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Sunğipek Fabrikasının 
Kuruluş Yıldönümü
Yarenlerle Kullandı
Gemlik Sunğipek ve 

Viskoz Mamulleri Sanayii 
Müessesesinin kuruluşu
nun 41. yıldönümü dün 
törenlerle kutlandı.
Sunğipek Fabrikası yemek 
salonunda düzenlenen tö
rene, fabrika yöneticileri,

Sunğipek Fabrikasında 25 yılını dolduran işçilere altın 
rozet takıldı. Altın rozet alan işçiler görülüyor.

I BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT 
TOPLANTILARI BAŞLADI
Belediye Meclisi Şu- 

dat toplantılarının ilkini 
Çarşamba günü yaparak, 
bütçe ve tarife komisyon
larını eluşturulaçak üyeler 
saptadı.

Belediye Başkanıjl, A 
kıtın başkanlığında topla
nan Belediye Meclisi gün
dem gereği bir toplantı'ön 
çeki tutanağı okuduktan 
sonra ödür maddelere geç 
A

Şubat ayı toplantıların 
da Belediyeler yasası nca 
efoşturufrnMi gereken ta
rife komisyonu seçimleri 
gizli,oyla yapıldı ve Kâmil 
Serrkaya, Emin Bora, Os

konuklar, işçiler ve emek 
li işçiler katıldılar. Pilavh 
kuzu kızartması, baklava 
ve poıtakal ikram edilen 
kutlama töreninde açılış 
konuşması yapan Müesse 
se Müdür Yardımcısı İs
mail Dönmez, 29 Kasım 

man Çil, Nurettin Bav, E- 
sat Coşkun, Galip Arı, Hü 
şeyin Çakır, Halil? Güneş, 
Haşan Çetin, ErsenJElpen 
seçildiler.

Bütçe Komisyon se
çimlerinde ise: Osman Çil, 
İbrahim Aydın,[Ahmet Çe 
terez, Tevfik Solaksubaşı, 
Bülent Kurt, Mehmet Tur 
gut. Aydın Erenoğlu, |Er
sen Elpen, Haşan Çetin 
ve Halil Güneş seçildiler.

Bolediye|Meclisi₺daha 
sonrejESOJbürçesinde bu 
lunan 119!bin liralık bir 
ödeneği bir başka fasıla 
aktarma kararı aldı, Boru- 
san A.Ş. tarafından fabri 

1935 yılında ilk temeli a- 
tılan fabrikanın 2 Şubat 
1938 de üretime; 24 me 
mur ve 78 işçi ile başla
dığını bildirerek şunları 
söyledi.

Ülke ekonomisine çok 
büyük katkıları bulunan 
Müesseşemizde bugün 117 
memur ve teknik eleman. 
600 işçi çalışmaktadır. Ku 
ruluş çalışmaları devam 
edenğ fabrikamızda tüm 
üniteler tamamlandığında 
çalışacak işçi sayısı bin ki 
şiye yükselecektir."

ALTIN ROZET TAKILIYOR

Sunğipekjabrikasında 
25 yılını dolduran işçilere 
müessese tarafından bu 
yıl altın rozet takıldı.

Sunğipek Fabrikasının 
kuruluşunun 41. yıl tören 
terinde yapılan altın rozet

ka önüne iskele yaptırma 
isteği görüşülerek, bu iste 
ğin koşullu olarak yapıl
masına karar verildi.

Daha sonra Çimtaş 
A.Ş. Fabrikası bölgesinin 
ağır sanayi bölgesi sınırla 
rina alındı.

Meclis, tarife komis
yonunun pazartesi günü, 
bütçe komisyonunun çar
şamba günü toplantı yap 
masına karar verdi. Bele
diye Meclisi Şubat ayı 
toplantılarının İkincisi 7 
Şubat çarşamba günü ya 
pacık.

41.

takma töreninde emekli ve 
halen fabrikada çalışan 25 
yılını doldurmuş işçilere al 
kışlar arasında rozetleri 
takıldı

Müdür Yardımcısı İsmail
Dönmez açılış konuşmasında

Sunğipek Fabrikasının 41. yıldönümü törenlerinde kazan kazan 

pilav yendi. Ahçılar yemek yetiştirmek için terlediler.

4 Öğretmen 
Yurt Dışındaki İsçi 
Çocuklarını Eğitme 
Sınavlarını 
Kazandı

Bir süre önce Milli 
Eğitim Bakanlığınca yurt 
dışında çalışan işçi çocuk
larını eğitmek için açılan 
sınavların sonuçları belli 
oldu ve ilçemiz ilkokul 
öğretmenlerinden dört kişi 
sınavlarda başarı göster
dikleri öğrenildi.

Milli Eğitim Sakalığı 
yurt dışındaki işçi çocuk
larını eğitmek için 300 
ilkokul öğretmeni, 50 or
taokul öğretmeni ve 10 
ana okulu öğretmeni için 
sınav açmış, sınav sonuç
ları bir süre önce belli 
olmuştur.

Buna göre ilçemiz öğret
menlerinden Ahmet Sonat, 
Gültekin Kuzu, Bahri Ünlü, 

Ihsan Ersözlü sınavları 
kazanmışlardır.

1 Milyon 228 bin liralık^ Rroje Hazırlanıyor

Haydariye Köyü Kalkınma Koop
Orköy’den 125 Bin Ura 
güçlendirme Kredisi Aidi

Haydariye Köyü Kal
kınma Kooperatifi ortak
ları adına Bursa Orköy 
örgütünden 125 bin lira 
güçlendirme kredisi aldı.

Alınan kredinin hazır 
lanmakta olan projenin öz 
kaynağını teşkil edeceği
ni söyleyen Kooperatif 
Başkanı Kadri Güler, koo 
peratifin çalışmaları hak
kında şu bilgiyi verdi.

"1972 yılında kurulan 
kooperatifimiz, öz kaynak 
yönünden güçsüz olmı.' 
nedeniyle^hiçbir çalışmaya 
girememişti.! 1978 yılında 
Bursa Orköy-Bölge Baş 

I müdürlüğüyle ı kurduğu
muz ilişkiler}sonucu ortak 

i (arımıza güçlendirme kre
disi alarak kooperatifimi-

CHP İlçe 
Temsilci ve 
Seleğe 
Seçim 
Takvimi
Belli Oldu

Bu yıl yapılacak olan 
CHP İl ve İlçe Kongrele 
rine temel teşkil edecek 
olan muhtarlık bölgesi 
temsilci ve delege seçim
leri takvimi belli oldu.

Salı ,günü toplanan 
CHP Yönetim Kurulu.i ge 
nei merkez genelgeleri u- 
yarınca seçimlere hazırlık 
olmak üzere ön çalışma
lar yaparak seçim takvi
mini göt üştü.

CHP^Genel Merkezin 
ce dahaönceden hazırla
nan takvim gereği parti de 
kaydını yenilemiş olan es 
ki üyelerin adlarını bildiren 
çizelgeler 4 Şubat günü 
askıdan indirilecek. 3-4-5 
Şubat günleri muhtarlık 
bölge seçmen listeleri par 
ti binasında askı çıkaracak 
ve bu süre içinde itiraz
lar İlçe Yönetim Kuruluna 
yapılacaktır. 6 Şubat günü 
muhtarlık bölge toplantıla 
rının yer ve saatlerini -bil 
diren çizelge yerel usuller 
le üyelere duyurulacaktır.

zinjöz kaynaklarını geliş
tirme yönünej^gittık. Bu 
özjkaynak ile*1 j milyon 
228 bir İra tutarında iki 
traktör ve ekipmanı almak 
için 'i proje çalışmalarına 
başladık. Projemizin etüd 
ve inceleme raporları Or- 
köy’ce hazırlandıfve tas
laklar tamamlandı. Biz, 
kooperatif olarak~üzerimi- 
ze düşen „katkıîpayını ;îve 
ilgili belgeleri tamamladık. 
Projemiz büTıafta son şek 
n alacak ve jVAnkara'ya 
gidecektir. Büyük bir ak 
silik çıkmassa Mart ayı i- 
çînde traktörler ve (ekip
manları ortaklarımızın (hiz 
metine girecektir.»



SORUMLU MÛDOR

HÜSEYİN — KABRİ GÜLER

Sayfa 2 3 Su&at Curr altesi

| IİIE !
| Kuru Sistem Temizleme Fabrikası |
® Modern Makinalarımızla Çok Yakında Sayın Gemliklilerin ® 

Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz ffl

aaTSAS ÇÎSAiaigT
Gemliklilere Hizmet Etmekten

§ Kıvanç Duyar
ft İnşaatçılara : Her çeşit değrame’rk inşaat malzemeleri kereste, tuğ a. keemrt

«g Konut ve iş yerlerine : Sema, Linyit kömürü teslim edilir.

DURSUNBEY KERESTELERI
1. NCİ SINIF : 7500 - 8000 TL.

» 2. » » : 7000 - 7500 TL
M 3. » » : 6500 - 7000 TL.
® İNŞAAT KERESTELERİ 4500 - 5000 T. LİRASI
& ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR.

& METİN BAYRAK
H Orhangazi Cad No. 27 Tlf : 1828 - Ev : 1628 GEMLİK !

MÜJDE... MÜJDE..
Sayın Gemlikliler

S
GÜNER CANATAR
İstiklâl Cad. Gürçay Işhanı No. 42 - 43 GEMLİK

Kongre İlânı
Sunğipek Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği olağan yıllık genel kurul top* 

lantısı 18.2.1979 Pazar günü saat 21 .eo de Gemlik Din Görevlileri Lokalinde 
yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 24.2.1979 Pazar günü aynı yer ve aynı 
saatle yapılacağını sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu
1- Açılış
2- Kongre civanı seçimi
3- Faaliyet ve hesap raporları ile murakabe heyeti raporlarının okunması
4- Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının müzakeresi ve ibrası
5- Dilek ve temenliler
6- Yeni yönetim kurulu ile murakebe heyetinin seçimi ve kapanış.

Nişan, Nikâh, Sünnet, Kokteyl Partileriniz ve 
Her Türlü Eğlencelerinizde Büyük İndirim. 

KADER DÜĞÜN SALONU ve Grup Me Sa Fe Orkestrası 
Haziran 1 979'a Kadar Kısa Bir Müddet için 

Ücretini Yarıyarıya İndirerek Salon ve Orkestra Dahil 
5500 TL. Yapmıştır.

HALKIMIZA HİZMETTEN KIVANÇ DUYARIZ.

İ

Mür: Ali Bıyıklı
Kader Erkek Kuaförü (Atlas Sineması Karşısı) GEMLİK

. ’ ’U : :::::: ’ _ • ;:L " jr-t~ _ ş"-*’

HASER TİCARET 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI 
Elektrikli Ev Aletleri Züccaciye ve Hediyelikler

■•«. Semerciler Şehit Cemal Sok. No. 12 GEMLİK

İLAN
Sendikamız, GEMLİK Belediyesi ile Belediyeye 

bağlı Temizlik, Fen, Park - Bahçe, Mezbaha Soğuk 
Hava Deposu, Elektrik, Su, Otobüs, Şoförler, İtfaiye 
işleri ve eklentileri işyerlerinde Çalışan üyelerimiz adı
na işyeri düzeyinde toplu İş sözleşmesi aktedecektlr. 
275 Sayılı Yasanın 12. nci maddesi uyarınca ilan 
olunur.

GENEL — İŞ
TÜRKİYE GENEL HİZMETLER İŞÇİLERİ SENDİKASI 

GENEL BAŞKANLIĞI

ZAYİ
Yalova askerlik şubesinden almış olduğum 21 - 294- 
42 sayıh sağlık muayyene fişim kaybolmuştur yenisini 
çıkartacağımdan eskisi Hükümsüzdür.

Muzaffer Akktlıç

Tasarruf Sahiplerine Müjde
Uzun Vadeli Satılık Arsalar

Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

Ödemede kolaylık yapılır.
-& & &

Uençali ovasında sahile 400 metre 
uzaklıkta satılık uzun vadeli 

arsalar.
# # #

Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

# # *
Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta ve Mezbaha Mevkiinde 

parsellenmiş arsalar.

Tlf : 2097

Muhtar HAŞAN
Pak İş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik

stac te# teat ssac teaz tear, tea mi ten

I YAPRAK EMLAK jg I
| SATIŞLA BİTMEYEN HİZMET

| Tlf : 1271 - Ev : 2300
§ İstiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

! I
Her bütçeye uygunjher semtte 

uzun vadeli
| SATILIK

W DAİRE - DÜKKAN — EV
| ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE |

ARSALAR I
I I

GEMLİK KÖRFEZİ OKUYUNUZ 
OKUTUNUZ ABONE OLUNUZ



gemuk

DURMAYALIM DÜŞERİZ

BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR 

imar Planının çabuk Hazırlanması için CHP ve 
AP ilçe Başkanları Birlikle Hareket Edecekler

Belediye Meclisinin Şubat 
ayı ikinci toplantısında ha
zır bulunan CHP ve AP lîçe 
Başkanları Gemlik İmar pla 
nının çabuk hazırlanması i- 
çin birlikte hareket etmeğe 
karar verdiler.

Çarşamba günü Beledi
ye Başkanı İbrahim Akıt'ın 
Başkanlığında toplanan Be
lediye Meclisi gündeminde
ki konulan görüşmek üzere 
toplandı. Toplantıya Beledi
ye Başkantnın daveti üzerine 
CHP ilçe başkanı Nezih Di
mili ile AP. İlçe Başkanı Ha
şan Dillioğlu’da hazır bu
lundular.

Bir önceki Meclis top
lantısında tutulan tutanak
ların okunarak kabul edil
mesiyle başlayan Meclis ça 
lışmafan. yeryer çok tartış
malı geçti. Tartışmalar da
ha çok Borusan’da kurulma 
sı kararlaştırılan iskele ko
nusu ile iskele tarifeleri gö
rüşmelerinde meydana geldi. 
TARİFELER GÖRÜŞÜLÜYOR

Belediye tarife komisyo
nunca hazırlanan tarifeler 
meclisçe aynen kabul edi
lirken yeni tarifeler şöyle ol
du :
Mezbahadan k. baş hayvan 
taşıma 8 TL. dan 15 TL. ya 
Mezbahadan b. baş hayvan 
taşıma 15 TL dan 30 TL ya. 
Baca, lahım açma 15 TL. 
dan 30 TL. ya 1m2 asfalt yol 
açma 30 TL dan 100 TL. 
ya İm 2 kaldırım açma 15 
TL. dan 30 TL ya, 10 met
re toprak yol açma 20 TL. 
dan 50 TL. ya İskân izni 100 
TL. dan 200 TL ya İşyeri 
iskan izni 100 TL. dan 500 
TL ya inşaat ruhsatı daire 
başına 100 TL. dan 300 TL. 
ya, İşyeri ruhsatı daire ba
şına 200 TL dan 600 TL. 
ya Suret harcı 50 TL. dan 

200 TL ya (ticari), diğerleri 
50 lira, sağlık cüzdanı de
ğiştirme 5 TL dan 10 TL ya 
biletler 5 TL dan 20 TL. ya 
mezarlıklar (4m2) 800 TL. 
dan 1500 TL. ya çıkarıldı.

Öte yandan tarife korniş 
yonu iskele rüsumlarını da 
ele alarak % 50 zam ya
pılmasına karar verdi. Buna 
itirazlar olunca tarifeler sı
nıfına giren her mal teker 
teker ele alınarak rusum 
ayarlanmasına gidildi. Bu a- 
rada CHP li meclis üyeleri 
île bazı AP li üyeler sert tar
tışmalara girdiler. Tartışma
lar daha çok devlet malı o- 
lan ürünlerin rüsumlarına 
% 100 ve üzerinde zam ya
pılması AP li üyelerce oy 
çokluğuyla kabul edilmesi 
nedeniyle çıktı.

E.S.O. İdaresi tarifeleri
nin görüşülmesinde suyun 
m3 250 kuruştan 400 kuru
şa çıkarılırken, tesis ücreti 
100 TL. ya su saatleri ayar
lan 25 TL. ya bağlantısı 
600 liraya çıkarılırken otobüs 
ve elektrik ücretleri aynı kal
dı.
BALKANLARLA GÖRÜŞME

Mecliste tarifelerle ilgili 
görüşmeler yapılırken CHP 
ve AP İlçe Başkanları sa
londa bulunuyorlardı. Bele
diye Başkanı Akıt, gündem 
maddesi değişikliği önererek 
İlçe planı konusunun önce
likle görüşülmesini istedi. 
Öneri kabul edildikten sonra 
söz alan Belediye Başkanı 
İlçenin büyük sorunu olan 
İmar planının bir ân önce 
hazırlanması ve bakanlık
tan biran önce çıkması için 
İlçe Başkanlarının yardımcı 
olmalarını istedi. Konuyla 
ilgili olarak konuşan CHP 
İlçe Başkanı Nezih Dimili, 
meclisin öncelikle konu ü

zerinde birlik ve bebaberlik 
içinde olmasını istedi ve 
şöyle konuştu :

«Biz ilçe başkanları ola
rak BursalI parlamenterle
rimizi harekete geçirebiliriz. 
Ve Ankara'da konuyla ilgi
li olarak koordineyi sağlıya- 
biliriz. Meclisçe bize verile
cek hertürlü görevi severek 
yaparım. Bakanlık tâki pla
nın gelişmelerini izliyebilir 
ve çabuklaştırmasını sağlarız. 
Bu konunun siyasi yönü yok 
tur. İlçe sorunudur.»

Daha sonra söz alan AP 
İlçe Başkanı Haşan Dillioğ
lu’da bütün siyasi görüş
leri bir tarafa atarak ilçe
nin acil olan plan sorunu
nu çözümlemenin herkesin 
görevi olduğunu bildirdi ve 
«Ankara ya gidip konuyu 
parlamenterlerimize anlatıp 
işi çabuklaştırabiliriz» dedi.

Başkanların görüşmele
rini açıklamasından sonra 
AP den Belediye Başkanı, 
Aydın Erenoğlu, İbrahim Ay 
din, Mehmet Çeterez, Tev- 

Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Derneği
Bşk. Şükret Solmaz, Esnafların Eteket 
Asma Zorunluluğuna Uymalarını İstedi

Gemlik Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı Şük
ret Solmaz, yazılı bir açıklama yaparak bütün Küçük Esnaf 
ve Sanatkârların 3489 sayılı yasayının hükümlerine uyarak, 
eteket asma zorunluğuna uymalarını istedi.

Şükret Solmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi :
«— 3489 sayılı Pazarlıksız Satış Zorunluğuna dair yasa uya
rınca yürütülmekte olan etiket uygulamasına yurt çapında 
uygulamasına geçilmiştir. Kasabamız içindeki ve köylerdeki 
esnafımızın eteket asma zorunluğu vardır. Bu nedenle tarife 
ile ç'alışan esnafın Derneğimizden tarifelerini almaları ve bu
na uymalarını önemle bildiririm.»

Şükret Solmaz, yasaya aykırı davranan esnafın ceza
landırılacağını bildirdi.

fik Solaksubaşı CHP'den Şük 
rü Ekim Halil Güney, A. Ka
ni Öztin ile Belediye Fen 
Memurunun gitmesi kararlaş 
tırıldı. Belediye Meclis üye
leri ve Parti İlçe Başkanları 
14 Şubat Çarşamba günü 
konuyla ilgili görüşmeler yap 
mak için Ankara ya gide
cekler.

KOOPERATİFİN İSTEKLERİ
Belediyec Meclisi günde 

minin önemli görüşmelerin
den biri de İlçe de kurul
muş olan bazı kooperatifle
rin şehrin sağ yakasında 
bölgesel plan yapımı için 

BOR USAN İN İSKELE YAPMA KARARINA TEPKİLER BANLADI

Su Ürünleri Koop. Bşk. Mehmet Aydın “Kurulacak
İskele ile Sahalarımız Daralarak Binlerce
Balıkçı Ailesi Açlıkla Karşı Karşıya Getiriliyor”

teklifleri görüşüldü. Bu ko
nunun Ankara dönüşü ete 
alınmasına karar verildi. Bu 
arada CHP li dört meclis 
üyesi Borçsan tarafından 
yapılması istenen iskele’nin 
geçen oturumda acele ola
rak meclisten çıkartılıdığı id
dia edildi ve bu konu'nun ye
niden mecliste görüşülmesi 
istendi.

Konuyla ilgili olarak söz 
alan CHP Meclis Grup söz
cüsü Şükrü Ekim, konunun 
anlaşılmadan, araştırılma
dan çabuklukla geçiştirildi
ğini belirterek şunlan söyle
di «—Sanki yangından mal

Belediye Meclisince Bo
rusan’da iskele yapılmasına 
karar verilmesi üzerine Ba
lıkçılar ve nakliyecilerden 
tepkiler gelmeğe başladı. 
S.S. Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Mehmet Aydın, yap 
tığı yazılı açıklamada «bir 
kaç sanayici’nin çıkan için 
binlerce balıkçı ailesi açlık
la karşı karşıya bırakılmak 
istenmektedir» dedi. , ,

Su ürünleri Satış ve Kre
di Kooperatifi Başkanı Meh 
met Aydın, yaptığı açıkla
mada, Körfezin güzide sa
hillerinin yağmacılann elin
den kurtaracak hiçbir ku
ruluşun olmadığını belirte
rek şunlan söyledi :

«Birkaç sanayicinin çıka 
n için, tüm halkın olan şu 

koçtnmş gibi bu tonu mec 
listen geçti. Bir oylama ya
pıldı. sayılan eksik çıkınca 
yeniden oylama yapıldı biz 
ellerimizi kaldırmadığımız hal 
de çekimser oy kutondma 
diye hükme vardınız. Boru- 
san'ın istemi yerinde olabi
lir ama balıkçılar bu konu
dan şikayetçi yonn başka- 
lan da şikayetçi olabilir. Bu 
yönden bir açıklama yapıl
malıydı ve konu ciddi bir 
incelemeden sonra ele alın
malıydı.» dedi.

Belediye Başkanının açık 
lamalarından sonra meclis 
çalışmaları bitirildi.

güzelim sahiller: lâğım su
ları, şamandıra, iskele vb. 
ite doldurulup, ülkemizin en 
önemli doğal kaynaklann- 
dan biri olan denizlerimiz 
kullanılamayacak duruma 
getirilmek isteniyor ve siz 
yasal kuruluşlar, belediye 
meclis üyeleri ve Sayın Be
lediye Reisi, tüm bunlara 
nasıl göz yumuyorsunuz?

Körfezimiz balıkçılığının 
en verimli bölgesi olan Tuz
la Çiftliği ile Askerî Hara sa 
hili arasında, Borusan'ın is
kele yapma girişimlerine ilk 
toplantımızda izin verilmesi 
nin, Gemlik Turizmi ve Gem
lik Balıkçılığı’na getireceği 
zararların hiç düşünülmemiş 
olduğu, verdiğiniz karardan

D. S. 4 ta

Kilisin 13 Köyünde Köy-Kent
Projesi Uygulanacak

ANKARA (BASIN-YAYIN) — Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakonlığın'ca Kilis’in 13 köyünün Köy-Kent projesi kapsa
mına alındığı açıklanmıştır.

İlgililer, Kilis'e bağlı 108 köyünden 13’ünün coğrafi yapı
sının Köy-Kent olmaya elverişli olduğunu saptamanın «Köy 
varlıkları, nüfus, ulaştırma, haberleşme, sanayi, eğitim, sağ
lık, mevsimlik göç, ticaret ve sosyal tesisler durumları» ince
lenerek yapıldığı ifade edilmiştir. Köy-Kent projesi kapsamına 

alındığı bildirilen köyler şunlardır ;
«Oylum, Yavuzlu, Polatbey, Güvenli, Güldüzü, Bağarası, 

Kdcobeyti, Gulbaba, Murathöyüğü, Zeytlnbağlı, Hüseynoğlu, 
Akçokent ve Lilgfn.»

____________________ —1___________ ____________________

İki Günde
İki Gene Öldürüldü /

Kasabamızda cinayeti bol 
ve ölümlü bir hafta daha 
kapandı. Çarşamba günü 
Pazar Caddesinde Fahret
tin Güre adlı kişi arkadaşı 
Kenan Ateşli tarafından, 
Perşembe günü ise İsmail 
Çelik adlı genç eşinin oğlu 
tarafından tabancayla öldü
rüldü.

Haftanın ilk cinayeti Os
maniye Mahallesi Pazar Cad 
dede bir bakkal dükkânın
da meydana geldi. Necmet
tin Güntekin adlı bakkalın 
dükkânında sohbet eden 
Fahrettin Güre, daha önce 
yakın arkadaşı olan Kenan 
Ateşli tarafından beş kurşun 
la öldürüldü. Katil cinayet
ten sonra kaçtı. Emniyet

D. S. 4 te

CHP Muhtarlık 
Delege Seçmen 
Listeleri 
Askıdan İndirildi

Bu yıl yapılacak olan 
CHP İl ve İlçe seçimleri için 
Genel Sekreterlikçe hazırla
nan takvim uyarınca askıya 
çıkarılan delege seçmen lis
teleri Perşembe akşamı as
kıdan indirildi.

5-6-7 Şubat günleri CHP 
İlçe binasında askıda ka
lan delege seçmen listeleri
ne askı süresince itiraz edi
lebilecekti.

öte yandan CHP İlçe 
Başkanlığınca yapılan açık
lamada muhtarlık bölgeleri 
delege seçimlerinin 1 Mart 
günü başlıyacağı bildirildi.

D» S. 4 te

Yazı yazmağa başlamadan önce bir yazının planı 
kişinin kafasında kurgulanır, daha sonra daktilonun tuş
larıyla beyaz kağıt üzerinde sıralanır. Songünlerde, hat
ta son aylarda çevremizde, ülkemizde ve dünyada olan- 
lan şöylesine bir şerit gibi geçiriyorum önümden.. Fo
kur fokur kaynayan bir kazan... Belki bir cadı kazanı 
Cadılar, ecinler kazanın altını devamlı eşeliyorlar. Eşe
ledikçe de kazan kaynıyor...

D. S. 2 de
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Kimse Dur DiyemezJ

Gizli oynanmak İstenen tüm oyunlar, blrgün gizlen* 
mesl güç hale gelirler. Bu, oyunun sonunun yaklaştığı
nı gösterir. Çağımızda sömürü böyle bir oyun durumun
dadır.

İran'da, emperyalizmi ve onun işbirlikçilerini ve bu 
ikisinin sömürüsünü gizli sayabilir misiniz?.. CİA baş
kam neler açıklamıyor kİ; görüyorsunuz!.. Anlı şanlı ör
gütlerinin Iran konusunda «Yanıldığını ve İhtiyar Humey- 
ni'nin böylesine sürükleyici olabileceğini düşünemediği
ni..» söylüyor CİA başkanı. Scnki İran dediği kendi ül
kelerinin bir eyaleti ve Humeynl dediği be kendi ülke
sindeki otoriteye başkaldırını? bîr asi...

Emperyalizm de herşeyln açığa çıkmaya başladığını 
anladı. Gizlemiyor hlçblrşeyi... «Kapalı Kapılar Ardında» 
olanlan bu nedenle izliyoruz televizyonlarda... Bu ara
da reklamım da yapıyor doğruru... «Yahu ne kadar da 
demokrat bir ülke, Başkanı'm bile ne hale düşürebili
yor...» diyoruz, çoğumuz. Ve CİA denilen örgütün na
sıl zirveye çıkarılmak istendiğini de görmezlikten geli
yoruz veya göremiyoruz yine çoğumuz... O kadar dürüst 
ki (!) haber alma ajansının müdürü, kanunsuzluk yapan 
bîr başkana bile karşı çıkabiliyor!.. Arada çarpıklık var
mış, saptırma varmış bize ne efendim... İşte adam bal 
gibi, Başkana «Senden tiksiniyorum..» diyor ya. Prlmu- 
ia raporu, Iran dosyası, Yunanistan dosyası hep bu ajan
sın kasalarında.. Kasalarda saklanıyor üikeier...

Şimdi İrana' yeni bir dosya açtılar herhalde.. Bak
sanıza ilginç şeyler söylüyorlar beyler bu ülke için. Ba
karsınız İran’a gönderecekleri demokrasiyi bile paketle- 
mişlerdir. Öyle ya, hep çağdışı düzenlerde sömürecek 
değiller İran'ı Biraz da demokrasi (!) getirerek ve de
mokrasi içinde sömürüverseler ne olur!.. Hem ülkeler 
demokrasideyken sömürüldüklerinde, fazla gürültü de 
çıkarmıyorlar. Uslu, uslu duruyorlar... İyilikler Amerika’ 
dan diyorlar, fenalıklar Rusya’dan... Demokrasinin böyle 
büyük yararları var...

İran halkı bir bütün halinde antiemperyaiist savaş 
vereceğine, daha doğrusu halka böyle bir savaş verdi- 
rileceğine kendi arasında çarpışmaya hazırlanıyor. Gırt
lağına kadar satılmış İran ordusu, emperyalizmin Saf
larında çarpışmaya ve halkın mücadelesinin antiemper- 
yclist bir savaşa dönüşmesini engellemeye hazırlanıyor. 
İran kendi kader çizgisini kendisi çizemiyor, çizmesine 
izin verilmiyor. Ve emperyalizm orada, tonla işbirlikçi 
bulanabiliyor, generaller bulabiliyor, başbakanlar bulabi
liyor» ağımızın aynasıdır İran» Bu aynanın bir yüzünde 
görünen emperyalizm ve onların uşakları, diğer yüzün
de görünen ise halktır... Aynanın kınlan yüzünü de gö
receğiz. Ondan sonra sonun başlangıcı başlayacaktır 
İran'da...

Artık, çağımızda sömürü elle tutulur şekilde ortaya 
çıkmıştır. Bu sömürüye karşı verilecek mücadelelerin de 
elle tutulacak biçimde ortaya çıkacağını muştuluyor bir 
anlamda... Dünyanın neresinde sömürü varsa, orada sö
mürüye karşı mücadele de olacaktır. Bu, gelecek çağın 
yadsınmaz olayı olacaktır.

Birer, birer düşecektir emperyalizmin kaleleri ve bi
rer birer kurulacaktır sömürüden annmış düzenler... 21 
nci yüzyılın simgesi, bağımsızlık olacaktır.. Sömürüye 
karşı mücadele vermek olacaktır. Ve tarih yörüngesine 
oturacaktır. Tarih, ulusların kurtuluşlarını yazacaktır al
tın harflerle...

Ne çok uluslu şirketler, ne askeri ittifaklar ve ne de 
işbirlikçiler durduramayacaktır bu güzele, iyiye gidişi. 
Tarihin ileriye doğru akışı durdurulamayacaktır. Çekilen 
acılar, duyulan sancılar boşuna değildir. Ekilen tohum
lar en güzel meyvalanm verecektir. Sömürüşüz ve savaş
sız bir dünya kurulacaktır...

İran’da da böyle olacaktır bu, uzaktan yakından 
İran’a benzeyen heryerde her ülkede de böyle olacak
tır. İthal demokrasilerinde de böyle olacaktır.. Buna kim 
se dur diyemez, çünkü buna kimse dur deme hakkına 
ve gücüne sahip değildir...

KONUK YAZARLAR

“İSTE HER NE HİKMETSE
Orhangazi'de adına ELSAN derer bir fabrika ver

dir, Burda çalışan 106 işçi Efyof üretirler. İşçilerin he
men yansı kadın işçidir. Bunlarında çoğu 18 yTşmocn 
küçük kız çocuklarıdır. işyerinde çalışan tüm tşçfier ge
nelde «köylüden işçi* dirier. Bilinç, düzeyleri yetersiz
dir ve deneyimleri yoktur.

İşyerinde yetkili işçi sendikası, Türk-İş'e boğfe Tek
siftir. I. Dönem Topluiş Sözleşmesi önümüzdeki Nisan 
ayında sona erecektir. Sendika, —İşte her ne hikmetse— 
salt aidat kesen bir sendika işlevindedir. Teşebbüs ru
huna saygı duymaktadır.

Son bir-kaç aydan beri işverende, —İşte her ne hik
metse— bir huy peyda olmuştur. İşçilerin fazla mesaî
leri ve diğer bazı hakları sürekli her ay eksik ödenmek-
tedir. Bundan işçiler yakınırlar, dahası «cür'et 
haklarını ararlar işverenden. Durum düzelmez, 
sendika temsilcisi de çözüm getiremez. Temsilci 
ten —İşte her ne hikmetse— amirinden birinin 
muş yeğenidir. Yukarıdaki sendika yöneticileri de 
önerirler işçilere, sorun yine çözümlenmez.

Sorunc 
de za- 
işçi ol- 
Ğtiaai»

İşçiler artık İvedi çözüm istenmektedirler sorunla
rına. İşte tam bu aşamada —İşte her ne hikmetse— bir 
başka sendika ilgi gösterir, el uzatır işçilere. MİSK'e 
bağlı bir «Boz Sendika» dır bu. Bu sendikanın adamla
rı İşçileri anlarlar, işverene kükrerler ve titrerler 76 işçi 
MİSK’e üye olurlar. Yeni sendika henüz yasal yetkiyi 
almadan, ilişkiye taraf değilken, işyerinde «eylem koyar» 
işçilere direniş yaptırır. İşçilerin yarısı bu tuzağa dü
şer ve grev (!) yaparlar. İşveren jandarmadan güvenlik

İslahı
1. Sayfadan Devam

Geçen hafta gazeteci Abdi İpekçi öldürüldü. Bir iki 
gün önce 12 Mart'ın İstanbul Emniyet Müdürü ligiz Ay
kut’tu öldürüldü. İki öldürülmüş arasında fark var. İki 
ölü arasında da. Abdi İpekçi’yi öldüren eller belli değil. 
Oysa eski Emniyet Müdürünü öldürenler yasa dışı da 
olsa biz öldürdük diyebiliyorlar.

Abdi Ipekçi’nin öldürülmesi, Teknik Üniversitesi 
Rektörü Karafakioğlu’nun öldürülmesi, Savcı Doğan Öz’ 
ün ölümü, Doçent Servet Tanilli'nin öldürülmek isteni- 
şi ve Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun ö- 
lümleri arasındaki benzerlik dikkat çekici. Kim bu kira
lık eller. Kim bu kiralık elleri yönlendirenler.. Bunların 
yanıtı devletin emniyet kuvvetleri, MİT ve asıl hükümet 
ortaya koymalıdır. Bu konuda daha geç kalmak birçok 
canın bilinçli olarak aynı eller tarafından yok edilmesi
ne neden olacaktır. Suskunluk, nemelazımcılık ülkeyi tam 
bir kargaşa ortamına iterki; bu ortam bilinmiyen bu güç
leri hedeflerine ulaştırır.

Devleti oluşturan güvenlik kurumlan, yasa dışı ter
ör kaynaklarının üzerine cesaretle gitmelidir. Emekçi sı
nıfın tam olarak örgütlenemediği, kırsal kesimin dar
madağınık olduğu bir toplumda terörizm faşizm: geti
rir. Bugün terörizme karşı bir yumruk şeklinde karşı çık 
mak, akhbaşında her demokratik kurumun ve kurulu
şun görevidir.

İRAN’DA DURUM
Emperyalizmin Ortadoğu'da kaynattığı kazan kay

nıyor. Ancak İran'da kazan devrildi ve ateş söndü. ABD 
nin ve batı emperyalizminin jandarması Şah, ülkesinden 
kaçtı. Halk şimdi silahsız olarak —gerektiğinde silahlı— 
kendi yönetimini kurdu. Humeynl emperyalizme karşı ol
duğunu söylüyor. VVashington sözcüsü Hodding Carter, 
Bahtiyarı desteklediklerini" belirtiyor. Ama artık İran da 
Iran Halkının dediği oluyor ve olacakta. Emperyalizmin 
gücü yıllardır Şah'ın çizmesinde inim inim inlemiş İran 
halkını ezemiyecek artık. İran’da dalgalanmalar süre
cek ama halkın dediği olacak.

Sonuç olarak toplumlar) ters yönde yönlendirmek 
isteyenleri ortaya çıkarmak ve halka tanıtmak bir görev
dir. Halk her gün bir başka huzursuzluğa girmeden bun
ların önü alınmalıdır. Yoksa hedefe varmak için nice 
ipekçileri yitiririz.

Kadri GÜLER

icier. işyerine gelen jandanna. bu 
r katlan uzakloştrr.

KDOCf

s çıkandır. Mevcut işçüerie yapüacak yen. top jssz es

tir ki işgücü maByetierirû daha da ctürocoktır. Sazteş-

Sayfa 2

Av. Ali AKSOY

bir f.rsct doğanustar

Su operasyondan tşçüere tazminat ödemek zorunda 
kalmadan ç.kmcnın yöntemi, tşçüere açık verdirmektir. 
Yani 17. maddenin koşullarını sağlamaktır. Eğer işder 
yasa dışı direnişe kalkış&nlaiâürse işin değme keyfine-.. 
Eski-yeni tüm işçilerin tazminat atacaktan ortolcmc 10 
bin liradan hesaplanırsa ycnnımilyon lira işverene kâr 
kalır.

Daha fazla devam etmeyip, —İşte her ne hikmetse— 
bu yazıyı böyle bıraksak iyi olur.

İLÂN
Azot Sanayii T.A.Ş.

Gemlik Fabrikalar Müdürlüğünden

1— Müdürlüğümüz Fabrika sahasında yapılmakta o- 
lan yardımcı işletme binalarından ;

— Işçi-memur yemekhanesi,
— Makina bakım atölyesi,
— Laboratuar,
— İdare binası (ilâve katı) inşaatları için 1.250. 

000.00 Tl. takribi keşif bedeli üzerinden emanet iş
leri yönetmeliği esaslarına göre teklif fiatı almak su
retiyle malzemeli proje ve detaylarına göre kapı ve 
pencere doğraması yaptırılacaktır.
2— İhale şartnamesi ve teklif mektubu örneği 12 Şu
bat 1979 Pazartesi gününden itibaren müdürlüğümüz 
inşaat servisinden temin edilecektir.
3— İşin geçici teminat miktarı 10.000 (Onbin) Tl.dır 
4— İsteklilerin ihale şartnamesine göre hazırlıyacak- 
ları kapalı teklif mektuplarını 21 Şubat 1979 günü 
saat 15.oo e kadar müdürlüğümüz muhaberat servi
sine vermeleri şarttır, postadaki gecikmeler dikkate a- 
lınmaz.
5— Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp 
işi dilediğine verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapma
makta serbesttir. Basın

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
İLÂN 
979/46

Gemlik Muratoba Köyünün köy içi mevkiinde 
kain doğusu ve güneyi Hatice Yörür, batısı yol, ku
zeyi Ömer Sayan ile çevrili gayrimenkulün Eşref Nu
ri Yıldırım Vekili Av. Halil Seymen tarafından senet
sizden adına tabuya tescili talep ve dava edildiğinden 
işbu gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiası 
bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ey içinde delil
leriyle birlikte hakimliğimize müracaatları teminen ilan 
olunur.

ICOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gemlik Tapulama Hakimliğinden
1970/4

Gemlik Umurbey Köyü Gölcük sırtı mevkiinde kain 6088 nymaralı parselin tapu
lama tesbitine Gemlik Umurbey köyünden Orhan Duran, Mehmet Duran tarafından yapılan 
vaki itiraz üzerine davalılar. Edibe Marangoz, Ayşe Duran, Ayfer Duran, Hafız Mehmet ve 
Hcfize aleyhine açılan tapulama tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonucunda 
Mahkememizden verilen 23/12/1970 tarih 970/4 - 970/81 sayılı kararla 6088 numaralı 
parselin tapulama tesbitine itiraz eden davacılar Orhan ve Mehmet Duran'a meşruatlı da
vetiye çıkarılmasına rağmen duruşmaya gelip delillerini ibraz etmemiş olduklarından Ta
pulama Kanununun 60/3 maddesi gereğince davacıların itiraz etmemiş sayılmalarına ve 
aynı kanunun 82 nci maddesi gereğince kütükler tapuya devredilmiş bulunduğundan 
dava mevzu parsele ait tapulama tutanakları ve dosyanın Tapu Sicil Muhafızlığına devri
ne karar verilmiş olup davacılardan Hafız Mehmet İle Haflzeye adreslerinin olmadığın
dan yerilen kararın bu şahıslara ilânı tebliğ yerine kaim olmak üzere llânen tebliğ olunur.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden |
1979'43 §

Gtmllk Narlı Köyü Köy İçi Mavkiinda kain doğusu 

Nizamettin Akdan batış) Saadat Güler kuzeyi Saadet 

Güler güneyi Kapaklı yolu ile çevklli gayrimenkulun 

senetsizden adına tapuya tescili Halil Bozsoy vekili Av. 
Halil Seymen tarafından talep ve dava edildiğinden İş 

bu gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında 

bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde ha
kimliğimize müracaatları teminen ilen olunur.

OOUUOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gemlik 

Körfez’i

Okuyunuz 

Okutunuz 

Abone 

Olunuz



•GEMLİK KÖRFEZ 1O ŞUBAT 1079 Sayfa 3

«Basın ulusun ortak sesidir» der; Mus- değişime kapılarını nasıl kapatacak? Hepi- I 
ta ta Kemal. Bu ortak ses çoğunca, tutucu mlz biliyoruz. Türkiye de İnsanlar acımadan I 
korkak yönetimlerin hoşuna gitmemiş; sus- öldürülüyor, Turan düşleriyle kafalar yıka- I 
turulmak İstenmiştir. Görülmüştür kİ, ulu- nıyorsa amacın tek adam yönetimine hazır- I 
su yönetenler basının karşısında oldukla- hktan başka amaç taşımadığı ortada «öl- I 
nnda silinmişlerdir, örneklerini. Osmanh düreceksin» emriyle yıkanan beyinlerin tir- 
Devietinde, Cumhuriyet döneminde demok- yaklllğl, öldürmekten öte değildir. Bugün de 
rasiye geçiş, siyasal yapının sarsılma dö- tezgâhlar aynı amaçlara yönelik. Öldürme 
nemlerinde görürüz. Basm savaşçıları, hor- sarasını yaygınlaştırmak. Öldürülen her kı
lanmış, dövülmüş, kurşunlanmış, yine de şinin emeği önemli değil onlarca, öyleyse 
«ortak ses» doğrultusunda uğraş vermek- çıkarlar doğrultusunda kullanılacak beyni yi
ten caymamışlardır. Çoğu kez zor koşul- kanmış öldürme mangaları giderek çoğalt- 
lar içinde uğraş vermeleri, basın emekçi- mak. Kendilerini besleyen ana para ağası- 
lerini ulusal çıkarlar doğrultusunda bilen- nı da sürekli poh pohlamak. Halktaki kar
inelerine neden olmuştur. kuyu sürekli ayakta tutmak, duyarlı bölge-

Yalnızca bağnaz, kör yönetimlerin hoş- terde toplanarak İnce hesapları uygulama 
lanna gitmemekle kalmaz, basından hoş- alanına dökmek; kendilerinden olmayan ba- 
lanmcyan, yönetim koşutunda olan çıkar- sim baskı altında tutmak, zor kullanarak 
ctdır, sömürücüdür. İmparatorluğunun pis- sapık düşünlerini yayan yayını satmak, Bu 
tiklerinin, sınıflar üstünde oynanan oyun- tutumlarına hangi açıdan bakarsak bakalım; 
tamın açığa çıkmcs m istemeyen ana mal- ulusçulukla, insan severlikle bağdaştırmak 
cıdır, para ağasıdır. Basın bunların üstü- olanaksız.
ne gittiğinde, kepeklerini salarlar ortaya. öte yandan «Atatürk'cü görüş» savında 
Anayasa da belirtilen basın özgürlüğü za- olanlar ne denli İçtendirler? Gerçekte, sağ 
man, zemen rafa konur, alanı kendileri kul- da, sol da Atatürk’ü benimsemiyor. Biri, di
lenirler. Basın, tutucu yönetimleri eleştir- ni açıdan, öbürü de çağdışılığını ortaya ko- 
meyecek. Ana maiın, ana paranın sömürü yarak. Her iki, hatta üç uç için Atatürk bir 
düzenini sergilemiyecek. Ulus koyun sayıla- engeldir. Bunu savlayanlar Atatürk'ü gere
rek güdülecek siyaset ağalan, para ağa- ğince incelememiş olmalılar. Hemen şunu 
[arınca karşılarına çıkan her düşünü, ken- söyleyelim. Bugün, yurdun genelinde her uç- 
di doğrultularında değilse «Bermuda Üçge- tan at oynatanlar, Ona şovenler, O nu kur- 
ni» ne gönderecekler. Akıllarınca ezen, ke- tardığı vatanda yaşadıklarını, eylemlerini bu 
sen öldüren sömüren düzenlerini kuracak- vatanda sürdürdüklerini bilmiyorlar mı? «U- 
lar. Türkiye'yi bugünkü sosyo-ekonomik aç- lusun ortak sesi» gölgesindeki yayınlarıyla 
maziara getiren çağdışı, çıkarcı beyinler de- düşünlerini yaymıyorlar mı? Uçlar ne olur- 
ğil mi? Zaman boyuttan içinde toplumiann sa olsun, basınsız, basını kullanmadan ede- 
bilinçienmesini önlemek, kandırmacalarla o- biliyorlar mı? Bu konudaki özgürlükleri sö- 
yciamak olanak dışıdır. Beyinlerde özlemi mürürcesine kullandıkları da orta da.
duyulan, tek adam tek ses doğrultusunda Basın bugün de büyük bir savaşım ve- 
gelse de bu olamaz. rıyor. Yukarıda değindiğimizse çıkarlara, ey-

Gittikçe bilinçlenen ulusumuza, ters yön- (emlere ters düşen basın istenmiyor; öldürü- 
de set çekmek geçmiş tarihi görmemek... 'erek gözdağı veriliyor. Bu eylemcinin uy- 
Basını, basın kurutuşlarını hiçe almak bu- gulunan bir taktiğidir. Bütün yollar zorla- 
günün uyanan dünyasında olası mı. Dünya- nacak onlarca amaca ulaşmak için. Belki, 
nın genelinde toplumsal düşünsel gelişme- Ahdiler gidecek daha. Basın susmayacak; 
ler olurken, İpek yolu üstündeki Türkiye, bu «Ortak ses» boğulmayacak!

Gemlik Tapulama Hakimliğinden 
974/69

Gemlik Umurbey köyünün pormafcbağter mevkiinde kâin 4543 numaralı parselin 
tapulama tesbitine Gemlik Umurbey Fatma Palabıyık ve Gemlik Orman Bölge şefliği 
tarafından vaki itiraz üzerine davalılar Mehmet, Emir ve Nafize Çakar aıeynme ikame 
olunan tapulama tesbitine vaki itiraz davasının yapılan muhakeme» sonucunda Mat) 
kememizden verilen 10/9/1976 tarih 974/69 - 976/8 eayıh kararla 4543 numaralı par 
selin 1344 sehim itibar olunarak 1035 sehimîrûn Fatma PMabıyA, 64 sehîranin Meh
met, 32 sehim inin Emir, 213 seni minin Neftze Çakar adlarına keza 4626 numaralı par 
selin 1344 sehim itibar olunarak 1034 sehiminîn Fama Palebry* 64 sehimmin Meh
met, 32 lehiminin Emir ve 213 sahiminin Nafize Çakar adlarına tapuya taecKne karar vs 
rilmiş olup davalılar Mehmet, Emir ve Nazife Çakar'ın adresten oteıodağaıttan verilen 
kararın ve Davacı Fatma Palabıyık vekili avukat HaEI Seymen tarafından temyiz edlimiş 
olmakla temyiz dilekçesinin bu şahıslara ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen I 
tebliğ olunur.

■------------------------- ■■ -------------------

Gemlik Tapulama Hakimliğinden 

966/71

Gemlik Küçük Kumla köyünde kain 3092 numaralı parselin tapulama tesbitme 
davacı Orman Bölge Şefliği tarafından yapılan vaki itiraz üzerine davalılar ölü İzzet 
mirasçıları, ölü’ Ahmet mirasçıları aleyhine açılan tapulama tesbitine itiraz davasmıa 
yapılan duruşması sonucunda: Mahkememizden verilen 2.10/1968 1966/71 - 968/99 sa
yılı kararla 3092 parselin tapulama tesbitine itiraz eden Orman İdaresinin konura müd
det içerisinde dava açmadığı anlaşıldığından itirazın reddine karar verilmiş 3092 numa
ralı parsel iki sehim itibar olunarak 1 sehimi davalı Mehmet oğlu ölü İzzet mirasçıla
rına 1 sehimi ise davalı Mehmet oğlu öiü Ahmet mirasçılan adına tapuya tesciline ka
rar verilmiş ve davalılar Ahmet mirasçılan ve İzzet mirasçılan isimleri ve adresleri tes 
bit edilemediğinden verilen karar bu şahıslara ilânı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilâ 
nen tebliğ olunur.

İLÂN 

Gemlik Tapulama Hakimiliğinden 
E$A$ 1966/75 KARAR 1969/126

Davacı Gemlik Orman Bölge Şefliği tarafından davalılar Halit mirasçılan aleyhine 
açılan Gemlik Küçük Kumla köyü Solucak mevkiinde kain 3810 numaralı parselin tapu 
lama tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonucunda : Mahkememizden verilen! 
15/10/969 tarih 966/75 1969/126 sayılı kararla 3810 numaralı parselin tapulama tesbi
tine itiraz eden davacı orman idaresinin kanuni müddet içerisinde itiraz etmemiş oldu
ğu anlaşıldığından itirazının reddine ve tapulama komisyonunca ittihaz edilen kararın ke
sinleşmiş bulunmasına binaen Mahkememizce esas hakkında karar ittihazına mahal ol
madığına Tapu kütükleri Tapu sicil muhafızlığına devredildiğinden dosyanın tapu sicil 
muhafızlığına devrine esas hakkında bir karar verilmemiş bulunması sebebiyle harç ve 
mahkeme masrafı tayinine mahal olmadığına dair verilen ve davalı Haşan oğlu Halit mi
rasçılarına isimleri ve adresleri tesbit edilmediğinden verilen karar bu şahıslara ilânı teb
liğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

İLÂN

Gemlik Tapulama Hakimliğinden 
ESAS 1971/17 KARAR 1972/21

Davacı Gemlik Orman Bölge Şefliği tarafından davalılar Osman Özgül mirasçıları 
ile Sıdıka Özgül, Recep Özgül ve hazîneyi maliye aleyhine açılgn Gemlik Cihattı köyü 
Kestanelik mevkiinde kain 1136 numaralı parselin tapulama tesbitine itiraz davasının 
yapılan duruşması sonucunda: Davacının itirazının kabulü ile tesbitin iptaline, Tapulama 
Kanununun 46/1. maddesi gereğince Cihath birliğinin son parsel numarasından sonra 
parselin numaralanacak birliğin tapu kötüğü olduğu gibi yazılmasına eski tapu kütük 
[erindeki kayıtların kapatılmasına ve paftalarında da buna göre gerekli düzeltmenin 
yapılmasına [10] Hra ilam harcı ile (229.80) lira muhakeme masrafının davalılardan tah 
siline dair verilen karar davalı hazine tarafından temyiz edilmiş ve Yargıtay 7’nci Hu
kuk Dairesince 19/3/1976 tarih 1976/2566 - 4361 sayılı ilamı ile ONANMASINA karar 
verilmiş ve davalılardan Sıdıka Özgül ile Sacit Özgül, Kemal Özgül, Zeynep Özgül, 
Hüsamettin Özgül, Ali Osman Özgül ve Recep Özgül varislerine tebliğ edilmemiş ve 
adresleri tesbit edilmemiştir. Bu sebeple- 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddelerince 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur.

I

| İLAN
Gemlik Tapulama Hakimliğinden 

ESAS 1966/34 KARAR 1971/7

Davacı Neşide Karataş tarafından davalılar Hâzineyi maliye, Fatma Güner, Hanife 
Ateş, Rahime Karabaş, Haşan Düz, Hatice Dırama, Hasene Güney, Fevzi kızı hanife, 
Fevzi kızı Zahide, Tutu Kırbaş mirasçıları Ferhat Alp, Veli Güney, Ali Güney, Gülsüm 
Turan, Naşide Karataş, Ali Karabaş, Yunus Karabaş, Rüküş Karabaş, Zeynep Karabaş 
ve Fatma Yasalar aleyhine açılan Gemlik Cihath köyü Çakal dere mevkiinde kain 1006 

| sayılı parselin tapulama tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonucunda: mahke
memizden verilen 969/34 Esas Q7\/7 Karar taraflara tebliğ edilmiş verilen hüküm Naşide 
Karataş tarafından temyiz edilmiş ve Yargıtay ilamı ise 24.3.1976 tarih 1976/2564 Esas 
976/4551 sayılı ilamı ile ONANMASINA, dair verilen hüküm davalılardan Fevzikızı zahi
de, Fevzi kızı Hanife ve Ali Karabaş varisi Gülten Karabaşa, adreslerinin tesbit edileme 
miş olduğundan verilen Yargıtay ilamı bu şahıslara ilânı tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur.

Gemlik Tapulama Hakimliğinden 
971/43

Gemlik Cihath Köyü Kestanelik mevkiinde kain 1134 numaralı parselin tapulama 
tesbitine Orman Bölge Şefliği tarafından yapılan vaki itiraz üzerine davalılar, Ferhat 
Alp, Safiye Akçom, Havva Alp, Arif kızı ölü Üzeyrne mirasçıları, ölü Münübe mirasçı
ları, Ferhat karısı ölü Aşire mirasçıları, ölü Mustafa mirasçıları ve Hâzineyi Maliye a- 
leyhine açıları tapulama tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonucunda: Mah 
kememizden verilen 3/11/1972 tarih 971/43 - 1972/23 sayılı kararla 1134 numaralı par
selin tapulama teshirinin iptaline ve kesinleşmiş bulunan Gemlik Cihath köyü Orman 

tahdit harita ve mazbatasının tapu kütüğüne tescilinin yapılmadığı anlaşıldığından Tapu
lama Kanununun 46/1 maddesi gereğince Cihath birliğinin son parsel numarasından 
sonra parselin numaralanarak birliğin tapu kütüğüne aktarılıp, olduğu gibi yazılmasına 
ve gayrimenkulun eski tapu kütükleriilin'de kayıtlarının kapatılmasına ve paftalarının- 
da buna göre gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilmiş olup davacılardan Arif 
Kızı Ûzeyme mirasçıları, ölü Münübe mirasçıları, Fethat karısı Aşire mirasçıları ve Mus
tafa Güney'e adreslerinin tesbit edilemediğinden verilen karar bu şahıslara ilânı tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

Gemlik Tapulama Hakimliğinden 
971/44

Gemlik Cihath köyü Çakal dere mevkiinde kain 1056 numaralı parselin tapulama 
tesbitine Davacı ve Davalı: Gülsüm Turan tarafından yapılan vaki itiraz üzerine davalı
lar Hasene Güney, Ali Güney, Mustafa Güney, Ali Keskin, Münevver Doğan, Gülsüm 
Turan, Ali Güney, Mustafa Güney, Ali Keskin, Münevver Doğan aleyhine açılan tapula
ma tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonucunda : Mahkememizden verilen 
9/6/972 tarih 971/44 - 972/16 sayılı kararla 1056 numaralı parseli davacı ve davalı Gül
süm turan davalılardan hisselerini bedel mukabilinde Noter senediyle satın alarak zilyet
liğini teslim alarak malik sıfatıyla tasarrufda bulunduğunu iddia etmiş dinlenen şahit ve 
yeminleri ile iddiasını doğrulamışlar ve bu sebeble davacının itirazının kabulüyle tesbi
tin iptaline ve parselin davacı Gülsüm Turan adına tapuya tesciline karar verilmiş olup 
davacılardan Hanife Güney, Fatma Güney, Haseme Güneyin adresinin tesbit edilemedi
ğinden verilen karar bu şahıslara ilânı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu
nur.

Satılık Telefon
Müracaat : Tlf : 2370 Gemlik
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Kıvanç Duyar
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»
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ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR.

g METİN BAYRAK
U Orhangazi Cad. No. 27 Tlf

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
1973/592

Gemlik Kapaklı Köyü Çakıldere Mevkiinde hudutları şarken Şükrüya Çelik 
ve Hüseyin Soydomir gorben Mehmet Çelik şimalen Mahmut Yıldırım cenüben 
Hüseyin Soydemir ile çevrili gayrimenkulün Gemlik Kapaklı Köyünden Şerife Tü
ren vekili Avukat Sami Öztin tarafından müvekkili adına tapuya tescili talep ve 
dava edildiğinden iş bu gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulu
nanların ilân tarihinden itibaren üç ay içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize 
müracaatları teminen ilân olunur.

kuvvetleri katili ararken, ci
nayetin kız nedeniyle işlen
diğini açıkladılar

Haftanın ikinci cinayeti 
ise Perşembe günü saat 
13.15 sıralarında İskele Mey 
danmdaki Küçük Restourant 
ta meydana geldi. Bir süre 
önce Almanya'dan dönen 
İsmail Çelik (35) adlı işçi 
eşinin ilk evliliğinden olan 
oğlu balık satıcısı Servet 
Balhan (19) tarafından iki 
tabancayla yaylım ateşine 
tutularak öldürüldü. Katil ci
nayeti işledikten sonra ka
çarken polis tarafından ya
kalandı. Katil Servet Bay- , 
han, sorgu yargıcının önün
de verdiği ifadesinde, İsma
il Çelik'in annesini dört ya
şındayken kaçırdığını ve so
kaklarda büyümesine neden 
olduğunu, bu yüzden İsma
il'e karşı yıllarca kin bes
lediğini ve cinayeti bu ne
denle işlediğini söyledi.

takvim şöytedr.
1 Mart 1979 : Yem Mor 
Orhamye Man. - Cumhur

2 Mart 1979 : Hısartepe Man 
Kayhan Man. - DemirsubG- 
şı Mah.
3 Mart 1979 : Balıkpazan 
Mah. - Halîtpaşa Mah.
5 Mart 1979 : Osmaniye M.

KÖYLER s
5 Mart 1979: B. Kumla - 
Korocaali - Narlı
6 Mart 1979 : K. Kumla - 
Hcydoriye - Armutlu
7 Mart 1979 : Haydariye - 
Mecidiye - Selimiye - Engü- 
rücük - Kurtul - Yeniköy 
Katıriı - Hamidiye
12 Mart 1979 : Gençali -
Kurşunlu 
13 Mart 
Adliye 
14 Mart 
Feyziye 
15 Mart

1979 : Muratoba

1979

1979
hinyurdu.
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8 ZAYİ
§ Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış g 
O olduğum 26 nolu tekel defterimi kay- O 
O bettim. Hükümsüzdür.
a Fahrettin Ünal §

: Şükriye

: Cihetli - Şa-

8

BORU S AN’D A İSKELE
antaşdmokttKfar.

Körfezimiz batak ıstiheo- 
finm en verimli bölgesi oklu
ğunu belirttiğimiz bu bölge
ce, kurutma». sîzlerinde o- 
nayianyia korartaşbrdao is
ketenin. Türkiye ElrnnnuiMf 
ne katkısı bulunan bc.kÇF 
tığı yok ederken, binlerce, 
batakçı ailesinin de bu yû₺ 
oer açlıkla karşı karşıyd 
katmasına neden oocoğmı 
belirtiriz.»

Öte yandan S.S. Taşıyı
cılar Kooperatif* Müdürü 
Mustafa Koaerhcn gazetemi 
ze yaptığı açıklamada ilçem 
nüfusunun % 15 nin nakl.- 
yecîiikfe geçindiğini, her ku
rum ve kuruluşun sahile is
kele yapmasıyla ekmek ka- 
ptlann daraldığını bildirerek 
şunları söyledi : «İlgililer ge
niş halk kitlelerini düşüne
ceklerine kurum ve kuruluş 
lan düşünüyorlar. Kurulan 
her iskele ile ekmek kapı
larımız biraz daha kapanı
yor ve açlığa, işsizliğe iti
liyoruz. Buna artık bir dur 
diyen çıksın» dedi.

ZAYİ
Gemlik Tekel Müdürlüğünden al- 

8 mış olduğum 24 nolu tekel defterimi

saatte

Bşk.

seçimi

müza-kurulu raporunun okunması ve

kurulu raporunun okunması vo

ve denetim kurullarının aklanması

Gündem:
Açılış
Başkanlık divanı
Saygı duruşu

25 Şubat 1979 Pazar günü saat 10.oo da Tica
ret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 3 ncü ola
ğan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Her Çeşit Çinko ve Sıhhi Tesisat İşleriniz 
Seri Temiz ve Ucuz Olarak

Yapılmaktadır
Uğramanız Menfaatiniz İçindir.

I

Sayın ortaklarımızın belirtilen yer gün ve 
hazır bulunmaları rica olunur.

Koop. Yönetim Kurulu

ÖZBİLİRLER ATELYESİ
Tlf : 10 61
Halltbaşa Mah. Mektep Sok'. No. 11 GEMLİK

OOOOOO 50000C000000ÖO000000000000

di-

İnş. Müh. Turgut Merak

Kongre ilânı

Gemlik Avcılar Derneği
BaşkanlığındanBaşkanlığından

nü

Yönetim KuruluYönetim Kurulu

Gündem :Gündem :

5—7—

ooooooooooooooooooooocxx>oooooooo<xxxxxxxxxx)

1—
2—

2—
3—
4-

Yönetim 
keresi 
Denetim 
keresi
Yönetim

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 25. 2. 1979 gü- 

aynı yor ve saatte yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.

6— İdare hayati ve denetleme kurulu seçimi
7— Dilekler ve kapanış

Derneğimizin olağan kongresi 18. 2. 1979 Pazar ■ 
günü saan 14.00 de dernek lokalinde yapılacaktır. I

SAYIN MÜTEAHHİT VE İNŞAAT 
SAHİPLERİ

CENGİZ USTANIN YENİ BEYİNLERİ

EYÜP OBUZ VE HAŞAN YEŞİLLİK 

$İMDİ İS BASINDA

Kongre ilânı
< S.S. Gemlik Ormancılar Yapı Koop.
( Başkanlığından

müza*

Dilekler ve önerilerin incelenmesi
Yönetim vo denetim kurullarının seçilmesi
Kapanış

Vefat ve Teşekkür

Aile büyüğümüz, sevgili babamız, iyi insan

Hüseyin Gülse
kın

Amansız bir hastalıktan kurtulamayarak hak- 

rahmetine kavuşmuştur.

Bizleri bu acı günümüzde yalnız bırakmayan 

telefon, telgraf ve bizzat gelerek baş /ağlığı 

leyon tüm tanıdık, eş, dost ve akrabalarımıza 

şekkürü borç biliriz.

Gülse Ailesi 
Eşi vo Çocukları

Derneğimizin normal umumi heyet toplantısı 
25. 2. 1979 Pazar günü saat ll.oo de Avcılar Der
neği lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 4. 3, 1979 
günü aynı yor ve saatte ikinci toplantı yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Saygı duruşu
Yoklama ve açılış
Kongre divanı seçimi
Faaliyet hasap vo denetleme raporlarının o- 
kunması
Raporların müzakeresi ve İbrası

Mülkiyeti Mustafa ve Şehriban Güleç'o ait 
olan Gemlik Demirsubaşı Mah. Deppoy Cad. Paf
ta : 6, ada : 217, parsel : 17 de kayıtlı taşınmaz 
üzerine, müteahhit olarak yapmakta olduğumuz 
İnşaattan, ortağım Kamuran Esen ile yaptığımız 
23. I. 1979 tarihli anlaşma gereğince ve lüzumu
na binaen çekildiğimi, İnşaat sözleşmesi tarihi o- 
lan 14. 6. 1978 tarihinden itibaren mezkûr inşaat
la fiili, teknik ve hukuki hiçbir ilişkimin kalmadı
ğını gerek mal sahiplerine ve gerekse daire satın 
almış olan üçüncü şahıslara Hanen bildiririm.

OOCX?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOC<X

Kongre İlâm

Gemlik İşçi Birliği Derneği

1— Açılış, divan oluşumu
2— Saygı duruşu
3— Çalışma raporunun okunması
4— Tenkitler

5— Raporların aklanması
6— Yeni yönetim vo Denetim kurullarının soçimi

7— Temenniler
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17-18 Yaşında 20 Genç Meslek Sahibi Yapılacak

OSANOR EĞİTİM PROJESİNİN
Su Ürünleari Koop. Bşk. Aydın] 

” MARMARA DENİZİNİN 
YAĞMA EDİLMESİ

İLK UYGULAMASINA SÜRDÜRÜLÜYOR ’

BORUSAN’DA BAŞLANDI
Milli Eğitim Bakanı Nec

det Uğurun bir sure önce 
açıkladığı Okul Sanayi Or
taklaşa Eğitim Projesi [OSA 
NOR] nin ilk uygulamasına 
Borusan Maki na İmalât Fab 
'■kasında başlandı.

Bursa Tophane Endüstri 
Meslek Lisesi ve Borusan 
Makine imalât A.Ş. yetkili
lerince birlikte yürütülecek 
olan projenin iki bölümde 
ele alındığı bildirildi. Bursa 
Tophane Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü Orhan Sava- 
şeri, konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada. OSANOR 
projesinin mesleksiz Gençle 
ri Meslek sahibi yapmak 
uygulamasına Türkiye’de ilk 
kez Bcrusan'da başlandığı
nı belirterek şunları söyledi:

•— Asıl amacı meslek
siz kişilere meslek kazandır 
TTck olan bu proje bir sü
re önce- İlimizi ziyaret eden 
Milli Eğitim Bakanımız Nec 
let Uğur tarafindan basına 
içi klanmış ve kamu oyu bu 
yeni eğitim düzenlemesin

den haberdar olmuştu. Bu 
amacı yaşama geçirmek i- 
çin Borusan Makina İmalât 
A.Ş. ne yaptığımız başvu
ruya olumlu yanıt alınca 
çalışmalara başladık ve 20 
mesleksiz genci yaptığımız 
sınavla projenin uygulama
sına başlattık. Yaşları 17-18 
olan bu gençler Borusan’da 
-Okulumuz öğretmenleri ve 
Borusan elemanlarınca «Te
mel Tesviyecilik» kursunu 
görecek daha sonra bu kurs 
lar geliştirilecektir.»

İŞ İÇİNDE EĞİTİM
OSANOR projesinin ilk kez 

uygulamasına geçildiği Bo
rusan Makina A.Ş. de ya
pılan açılış töreninde konu
şan Fabrika Müdürü Ali El- 
ter, Türkiye'nin büyük ölçü
de yetişmiş elemana ihtiya
cı olduğunu, bu nedenle 
OSANOR projesinin ilk uy
gulamasında Borusan’ın dam 
gasırjın olmasından dolayı 
mutlu olduklarını bildirdi.

Öte yandan Bursa Top
hane Meslek Lisesi son sı

rusan Makina İmalât A.Ş 
de başladığı açıklandı.

nıf öğrencilerinden 10 kişi
lik bir grupta Atelye öğre
nimlerini görmek üzere Bo

Osanor projesi ilk kez Borusan Makina İmalat Fabrikasında 
uygulamaya koyuldu. Fotoğrafta öğretmenler, öğrenciler ve fab
rika yöneticileri görülüyor.

Mısır’a 1979’un Nk Partisi Ulan
PETROL-İfİN ÜÇ GÜN SÜREN
“TEMEL EĞİTİM” SEMİNERİ SONA ERDİ
Petrol İş Genel Merke

zince Gemlik Petrol İş Sen
dikasına bağlı işyerlerinin 
temsilci, onur kurulu üye
leri, sendikaya yöneticileri 
ve denetçilerini kapsayan 
«Temel Eğitim» adlı seminer 
dün sona erdi.

14-15-16 Şubat günleri 
süren «Temel Eğitim» semi
nerinin açılış konuşmasını 
/apan Petrol İs Genel Mali

Sekreterleri Münip Tepeci, 
Petrol İş olarak sınıf ve kit
le sendikacılığına geçilmesi 
için Türk İş içinde mücade
le verdiklerini ve bu yolda 
geniş mesafeler katettikleri- 
ni belirterek, üç gün süre
cek seminerin hayırlı olma
sını diledi.

Gemlik Petrol-İş Sen
dikasına bağlı olan Suni 1-

D. S. 2 ta

96 Murat 131 
ihraç Edildi

TOFAŞ A.Ş. 1979 yılında 
Mısır'a ihraç edilecek olan 
288 Murat 131 otoları ilk 
partisi olan 96 adetini lima
nımızdan ihraç etti.

Tofaş İthalât ve İhracaat 
ısım Şefi Mustafa Aslaner, 
Mısır’a ihracaatı yapılan 96 
Murat 131 otonun yükleme 
işlemlerini tamamlandığını

D. S. 2 da

Gemlik Su Ürünleri ve Kre 
di Kooperatifi Bakanı Meh
met Aydın, yaptığı açıklama
da «Tüm çabalarımıza kar
şın Marmara Denizinin yağ
malanması devam ediyor» 
dedi.

Gemlik Su Ürünleri ve 
Kredi Kooperatifi Başkanı 
Mehmet Aydın Başbakan 
Bülent Ecevit’e, Bakanlara 
ve parlementerlere gönder
diği mektupta Marmara De 
nizinin uzun süreden beri 
trolcular ve kumcular tara
fından yağmalanarak balık 
soyunun tüketilmekte oldu
ğunu buna ise bugüne ka
dar bir dur diyenin çıkma
dığına değinerek şu görüş
lere yer verildi.

«— Kooperatifimizin Mar 
mara Denizi ile ilgili olarak 
resmi kurumlara yaptığı baş 
vurulara bu güne kadar 

hiçbir yetkili olumlu cevap 
Vermemiştir. Suçluları ca
nımız pahasına da olsa ya- 
kalıyarak jandarmaya teslim 
ettiğimiz halde üzülerek be- 
lirtirizki bu konu kapatıla
rak ayrıca resmi makamlar
ca susturulmak istendik. Trol 
ile balık avcılığına karşı 
bölgemizde hiçbir önlem a- 
lınmamıştır. Suçlular korun
maktadır. Merak ediyoruz.. 
Acaba bu konularla kim il
gilenir. Binlerce balıkçı a-

8
8
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Petrof-îş Sendikam Temel Eğitim » Seminerine] 
ıy yeri temsilcisi, yöneticiler ve onur kurulu üyele

ri *so d»

Seminerin «on günü konujan 
Av. İbrahim Türk, işçi Sınıfı Mü
cadele Biçimleri ve i$ yasası üzerin
de durdu, İbrahim Türk ilgilerin 
ekonomik ve siyasal örgütlerle İşçi 
sınıfının iktidarını kurmak İçin 
mücadele etmek zorunda olduğunu 
söyledi.

CHP’de Kayıt 
Yenilemeler 
Devam Ediyor

1976 yılının Kasım ayın
dan 18 Ağustos 1978 tari
hine kadar sürede kayıt iş
lemleri durdurulan CHP de 
yeni üyelerin kayıt işlemleri 
ne devam ediliyor.

CHP İlçe Yönetim Kurulu 
Başkanlığından verilen bilgi 
ye göre Kasım 1976 ile A- 
ğustos 1978 tarihleri ara
sında partiye kayıtlarını yap 
tırmış olan partililerin kayıt 
larını Genel Sekreterlikçe ge 
çerslz kılındığını, bu neden 
le bu partililerin kayıtlarını 
yenilemeleri gerektiği hatır
latıldı.

D. S. 2 d»
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ilesi perişan mı edilmek is
teniyor. Bu konu yalnız Gem 
lik Balıkçılığını ilgilendirme
mekte ülke sorunu haline 
gelmektedir. Yetkililere ye
niden sesleniyoruz Bursa ili 
sınırlan içinde «deniz dibi 
kum hırsızlığı», trol ve dina
mit avcılığı» yapanlar eylem 
lerini, son hızlarıyla sürdür 
inektedirler.»

Gemlik'ti Avcıların 
Grup Avları 
Başarılı Geçiyor

Gemlik Avcılar Derneği
nin düzenlediği grup avları
nın başarılı geçtiği belirti
lirken, bir günde dört do
muz birden vuruldu.

Gemlik Avcılar Demeği 
Başkanı Hüseyin Koyuncu, 
gazetemize yaptığı açıkla
mada dernek üyelerinin ya
salara uygun av mevsimini 
takip ederek gruplar halin
de av düzenlediğini belirte
rek şunları söyledi :

«— Bir süre önce baş
lattığımız grup avcılığı ile 
başıboş av yapmanın önüne 
geçiyor ve av neslinin ko
runmasını sağlıyoruz. Çok ba 
şanlı geçen av partilerimi
zin sonuncusunda Narlı mın 
tıkasında dört adet domuz 
bir günde vuruldu. Domuz 
avlanmız başarılı geçerse 
vurduğumuz avları dış ülke 
lere ihraç etmeği düşünüyo
ruz.»

Nafıaya
Bakış

Kadri Güler

Balıkçılar ve Savaşımları
Gemlikli balıkçılar yıllardır bir yaşam savaşımı ve-

riyor. Kime mi? 
geçtikçe Körfez 
let kuruluşlanna 
lara, kıyı inşaat 
hitlere, sahilleri

O
O

O
O

O
O

O
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Öncelikle trolcülere, kumculara ve gün 
kumsallarını parseli iyen Tekellere, dev- 
sanayicilere, kıyılan dolduran kodaman- 
vurgunculuğundan palazlanan müteah- 
parselleyen yazlıkçılara karşı :

Geçimini denizden sağlayan bu küçük balıkçılar gün 
geçtikçe sahalan daraldığından elindeki teknelerini, ağ
larını satmakta, yok olmaktadırlar. Açık deniz balıkçılığı
na yönelik tekne ve ağ olanaklanna kavuşamayacakla
rından bir kısmıda büyük balıkçıların teknelerinde tayfa 
olacak veya başka bir İşe başlayacaktır. Bu çarpık dü
zenin değişmez kuralıdır.

Geçen hafta Borusan’ın iskele yapma teklifi Bele-

D. S. 2 de
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HAFTADAN 
HAFTAYA

şiir köşesi

Okyanus
Toplumsal mücadele İnsanlara görevler yükler. Bu, 

mücadelenin amacından sapmaması İçin kaçınılmazdır. 
Aksi takdirde, bireysel mücadele, çıkar mücadelesi töz- 
konusu olur.

Bu görevlerin başında topluma ve insanları aldat
mamak geliyor. Her ne kadar bu aldatma blrgün mut
laka anlaşılırsa da, belli bir süre toplum yanıltılmış ola
cağından mücadelenin özü yaralanmış olur. Doğrulan 
söylemek zordur diye düşündüğünüz an, kendinizi dü
şünmeye başlıyorsunuz demektir.

Doğruyu söylememenin hiçbir biçimde mazereti yok
tur ve bulunamaz.

Dünyanın en iğrenç şeyi nedir diye sorsalar, top
lumsal mücadele adına oyun oynamaktır derim. Bu oyun
lar genellikle, bizim gibi işçi sınıfı biliminin yeni, yeni 
tomurcuklanmaya başladığı ülkelerde pek sık oynanır. 
Bu durumlarda, bilinen sözler bilinen metodlarla söylenir 
ve toplum adına mücadele verildiği söylenerek tepinilir. 
Burada çok dikkatli olmak gerekir. Böyle bir mücadele 
biçimi, hangi zamanda ve kimden ve nasıl gelirse gelsin 
reddedilmelidir. Aksi takdirde oyunun figüranı olursunuz.

Toplumsal mücadeleden anladığımızı hemen belir
teyim ki; toplumun kendi mücadelesini bilimsel doğrul
tuda verecek günlere katkılarda bulunmaktadır. Bu ise 
iddialı olmamayı gerektirir. Bir şey beklememeyi gerek
tirir. Gerekirse yaşamayı gerektirir. Toplumsal mücade
leyi başka biçimde anlamak ve yapmak ta zaten ola
naksızdır.

Bunu böyle gösterip te, tam tersini yapmak isteyen 
kurnazlıklar ve kurnazlar kesinlikle mücadeleden soyut- 
lanmahdıriar. Buna kimsenin göz yummaya hakkı yoktur. 
Buna göz yumulmanın mazereti yoktur. Çünkü, iyiyi doğ
ruyu, güzeli geciktirmeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü, 
yalanı, kötüyü gizlemeye kimsenin hakkı yoktur. O zaman 
sömürüye karşı verilen mücadelenin içinde değil, dışın
da hatta karşısındasınızdır demektir.

Toplum kendisini sömürenleri bağışlamadığı gibi, al- 
datanianda bağışlamaz ve bağışlayamayacaktır da. Alı
nız bakınız toplumsal mücadeleleri tarihi gelişimine; bunun yüz
lerce örneğini görürsünüz. Aldatanlar da haindir, sömü
renler de... Çünkü, bu ikisini birbirinden soyutlamak o- 
lanaksızdır. Aldatanlara göz yummak da, insanı hıyanet 
noktasına kadar götürür.

Toplumun çıkarlarını ve geleceğini kullanmak isteyen 
ler, sadece ve sadece kendilerini kullanmış olurlarsa da, 
bunlara karşı çıkmak kaçınılmaz bir görevdir.

Toplumsal mücadele bir okyanustur. Bu okyanusa 
bir damla da verebilirsiniz, bir deniz de. Fakat, bir dam
la bile alamazsınız.

Umut Türküsü

Koyun meler kuzu meler
Sular hendeğine dolar
Ağlayanlar bir gün güler
Gamlanma gönül gamlanma

Yiğit yiğide yad olmaz 
İyilerde ham süt olmaz 
Bin kaygu bir borç ödemez 
Gamlanma gönül gamlanma

Yiğit yiğide yar olur
Kötülerde ham tüt olur
Karagiln ömrü az olur
Gamlanma gönül gamlanma

Naçar Karac’oğlan naçar
Pençe vurup göğsün açar 
Kara gündür gelir geçer 
Gamlanma gönül gamlanma

Karacaoğlan'dan

Emel
Bir gün ar. ellerim olsun 

İstiyorum.

İstiyorum kî bu ellerim

Uzatayım köyümün üstüne

Ak toprağı isliyen

Nasırlı çatlak eller yaralansın 

Ellerimden.

Köyümün böğürtlene tarlatan

Yeşillensin istiyorum

Canlansın kıraç yamaçlar 

Büyüsün yeşillikler filiz filiz 

Bu yamaçlarda, büyüsünler de 

Donansın her taraf yeşille 

İstiyorum.

Sabrı KOÇ

inşaatçıların Dikkatine

Turgutlu Vardarlı Delikli Tuğla Fabrikası 
Satış Bayiliği Firmamızca Alınmıştır.

HİZMETİNİZDEYİZ

Güler Ticaret
MUSTAFA VE ABDULLAH GÜLER
İSTİKLÂL CAD. NO. 23 TLF : 1437 GEMLİK

Mısır’a 1979’un
İlk Partisi
96 Murat 131 

İhraç Edildi

ve yola ARZU Gemisiyle çı
karıldığını bildirerek şunla
rı söyledi :

«Şirketimiz ile Mısır ara
sınsa yapılan antlaşma ge
reği 1980 yılı içinde 288 adet 
131 tip oto Gemlik Limanın 
dan 15 Nisan tarihine kadar 
üç partide Port Sait limanın
da boşaltılmak üzere ihra- 
caatı yapılacaktır. Bu ant
laşmanın ilk partisini oluş
turan 96 adetlik grup yola 
çıkmıştır. Yine 1979 yılında 
ihraç edilmek üzere 200 a- 
detlik bir anlaşmanın görüş 
meleri taraflar arasında sür
dürülmektedir.»

Balıkçılar ve
Savaşımları

Kadri Güler

diye meclisinde görüşülürken, Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı ilgilileri suçlayarak «Binlerce balıkçı ailesini aç- 
lığa terk ediyorsunuz» diye yakınıyordu. Bu- 
yakınmaya hak vermemek elde değil. Ama asıl işin İlginci 
AP li Meclis üyelerinin «İskele yapılınca balık çoğalır» 
sözleri beni düşündürdü, hani şu meclis salonu büyük 
oisada görüşmeleri halk da bir Izlese, herhalde belediye 
seçimlerinde şapkalannı önlerine alarak iyice düşünürler.

Baştada söylediğim gibi bugün balıkçılarımızın sa
vaşımı, yalnız İskeleler değildir sanayi kuruluşları, atık
lar, trolcülük, kumcular ve öbürleridir. Bunlarla savaşım 
daha bilinçli, daha örgütlü olursa sonuç da değişik ola
caktır. Gemlik’te balıkçılar tek ses olmak zorundadır.

İmralı cezaevi trol motorları bu savaşım sonucu 
Gemlik'le balıkçılarca yakalandı. Sonuçta suçlular ceza
sız kalmış olsalar bile, imralı Cezaevi Savcısını kamuo
yuna mahkum etmişlerdir.

Biz bir kıyı kasaba çocuğu olarak başta Sayın Bursa 
Valisine sesleniyoruz ;

Kurşunlu boğazında ve tüm körfezde hızla sürdürülen 
trolcülük ve kum hırsızlığına ciddi olarak eğiliniz. Yoksa 
balıkçıların savaşımı sürecek ve ileride daha acı olaylar 
çıkabilir, O zaman bn ilgisizliğin sorumluları sîzler ola* 
Mirsiniz. Lütfen ilgileniniz.

Petrol-îş
Sendikasının
Uç Gün Süren
“Temel Eğitim”
Semineri
Sona Erdi
pek, BP, Azot, Bursa Aygaz 
Bursa Yağ Depolama, Bur
sa Akü, Mudanya Türk Pet
rol ve Mudanya Petrol Ofi
si işyerlerinin işyeri temsil
cileri ile Gemlik Petrol-İş Sen 
dikası yönetim Kurulu, onur 
kurulu ve Denetim kurulu
nun katıldığı seminerden 
Petrol İş Eğitim Müdürü Er- 
tuğrul Tekin, Eğitim Uzma
nı İlyas Kösteki! ve Avukat 
İbrahim Türk Sosyal Sınıflar 
«Tekeller ve Etkileri «Grev 
ve Çeşitleri», İşçi Sınıfının 
Mücadele Biçimi», «Sınıf ve 
Kitle Sendikacılığı», «Artı De 
ğer,» .«İş Yasası» konuları 
anlatıldı.

Seminer sonunda yapılan 
sınavdan sonra seminere ka 
filanlara belge verildi.

Ankara Heyeti Dondu

İmar Planı îçin Bir Heyet
Önümüzdeki Hafta

Gemlik İmar Planının ça 
buklaştırılması için hafta i- 
çinde Ankaraya giden Bele
diye Meclisi heyeti olumlu 
haberlerle ilçeye döndü.

Alınan bilgiye göre Yerel 
Yönetim Bakanlığına giden 
Belediye Başkanı İbrahim A- 
kıt, Meclis Üyeleri Şükrü E-

Her Türlü Düğün Nişan. Sünnet 
Davetiyeleri 

Fatura, Bono, irsaliye, Makbuz, Senet 
Kartvizit, Karladr es ve Her Çeşit 
Basım işleriniz için Emrinizdedir.

Tlf : 17)97
İstiklâl Cad. Şirin Pasajı No. 45 GEMLİK

Gemlik’e Geliyor
kim, İbrahim Aydın, Tevfik 
Solukbaşı ve CHP İlçe Baş
kanı Nezih Dimili yaptıkla
rı temaslarda olumlu sonuç 
aldılar ve önümüzdeki haf
ta plan öncesi ilçenin hari
talarını inceliyecek bir heye 
tin Ankara’dan Gemlik’e ge 
leceğini söylediler.

CHP’de

Kayıt Yenilemeler

Devam Ediyor
j

Partiye kayıtları yenile
nen bu üyeler Mart ayında 
yapılacak Temsilci ve Dele
ge seçimlerinde seçme ve 
seçilme haklarına sahip ola 
mamakla birlikte tüzük ge
reği 6 ay sonra bu haklan 
geçerli olacaktır.
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Goyrimenkullerin Açıkartırma İlâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 975/1 22 T-

İnsan, var olduğundan buyana dostluk
lar düşmanlıklar birlikte ola gelmiştir. Sev
mek, sevilmeyi de içinde taşımıştır insanlık. 
Neyi, nasıl seveceğini, bu sevilerin, içimiz
de koparacağı fırtınaların bizlerî nerele
re götüreceği; yada sevgi gözümüzün, nasıl 
görmezliğe kaydırılacağı, önceden görüle
mez, sezitemezse ne olur? Pusuda yatan çı
karcılar. kullanmak isteyecek, ağlarına dü
şürmek istecekler. İçlerinde doğa, insan sev
gisine yer ayırmayaniar; Pis işlerinde kulla
nacak, nisan neferi yapacaklardır, ağlarına 
düşürdüklerini.

Sevgi çiçekleri ilk kez aile yuvasında açar 
yaşam boyunca gelişir, meyveleşir. Bu sevgi 
çiçeklerinin nasıl açtıklarını, bizleri nasıl etki
lediklerinin çoğunca farkında olmayız. Doğa 
varlığın,n değerini bilenler, sevgiyi özümse
mişler, bir dal, bir çiçek koparmaktan sakınır, 
onlan doğal çevrede izlemeyi de büyük be
ğeni bilirler. Doğa! çevresinden ayrılan dal, 
çiçeklerin, vazolarda olmalarına gönülleri ra
zı değildir. Gün gün yaprakların çiçeklerin o- 
luşumlânnı izleyerek sevmeğe sevilmeğe u- 
laşmak. Böğürtlenin çiçeklerini koparmak is
temeyiz; onca dikenin içinden. Gözlerimizle 
okşar, severiz o çiçekleri. Böğürtlen meyve- 
leşta'ğinde, ellerimize dikenlerinin batmasına 
bakmaksızın toplarız meyveleri. Kırlarda ba
har zamanı yaban güllerine dayanamayız. 
Dikenleriyle kavgalaşarak alırız çiçeklerini. 
Saksılarda bahçelerimizdeki gülleride diken
lerinin arasında az yara almaya çalışır, alı
rız gülleri. Şuraya varacağım. Sevgi, güzel ne 
denli acı veren korku yaratan şeylere çevri
lirse çevrilsin; onlara varmayı amaç biliriz. 
Korku sevgiyi körleştirmemelidir. Korku ve
ren şeyleri ayıklamak varken, sevgiden uzak 
düşmek olamaz. Her meyve veren ağacı, her 
ağaçsız çiçekleri kesmekten kaçınırız. Bize 
yararlan vardır. Onlara yaklaşırken, tımarlar
ken gövdelerini yaralamaktan kaçınırız. Belki 
de içimizdeki sevgi birikimi, çocuğumuza duy 
dudumuz sevgi ölçüsünden de fazladır. Baş
ka bîr söyleyizie. Bizler doğadaki sevdiğimiz 
ölçülerde hem cinslerimize sevgiyle varabili
yor, yüreklerimizdeki küllenen insan sevgisi 
küllerini sıyırır oluyor. Hümanizme, insanse-

verliğe giden yol doğadan geçen derken, ne
den bu denli sevgi üstüne söz ettiğimizi de 
açalım.

Bir sosyal parti gensoru açıyor. Milli Eği
tim Bakanı İçin. Biz, bu gensorunun veriliş 
biçiminden çok, içeriğine bakalım. Bu gen
sorunun içeriğinde bırakılan doğa sevgisini, 
insan sevgisi yok. Gensoru bir çok şeyin ya
nında Milli Eğitim Bakanı «Hümanist» insan 
yetiştirmeyi amaçlayan bir politika güdüyor- 
muş. İşte bunun için gensoruda sevgi yok di
yorum. Hümanizm sözcüğünün içeriğinde sevgi 
özellik insan sevgisi vardır. İnsan sevgisi, der 
ken, boyu poşu, yüz güzelliğinden kaynak
lanan sevgidir denemez. İnsanın, toplumların 
kalkınması yönünde kafaca, bedence verdi
ği uğraş yönün değerlendiriyoruz. Fabrikada, 
tarlada taş ocağında, kömür ocağında, kışın 
soğuğu, yazın kavurucu sıcağın da uğraş ve
renler; bir toplum için büyük değerlerdir. E- 
mek, alınteri en üstün değerdir. Ulusun, yur
dun kalkınmasında özverilerinden birşeyler | 
harcayanlar kuşkusuz sevilecek. Ama bakıyo
ruz, emeğe kurşun sıkılıyor, bilime kurşun sı
kılıyor. Öyleyse bir eksiğimiz var. İnsan sev
gisi. Bu eksiğimizi gidermek. Kuşkusuz tüm 
eğitimcilerimizinde bu yol uğraş vermeleri so
nucunu doğurur. Eğitimcilerimizin yanında biz 
lerinde bulunmamız söz götürmez bir ger
çektir.

Hemen hemen on dört yıldır yurdumuzda 
insanlar öldürülüyor acı çektiriliyor. Günümüz 
daha büyük boyutlara ulaştı, silâhlı, insan avı. 
Çocuklarımız gençlerimiz «öldür, öldür» emirleriy
le yönlendirildi; beyinleri yıkandı. Çoğu yerde 
söyledim. Kin nefretin ötesinde bir öldürme 
tiryakiliği içine itildiler. Bu beyin adamıymış, 
emekçiymiş, yediğim ekmekte, yürüdüğüm yo- 
da içtiğim suda, giysilerimizde, ısınmamda... 
alınteri varmış... Bu tür bilinçlenmenin dışın
da çoğu. Toplumu sindirme bezdirme yöntem 
leri kuşkusuz bunlar. Dahası aceleci politika
cıların sabırsızlıklarının görüntüsü. İnsan, doğa 
sevgisi yoksunu kafalar bu kişilerin elinde o- 
yuncak.

Sevmek, sevilmek. Doğa insan sevgisi. 
Amaca ulaşmak için bunları silmeye beyin
lerden, kimsenin hakkı yok.

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen gayrimesıkuüerin cinsî, kıy
meti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu Sicilinin 11/9/1972 tarih. Cilt : 162, sahife : 80,16 numaraemda toyrt- 
' lı 921 metrekare miktarlı Gemlik Karacaali köyü S'joğzı mevkiinde kâin arsa üzerine te

sis edilen kat irtifakım müteakip inşa olunan mesken ve dükkân tarttan :
1 — A — Blok 6/494 arsa paylı zemin kattaki bir salon, iki yatak odaa. bir mutfak, 

bir banyo, tuvalet ve bir balkondan müteşekkil elektrik ve suyu mevcut inşaata txtnwş otu
rulur vaziyette bulunan ve bilirkişi tarafından 150.000.— Lira kıymet tekdir ediien (1) 
nolu mesken.

2 — A — Blok 6/494 arsa paylı birinci kattaki bir salon, iki yatak odası, bîr mut
fak, bir banyo, tuvalet ve balkondan müteşekkil elektrik ve suyu mevcut inşaata bitmiş 
oturulur vaziyette bulunan ve bilirkişi tarafından 150.000.— lira kıymet takdir edüen (4) 
nolu mesken,

3 — A — Blok 6/494 arsa paylı birinci kattaki, bir giriş, antresi, bir salon, iki 
yatak odası, bir mutfak, bir banyo, tuvalet ve balkondan müteşekkil elektrik ve suyu 
mevcut inşaatı bitmiş oturulur vaziyette bulunan ve bilirkişi tarafından 160,000.— lira 
kıymet takdir edilen (5) nolu mesken.

4 — A — Blok 6/494 arsa paylı ikinci kattaki, bîr salon, iki yatak odası, bîr mut
fak, bir banyo tuvalet ve balkondan müteşekkil elektrik ve suyu mevcut inşaatı bitmiş 
oturulur vaziyette bulunan ve bilirkişi tarafından 150.000.— lira kıymet takdir edilen (8) 
nolu mesken,

5 — A — Blok 6/494 arsa paylı üçüncü kattaki bir giriş antresi, balkonlu bir sa
lon iki yatak odası, bir mutfak, bir banyo ve tuvaletten müteşekkil elekyrik ve suyu mev
cut inşaatı bitmiş vaziyette bulunan ve bilirkişi tarafından 160.000.— lira kıymet takdir 
edilen (1) nolu mesken.

6 — A — Blok 2/494 arsa paylı zemin kattaki inşaatı bitmiş halen kullanılabilir du
rumda elektrik ve suyu mevcut olan 1.5 metre zeminden ve ano yoldan yukarıda bulu
nan ve bilirkişi tarafından 30.000.— lira kıymet takdir edilen (26) nolu dükkân.

7 — A — Blok 28/494 arsa paylı bodrum kattaki bir giriş antesi lokanta kısmı ve 
müştemilatı-salon, diskotek, ayrı ayrı kadın ve erkek tuvaletleri ve bir büfeden müteşekkil 
olup köy okuluna yani Güney'e bakan kısmında 2 dükkân, arka kısma yani bahçeye 
bakan kısmında ise diskotek, büfe, erkek ve kadın tuvaletleri bulunan elektrik ve su tesi
satı mevcut ve her ne kadar kayden bodrum yazılı isede normal zeminden yani yol yü
zeyinden girişi bulunan ve bilirkişi tarafından 200.000.— lira kıymet takdir edilen (29) nolu 
lokanta ve gazino,

8 — Gemlik Tapu sicilinin 4/5/1973 tarih cilt : 163, sahife : 96 ve 10 
numarasında kayıtlı Gemlik Karacaali köyü su ağzı mevkiinde kâin 921 metrekare mik
tarlı arsa üzerine tesis edilen kat irtifakını müteakip inşa edilen dükkânlardan A-Blok 
4/494 arsa paylı inşaatı bitmiş halen kullanılır durumda elektrik ve suyu mevcut 1.5 
metre ana zemin yoldan yukarıda bulunan ve cephesinde ana yola bakan ve bilirkişi ta
rafından 50.000.— lira kıymet takdir edilen (27) nolu dükkân,

9 — Gemlik Tapu Sicilinin 13/7/1972 tarih ve pafta : 47, parsel : 113, ada : 197 
ve sahife 321 de kayıtlı 2797 metrekare miktarlı Gemlik Hisar mahallesi Hisartepe mev
kiinde kâin ve bilirkişi tarafından 200.000.— lira kıymet takdir edilen gayrimenkul (ZEY- 

j TİNLİK) ki cem’an 9 parça gayrimenkul açıkartırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1 — Satış 26/3/1979 Pazartesi günü yukarıdaki sıra gereğince :

1 nolu sıradaki (1)
2 nolu sıradaki (4)
3 nolu sıradaki (5)
4 nolu sıradaki (8)

S.S. Gemlik Su ürünleri Satış ve Kredi Koooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca 4. 
Mart 1979 Pazar günü saat 14.oo de Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salo
nunda yapılacağından bütün ortakların katılmasını rica ederiz.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 11 Mart 1979 tarihinde aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.

Gündem: Yönetim Kurulu
1— Açılış ve saygı duruşu
2— Genel kurul divan heyeti seçimi
3— Yönetim kurulu çalışma raporu, bilanço, kâr-zarar cetvelinin görüşülmesi ve 

aklanması
4— Denetleme kurulu raporunun görüşülmesi ve aklanması
5— 1978 faaliyet yılı net kârının tüzüğümüzün 50. maddesi gereğince dağıtılması 

hakkında karar verilmesi
6— Tahmini bütçe, kadro cetveli ve çalışma programının onaylanması
7— Dilekler ve kapanış

5 nolu sıradaki (1)

nolu mesken 
nolu mesken 
nolu mesken 
nolu mesken 
nolu mesken

6 nolu sıradaki (26) nolu dükkan
7 nolu sıradaki (29) nolu lokanta
8 nolu sıradaki (27) nolu dükkân
9 nolu sıradaki (113) parsel sayılı

saat 14.00 ilâ 14.15 arasında,
saat 14.15 ilâ 14.30 arasında
saat 14.30 ilâ 14.45 arasında
saat 14.45 ilâ 15.00 arasında,
saat 15.00 ilâ 15.15 arasında,
saat 15.15 ilâ 15.30 arasında,
ve gazino saat 15.30 ilâ 15.45 arasında,
saat 15.45 ilâ 16.00 arasında,
zeytinlikte saat 16.00 ilâ 16.15 arasında GEM

LİK İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraf
larını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartiyle 5/4/1979 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde 
ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisb etinde 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. D el
liliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
■iadelinden ödenir.

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

Hürriyet, Bursa Hakimiyet 
S. Körfez Gazeteleri İtan ve Reklam İşlerinizde 

Körfez Reklamcılık Hizmetinizde
TLF ; 1797

İSTİKLÂL CAD. A, ŞİRİN PASAJI GEMLİK

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. îki ihale arasındaki farktan ve % It 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme haeet 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 975/122 T. sayılı dosya numa
rasıyla memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(ta. tf. K. 126 )

İlgiliItf dblrint irtifak hakkı sahipleri de dahildir. İcra Memuru
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Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta ve Mezbaha Mevkiinde 

parsellenmiş arsalar.
Tlf : 2097

SORUMLU MÜDÜR 
Av. M, Canglı Gifral 

B SAHİBİ
I HÜSEYİN — KABRİ GÜLER 

MfZ 2MCnMK2B^

7 SuDet 1979 Curr

S

İ

Kayıp İlânları

Kongre İlânları

ABONE

50 TL6 Aylık

100 TL.Yıllık

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın

veya yayınlanmasın geri verllm®z

Gazetemiz basın ahlâk yasasına u/*rGEMLİK KÖRFEZ E ABONE OLUNUZ

$

Gemliklilere Hizmet Etmekten 
Kıvanç Duyar

İİ*

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

ir

,w
■■■

■ ■

o

Kum Sistem Temizleme Fabrikası
Modern Mavnalarımızla Çok Yakında Sayın Gemliklilerin 

Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz
GÜNER CANATAR
istiklâl Cad. Gürçay Işhanı No. 42 - 43

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ 

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ
DAVETİYELERİ

M

Gemlik KORfEi

Basımevine Uğrayınız

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için
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KÖRFEZ

| MÜR : TLF : 1515

İSKELE CAD. NO. 13
G E M L

SAYIN MÜTEAHHİT VE 
SAHİPLERİ

CENGİZ USTANIN YENİ BEYİNLERİ

EYÜP OBUZ VE HAŞAN YEŞİLLİK
>İMDİ İ| BASINDA

Her Çeşit Çinko ve Sıhhi Tesisat İşleriniz 
Seri Temiz ve Ucuz Olarak

Yapılmaktadır
Uğramanız Menfaatiniz İçindir.

ÖZBİLİRLER ATELYESİ
Tlf ; 10 61

| OpOOOOOOOOCOCOOOOOOOCCOOOOOOOOOCOOOGOCOOOa

Tasarruf Sahiplerine Müjd
Uzun Vadeli Satılık Arsalar'

Vezirova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
üzerinde satılık parsellenmiş arsalar 

Ödemede kolaylık yapılır.* * *
Gençali ovasında sahile 400 metre 

uzaklıkta satılık uzun vadeli 
arsalar.

* # #
Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 
üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

Muhtar KASAN
Pak İş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik

r&Mtla Tarf : Şirla
TBL. : 1T»T - GEMÜI

Soma, Linyit komün

DURSUNBEY KERESTELERİ
1. NC! SINIF : 7500 - 8000 TL.
2. » » : 7000 - 7500 TL.
3. » s : 6500 - 7000 TL.
İNŞAAT KERESTELERİ 4500 - 5000 T. LİRASI 

ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR.

METİN BAYRAK
Orhangazi Cad No. 27 Tif : 1828 - Ev : 1628 GEMLİK

Satılık İnek ve Tavuk Gübresi

ERENOĞLU ÇİFTLİĞİNDE İNEK VE TAVUK GÜBRESİ 

SATIŞLARINA BAŞLANMIŞTIR.

GEMLİK

YAPRAK EMLAK
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

Tlf : 1271 - Ev : 2300
İstiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her 
uzun vadeli

semtte

S A 
DAİRE - 

ZEYTİNLİK - 
A R

DÜKKAN 
BÜRO —

- EV 
ARAZİ

SALAR

Resmi İlânlar tek sütun santimi 50

İcra ve Mahkeme İlânları santimi 25

100 TL.

Teşekkür ve Doğum İlanları cm, 15 TL.

250 TL.



gemLık

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

TU. : • «ATI S 201 1OO KURUŞ *4 ŞUBAT İRtR CUMARTBSİ

♦ Bu Yıl Önemli Yatırımlar Bütçede Yok
* Belediye Gelirler Yasası Çıkınca Ek Bütçe 

Yapılacak
* 9 Ay İçinde Ana İmar Planının Hazırlanarak 

Toplu Konutlara Gerekli Yapım İzninin 
Verilebileceği Dile Getirildi

* Belediye Sağlık Personeli Tam Gün Yasasından 
DoğanJHaklannı Alacaklar

* IskeleJTarifelerine Bu Kez Yüzde Yüz 
Zam Getirildi

# ESO<Bütçesi Rekoru Kırdı 39.765.000.00 lira

BELEDİYE BÜTÇESİ 21 MİLYON 
663 BİN LİRA OLARAK KABUL EDİLDİ

Birinci Yıl 15 Lira 
İkinci YjI 15 Lira 
Zam Al indi 
Ayrıca İkramiye 
Sayısı 5 e Çıktı 

Kav’dfl 
P etkim-î ş ile 
İşveren 
Toplu 
Sözleşme 
imzaladı

Gemlik Körfez — Beledi
ye Meclisi Şubat ayı top
lantılarının sonuncusu büt
çe görüşmeleriyle kapanır
ken. Belediye bütçesi bu yıl 
21 milyon 663 bin 1OO lira 
alarak kabul edildi.

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıtın Başkanlığında topla
nan Belediye Meclisi gün
demindeki maddeleri görü- 1 
şerek karara bağladı. Bele-, 
dîye Baş Yazmanı Halit Ko- 
nak'ın eski meclis tutana
ğını okumasıyla başlıyan gö 
■üşmelerde, eski tutanak 
meclisçe kabul edildi. Daha 
sonra geçen meclis toplan-, 
tısı tartışılarak değiştirilen 
İskele Tarifelerinde usul yö-, 
nünden yanlışlık yapıldığı be 
lirtilerek, iskeleden yapılan 
her türlü boşaltma ve yük
lemeleri» eski tarifelere % 
100 zam yapılmasına karar 
verildi. !

Bursa Valiliği Hukuk İş
leri Müdürlüğünden gelen ya 
zıda Belediye Sağlık perso- 
netine tam gün yasasından, 
doğan farklılığın ödenmesi
nin bir yasa zorunluğu oldu 
ğu ve belediye meclislerinin, 
yasaların üstünde olmıya- 
cağı hatırlatıldı. Belediye 
Meclisi, daha sonra, 1979 
yılı bütçesine bu amaçla ö- 
denek konmasına karar ver

BENZİNE SU KARIŞTIRILDIĞI
■* Cevdet Demir bilek

İDDİA EDİLİYOR p°ii? Eğitim
Son günlerde bütün dün 

yada etkisini gösteren akar 
yakıt darlığına, bu kez ilçe
mizdeki bir istasyonun ben
zine su karıştırıldığı iddia
sıyla ilginç boyutlar kazan
dı,

15 Şubat günü Belediye 
Zabıta Amirliğine «benzinle
re su karıştırılmıştır. Gerek
li işlemin yapılması» yönün 
den bir başvuru yapıldı, O- 
faya el koyan Belediye Za
bıta Amiri Osman Acar, Za
bıta Memurlarını adı geçen 
benzin istasyonuna gönde
rerek, pompadaki 115 litre 
benzine el konuldu.

Bu ara 16 DP 205, 16 
AF 665, 16 FC 946, 17 G 759, 

di.
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ
İmar Planı konusunda 

Ankara’ya giden heyetten 
bilgi isteyen Belediye Mec
lis üyelerine. Belediye Baş
kanı İbrahim Akıt, «15-20 
gün içinde planın hazırlan
masında ön çalışrhayı yapa 
cak bir heyet Gemlik’e ge
leceğini» söyledi.

Daha sonra Ankara te
masları konusunda konuşan 
CHP Grup Başkanı Şükrü 
Ekim, Gemlik’in planının a- 
na hatlarının 9 ay içinde 
çıkarılabileceği konusunda , 
en yetkili kişilerden söz al-, 
dıklarını bildirerek : «İller , 
Bankası Genel Müdür Veki
li, plan konusunda bize ke-, 
sin söz verdi. 9 ay içinde, 
hazırlanacak olan ana hat
lardan sonra, bilhassa yıl-, 
lardır ortaklarını sağlıklı bir, 
konuta kavuşturmak istiyen 
Kooperatiflere ruhsat verile 
bilecektir.» dedi.

Belediye Meclisi daha . 
sonra bütçe görüşmelerine, 
başladı. Bütçe Komisyonu j 
Başkanı Ahmet Çeterez yap, 
tığı konuşmada, bu yılki büt 
çenin denk bir bütçe oldu
ğunu ve gerçek kaynaklara 
dayandığını söyleyerek, büt
çenin gelirler ve giderlerini 
bölüm bölüm okudu. Tartış

16 FK 854 ve 16 AF 067 
plakalı otoların istasyondan 
benzin aldıktan sonra çalış 
madiği Zabıtaca saptandı.

Yüksek Fi atla Gaz Satan Tankere
El Kondu

Yüksek fiatla gaz ve ma
zot satan bir tanker söförü 
Belediye Zabıta ekiplerince 
yakalanarak gaz ve mazot
lara el konuldu ve resmi fi
atla halka satıldı.

Nurettin özaydın adlı tan 
ker şöförünün 6-7 liradan 
gaz satmakta olduğu yolun 

malardan sonra Gemlik Be
lediye bütçesi 21 milyon 663 
bin 100 hra olarak kabul 
edildi.

ESO. bütçesi görüşmele
ri de teker teker ele alındı 
ve 1979 yılı bütçesinin 9 
milyon 765 bin 232 lira ola
rak kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinden sonra Şubat dönemi meclis toplantı
ları sona erdi. Belediye Başkanı i. Akıt yine meclis üyelerine gele
neksel yemek ziyafeti verdi. Geçen yılki yemekten bir görünüş.

( 6. KÖRFEZ )

İstasyonda el konan benzin 
lerin tahlile gönderildiği öğ
renildi.

da Belediye Zabıtasına ih
bar yapıldı. Bu ihbarı de
ğerlendiren Belediye Zabıta 
Memurları tankere el koy
dular. iki bölümden oluşan 
tankerin bir bölümünde ma
zot olduğu görüldü ve her 
iki akaryakıt halka resmi 
flatıyla satıldı.

Geçen meclis toplantısın 
da son toplantıda ele alın
ması kararlaştırılan Jandar
ma Kumandanlığının kara 
kol arsası ile Savcılığın Ce
zaevi arsası için Orman Kam 
pı yanındaki belediye arsa
sının verilmesi talebi Mec
lis üyelerinin arsada incele-

Merkezine Atandı
Gemlik Emniyet Amirliği 

Merkez Karakolunda görev
li Komiserlerden Cevdet De- 
mirbilek. Polis Eğitim Mer
kezine atandı.

Emniyet Amirliğinden ya
pılan açıklamada bîr süre
den beri Gemlik’te görev 
yapmakta olan Komiser Gev 
det Demirbilek’ın İstanbul 
Florya Polis Eğitim Merkezi 
Öğretim görevlisi olduğu bil 
dirildi.

Gemlik Emniyet Amirli
ğindeki polis memurları Cev 
det Demirbilek için 28 Şu
bat günü veda gecesi dü
zenlediler. 

meler yapmasıyla reddedil
di.

Şubat ayı Belediye Mec
lisi toplantılarından sonra 
Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt, Meclis üyeleriyle, Be
lediye personeline Evin Res 
taurant'ta geleneksel yemek 
verdi.

Halk Eğt. Merkez 
Müd.lüğü Daktilo 
Kursu Açtı

Halk Eğitimi Merkez Mü 
dürlüğünce ilçemizde Dak- 
tigrofi kursu açacak.

Halk Eğitimi Merkez Mü
dürü Ahmet Aksoy konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıkla
mada, kursa katılacakların 
1 Mart 1979 tarihine kadar 
başvurarak kayıtlarını yap
tırmalarını istedi. Kurs 5 
Mart günü başlıyacak.

5 İl Merkezinde ve 18 Yörede
İşlenmiş Orman Ürünü
Satışlarına Başlandı

ANKARA (BASIN-YAYIN) — Orman Bakanı Vecdi İl
han, işlenmiş orman ürünlerinin küçük esnaf ve sanat
karlara ve halka aracısız, ucuz olarak ulaştırılması ama
cıyla 5 il merkezinin yanısıra orman ürünleri sanayi (ORÜS) 
fabrikalarının bulunduğu 18 yörede satışlara başlandı
ğını bildirmiştir.

İlhan, verdiği demeçte, Konya'dan sonra Antakya, 
Mardin, Gaziantep ve Elazığ illerinde de işlenmiş or
man ürünleri satış mağazalarının hizmete girdiğini be
lirtmiştir.

Orman Bakanı Vecdi İlhan şöyle demiştir :
«Orman Bakanlığı olarak hükümet programında ve 

dördüncü beş yıllık kalkınma planında yer alan üretici 
ve tüketicinin korunması, haksız kazançlara son veril
mesi, halkın bol ve ucuz ürün bulması, ilkelerini yerine 
getirmek için çaba harcıyoruz. İl Merkezinde açtığımız 
5 işlenmiş orman ürünü satış mağazasının dışında, or
man ürünleri sanayii genel müdürlüğünün fabrikasının 
bulunduğu yörelerde de aracısız satışlara başladık.» 

dedi.
Orman Bakanı İlhan, Erzurum, Erzincan, Kars ve 

Tokat illerindeki işlenmiş orman ürünü satış mağaza
larının, satış yapmak üzere her çeşit hazırlıklarının ta
mamlandığını Edime, Çanakkale, Balıkesir, Van, Siirt, 
Midyat ve Burdur'da mağaza açılmasının kesinlik ka
zandığını sözlerine eklemiştir.

Orhangazi’de kurulu bu
lunan Kov Orman Sanayi 
A.Ş. çalışan 208 işçi adına 
Diske bağlı Petkım-iş Sen
dikası ile İşveren arasında 
toplu sözleşme imzalandı.

Kasım ayı sonlarında ta
raflar arasında başlayan top 
lu iş görüşmeleri beş otu
rum sonunda anlaşmayla so
nuçlandı.

İki yıl süreyle geçerli o- 
lacak olan yeni toplu Söz
leşmeye göre Kav A Ş. da 
çalışan Diske bağlı Petkım- 
iş Sendikası işçilerin saat 
ücretlerine birinci yıl 15 li
ra, ikinci yıl 15 lira olmak 
üzere toplam 30 lira zam 
yapıldı.

Kav Orman Sanayii A.Ş. 
İdari İşler Görevlisi Volkan 
Aysel'in verdiği bilgiye gö
re Petkim-lş Sendikasına bağ 
lı işçiler ayrıca her yıl »çın 
beş maaş ikramiye, her ay 
750 lira devam pirimi, yıl
da 4 bin lira yakacak yar
dımı ve diğer sosyal hak
lar elde etmişlerdir.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

KONUK YAZARLAR

KÜÇÜK ESNAF - KREDİLER
Yücel ESEN

ZAMAN
Bir hükümet çeşitli konularda bazı şeyleri yapama

mış olabilir. Bunda —Nedenlerini sağlıklı bir biçimde a- 
çıklamak koşuluyla— çok fazla şaşılacak bir nokta yok* 
tur. Doğal karşılanmasa bile, olay da yapılmaması ge
rekir.

Şaşırtıcı ve beklenmeyen olan şey, bir hükümetin 
yapmaması gereken şeyleri yapmasıdır. Bu takdirde, İn
sanın aklına İster, İstemez sorular gelir «Acabalar» ta
kılırı..

Sizi devrimci sendikalar desteklediyse, demokratik 
kitle örgütleri desteklediyse, solcu aydınlar desteklediy
se ve siz halka sol sloganları söyleye, söyleye İktidar 
olduysanız bazı sorumluluklar altına girmişsiniz demektir. 
Bu sorumluluklara karşı titiz davranmanız gerekir. Aksi 
takdirde yapınızı sağa kaydırmak ve sağdaki boşluğu 
doldurmak tercihini yeğlemek zorunda kalırsınız. Daha 
doğrusu, bu sizi değiştirmeyi vacd ettiğiniz bu «Bozuk 
düzeni» savunmaya götürür. Bu noktada ise, kitlelerin 
sizden kopma dönemi başlar.

Ülkenin koşullan çok ağır olabilir. Döviziniz bulun
mayabilir. Kredi muslukları kesilmiş olabilir. Burada üze
rinde durmak zorunda olduğunuz nokta, söylevlerinizde 
karşı çıktığınız finans güçlere karşı, uygulamalarınızda en 
azından ülkenin yannlannı bağlayıcı davranışlardan ka
çınmak olmalıdır. Bunun mazeretini arama yerine, bu 
durumdan çıkış yollarını aramak ve bunları halka anlat
mak yöntemini benimsemeniz gerekir. Aksi takdirde ya
nıltıcı olursunuz. Sizden beklenmeyenleri yapmağa baş
larsınız.

Sizden beklenmeyenleri yapmağa başladığınız gibi, 
bunu sürdürme inadını da gösterirseniz, işte o zaman 
«Acaba..» aşamasına gelirsiniz. İşleviniz konusunda kuş
kular belirmeye başlar. Desteklerinizi süratle yitirmeye 
başlarsınız. Nitel birikiminiz bir anda yok olmaya baş
lar. Bu yok olmaya başlayınca, nice! birikiminiz de ya
vaş yavaş eriyecek demektir. Bunun önüne geçmeniz o- 
lanaksızdır. Söylevleriniz ve söyledikleriniz inandırıcılığı
nı ve hatta dinlenir olma niteliğini yitirecektir çünkü.

Bu durum sadece kendiniz ve örgütünüz için değil, 
ülkeniz için de tehlikeler yaratabilir. Çünkü, önemli bir 
nitel ve nicel birikimin ortaya çıkardığı bir iktidarın ba
şında bulunduğunuz kimse yadsıyamaz. Bu birikim, doğ
rultusunun dışına çıkartmak veya çıkmasına neden ol
mak, faşizan güçlerin işine yarayacaktır. Bu ise, ülkeyi 
bir anda açmaza götürecek noktaya getirir. Sizin açma
zınız demek, ülkenin açmazı demek değildir ama, sizin 
davranışlarınız ülkeyi açmaza sürükleyebilir. Bu nedenle 
size yardımcı olunmak gerekir. Yalnız, size yardımcı ol
mak, bazen uyarıcı olmakla özdeşleşebilir. Hatta, size 
yardımcı olmak için bazen sizi acımasız eleştirmek de 
gerekebilir. Bunu ise, örgütünüz yapabilir en sağlıklı bi
çimde. Örgütünüzü, böyle diri bir örgüt halinde tutmak 
ta size düşen bir görevdir. Yoksa, duyarsız ve denileni 
kayıtsız, şartsız uygulayan bir örgüt sizi yanlışa götü
rür. Çünkü, böyle örgütlerde çıkarcılar köşebaşlarını tut
maya başlarlar. Dünyanın en uysal insanları ise, çıkar
ları sürdüğü sürece çıkarcılardır. Böyle bir örgütün için
deki durgunluk ise, huzur verici olmaktan ziyade korku
tucudur.

Yazımızın başında dediğimiz gibi, bazı şeylerin ya
pılamamış olması önemli değildir. Önemli olan, bazı 
şeylerin yapılmış olmasıdır. Yani, yapılması beklenmeyen 
bazı şeylerin...

Biz, herşeye karşın tarihsel sorumluluğunuzu doğru 
tercihlerle yerine getireceğinizi hala daha inananlarda
nız. Yalnız, bunu kanıtlamak ta size düşen bir görevdir. 
Bu görevi yerine getirmek için ise, fazla bir zamanınız 
kalmamıştır...

ISA 'İKİSİ.
Gemlik Körfez

Haftalık Siyasi Gazete

Resmi ilânlar tek sütun santimi 50 TL. w
icra ve Mahkeme İlânları santimi 25 TL. 1
Kayıp İlânları 100 TL. ■
Teşekkür ve Doğum İlanları cm. 15 TL. fi

Kongre ilânları 250 TL,
Koop. Kongre İlanları 300 TL. n

ABONE g
6 Aylık 50 TL. fi

Yıllık 100 TL. J

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın fi
veya yayınlanmasın geri verilmez g

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar fi

ISO*

Küçük Esnaf ve SanatZârion Konfederasyonu Ge
nel Başkanı, AP İstanbul milletvekili Hüsamettin Tryan- 
şan CHP ağırlık hükümetinin çıkarmak istediği vergi ya
salarıyla ilgili, yapmış olduğu basın topianttsmöa. hü
kümeti bu kuruluşla diyalog kurmakla suçk>m.şttr. Sa
yın Tiyanşan'ın böyle bîr istemde bukınmosmm hakti ya
nı olabilir. Yalnız şunu vurgulamamda yarar var AP, CHP 
ağırlıklı hükümetin yasallaştırmak istediği vergi taşan
larının tümüne karşı, çıkmakla birlikte, meclîste elinden 
geldiğince engelleme yapacağını; kamu oyuna defalar
ca duyurarak Belediyeler Vergi Yasast'nın 224 kabul ve 
bir red oyla yasalaştığında gücünü ortaya koyan AP 
Milletvekilidir. Bu istek CHP ağırlıklı hükümetin yasal- 
laştırdığı ve reform niteliği taşıyan vergilendirme yasa
sına karşı, alehte bir kamu oyu oluşturmaktan öte de
ğildir. Küçük Esnaf ve Sanatkârlar, yıllardır, tutucu hü
kümetler tarafından siyasal ve ekonomik yönden sömü
rülerek, bu sömürünün çarkları arasında ezilmeye mah
kum edilmiştir. Bunun en somut örneği de, bu kesimi 
yakınen ilgilendiren küçük esnaf ve sanatkârların, eko
nomik yönden ileriye dönük, güçlenmesini sağlayacak 
kredi sorunudur. Bu krediler, 1163 sayılı kanun kapsamın 
da olan Küçük Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile

OOOOOOOOOOOOüOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCOOOOO 
Menkulün Açıkartırma îlâm 
Gemlik îcra Memurluğundan

Dosya No. 978/10 T.

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, mik
tar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 21. 3. 1979 günü saat 14.00-14.
15 de Küçük Kumla Köyündeki borçluya ait bıçkı 
atölyesinde yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75 
ine istekli bulunmadığı takdirde 22. 3. 1979 günü 
eynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiat 
verene satılacağı ve satış şartnamenin icra dosyasın
dan görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartna
menin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazle 
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numa
rasıyla icra memurluğuna başvurmaları Hân olunur.

Muhammen kıy. Cinsi (Mahiyeti ve önemli
Lira Kr. Adedi nitelikleri)

50.000 00 1 Burselkur marka 80 lik faal

40.000 00 1
şerit bıçkı makinesi
Yerli imalat komple mote-

(Ic. If. K. 114/1, 114/3)

ru ile birlikte demirden ma
mul ağaç torna makinesi

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOCOOCOCOO

i KÖRFEZ BASIMEVİ

I Her Türlü Düğün Nişan. Sünnet
İ Davetiyeleri
| Fatura, Bono, irsuliye, Makbuz, Senet
İ Knrtvizit, Kartndres ve Her çeşit
■ Bnsım işleriniz için Emrinizdedir.
z^Na

i Tlf : 17 97 ;
İ tsüklâl Cad. Şirin Pasajı No. 45 GEMLİK
S

Hefir Bankas tarorhndan Kûcük Esocâ ve SonaStaylM 
/enlen kredAer. Yine ayr» tamunun taıpsr— ipine giren 
Esnaf ve Scnattârtan Dcmotacrinc taeydh otan küçük 
esnaf ve sanatkârtana a-ş noc atan tüccar ve Tîcamt 
Odası ûyeten bu Kreaueroen yararlanamaz Oer. Buna 
karşm. sayın Tıyanşon'm bu koni kin herâongi bir gîri- 
şimde taAmduğu ortaya Lutuıczten. basm 
n dûzcntoycjcık. türyesmde lupıanan esna: ve sanatkâr 
fenn savunusu olarak görünmesi. o.sc olsa siyasal sö
mürüden başka ter şey oeğ.ıdr Br kunduşun genel 
başkam olmak, o taatataşun tüm tura M— yeri gekfr- 
ğince üstlenmek ve de o tasanın yasal hakianm koru
yup savunmakla otur.

Scy.n Tryenşan. gerçekten öe. yasalaşmış otar 5e- 
led iyeler Yasasmm. genel başkanı bulunduğu kesime 
ağır yükümlülükler getirerek bu kesimin ezileceği oc- 
s.ndcn endişe deyerek hareket ei yorsa. yukarıda de
ğinmeye çalıştığım gibi, esnaf ve sanatkâriann gelişi
mini sağlayacak ölen kredi sorunlarının de üstüne gi
derek bu kesimin hakianm, gerçekçi bir biçimde olsa 
da savunarak haklı kredi kullanan ve de kullanmaya 
hak kazananın yanında olduğunu kanıtlayabilmelidir.

sı
■ Tasarruf Sahiplerine Müjde
| Uzun Vadeli Satılık Arsalar
5 Vezir ova Mevkiinde BP ve Azot yolu 
| üzerinde satılık parsellenmiş arsalar

ödemede kolaylık yapılır.

S- # # ♦

Gençali ovasında sahile 400 metre

S uzaklıkta satılık uzun vadeli 
arsalar.

I * * ♦
Gemlik Sunğipek Fabrikası Su Deposu 

{üstünde resmi parsellenmiş satılık arsalar

* # #
Osmaniye Mahallesi Dere Boyu 
Sokakta ve Mezbaha Mevkiinde 

fi parsellenmiş arsalar.
| Tlf : 2097 

I Muhtar HAŞAN 
g Pak İş Hanı Kat 1 No. 5 Gemlik
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Petrol, petrol, petrol! Koro kan. ülke
lerin damarlarına sıkılmadan yaşamın ola
mayacağı kara altın. Yaşamımızla İçice o- 
lan enerji endüstri kaynağı. Çevremizi ku
şatan yapay (suni) nesnelerin anası. Ba
rıştan. savaşa değin gereksinimi her an 
duyulan büyük dev. Petrolü az ülkelerin 
dolariannı yutan «Karun» Petrol zengini 
ülkelerin yaşamlannı ters yönlerde etkile
yecek denli, kurulmuş tetik. PETROL. Ca
nımız kanımız, yaşamımız. Bir ülkenin, kı
sa sürede yaşamını, ekonomisini alt üst 
edecek büyük sel.

Yukarıdaki sözlerin ışığında ülkemizde
ki petrol sorununa girmek istiyorum. Yurt 
içinde petrol yatakları olmasına karşın pet
rol dış atımlarına gereksinim duyuluyor. 
Yurdumuzda üretilen petrol tüketime yet
miyor. Bırakalım genel tüketimi, arabaların 
petrol harcamasınıda karşılamayacak du
rumda bugün. Kısaca, baş sıkıntımız olan 
petrol yönünden de dışa bağlıyız. Nereden 
kaynaklanıyor dışa bağlılığımız çoğunca? 
Gelmiş eloğlu, yabancı sermaye adı altında 
îliğimize, kemiğimize oturmuş. Giderek diz
ginleri iyice eline almış; baytla bayıla sö
mürüyor bizleri. İsterseniz bu konulan ya
sa maddelerince dile getirelim.

İlk kez 1926 yılında yapılan bir petrol 
yasasıyla «ülkede petrol arama ve işletme 
hakkı devlete verilmişti.» «Yasanın ikinci 
maddesi gereğince petrol bulunduğu bilim
sel açıdan sabit görülen bölgelerde arama 
işinin devletçe yürütülmesi öngörülmüştü.» 
Sonraları bu ulusçu görüş elin tersiyle iti
lerek, 1950 sonrası yapılan 6326 sayılı Pet
rol Kanunu’nun gerekçesinde şöyle deniyor 
du. «Petrol kaynaklan, ancak hususi te
şebbüs veya yatıranlar eliyle aranıp işle
tilebilecektir. Hususi teşebbüs ve sermaye
nin müessir olabilecek vüsatte ve miktar
da bu sahaya girebilmesi için devletin ne 
arayıcı ve işletmeci, ne de herhangi bir 
suretle petrol sahibi olarak hususi teşeb
büsün karşısına çıkmaması icap etmekte
dir. Hususi teşebbüs devletle rakip vazi
yette çalışmak istememektedir.» Yabancı 
petrol ağalan devleti petrol işine de kanş- 
tumamak için böyle önlem almış oluyor
lardı. Bu yasaya zamanın muhalefet lide
ri İsmet İnönü 13 Nisan 1954 de şöyle kar
şı çıkıyor : «Petrol Kanunu kapitülasyon 
hükümleriyle hazırlanmış, gönüllü bir ka
pitülasyon lâyihası olarak teklif edilmiştir, 
işte profesörler, işte hukuk alimleri, hep
sinin önünde söylüyorum : Petrol Kanunu

nu karşılıklı taahhüt şeklinde görmek, bir 
kapitülasyon devrini açmaktadır.» Daha 
sonra da : Petrol ve yabancı sermaye Ka
nunları memleketin canevine dokunmakta
dır..» Zamanının tek büyük muhalefeti olan 
CHP, Genel Başkanı İnönü'nün, bilim adam 
larının uyarılarına kulak asmayan çiçeği 
burnundaki muhalefet, ülkemizi giderek 
«Yabancı Sermaye» nin kucağına bırakmış
tı. Bugün petrol konusunda zorluklar çe
kiyorsak, ulusçu görüşten uzak olan ikti
darlardandır. Gelelim bugün.

1979 yılında günlük petrol tüketiminin 
6 milyon doları aşacağı hesaplanıyor. Yi
ne bu yıl içinde petrol gereksiniminin 16 
milyon 760 bin ton dolaylarında olacağı, 
para olarak bir bölümü dövizle bir bölümü 
de döviz ödenmeden dış satım karşılığı o- 
lacağı yolunda anlaşmalar da yapılmış. 1979 
yılının petrol tüketimi, alimini saptadıktan 
sonra; ECEVİT iktidara geldiğinde, komşu
muz Irak'a olan petrol borcumuz «300 mil
yon dolardan fazla» Petrol boru hattında da 
1977 de pompalama da durdurulduğundan 
zararımız geçiş ücreti olarak, 300 milyon 
dolardan fazla olduğunu da unutmayalım. 
Bunun ötesinde Libya'ya da 47 milyon do
layında petrol borcu olduğu saptanmış. Bu 
yalnızca, petrol konusundaki enkazın bir 
bölümü. Dış para ağaları takmışlar zilleri 
—madeni bizden— geçmişler karşımıza atı
yorlar göbekleri. Memleketi «70 Cente muh
taç» edenler de yüzleri kızarmadan nutuk 
çekiyorlar.

Dövizimizin büyük dilimlerinden biri pet
rol tüketimine ayrılmaktadır. Bugün «taze 
para» bulabilmek için kapılar çalınmakta, 
ayrıca ödemesi gelen borçların erteleneme- 
si, takvime bağlanması için de çaba harcan- I 
maktadır. Tüm bunları bildiğimiz gördüğü- i 
müz halde, akaryakıtı hovardaca kullanıyor, | 
üstelik pahalanmasından yakınır oluyoruz. | 
«Değirmenin suyunun nereden geldiğini» a- g 
raştıranımız sanırım çok değil. Bir hal ol
muş bizlere. Hükümet bulsun! Tamam hü
kümetin yada hükümetlerin görevi bu. Bi
zim görevimiz har vurup harman savurmak 
mı? Yarın, akaryakıt kısıtlaması için önlem
ler gelecek kuşkusuz; kimler bağıracak kim
ler bu önlemlere karşı çıkacak. Oturup uzun 
uzun düşünmek zorundayız dostlar!

Alıntılar 5 Şubat 1979 günlü Cumhuriyet 
Dergi’sinden.

Geçen haftaki yazımın ikinci sütun ikin
ci paragrafnıdaki «Bir sosyal parti» Bir si
yasal parti olacaktır. Düzeltirim.

Kongre ilânı
Armutlu Turizm ve Tanıtma Derneğinden

Demeğimizin norma! gonsi kurul kongreni 28 Şubat 1979 Çarşamba günü 
saat 19.30 da Belediye salonunda yapdacağmdan suysa uçritaamnân teşrifim 
rica olunur.

İdam Heyen
G fi n d o m :
1— Açılış di/an oluşumu
2— Saygı duruşu
3— Çalışma rapodarn n
4— Tenkitler
5— Raporların aklanma»
6— Yeni yönetim ve denetim kundlunun seçimi
7— Temenniler 

______ _=====^=====^===__—___..

Kongre İlânı
Gemlik İşçi Birliği Derneği Başkanlığından

Derneğimizin olağan kongresi 11. 3. 1979 günü saat 15.30 da demek lo
kalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18. 3. 1979 günü aynı yer ve saate ya
pılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

Gündem:
1— Açılış, divan oluşumu
2— Saygı duruşu
3— Çalışma raporunun okunması
4— Tenkitler
5— Raporların aklanması
6— Yeni yönelim ve denetim kurulların seçimi
7— Temenniler

B Gemliklilere Hizmet Etmekten
Q Kıvanç Duyar

İnşaatçılara : Her çeşit doğramalık inşaat malzemeleri kereste, tuğla, kiremit 

w Konut ve iş yerlerine : Soma, Linyit kömürü teslim edilir.

■ DURSUNBEY KERESTELERİ
1. NCİ SINIF : 7500 - 8000 TL.

»
»

2.
3.

» : 7000 - 7500 TL.
» : 6500 - 7000 TL.

İNŞAAT KERESTELERİ 4500 - 5000 T. LİRASI I 

ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR.

Kongre İlânı
Gemlik Motorcular Kayıkçılar ve Benzerleri Derneği 

Başkanlığından
Derneğimizin yıllık olağan kongresi 13 Mart 1979 salı günü saat 15.ao da 

Ganilik Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin belirtilen gün ve teette toplantıya teşrifleri Hanen du

yurular.
Yönetim Kurulu

G t n d o m t
t— dfihş konuşması ve saygı duruşu
2— Kongre başkanlık divanı sofimi
3— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4— Denetfl raporunun okunması
S— Yönetim kurulu ve denetfllerln aklanması
b— Çalışma programının okunması
1— 1979 gelir ve gider bütgolerlnin okunması
9— Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
9— Donotfllorln safimi

19— birlik temsilcilerinin safimi
II— Dılak ve temenniler

12— Kapanış

METİN BAYRAK
Orhangazi Cad. No. 27 Tlf : 1828 - Ev : 1628 G E M L

Hürriyet, Hursa Hakimiyet
6. Körfez Gazeteleri İlan ve 

Reklam İslerinizde 
Körfez Reklamcılık hizmetinizde

eri Yapımına
KÖRFEZ BASIMEVİ

İSTİKLÂL CAD. A. ŞİRİN PASAJI GEMLİK



HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

KÖRFEZ;ŞMUMUM>r

24. Şut>et CumartesiS»yfa 4

9ORUMLU M&DOR 
Av. M, Cangla Gdral

Tlf : 1 801
Adret : Ahmet Dural Meydanı Almanlar Patan Kat 2 Ne 226 GEMLİK

rieertB T«rf : Jteto Paaap * 

tbi.- : ıwr — etti trQemÜik

MÜJDE

Mustafa Subaşı

BALIKPAZARI MAH. 1 NOLU CAD. NO. 115 
(BALIKÇILAR CEMİYETİ YANI)

GÜNER CANATAR
İstiklâl Cad. Gürçay Işhanı No. 42 - 43

ZAYİ

1974-1975 öğrenim yı
lında Gemlik Lisesinden 
aldığım diplomamı kay
bettim.

Hükümsüzsün

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Kuru Sistem Temizleme Fabrikası
Modern Makinelerimizle Çok Yakında Sayın Gemlik'lilerin 

Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz

GEMLİK

ARSALAR
GEMLİK

DÜKKAN — EV 
BÜRO — ARAZİ

Tlf : 1 271 - Ev : 2300 
İstiklâl Cad. No. 21 - GEMLİK

YAPRAK EMLÂK 
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

Tlf : 2035

Çeşme Sok. No. 2

S A 
DAİRE - 

ZEYTİNLİK -

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli * YOĞURT

* PEYNİR

* TEREYAĞ

* REÇEL

C E M L

CENGİZ USTANIN YENİ BEYİNLERİ

temlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınn

ÖZBİLİRLER ATILYISİ
Tlf : 10il

SAYIN MÜTEAHHİT VE 
SAHİPLERİ

EYÜP OBUZ VE HAŞAN YEŞİLLİK 

SİMDİ İS BABINDA

Her Çeşit Çinko ve Sıhhi Tesisat İşleriniz 
Seri Temiz ve Ucuz Olarak 

Yapılmaktadır 
Uğramanız Menfaatiniz İçindir.

GEMLİK KÖRFEZ E ABONE OLUNUZ 

^HHt**###**^*#**#*****

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Sayın Sosyal Sigortalılar
GEMLİK VE (EVRESİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN SÎZLERİN 

KONUT SORUNLARINA BİR ÖLÇÜDE ÇÖZÜM GETİRMEK İğN

SINIRLI SORUMLU
GEMLİK YUVAM 

SOSYAL SİGORTALILAR 
KONUT YAPI KOOPERATlFİni

kurduk. Ortak kaydına başlamış bulunuyoruz. 
Amacımız; En kısa zamanda mevcut imar plânı içinde 

bir arsa satın almak ve inşaatına başlamaktır.

K t T E Aile Paslahanesi
Bil’umum Pasta Çeşitleri, Nikâh, Düğün, 
Şeker ve Pastasıyla ve Özel KETE’siyle 

Sayın Gemlik Halkının Hizmetine Girmiştir.

MÜJDE
SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN

IŞIK06LU MAMULLERİ
GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNDE

Bakkallardan İsteyiniz

inşaatçıların Dikkatine I
Turgutlu Vardarlı Delikli Tuğla g

Fabrikası fi
Satış Bayiliği Firmamızca

Alınmıştır.

Güler Ticaret
MUSTAFA VE ABDULLAH GÜLER 
İSTİKLÂL CAD. NO. 23 TLF : 1437 

GEMLİK
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