbakan ola
cak, önemli bakanlıklar partisine verilecek ve bir süre 
ülkeyi Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetecekti. 
Böylece Reichstag'da çoğunluğa sahip olmadığı halde 
tek başına iktidara gelmiş olacaktı. O sıralarda Goeb- 
bels hâtıra defterine şunlan yazdı: «Bir kere iktidara geç 
tik mi, onu kimseye vermeyeceğiz. Ancak ölülerimizin 
üzerine basarak bir daha girebilirler bakanlıklara.»

Schleicher ve Hindenburg Nazi önderinni şartlarını 
kabule yanaşmadılar. Onlar Hitler'in sadece başbakan 
yardımcısı olmasını ve Katolik Merkez Partisiyle birlikte 
parlamento çoğunluğuna dayanarak ülkeyi yönetmesi
ni istiyorlardı. Böylece onun üzerinde kendilerince söz
de «denetim» kurmuş olacaklardı.

Gemlik Tekel Müdür
lüğünden almış olduğum 
245 nolu Tekel defterimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Isa Balhan 
Kurşunlu Köyü

Matbaamızda
Çalıştırılmak
Üzere
Çırak 
Alınacaktır.
Mür : Tlf : 1797 
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Belediyeler halka hizmet götürmek I- 
cin kurulan, yöneticileri halk tarafından 
secilen, halkın denetleyeceği, halk yöne
timleridir. Belediyele in bulunduğu il, İlçe, 
büyük köylerdeki halk da bu yönetimin 
içindedir. Dört senelik devre İçin, adına 
hizmet verecek bir belediye başkanı, mec 
lis üyelerini seçmiş de olsa, görüşlerini de 
duyurmalıdtr. Hemen her yerde olduğu 
gibi halka dönük olmayan hizmetler kah
velerde, küçük topluluklarda dile getirilir. 
Hemen şunu söyleyelim. Belediye kapı
lan halkın görüşlerine eleştirisine açık tu
tulmalı, belediye başkanlan halktan eleş
tirileri öncelikle istemelidir. Öte yandan 
her an halkın içinde olan belediye mec
lis üyeleri,, duyduklarını, gördüklerini mec
lîs toplantılanna götürmelidirler. Belediye 
ler, genel yönetimler gibi taraflı davranma 
politikası gütmemelidirier. Şu mahalleye 
yapılacak hizmetler, bu mahalledekinden 
özenli, ayrıcalıklı olmamalıdır. Hizmetlerin 
eşit olarak verilmesi belediyecilik anlayışı 
içinde düşünülmeli; bîr taraf çamur için
deyken, öbür taraf rahat yaşayış içinde 
bulmamalıdır kendini. Böyle olur, böyle dü 
şünülürse halkın belediyesi olma ilkesine 
de ters düşülür.

Bir ilin, ilçenin çözüm bekleyen so
runlar hep olacaktır. Bu sorumlar eskiye 
göre altyapı hizmetleri çözümlenmiş, bir 
toplumun «modern» sorunları olacaktır. 
Bugün ilçemize baktığımızda çoğu hizmet 
lerin verilmemiş olduğunu görüyoruz. Se
nelerce süren kanalizasyon yapımı bugün 
gündemde. İlçemizin hangi sokağına girer 
sek temizlik anyoruz. Yaz mevsimine adım 
attığımız şu günlerde sokakların, cadde
lerin gereğince temizlenmesinden kaygı
lanmamak olanaksız. Pislik tozun hastalı
ğı çağırdığı görüşünde birieşmemek düşü 
nülemez. Yurdumuzda sıtma hastalığı art
tı. Sivrisineklerin durgun sularda, çöp bi- I 
rikintilerinde ürediği de bîr gerçek. Sivri
sineklerin yaşamına, üremesine uygun o- I 
lan bu yerlerde belediyemiz üzerine düşen 
görevi yapacaktır kuşkusuz. Çöplerin de 
kaldırılmasını hızlandırmak başta gelir. Bu I 
nu derken, şunu söyleyelim: Bizler, bu şeh I 
rin insanları olarak evde biriken çöplerimi- I 
zi yolkenanna, sokak köşelerine, boş ar- I 
salara dökmesek yerinde olmaz mı? Köy- I 
deki serbest (!) yaşamdan kurtaralım ken 1 
dimizi. Temizlediğimiz sebze balık artıkla
ra!, yediğimiz meyva kabuklarını pencere

terimizden sokaklara atmasak iyi olmaz 
mı? Böylece seçilen yönetime bu konular 
da yardımcı olmanın kıvancını taşırken, il 
çe halkının sağlığına da olumlu katkımız 
olur.

Yağmurlu günlerde Hamidiye, Osma
niye mahallelerinin üzüntü verici durumu
nu gördüm. Her iki mahallenin doğu taraf 
lan çamur, suyla iç içeler. Tüm kış basa
cak temizce bir yer bulamazken, sanınz 
gece iş dönüşü, sabahın köründde işe çı
kışı oralarda yaşayanları çokça üzmekte
dir. Hemen her şehrin kenar semtleri böy 
ledir. ilçemizde buralarda yaşayanları bir 
kenara itmek düşünülemez. Vatandaş «Bir 
hastam bir cenazem olsa kışın çamurdan, 
yazın çamurun bıraktığı oyuklardan ara
ba giremez...» diye yakınıyor. Şehirlerin 
merkezleri asvalt yapılırken, kenar mahal
le dediğimiz kesimlere öncelik verilmesi on 
ların sorunlarının çözümlenmesi yerinde ol 
maz mı? Bursa'dan, İstanbul'dan (kara
dan, denizden) gelen, Gemlik'i kiç görme 
mîş kişilerin kafalarında başka bir ilçe şe 
kiliendirmekte, içeri girildiğinde bu güzel 
düş eriyivermekte. Deniz, doğa güzelliği 
içerdeki geri kalmış şehirleşmeyi unuttur 
makta hemen.. Şu İstiklâl caddesindeki ona 
nm tamamlansa.

Bunların yanında sokakların, caddele 
rin, «işgali de» ayrı bir konu. İnşaatçılar, 
yapım ruhsatı aldıklarında kum, çakıl, tuğ
la yığarak sokağı, caddeyi tüm trafiğe ka 
patıyorlar hemen hemen. Sanırım Beledi
yeler yaşası, bunlara izin vermezken, in
şaatların tahta perdeler çekilerek kazala
rın önlenmesinide getirir. Sözlerimizi, Be
lediyeler kanunundan aldığımız önemli mad 
delerle noktalayalım.

1 — «Sokak, meydan, iskele, köprü, 
ri daima temiz tutmak, yıkamak, temiz su
larla sulatmak, kışın çamur ve karları ve 
buzları kaldırtmak ve geçenlerin kaymama 
sim temin eylemek;

2 — «Umumi ve hususi yerlerin süp
rüntülerini muntazam ve fenni vasıtalarla 
toplatmak, kaldırtmak ve ifna (yok etmek);

3 — «Umumun yiyeceği; içeceği ve 
kullanacağı şeylerin satıldığı ve muhafa
za olunduğu mahallerin, umumun içinde 
pazar, panayır yerleri gibi umumi mahâlle- 
yatîp kalkacağı, barınacağı ve bineceği, 
çalışıp işleyeceği... yerlerin sıhhi şartlara 
uygun olmasını temin etmek..»

Kim Ne Ödedi
Adı Soyadı ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V. Adı Soyadı Ödediği V.

Mehmet Gün 6.475,— İbrahim Balaban , 3.750.— Doğan Malgll 11.680.—

Selçuk Tangfin <4460,— HGıeyin Çakır 14.025.— Haşlm Acar 1400.—

Erdc^an Berutçuoğlu 78.115,— O. Hakkı Mandıracı 2.265.— Musa Al Beyim. vermemiştir.
Mustafa Özalp 5.765^- Mehmet Ozgancll 9.965.— Mustafa Kesici 4.190.—

Ali Yılmaz 4.105,— Erdal Filyoc 3.297.— GOral Yazısı 3.650—

M. Mete Alemdar Bay ver. Hüıayin Ozçakır 62.155.— Kadir Kavlak 4.480—

Asiye Eldeniz 1467/— Turgut Özdeni 20.080.— Ahmet Danış 4.440 —

Yakup B«klaç 9 510^— Mehmet Ali Fidancı 12.625.— Hüseyin Çelik ' 7.130.—

Mehmet Toplu 10.105,— Salih Arıkan 690.— Celal Acar 565—

Ahmet Uluay 5.625,— Orhan Arıkan 480 — AH Bakar 6.850—
Ünal 775,— Ahmet Bıyıklı 4.190.— Esat Akay 11.330—

AH Kuşkaya 7.997^- Ali Güney 5.730.— E.. Vedat Poker 47.855—
İbrahim Dağdelen 3.560,— Hatan Ebinç 4.447.— Mustafa Üstünci 1.085—

M. Ali Ç»fnwcl 2.097,— Burhan Arıkan Vergisiz Mehmet Kıtay 3.050—
Mustafa Özlü 45,— Bakir Temci 36.175— Ali Sönmez 19.060—

Abdullah Aslan 2.900,— Nurettin Gürel 8.390— Coşkun Güneş 1.805—

Mus» Sefa 172490,— Tallt Şendll Vergltlz Nozlh Dimili 11.505 —

Okay 3.255,— Cahit Aytaç 2.250.— Abdullah Oztemlı 53.855—

HÖMyln Yalabık 5.100/— Kâmil YatgOl 3.005.— Yusuf Kuyucu 33.355—

Alî Yılmaz 10.805 B. Cahit Açıkalın 4.625,— Mehmet Başaran Vergisiz

Ysyar Talat Erıüz 16.690,— Necati Kaya 61.055— Turgut Bnyor 1.065—

AMurrahlm Ourmuç 15.455.— Veytel Ötmen 15.075— A. Ruhi TOrkln 4.855—

Mal Saçtırır 32.797.— Melek Dinç 11 322— İbrahim DSnmes 995—
■. Safiri Öz«8l 80.665.— Nurettin Dinç 9.230— Şefik Konca 102.305—

Mafımat Kaygaz 160— HOtoyln Dinç 7.550— Yaçabay Danış 61.890,—

Haydar YıMırım 2.265 — lertfetıtn Oint 0.230.— Aydın San 33.130—

Fatma Yarıcı Vargltla Ahmet Dinç 13.130,— Kemal Konak 8.810—

Kimli Scrfkaya 57.585— Ömer Ccçkun 3.410—

Gemlik Namık Kemal İlkokulu ve 
Öğrencilerini Koruma Demeği Tüzüğüdür

Madd» 1 DERNEĞİN ADI : Namık Kemal ffrnkui» ve Öğrancİvl * i| ı r—MerfasS GEMLİK MMfc 
Kemal İlkokuludur.
Madde ; 2 Derneğin başka şubesi yoktur.
•Madde : 3 DERNEĞİN AMACI : Okul nğraerlarteM ms* ve manevi plf»Mâ esas atee her m» mut w rvfe 

ihtiyaçlarını karşılayacak tetbidere baş vurarak; Okulda «yî ve bâr egztâr eczan» nazarianmasarate ekai ad»- 
'resine yardımcı olur.
Madde : 4 DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER : a) Yoksul oç'encuere pyorv# gŞeeak ee den araç ten» etm yo» 

da gerekli çabayı gösterir
di Okul ve aileler arasındaki dayanışmayı sağlar-
:) Okula ders aracı temin etmeyi, oku! yapım ve onanm rşter—r katHasays, gaye b&r.
d) Müsamereler balolar ve çaylı topiantdar tertip ede-ek üyelerin okulla âgisiat oevacr ettirir.
c) Heri eğitim ve öğretim hareketlerini takip ederek ccuıda tatbikini kosayiaşbanr.
0 Yoksul ve yetim öğrencileri parasız sünnet ettirir-

I Madde 5KURUCULAR VE YÖNETİCİLİK VASIFLARI : Kuruca ve yönetici üyelerimiz yüz ksamc suçtercter. k*-

Inunen kurulması yasak demek kurup idare etmek eğdemlerinde mahkûm obuedtar. ı.ctanl
iştirak etmedikleri kongrede açılan konuşmalarla tesb't edilir.
Madde : 6 Derneğimiz 1630 Sayılı Demekler kanununun 60. madrir ti gereğince mahkemece hapatthMOM karar 

verilen derneklerin (Komin İst, Faşist, Anarşist ve Sosyalist) «ılaaaterme geie- işaret ve ıınaoliub tapteam 
ve faaliyeti sırasında kullanmıyacaktır.
Madde : 7 Kurucu ve yöneticilerimiz Demeğin kuruluşunu bâr yac î«e kurulduğu yerin er. büyük makiye Jteaâ* 
irine bildirmeye ve tüzüğünden 4 adetini eklemeye ve ikametgâhını bndLrmeye mecbu-our
Madde : 8 Dernek Üyeliği : a] Derneğin amacı uygun çalışmasına yardım ermek istetir. TC- vztandesİATmciar 18 
/aşını bitirmiş medeni haklara sahip her vatandaş derneğimize üye olabtltr.

ib) Üyelik için müracaatleri yönetim kurulu en geç 30. gün içersinde karara bağlamak zorundadır.
c) Fahri üyelik için Türkiyede ikametgâh aranmaz.
İd) Ayni okul öğretmenleri veli dahi olsalar tabii ûye sayılırlar.
|e) Tabii üyelerin aidat ödemeleri arzuya bağlanır.
f) Üyeler yılda 1200 binikiyüz türk lirasını geçmemek üzere aidat ödenir.
g) Uye aidatları aylık ödenebileceği gibi defaten yıllıkla ödenebilir.
h) Derneğin Amaçlarına aykırı hareket edenlerle yıllık aidatlarını tayin edilen zaman İçinde ödameyan byalar 
yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.
Madde DERNEK ORGANLARI a) Genel kurul, b) Yönetim kurulu, c) Denetleme kurulun dan meyden* gelir
Madde 10 Genel kurulun teşkilatı a) Genel kurul asil ve tabii üyelerin toplamından meydana gelir -
b) Fahri üyelerin oy kullanma yetkisi yoktur.
Madde : 11 Genel kurul toplantıları : a) Her yıl ocak ayı içinde olağan, b) Yönetim ve denetleme kvrvtlarının 
gerekli gördüğü hallerde veya demek üyelerinin 1/5 nm yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır, c) Olağan gu> 
nel kurul toplantısının azami 2 yılda bir kere yapılması mecburidir.
Madde : 12 GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ :
a) Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
b) Denetleme kurulu veya üyelerin 1/5 nın yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu (1) ay »çmda tep 
lantıya çağırmazsa üyelerden birinin yazılı müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi üyelerden 3 kisillk 
hey'eti genel kurulu toplantıya çağırmak için görevlendirilir.
:) Genel kurula katılacak üyeler en az 10 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi gazete He Her: 
edilmek suretiyle toplantıya çağırılır ve keyfiyet mahalli Mülkiye Amirine yazıl bildirilir. Toplantı garl btrekfldtğ 
takdirde üyeler ikinci toplantı tarihinden en az beş gün önceden geri bırakılma ■ »bapleri He, toplantının g&nu/ 
saati, yeri ve gündemi gazete ile ilan edilerek yeniden çağrılır ve durum mahallîn Mülkiye Amirine yazı İle bil
dirilir. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.
Madde : 13 Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
Madde : 14 İlk genel kurul toplantısı tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarığa» bk
fazlasının huzuru ile yapılır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa İkinci toplantıda yönetim ve denetleme 
kurulu üye tamsayısını iki katı olan üye mevcudu ile toplantı açılır.
Madde : 15 TOPLANTININ YAPILIŞI : a) Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca heztrlenen li»
redeki isim hizasını imza ederek toplantı yerine girerler.
j) Yeter sayı sağlamışsa toplantı yönetim kurulu başkanı veya üyelerden biri tarafından açılır.
:) Açılış sonunda toplantıyı yönetmek üzere Başkan ile yeteri kadar sekreter seçilir. Divan seçim sonucund» ı 
»kseriyet temin edilip edilmediğini tutanakla tesbit eder.
1) Toplantıyı yönetmek genel kurul başkanına alt olup, sekreterler toplantı konuşmalarını tutanak halinde dü
zenleyip başkanla birlikte imzalar ve yönetim kuruluna teslim ederler.
Madde 16 Genel kurul toplantısında yalnız gündem konulan üyelerin 1/10 nun teklifi üzerine gündem» konu 
ilâve edilebilir.
Madde : 17 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

3) Dernek organlarını seçmek, b) Dernek tüzüğünü değiştirmek, c) Yönetim ve denetleme kurullarmı ibre 
veya mesul etmek, d) Hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek, e) Demeğe yarryacale 
malların alınıp satılması veya yaptırılması hususunda yönetim kuruluna taşınmaz mallar için yetki vermek 
:) Derneğin fes'hine karar vermek.
Madde : 18 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ : a)Yönetim kurulu 6 asil 6 yedek olmak üzere genel kurula 

seçilir., b) Yönetim kuruluna tabii üye olarak Öğretmenlerin seçeceği iki öğretmenin katılman ihtiyaridir.
c)Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında gizli veya açık oyla Başkan, ikinci Başkan, Sayman, Veznedar el 
sekreter seçerek iş bolümü'nü yedi gün içinde mahalli mülki amire bildirirler.
Madde : 19 Yönetim kurulunun görevleri : a) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerinden Mr keçim 
yetki vermek, b) Derneğin gelir gider hesaplanna ilişkin işlemleri yapmak c) Gelecek yıl tahminî bitçeetfl 
yapmak ve genel kurula sunmak- d) Yönetim kurulu tüzüğün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak yown 
den genel kurula karşı sorumludur, e) Yönetim kurulu en az ayda bir kere toplanır. Kararlar çoğunlukla 
nır. Oyların müsavi olması halinde başkanın iltizam et-tiği tarafın oyu muteber sayılır.
Madde 20 Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sonucunda üye tam sayısının yansından asa^ düşen 
genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetmen kurulu tarafından bir ay içinde Mplantvye 
Madde : 21 Yönetim kurulu başkan vekili başkan olmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantısına başkanh 
eder ve onun adına imza koyar.
Madde : 22 DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ : a) Denetleme kurulu 3 asîi 3 yedek olmak ü» 

gizli veya açık oyla genel kurulca seçilir ve görevi bir yıl devam eder, b) Denetleme kurul» üyeleri har I 
tediği anda toplu halde derneğin faaliyet ve hesaplarını denetler ve duı umu rapor halinde guRai ku*vl tepka 
(tısında bilanço ile birlikte açıklar.
Madde : 23 SAYMAN : gelir gider işletme defterlerini tutar, aidat cetvellerini hııııhf, bu eeteeOuri tdba 
için veznedara teslim eder. Ödemelerde Başkanla birlikte sorumluluğu kabul ede*

(Madde : 24 VEZNEDARIN Görevi : Aidatları tahsil eder ve rnlHî bankaya şetme - Zîmmetindert azamî 500 T 
ideme avansı taşıyabilir. Makbuz, senet ve vezne evraklarının kazıntı ve sîlmtislnder aosrcrmludur.
Madde : 25 SEKRETER : üye kayıt, gelen giden ve zimmet defterlerini tutar. Yazışmolun idare eda^
Madde : 26 Bankadan çekilecek paralar Başkan ve saymanın imzası ile çekilir. Bu şahuriar para çekme y 

■ kişini kararla diğer üyelere devredebilirler. Bu durum ilgili bankaya imza sikleri île bMHBr.
Madde : 27 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI : a] Üye aidatları b) Halktan ve sosyal va-dm- kunmdarmd 

alınacak aynî veya nakdi bağışlar, c) Tertiplenecek mûsamere müsabaka, konser w piy»ç© faaÎTyeÖermd 
elde edilecek gelirler, ç) Okulda kurulacak kooperatif sosyal fonu gaRrindu». d) Demek hesabma yapthn^ 9 
Jri menkul veya menkul kiralarından elde edilen gelirler, e) Demek hesabem getirilip satmam kırtasiye Mm 

lanndan temin edilen geilrler’den sağlanır.
Madde : 28 DERNEĞİN GİDERLERİ : 1 — Demecin ana- gayesinin tahakkukunu gerektmen giderler. 2 

Kırtasiye ve matbua giderleri. 3 —■ Tenvirat, tanzifat ve onarıra gâdaHori. 4 — TbMae gMaHari. 5 «— I 
içi veya taşradan toplanacak aidat veya bağış için seçilecek yönetim kuruhmdh olmayan tek tahsüdara ti 
nan ondalık ücret. (Bu ücret yönetim kurulu karan ile tesbit edElirJ
Madde : 28 : Gider harcamaları yönetim kurulunun aldığı ekseriyet İr arılan îte yapılır. Böyle yapdan I 

j çımalarda, yolsuzluktan yöneten kurulu g» nallr ur ula karşı toplu hakte sorumludur.
Madde : 30 Demek gelirini dip koçanlı ve mötueuhul numaralı makbuz mukabilinde ahr. MasraRaniM da ■ 
bît evrak karşılığı yapar. Makbuz dip koçanlın ile mûsbit evrak muntazaman dosyalarda saklanır.
Madde : 31 DERNEKLER AŞAĞIDA YAZILI DEFTERLERİ TUTARLAR : a) Uye kayıt defteri, b) Karar defteri, 

Gelen giden evrak kayıt defteri, d) Gelir gider kayıt defterî, e) Kuate hesap w bîlango dahari. f) Banka 

‘sap cüzdanı. Devamı Sayfa 4 ta
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gemUk

<ORFEZ
3 Haziran 1978 Cumer^

Gayrimenkulun açıkartırma ilânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 977/362 T.
İpotekli olup satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik tapu sicilinin 15. 4 1977 tarih ve pafta : 6, Ada : 232, sahife : 330 ve 

parsel 2 de kayıtlı 80.30 metrekare mikdarlı Gemlik Dentirsubaşı Mahallesi Şehitcemal ve 
Yedie.ler mevkiinde Kâin arsa üzerine inşa edilen 30/498 arsa paylı bodrum katta 4 o- 
dalı ve merdiven altında tuvaleti olup elektrik ve su tesisatı mevcut bulunan ve bilirkişi 
tarafından 400.000.— lire kıymet takdir olunan 7 nolu özel depo açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI

I — Satış 10/7/1978 Pazartesi günü saat 11.30 den 12.00 a kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu en satış masraflarını geçmek 
şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 20/7/ 1978 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin* 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

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

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

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu- 
aunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
failden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren bet kesin 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/ 362 Talimat sayılı dosya numarasıyla 

memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. If. K. 126 )

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

Tezgahtar 
Aranıyor
Butik Aliş'te 
Çalışacak 
/ / 

Tezgahtar 
Bayan 
Aranıyor

Müracaat : 
Butik ALİŞ 
Tlf ; 1024 — 24 23 

GEMLİK

SATILIK ARSALAR

10 BİN PEŞİN 30 AY VADE

GENÇALİ SAHİLİNDE ARSALAR

Yaprak Emlâk

Tlf : 1 271 - Ev : 2300

İstiklâl Cad. No. 18 - GEMLİK

1 
1 
i 
I 
1

Tasarruf Sahiplerine Müjde 
. Uzun Vadeli Satılık Arsalar

Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar

Ödemede kolaylık yapılır 

»İHIM
Gençali ovasında sahile 400 metre 

uzaklıkta satılık
uzun vadeli arsalar

Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta parsellenmiş arsalar

Tlf : 2097

i

BUTİK BALCI
1978 YAZ 
MODELLERİYLE 
HİZMETİNİZDE 

UĞRAYIN, 
GÖRÜN

Hürriyet Kartı 
İndirirrıi % 10 olarak 
uygulanır.

s
Gemlik Namık Kemal İlkokulu ve Öğrencilerini Koruma 

Derneği Tüzüğü
Madde ; 32 Banka hatap cüzdanı hariç diğer defterlerin noterden tasdikli olması şarttır.
Madde s 33 Dernekler içişleri bakanlığı marifeti ile genel denetimi gerektiği an derneğin her türlü kayıtla
rı, demek yetkilileri tarafından gösterilmesi zorunludur.
Madde* ; 34 Derneğin mali denetimi en az üç yılda bir defa maliye müfettişlerince veya mülki amirin gö
revlendireceği memur tarafından yapılır.
Madde ; 35 Kofluk kuvvetleri dernek yönetim merkezi ne mahalli mülki amirin İzni ile girebilirler*
Medde : 34 Dernek vaya dernek üyeler» İle yöneticileri yeni dernekler kanununun 35, 36, 37, 38 nci mad- 

| deleri ve fıkralarında gösterilen yasak faaliyetlerde bulunamazlar.
Madde ; 37 Dernek genel kurulu lüzumu halinde derneğin feshine karar verebilir. Feshi İlk toplantıda üye 

tam sayfsının 2/3 ekseriyeti İle alınır.
Madde ; 33 Derneğin feshedildiği hususu yönetim kurulu tarafından en çok 5 gün İçinde mahallin en büyük 

mülkiye amirine yaz» ile bildirilir ve durum gazete ile üyelere bildirilir.
Medde : 3$ Derneğin feshi halinde derneğin taşınır ve taşınmaz malları İle nakdi gücü NAMIK KEMAL İlk* 

okulu yöneticilerine devir teslim tutanağı İle bırakılır.
Madde ; 40 GEÇİCİ HÜKÜMLER : Tüzüğümüz 40 maddeden İbaret olup tüzük sonunda kimlikleri belirtilen 

şahıslar geçici yönetim kurulu üyeleridir*
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU KİMLİK KAYIT DURUMLARI :

BİTTİ

D»rnakt«lrt Adı v. Soyıdı Baba adı Tablyatl Doğ. yorl va yılı Maıleğl av Adraal Inua

Sa*»UM Ahmet Topçu Halil T.C, Umurbey 1954 Zahireci Orhangazi cad. No :19
î. bofkan İbrahim Slvlln Hatan T.C. Gemlik Öğretmen Orhanlho Mh. dal ak. No : 1

1946 GEMLİK

Safcratar Naeıp Onpur Mahmat T.C. Zeytinli Öğretmen Hamldlya mah. Çoşkun »k. 19 
1944 GEMLİK

Sayman HOtayln Oo0an Ahmat T.C. Bursa MOstahdem 27. Mayıs loj. Gemlik
1949

Vamedar Mutfağa Noyan Salih T.C, İnogBI Bakkal Hamldlya mah. Çoşkun sk. 15
1946 GEMLİK

Uya Ari# Balcı ŞökrO T.C, Gemlik S. Demlrtl Hamldlya mah. Orhangazi
1958 cad. No : 9 GEMLİK

Uya Mvtlafa Oo>n Ahmat T.C, Keleş MUstshdem 27 Mayıs İlkokulu Lo) Gemlik

Muhtar HAŞAN
Pak İş Hanı-Kat 1 No. 5 Gemlik

ÇIRAK ARANIYOR

Mobilya atölyesinde 
yetiştirilmek üzere 

dolgun ücretle çalışacak 
çırak aranıyor

Mür : G. Körfez
Tlf : 1797

Satılık Uzun 
Vadeli Arsalar
PAK OTEL YANİ 

BUTİK BALCI

Mehmet Balcı

RAHMAN ZÜCCACİYE 
HER TÜRLÜ EV MALZEMELERİNDE 

TEK İSİM

* Porselen Yemek Takımları
* Elektrikli Ev Aletleri, Çay Takımları
* Avize Çeşitleri

Tlf : 1 508
ARİF VURAL
Semerciler Yokuşu No. 10 Gemlik

Umurbey Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği 
Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul kongresi 15 Haziran 1978 Perşembe günü 
saat 14.oo de Kütüphane salonunda yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu

Gündem:
1- Açılış, saygı duruşu — 2- Divan seçimi — 3- Yönetim ve denetleme kurulları 

raporlarının okunması — 4- Raporların görüşülüp aklanması — 5- Yeni yönetim kuru
lu ve üye denetleme kurulu üyelerinin seçimi — 6- Dilekler, temenniler ve kapanış



* Saat ücretlerine iki yıl için toplam 20 lira zam alındı
♦ ikramiyeler 2 den 4 e çıkarıldı
* İşçiler toplu sözleşmeyi Sümerbank’ın en iyi sözleşmesi olarak niteliyorlar

SUNİ İPEK’TE
TOPLU SÖZLEŞME 
İMZALANDI

Sümerbank. Suni İpek 
Müessesesi ile Petrol İş

Sendikası arasında bîr süre 
den beri devam etmekte o- 
lan toplu iş görüşmeleri o- 
lumlu sonuçlandı ve taraf
lar arasında toplu sözleş
me imzalandı.

Mart ayının ilk haftasın
da başlatılan görüşmelerde, 
Petrol İş Sendikası temsil 
erleri ile Sümerbank Genel 
Müdürlüğü yetkilileri arasın 
da uzun süren oturumlar ya 
pilmiş, anlaşmaya varılma
mış ve görüşmeler bîr süre 
ertelenmişti.

Haziran ayı içinde baş 
lıyan toplu sözleşme görüş 
melerinde daha önceki o- 
turumlarda anlaşmaya vanl 
mayan ücretler konusu yeni 
den ele alınmış, ve taraflar 
anlaşmaya vararak belgele
ri imzafamışlardır.

İŞÇLER MEMNUN
Genellikle özel sektöre 

ucuz ham madde üreten 
KIT'lerin devamlı zarar et
mesi nedeniyle, bu yılkı top 
lu sözleşmelerin işçileri mem 
nun etmiyeceği kanısının yay 
gın olduğu bir ortamda baş
latılan Suni İpek Petrol İş gö 
rüşmelerirr • olumlu sonuç
lanması işçiler arasında mem 
nunlukia karşılandı ve taraf
lar arasında imzalanan toplu 
sözleşmenin Sümerbank top 
tuluğundaki en iyi toplu söz 
melerden biri olarak nitelen 
dirildi.

Hırsızlıklar Devam Ediyor
BİR EVE GİREN HIRSIZLAR
BU KEZ
ZİYNET EŞYALARINI ÇALDILAR

Son günlerde ilçemizde 
hırsızlık olaylarının artması 
halk arasında tedirginlikle
rin doğmasına neden olu
yor

Gazhane caddesinde İl
çe Sovcıernrn oturduğu da
irenin üst katındaki Hayat 
Marşla ait daireden dört a 
det halının çalınmasından 
sonra, bu kez de Balıkpaza 
.n Alemdar Mahallesindeki 
eve giren kimliği bilinmiyen 
hırsızlar ailenin yatak oda

4. İKRAMİYE
Sümerbank Genel Müdür

lüğü ile Petrol İş Sendikası 
arasında imzalanan toplu söz 
leşmeye göre 27 ay olan top 
lu sözleşme süresi 24 ay o- 
larak kabul edilmiştir. Birin
ci yıl saat ücretlerinin 9 lira
2. yıl 9.50 — 10.25 lira ara-

Üç Polis, üçer ay hapis ve 9 ay memuriyetten men cezası aldı. 
Cezalar tecil edildi.

DEVRİMCİ GENÇLERİ DÖVEN POLİSLER 
MAHKÛM OLDULAR

İki ay önce evlerine git
mekte olan üç devrimci gen 
ci kara kola götürerek, sor 
guları yapıldıktan sonra dö 
vüidüğü hükümet doktoru 
raporuyla ortaya çıkan İlçe
miz Emniyetinde görevli üç 
polis memurunun yargılama 
sı bitti ve Başkomser Nuri 1 
Avcı, Polis memuru İbrahim' 
Çalışkan ile Ahmet Güngör 
üçer ay hapis cezasıyla 9 
ay memuriyetten men ce
zasına mahkum oldular.

Erol Peçenek, Haşan De 
rin ve Aydın Sönmez adın
daki gençlerin karakolda iş 
kence edildiğinin Hükümet 
Doktoru Mustafa Karbay ta 
rafından saptanmasından ve 
gençlerin polisler hakkında 
Savcılığa şikayetçi olmasın 
dan sonra dört- polis hak
kında soruşturma açılmış,

sında gizli olan 8 bilezik, 
1 beşibiryerde, 1 sarı lira, 
2 küpe, 1 altın zincir, 1 zin 
cirll bilezik ve incili altın yü 
zük ile boyuna asılan altın 
künyeyi çalarak iz bırak
madan kaçtılar.

İlçe halkını tedirgin eden 
hırsızlıklar üzerine kimse 
evlerinden çıkmak isteme
mekte, emniyetçe gerekli ön 
(emlerin alınması İstenmek
tedir. 

sında zam alınmıştır. Kıdem 
tazminatlarının hesaplanma 
sında mevcut saat ücretle
rinin 7 kuruş zam alındı.

Öte yandan da önce el
de edilmiş bulunan sosyal 
haklara ek olarak alınmakta 
olan iki ikramiyenin sayısı 

polisler ilçe savcısı Ümit 
Tekeli tarafından TCK mri 
245. maddesine muhalefet
ten dolayı mahkemeye veril 
mişlerdi.

DAVA SONUÇLANDI
İki aydır Asliye Ceza Mah 

kemisinde görülmekte olan 
işkence davası sonuçlanmış 
İbrahim Pembe dışındaki Nu 
ri Avcı, İbrahim Çalışkan 
Ve Ahmet Güngör adlı po-

Mahkeme Kararıyla Aldığımız Tekzip

Körfez Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğüne
GEMLİK

Gazeteniz 3.6.1978 tarih 
ve 253 sayılı nüshasında 
«TÖB-DER Yönetim kurulu 
öğretmenler üzerindeki baskı 
ları kınadı. MC. DÖNEMİNİN 
İLK ÖĞRETİM MÜDÜRÜ GE
RİCİ ' FAŞİZAN BASKILARI 
,SÜRÜYOR» mealindeki bildi
ri -tamamen yersiz ye asıl
sızdır. Akı-kara gösterme ça 
basıdır. Haklarındaki takiba
tı durdurma baskısıdır. So
ruşturma açılan eski TÖB- 
DER başkanı olayları kamu 
oyuna ve meslektaşlarına ka

KIZ MESLEK USESİ DEFİLESİ 
SALI GÜNÜ YAPILIYOR
Gecen yıl yapılamayan 

Kız Meslek Lisesi yıl sonu 
defilesi salı günü akşamı 
Tibet Otel de yapılacak.

Kız Meslek Lisesi öğren
cilerinin yıl boyunca göz 
nuru dökerek hazırladıkları 
güzol giysilerin gösterilece
ği defile büyük ilgi ile bek
leniyor.

4 e çıkarılmış, pazar günü ve 
vardiyalı çalışmalara katılan 
işçilere her ay açıktan 4 yev 
miye ücret ödenmesine karar 
verilmiştir. İşçilere her yıl iyi 
kaliteli bir takım konfeksiyon 
verilmesie ayrıca kabul edil
miştir.

(islerin suçları sabit görüle
rek 3 er ay hapis cezasıyle 
9 ay memuriyetten men ce 
zasına çarptırılmışlar, fa
kat bu cezalar daha sonra 
yargıç tarafından tecil edil 
miştir.

Öte yandan aynı konuy 
la ilgili olarak polis memur 
larının hakkında idari soruş 
turmanın başladığıda öğre
nilmiştir.

sıtlı olarak yanlış ve ters yön 
de aktarmasıdır. Sebebiyet 
verdiği nedenler yüzünden 
18 ayrı konuda soruşturma 
açılmış olduğundan ayrıntılı 
bilgi verme yetkimiz yoktur. 
Bildiri ile merhamet temini 
amaçlanmıştır.

Gazetenizin ayni sütunla
rında, ayni puntolarla bildiri
min tekzip edilmesini rica 
ederim. 15.6.1978

Gemlik İlköğretim Müdürü 
MEVLÜT AKSOY

Öte yandan Kız Meslek 
Lisesi öğrencilerince hazır
lanan giyim sergisi dün Halk 
Kütüphanesi Salonunda ser 
gilenmiş, Halk Eğitim Mer
kez Müdürlüğüne bağlı ola 
rak açılan Biçki-Dikiş ve El 
Sanatlan kursunun da pa
zartesi günü saat 17 de açı 
locaflı öğrenilmiştir.

I GEMLİK KÖRFEZ |

6. YAŞINA GİRİYOR
26 Haziran 1973 günü ilk kez İlçenizde yaym 

yaşamına başlayan Gemliklilerin okunan gazete
si «Gemlik Körfezi elinizdeki sayı iie 5. hizmet 
yılını gerilerde bırakarak 6. yaşma basıyor.

Çıktığı günden beri gücünü halktan akan ve 
inandığı yolda ödün vermeden yürüyen «GemUk 
Körfez «Gazetesi» ve yazı aBesi tüm okuriarma 
gösterdikleri ilgiden dolayı şükranlarını sunar.

Ticaret ve Sanayi Odası
Feribot Seferlerinin
Arttırılmasını İstedi

İki haftadır ilçemize gel
meğe başlayan Feribotun se 
fer sayısının arttırılması ve 
ücretlerinin düşürülmesi is
tendi:

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisi hafta içinde 
yaptığı toplantıda Denizcilik 
Bankası Genel Müdürlüğüne 
feribot konusunda telgraf çe 
kümesine karar vermiş ve se 
fer sayılarının arttırılması, üc 
retlerin düşürülmesi istenmiş
tir.

Ticaret ve Sanayi Odasın 
ca Denizcilik Bankası Genel 
Müdürlüğüne çekilen telgraf 
şöyledir :

«İlçemize tahsis edilmiş 
bulunan feribot- seferlerin
den dolayı teşekkür ederiz.

Ancak işletme tekniği 
yönünden seferlerin arttırıl

FERİBOT
Feribot gelecekti, geliyordu derken işte geldi. Ha

yırlı olsun.
Yaz sıcaklarının birden bastırması, deniz mevsi

minin başlaması, öte yandan sebze ürününün topla
nılması ister istemez Feribot un Gemlik’e gelmesinin 
yararlarını ortaya koyuyor.

YENİDEN DÜZENLEME
Feribotun Gemlik ekonomisinin canlanmasındaki 

önemi büyük. Herşeyden önce Yalova, İstanbul trafiği-
Devemı S. 4 te

ması. ve kalkış saatlerinin 
mahalli ihtiyaca göre duru 
mun tanzim edilmesinde bu 
yük fayda vardır. Bu husus 
ta gerekli işlemin yapılması 
nı rica eder, saygılarımızı 
sunarız. Tevfik Solukbaşı - 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı»

HALK YALOVA’YI 
TERCİH EDİYOR
İki haftadır ilçemize ge

len feribotun geliş saatinin 
düzensizliği insan ve araç

D. S. 4 M

SAVCI YARDIMCISI 
TURAN DİNÇER 

SAKARYA’YA 

ATANDI
İlçemizde altı yıldır Cum 

huriyet Savcı Yardımcılığı gö 
revini yürüten A. Turhan 
Dinçer, Sakarya Cumhuri
yet Savcı Yardımcılığı göre 
vine atandı.

Dincer’in yeni görevine 
önümüzdeki hafta başlama 
sı bekleniyor.

Haftaya
Bakış

Kadri Güler
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HtfUYI
HtfUDAH

Bölgesine ad katmış Yeşil Artvin

değ i İmi Artvin.Geleceğin ümitsiz

sağ

Anlatamam Seni
Seni anlatmak istesem

Boğuk boğuk çıkar sesim

Seni saran o güzelliği

Anlatamaz dillerim.

Deniz mavisi gibi
konularda

Masmavi gözlerinigerek da-

Omuzuna dökülen kumral'saçlarınıbasın
sağcı politikacılar... Bu bir raslantıdır sanmayınız.. Basri ÖZGENKimselere anlatamam

ve 
Do

Ülkenin kapısı, bahçesi bağı 
Zengindir ilin madeni, dağı 
Kültürlü fertleri, gelecek çağı 
İlkesi ün almış Yeşil Artvin.

Altının, bakırın hep 
Kurşunun, kömürün

nede- 
uzak- 

Bülent
dolan

Zonguldak, Bolu, 
Samsun, Giresun, 
Güzelliğine olmuş

manganizin
kimya mısın

Ne oldu 
Emlâkini

Üçbin Ankara, dörtbin Gemlik’ti 
Dokuzbin İnegöl, yüzbin Bursa’da 
Neden onüçbini kalmıştı sende 
Nüfus oranını versene Artvin.

Bağın varmış, bahçıvanın olmamış 
Yirminci asır neden yüzün gülmemiş 
Yavruların göç etmişte durmamış 
Soruma cevabı ver Yeşil Artvin. Erol der, vatanımı sevenlerdenim 

Bu acil durumu görenlerdenim 
Devlet Babadan ümit beklerim 
Kalemime yardımcı olsana Artvin.

geldinde, Bursa’h oMtm 
sattın, bir arsa aldın

El değmemiş hazine millet malısın 
Yüzü gülmemiş Yeşil Artvin.

ğaldır bu.„ Çünkü, sağ demek, küçük bir azınlığın mut
luluğunu ve çıkarlannı savunmak demektir.. Bunların

Soyumuz Türk’tür hiç ayrılmayız
Btzkî OsmanlI torunlarıyız
Bir bütün Türkiye Cumhuriyetiyiz 
Hürriyeti yuvanda bulsana Artvin

Duyur sesini başşehrimize
Hiç olmazsa ge lıinler imdadımıza 
Ça-e bulsunlar göç sorununuza 
Yavrunu yerinde tutsana Artvin.

bu- 
c şe- 
Evet

Kastamonu, Sinop
Ordu'su île hep
Karadeniz sebep

Dünyanın bilinen denge durumu ve politikası 
niyte, onurlu bir dış politikanın, gerçekçilikten 
(aşmadan temellerini atmak isteyen Başbakan 
Ecevit’e yardımcı olacağına, ne kadar yalan,

Santimi yerin bîr altın ettin 
Kânn ile zararını bil sene Artvin.

Yerini satarsın yok pahasına 
Göz dikersin Ege’nin ev arsasına 
Can atarsın çalışan fabrikasına

Yerini yurdusu salan gelryer 
Yorgan— sımna atan geiryer 
ifenden aynkmş bok ar geliyor 
Masum halknı görsene Artvin

Sağcı politikacıların da dış politikada tutumu 
basının tutumundan farklı değildir..

Sağcı politikacılar bununla da kalmamakta, 
güne kadar sömürmeyi akıllarına getirmedikleri tek 
yi de sömürü aracı haline getirebilmektedirler... I

sr varsa tümünü çarptırmaktadırlar... Bu 
kopardıkları yaygaraları burada yinelemeye 
hi görmüyorum..

Peki neden yapmaktadırlar bunu sağ

Trabzon, Rize. Erzurum, Kars
Kalbinde yatar yeşil Artvin 
Bilbiien yaylası Çoruh'un sesin 
Kalbinde yatar yeşil ArtvinMaske mi, Bayrak ini

tezvire dayalı şey varsa yazdbilmektedlr bugün sağ bu 
sm...

varlık sebepleri budun. Bu çıkarları savunmak için sağ 
cı olmuşlardır ve bunları savunmak için beslenmek
tedirler...

Eğer bir gün sağ basının yakdıklannı, sağcı poli
tikacıların İse söylediklerini gelecek kuşaklar gözden 
geçirmek olanağını bulurlarsa, verecekleri hüküm şim 
dlden bellidir... Herhalde «ihanet» sözcüğünü kullan
madan karan söyleyebilmeleri mümkün olmayacaktır..

Evet sağ basın da, sağcı politikacılar da halkımı
za İhanet içerisindedirler...

Yabancı petrol şirketlerine karşı yerilen mücadele 
ulusal çıkarlar yönünde kararlar vermek arifesinde bu 
lunan hükümeti desteklemek bir yana, yabancı pet
rol şirketlerinin savunmasını çekinmeden, hayasızca 
yapabilmektedir büyük, tarjlı sağ basın.. Ataş'ta açık
tan açığa savunulan yabancı petrol kumpanyasıdır... 
Hem de ne savunma!.. Bu şirketlerin avukatları bile 
böytesine dehşetengiz savunmalar yapamazlar...

Evet, sağcı politikacılar artık, bayrağımızı da sömürme 
ye başlamışlardır... Hem de meydanlarda şiirler oku
yarak ve halkımızı tahrik ederek sömürmeye başla
mışlardır...

Cinayetleri, terörizmi desteklemekte, hatta yarat
makta, ondan sonra da yaygara koparmaktadırlar.. 
Akıllarınca hükümeti bu yolla zayıflatıp düşürecekler 
ve tekrar cephe ortaklığını kuracaklardır...

Kısacası sağ basın da, sağcı politikacılar da Tür
kiye’nin çıkarlarına ters düşen ne varsa yapmak
ta geri kalmamaktadırlar. Bunun adını açıkça söyle
yelim ülkeye ihanet denir.

Herşeyi, ama herşeyi çarptırmaktadırlar.. Vergi 
tasarısını, madenlerin kamulaştırılması tasarısını, kı
sacası halkın mutluluğuna yönelik ve fakat küçük bir 
azınlığın çıkarlarına ters düşen ne kadar yasa tasarı-

Erol GENÇ 
Öğrenci - Gemlik

Anlatmaya kalkışsam bile 
Maziler elverir beni kucağına 
Gönlümü bir yağmur bulutu sarar 
Göz yaşlarımı tutamam.

Kalemi, defteri verseler sana 
Anlat deseler seni harap edeni 
Yazdığın şu mısralara 
Gözlerimi kan bağlar 
Ne yazıyla, ne sözle 
Anlatamam seni.

Yalnız, artık maskeleri düşmüştür.. Düşen maske
lerinin yerine bayrağı koymak istemektedirler.. Fakat 
bilmemektedirler ki, onların suratlarını bayrak bile ör
temez, saklayamaz artık...

ALMANYA’DA FAŞİZM
ÇEVİREN : HALİM TOĞAN

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi İlânlar tek sütun em.si 50 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları siitnn emsi 25 TL 

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

Kooge İlanları 200 TL. ı
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 120 TL.

•AHİSİ: HÜSKYİN — KADRİ GÜLKR
0ORUMLU .MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

İdari Yari ; Gazhana Cad. Şirin Paaajı
Dizgi ve Bosfc* : Körfez Batımavl - Şirin Patajt 
TBL. : 1T0T — GBMLİK

Gemlik Körfezi Okuyunuz, Okutunuz
Abone Olunuz.

Cadde ve Sokakları Temiz Tutalım

Başta Ordu ve büyük iş çevreleri olmak üzere Al
manya'yı demokrasiden ve özgürlükten «kurtarma» yı 
özleyen karşı devrimci güçler vur deyince öldüren cins
ten grev kırıcısı gangesterleri başa geçirmişlerdi. Çünkü 
o yıllarda Almanya'nın içinde bulunduğu özel koşullar
da ve Rusya’da Sovyet iktidarının kurulup pekiştiği ge
nel tarihi dönemeçte, demokrasi ve özgürlük düşmanı 
gerici çıkarların, yani genel kriz dönemini yaşayan ka
pitalizmin korunup kollanması ancak gangester yöntem 
lerine başvurmakla mümkün olabilir. İşte bunun içindir 
ki, Hitler gibi bir belâyı, ne belâ olduğunu pekâle bile bi
le’ (çünkü yapacağı bütün marifetleri önceden yamış ve 
haykırmıştı, on dört yıla yakın muhalefet dönemindeki 
davranışlarıyla da açıkça göstermişti) Alman milletinin 
başına sarmaktan çekinmediler. Çekinmediler ama, bu on 
lara çok pahalıya oturdu. Bencil çıkarları uğruna Alman 
toplumunun başına sardıkları faşizm belâsı giderek ken
di başlarına da belâ oldu Bu belâdan (bütün Alman mil
leti ile birlikte kendileri için de topyekûn felâket saati ça
lana kadar) bir daha isteseler de kurtulamayacaklardı. 
Bunun böyle olduğu, birbiri ardı sıra patlak veren olay
lar sonunda çok geçmeden anlaşıldı.

Ama iş işten geçtikten sonra!
ZORBALIĞIN MEŞRÛLAŞTIRILMASI 

HİTLER'LE İŞ ADAMLARI ARASINDA
YENİ PAZARLIK

Hitler Almanya Başbakanı olarak yemin ettikten bir 
kaç saat sonra, kabinesinin daha birinci toplantısında, 
ilk darbeyi indirdi. Cumhurbaşkanı Hindenburg kendisini 
parlamentoda bir çoğunluğa dayanarak ülkeyi yönetme
si için Başbakan atamıştı: oysa Naziler ve Milliyetçiler
den kurulu koalisyon hükümeti azınlıktaydı. Hitler bunu 
ileri sürerek yeniden seçime gidilmesini istedi. Von Pa- 
pen ile Milliyetçi bakanlar önce direndilerse de Hitler 
kabineden ertesi günkü toplantısında sahte vaadler ve 
bir sürü yalan dolanla onlara bunu kabul ettirdi. Yeni se
çimlerin 5 Martta yapılması kararlaştırıldı. Böylece Nazi- 
lor İlk koz kendi iktidarları altında bir seçime katılma fır 

satım, dolayısıyle seçim sırasında iktidarda olmanın bü
tün kolaylıklarından yararlanma imkânını ele geçirmiş 
oluyorlardı.

Nitekim Goebbels 3 Şubat tarihli güncesine şu notu 
düştü: «Artık savaşmak kolay, çünkü devletin bütün kay
naklarından yararlanacağız. Radyo ve basın elimizde. 
Bir propaganda şahaseri yaratacağız. Ve bu defa para
sızlık da çekilmeyecek!»

Evet, parasızlık da çekilmeyecekti artık!
Şubat ayı içinde bir gün, Goering’in Reichstag Baş

kanlığı Sarayında, büyük sanayi tekellerinin temsilcisi 
bir grup iş adamı ile ileri gelen Nazi önderleri arasında 
gizli bir toplantı düzenlenir. Nazi önderleriyle sanayicile
ri bir araya getiren kişi, Hitler hayranı ekonomi uzmanı 
Dr. Schact'dır. Toplantıda Krupp silâh tekelinin sahibi 
Krupp von Bohlen (Boolen), Kimya karteli l.G.Farben’den 
Boscm (Boş) ve Schnitzler (Şinitzler). Birleşik Çelik Trös- 
tü’nden Voegler (Fögler) de hazır bulunmaktadır.

Hitler söze şöyle başlar: «Özel teşebbüs demokrasi 
ile sürdürülemez. Ancak halk sağlam bit otorite ve kişi
lik anlayışına vardığı takdirde özel teşebbüs yaşayabilir.. 
Elimizdeki dünya nimetlerinin hepsini seçkinlerin savaşı
na borçluyuz. Bütün kültür nimetlerinin demir yumrukla 
yaratılması gerektiğini unutmamalıyız.» Sonra iş adam- 
lanna teminat verir. Marksistlerin kökünü kazıyacak. Al
man Ordusunu yenibaştan kuracaktır. (Marksistlerin Kö
künün kazınması, yani işçi sınıfına savaş, açılması, 1929 
ekonomik krizinin hâlâ sürdüğü koşullarda iş adamla- 
nnın en. çok istedikleri şeydi. Çünkü krizin yükünün Al
man emekçi halkının sırtına yıkılması ancak işçi sınıfı
nın siyasî hareketinin, yani partisinin yolunun kesilmesi 
ve sendikalann üzerine yürünmesiyle mümkün olabilirdi. 
Alman Ordusunun yenibaştan kurulması ile Almanya’nın 
Versailles Andlaşması hilâfına yeniden silâhlanması, ya 
ni savaşa hazırlanması demekti. Bunda da orda hazır 
bulunan büyük sanayi tekellerinin temsilcilerinin hem kı
sa hem de uzun vâdeli büyük çıkan vardı.) Hitler sözle-
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GEMLİK KÖRFEZ 24 HAZİRAN 1978

İLÂN
Gemlik Hasanağa Gençlik Kampı Tesisi Müdürlüğünden

1- Aşağıda cinai, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale teri* 
hi yazılı bulunan 3 gurup yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur.

2- Her gurup yiyecek maddelerinin ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.
3- İhale hizalarında gösterilen gün ve saatte Gemlik Hasanağa Gençlik Kam* 

pı Tesis Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
4- Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayılı kanunların 2-3-4 maddelerindeki 

şartlara haiz olmaları gerekir.
5- Taliplilerin teklif mektuplarını teminat makbuzlarını da ekliyerek ihale 

saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında komisyon başkanlığına vermeleri.
6- Postadaki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez.
7- Bu işe ait şartname ve numuneleri 

Tesis Müdürlüğünde her gün mesai saatleri
Gemlik Hasanağa Gençlik 

içinde görülebilir.

İhalenin

Kampı

Şekli

Keyfiyet ilân olunur.

Geçiçi 
Tem.Cinsi Miktarı

Muh.
Bed. Tarihi Günü Saati

Ekmek 12000 Ad. 36.000 2700 4.7.1978 Sah 15.00 K. Zarf
18 kalem
Bakkaliye Mad. Muhtelif
11 kelem

97320 6120 4.7.1978 Salı 16.oo K. Zarf

sebze ve meyve M u htel if 48825 3625 4.7.1978 Salı 16.3o K. Zarf

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
I LÂ N 

978/520
Gemlik Kapaklı Köyünden Nurettin Turan vekili avukat Halil Seymen tara

fından Gemlik Kapaklı Köyünün dere ağzı mevkiinde kain doğusu yol, batısı 
dere; Kuzeyi Mehmet Engin, Güneyi Necmettin Öztürk ile çevrili ve yine Gem
lik Kapaklı Köyünün hamambahçe mevkiinde kain doğusu ve güneyi taş duvar, 
kuzeyi yol ve eski hamam batısı Abdullah Gültekin ile çevrili gayrimenkulün 
senetsizden adına tapuya tescili talep ve dava edildiğinden iş bu gayrimenkul 
üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların ilân tarihinden itibaren üç 
ay içersinde delilleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları teminen ilân olunur.

SPOR~.

FESTİVAL KUPASINDA 
HEYECAN ARTIYOR

Refik HiZAL

Gemlikspor kulübünün moçlen bütün heyecanıyla Bönci Mtan çok çaMbaaO 
düzenlediği festival kupası devam ediyor. Turnuvanın geçd Alman senu^bar şâyie:

1. GRUP

Gemlik İdmy. : 7 Gemlik : 1 
Sarayspor : 2 Baharspor 3 
Azotspor : O Çmarspor : 3

Haftanın takımı ; Çmarspor 
Haftanın centilmen takımı : 
Gemlikspor

GOL KRALLIĞI :

8 Gol atan: Nurettin (G.I.Y.
4 gol atan : Turan (Sarays.)
3 gol atan : Mustafa (G.İ.Y.)
2 gol atanlar : Ali (G.İ.Y.) 
Fahri (Baharspor) (Ertan 
(Çmarspor)

Bu haftaki maçlar :

Cumartesi :
Gemlikspor - Sarayspor 

Pazar :
Çınarspor - Gemlik İd. Yurdu 
Azotspor - Baharspor

PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y P

a. GRUP

Doğor.spor : 7 Tunospor : 0 
Hamîdıye : 1 KuMMOpar : 3 
Gedetek : 2 Kartalspor s 2

Haftanın tadan : Doğanepoc 
Haftanın centilmen takımı : 
Doğanopor

GOL KRALLIĞI

2 gol atanlar: Nihat (Tuna 
spor) Metin (Kumioepor). İs
mail ve Mehmet (Doğancpor) 
irfan (Kartalspor)

Bu haftaki maçlar :
Cumartesi :

Kartalspor - Tunacpor
Pazar :

Gedelek - Kumioepor 
Doğa nspor — Homidiye

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y P

G. İ. Yurdu 2

Baharspor 2
Çmarspor 2
Gemlikspor 2
Azotspor 2
Sarayspor 2

2 — — 15 3
2 — — 5 2 
1—13 2
1 — 12 7 

— — 2 0 4 

--------- 2 4 11

4
4
2
2 
0
0

KumUspor 2 1 — — 5 14
Oıâilak 2 | 1 — 4 1 3
Doğ* nspor 2 1 —■ 17 2 2
Tunetpor 2 1 —* 15 7 2
Kartalspor 2 — 11341 
Hamleliye 2 — — 2 I • 0

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
İLÂN 
978/53

Davacılar Muazzez Eryılmaz, Yüksel Bayram ve Mehmet Baysal vekilleri a- 
vukat Sabahattin Buharalı tarafından dava konusu Gemlik Kapaklı Köyü boklu- 
dere mevkiinde kain 20 ağaçlı gayrimenkul zeytinliğin adlarına senetsizden tapu
ya tesçili talep ve dava edilmiş olduğundan iş bu gayrimenkul üzerinde başkaca 
mülkiyet iddiasında bulunanların ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde delilleri ile 
birlikte hakimliğimize müracaatları teminen ilân olunur.

Kim Ne ödedi
TİCARETLE UĞRAŞANLAR :

Adı Soyadı Ödediği V.

Umur Tay 1.700.—
Gelip Soğanlılar 2.940.—
Dursun Kufkaya 7.997.—
Halit Kuzey 8.705,—
Abdullah Gezgin Bey. Ver.
Necmettin Kayacık 2.155.—
İbrahim Ak Bay. Ver.
Mehmet Eğe 14.390.—
Ömer Akgûn 1.855.—
Ahmet Anar 25.015.—
Ekrem Çöykun 19.285,—
Yılmaz Bıyıklı 8.880.—
Osman Okumu? 16.440.—
Sabahattin Sezglner 10475.—
Nuri Hoca Bey. Ver-

Adı Soyadı Ödediği V.

Ergin Berberler 4.822.—
Yayar Konukgil 4422—

Haşan Altıçİftlik 705.—
Hllıayln ODler Bakkal 1.580.—

Nihat Erol 18.955.—

Ali Çatak 3.250.—
Mehmet Balıkçın 4.688.—

Necati Ajkın 14.830.—
İsmet Çetin 8425.—

Kaya Çoykun 10.560.—
İsmet Kök 2.555.—

E;ref Filiz Verglelz

Hüseyin (yılar Bey. Ver.

Celal Atmaca 1.700.—

Nihat Ziya Çalım 1.260.—

Adı Soyadı Ödediği V.

Mehmet Aydın 98.180.—
Ali Aslan 580.—
Sefahattin Çelik 580.—
Necmettin Fırat 5.485.—
Ahmet Tbykın 38.080—
Enver Ozkardey Boy. Vor.
Nuri Oflu oğlu 35.140.—
Ali Demlrkan 20.740.—
Necdet Koral Boy. Vor.
Nuri Perksan 575—
İbrahim Dönmez 2.800.—
Erdoğan Alemdar 948.798—
Ayhan Filyos 3.297—
Şahin Çavuşlar 14480—

MEMURLAR : (ÖĞRETMENLER)

Mavfljt Alrooy 46.020— Cemal Karni 19440.— Nihal Ersoven 38.184—

Ahmet Arı 45.324.— Nejla Karıl 16.824— Ferdiye Dlnçer 22.440—

Höaeyfn Göner 34492.— Cevdet Kahraman 34.824.— Seher Saik 22.440—

İbrahim Ozdamir 41.940— Şükran Sonat 15.000— Ahmat Temel 25.152—

MOnavvar SOnmaz 41.940— Nazmiye Angüne, 16.824.— Tuncay Bulut 26.136—

ful 63wn 26.940,— Nurhan Akay »7.888.— Kerime 1 tek İn 16.692—

Ümran Arılan 23.124— Vlldan Atar 16.584— Şükriye Aslım 16.836—

A. Rıza Şalak 81 888— Aıuman Ertan 23.124— Seval Agr ı 16.140—

Mfifgan Eranojio 19468.— Oültan Bıykut 23.124— Solma Çiftçi 16.140—

Kakbtrfa Şafak 88.124— Ayfer Kaleye 23.124—

MOaayyan Oarşafc 15,168— Çıman Filik 35.508—

Büyük Kumla 
Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 5 Temmuz 1978 Çarşamba günü 
saat 10.oo da dernek lokalinde yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu
Gündem:

1- Açılış ve divanın oluşumu
2- Saygı duruşu
3- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması
4- Raporlar üzerinde görüşme ve raporların aklanması
5- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6- Dilekler, istekler, kapanış.

Gemlik Y.Ö.S. Derneği Bşk.lığından
Derneğimizin olağan genel kurul kongresi 8. 7. 1978 Cumartesi günü saat 21.30 

da derneğimizde yapılacak.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 1 hafta sonra aynı saat ve aynı yerde yapılacağı 

üyelere duyurulur.
Yönetim Kurulu 

Gündem:
1- Saygı duruşu, yoklama, açılış — 2- Kongre divanı hayati seçimi — 3* Faali* 

yet raporlarının okunması — 4- Raporların müzakeresi ve ibrası — 5- Yönetim kurulu 
seçimi — 6- Dilek ve temenniler — 7- Kapanış.

Almanya’da Faşizm
rini şöyle bitirir: «Şimdi önümüzde son seçim var. So
nuç ne olursa olsun artık dönüş yok. Seçimde yenilirsek 
başka yollardan, başka silâhlar kullanarak mutlaka ik
tidarda kalacağız.» Onun ardından Goerging söz alır. 
«Malî bakımdan bazı fedakârlıklar» o katlanma gereği
ne değinerek şöyle der: «Sanayiciler 5 Mart seçiminin 
gelecek on yıl içinde, belki de gelecek yüzlerce yıl için
de yapılacak son seçim olduğunu anlarsa, bu paraya ö- 
demeleri daha da kolay olacaktır.»

Bu gizli toplantının İkinci Dünya Savaşından son
ra ele geçen belgelerinden anlaşıldığına göre, silâh kı
ralı Krupp bunun üzerine ayağa kalkar ve «durumun bu 
kadar açıkça izah edilmiş olmasından ötürü» iş adam
larının Başbakana teşekkürlerini bildirir. Güler yüzlü, 
■uygar tavırlı Dr. Schact da hemen oracıkta şapkasını o- 
çıp para toplar. Toplanan paranın tutan üç milyon mark
tır!

Haftaya ; NAZLER DİŞLERİNİ GÖSTERİYOR

Kayıp

Gemlik Tekel İda

resinden almış oldu

ğum 1 80 nolu fatu- 

ramı kaybettim. Ye

nisini alacağımdan 

eskisi hükümsüzdür.

Ferruh ERÇEK
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SATILIK ARSALAR
ifrazlı, resmi Parselli, müstakil 
tapulu Uzun Vadeli —Her bütçeye 

uygun her semtte arsalar

10 BİN PEŞİN 30 AY VADE

, GENÇALİ SAHİLİNDE ARSALAR

Yaprak Emlâk
Tlf : 1 271 - Ev : 2300
İstiklâl Cad. No. 1 8 - GEMLİK «A • ♦ W >

•  .. II

I MÜJDEM
KASAPOĞLU ELEKTRİK 

AÇILDI
BİR TELEFON ETMENİZ KÂFİDİR

Tüm elektrik amalarınız, ütü, 
çamaşır makinası, fırınlı ocak, 

elektrikli ev gereçleriniz 
evinizden alınıp özenle tamiri 

yapılarak tekrar takılır.
Ayrıca değerli avizeniz, korniş ve 

florasant lamba itinalı şekilde takılır.

| Ehliyet No. : 28808
NECDET MANAV
Gazhane Cad. Ömürlü Pastanesi Yanı No. 10 

‘ Tlf : 1827 — Gemlik

Şahlık Zeytinlik-Arsa 
Kol-Et-Depo

* Şükrü Şenol ilkokulu arkasında Ke- 
merdere mevkiinde 529Om2 zeytinlik

* Orhaniye m ah. Topçular Cad. 
486-53 m2 Arsa

* Lise cad. 34 nolu Apt. 3 ve 4. kat
lan (Merhum Dişçi Ali Sami Arseven' 
Apartmanı)

* Lise Cad Merdivenli Sok ta müsta
kil ev ve deposu

MÜRACAAT : FERUDUN ÖZBEK
Yeni Çarşı Mevsim Manifatura evi
Tlf : 1 843 Gemlik

i Tasarruf Sahiplerine Müjde
Uzun Vadeli Satılık Arsalar SATILIK LÜX$ DAİRELER VE DÜKKÂNLAR

Is
Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

Ödemede kolaylık yapılır

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
Gençalr ovasında sahile 400 metre 

uzaklıkta satılık 
uzun vadeli arsalar

DAİRE VE DÜKKAN SATIŞLARINA
DEVAM EDİYOR ACELE EDİNİZ

Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta parsellenmiş arsalar

Gemlik Orhangazi Caddesinde 600 m2 lik 
arsa üzerinde yapımına başlanan inşaatta, pasaj i- 
çinde 25 dükkân ve lüxs daireler.

Tlf : 2097

Muhtar HAŞAN
Pak îş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik

MÜRACAAT : TLF : 1496 - 2194
ERKULLAR İNŞ. ORT.
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 31 GEMLİK

FERİBOT
nln biraz da olsa rahatlamasına katkısınıda düşüne
cek olursak, yararların gerçekliği ortaya daha güzel 
çıkmaktadır. Yalnız, ikinci kez gelen feribottan sanı
rız İlgililerde gerekli ilgiyi görmediler. Bu doğaldır. 
Çünkü feribotun Mudanya'dan Gemlik'e geliş saatleri 
çok düzensiz. Saat 14.30 da İlçeye gelen feribot bek
len! alamıyor. Yapılacak tek şey feribotun geliş dü
zenini yeniden ayarlamak ve bir gece önceden ilçeye 
gelerek ertesi günün sabahı da İstanbul seferinin yap
masını sağlamalıdır. Bu olmadığı zaman beklenen so
nuç alınamaz ve gelecekte Denizyolları Gemlik sefe
rinden feribotu kaldırma olasılığı kuvvetlenir.

ÜCRETLER
ikinci ve en önemli konuda ücretlerin pahalı ol

masıdır. Bu durum yolcuların yeniden Yalova yolunu 
tercih etmesini doğuruyor. Bir kişiden 75 lira alınması 
feribota ilgiyi azaltıyor. Deniz Yolları ilgilileri sanırız 
iki şerefin sonunda ilgisizliğin kaynağını bulmuşlardır. 
İstanbul'a çok az aracın gitmesinin de en önemli ne
deni yine taşıma ücretinin yüksek olmasıdır,

SONUÇ OLARAK
Feribotun Gemlik'e gelmesinin yararını kabul edi

yor, fakat seferlerde düzenlemenin yapılmasını ve üc
retlerde indirim uygulanmasına gidilmesinin zorunlu 
olduğuna İnanıyoruz. Yoksa halk feribota kolay kolay 
rahbet etmfyecektir.

Ticaret ve Sanayii 
Odası
Feribot
Seferlerinin
Arttırılmasını 
îstedi
taşıma ücretlerinin de çok 
pahalı oluşu, gerekli ilgiyi 
azaltmaktadır. Turizm mev
siminin hızlanmağa bağladı
ğı dönemde seferlerin sa
yısının arttırılması ve feri
botun sabah erken saatler 
de Gemlik ten hareket et
mesi isteniyor. Öte yandan 
araç sahipleri yaptıkları a- 
çıklamada kamyon ve taksi
lerin ücretlerinin çok paha
lı olması nedeniyle Yalova 
üzerinden İstanbul'a gitme
yi tercih ettiklerini belirtti
ler.

İlgililerin haklı isteklere 
eğilmeleri Gemlikliler tara
fından önemle bekleniyor.

BUTİK BALCI
1978 YAZ MODELLERİYLE 
HİZMETİNİZDE UĞRAYIN, 

GÖRÜN

Hürriyet Kartı İndirimi % 10 olarak 
uygulanır.

Şahlık Uzun
Vadeli Arsalar

PAK OTEL YANİ BUTİK BALCI

Mehmet Balcı Gemlik

Nisan - Düğün 
Sünnet

Davetiyelerinin 
En Güzellerini

KÖRFEZ 
BASIMEVİNDE 
Bulabilirsiniz

TLF : 1797 GEMLİK
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