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DURMAYALIM DÜŞKRİZ

Senlik Merkez Seçimleri Pazartesi Günü Tamamlanacak
CHP MUHTARLIK BÖLGESİ PARTİ
TEMSİLCİ ve DELEGE
SEÇİMLERİ BAŞLADI

CHP tüzüğü gereği Genel 
Sekreterlikçe alınan kararla 
bütün yurtta muhtarlık böl
gesi parti temsilcisi ve de
lege seçimleri başladı.

CHP İlçe yönetim kuru
lu bir süre önce yapmış ol
duğu toplantıda muhtarlık 
bölgesi parti temsilcisi ve 
delegelerin yapılacak muh
tarlık bölgelerini ve tarihle
rini saptarayarak partili ü- 
yelere duyurmuştu.

CHP İlçe Yönetim Kuru
lunun hazırlamış olduğu tak
vime göre perşembe günü 
Merkez İlçenin Orhaniye, Ye 
ni Mahalle ve Cumhuriyet 
Mahallerinin parti temsilci
si ve delege seçimleri yapıl
dı. CHP İlçe Yönetim Ku
rulu Üyesi Mustafa Özalp'in 
gözetiminde yapılan seçim
lerde temsilcilik ve delege
liklere şu kişiler seçildi.

Yeni Mahalle : Temsilci: 
İsmail Güney

Delegeler : Salih Demir, 
Fkri Marmara, Mehmet Se
vinç, Haşan Tuna, Hıdır Tun 
cei.

v Orhaniye : Temsilci : İs- 
nnaıl Kurt,

Delege : Sabahattin Tok
sa bay

SEÇİMLERE DEVAM 
EDİLECEK

Pazartesi günü merkezin 
parti temsilcisi ve delege se 
çimleri ile birlikte köy muh- 
hk bölgesi temsilci ve dele
ge seçimleri de değişik ekip

lerin gözetiminde yapılaca
ğı İlçe Yönetim Kurulu Baş
kanlığından bildirildi. Buna 
göre :
3 Mart Merkez Hamidiye Ma 
hailesi
4 Mart Merkez Balıkpazarı ve 
Halitpaşa Mah.
5 Mart Merkez Osmaniye 
Mah. ve Büyük Kumla, Ka-

racaali. Narlı Köyleri
6 Mart Küçük Kumla - Ar
mutlu - Haydariye Köyleri
7 Mart Hayriye - Selimiye - 
Mecidiye - Engürücük - Kur 
tul - Yeniköy Katırlı - Hami
diye Köyleri
12 Mart Kapaklı - Fıstıklı - 
Gençali - Kurşunlu köyleri
13 Mart Muratoba - Adliye

köyleri
14 Mart Şükriye Fevziye Köy 
leri.
15 Mart Cihattı Şahinyurdu 
köyleri

CHP Muhtarlık Bölge se
çimlerinden sonra Merkez 
İlçe Gençlik Kollan. Kadın 
Kollan ve İlçe Yönetim Ku
rulu seçimleri yapılacaktır.

HAYDARİYE KÖYÜNÜN STABİLİZE |
YOL YAPIMINA BAŞLANIYOR I

Köy-Koop.
Genel 
Başkanlığına 
Nedim Tarhan 
Seçildi

Bîr sûre önce Atan* Ak 
tur. un «Uta «mas-vte to- 
şokm Kö» -Koop Genel Beş- 
Konhğ nc Aao Bsrük &oşk»- 
nı ve CHP Adam ttttatad- 
tii Netfan Tarttan sec«L

Genel Başta* Yaraımcı- 
lıklanna Selahattın Kok. Tun 
cer Ergüler. Sinan Avşaroğ- 
kı ve Nurettin Elmasu'nun 
getirildiği seçimlerden sonra 
basma bir demet veren Köy- 

Kop Genel Başkanı Ne
dim Tarhsa, yeni bir an
layışla güçlü bir Köy

Koop yaratılarak, kırsal o- 
landaki sömürüyü örgütlü 
mücadele ile son verilece
ğini söyledi.

Köy-Koop'un 6. Genel Ku 
rulunda Yönetim Kurulunun 
öbür üyeliklerine Ziya Gokalp 
Mülayim, Mahmut Türkmen
oğlu, Cevdet Kocaman, Erdo 
ğan Kantürel, Akif Toyman. 
Hadi llbaş, Ethem Beydo- 
ğan ve Mustafa Pala seçil
diler.

Delegeler : Hüseyin Ka
ya, Haludun Hızal, Ali Altun- 
taş, Yener Kurt, Ali Uluka- 
ya. Kazım Kaya.

Cumhuriyet Mahallesi : 
Temsilci : Haşan Kızıltan

1978 yılı proğramına alı
nıp, müteahhitin tutumu ne
deniyle zamanında başlana- 
mıyan Haydariye Köy yol 
yapımına başlayacağı öğre
nildi.

Öğrenildiğine göre; 1978 
ve YSE proğramına alındığı 
halde köy yollarını yapmak 
için ihaleyi alan müteahhitin 
işleri yavaş yavaş tutması 
sonucu, taraflar arasında ya

pılan mukavele fes edilmiş 
ve köy yollarının 1978 yılı 
içinde yapımı gecikmiştir. O- 
cak sonlarında yeniden iha
le edilen köy yollarıyla, İl
çemize bağlı Haydariye Kö

yü yolu da yapılacaktır, il
gililer Haydariye Köyünün 
stabilize yol yapımına önü
müzdeki günlerde başlana
cağını söylediler.
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Su Ürünleri
Kooperatifi 
Kongresi
Yarın

KÜÇÜK KUMLA ZEYTİNLİK Yapılıyor

YOLLARI
Toprak Su Bölge Müdür

lüğünce Küçük Kumla da 
zeytinlik yollarının yapımına

Köylüler Bedelsiz Toprak Verirlerse

Kafirli - Hamidiye - Fevziye 
Şükriye ve Muratoba 
Köylerinin Yol Güzergâhları
Değiştirilecek

Yollan bozuk olan Mu- 
ratobo - Hamidiye - Fevziye 
Şükriye Köylüleri bedelsiz 
toprak verdikleri takdirde ye 
ni bir yola kavuşacaklardır.

Konuyla ilgili olarak bil
gi veren CHP İl Genel Mec
lis Üyesi Mufitafa Özalp, bu 
yıl asfalt programına olan 
Muratoba, Katırlı, Hamidiye, 
Fevziye ve Şükriye Köyü
nün bozuk olan yol güzer- 
gahamn YSE tarafından bir 
yıl içinde değiştirilmek isten 
diğinî söyledi. Özalp şöyle

konuştu «YSE Bölge Müdür
lüğü adı geçen muhtarlıkla
rın yollarını daha sağlam ve 
düz bîr güzergahtan geçir
mek istemektedir. Eğer bu 
güzergâhtan geçecek top
rakları köylüler bedelsiz o- 
larak vermeği kabul ederler
se önümüzdeki ilkbaharda 
Köylüye Ulaşım Projesi (KUP) 
yolların yapımına başlana
caktır, Bu köylerin muhtar
larına durum iletilmiştir. Ha
ber beklemekteyiz.»

YAPIMIN
başlandı.

Bir süre önce başlatılıp 
yarım kalan yolların tamam
lanması için Küçük Kumlaya 
Toprak Su Bölge Müdürlü
ğüne ait dozer gelerek ça
lışmaları yürütüyorlar.

Öte yandan YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından proje 
si yapılan Küçük Kumla iç
me suyunun Belediyece ya
pımı İl Genel Meclisine tek
lif edilmediği için programa 
alınmadığı açıklandı. Konuy 
la ilgili olarak açıklama ya
pan CHP İlGenel Meclis 
Üyesi Mustafa Özalp, Bele-

A BAŞLANDI
diye Başkanlığından böyle 
bir istemin gelmemesi yüzün 
den konunun 11 Genel Mec
lisince programa alınmadığı
nı söyledi ve şöyle konuş
tu «Kumlanın su sorununu 
halledecek olan bu projenin 
hayata geçirilmesi için Be
lediye Başkanlığının neden

başvurmadığına anlam vere
medik. 4 Mart günü yapı
lacak birleşik meclis toplan
tısına 20 CHP li İl Genel 
Meclis üyesi bu konunun 
programa aldırılması için ö- 
nerge verecektir. Konu Ba
kanlıktan da takip edilerek 
gerçekleştirilecektir.»

S.S. Su Ürünleri Kre 
di ve Satış Kooperatifinin 
yıllık olağan genel kurul 
kongresi yarın Ticaret ve 
Sanayi Odası toplantı sa 
lonunda yapılacak.

S.S. Su Ürünleri Koo 
peratifinin bu yılkı genel 
kurul toplantısında bütçe 
durumu görüşülecek.

Sokak
Köpekleri 
Halkı
Rahatsız
Ediyor

Son günlerde sokaklarda 
başı boş olarak dolaşan kö
peklerin halkı rahatsız etti
ği bildirildi.

Sokak Köpeklerinin gece 
leri ulumalarından uyuyama 
dıklarını söyliyen mahalleli
ler belediyeden ilgi bekledik 
lerinl bildirdiler.

Gürleliler 
Hum
Yıkılıyor

Gemlik'in en eski ya 

pılarından ve zamanının 

en önemii iş merkezlerin

den olan Gürleliler İş Ha 

nı yıkılıyor.

Erkullar İnşaat Kool. 

Şti. tarafından alınan Gür 

leliler İş Hanı yerine 

modern bir iş hanı yapı 

lacak.

Ümit Lostar
SSK Diş Tabibi Oldu
SSK sözleşmeli Diş 

Tabibliği yönetmenliğinde 
yapılan değişiklikle ilçemiz 
Diş Tabiblerinden Ümit 
Tostar’da SSK tabibi oldu.

Yeni yönetmelik bir 
den fazla Diş tabibine 
SSK'lı hastalan muayene 
etme izni veriyor.

Avukat Fehmi Karacan’ın
Meyve Bahçesi Kundaklandı

İlçemiz Avukatlarından 
Fehmi Karacan’ın Karsak 
Köyü altında bulunan mey
ve bahçesi kundaklandı.

Dört yıldır titiz bir uğraş
ma sonucu yetiştirdiği 160 
ağaç meyvahk, çam ağaç
ları, 60 ondulin ve bir kır ba
rakası kundakçılar tarafın

dan yakıldı.
Konuyla ilgili olarak gö

rüşlerini aldığımız Av. Fehmi 
Kornean suçluların kimlikle
rini bildiğini, olayı gören gör 
gü tanıklanma bulunduğunu 
ve bu kişilerle adliye önünde 
hesaplaşacaklarım söyledi.
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HARADAN 
HARAYA

HUKUK AÜİNA...
Tam Gün Yasası’nın İptali için yapılan başvuruyu 

Anayasa Mahkemesi büyük bir çoğunlukla reddetmiştir.
Hukuk bir üst yapı kuruntudur. Ve hukukçular, bu 

üst yapı kuruntunun uygulayıcıdırlar. Konuya salt bu 
açıdan ve soyut bakıldığında, yasaların ve uygulayıcı
larının önemleri küçümsenebilir. Oysaki bu yanlıştır. Hu
kuku yanlış yere koymak kadar, bulunduğu yerdeki öne
mini küçümsemek te yanlıştır.

Hukukun önemi ülkemizde Anayasa Mahkemesiyle 
somut olarak kendisini hissettirmiştir. Anayasa Mahke
mesi verdiği kararlarıyla, hukuk tarihindeki saygın yerini 
şimdiden almıştır.

Ülkemizde sağlık düzeni tam bir soygun düzenidir. 
İnsanın yaşamı üzerine oynanmaktadır bu düzenbazlık. 
Utanç verici bir uygulamadır. Tam gün yasası sağlık dü
zenindeki çarpıklığa bir ölçüde çareler getirmektedir. Hiç 
değilse, «nerede çalışacağını sapta!..» diyebilmektedir 
sağlık sömürücülerine.. Ve namuslu onurlu, çağının dü
şüncesine sahip çıkan sağlık uzmanları bu tasarıyı sa
vunmuşlardır. Ama, halkın sağlığı üzerine oyun oynayan
lar, bunu sömürü aracı haline getirenler ve bu kârlar üze
rinde tatil yaşamlarını sürdürenler, karşı çıkmışlardır bu 
yasaya.. O kadar karşı çıkmışlardır ki, konuyu Anayasa 
Mahkemesine kadar götürmüşlerdir.

Anayasa Mahkemesi hukuk adına red kararı vermiş
tir. Ne var ki, Anayasa Mahkemesi iptal kararı da vere
bilirdi. Ve bu karar da hukuk adına verilirdi yine. İşte 
hukukun ve hukukçuların önemi buradadır.

Türkiye'de yargıçlar vardır diyebiliyoruz. Çağına ve 
yarınlara karşı sorumluluk duygusu taşıyan, onurlu, ce
sur yargıçlar var diyebiliyoruz. Bu küçümsenecek bir şey 
değildir.

Cübbe giyerek ve kürsüye oturarak yargıç oluna
mayacağını bilen yargıçlar vardır Türkiye’de. Düşünce öz
gürlüğüne karşı getirilmiş yasalann Anayasaya aykırı ol
duğuna, bilimsel gerekçelerle karar verebilen yargıçlar 
vardır Türkiye’de. Hukukun dialektik bütünlük içerisinde
ki yerini doğru belirlemenin yanında, bunu küçümseme
mek te zorunludur.

Anayasa Mahkemesi çıkarcılara, vurgunculara, sağ
lık soyguncularına beklediğini vermemiştir. Ve özgürlük 
düşmanlarına da beklediklerini vermeyecektir. Türkiye, 
bir yazı uğruna, bir çeviri uğruna onlarca sene hapis ya
tan insanlarsa ülkesi olmaktan çıkacaktır, çıkmalıdır. Bu
rada ve şu anda hukuka düşen büyük görevler vardır. 
Hukukçulara düşen büyük sorumluluklar vardır.

Ve tüm hukukçuları bu sorumlulukları yüklenmeye 
çağırıyoruz..

Kongre İlânı 
CHP İlçe Kadın Kolu BşkJığından

İlçe Kadın kolumuzun 8,3-1979 Perşembe günü 
saat 14,oo de İlçe merkez binasında aşağıda yazdı 
gündem gereğince kongresi yapılacaktır.

Gemlik Kadınkolu Başk.
Mûjgan Sipahi

GÜNDEM
1 Açılış
2 Divan heyeti seçimi
3 Saygı duruşu
4 Yönetim kurulu çalışma ve hesap raporlarının o- 

kunması
5 Raporlar üzerinde konuşmalar
6 Yönetim kurulunun ibrası
7 Seçimler
8 Dilek ve serbest konuşmalar
9 Kapanış

Kayıp
Gemlik Tekel İdaresinden almış olduğum 

bayilik defterimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

İzzet Pehlivan

Tasfiye Dolayısıyla Satılık
(2 AY KULLANILMIŞ

— VİTRİN TİPİ 1.60 LIK BUZDOLABI

- 8 KG. LIK TARSAN İBRELİ TERAZİ

- TOST MAKİNASI
— SÜPER MARKET SEPETLERİ

Müracaat :
ZAFER ÜLGEN
Tlf : 1 307
Zeynep Namık Eczanesi GEMLİK

Eleman Aranıyor
İMALÂTHANEDE ÇALIŞACAK 

YETİŞKİN ÇIRAKLAR VE 
KADIN İŞÇİLER ARANIYOR

Müracaat.
Mustafa Erenoğlu
Papatya Çıkmazı No. 2 Gemlik

Satılık Arsa
Yeni Mahalle Tamer Sokakta 

(Ortaokul Altında) Resmi Parselli 
232 m2 Arsa Satılıktır.

MÜRACAAT :
TLF : 1643 - 1665 GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 50 TL.
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 25 TL.
Kayıp İlânları 100 TL.
Teşekkür ve Doğum İlanlarıjcm. 15 TL.
Kongre İlânları 250 TL.
Koop. Kongre İlanları 300 TL.

ABONE
6 Aylık 50 TL.

Yıllık 100 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

B ö W E |
Koru Sistem Temizleme Fabrikası |

Modern Makinelerimizle Çok Yakında Sayın Gemliklilerin ® 
Hizmetine Gireceğimizi Müjdeleriz M

i vâsassır
Gemliklilere Hizmet Etmekten

| Kıvanç Duyar
O İnşaatçılara : Her çeşit doğramalık inşaat malzemeleri kereste, tuğla, kiramit

Konut ve iş yerlerine : Soma, Linyit kömürü teslim edilir.B DURSUNBEY KERESTELERİ
1. NCİ SINIF : 7500 - 8000 TL.
2. » » : 7000 - 7500 TL.Q 3. » » : 6500 - 7000 TL.B İNŞAAT KERESTELERİ 4500 - 5000 T. LİRASIS ÜZERİNDEN SATILMAKTADIR.

B METİN BAYRAK
M Orhangazi Cad. No. 27 Tlf : 1828 - Ev : 1628 SENLİK

m CÜMER CAMATAR
Bu istiklâl Cad. Gürçay Işhanı No. 42 - 43 GEMLİK
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KÖRFEZ BASIMEVİ

Varlıklı olmak malın, paranın çoklu
ğuna dayandırılamaz. Önemlisi, elde varlı- 
kın (servet) nasıl hangi yollarda harcana
cağı kullanılacağı. Varlıklı olan, malın, pa
ranın kendisinin olduğu, alınteriyle (!) ka
zandığı felsefesi içinde bulunur; harca
malarında kendilerine kimsenin kanşamıya 
cağı, düşüncesi doğrultusunda davranır - 
lorsa aile, çevre yurt ekonomilerine ne 
denil olumlu katkıda bulunurlar? Yanıtını 
birlikte verelim; hiç Zenginlik yaşamın ge
lişmesine etkin olurken, ekonomiye de et
kinlik. işlerlik getirir.

Ülkelerin ekonomilerini ters yönde et
kileyen bcşlıca neden kişilerin mal. para
larını sorumsuzca kullanmalarıyla ilgilidir. 
Varlıklı olanlar, eldeki mal. para birikim
lerini toplumun yararlanacağı ölçüde geniş 
(ettikleri oranda, toplumun sancılan aza
lacaktır. Yalnız ev yaparak, apartman ya
parak yüksek değerlerle satmak, kiraya 
vermek yetmez. Daha insanın geçimiyle 
ilgili işyerleri açmak; bu işyerlerinde eme
ğin değerini de tam olarak vermek doğal 
bir davranıştır. Efendice bir davranıştır. Da 
hası işyerinde çalışan işçisinin düşünce yö 
nünden gelişmesine de yardımcı olan iş 
veren, emeğin tam hakkını verdiğinin de 
rahatlığında olacaktır. Böylece, işyerinde 
verim artacak, çalışana güven gelecektir. 
Bir anlamda varlığını işçisiyle bölüşür gö
rünümünde olacaktır. İşçisine güven ver
meyen. hakkını vermeyen patronların her 
an rahatlan kaçıktır. Bunlar, yasal, yada 
yasal olmayan yöntemlerle varlıklarını ço
ğaltmış olsularda güvenleri sarsıktır. Bu
rada baş vuracağı toplumun varlık (ser
vet) kolu olan kolluk güçlerine baş vura
cak, korunma isteyecektir. Ne yüzle böyle 
bir yardımı isteyecektir? Vergisinin! tam 
vermemişse, işyerinde kaçak işçi çalıştır
mış sa, nasıl olsa keyfimce harcadıklanm 
vergiden düşecek.» görüşünden yoia çıka
rak, iki harcadığı sekiz harcamışça fatu
ra almışsa, elliye ürettiğini, aldığını iki- 
yü zeiliye satmışsa; böyfeierinin kolluk güç 
terinden yardım istemesi utanmazlık de
ğil midir?

Anamala sahip olanlar yasalan rafa 
kaldırarak, ona buna arpalık vererek ver
gi kaçırsınlar; sonra da yardım. Hükümet 
edenler, memurlarına, kolluk güçlerine, ka
musal giderlere para bulamazken, sayın 
beyler (*) rahatlarında olacaklar, ardın

dan ulusçu, Insansever, emek İn değerini, 
alınterlnin ne olduğunu bildiklerini söyle
yecekler, karşılarında, güç geçtikçe uya
nan toplumu da görmüyorlar mı?

Geri kalmış bir ülkenin tüm emekçi- ■ 
lerl uyanmadan o ülkede her alanda sö
mürü egemendir. Eşitlik ilkesi tam Işle- 
tilemiyorsa o ülkede sömürü egemendir. 
Bir ülkenin insanı ilkokulundan, yüksek o
kuluna değin eğitilemiyorsa o ülkede 
tür sömürü egemendir. Dolaylı olarak 
alanlı kalkınma hızı da artmasında hız 
zanamayacaktır. Yeraltı kaynaklarının, 

her 
her 
ka- 
yer

üstü zenginliklerinin tek ellerde kalmasına, 
tek ellerde yağmalanmasına göz yuman yö 
neticiler, o ülkedeki kalkınma hızının akı
şını durdurmuş oluyorlar. Bunlar olurken 
gelecek kuşakların yaşamlarına da kurşun 
sıkıyorlar. Bize, geçmiş tutucu yönetimle
rin sıktığı gibi. Ulusun kadını, erkeği çağ
daş eğitim anlayışı içinde yetiştirilmez, her 
alanda kendini yönetme özgürlüğü içinde 
olmazsa, girişim, yaratıcılığa, bağımsızlığı
nı koruma bilincinde yetiştirilmezse yollar 
tıkanır. Toplumca hür düşünceye, bilimsel 
düşünmeye yarılamadığında; toplumun sa
natsal anlayışa iyinin, doğrunun, güzelin, 
çirkinin ne olup olmadığına yetişme yol
lan kapanmışsa kalkınma hızı yavaş ola
caktır. İşte, toplumun her alanda geri kal
masını tezgahlayanlar, özledikleri bilinçsiz 
lik, eğitimsizlik içinde sömürünün daha iyi 
işleyeceğini hesaplamış, sürekli öğretimde, 
eğitimde saptırmalara başvurmaktadırlar.
Sömürücünün kollan tüm devlet kuruluş
larına uzanır, oralarda tutsakları, asalak
lan vardır. Bir bakıma devlet içinde dev
lettir.

Uluslar, çocuklarının tinsel, tensel ge
lişimlerine, eğitimlerine önem verdikleri öl
çüde kalkınırlar. Bizdeki aileler çocukla- 
nna bedensel, ruhsal gelişim çizgilerinde 
katkıda bulunmaktan uzaklar. Tümleştiriyo 
rum. Ailelerin çoğu eğitimsizlikten yoksun, 
öbür yandakiler kafa yetileri iyi olsa da 
kumar, eylence tutsağı. Ailede çocuk, dö
verek sövülerek horlanır, kişiliksiz olarak 
yetişirken, okullarımız da yardımcı mı olu- 
yo ne? Yineleyelim : Eğitim — Öğretimin 
kısır döngüsü içinde yetişen genç kuşak
lar çoğunlukta. Böyle kuşaklardan ilerde 
Varlık - Emek değerlendirilmesi, sömürü 
çarklarında erimesini bekleyebilir miyiz?

Her Türlü Düğün Nişan. Sünnet

Davetiyeleri

Fatura, Done, irsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit

Hasım işleriniz için Emrinizdedir.

Genel^Kurula Çağrı
S. S. Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi 

Başkanlığından
Kooperatifimizin 1978 Yılı 24, Olağan Genel Kurul Toplantısı 25. Mart 1979 Pa

zar günü saat 10,30 da pazar caddesi Yeni Düğün salonunda aşağıdaki gündem gere 
ğince yapılacağından, belirtilen yer ve saatte hazır bulunmalarınızı rica ederiz.

GÜNDEM Yönelim Kurulu

1— Açılış ve divan teşekkülü (Saygı duruşu)
2- Yönetim ve denetleme kürulu çalışma raporlarının okunması,
3- Bilanço gelir, gider hesap vedvellerinin okunması.
4- Okunan raporların hesap vaziyetlerinin müzakeresi ila yönetim ve denetleme kurul 

(annıı* ibraları,
4- Kutlanılan Plasmandan alınan % 2,5 masraf karşılığının % 3 o çıkartılması ve 

% 0,5 nın Sosyal Dayanışma (Ölüm Yardımı) fonuna aktarılması.
5- Karşılıklı Yardımlaşma Fonundan kullanılan 45 gün vadeli 2000.- Tl nın 60 gün 

vade 3ÖÖÖ,- Tl ya çıkartılması.
7- 1979 Yıl» Tahmini bütçelerinin okunması, müzakeresi ve kabülü.
8- Mâliki bulunduğumuz Arsa üzerinde hizmet Binası yapımı için karar istihsali.
9- 8E3GİMTAŞ (Gemlik Esnaf ve Sanatkarları Gıda ve ihtiyaç maddeleri temin, te

darik Sanayi ve Ticaret) A. Ş, kurulması,
1G- Hizmet müddetleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine Asil ve Yedeklerin seçimi.
11- Dilek /e Temenniler, Serbest konuşma.
12- Kapanış.

Tlf : 17 97

Temiz İşçilik

Uygun Fiat

Zamanında Teslim

İstiklâl Cad. Şirin Pasajı No. 45 GEMLİK



SORUMLU MÜDOR 
Ar. M. Crufl« Gör*/ 

SAHİBİ 
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

lWgaMX3V«rZMC2aM«El

gemCik

KÖRFEZ
3 M art 1079 CtMVMVtoei

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
GEMLİK’İN EN GÜZİDE YERİNDE İNŞAASINA BAŞLAYACAĞI 

GÜRLELİLER İŞ HANI’nda asansörlü. KALORİFERLİ 

DÜKKÂN VE BÜROLARIN. HER KESEYE UYGUN FİATLARLA SATIŞINA 
7 MART 1979 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR.

Sayın Tüccar, Küçük Esnaf, Serbest Meslek Sahibi ve Tasarruf Sahiplerine Duyurulur.

BEKLİYORUZ

MÜRACAAT :

ERKULLAR İN$AAT ORTAKLIĞI
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 GEMLİK
TLF : 1496 - 21 94

&0İ____

Soyın Sosyal Sigortalılar
«İMLİK VE (EVRESİNDE (ALIŞMAKTA OLAN SİZLERİN 

KONUT SORUNLARINA BİR ÖL(ÜDE (ÖZÜM GETİRMEK İÇİN 

SINIRLI SORUMLU 
GEMLİK YUVAM 

SOSYAL SİGORTALILAR 
KONUT YAPI KOOPERATİFİ™

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

bîr arsa satın almak ve inşaatına başlamaktır.

Tlf : 1 801
Adreı : Ahmet Dural May dam Akmantar Pasajı Kot 2 No. 226 GEMLİK

İSİ
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I MÜJDE... I
| KETE Aile Pastahonesi |

Bil’umum Pasta Çeşitleri, Nikâh, Düğün, 
Şeker ve Pastasıyla ve Özel KETE’siyle

Sayın Gemlik Halkının Hizmetine Girmiştir. Jjl I
|| BALIKPAZARI MAH. 1 NOLU CAD. NO. 115

g (BALIKÇILAR CEMİYETİ YANİ) G E M L İ K g

SAYIN MÜTEAHHİT VE İNŞAAT 
SAHİPLERİ

CENGİZ USTANIN YENİ BEYİNLERİ

EYÜP OBUZ VE HAŞAN YEŞİLLİK 
SİMDİ İ$ BABINDA

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

Yapılmaktadır
Uğramanız Menfaatiniz içindir.

ÖZBİLİRLER ATELYESİ
Tff ; 10 61

I MÜJDE I
I SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN |

I IŞIKOĞLU MAMULLERİ ।I GEMLİK LİLERİN HİZMETİNDE
Bakkallardan İsteyiniz 

A * YOĞURT M
* PEYNİR

| * TEREYAĞ |1 * REÇEL |
| HIKOĞLU KOLL. $Tİ. fi

Î Handan Işık - Zafer Yavuz H
Tlf : 2036 |g Çeşme Sok. No. 2 GEMLİK

YAPRAK EMLAK
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

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

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR
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Su Ürünleri ve Kredi Kooperatifinin
Genel Kurul toplantısı Yapıldı
BALIKÇILAR KOOPERATİFİN 
PAZARLAMAYA YÖNELMESİNİ 
İSTEDİLER

chp CHP’de
Kodın
Kollun Seçimler

Su ürünleri Satış ve Kre 
. di Kooperatifinin yapılan yıl

lık. olağan genel kurui top 
lantısıncc sorunlarını dile 
gebren balıkçılar, kooperati 
finin balık pazarlamasına 
yönelmesini istediler.

Gemıik Ticaret Oaası Sa 
(onunda yapıicn Su Ürünle
ri Satış ve Kredi Koopera
tifinin genei kurul toplantısı, 
divan başkanlığına Avukat 
Ali Aksoy un getirilmesiyle 
başladı. Toplantıda sunulan 
yönetim kurulu raporunda 
1978 yılında ortaklara 672. 
216 lira kredi dağıtıldığı. Zi
raat Bankasından alınan 100 
bin liralık çevirme kredisi
nin 500 bin liraya yükseltil
mesi için girişimde bulunul
duğu belirtildi.

Çalışma Raporunda, 1977 
yılında bedeli yatırılmış a- 
ian naylon ipliklerin 1978 yı
lı içinde dağıtıldığı, 745 bin 
liralık balık ağı alımı için dı
şalım izni alındığı bildirildi. 
Öte yandan balık satış ma
ğazasında 1 milyon 991 bin 
liralık satış yapıldığı ve 1978 

> yrtı içinde kâra geçildiği be
lirtildi. Raporda, trolculuk, 
kumculuk ve akaryakıt so
runlar dile getirilerek, resmi 
makamların ilgisizliğinden ya 
kırıldı.

PAZARLAMA YAPILSIN
Genel Kurul toplantısının 

eleştiriler ve istekler bolüm- 
erfnde konuşan balıkçılar. 

Torbalanmak Üzere Azot’a
29 Bin Ton Gübre Geldi
Azot Sanayi Gemlik A.Ş. Tesislerinde torbalanmak 

İzere ABD den 25 bin ton gübre geldi ve boşaltma ça
lışmalarına başlandı.

DEVREYE GİREMİYOR..
Bir Fransız firma ile Türk firmasının ortaklaşa kur

duklar Gemlik Azot Sanayi Tesisleri, yapılan anlaşma
daki zaman içinde bitirilemediği gibi fabrikanın bazı üni
teleri de devreye giremiyor.

Tam kapasite ile daha çalışmaya başlıyarnıyan ve 
istenilen yüzde gübre üreterniyen Gemlik Azot Tesisle
rinde eteneme çalışmaları uzun bir süreden beri devam 

[ etmekte olduğu öğrenildi, öğrenildiğine göre; torbalama 
tesisleri çalışan fabrikada dış ülkelerden getirtilen açık 
gubrsfer paketlenmektedir,

GÜBRELENDİRİLİYOR
Azat İskelesine gelen ABD bandıralı gemiden bir 

haftadır açrk gübre indirimi devam etmekte, bir yandan 
dd paketleme /apflarak /urt çapma Zirai Donatım Ku- 
romu aracı lığı ile dağıtılmaktadır.

Paketleme işlemlerinin Gemlik Azat AŞ. Tesislerin
de /apftrfarak dö’/iz kaybı önleniyor.

öte /andor örümazdeki günlerde 20 bin tonluk bir 
serrıt açık gübreni'' Gafa limanımıza geleceği öğrenildi.

erken saatlerde iskeleye gel 
diklerinde alım memurunun 
bulunmaması nedeniyle güç 
durumda kaldıklarını bildir
diler, Balıkçılar, iskeleye ge 
lip. Kooperatifçe alınan ba
lıkların aracılar eliyle pazar
lamasına son verilmesini, 
bunun için kooperatif yöne
tim kurulunun pazarlama so 
rununa eğilmesini istediler.

Konuk olarak toplantıda 
bulunan Haydarîye Köyü Kal 
kınma Kooperatifi Başkanı 
Kadri Güler, Gemlik Su Ü- 
rünleri Satış ve Kredi Ko
operatifinin çevrede örnek 
kooperatifçilik yaptığını, bir

İstiklâl Caddesinde
Bir Mağazanın
Camları Kurşunlandı A

Geçen hafta pazar günü 
İstiklâl Caddesinde yem ba
yiliği yapan bir ticarethane
nin camları bilinmiyen kişi
lerce önce kırıldı, daha son
ra kurşunladı.

Gemlik Savcısı Olcay Ö- 
ner, olayla ilgili olarak so
ruşturmanın devam ettiğini 
suçlulann yakalanması için 
emniyetçe araştırma yapıldı 
ğını söyledi.

lik ve beraberlik içinde her 
türlü sorunun halledilebile
ceğini belirterek verilen kre 
dilerin yetersizliği sonunda ba
lıkçıların kendilerini gelişti
remediklerini, bankaların ko 
aperatiflere gerekli ilgiyi gös 
termediklerini, bu durumun 
ivedilikle düzeltilmesi gerek 
tiğini söyledi.

Kongrenin kapanışında 
konuşan Divan Bşk. Ali Ak- 
soy, gerçek sorunlar üzerin 
de birlikte durmanın koope
ratifçiliğin zorunluğu oldu
ğunu bildirdi ve balıkçıların 
çıkarcıların oyunlarına gel
memelerini diledi.

Avcılar
Derneği 
Kongresi 
Yapıldı

Gemlik Avcılar Derneği
nin yıllık olağan genel ku
rul toplantısı Dernek Loka
linde yapıldı.

Avcıların kendilerin has 
havası içinde geçen kongre 
de yeni yönetim kurulu üye
liklerine şu kişiler seçildiler: 
Başkan Umur Ertunç, 2. Baş 
kan Hüseyin Koyuncu, Mu
hasip Süreyya Er, Vezne Ka 
ya Göral, Üyeler İsmail Do
ğan, Şükrü Demir ve Bilal 
Aslan.

Mimar
Orhan Bulut
TMMO
Birliği
Seçimlerine
Katıldı

İlçemizin genç mimar
larından Orhan Bulut An- 
karada yapılmakta olan Türk 
Mühendisler ve Mimarlar 
Odaları Birliğinin genel ku
rul toplantısına delege ola
rak katıldı.

Mimar Orhan Bulut 
Türk Mühendis ve Mimar
lar Birliğinin 24, olağan 
genel kurulunda delege se
çilmişti.

Başkanlığına
Mülgan
Sipahi 
Seçildi

CHP Kadın Kollarının ya 
pılan olağan genel kurul top 
lantısında Müjgan Siphayi 
yeniden Kadın Kolları Baş
kanı oldu.

Perşembe günü parti bi
nasında yapılan CHP Kadın 
Kolları Genel kurul kongre
sine Bursa CHP Merkez Ka 
din Kolları Başkanı ve yöne
tim kurulu üyeleri, Mudanya 
Kadın Kolları Başkanı ile 
Gemlikli üyeler hazır bulun 
dular.

Divan Başkanlığını Bursa 
.Kadın Kolları Başkanı Bey
han Akgün'ün yaptığı CHP 
Gemlik Kadın Kolları Kong 
resine, yönetim kurulunca 
sunulan çalışma raporunda, 
tüm ev kadınları tasarrufa 
çağrıldı.

Kongrede konuşan CHP 
Bursa Senatörü Şebip Kara

D. S. 2 de

Yeni seçilen CHP Kadın Kolları üyeleri toplu halde görülüyor

Şoförler 
Derneği 
Kuruluyor

Kurucu üyelerini Halil Gü 
neş, Mehmet Acar, Mehmet 
Akyıldız, Yaşar Damar, Se- 
lahattln Cengiz, Yalçın Gen- 
çay ve Refa Aksel'ln oluş
turduğu yeni bir söferler der 
neğinln kuruluş çalışmaları 
tamamlandı.

Tüzüğü günlük basında 
yayınlanmağa başlıyan Şo
förler Derneği yakında ça
lışmalarına başlayacağı öğ
renildi.

Devam
Ediyor

1 Mart 1979 günü baş
latılan CHP Muhtarlık böl
gesi parti temsilci ve delege 
seçimleri olgun bir hava i- 
çnde devam ediyor.

Bugüne kadar yapılan 
■Muhtarlık Parti Temsilci ve 
Delege seçimlerinde şu ki
şiler görevlere getirildiler. 
Kayhan Mah : Tem. Ali Ah- 
çı Delegeler : Adnan Esen, 
Osman Kostak,’ İsmet Kök, 
Yusuf Özden, Haşan Oktay, 
Haşan Sağlık.
Halitpaşa Mah : Tem. Ali 
Aksoy Delegeler : Şükrü Abi 
Necati Kurt, Zeynel Uçtu. 
Balıkpazarı Mah : Tem. Ni
yazi Çamlıca Delegeler : 
Kadri Güler, Erkan Mutman, 
Cemalettin Ergen, Kâmuran 
Esen, Naci Darı, Yıldırım 
Önal.
Demirsubaşı Mah : Tem, Ha 
san Basri Uysal, Temsilciler: 
Haşan Uğurlu, Azmi Bayrak 
tar, Behçet Doğru, Abdullah 

20 Ton Göztaşı 200 Ton Nitrat
150 Ton Sülfat Gübresi Geliyor

Gemlikli üreticilerin ihtiyacını karşılamak üzere 20 
ton göztaşı, 200 ton Amonyum Sitrat, 150 ton Amonyum 
sülfat gübrenin ilçemize geleceği öğrenildi.

Balıkesir ve çevresi Zirai Donatım Kurumu Baş Mü
dürü Ömer Karaman’ın verdiği bilgiye göre; Gemlik için 
gerekli olan göztaşınm tamamı ile 6 kooperatif, Ziraat 
Odası ve Ziraai Donatını Kurumunun gereksinimi olan 
gübrelerden ilk partiyi oluşturacak bölümlerin yola çı
karıldığı bildirildi. Balıkesir Zirai Donatım Baş Müdürü 
Ömer Karaman, son günlerde doğan gübre sıkıntısının 
Kurum ile anlçşan nakliye şirketi arasında çıkan bir an
laşmazlıktan doğduğunu öne sürdü ve «Bu anlaşmazlık 
giderilmiştir. Gübrelerin yükleme çalışmaları aksama
dan devam etmektedir.» dedi.

Turgut, Haşan Sabitoğlu.
Cumhuriyet Mah : Tem. Ha
şan Kızıltan Delege : Saba
hattin Toksabay.
Hamidiye Mah : Tem. Rıza 
Kesen Delegeler : Mehmet 
Acar, Doğan Alkaya, 

Hüseyin Çevik, Burha 
nettin Doğru, İbrahim Güney 
Ali Şimşek, Nurettin İçen, 
Ekrem Paksoy, Rıza Uslu, 
Sabahattin Uzunkaya, Hayri 
Demir, Haluk Alton, Osman 
Yazıcı, Polat Aksoy.
Yıldız Han, Mehmet Çelik, 
Selâhattin Aydın, Hıdır 
Devren, Hıdır Gül, Dursun 
Kahraman, Şakir Çelik 
Osmaniye Mah : Tem. Talat 
Şimşek Delegeler : Ali Yıl
dırım, Kâzım Can,

Haşan Danzing, Şükrü De 
mir, Mehmet
Kuzey, İbrahim Sarıkuş,

İnan Tamer, Sab 
ri Tokuç, Niyazi Tokuç, Zi
ya Tokuç, Mehmet Akyıldız
Hüseyin Kakan, Mehmet Ka* 
ragözoğlu.
Engürücük Köyü : Tem : 
Homdi Aydın. Delegeler : 
Zekai Demir, Haşan Bayram 
Yeniköy : Tem. Veli Akoğlu 
Delegeler : Ümmet Çelikler 
Kurtul köyü : Tem. İdris Te 
tik Del : A. Cemal Tetik 
İsmail Çifçi, Emir Seymen 
Armutlu : Tem. Ali Çetin- 
kaya Delegeler : İsmail Öz- 
çelik Ahmet Göç Y. Ziya 
Tonguç, Abdullah Beşler, 
Şükrü Çelik, Fevzi Şişman, 
Ahmet Yumak.
K. Kumla : Tem. Haşan 
Gürel Del. Kemal Soydan, 
Ali Aslan, Eşref Akyıldız 
Gökmen Yazıcı, Cemal Çimen 
Abdullah Yılmaz.
Narlı Köyü : Tem. Nizamet 
tin Özdemir Delege : Nuri 
Çavdar.
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f ANADOLU BASIN BİRLİĞİ TOPLANDI
Kızılca hamam YÖREMİZ Gazetesinden

26 Ocak 1979 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2490 
sayılı artırma. Eksiltme ve İhale kanununda yapılan de
ğişiklikleri görüşmek ve Anadolu basınının görüşünü sap
tamak için, Anadolu Basın Birliği Temsilciler Meclisi top
lanarak, konuyu görüşmüşlerdir.

Yayın yaşamlarını sürdüren bütün yerel gazetelere 
yapılan toplantı çağrısına otuz-kırk kadar gazeteci ka
tılmış. toplantı temsilciler meclisi toplantısı havasına 
büründürülmüştür.

Toplantıya AP Genel Başkan Yardımcısı Barlas Kün- 
tay da katılmış, bir konuşma yaparak hükümeti eleş
tirmiştir.

BAZI GAZETECİLER GERİ DÖNDÜ
Anadolu Basın Birllği'nin Sağlık sokak'takl yerini 

bulamayan bazı gazeteciler toplcntıya katılamayarak, ge
ri dönmüşlerdir. Toplantıya katilen gazetecilerin bir kıs
mı. duvarlarda asılı bulunan gerici ve şoven duyguları 
okşayan resimleri görünce birliğimiz diye koştukları top
lana salonunu protesto ederek, çekip gitmişlerdir. Ada
let Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barlas Küntay’ın 
toplantıya çağrılarak, bir konuşma yapması da bazı ga

zetecilerin hem eleştirisine neden olmuş, hemde hoş 
karşılanmamıştır,

İSİM YAPMIŞ GAZETECİLER KATILMADI
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 

yapılan «Anadolu Basını Özendirme Yarışmaların da ö- 
dül kezanan yazdıkları yazılarla bulundukları yörelerin 
sosya-kültürel ve siyasal güçlenmelerine katkıda bulu
nan Anadolu'nun gerçek temsilcileri, ilerici ve devrimci 
yerel gazeteler toplantıya gelmemişlerdir. Tutucu ve u- 
yutucu bir havanın hakim olduğu Anadolu Basın Birliği' 
nin toplantısında, gündemin asıl maddesi üzerinde 
(2490 sayılı yasadaki değişiklik) yerel basının tavrını sap
tamaktan öte. Hükümet aleyhinde atıp-tutan, gazeteci
liğin ağır başlılığının ötesinde normal bir yurttaşın tep
kisi, kızgınlığı hakimdi toplantıya...

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Rasim Akkaya'nın da 
katıldığı toplantıya isim yapmış gazetelerden : Vatandaş 
Gazetesi'nden Vefai Teker, Bursa Yenişehir Gazetesin'den 
Ali Bilgiç katılmışlardır.

Yerel Basının tanınmış gazetecileri; Eskişehir Gaze
tesin'den Naci Gelendost, Malatya Görüş Gazetesi’nden

Örten Apayd n Rcşît Kısacık, Arapgir Gazetes. teen Kc- 
rru'ar. Sezer, Gentfk Körfez Gazetesinden Kadri ve Hü
seyin Güler ycklardı. Sırtte Son Saz. Mücadele. Gayret 
Yeni Erbaa gim gazeteterden gelen oJmamtşbr

ÇAĞRIMIZ
Hükümet 2430 sayılı yasada yapbğ: değişMikierden 

önce. Yerel Basının görüşünü almamış. beltade Anado
lu Basm Birlîğ/nî tanımak istememiş o abitır. Biz YÖRE
MİZ Gazetesi olarak, yerel basına gereken önemi ve
receğini sandığımız hükümetin, yerel basının sesini tas
maya yönelik bîr girişimde bulunacağına inanmaktayız. 
Ve de Anadolu Basın Biriîği'nîn gerçek yerel basının tem
silcisi olabileceğini de sanmamaktayız. O nedenle, tzmir- 
de düşünülen Yerel Basm Demeği’ri.n kurulması için gi
rişilecek çahşmalan destekleyeceğimizi kamuoyuna ve 
yerel gazeteci dostlara duyurmak isteriz. Yere! Basının 
gerçek temsilcileri, ileri, demokrat ve devrimci yerel ga
zetecilerden oluşmasıdır. Çünkü yerel basın yıllardan 
beri ilerici bîr nitelik göstermiş, devamlı gericiliğin kar
şısında olmuştur.

Kongre İlâm
Kurtul Köyü Avcılar Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık kongresi 18. 3 1979 pazar günü akşamı saat 20.30 da 
Avcılar Lokalinde yapılacağından tüm üyelerimizin teşriflerini önemle rica ederiz.

Yönetim Kurulu
Gündem:
1 — Açılış
2 — Saygı duruşu
3 — Divan teşekkülü
4 — Faaliyet ve hesap raporlarının okunması
5 — Yönetim kurulu seçimi
6 — Denetim kurulu seçimi
7 — Dilekler ve kapanış

Kongre İlânı
S.S. Gemlik Azot Mensuplan Tüketim Koop. Bşk.lığından

17 Mart 1979 günü saat 11 .oo de fabrika yemekhanesinde olağan genel ku
rul toplantısı yapılacaktır. Sayın ortaklarımıza duyurulur.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 2 Nisan 1979 günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.

Gündem: Yönetim Kurulu
1 — Açılış başkanlık divanı seçimi
2 — Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması
3 — Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
4 — Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi,
5 — Dilek ve-temenniler
6 — Kapanış

Kongre İlânı
Armutlu Turizm ve Tanıtma Derneğinden

Demeğimizin normal gene! kurul kongresi 28 Şubat 1979 Çarşamba günü ekse
riyet temin edilmediğinden 15 Mart 1979 Perşembe günü saat 19.30 da Belediye Sa
lonunda yapılacağından sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Gündem: Yönetim Kurulu
1 - Açılış başkanlık divanı seçimi — 2 - Yönetim ve denetim kurulu raporlarının 

okunması — 3 - Yönetim ve denetim kurulunun ibrası — 4 - Yeni yönetim ve dene
rim kuruiunun seçimi — 5 - Dilek ve temenniler — 6 - Kapanış.

Kongre İlânı
Armutlu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinden
Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 23 Mart 1979 Cuma günü saat 14.30 

da Armutlu Belediye Binası Nikah Salonunda aşağıdaki gündemde yazılı hususları gö
rüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Sayın üyelerin belirli gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ilan olunur.
Ekseriyet temin edilmediği taktirde bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Gündem: Yönetim Kurulu
1 - Açılış — 2 - Geçici kongre başkanı ile katiplerin seçimi — 3 - Denetleme 

kurulu seçimi — 4 - Yeni idare heyetinin seçimi — 5 - Dilekler ve temenniler — 6 - 
Kapanış.

Kongre İlânı
S. S. Öner Yapı Kooperatifinden

Kooperatifimizin genel kurul toplantısı 21 Mart 1979 Çarşamba günü saat 
1430 da Azot Sanayii T.A.Ş. işçi yemekhanesinde yapılacaktır.

Çoğunluk temin edilmediği takdirde 28 Mart 1979 Çarşamba günü aynı yer 
ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
Gündem: Yönetim Kurulu
1 — Açılış ve kongre divanı seçimi
2 — Saygı duruşu
3 — Geçiçi yönetim kurulunun bugüne kadar yapmış oldukları görevlerin İzahı
4 — Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
5 —- Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulunun seçimi
8 — Dilek ve temenniler
7 — Kapanış,

Soyadı Düzeltmesi
Gemlik Nüfus Kütüğünde kayıt

lı olan (TUM) soyadım Gemlik As
liye Hukuk Mahkemesinin 21. 2, 
1979 Tarih 1979/25 esas 1979/16 
karar sayılan ile (TUN) olarak dü
zeltilmiştir, Duyurulur,

İbrahim TUN

Kayıp
CZ marka motosikletimin 

16 AY 920 nolu plakasını kaybet

tim. Hükümsüzdür.

Haşan Ayyıldız

î L Â N i
Cumhuriyet Savcılığından

Gemlik Ceza Evinin 1979 mali yılı Ekmek ve Çiğ | 
gıda ihtiyacı açık eksiltme ile satın alınacaktır.

Ekmeğin muhammen bedeli 32.625 lira geçici 
teminatı 978.75 lira çiğ gıda maddesinin muhammen 
bedeli 47.815 lira geçici teminatı 1434.45 liradır.

İhale 22. 3. 1979 Perşembe günü saat 9.30 da 
Cumhuriyet Savcılığında toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır.

Şartname mesai saatleri içinde Cumhuriyet Sav
cılığında görülebilir.

Taliplilerin belirli günde teminatlarını yatırarak ko
misyona müracaatları rica olunur.

Satılık Oto

4 KAPILI 74 MODEL ANADOL SATILIKTIR.
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Müjgan
Sipahi

mullaoğlu, ülkenin dar bir 
ekonomik boğazdan geçmek 
te olduğunu bildirerek şun
ları söyledi «Türkiye yıllar
dır bugün bulduğunu bugün 
yiyen tüketen bir ekonomi 
ve siyasetin sonucu ekono
mik bir iflasın eşiğine geti
rilmiştir. CHP iktidarı bu yı
kıntıyı düzeltmek için köklü 
önlemler almaktadır. Biz bu 
nu yapmassak ülkeyi bu dı 
ruma getiren diğer partiler 
den farkımız kalmaz.»

SEÇİMLER YAPILIYOR
Konuşmalardan sonra yı 

pılan seçimlerde eski CHF 
Gemlik Kadın Kolları Baş 
kanı Müjgan Siphayi, yeni 
den Başkanlığa seçildi. Ka 
din Kolları Yönetim Kurul, 
üyeliklerine ise : Emel Eı 
tan, Ayşe Güleç, Nermin 
Gürle, Müşerref Sabitoğlu, 
Hülya Dimili, Gülşan Ül 
gen seçildiler.
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Merdivenin başındakiler aşağıdakileri 
görmezlikten gelirler. Her basamakta, her 
yükselişte güçlü olduklarını sanırlar. Bu 
güçlülük bedence de olsa, parasal yönden 
de olsa, malca da olsa, birikimleri, gücü na
sıl sağladıklarının, varmazlar farkına. Bir 
gün merdivenden yuvarlanacaklannı da usla- 
nndan geçiremezler. Üs katlarda kurmuşlar 
tezgâhlarını, süper yaşamlarını sürdürürler. 
Alt katlardakiler sabırsızlık gösterince de, 
şirin görünme önde gelen hünerleridir. Öte 
yandan, merdiven altındakiler, korumacıları.
ispiyoncularından başka, her katmandan a- 
damian vardır. Bazıları vurur, döver, söver, 
bazıları kulaklarına birşeyler fısıldar.

Bu merdiven başındakiler devlet içinde 
devlet, hükümetler içinde hükümettirler. Kol
lan uzun, paralan bol, adamları bol. Kılık
tan kılığa girerek her tür sömüıüyü mubah 
— Dince yapılmasıda sakınca olmayan — 
sayarlar. Her mevsim, her an, sömürü cüb
beleri hazırdır. Bakarsınız şampanyalarla yı
kanır. Bakarsınız, secdede ellerini olduğun
dan çok açarak Allah’ı, çevreyi kandırma
ya çalışır. Köyün, kentin, camilerine birer 
hah attığında işi tamamdır. Bir köye su ge
tirilmesinde öncülük etmesi, kuran kursu, 
cami yapımında kesenin ağzını açması, ye
ter de artar bile. Merdiven başından aşağı
dakileri alaylıca seyretmesi, kendinde pa
ra, işyeri olduğu sürece hep ayaklarının al
tında kalacağını düşlemesi, bir gün düşe
ceğinin simgesidir. Oraya buraya yaptığı- 
sözüm ona hayırları cebinden mi veriyor? 
O kadar da enayi değil, merdiven başın
daki. Fatura ne güne duruyor? Masrafları
nı — Hayırlarını — gösterdiğinde biimiyor- 
mu vergiden düşüleceğini?

Merdiven başındaki kalantor, yüzde 
altmış vergi kaçırırken bu oyunundan ötü
rü de varsıllar, cebi şişkin tutsaklar ka

sandığının da sevlnclndedir. Bu kadarla da 
yetinmesi uygun düşmez, hırsızlığına. Mal 
satarken, 45 liraya sattığının faturasını 30 
Hra ya da daha aşağı değerden kesecektir. 
Aldığı malların satış yerine değin taşıtıl- 
mcsı için sağlama bağlamıştır. Yüz liraya 
taşıttığını Iklyüz liradan göstermesi onca 
doğaldır. Bu hırsızlığı yapmazsa rahat ede
mez; yedikleri, İçtikleri, kumara verdikleri, 
pavyonlardaki masrafları cebinden çıkmaya 
çaktır. Fazla aldıkları merdiven başında- 
klnin, kalantorca, cömertçe harcadıkları, ha
yıra yardıma verdiklerine de ektir. Toplumun 
büyük kesiminin sülüğü, kan emicisi, ter 
içişidir; merdiven başındaki bu utanmaz! 
Emek üstüne basarak, çoğu kez ezerek u- 
laşmıştır üst kata.

Bugün her yönden ekonomice çökük du
rumdayken, tüm para çeşmelerinin kendine 
akmasını ister. Ulus nedir, ulus sevgisi ne
dir; anlamaz bilmez. Özverili olmayı hiç mi, 
hiç anımsamaz. İster ki, merdivenin altın
dakiler özverili olsun. Onların vergileri tam 
tamına alınırken, keyif çatsın; emeğin üs
tünde. Hemen şunu anımsatalım. Gün gele
cek, herkes eşit ölçülerde vergi verecek. 
Verki yasasına neden karşı çıkıldığını da a- 
nımsatalım. Tam Gün Yasası’na neden karşı 
çıkıldığını da anımsatalım. Her İkisi de Cep
lere dokunuyor, Vergisiz, az vergili dönem
ler geri de kalıyor.

TV nin beş dakika saatında ekonomi
ye katkı mektuplarını dinledik. Merdiven al
tındakiler, — sözcük bulamad ım övmek, 
tanıtmak — üç binleri, binleri, yüzleri, onla
rı ödemeye hazır olduklarını gözleri yaşartır- 
casına söylerlerken; Merdiven başındakile- 
rede, kocaman bir tokat indiriyorlar.

Şen merdiven başındaki! İn aşağı! Aşa- 
ğıdakilerin arasına katıl! Günahlarına, sevap 
lar kat, kurtulmaya çalış (!)

Genel Kurula Çağrı
S. S. Gemlik Esnaf Ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi 

Başkanlığından
Kooperatifimizin 1978 Yılı 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25. Mart 1979 Pa

zar günü saat 10,30 da pazar caddesi Yeni Düğün salonunda aşağıdaki gündem gere 
ğfnce yapılacağından, belirtilen yer ve saatte hazır bulunmalarınızı rica ederiz.

GÜNDEM Yönetim Kurulu

1- Açılış ve divan teşekkülü (Saygı duruşu)
2- Yönetim ve denetleme kürulu çalışma raporlarının okunması,
3- Bilanço gelir, gider hesap vedveilerinin okunması.
4- Okunan raporların hesap vaziyetlerinin müzakeresi ile yönetim ve denetleme kurul 

lannm ibralar.
5- Kullanılan Plasmandan alınan % 2,5 masraf karşılığının % 3 e çıkartılması ve 

% 0,5 nin Sosyal Dayanışma (Ölüm Yardımı) fonuna aktarılması.
6- Karşılıklı Yardımlaşma Fonundan kullanılan 45 gün vadeli 2000.- Tl nin 60 gün 

vade 3000.- Tl ya çıkartılması.
7- 1979 Yılı Tahmini bütçelerinin okunması, müzakeresi ve kabülü.
8- Mâliki bulunduğumuz Arsa üzerinde hizmet Binası yapımı için karar istihsali.
9- GESGİMTAŞ (Gemlik Esnaf ve Sanatkarları Gıda ve ihtiyaç maddeleri temin, te

darik Sanayi ve Ticaret) A. Ş. kurulması,
10- Hizmet müddetleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine Asil ve Yedeklerin seçimi.
11- Dilek ve Temenniler, Serbest konuşma.
12- Kapanış.

l fi
|Her Çeşit Cilt İşleri Yapımına S

Seri Olarak Başlanmıştır körfez BASIMEVİ
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Bil’umum Pasta Çeşitleri. Nikâh. Dîiâün,
8 Şeker ve Pastasıyla ve Özel KETE'siyle g 

Sayın Gemlik Halkının Hizmetine Girmiştir.
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Sayın Sosyal Sigortalılar !
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kurduk. Ortak kaydına başlamış bulunuyoruz.
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i bir arsa satın almak ve inşaatına başlamaktır.
} Tlf : 1 801
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Sınırlı Sorumlu Gemlik Körfezi Sosyal Sigortalılar 
Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığından

KONGRE İLÂNI

Kooperatifimiz ortaklığının olağan yıllık genel kurul toplantısı 1. Ni
san 1979 Pazar günü saat 14.— te Gemlik Osmaniye mahallesi Pazar Cad
desi No : 6 daki Yeni düğün salonunda (Eski vergi dairesi) yapılacağından. 

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte ortaklarımızın 
toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

KOOPERATİF BAŞKANLIĞI
GÜNDEM :

1 — Yoklama. 2 — Açılış ve Saygı duruşu 3 — Kongre Divanı seçimi 4 — 
Çalışma ve Hesap raporlarının okunması. 5 — Denetçi raporlannın okunması. 
6 — Raporların müzakeresi. 7 — Raporların kabulü ve Yönetim kurulu üye
leri ile Denetçilerin ibrası 8 — 1979 yılı kadro, bütçe ve iş programlannın gö
rüşülerek karara bağlanması. 9 — 7 Asil, 7 yedek Yönetim kurulu üyeleri se
çimi 10 — 2 asil, 2 yedek Denetçi seçmi. 11 — Ortakların parasal durumları
nın görüşülerek karara bağlanması. 12 — Dilekler 13 — Kapanış.

Kongre İlânı
Haydariye Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanlığından

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem 
uyarınca 28 Mart 1979 Çarşamba günü saat 16.00 da Haydariye Köyü İlkokulu 
Salonunda yapılacaktır. Tüm ortaklarımızın katılmalannı önemle duyuruz.

Haydariye Köyü Kalkınma Kop. 
Başkanı KADRİ GÜLER

GÜNDEM :

1 — Açılış ve genel kurul divan heyeti seçimi. 2 — Yönetim Kurulu çalışma 
raporunun, blânço ve kâr zarar cetvelinin okunarak görüşülmesi 3 — Denet
leme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi 4 — Yönetim ve Denet
leme kurulunun aklanması 5 — Yerleşim merkezînin saptanması 6 — Proje 
konularının saptanarak yönetim kuruluna yetki verilmesi 7 — Ortaklıktan çı
karılan üyeler için genel kurul karan alınması 8 — Proje uygulamak için yö
netim kuruluna kredi, hibe ve teknik yardım alma yerinin verilmesi 9 — Tah
mini bütçe ve 1979 yılı çalışma raporunun onaylanması 10 — Üst kuruluş 
(Köy-Koop'un) un temsilcilerinin seçimi 11 — Kooperatifte çalışacak personel 
ve kadroların saptanması, tayin ve azıl için yetki verilmesi 12 — Koopera
tif merkezi dışında yapılacak görevler için yolluk oranlarının saptanması 
13 — Gizli oyla yönetim ve denetim kurullarının seçimi 14 — Konukların ko
nuşması dilekler ve temenniler 15 — Kapanış.



gemlik

KÖRFEZ
kasarası

* TÜCCAR

£ KÜÇÜK ESNAF

S SANATKÂR

| DOKTOR 

t AVUKAT

: Dişçi

I MUHASEBECİ 

$ VEYA DİĞER SERBEST MESLEK SAHİBİSİNİZ.

İŞYERİ ARIYORSUNUZ’

İşte Size Fırsat!...

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
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Tasarruf Sahiplerine Duyururuz.
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Kaymakamlık Akaryakıt Dağılımını Düzenliyor

PETRCL CHS BAYİİ OUUIUSI
AKARYAKIT DARLIĞINI
ÇOĞALTIYOR

Bütün yurtta birsüreden 
beri devam eden akaryakıt 
sıkıntısı ilçemizde Petrol O- 
fts olmaması nedeniyle da
ha da artıyor.

İzmit İPRAŞ rafinerisin
den yapılmakta olan akar
yakıt dağıtımının Ulusal Şir
ket olan Petrol Ofis aracı
lığıyla yaptırılmakta ve ya
bancı şirketlere akaryakıt 
verilmemektedir. İlçemizde 
BP. Shell ve Mobil gibi ya
bancı istasyonlannın bulun 
ması nedeniyle İPRAŞ tan 
başta mazot, benzin ve gaz 
alınamamaktadır. Bu neden
le akaryakıt sıkıntısı öbür 
ilçelere göre daha da art
maktadır.

KAYMAKAM NE DİYOR

Akaryakıt sıkıntısının bi
raz daha azaltılması için 
ilçede çalışmalar yapıldığı 
nı belirten Gemlik Kaymaka 

.. mı Emir Hüseyin Köseoğlu, 
/ şunlan söyledi :

«— Gem Pet Şirketi il
çemizde petrol ofisi bayiidir. 
Ancak bu şirketin akarya
kıt istasyonu olmaması ne
deniyle Gemlik'e İPRAŞ tan 
akaryakıt dolaylı yollardan

Mısıra 1979 un
2. Partisi 96 Murat 131 
ihraç Ediliyor

Tofaj AŞ. 1979 yı
lında Mısır'a ihraç alı
lacak olan 288 Murat 
131 otolarının 2. partili 
olan 96 adedi bu akşam 
Umanımızdan hareket •- 
decaktlr.

Tofaş İthalat ve ih
racat Kıtım Şefi Muıta- 
fa Atlaner, Mısır’a İh
racatı yapılan 96 Murat 
yükleme işlemlerinin 1e- 
memlendığını ye bu ak
şam ARZU gem İtiyle ha
rabat edeceğini söyledi.

aŞirketlmlt İle Mısır 
ereşında yapılan antlaş

gelmektedir. Yabancı petrol 
istasyonları. Petrol Ofis Ba
yii yetkisindeki akaryakıtla
rı bir kaç kez aracılığımızla 
getirmiş ve ihtiyaç sahiple
rine satmışlardır. Gem Pet

Kasaplar Yeni Zam Aldılar

ÇEVRE İLÇELERDE EN PAHALI
ETİ GEMLİK’LiLER YEMEKTE

Gemlikli kasaplar beledi
yeden yeni zamlar alırken, 
artışlan yeterli bulmadılar. 
Öte yandan İnegöl, Musta
fakemalpaşa, Orhangazi ve 
Yenişehir et fiatlarına göre 
Gemlik’lilerin daha pahalı 
et yedikleri öğrenildi.

Belediye Encümeni 7 Mart 
günü yaptığı toplantıda ka- 
saplann istemini karara bağ 
ladı. Karar öncesi Mustd-

ma gerejl 1980 yılı İçin
de 288 adet 131 tip oto 

Camllk Limanından 15 

Niten tarihine kadar liç 
partide Fort Salt lima
nında boşeltılmak Uzara 

İhracatı yapılacaktır. Bu 

antlaşmanın İkinci par
tisini oluşturan 96 adet
lik grup bu akşam yola 

çıkacaktır. Yine 1979 yı
lında İhraç edilmek flit* 

ra 100 adetlik bir ant
laşmanın gtrüşmelerl ta
raflar aralında sürdü
rülmektedir.»

Şirketinln ilçe sınırlarında 
bir istasyon açma girişimi 
mevcuttur Bu girişim ger- 
çekleşesiye dek, akaryakıt 
ihtiyacını aynı yoldan sağ- 
lıyacağız. Bu ara söför mes 

fakemalpaşa, İnegöl, Yeni
şehir ve Orhangazi Belediye
lerinden et satış fiatları is
tendi.

İlgili Belediyelerden ge
len resmi yazılarda et satış 
fiyatları şöyledir.

İnegöl Dana kıyma 90 
Sığır kemikli 90 Koyun ke
mikli 100, Kemalpaşa Da
na kıyma 100 Sığır’ kemikli 
100 Orhangazi Dana kıyma

Hamidiye Mahallesi 1 Nolu Aralıktaki İstimlâk Görüşülecek

Delediye Meclisi İkinci Kez Olağanüstü
Toplanıyor

Belediye Başkanı İbra
him Akif'in istemi ile geçen 
hafta toplanan Belediye 
Meclisi pazartesi günü yeni
den aynı konuyu görüşmek 
üzere toplanıyor.

Öğretmen Nuran Akay
Emekli Oldu

İlçemizde uzun zaman
dan beri öğretmenlik yapan 
Nuran Akay emekliye ayrıl
dı.

Yurdun çeşitli yerlerinde 
köy öğretmenliği yaptıktan 
sonra Gemlik Merkez İlko
kullarında görev yapan Nu
ran Akay, son olarak gö
revli bulunduğu 27 Mayıs 
İlkokulundan emekli oldu.

27 Mayıs İlkokulu öğret-

lek kuruluşlarıyla ilişki ku
rarak başta gübre nakliye
cilerine, balıkçılara, fınncıla 
ra ye mutfak tüpçülere a- 
karyakıt öncelikle verilmek
tedir.»

90 Sığır kemikli 70 Koyun 
kemikli 90, Yenişehir Dana 
kıyma 90 Koyun kemikli 90

Gemlikli kasaplara Bele 
diye Encümenince verilen ye 
ni fiat tarifeleri şöyledir :

• Şığır, Dana kıyma 105 
TL. Sığır Kemikli 85 TL. Da
na Kemikli 90 TL Koyun 100 
TL. Kuzu 120 TL. Biftek 110 
TL. Bonfile 125 TL.

Geçen hafta pazartesi 
günü olağanüstü toplanan 
Belediye Meclisi Hamidiye 
Mahalleşi 1 nolu aralıkta 
yapılacak istimlâk konusu
nu görüştü. 1977 yılında Se

menleri arkadaşları için o- 
kullarında veda çayı düzen
lediler. Çayda konuşan öğ
retmen Nuran Akay, meslek 
yaşamında 26 yılını doldur
duğunu ve yerine başka ar
kadaşlara devir etmenin za
manı geldiği için emekliliği
ni istediğini bildirdi. Çayda 
öğretmenler çeşitli konuş
malar yaptılar ve anılarını 
anlattılar.

Gemlik Kaymakamı Emir Hüseyin 
Köseoğlu görülüyor

Bakkalı Olmayan Köylerin Muhtarları
Margarin Alacak

Margarin Dağıtımı Yeni Bir
Düzenlemeye Sokuldu

Sofra margarini türüı o- 
larak bilinen Sana, Tama, 
Sabah gibi nebati yağların 
ilçemizde toptancıdan pera
kende satıcılara dağıtımı ye 
niden düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Emir Hü- 
şeyin Köseoğlu, konuyla il
gili olarak kendilerine bir
çok şikayetin yansıdığını, bu 
nedenle nebati margarin da
ğıtımını yeni esaslara bağ
lamak zorunda kaldıklarını 
bildirdi. Kaymakam E. Hüse
yin Köseoğlu şunlan söyle
di : 

lediye meclisince alınan bir 
karar ile imar planında de
ğişiklik yapılmış ve Orhan
gazi caddesinin karşısında 
kalan 1 nolu aralığın cad
deye göre genişletilmesi ka
rarlaştırılmıştı. Bunun için 
yolun sağ yönünün istim
lâki öngörülmekteydi. Şu
bat ayında yapılan Beledi
ye Meclisi toplantılarında 
konu yeniden ele alınmış 
ve bu kez yolun sol tarafı
nın istimlâk edilmesi şek
linde düzeltilmişti.

Hamidiye Mah. 1 nolu 
aralıkta inşaat yapmakta o* 
lan müteahhitler ellerindeki 
belgelerle durumu itiraz e- 
dince belediye meclisi ola
ğanüstü toplanmış ve il İ- 
mar Müdürlüğünün konuyla 
ilgili kararını istemiştir. Pa
zartesi günü yapılacak olan 
toplantıda konu yeniden ele 
alınacak.

«— Yurt çapında görülen 
nebati yağ sıkıntısının bir 
bakıma iyi bir dağıtım yapıl
madığı için doğmaktadır. Gem 
likte de bu dağıtımda ak
saklıkların olduğu gerek ya 
pılan şikayetlerden, gerekse 
incelemelerimizden anlaşıl
mıştır. Bunun üzerine yeni 
düzenlemeye gittik ve şöy
le bir yöntem uygulamağa 
başladık. Umurbey, Küçük 
Kumla ve Armutlu Belediye
lerine % 6’lık, Gemlik Mer
kez % 67, köyler % 15 kon
tenjan ile ilçeye gelecek mar 
garinleri paylaşacaktır. Da
ğıtım için belediyeden gerek 
li belge alınacak ve mar
garin satan toptancıdan mal 
alınacaktır. Böylece nüfûs 
oranına göre daha adilce 
bir dağıtım yapılmış olacak
tır. Bakkalı olmayan köyler
de ise muhtarlar haklarına 
düşen margarini alıp dağıta
bileceklerdir. Kesinlikle kişi
lere yağ verilmeyecektir.»

Hamamcıların

Zam İstemi

Kabul

Edilmedi

İlçemizde bulunan iki ha 
man işleticisinin belediyede 
yeni zam istemi kabul edil
medi...

Hamamcıların zam iste
mini görüşen belediye encü
meni hamamcıların daha ön
ceden zam aldıklarını, şimdi 
ise zamı gerektirecek hiç
bir duraman olmadığı kara
rına vardı.
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Alemdarlar Enternasyonal Ticaret ve Yağ Sanayi 
Anonim Şirketi İdare Meclisinden

Şitketinuain senelik umumi heyet toplantısının aşağıdaki gündemde yazılı maddeleri 
görüşüp karara bağlamak üzere 20. 4. 1979 günü saat 14.00 de şirket merkezi olan 
Gemlik. Orhangazi Caddesi No. 139 da toplanması kararlaştırılmıştır.

Hissedarlarımızın mezkûr gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya vekil ta
yin etmeleri rica olunur.

İdare Meclisi
Gündem:
1— Başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanağının imzası hususunda divana yet

ki verilmesi,
2— İdare meclisi ve murakıp raporunun okunması ve müzakeresi.
3— Şirketin 1. 1. 1978 - 31. 12 1978 faaliyet devresine ait bilânço ve kâr-zarar 

cetvelinin tetkiki ve kabulü ile idare meclisi azalarının ve murakıbın ibrası,
4— 1978 yılı kâr’ının tevzii hakkında gerekli karar ittihazı,
5— Yeni İdare Meclisi seçilmesi,
6— Müddeti dolan murakıbın yarine yenisinin seçilmesi,
7— Tahvil ihracı hususunda İdare Meclisine yetki verilmesi,
8— Hissedarlar tarafından teklif edilecek hususların müzakeresive kabulü.

Kent Sabun ve Deterjan Sanayi Anonim Şirketi
İdare Meclisinden

Şirke timiz 30.61978-31-12.1978 devresi (senelik} Umumi Heyet toplantıemaı J 
ğıdaki gündemde yazık maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 20.4.1979 günü^J 
15.00 de şirket merkezi olan Gemlik, Orhangazi Caddesi, No. 139 da toplanma* J 
rarlaştınlmşnr.

Hissedarlarımızın mezkur gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya 
tayın etmeleri rica olunur.

GÜNDEM İdare Meclisi
1— Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanağının imzası hususunda Divanı m 

ki verilmesi,
2— idare Meclisi ve Murakıp Raporunun okunması ve müzakeresi,
3— Şirketin 30.6 1978-31.12.1978 faaliyet devresine ait bilânço ve kâr-zarar > 

velinin tetkiki ve kabulü île İdare Meclisi azalarının ve murakıbın ibrası,
4— 1978 yılı kârinin tevziî hakkında gerekli karar ittihazı,
5— Yeni İdare Meclisi seçilmesi,
6— Müddeti dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi,
7— Tahvil ihracı için İdare Meclisine yetki verilmesi.
8— Hissedarlar tarafından teklif edilecek hususların müzakeresi ve kabulü.

Bursa İl imar Müdürlüğünden
İmar ve Iskan Bakanlığınca İlimiz Merkez İlçesi Değirmenkızık Gecekondu 

önleme Bölgesi Mevkiinde inşa ettirilmiş olan halk konutlarından 500 adet daire, 
bedeli döviz olarak ödenmek koşuluyla yurt dışında çalışan işçilerimize satıla
caktır.

Sözü edilen dairelerin taksitle satış bedeli 35.000 DM veya karşılığı döviz o- 
lup, tamamını peşin ödemek isteyenlere 5.000’ DM indirim, yapılacak ve 30.000 
DM ödendiğinde konut kendisinin olacaktır.

Taksitle ödemelerde ; hak sahibi seçildiği kendisine bildirildiği tarihte alıcı 
7.400 DM peşin olarak bankaya yatıracak ve bu tarihten itibaren başlamak üzere 
kalan borcu için 54 ay süre ile her ay 400 DM lik bir ödemade bulunacaktır. 
Bu işlemleri yapanlara evleri, bir yıl içinde teslim edilecek ve kendilerine evleri
nin teslimi anında da 6.00.0 DM alınacaktır.

Bu bedeller tavan fiatları olup dairelerin maliyet bedelleri bu bedellerin al
tında ise satış işlemi maliyet bedeli üzerinden yapılacaktır. Ancak maliyet bedeli 
ne olursa olsun yukarıda belirtilen tavan satış fiatından başka bir para talep e- 
dilmiyecektir.

Daireleri görmek ve satış şartları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 
İl İmar Müdürlüğümüze başvurmaları kendi yararları gereğidir.

Yurt dışında çalışan işçilerimize, onların dost ve akrabalarına duyurulur.

CHP İlçe Gençlik Kolu Y, Kurulu Başkanlığından 
Kongre İlanı

İlçe Gençlik Kolumuzun Kongresi 28. 3.. 1979 Çarşamba günü saat 
12.00 de ilçe Merkez binasında aşağıda yazılı gündem gereğince yapılacaktır.

Mezkûr gün. ve saatte üyelerin: kongreye gelmeleri önemle rica olunur.

İlçe Gençlik Kolu Y. Kurulu adına
Gündem: Başkan Sami Esentürk

1 - Açılış — 2- Divan heyeti seçimi — 3- Saygı dûruşu — 4- Yönetim 
kurulu çalışma ve hesap raporlarının okunması — 5r Raporlar üzerinde 
konuşmalar — 6- Yönetim kurulunun ibrası — 7- Seçimler — 8- Dilek ve 
serbest konuşmalar — 9- Kapanış

Kongre İlanı
S.S. Bağ-Kur Sigortalıları Gemlik Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi

Kooperatifimiz ortaklığının yıllık olağan genel kurul toplatısı 8 Nisan 1979 Pazar 
günü saat 20 de Gemlik Akmanlar Pasajı kat 3 no 220 de yapılacağından, aşağıdriâ 
gündemi görüşmek üzere ortaklarımızın aynı gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalı 
rı ilan olunur.

GÜNDEM Kooperatif Başkanlığı

1- Yoklama 2- Açılış 3- Kongre divanı seçimi 4- Faaliyet hesap ve denetçi 
raporlarının okunması 5- Raporların müzakeresi 6- Raporların onaylanması veya red 
di ile yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası 7- 1978 yılı çalışma proğramtnm görü 
şülmesi ve karara bağlamması 8- Proje ve planın görüşülüp karara bağlanması 9- 
Dilekler 10- Kapanış.

Kongre İlanı
Gemlik 27 Mayıs İlkokulu Okul ve Öğrencilerini Koruma Derneğinin 

genel kurul toplantısı 7 Nisan 1979 Cumartesi günü saat 10.00 da okul 
salonunda yapılacaktır.

Nisap olmadığı takdirde ikinci toplantının 14 Nisan 1979 Cumartesi gür 
nü aynı yer ve aynı saatte yapılacağı sayın üyelere duyurulur.

Dernek İdare Heyeti
Gündem:
1- Açılış — 2- Geçici divan başkanının seçimi — 3- Saygı duruşu — 4- Fa 

aliyet raporunun okunması — 5- Murakıp raporunun okunması — 6* İdare 
heyetinin ibrası ■— 7- Yeni idare ve murakebe heyetinin seçimi — 8- Di
lek ve temenniler.

Her Çeşit Cilt İşleri Yapımına
Seri Olarak Başlanmıştır KÖRFEZ BASIMEVİ

Kongre İlânı

Gemlik Din Görevlileri derneğinin yıllık gen. kong
resi 3. 4. 1979 Salı günü saat 11.00 da aşağıdaki 
gündeme göre, istiklâl Caddetl No. 1,5 deki Din 
Görevlileri lokalinde yapılacaktır. Ekseriyet temin 
edilemezse bir hafta sonra aynı yer, gün ve saat
te yapılacaktır.

Mnhtarem üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

İdare Heyeti
G 0 n d’ a m :

I- Açılış — 1- Kongre başkanı ve kâtiplerin 
seçimi — 3- Faaliyet raporunun, ve murakabe he
yeti raporunun okunman — 4 Tenkld, dilek ve 
temenniler — 5- Yönetim kurulunun ibrası — 6- Ye
nil yönetim kurulu ve murakabe heyetinin seçimi 
1- Kapanış.

Tasfiye Dolayısıyla Satılık
<2 AY KULLANILMIŞ)

— VİTRİN TİPİ 1.60 LİK BUZDOLABI
— 8 KG. LİK TARSAN İBRELİ TERAZİ
— TOST MAKİNASI
— SÜPER MARKET SEPETLERİ

Müracaat :
ZAFER ÜLGEN
Tlf : 1 307
Zeynep Namık Eczanesi GEMLİK

Kayıp
S.S. Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifin

den aldığım 15. I. 1979 tarih 033425 nolu, 3950:15 
TL. tutarındaki çekimi kaybettim; Hükümsüzdür.

Fathi Sevinç - Kurtul Köyü

Kiralık ve Satılık
Daire ve Bürolar

Müracaat : Tlf : 1441 GEMLİK

YAPRAK EMLAK
SATIHLA BİTMEYEN HİZMET

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

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK
DAİRE — DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR
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Sayın okuyanlarım. Bugün sîzlere Köy 
Enstitülü ozanlardan seçtiğim şiirleri akta- 
nyorum. Şiir, sayfalarca yazılanı bir dize
de anlatıveren, İçeriği çok geniş, anlamlı, 
bizleri, okurken düşündüren gördüren, coş
turan bir yazı türüdür.

Aşağıya aldığım şiirler; Ali Yüce, Meclt 
Aşkın, Mehmet Baran'ındır. Şiirlerin özü İn
sanı, ezilmişliği, sömürüyü, sınıfsalhğı vur
gular. Okuyalım.

YARGILAMA

Ben öğretmenim
Önce kendi ülkemde
Güneşin her sabah niçin
Doğuşunu anlarım...
Ben öğretmenim tut ki
Ülkelerin birinde
Yüreğimi dilim dilim ederim.
Ben öğretmenim
Karanlığa karşı ışık
Geleceklere doğru
Ve hiç yorulmadan
Ekmeğin, özgürlüğün, ağacın kutsallığını 
Öğretirim karşılıksız
Öğretirim durmadan...
Ben öğretmenim
Görevimi bilirim
Tüm şerefler inançlar üstüne
Yargıcım, en doğru terazimle
Halkım vicdanınla 
Düşün, düşün de, 
Yargıla beni...

Ali YÜCE

Allahın emri peygamberin kavliyle
Dünyaya borçlu gelmişim
Vergi etmişim yorganımı faiz etmişim 
Sen çıkıp milletin yorgun sırtına 
«Milliyetçiyim» demişsin
Kıracağım seni kanlı boyunduruk
Görmeyi öğrenecek Anadolunun gözü

Ali YÜCE

KARA BATI I

Sözcüğü bir altına 
Bilim satmış bana 
Teknik satmış batı 
Uzasın diye uykum 
Bin kapı satmış da 
Bir inahtar satmamış 
Adımı bir altına 
Gelmiş bana 
Basmış toprağıma Batı 
Adımına bin vermişim de 
Gitmemiş Batı

Ali YÜCE

KARA BATI II

Önce dinine girerim 
Tanrını alırım elinden 
Sonra boyayıp süsleyip 
Satarım onu sana 
Sonra tanrın olurum 
Kan ve ateş pahasına 
Elleri kınalı doğu 
Kayınca zulmün ayakları 
Tangur tangur düşerim gökten 
Kuş seslerinin üstüne 
Teneke bir tanrı gibi 
Yamılırım bin bir yerimden 
Zığhğımı emer kör kuşlar 
Sessizliğin memesinden

Ali YÜCE

İKİ VATANDAŞ

Ana kamında başlar ayrılıklarımız 
Senin kanma havyar karışır 
Benimkine mısırla karatohum 
Sen becerikli ellerde doğarsın 
İdrafil pamuklar üstüne
Ben direk diplerinde küle düşerim 
Sizin evde şenlikler
Bizimkinde telâş başlar
Doğmadan hazırdır
Senin kuştüyü yatakların 
Paçavralar içinde yara olur 
Benim yanlarım.

Mecit AŞKIN

BÜROKRASİ

Büro koltuk masa dolap çekmece 
Depo dosya toz küf güve örümcek 
Pul zarf kâğıt zımba toplu iğne 
Karar imza onay makam havale 
Daktilo sekreter samanlık halime 
Zuma telefon alo efendim köçekçe 
Şuraya bir imza buyurun Ali Bey.

Ali YÜCE

BOYUNDURUK

Aşk değil unutayım, zehir, değil yutayım 
İnceledikçe bağımsızlığın boynu 
Kalınlaşır boyunduruk
Kan etmiş ekmeğimi yabancı tekme 
Suyumu irin etmiş yerli yumruk 
Banş yeyip savaş kusar 
Et koynunda kör bir güvercin 
Ben Türküm, ya sen nesin 
Oturup emperyalist kucağına 
Altın kaşıkla mama yemişsin 
Ben maharada samanlıkta ahırda

SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Topraktı güneşti bildikleri yasa 
Ekmeğe ve aşka inamyordular 
Doğu dağlarında çoban 
Kıyılarda balıkçı işçi 
Çukurovada pamuk 
Bozkırda başaktılar
Bin yıldır kurumuyordu sırtlarının teri
Hacet kapılarında
Bin yıldır ırgattılar
Bir avuç bulgurdu tarih ve Cumhuriyet
Kıtlıkta yardım buğdayı insan hakları
Neydi bu açlık bu karanlık
Her çağda
Neden gürültüye gidiyordu elleri
Anlamıyordular
Uyandı derinlerde bekleyen tohum
Bir sabah doğruldular
En önde dağların yalnızlığı
Hüznü yalnayak gömleksiz köyler
Gurbet acıları yanan ormanlar
Kavrulmuş tarlaları kurak yılların
Yeraltı yerüstü insanlarının sabrı
Yürüyüşe başladılar
Gözlerinde büyük karar 
Kim durdurabilir denizi 
Yaklaşan Ayak seslerinden belli 
Çoğala çoğala geliyorlar

Mehmet BAŞARAN

Alıntılar : Köy Enstitülü Yazarlar Ozanlar 
Mehmet Bayrak (Töb-Der yayınları)

Kongre İlânı
Gemlik İşçi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığından

Derneğimizin normal genel kurul toplantısı 1 Nisan 1979 Pazar günü saat 
19.30 da Akmanlar Pasajındaki dernek lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica ederiz.

Gündem; Yönetim Kurulu

1 — Açılış başkanlık divanı seçimi
2 — Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması
3 — Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
4 — Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi
5 — Dilek ve temenniler
6 — Kapanış,

! Sayın Sosyal Sigortalılar I
GEMLİK VE (EVRESİNDE ÇALINMAKTA OLAN SÎZLERİN

{ KONUT SORUNLARINA BİR ÖLÇÜDE ÇÖZÜM GETİRMEK İÇİN

j SINIRLI SORUMLU 1
( GEMLİK YUVAM >
| SOSYAL SİGORTALILAR
| KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ni 1
I kurduk. Ortak kaydına başlamış bulunuyoruz.
C Amacımız; En kısa zamanda mevcut imar plânı içinde 
î bir arsa satın almak ve inşaatına başlamaktır.

( Tlf : 1 801
| Adres : Ahmet Dural Mtydanı Akmanlar Pasajı Kat 2 No. 126 GEMLİK

MÜJDE
KEIE Aile Pastahanesl

Bil’umum Pasta Çeşitleri, Nikâh, Düğün, 
Şeker ve Pastasıyla ve Özel KETE’siyle 

Sayın Gemlik Halkının Hizmetine Girmiştir.

BALIKPAZARI MAH. 1 NOLU CAD. NO. 115 
(BALIKÇILAR CEMİYETİ YANİ) G E M L İ K

Alemdar Sanayi Örenleri Pazarlama Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden

Şirketimiz senelik umumi heyet toplantısının aşağıdaki gündemde yazılı mad
deleri görüşüp karara bağlamak üzere 20. 4. 1979 günü saat 14.30 da şirket 
merkezi olan Gemlik, Orhangazi Caddesi No. 139 da toplanması kararlaştırılmıştır.

Hissedarlarımızın mezkûr gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya ve
kil tayin etmeleri rica olunur.

İdare Meclisi
Gündem:

1— Başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanağının imzası hususunda divana 
yetki verilmesi.

2— İdare meclisi ve murakıp raporunun okunması ve müzakeresi,
3— Şirketin 1978 faaliyet devresine ait bilânço ve kâr-zarar cetvelinin tet

kiki ve kabulü ile İdare Meclisi azalarının ve murakıbın Ibrasi,
4— 1978 yılı kâr'ınin tevzii hakkında gerekli karar ittihazı
5— Yeni idare meclisi seçilmesi,
6— Müddeti dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi,
7— Tahvil ihracı için idare meclisine yetki verilmesi,
8— Hissedarlar tarafından teklif edilecek hususların müzakeresi ve kabulü. 

  ---------- --- —-- - -----~~ - --- -----

Alemdar Diliskelesi Liman İşletmeleri Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden

Şirketimiz 30. 6. 1978 - 31. 12. 1978 devresi (senelik) umumi heyet top
lantısının aşağıdaki gündemde yazılı maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 
20. 4. 1979 günü saat 15.30 da şirket merkezi olan Gamlik, Orhangazi Caddesi 
No. 139 da toplanması kararlaştırılmıştır.

Hissedarlarımızın mezkûr gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya yo- 
kil tayin etmeleri rica olunur.

İdare Meclisi
Gündem:
1— Başkanlık divanı saçimi ve toplantı tutanağının imzası hususunda divana 

yetki verilmesi,
2— İdare meclisi ve murakıp raporunun okunması va müzakeresi,
3— Şirketin 30. 6. 1978 - 3I. 12. 1978 faaliyet devresine ait bilânço va 

kâr-zarar cetvelinin tetkiki ve kabulü ile idare meclisi azalarının ve murakıbın ibrası.
4— 1978 yılı kâr’ınin tevzii hakkında gerekli karar ittihazı,
5— Yeni idare meclisi seçilmesi,
6— Müddeti dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi,
7— Tahvil ihracı için idare meclisine yetki verilmesi,
8— Hissedarlar tarafından teklif edilecek hususların müzakeresi ve kabulü.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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GAZETEMİZ MİZANPAJ DALINDA ÜÇÜNCÜLÜK ÜDÜLÜ ALDI
ANADOLU BASININI ÖZENDİRME YARIŞMASI 
SONUÇLARI BELLİ OLDU

Basın Yayın Genel Mü
dürlüğünce 1974 yılından be 
ri düzenlenmekte olan «Ana 
dolu Basınını Özendirme Ya 
nşmasunın sonuçları belli- 
oldu. Gazetemiz Gemlik Kör 
fez bu yılda Mizanpaj da
lında üçüncülük kazandı.

Basın Yayın Genel Mü
dürlüğünden yapılan açıkla
maya göre bu yılkı «Ana
dolu Basınını Özendirme Ya 
aşması» na 29 ilden 49 ga

zete katıldı. 7 dalda yapılan 
yarışmaların seçici kurulu
nu; Basın Yayın Genel Mü
dürlüğü, Anadolu Basın Bir
liği, Türk Dil Kurumu, Ba
sın Yayın Yüksek Okulu, 
Türkiye Gazeteciler Sendika 
sı Ankara Şubesi ve Par- 
lemento muhabirleri Derne
ğinden birer üye oluşturdu.

ÜÇÜNCÜLÜK ALDIK
Basın Yayın Genel Mü

dürü Orhan Koloğlu tarafın

dan gazetemize gönderilen 
mektupta «1978 Anadolu Ba 
sini Özendirme Yarışması» 
Mizanpaj Dalında üçüncülük 
kazandığımız ve geleneksel 
ödül törenine çağrılacağımız 
bildirildi.

Gazetemiz ilk kez 1976 
yılında iki dalda Basın Ya
yın Genel Müdürlüğünün aç 
mış olduğu yarışmaya ka
tılmış ve Makale Dalında 
Mehmet Sevinç’in «Balıkçı

lığımız» adlı yazısıyla ikinci
lik, 1977 yılında Mizanpaj da 
lında üçüncülük ödüllerini 
kazanmıştır. 1978 Anadolu 
Basını Özendirme Yanşma- 
sına da Mizanpaj dalında 
derece olan gazetemiz ba
şarılarını sürdürmüştür.

Basın Yayın Genel Mü
dürlüğünden yapılan açıkla 
maya göre, yarışmada birin
cilik ödülü alan gazeteler 
şunlardır :

Fıkra - Makale dalında : 
Kızılcahamam'da yayınlanan 
«Yöremiz» gazetesi.

Türk dili ödülü : Kayse- 
ri’de çıkan «Hakimiyet» ga
zetesi.

Röportaj dalında : Gazi
anteplin Kilis ilçesinde ya
yınlanan «Kent» gazetesi.

Mizanpaj dalında : B ur
sa’d a çıkan «Bursa’nın Se
si» gazetesi.

Yerel Haber dalında :

Konya'da yayınlanan «Kon
ya’nın Sesi» gazetesi.

Araştırma dalında : To
kat’ta çıkan «Artova» gaze
tesi.

En az dizgi yanlışı da
lında : Malatya’da yayımla
nan «Arapkir Postası» ga
zetesi.

Ayrıca yazar Rıfat İlgaz 
ile «Bartın» gazetesine. Se
çiciler kurulu’nun «Özel Ödü 
lü» verilmiştir.

1 Nolu Aralık iki Yönden Eşit Olarak Genişletilecek 
Belediye Meclisi İkinci Kez 
Olağanüstü Toplandı

Suni İpek 
Fabrikası 
Ticaret 
Müdürü 
İlhan 
Dinçer

CHP 
Muhtarlık 
Bölgesi 
Temsilci ve

Hamidiye Mahallesi 1 no 
lu aralıkta durumunu görüş
mek üzere belediye Meçli
si, Belediye Başkanı İbrahim 

> Akıtın çağrısı üzerine ola- 
/ ğanüstü olarak toplandı.

Bîr hafta önce aynı ko
nuyu görüşmek için topla
nan Belediye Meclisi sağlık 
lı bilgi almak ve bir yanlış
lığa meydan vermemek için 
İl İmar Müdürünün de katı
lacağı ikinci bir toplantı yap
mak üzere dağılmıştı. Bele- 

I diye Başkanı İbrahim Akıt, 
meclis üyelerini pazartesi 
günü ikinci kez olağanüstü 
toplantıya çağırarak Hami
diye Mah. 1 nolu aralıkın 
durumunu görüştü.

Toplantıda Belediye Mec 
i lis üyelerinin İl İmar Müdü

rüne bilgi vermesinden son
ra Orhangazi Caddesinin de 
vamı olan 1 nolu aralıkın 
planlar üzerindeki durumu in 
çelendi. Orhangazi caddesin 
deki yolun çeşitli defalar de 
ğişikliğe uğradığı saptandı. 
Yapılan ilncelemelerde de
ğişikliklerin 1962 planında 
17 metre olan yol uygula
mada 14.5 metreye düşü
rülmüş, 1.6.1973 tarihinde I- 
se 12 metre olarak yeniden 
değişikliğe uğratılmıştır.

Bu arada 1962 planına sa 
7 dik kalınarak 1 nolu aralı

ğın Orhangazi Caddesi yö
nünde düzeltilmesi için yo
lun sağ tarafının kamulaş
tırılması kabul edilmiştir. 1 
nolu aralığın sol tarafında 
yeni yapıların oluşumuna baş 
lanınca yakınmalar üzerine 
yapımlar belediyece durdu
rulmuş ve kamulaştırmanın 
yanlış olduğu hükmüne va

rılarak bu kez kamulaştır
ma sol tarafa kaydırılmış
tır. Yakınmaların bu kez kar 
şı taraftan gelmesi üzerine 
durumu görüşmek için mec
lis olağanüstü olarak Baş
kanca toplantıya çağrılmış
tır. İlk toplantıda sağlıklı bir

MÜNÜBÜSLER 
BURSA’YA 30 LİRAYA 
GÖTÜRÜYOR

Petrole yapılan zamlar
dan sonra Bursa Gemlik mi
nibüsleri 30 liraya çıkarıldı.

Şehirler arası taşımacı
lık ücretlerinin valiliklerce o- 
luşturulacak komisyonca 
saptanmasının gecikmesi ü- 
zerine şoförler kendiliğinden 
Bursa Gemlik arası ücretle
rini geçici olarak 30 liraya 
çıkardılar. 

AP GENEL BAŞKANI DEMİREL 
GEMLtK’E GELİYOR

karar alınamayınca ikinci 
toplantıya İl İmar Müdürü 
çağrılmıştır. Meclis çalışma 
larında sonuç olarak şu ka
rar alınmıştır.

Mevcut yolun 14 metre 
olarak oluştuğu dikkate alı
narak,1 nolu aralığın 14 met

Haydariye Köyü 
Kalkınma
Koop.
Kongresi
Yapılıyor

Yazısı Sayfa 2 de

AP Genel Başkanı Süley
man Demirel bugün saat 17. 
de Gemlik’e gelerek bir ko
nuşma yapacaktır.

Bugün Bursa’ya gelecek 
olan AP Genel Başkanı Sü
leyman Demirel İznik, Yeni
şehir, Orhangazi ve Gemlik’ 
te açık hava toplantılarında 
konuşma yapacaktır.

AP Genel Başkanı 
Süleyman Demirel bugün 
yıllardır söylediklerini tek
rarlayacak.

re olmasında kamu yaran 
bulunmaktadır ve yolun iki 
cephesinde bulunan yapıla
rın bedelsiz olarak kamu
laştırılması ve imar planının 
buna göre değiştirilmesi ka
rarlaştırılmıştır.

Esnaf Kefalet 
Kooperatifinin 
Genel Kurul
Toplantısı
Yarın Yapılıyor

S.S. Gemlik Esnaf ve 
Sanatkârlar Kefalet Koope
ratifinin 24. olağan genel 
kurul toplantısı Yeni Düğün 
Salonunda yarın yapılıyor.

Saat 10.30 da başlıyacak 
olan genel kurul toplantısın 
da 45 gün vadeli karşılıklı 
yardım fonundan verilen kre 
dinin 2 bin liradan 60 gün 
vade 3 bin liraya çıkarılma
sı kararlaştırılacaktır. Top
lantıda 1979 bütçesi görüşü 

ı lecek, hizmet binası yapımı 
için karar alınacaktır.

Süresi dolan iki yeni yö
netim kurulu üyesinin de se 
çileceği genel kurul toplan
tısında, MC döneminde ku
ruluşu gerçekleştirilemiyen 
ESKIMTAŞ’ın taşra kolları 
olan Esnaf ve Sanatkârlar 
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 
Temin, Tedarik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. nin (GESGİM- 
TAŞ) kurulması için yetki is
tenecektir.

Bozüyük’e
Atandı

Gemlik Suni İpek Fabri
kası Ticaret Müdürü İlhan 
Dinçer, Bozöyük Seramik 
Fabrikası İdari İşler Müdür 
Yardımcılığı görevine atan
dı.

1973 yılında Gemlik Su
ni İpek Fabrikası Ticaret 
servisine Şef olarak atanan 
İlhan Dinçer, bir süre son
ra Ticaret Müdürü oldu. Çev 
resinde sevilen ve başarılı 
bir yöneticilik yapan İlhan 
Dinçar’in Bozöyük Seramik 
Fabrikasına Müdür Yardım
cısı olarak atanması sevinç 
yarattı.

Alkaya
Bursa Tabibler Odası

Üyeliğine Seçildi

Diş Tabibi Doğan 
Bilecik, 
Yönetim Kurulu

Delege
Seçimleri
Tamamlandı
CHP Tüzüğü gereğince 

bütün yurtta başlatılan muh
tarlık bölgesi parti temsil
ci ve delege seçimleri ta
mamlandı.

1 Mart günü başlatılan 
temsilci ve delege seçimle
rinden sonra ilçe Yönetim 
Kurulları için Nisan ayında 
seçimler yapılacaktır.

İlçemizin genç diş tabib- 
lerinden Doğan Alkaya Bi
lecik Bursa Tabibler Odası 
Yönetim kurulu üyeliğine se 
çildi.

Geçen hafta Bursa da ya 
pılan genel kurul toplantı
sında yönetim kurulu üye
liğine aday gösterilen genç 
Diş Tabibi Doğan Alkaya, 
yapılan seçimlerde listeyle 
birlikte yeni yönetim kuru
luna girmeyi başardı.
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HARADAN 
HARAYA

Demirel Geliyor...
Boy, boy fotoğraflar, pankratlar, af'nler ve afifler

de şenlikli yazılar; Demirel geliyormuş!..
Konuşacak Demirel, alkışlayacaklar Demlrel'l.. «Kur 

tancımız» diyecekler, «Umudumuza diyecekler, «Barajlar 
kralı» diyecekler, «Milliyetçilik» diyecekler, «MCalümcn- 
hk» diyecekler.! Diyecekler de, diyecekler..

Başını arkaya ata, ata konuşacak.. Gerine 
gerine konuşacak.. Neler demiyecek kil Diyecekleri bel
li, politikaya düştüğü günden bugüne değin söyledikle
riyle belli... Yaptıklarıyla, yapmad klarıyla, temsil ettik
leriyle belli...

Dinleyecek Demlrel'l Orhcnell’nln yoksul köylüleri.. 
Gemlik'in Orhangazi’nin sömürülen üreticileri.. Alkışla
yacaklar... Alkışlandıkça coşacak O; coştukça c'a alkış
lanacak.. Sonra dönecek Bursa’ya dava arkadaşlarıyla 
(I) ve Çelikpalas'ta yorgunluk çkcracak.

Evet, Demirel geliyor.. Bunca telaş, gürümü, ı:ğıc- 
şın nedeni bu.. Demirel geliyor.. Meydanlar dolmalı, top
lanmalı insanlar.. Mehter de çalmalı, besmele de geti
rilmeli.. Sonra da konumah Demire).. Herşey «Böyyük» 
olmalı, herşey...

Havalar da hem ne güze!.. Demokrasi beyle hava
larda daha güzel... Böyle güzel havalı demokrasilerde, 
Demirel’ln gelmesi bir bambaşka güzel!..

Şu solcular da olması, herşey daha güzel olacak 
ama neyse!..

Bu solcular güzel havalan da sevmezler, güzel ha
valı demokrasileri de. Bunlar; sevmeyince de, «Milliyet
çi» olamazlar elbette!.. Havalcr.n bozması, demokrasi - 
nin bozulması, bozuk havalı demokrasilerin başgöster- 
mesi hep onların yüzünden.. Ah, şu solcular bir olmasa!..

İhracat bu solcular yüzünden artmıyor!..
Ödemeler dengesi bu solcular yüzünden açık veriyor!
Pahalılığın nedeni de onlar!.
Hele, hele sanayileşmeyişimizin nedeni mutiaka on

lar, dış borçlar onlar yüzünden doğup, onlar yüzünden 
büyüyor.

Ah şu solcular bir olmasa!..
Onlar Demirel'i de dinlemezler.. Dinleseler bir, ne 

kendileri bozulacaklar, ne de bozukluklar olacak!.. De
mirci'de zaten onlara konuşmayacak.. Demire! köylüle
re konuşacak, bir kısım işlere konuşacak, esnafa ko-. 
nuşacak, fakat solculara konuşmayacak.. Onlar dinle
mezler Demirel’i.. Dinleseler solcu olmazlar zaten!..

Demirel geliyor, Demirel geliyor.. Demirel geliyor 
dağlar!.. Demirel geliyor taşlar!.. Demirel geliyor kuşlar!.. 
Demirel geliyor gök, deniz, bulut.. Karşılayın, arabaları
nızı benzinle doldurun, bidonlarınızı benzinle doldurun, 
gelin, gelin, Demirel geliyor!..

Demokrasi ne güzel!. Havalar ne güzel!.. Sular ne 
güzel!.. Güzel havalı, güzel sulu demokrasi ne güzel!.

Aman, havalar bozmasın.. Aman, kış gelmesin.. Hep 
Demirel gelsin!. Kış gelmesin..

Sahi, havalar bir bozarsa, demokrasiye ne olur a- 
cep; ne olur!..

İLÂN
Cumhuriyet Savcılığından

Gemlik Ceza Evinin 1979 mali yılı Ekmek ve Çiğ 
gıda ihtiyacı açık eksiltme ile satın alınacaktır.

Ekmeğin muhammen bedeli 32.625 lira geçiçi 
teminatı 978.75 lira çiğ gıda maddesinin muhammen 
bedeli 47.815 lira geçiçi teminatı 1434.45 liradır.

İhale 2. 4. 1979 Pazartesi günü saat 9.30 da 
Cumhuriyet Savcılığında toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır.

Şartname mesai saatleri içinde Cumhuriyet Sav
atında görülebilir.

Taliplilerin belirli günde teminatlarını yatırarak ko
misyon müracaatları rica olunur.

Kayıp
16 ER 853 plâka nolu 1976 model 135 Fergu- 

son traktörümün ruhsatını kaybettim.
Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür.

Mehmet Altan

Sayfa 2
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| Sayın Gemlikliler | 
î ZEYAK yakıtı kesenize uygun j 
< ev içinde yer tutmaz, Gaz, Mazot
{ Odun, Kömür aratmaz, Termosifon, J
| Soba için tasarruflu yakıttır |
( Ateşiyle çok güzel ızgara yapılır
t Her zaman temin edilir. ı
n Azim Ticaret f
I İstiklâl Cad. No. 53 GEMLİK |

essffiaa SsSSfess W1*' EsssKte» Csbskö ’teiMsa*

cSteSSa e»=sn>®ta r.-rase®ts e«*we=«»ıf >
J İsim Düzeltmesi |
” Gemlik Nüfus Kütüğünde kayıtlı olan Hateve *
| Refik ismim Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 1 

g 28. 2. 1979 tarih 1979/15 esas 1979/27 karar sa- s
yıları, ile (REŞİDE) olarak düzeltilmiştir. 1

■ Duyurulur. |

( REŞİDE

HAYDARİYE KOYU KALKINMA

Haydariye Köyü Kalkın
ma Kooperatifinin yıllık ola
ğan genel kurul toplantısı 
çarşamba günü yapılıyor.

İlçemizdeki Köy Kalkın
ma Kooperatifleri içinde ilk 
kez bir proje gerçekleştiren

Haydariye Köyü Kalkınma 
Koope. afifinin genel kurul 
toplantısında yeni yönetici 
ler seçilecek ve 1979 bütçe 
si görüşülerek karara bağ 
lanacaktır.
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| Gemlik Körfez’i |
Okuyunuz, Okutunuz |

x Abone Olunuz 2
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DÜZELTME

Geçen hafta gazetemizin 2. sahifesinde ya
yınlanan Alemdarlar Enternasyonal Ticaret ve Yağ 
Sanayi A.Ş. nin kongre ilanındaki Alemdarlar 
kelimesi (Alemdar) olarak düzeltilir

DÜZELTME

Kent Sabun ve Deterjan Sanayi A.Ş. du
yurusunun 1. nci satırındaki ve 3. ncü madde
sindeki 30. 6. 1978 (1.1. 1978) olarak düzel
tilir.

YAPRAK EMLAK
SATIŞLA BİTMEYEN HİZMET

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

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

İKİ SİYASİ POLİSİN 

HALKA DOĞRU 

SİLAH ÇEKMESİ

KINANDI
Bursa Emniyet Müdür

lüğü Siyasi Şubesine bağ
lı iki polisin gazinolar ö- 
nünde halka karşı silah 
çekmesi tepki yarattı.

Ali Galip Terim' Recep 
Doğru ve Recep Ekici a- 
dındaki kişilerin şikayeti ü 
zerine ilçemize gelen iki 
siyasi şube görevlisi po

lisin, gazinolar önünde top
lanan halka karşı silah çek

mesi kınandı, YSİ-İŞ Sen
dikası ile İşçi Kültür Der
neği yayınladıkları basın 
bildirisinde özetle şunları 
söylediler :

" Kışkırtmalarla devle
tin resmi güçleri halk i- 
le karşı karşı bırakılmak 
isteniyor. Halkımız oyunlara 
gelmiyeeek ve bu oyunlar 
bozulacaktır."



SEMLİK KÖRFEZ 24 MART 1979
Sayfa 3

içsel gerilimin) durduramayan kişiler 
gereksiz tepkilerle doludur. Yeril, yersiz 
tepkileriyle, bu İnsancıklar bulundukları or 
tamda, canlı güçlerinden yitirmediklerini, 
böylece ispatlamaya çalışırlar. Gerçekte 
çok şeyler yitirmişlerdir. Yitmişlerini göster
memek. için yapılan yıkıcı çıkışlarla çevre
lerine alkış tutarlar. Alkış, yaşa, varol ses
leriyle, giderek gerçekleri de göremez o- 
lurlar. Böylece. düşünleri, duygu, davra
nışları da bozulur. Giderek, gerçekler da
ha da çarpıtır, değiştirir olurlar. Tüm bu 
olgular içinde gelecekten, ilerde, kendi çı
karlarına ters düşecek oluşmalardan ürk
me, üzüntü duyma gibi içlerini yiyen cinleri 
kovamazlar. Öyle açmaza glrerierki, karşı
sında gerçek tavrım belirlemiş kişiler, kü
meler, bu hasta ruhlu kişilerin hedef tah- 
talandır. Hırslan, kinleri, günün birinde, kör 
kuyuya götürür onlan. Bu kuyudan çıkmak 
için sürekli kurtarıcı el beklemeleri boşu
nadır. O kurtarıcı eller, dışarda başkasına 
alkış tutmaktadır. Alkışlar, omuzlamalar se
çilen yeni önderi arkalayarak» umut» ara
malar içindir, yine. Eskiye her önder çev
renin avucunda eriyip gider; belirli tutku, 
hastalıklara tutulmazsa. Hırs kötü şeydir. 
Kin de ondan daha kötü.

Bugünün, Türkiye genelinde muhalefe
te bakıldığında yukarıdaki tanımlamalar yer 
li yerine oturur. Hükümetten düştüklerinden 
bu yana ne denli saptırmaca sözcük tüm
ce varsa dillerinden düşmüyor. Oysa, ulus, 
muhalefetten yapıcı tavır beklemektedir. 
Günler geçtikçe kimin haklı, kimin haksız 
olduğu belirginleşiyor iyice. Ama bakıyor
sunuz muhalefetin başına, Türkiye batak
ta. Doğru, dün kendileri hükümeti bıraktık- 
Icnnda bataktaydı, batıyordu. «Enkaz» ı te
mizlemek kolay olmadı. Tam temizlendi de 
denemez. Alınan milyarlarca borcu bir an- 
dc ödemek elası mı? Hükümetin gerçek tu
tumu borç ödemesinde kc'cylıklara yoi aç
tı. Ecevit Hükümetine güveni var dışarının. 
Dış ödemeler, dışalım — satımlar, yardım
lar gelişir iyi bir yola girer. Ekonomik bo
zukluğun yanında btztere bırakılan en büyük 
«ENKAZ» topsa! yapının bozukluğudur. Düş 
man kamplara böldüler, çıkartan için top
lumu. Muhalefet başlannm ikide bir hükü
meti düşürme eylemleri boşa çıktıkça, Türk 
Ulusu’nu hükümete isyana çtğarıyorlar. Bu 
işin öncülüğünü de AP Başkanı Cumhuri
yet çocuğu Süleyman Demirel yapmakta, 
bu eyleminden büyük paylar çıkmakta, bü

yük sözler etmektedir.
Yukanda değindik. S. Demirel'in, batır

dığı ekonomi, bir birine düşman ettiği top
lum umurunda değil. O, hükümet olma has 
«alığına tutulanların başında gerçek yol 
gösterici (!) Durmaksızın, halkın, ulusun 
duygularını gıdıklayarak bir yere tırman
ma yarışında tek insan. Hükümet Başkanı- 
na «utanmaz» diyerek siyasi terbiyesini ser 
gileyen «Umut Süleyman» yetmeyen «Cüce 
Kafa» sı kendini yemekte. Önder olan bir 
kişinin aklından zoru olmasa, karşısındaki 
hükümet liderince «put» demeye dili varır 
mı? «Umut put oldu» sözü sağlam kafanın 
yapacağı bir gaf mıdır? Eu «umut» un ar
kasında bugün yine milyonlar var. Bu de
mektir ki, milyonlar da puta tapanlar. Da
hası, bu milyonlar Demirel’in kafasında İs- R 
lâm dininin dışında mı? Böylece, abuk sa- ■ 
buk sözlerle, davranışlarıyla Muhalefetin 
«başı» ne olduğunu ortaya koyuyor. Asker- D 
İlk, O nun deyimiyle «Satışa çıkarılmış» sa ■ 
nedenlerini de ortaya koymak, ulusseverli- 
ğin ta kendisidir. «Cüce kafanyla, cüce atı- 
lımlanyla (!) Ulus yönetilemez di, yönetile- 
medide.

Muhalefetin, hükümetten hesap sorma
sı kadar doğal şey olamaz. Şu unutulma
malı. Hükümet, kendilerinden hesap sorma
ya kalkarsa bir gün (Ner de öğünler) Yeni
len, içilen Aile kuruşları konularında nasıl 
verecek hesabı? Suntalar, muntalar, Şellef- 
yan'iar, Yahya’lar, Morison’lar nedir? Ak
layabilecek mi kendisini muhalefetin başı. 
Radyoda, televizyonda hükümetin eleştiril
diğini izliyor, duyuyoruz. Acaba, zaman-ı 
devletlerinde var mıydı bunlar. Ağızlara ki
lit vurulduğu, kalemlerin kırıldığı günler pek 
uzaklarda değil. Bu kuyruk var, yoklar var E 
demek yetmiyor. Her akşam, tonlarca de- ■ 
mirin, çimentonun, yağın, şekerin, akarya
kıtın beyannamelerinin verilmediğini öğreni- H 
yoruz TV haberlerinde. Bu tüketim malları, R 
denetimler yapılmayıp yakalanmasaydı; sa
tıştan elde edilen kârlar nasıl bölüşülecek- 
ti. Demek ki Türkiye de uzun süre, kaçak
çılıktan, soygunculuktan, vurgunculuktan 0 
milyoner olma kapılan açılmış, bunları ya- E 
panlar arkalanmış.

Yurdumuzun, ulusumuzun «Ciğerlerini, ■ 
midesini, böbreklerini kalbini» bu hükümet ■ 
masaya bırakmadı ameliyatla. Geç de ol- 1 
sa onları yerine koymaya çılışıyor. Neyse R 
ki beyin yerinde. Ya beyin olmasaydı, o- R 
narım yapılabilir miydi?

Kongre İlânı

Gemlik TÖB-DER Şubesinin 6. olağan genel kurul toplantısı 7 Nisan 1979 
Cumartesi günü saat 11.oo de şube lokalinde aşağıdaki gündem gereğince ya
pılacaktır.

Üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu

Gündem:

1— Açılış ve devrim şehitleri için saygı duruşu
2— Kongre divanının oluşturulması
3— Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4— Denetleme kurulu çalışma raporunun okunması
5— Raporlar üzerinde eleştiriler
6— Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması
7— Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
8— Genel merkez temsilcisinin seçimi
9— Dilekler ve öneriler.

EFES PİLSEN
MEDİ TİCARET

Mehmet Buçukoğlu

EMİRLERİNİZİ BEKLERİZ

Tlf : 1479

Garaj Civarı Göl Sok. No. 26 (Eski Efes Pilsen Deposu) Gemlik

GÜVEN
Elektrik A t e Iy e s i

MEHMET ÇİNKURT

BİLUMUM ELEKTRİK TESİSATLARI 

UZAKTAN KUMANDA TESİSATLARI 

MOTOR TAMİR VE BAKIMI 

OTOLARA RADYO TEYP YE ANTEN TAKILIR*

Balıkpazan Mah. 2 Nolu Cad. No. 57 GEMLİK

MÜJDE,»
KETE Aile Pastahanesi

Bil’umum Pasta Çeşitleri, Nikâh, Düğün, 

Şeker ve Pastasıyla ve Özel KETE’siyle 

Sayın Gemlik Halkının Hizmetine Devam Etmektedir.

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

KONGRE İLÂNI
Umurbey Avcılar Kulübü Derneğinin kongresi 8 Nisan 1979 Pazar günü saat 

21.oo de kulüp lokalinde, ekseriyet temin edilemezse 15 Nisan 1979 Pazar gü
nü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Yönetim Kurulu
Gündem:

1 — Açılış
2 — Kongre divan teşkili ve saygı duruşu
3 — Faaliyet raporlarının okunması
4 — Raporların müzakeresi ve ibraı
5 — İdare heyeti ve denetçilerin seçimi
6 — Dilekler ve kapanış

i i

M Her Çeşit Cilt İşleri Yapımına® 

| Seri Olarak Başlanmıştır KÖRFEZ BASIMEVİ Ö 

|__________ • i

Duyurulur

CAMCI KALFASI ARANMAKTADIR.
DOLGUN ÜCRET YE SİGORTA İŞVERENE AİTTİR.

AZİM TİCARET
İstiklâl Caddesi No. 53 — GEMLİK



SORUMLU MÜDÜR

HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemlik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : Şirin Paıajı 
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24 Mart 1979 Cumartesi
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ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
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GEMLİK’İN EN GÜZİDE YERİNDE İNŞAASINA BAŞLADIĞI 

GÜRLELİLER İŞ HANI’nda asansörlü. kalörIferü 
DÜKKÂN VE BÜROLARI. HER KESEYE UYGUN FİATLARLA

SİZLER İÇİN YAPIYOR
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Peşin veya 24 Ay Vadeli Satışlarımıza Başladığımızı Sayın İhtiyaç Sahibi ve 

Tasarruf Sahiplerine Duyururuz.

i

MÜRACAAT :
ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 -f GEMLİK 
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Kızıldere Olaylarının 
Kınanması İçin Yapılan 
Gösteride iki Kişi Yaralandı

CHP İlçe 
Kongresi
15 Nisan Günü 
Yapılacak

Kızıldere olaylarının ye
dinci yıldönümünü kınamak 
için Ahmet Dural Meydanın 
da düzenlenen toplantıda 
patlıyan silahlardan iki kişi 
yaralandı.

Sah günü saat 16.30 sı
ralarında Ahmet Dural Mey
danında Kızıldere olaylarını 
anmak için izinsiz bir toplan 
tı yapan yüze yakın Devrim
ci genç. Ktzıldere'de öldürü
len Mahic Cayan, Cihan Alp 
tekin. Ömer Ayna,

Saffet Alp,, Ertan 
Saruhan. Ahmet Atasoy, Ni 
hat Yılmaz, Hüdai Ankan. 
Kazım Özüdoğru ve Saba
hattin Kürtün anısı için Dev 
hm andı içildikten sonra Car 
şı Hamamı önünden önce iki 
el sonra üç el silah sesi du
yuldu. Bir anda bu silahla

ra meydanın her tarafından 
karşılık verildi. Bu arada Su 
ni İpek Fabrikası İşçilerin
den Burhan Bulut seken bir 
kurşunla dizkapağının üze
rinden yaralandı.. Yaralı Tıp 
Fakültesine kaldırılarak te
davi altına alındı. Öte yan
dan Nursen Yener adlı öğ- 
rencininde tabanca kurşu
nu île hafif olarak yaralan
dığı öğrenildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

İlçe Savcı Yardımcısı Ol 
cay Öner, olaylarla ilgili o- 
iarak Necati Kartal ve Se
zai Şahin adlı gençlerin si
lah ile yakalanarak tutuk
landıklarını belirtti. Savcı 
Yardımcısı Olcay Öner, so
ruşturmanın derinleştirildiği
ni bildirdi.

Kızıldere olaylarını kınamak için izinsiz gösteri yapıldığı sırada silahlar patladı. Ortalık 
bir anda "1 Mayıs” alanına döndü. Bu arada Burhan Bulut ve Nursel Yener yaralandı.

CHP İlçe Yönetim Kuru
lu Başkanlığından yapılan a- 
çıklamaya göre ilçe kong
resi 15 Nisan Pazar günü 
yapılacak.

CHP Tüzüğü hükümleri 
gereğince 1976 yılında top
lanan kurultaydan sonra ilk 
kez ilçe kongreleri yapıla
caktır. Genel Yönetim Kuru
lu Karanyla iki yıl süreyle 
ertelenen kongrelerin ilki 1 
Mart günü muhtarlık bölge 
toplantılarında seçilen tem
silci ve delegelerle başladı. 
Daha sonra ilçe Kadınlar Ko 
lu Kongresi, İlçe Gençlik Ko 
lu Kongreleri yapıldı. İlçe Yö 
netim Kurulu kongresinin i- 
se 15 Nisan 1979 Pazar gü 
nü Atlas Sineması Salonun 
da saat 10.00 da yapılaca
ğı öğrenildi.

CHP İlçe Yönetim Kuru
lu seçimlerine iki listenin 
katılması bekleniyor.

CHP Gençlik Koluf

Haydariye Köyü Kalkınma Kooperatifi
Kongresi Yapıldı

Kongrede Tüketim Mağazası
Ve Hangar Yapılması
Kararlaştırıldı

Haydariye Köyü Kalkın
ma Kooperatifinin yapılan 
genel kurul toplantısında 
mevcut traktör projesine ek 
olarak bir hangar ve tüke
tim mağazası yapılması için 
yönetim kuruluna proje ha
zırlama yetkisi verildi.

Divan Başkanlığını Or- 
Köy Bursa Başmüdürü Özer 
Belirin yaptığı genel kurul 
toplantısında okunan yöne
tim kurulu çalışma raporun
da bürokratik engellerin ko
operatiflerin işleyişlerini ak
sattığını belirterek «Bir bu
çuk ay önce onaylanmak i-

çin Ankara'ya gönderi

len traktör projemiz'in ona
yı bürokratik nedenlerle ger 
pekleşmediği için hergün ge 
lişen enflayon sonucu alına
cak ekipmana kooperatif 
katkımız yetişmiyecektir» de 
nildi.

SEÇİMLER YAPILIYOR
Gemlikte kurulu Kalkın

ma Kooperatifleri içinde ilk 
kez projeli bir çalışma içi
ne girme başarısını gösteren 
Haydariye Köyü Kalkınma 
Kooperatfinin yeni yönetim 
kurulu üyeliklerine Kadri Gü 
ler. Hakkı Aslan, Dursun Ay 
din, Rıfat Apak ve Remzi 
Beki seçildiler.

Su Ürünleri Koop.
Başkanı Aydın

“Körfezde ve
Kıyılarımızda 
Yağmacılık Artık 
Açıkça Yapılıyor” 
Dedi

Sınırlı Sorumlu Su Ürün
leri Kooperatifi Başkanı Meh 
met Aydın gazetemize yap
tığı açıklamada «ilgisizlik yü 
zünden kıyılarımızda ve kör
fezde yağmacılık artık açık 
olarak yapılmaktadır» dedi.

Körfezdeki balık soyunu 
kurtarmak için trolcülerle u- 
zun süre mücadele ettikle
rini, buna karşı resmi kuru
luşların herşeyi görmemizlik 
ten gelerek yağmacıları ko
ruduklarını söyleyen Su Ü- 
rünleri Kooperatifi Başkanı 
Mehmet Aydın, «Kolluk kuv 
vetleri yasa hükümleri ce
zai müeyyide getirmiyor gi
bi sözlerle işi oluruna bıra
kıyorlar. Aslında yasal gö
revliler çıkar çevrelerinin et
kisinde kalıyorlar. Doğa kay 
naklarını koruyamamamız ne 
deniyle gelecekte denize an 
cak uzaktan bakabileceğiz.

Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Mehmet Aydın, a- 
karyakıt sıkıntısının balıkçı
lar tarafından daha da çe
kildiğini bildirerek karaborsa 
dan benzin ve mazot temin 
ettiklerini ilgililerin gerekli 
tahsisatı balıkçılara verme
lerini İstedi.

Esnaf Kefalet Kooperatifinin 

Yıllık Kongresi Yapıldı 

Kongrede Bina Yapımı İçin 
Karar Alındı

Gemlik Esnaf ve Sanat
kârlar Kefalet Kooperatifinin 
yıllık genel kurul toplantı
sı yapıldı ve mevcut arsa ü- 
zerine bina yapımına karar 
verildi.

Pazar günü Yeni Düğün 
Salonunda toplanan genel 
kurulda okunan çalışma ra
porunda 1978 yılı plasmanı
nın 16 milyon 286 bin lira
ya yükseltildiği belirtildi. Or
tak sayısının 597’ye çıkarıl- 
dığınında açıklandığı raporda 
45 bin 515 liralık kar elde 
edildiği ve yasa gereği bu 
gelirin ilgili fonlara aktarıl
dığı açıklandı.

Esnaf Kefalet ve Kredi 
Kooperatifinin genel kurulun 
da ayrıca karşılıklı yardım
laşma fonunda kullanılan 45 
gün vadeli 2000 TL. 60 gün 
vade ve 3000 TL. ya çıkarıl
dı. GESKİMTAŞ ın kurulma
sına yetki verildi ve daha ön 
ce Gazhane caddesinde a- 
lınmış olan binanın yıkılarak 
yeni bir kooperatif binası ya 
pılnıası için yönetim kuru
luna yetki verildi.

Yönetim kurulunda açık 
olan İki üyelik için yapılan 

seçimlere yine ayni kişiler 
seçildi.

Lise'de Öğrenciler 
ABD'yi Kınadı ve 
Bayrağını Yaktı

Gemlik Lisesi öğrencile
ri Perşembe günü öğle ye
meğinden çıktıktan sonra 
ABD bayrağını sembol eden 
bir bezi yakarak ABD yi kı
nadılar.

Öte yandan öğrenciler 30 
Mart Cuma günü öğleden son
ra okula gitmeyerek polisin 0- 
kulda arama yapmasını pro
testo ettiler.

CHP Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeleri Rafet Kah
peli, Handan Işık, Haşan Uzun, Taner Özdemir (Bşk.), AN 
Keskin, Nuri Çelik görülüyor.

Başkanlığına 
Taner Özdemir 
Getirildi

CHP İlçe Gençlik Kolu
nun yapılan yıllık olağan ge 
nel kurul toplantısında baş
kanlığa Taner Özdemir se
çildi.

Çarşamba günü saat 12 
de parti lokalinde yapılan 
genel kurul toplantısında o- 
kunan çalışma raporunda 
CHP li gençliğin birlik ve be 
raberlik içinde hükümetin al
mış olduğu kararlan halka 
anlatması ve parti ilkelerini 
ileri boyutlara ulaştırması is 
tendi.

CHP İlçe Gençlik Kolu 
Başkanlığı için yapılan se
çimleri Taner Özdemir'in ka 
zanmasından sonra yeni yö
netim kurulu üyeliklerine Ali 
Keskin, Haşan Uzun, Ali Ak
set, Mesut Öztin, Nuri Çe
lik, Handan Işık ve Rafet 
Karpeli seçildiler.
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 HAFTADAN 

HAFTAYA

Yiten Bir Gün. Sönen Bir Güneş
Yüzlerce kişinin gözü önünde, pazaryerlnde öldür

düler Demiri. Yarım kilo İstavrit almış, biraz marul ve 
yine yanm kilo domates.. Alışveriş yaparken yaklaşmış 
arkadan ve susturucu takılmış tabancasını beynine yö
neltmiş, ateşlemiş ve kaçmış katil.. Sanki kafasının İçin
dekiler İçin öldürüldüğünü kanıtlamak İstemişler ve ka
fasını hedef almışlar Demirin..

Tanımazsınız Demir Yaraşık'ı... Bu, ylrmlseklz yaşın
da, esmer, ortaboylu, büyük kahverengi gözlü, derin ba
kışlı, kirpikleri kıvnm, kıvrım, kafasının İçi gibi, yüzü de 
aydınlık delikanlıyı tanımazsınız..

Nerede pırıl, pırıl bir kafa varsa, nerede halkının 
mutluluğu için atan korkusuz bir yürek varsa, hedef se
çiliyor ve yok ediliyor.. Demlr'de böylelerlnden biriydi.

Esnaf arkasında koşmuş da yakalıyamamış!.. İşte 
böyledir bu.. Pazaryerinde insanlar vurulur, rahatça sı
vışır gider vuran... Yürüyen ayaklar durur olur, gören 
gözler görmez olur, işiten kulaklar sağır olur, taş ke
silir herşey ve katil elini, kolunu sallaya sallaya çeker 
gider... Geriye kanı kalır Demirin, geriye kanı kalır De
mirlerin...

Ve polis bültenlerine şöyle geçer olay : «..Vurulanı 
iyi tanırız, öğrenci olaylarına karışmıştır, filan dernek 
üyesidir, evlidir, yeni evlenmiştir..» Ve dosyalar ve ta
nıklar, soruşturma falan filan... Kapanır gider herşey.. 
Unutulur Demiri unutması gerekenler.. Ve yaşatırlar De
mir'!, Demirleri unutmaması gerekenler...

Demir yoksul bir ailenin çocuğuydu... Yüksek öğre
nim yapmıştı. Teknisyen olarak çalışıyordu. Yoksulluğun 
kader olmadığını anlatmak istiyordu, çevresine, çevresi
nin yoksul insanlarına... İddiasızdı, sadeydi, yalınlık onu 
belirleyen en büyük simgeydi... Ve bir de korkusuzdu, 
hiçbirşeye düşman değildi, faşizmden başka.. Ve faşizm
den başka da bir düşmanı yoktu. Onun için boy hede
fiydi faşizmin... Ve onun için yaşamını yitirdi, yaşamının 
yirmisekizinci yaşında...

Artık bu işin konuşulacak, yazılacak yanı kalmamış
tır.. Konuşulmamış şey kalmamıştır çünkü, yazılmamış 
şey kalmamıştır... Faşizm katliamlarını sürdürmektedir. 
İstediğini, istediği biçimde ve yerde hedef seçip yok ede
bilmektedir.. Bari birşey yapamıyorsunuz, bunu halka 
anlatın, yardım isteyin halktan. Deyiniz ki halka; «..Yıl
gınlığa, korkuya kapılmayın, peşine düşün katillerin, gör
düklerinizi söyleyin, kendi işinizdir bu, çünkü sustukça, 
geriledikçe çember daralır ve sıra sizin çocuklarınıza 
da, size de gelebilir, tutsak etmek istiyorlar sizi» Bunla
rı anlatın halka... Ne olursunuz, hiç değilse bunu yapın. 
Bunu da yapamıyorsanız, yapacağınız birşey kalmamış 
demektir. Bu iş sizin açınızdan bitmiş demektir.. O za
man da çekilip gitmeniz gerekir.. Yapacağınız bir şey 
kalmadıysa, çekilip gitmektir yapacağınız..

Herşey dialektik bütünlüğün değişmez koşulları için
de cereyan eder ve sonuçlanır.. Gidersen! zde buna gö
re gelişecektir herşey.. Demokrasi savaşma devam eder 
kitleler.. Faşizm bu toplumun yazgısı değildir. Düzeni 
koruma adına değil, halkı koruma adına, çocuklarımızı 
koruma adına iktidara geldiniz.. Bunu düşününüz.. Ve 
halka anlatınız herşeyi... Halkın birleşik gücünü gerçek
leştiriniz, halkın örgütlenmesini sağlayınız... Göreceksi
niz o zaman hem sizin için daha kolaylaşacak herşey.. 
Ve hem de faşizm kaynağında suçüstü yakalanacak... 
Bunu yapınız, bunu yapmanın zamanı gelmiştir.

Yine yanınızdadır, bunu yapmak koşuluyla kitleler.. 
Yine yanınızdadır, namuslu basın, ilerici yurtsever aydın
lar ve yine yanınızdadır, iyiyi, güzeli yaşamaya, sömü
rüyü defetmeye susamış bu halk..

Yeter ki, faşizmi, doğru olarak anlatın halka.. Ye
ter ki, birleşmeye çağırın halkı.. Yalnız kalmadığınızı gö
receksiniz.. Yeter ki bunu yapın.. Bunu da yapamadığı
nız takdirde, yiten hergünde ve sönen her güneşten so
rulu düşersiniz ve gecikecek her yarından ve sönecek 
her güneşten...

Demire! Konuştu 
Ama Ne Konuştu

AP Genel Başkanı Sü
leyman Demirel geçen haf
ta ilçemizde yaptığı açık 
hava toplantısındaki ko
nuşmasında hep aynı şey
leri yineledi.

Memurların, CHP’lile- 
rin ve daha çok köyler- 
d e n toplanıp getirilen

köylülerden oluşan kalabalık Demirel'in konuşmasında 
umudunu bulamadı.

Marmara Cam ve Ayna 
Ticareti

İbrahim Yiğit

Sayın İnşaat ve İhtiyaç Sahiplerin» 
Hizmetindedir

Osmaniye Mah. Pazar Caddesi 
(Isanın Kahvesi Yanı) GEMLİK

B Ö W E
Kuru Sistem Temizleme Fabrikası 

Modern Mavnalarımızla Cok Yakında 
Sayın Gemliklilerin Hizmetine Gireceğimizi 

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

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 50 TL 

İcra ve Mahkeme İlânları santimi 25 TL. 

Kayıp İlânları 100 TL

Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 15 TL 

Kongre İlânları 250 TL

Koop. Kongre İlanları 300 TL

Satılık Resmi Parselli Arsalar

OSMANİYE MAHALLESİ 11 EYLÜL 
İLKOKULUNA 200 METRE 

MESAFEDE ANA YOLUN
İKİ CEPHESİNDE RESMİ PARSELLİ 
36 PARSEL ARSALAR SATILIKTIR.

Müracaat ; Tlf 10 65
Zeytinhali No. 31 GEMLİK

Hürriyet, Bursa Hakimiyet 
G. Körfez Gazeteleri İlan ve 

Reklam işlerinizde 
Körfez Reklamcılık hizmetinizde

TLF : 17 97
İSTİKLÂL CAD. A. ŞİRİN PASAJI GEMLİK

ABONE

6 Aylık 50 TL

Yıllık 100 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar
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Tutucu, çıkarcı, vurguncu yönetimler
de İlk ele alınacak İnsandır. İnsanı en bü
yük engel gördükleri sürece rahatsızdır 
yönetciler. Öyleyse nasıl bir yöntem kul
lanılmalı ki, karşılarında hakkından geline
cek azınlık olsun. Televizyon, Radyo, basın 
ilk görülen, ilk akla gelenlerdir kuşkusuz 
Milyonlara, seslenmek, beyinlerini yıkamak 
toplumu robotlaştırmak, tek amaçtır. Şunu 
unutmayalım. Önceden şirin görünmek, çlr 
kin, korkunç yüzlerini bir zaman için giz
lemek, hünerleri arasındadır «istibdat» çı- 
lann.

Bugün, anarşi, terör faşizm diyoruz. 
Bu üç sözcük, nasıl geldi, kuruldu sözlük
lerimize, nasıl başköşeyi aldı? 1970 lere 
uzandığımızda, belki sözü edilen sözcük
ler dilimize girmemiş, bizlere yabancıydı
lar. Adam, çocuk kaçırmalar, banka soy
malar 1970 terde görülmeye başlandı. Ey
lemciler tavırlarını o günlerde koydular. 
Ünlü «12 Mart Muhtıra» sı zamanın baş
bakanının apar topar koltuktan düşmesi
ne neden oldu. 1970 den daha önceki yıl
larda kurulan, Türkiye Öğretmenler Sendi
kası sürekli hükümeti rahatsız ediyor; hü
kümette sendikaya diş biliyordu. En acı
masız baskılar öğretmenler üzerinde yo
ğunlaşıyor, yapılmayacak eziyetler yapılı
yordu öğretmenlere. Halk, öğretmen, ge
çim zorundaydı. Su başlarını kendi doğ
rultularında kullanılacak adamlara veren 
hükümet işi «garantiye» aldığı kanısınday
dı. Baskılar arttıkça yönetenler güç du
rumlarda kalıyor; daha ağır baskılar geli
yordu. Örneğin, o günlerde Bursa’da böy
le bir vali, böyle bir Milli Eğitim Müdürü, 
Gemlik’te böyle bir Kaymakam vekili var
dı. Bursa'da «İmparatorluk» kurmuş olan, 
Milli Eğtim Müdürüne, hele bir selâm ver
meyin yandınız. Bu müdürün şakşakçılığı
nı yapan, paltosunu tutanlarda öğretmen
lerdi. Çıkanna düşkün bu kişiler, bugünün 
oturumlarında da gündemde. İşte bu or
tam içinde, 1969 da, sendikaca bir eylem 
başlatıldı. Tüm Türkiye'de derslere girme
mek. Eylem sonrası «Boykot» a katılanlar 
yargıçların karşılarına çıkarıldılar, disiplin
sizlikten ötürü de sürgünlük yerlere gön
derildiler. Bu olaylardan, baskı, sürgün ey
lemlerinden sonra, yukarıda belirtilen, kol
tuktan düşme olayı yaşandı Türkiye’de. 
Ulusumuz bir belgeyle, arkasına bakmadan 
kaçan bir başbakanı da bugüne değin u- 
nutmadı. Umarız, tarihe de Devr-i Süley
man'ın Yıkılışı olarak geçecektir. Çünkü 
bir hükümet gitmedi, yandaşlan da güm-

loylverdl, yapılan soruşturmalar sonucu 
Faşizmin ilk perdesi böylece kapanırken 
bir yenisi geliyordu düşen Süleyman’la.

MC lerl yaşadık. Basına, bazı İlerici 
gazeteleri okuyanlara yapılan baskıları da 
yaşadık yakın zamanda, iki gerici partinin 
bu olayları başlatması, bir üçüncüsünden 
destek gördüklerini de yaşadık. Radyonun 
Televizyonun kendilerin dönük nasıl kul
lanıldığını İzledik, Yukarıda değinildi. Ken 
dilerine dönük basın, radyo,* televizyon bir 
beyin yıkama araçları olarak kullanıldı. Ço 
cuklanmız eğitimsiz öğretlmslz bırakıldı. 
Yalnız, İçlerinde besledikleri «Komando - 
tara» serbest yaşama öğrenme olanakla
rını verdiler. Tutucu hükümetler ödün ve
re, vere memleketin soyo-ekonomik ya
pısını da zor, onarılacak bir kerteye ge
tirdiler. Bugün, sosyo-ekonomik yapı bo
zukluğunun sıkıntılarını acılarını çekiyoruz, 
—Demlrel televizyonda ekonomi bilgisi ve
riyor beyin yıkıyor— Sosyal, ekonomik a- 
çıdan zorluk içinde olan hükümet bir ö- 
lüm kalım savaşımı içinde. Ama, hüküme
tin her düze çıkış girişiminde muhalefet 
rahatsızdır.

İşte bu rahatsızlığın sonucuda, bir ey
lem düzenleme girişimi içine girdiler. Eko
nomi bozuk, bu bozulmuş ekonomiyi da
ha da onarılmaz bir çıkmaza mı sokmak 
isterler acaba? Öne sürülen bazı. hakları 
almaktır. Ama gerçeği gören gözler, bu 
eylemin ardında siyasal koku olduğunu da 
duymuyor değiller. Eyleme geçirilmek is
tenin Esnaf, Şoförler kendilerini eyleme ge 
çirmeye çalışan soy adı Tiyânşan olan u- 
lus vekili kişiden daha da bilinçliler. Dört 
günlük eylemde, kendi zararlarından da
ha çok, Türkiye’nin zararlarını iyi bilir dü
rümdalar ki, Tiyanşan gaza basmayı kes 
ti. Kuşkusuz şoför - esnaf vatandaşların 
sıkıntıları dertleri olacaktır. Bu, sıkıntı, 
dertler, anlaşma yoluyla giderilemez mî? 
Bu yola girilmeli. Kendisi dokunulmazlık 
zırhında olan Tiyanşan, suçu itmeye ça
lıştığı esnafları nasıl kurtarır? Hükümetin 
zorlukları ortada. A dan Z ye bozulmuş dev 
let yapısı işlerliğini yitirmiş, yeniden ka
zandırılma yolundayken işlerliğe, gözler 
başka yöne kaydırılıyor; hükümetin yapı
cı çalışmaları gölgelenmek isteniyor. Bu 
eylem, bugünkü ortamda başıray ulaşa
maz. Savaş içinde desteklememek gibi bir 
anlam çıkmaz mı ortaya. Bazı kimselerin 
hırslarına, şoför ve esnaflar, alet edilemez. 
Olmaz bu, bay Tiyanşan.

CHP İlçe Yönetim Kurulu Başkanlığından 
Kongre ilânı

İlçe Kongremiz 15 Nisan Pazar günü saat 10 da Atlas sinemasında aşağı 
da yazılı gündem gereğince kongresi yapılacaktır.

Mezkur gün ve saatte Kongre üyelerinin Kongrede hazır bulunmalarını 
rica ederim saygılarımla.

C.H.P. İlçe Y.K. Başkanı
Av. Nezih Dimili

GÜNDEM :

1 — Yoklama 2 — Kongrenin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılması 
3 — Kongre Başkanı He Başkanlık divanı seçimi 4 — Atatürk ve şehitler için 
saygı duruşu 5 — Delegelik sıfatına itiraz varsa inceleme komisyonu seçimi 
6 — Hesap Komisyonu seçimi 7 — Varsa diğer komisyonlar seçimi 8 — Yö
netim Kurulu raporunun okunması 9 — Denetçi Raporunun okunması 10 — 
Yönetim Kurulu Raporu üzerinde görüşme 11 — Hesap komisyonu raporu
nun okunması. Görüşülmesi karara bağlanması 12 — Yönetim kurulu ile De
netçinin aklanması (ibrası) 13 — Diğer Komisyonlardan gelen Raporların o- 
kunması görüşülmesi K. Bağlanması 14 — Seçim Sayım Döküm Komisyonları 
seçimi.

A) Yönetim kurulu başkanı seçimi
B) Yönetim kurulu üyeleri seçimi
C) Denetçi Seçimi
Ç) Üst kademe kongresine gidecek delegelerin seçimi

15 — Kongre üyelerinin dilekleri 16 — Ülke sorunları Yerel Komu işleri veya 
Parti Çalışmaları M. Görüşme 17 — Kapanış.

ULUDAĞ GAZOZ FABRİKASI
Gemlik ve Havalisi Satış Bayiliği Hizmetinize Girmiştir 

Tüm Gemliklilerin Siparişlerini Kabule Başlamıştır

Adres : Hamidiye Mah. Ilıca Cad. 
Ayşem Apt. Girişi — Gemlik

DENİZ
MEŞRUBAT DAĞITIM VE 
PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. : 979/1 Izalei'şuyu satış
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Şuyu-un izalesinin temini bakımından Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/12/1978 

tarih ve 978/309 esas ve 978/403 karar sayılı izalei'-şuyu ilamı ile satılmasına karar ve
rilen Gemlik Tapu Sicilinin 21/10/1966 tarih ve dafta : 2, ada : 538, sahifs : 192, par
sel ; 92 de kayıtlı Gemlik Kayhan Mahallesi Zeytinlik Mevkiinde kain 217,66 metrekare 
miktarlı ve kuzeyi : 93 ve 91 parsel, güneyi : 91 parsel, doğusu : 91 parsel ve batısı 
kısmen zeytinlik sokağı ve kısmen 93 parsel ile çevrili yarı ahşap ev yan kârgir yapılı 
bilirkişi tarafından 500.000.— lira kıymet takdir edilen iki katlı depo ve böcekhane açık 
artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
I — Satış 4/5/1979 Cuma günü saat 14.00 den 14.30 ye kadar Gemlik İcr* Dai

resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 14/5/1979 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

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

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

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % w 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin 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 979/1 izaleyi suyu sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. tf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dah'ldir. İcra Memuru

isim Düzeltmesi

Gemlik Asliye Hukuk Mah
kemesinin 21.3.1979 gün 1978- 
728 esas 1979-55 karar nosu 
ile (M. Necati Hocaoğlu) olan 
ad ve soyadımı Mehmet Necati 
Hocaoğlu olarak düzeltirim.

Duyurulur.

Mehmet Necati 
Hocaoğlu

Kayıp

Giresun Dereli Kazası Nü
fus Memurluğundan almış ol
duğum Nüfus Cüzdanımı kay
bettim.

Yenisini alacağımdan eski
si hükümsüzdür.

Cemal Elikesik 
Güzyurdu Köyü - Dereli
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Azot Sanayii T.A.Ş. Gemlik Montaj ve İşletme Müdürlüğûn'den
17<18 Nisan 1979 Salı-Çarşamba günleri E.S.E. veyadengi ve Meslekî orta ve ilkokul mezunlan, 18-19 Nisan

Çarşamba-Perşembe günleri Orta ve İlkokul mezunları Müdürlüğümüzde yapılacak imtihanla alınmak üzere o-
şağıda vasıfları belirtilmiş askerlik görevini yapmış ve Kimya Fabrikalarında çalışabilecek czeflîkle elemanlara 
ihtiyaç vardır.

İlgililerin imtihan olmak üzere Gemlik İş ve işçi Bul -ma Kuramımdan alacakları kartla Azot Sanayii TAS.
Gemlik Montaj ve İşletme Müdürlüğüne gelmeleri ricaolunur.

1) Elektrik Ustası 19) Pansumancı - Hastabakıcı
— E.S.E. mezunu (Elektrik Bolümü) veya orta okul — Sağlık Koleji mezunu

mezunu — 30 yaşını geçmemiş
— 35 yaşını geçmemiş — Mesleğinde tecrübeli bonservisi! iğne yapmaya eh-
— Mesleğinde en az 3 yıl tecrübeli liyetli ve kliniklerde daha önce çalışmış olmak
2) Elektrik Usta Yardımcısı 20) Düş işçi
— E.S.E. Mezunu (Elektrik Bölümü) veya orta okul — ilkokul mezunu

mezunu — 35 Yaşını geçmemiş
— 35 Yaşını geçmemiş — Gemilerden ağır parça tahliyelerinde tecrübeli oL
— Mesleğinde en az 3 yıl tecrübeli mak
3) Bobinajcı 21) Kaloriferci
— Ortaokul mezunu — İlkokul mezunu
— 35 Yaşını geçmemiş — 35 Yaşını geçmemiş
— Mesleğinde en az 3 yıl tecrübeli — Bonservisi! ehliyetli ve enaz mesleğinde 3 yıl tec-
4) Düz İşçi rübeh olmak
— Ortaokul mezunu 2?', Tesisatçı
— 30 yaşını geçmemiş —- İlkokul mezunu
— Elektrik ölçü aletlerinden anlıyor olmak — 35 Yaşını geçmemiş
5) Usta — Bonservisi!, ehliyetli ve en az mesleğinde 3 yıl tec-
— E.S.E mezunu rübeh olmak
— 35 Yaşını geçmemiş 23) Düz işçi
— Elektrik ölçü aletlerinden anlıyor olmak — İlkokul mezunu
6) Usta yardımcısı — 30 yaşını geçmemiş
— E.S.E mezunu —; Tecrübeli ve işletmede çalışabilecek kapasitede
— 35 Yaşını geçmemiş olmak
— Elektrik ölçü aletlerinden anlıyor olmak 24) Düş işçi
7) Telefoncu — İlkokul mezunu
— Ortaokul mezunu — 35 Yaşını geçmemiş
— 35 Yaşını geçmemiş — Tecrübeli ve inşaat işlerinden anlıyor olmak
— Santral ve aporat bakımından anlıyor olmak 25) Çinkocu
8) Argon Kaynakçısı — İlkokul mezunu
— En az ilkokul mezunu — 35 Yaşını geçmemiş
— 35 Yaşını geçmemiş — Bonservisi! ve mesleğinde en az 3 yıl tecrübeli ol-
— İş tecrübesi ve bonservisi) olmak mak
9) İzoleci 26) Ahçı
— En az ilkokul mezunu — İlkokul mezunu
— Mesleğinde en az 3 yıl tecrübeli ve bonservisi! — 35 Yaşını geçmemiş
— 35 yaşını geçmemiş — Mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli ve bonservisi! ol-

10) Kaynakçı mak
— E.S.E mezunu 27) Garson
— 30 yaşını geçmemiş Ortaokul mezunu
— Mesleğinde en az 3 yıl tecrübeli ve bonservisi! — 30 yaşını geçmemiş

11) Frezeci — Mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli ve bonservisi! ol-
— E.S.E mezunu mak
— 35 Yaşını geçmemiş 28) Ocakçı — Garson
— îs tecrübesi ve bonservisi! olmak — Ortaokul mezunu

12) Konstrüktör Ressam — 30 yaşını geçmemiş
— E.S.E mezunu — Mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli ve bonservisi! ol-
— 35 Yaşını geçmemiş mak
— Mesleğinde en az 3 yıl tecrübeli ve bonservisti 29) Fişçi

13] Bahçıvan — Ortaokul mezunu
— Meslek okulu mezunu — 30 yaşını geçmemiş
— 35 Yaşını geçmemiş — Mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli ve bonservisi! ol-
— Mesleğinde en az 3 yıl tecrübeli ve bonservisi! mak

14) ıraKtor Operatörü (Surucusu) 30) Bulaşıkçı
— İlkokul mezunu — İlkokul mezunu
— 30 yaşını geçmemiş — 30 yaşını geçmemiş
— İş tecrübesi ve bonservisi! olmak — Tecrübeli ve bonservisi! olmak

15) Yetişmiş Ziraat işçisi 31) Odacı
— İlkokul mezunu — İlkokul mezunu
— 35 Yaşını geçmemiş — 30 yaşını geçmemiş
— Tecrübeli bonservis!!, tarla ve ziraat işlerinde ça- — Tecrübeli ve bonservisi! olmak

lışmış olmak 32) Meydan işçisi
16) Kaportacı — İlkokul mezunu
— Ortaokul mezunu — 30 yaşını geçmemiş
— 30 yaşını geçmemiş — Tecrübeli ve bonservisli olmak
— Bonservisi! ve mesleğinde en az 3 yıl tecrübeli33) Koruma Bekçisi

olmak — En az' ilkokul mezunu
17] Laborant — 30 yaşını geçmemiş
— Kimya Sanaat Enstitüsü mezunu — Mesleğinde tecrübeli ve bonservisli olanlar tercih
— 30 yaşını geçmemiş edilecektir.
— İş tecrübesi olmak 34) Torbalama ve Yükleme işçisi

18] Düz işçi — En az ilkokul mezunu
— Ortaokul mezunu — 30 yaşını geçmemiş
— 30 yaşını geçmemiş — Torbalama ve Yükleme işini yapabilecek özellikle
— Anbar işlerinde çalışmış ve tecrübeli olmak

1 __________________________ __
olmak.

। Gemlik Körfez’i ।

| Okuyunuz, Okutunuz |

| Abone Olunuz |

| Cadde ve Sokakları l
| ’ Temiz Tutunuz |

Başsağlığı * O O
Feci bir kaza sonucu iyi insan de

ğerli arkadaşımız

Adem KlllÇ’ı
Kederli ailesine, yakın akrabalarına 

ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

Arkadaşları Adına
Ömer Altın

YAPRAK EMLAK
$ATt$LA BİTMEYEN HİZMET

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

Her bütçeye ır/gun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK
DAİRE — DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK — BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

Sayın Gemlikliler
ZEYAK yakıtı kesenize uygun 

ev içinde yer tutmaz, Gaz, Mazot 
Odun, Kömür aratmaz, Termosifon, 

Soba için tasarruflu yakıttır 
Ateşiyle çok güzel ızgara yapılır 

Her zaman temin edilir.
Azim Ticaret 
İstiklâl Cad. No. 53 GEMLİK

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ
Basımevine Uğrayınız

Duyurulur
CAMCI KALFASI ARANMAKTADIR.

DOLGUN ÜCRET VE SİGORTA İŞVERENE AİTTİR.

AZİM TİCARET
İstiklâl Caddesi No. 53 — GEMLİK



gemük

KÖRFEZ
Sayfa 6

t TÜCCAR

t KÜÇÜK ESNAF

£ SANATKÂR

t DOKTOR

t AVUKAT

l DİKİ

| MUHASEBECİ

$ VEYA DİĞER SERBEST MESLEK SAHİBİSİNİZ.

İŞYERİ ARIYORSUNUZ!

j® ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI

GEMLİK’İN EN GÜZİDE YERİNDE İNŞAASINA BAŞLADIĞI 

GÜRLELİLER İŞ HANPnda asansörlü. KALORİFERLİ 

DÜKKÂN VE BÜROLARI. HER KESEYE UYGUN FİATLARLA 

SİZLER İÇİN YAPIYOR

Peşin veya 24 Ay Vadeli Satışlarımıza Başladığımızı Sayın İhtiyaç Sahibi ve 

Tasarruf Sahiplerine Duyururuz.

;Ki
MÜRACAAT :

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 — GEMLİK
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