
158. Dönem Veteriner Hekim 
Yedeksubaylor Törenle 
Asf ey menliğe Yükseldi

Gemlik Askeri Veter ner 
Araştırma Enstitiüsü ve Eği
tim Merkez Kumandanlığın
da yapılan törenden sonra 
yedek subay Asteğmenliğe 
yükseldi.

Bu yıl Askeri Hara Ku
mandanlığında hizmete açı
lan Askeri Araştırma Ensti
tüsü ve Eğitim Merkezinde 
görevli 87 asteğmen üç ay
lık eğitim dönemlerinden son 
ra Asteğmenliğe yükseldiler. 
Veteriner Hek m Yedeksu-

|HH!

Belediye İle Genel l$ 
j ikinci Kez 
I Biraraya Geldi

1 Gemlik Belediyesi ile Disk 
'e bağlı Genel-İş Sendikası 
[arasında bir süre önce baş
latılan toplu sözleşme gö- 
ırijşmelerinin ikinci oturumu 
için taraflar biraraya geldi
ler.

(ı Gemlik Belediyesinde top
(anan taraflar, birinci top- 

flantıda sendikaca sunulan 
»isteklerin görüşmesine baş- 
(’ladılar.

l Toplantıdan sonra gaze
temize bir açıklama yapan

} Genel-İş Sendikası Bursa 
Şubesi Başkanı Haşan Ak

if kuş şunları söyledi.

•— Gemlik Belediyesi ile 
[işyerinde çalışan 85 üyemiz 
[adine başlattığımız toplu iş 
[görüşmelerinin İkincisinde 
12 4madde üzerinde anlaşma 
(sağladık. Bu ara bazı mad

boyların Asteğmenliğe yük
selmeleri için Askeri Garni
zon Kumandanlığında bir tö 
ren düzenlendi. Bu törende 
derece alan yedeksubaylara 
diplomaları ve ödüleri ve
rildi.

TÖRENLER BAŞLIYOR
21 Mart 1979 Cumartesi 

günü Askeri Veteriner Araş
tırma Enstitüsü (Askeri Ha
ra) da saat 14.00 de konuk 
larında hazır bulunduğu bir 
tören düzenlenerek Veteri

delerde anlaşmazlık çıkmış' 
olmakla birlikte şimdilik gö-1 
rüşmeler olumlu bir havada! 
yürütülmektedir.» ı

Genel-lş Sendikası Gemlik' 
Belediyesine sunduğu teklif 
raporunda 107 madde ile 
bir ek madde bulunmaktadır., 
Toplu sözleşme görüşmele
ri sırasında bu maddeler ü- 
zerinde tartışılarak karara 
varılacak.

Öte yandan, Gemlik Be
lediye Başkanı İbrahim Akıt' 
yaptığı açıklamada belediye1 
adına, toplu sözleşmeleri,| 
bir heyetin yürüttüğünü be 
lirttf. Öğrenildiğine göre bu 
heyetin danışmanlığını eski 
Petrol İş Sendikası Gemlik' 
Şube Başkanı Faik Yumru 
yapmaktadır.

ner Hekim Yedeksubayların 
Asteğmenliğe yükselmeleri
nin sembolü olan diploma
ları verildi.

As. Vet. Araştırma Ens
titüsü ve Eğitim Merkezi Ku 
mandanı Kıd. Albay Orhan 
Öncül yaptığı açılış konuş
masında bu yıl hizmete a- 
çılan enstitüden diploma a- 
lan yedeksubayları kutla
dı ve meslek yaşamlarında 
yurda yararlı birer hekim 
oimalarını istedi. Mezun o- 
lan Asteğmenler adına yapı
lan bir konuşmadan sonra 
dereceye, giren dört yedek- 
subaya ödülleri verildi. Da
ha sonra öbür mezun As
teğmenlerin diplomaları da
ğıtıldı. Bu arada Kumandan- 
rık karargâhı önüne konan 
Şeref Kütüğüne Veteriner 
Hekim Yedeksubaylor ma
keti birincilik derecesi alan

Kumandanlık karargâhı 
önüne dikilen şeref kütü
ğüne ilk maket Yedeksu- 
baylarca çakıldı.

Kahvehaneciler Çay Fiatlarına Zam İstiyor
Toz şekere ve tüp gaza 

hükümetçe yapılan zamlar
dan sonra ilçemizde bulunan 
kahvehaneciler ve gazino sa 
hipleride çay fiatlarına zam 
yapılması isteminde bulun
dular.

yedeksubay tarafından ça
kıldı.

Törenlerin bu bölümün
den sonra söz alan Kara 
Kuvvetleri Veteriner Dairesi 
Başkanı Tuğgeneral Neca

Asteymenliy® yükselen 87 Assubay geçiş töre
ninde. (Foto : G. Körfez)

Belediye Çimento
Tanzim 
Satışlarına 
Başladı

Belediyece çimento tan
zim satışlarının başlatıldığı 
açıklandı.

Belediye Zabıta Amiri Os 
man Acar, konuyla ilgili o- 
larak yaptığı açıklamada Ni 
san ayında başlatılan tan
zim satışları ile küçük İhti
yaç sahibi halka, şimdilik 
en çok 10 torba olmak Çi
zere çimento satıldığını be
lirterek şunları söyledi :

«Belediyemiz çimento sı
kıntısını birparça olsun gi
dermek için Bursa Çimento 
Fabrikası ile anlaşarak bu 
ay içinde 200-400 torba çi
mento getirerek, küçük ih
tiyaç sahiplerinin gereksin
melerini karşılamağa başla
dı. Mayıs ayında bu oran 
artacak ve ayda 320 ton çi
mento getirilmesi için giri- 
şimlermiz olmuştur, istekli
ler belediyeye başvurarak 
muhasebeye bedelini yatıra 
cak ve .çimentolannı alacak 
lardır.»

Gemlik Küçük Esnaf ve 
Sanatkârlar Derneği Başka
nı Şükret Solmaz Kahveha
neci ve gazinocu esnafının 
istemlerini Belediye Başkan 
lığına bildirdi. Belediye ye 
yapılan başvuruda kahveha

ti Gafuroğkı. mezun olan ye- 
deksubaytan kutlayarak bo
şan diledi.

Yedeksubay marşının o- 
kunması ve tören geçidi l- 
le program sona erdi.

Toz ve
Kesme Şekerin
Satış
Fiatları
Yeniden
Saptandı

Kesme ve to zşekere ya 
pılan zamlardan sonra ilçe
mizde de kesme ve toz şe
ker fiatlan belediye encüme
nince yeniden saptandı.

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt, konuyla ilgili olarak yap 
tığı açıklamada encümenin 
almış olduğu fiatlan .cy.c 
açıkladı

« 70 kg. çuval toz şeker 
toptan 1128.25 TL. 1 kg. toz 
şeker toptan 15.00 TL. 1 kg. 
perakende to zşeker 16.50 
TL.25. kg. kutu kesme şeker 
toptan 478.70 TL. 1. kg kutu 
kesme şeker toptan 19.25 TL 
1. kg. kutu kesme şeker pa- 
rekende 20.50 TL. olmuştur» 
Öte yandan küçük bütangaz 
20 TL. büyüğünün ise 116 
TL. olarak ev teslim edile
ceği belirtildi.

nelerde çayın 200 kuruştan 
gazinolarda ise 250 kuruş
tan satılması istenmektedir.

Belediye encümeni kah
vehaneci ve gazinoculann 
istemini önümüzdeki hafta gö 
rüşecek.

Gemlik Ask Vet Arşt. 
Enst ve Merk. Kum. Kd, 
A'b. Orhan öncül Astry- 
menltğe yükselen Assubay- 
lavdan yurda yararlı çalış
malar yapmasını istedi.

Kongreye Delege ve 
Temsilci Dışında 
Dinleyici Alınmayacak

CHP
İlçe
Kongresi
Hazırlıkları
Başladı

15 Nisan Pazar günü ya
pılacak olan CHP İlçe Kong
releri için ilçemizde gruplar 
arasındaki çalışmalar hızlan 
dı.

CHP İlçe Yönetim Kuru
lu. kongreyle ilgili olarak
kongrelere katılma hakkını 
kazanan parti temsilci ve de 
legeleriyle ilgili kimlik tanıt
ma kartı bastırmağa başla
dı. Öte yandan CHP Genel 
Sekreteri Mustafa Üstündağ I
imzasıyla örgüte gönderilen I
bir genelgede yapılacak ilçe '
ve il kongrelerinde herhangi I
bir sürtüşmeye neden olma- I
ması bakımından bu yıl yal- I
nız parti temsilci ve delege- I
lerinin kongrelere alınması
nın kararlaştırıldığı belirtildi. I

CHP İlce Kongrelerinden 
sonra İl Kongreleri yapılacak 
daha sonra ise büyük ku- I 
rultay toplanacaktır. I

________________________

Töb-Der I
Kongresi I
Bugün 
Yapılıyor

Gemlik TÖB-DER Şube
sinin yıllık olağan kongresi 
bugün Demek Lokalinde ya
pılacaktır.

Bugün yapılacak olan ge 
nel kurul kongresinde «De
mokratik Merkeziyetçi» ler ile 
«Devrimci Öğretmen» grup
larının seçimlere katılacağı 
öğrenildi.
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HAFTADAN
HAFTAYA

Yüzsüzler...!
Çağımız bir siyasal cinayete daha 

ta'Mk oldu..Butto’yu güya yargıladılar ve 
sonunda da astılar.. Asmak İçin yargı 
lamışlardı zaten.. Çogularmm sandığı 
gibi beklenmeyen değil, azınlığın düşün 
düğü gibi beklenen oldu ve Butto İdam 
edildi.

Türkiye’de « büyüklerimiz » bu olay 
üzerine konuştular. Hepsi de büyük 
sözler ettiler. Son 18 yıl içerisinde 8 in
san aşılmıştır Türkiye’de* O düşüncede 
bu düşüncede tam sekiz |insan

Ve bu ülkenin büyükleri Butto’nun 
idamı için konuştular*

Bir sayın ceza hunuku Profesörü 
nün söylediği gibi, ’’ Türkiye bu konu

da söz söyleme hakkın a pek sahip değildir.
O kadar çok yarg ır-ı kopanyorlarki, 

bu gerçeği unutuyorlar . Bu gerçeği ya 
Sarken. onlar yine büyük yerdeydiler ve 
büyüktüler, ama killeri bile kıpırdamadı 
hiçbirinin . Şimdi hepsi konuşuyor.

Asacaklardı elbette Botto’yu . Bu as 
maların, bu sehpa kurmaların bir nede 
ni vardır.. Duygusal yaklaşımla çözüle 
mez bu neden.. Diyalektik bir bütün i- 
çerisinde ve tarihin gelişimi doğru izle 
nerek anlaşılır bu neaen .

Botto asıldı.. Düşün yapısı neydi tam 
bilemiyorum, yalnız ne marksistti, ne 
de sosyalist- Yalnız, antiemperyalist dü 
şünüyordu.. Yönetim yanlışları da yap
tı- Ve antiemperyalist düşündüğü için, 
emperyalizm kurtarmadı kendisini..

Botto asıldı.. Pakistan halkı onun 
zamanında da yoksuldu, şimdi de yok, 
sul-Ve bu gidişle yoksulluğu bir elbise 
gibi taşıyacak daha bir süre üzerinde.. 
Ve birgün Botto’yu ipe götüren çizgiyi, 
görebildiği zaman anlayacak her şeyi, 
Pakistan halkı-.

Ve emperyalizmin o zaman Pakis
tan’da sonu gelecek..

Botto’nun sonu emperyalizmin sonu 
değildir Pakistan’da.. Onurlu bir liderin 
sonudur.. Yalnız, bu onurlu sonun, Pa 
kıştan halkının ilerideki mücadelesine 
olumlu yönleri olacaktır..

Bu, Botto’nun son hizmeti olmuştur 
halkına..

Evet, 8 insan asmış bir ülkenin ço
cuğu olarak, daha da anlıyorum Botto 
nun asılmasını.. Ve bir daha başka üzü 
lüyorum.. Ve susuyorum!..

Hiç üzülmemesi gerekenler ise, sus 
muyorlar, konuşuyorlar..

Bu onların ilk yaptığı yüzsüzlük de- 
ğilkil. Şaşılacak bir şey yok.

YAPRAK EMLAK
SATIŞLA BİTMEYEN HİZMET

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

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK
DAİRE — DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
İLAN

979/112

Gemlik Narlı köyünün köy içi mevkiinde kain 
doğusu Latif Öztürk batısı köy deresi kuzeyi köy ya > 
lu güneyi Zekir Yalçın ve Faruk Y₺vuz gayrimenkul 
leri ile çevrili gayrimenkulün Gemlik Narlı köyünden 
Faruk Yavuz vekili avukat Teoman Ekim tarafından 
talep ve dava edildiğinden iş bu gayrimenkul üzerin < 
de başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların ilan tari 
hinden itibaren 3 ay içinde delilleri ile birlikte müra i 
caatlarını teminen ilan olunur. I

Değerli Halkımıza
Sayın Müteahhit ve Taşaronlara

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNİZ FİRMAMIZCA 
SERİ, TEMİZ VE GARANTİLİ YAPILIR

Büllinler Elektrik
MEHMET VE BURHAN BÜTÜN
Garaj Arkası Tlf : 2068 -- Gemlik

Not *. Köylerin elektrik işlerine bakılır, korniş işleri yapılır.

Kongre İlânı
Sümer Viskon Yapı Kooperatifinin yıllık genel kurul toplantısı 22. 4 1979 

pazar günü saat 15oo de yapılarak aşağıda gündemde belirtilen konular görü 
şülecektir. Ortakların toplantı tarihinde Sunğipek Müessesesi Sinama Salonuda ha 
zır bulunmaları rica olunur. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 29.4.1979 
günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

GÜNDEM Yönetim Kurulu

1- Açılış ve yoklama 2- Başkan ve divanın seçimi 3e Saygı duruşu 4- 
Yönetim kurulu ve denetçiler raporunun okunması 5- Raporların ibraı 6- Yö
netim kurulu ve denetçilerin seçimi ve görev süresinin tesbiti (noksan üyeler için) 
7- istek ve temenliler (ortak değişikliği hakkında) 8- Kapanış.

Satılık Resmi Parselli Arsalar

OSMANİYE MAHALLESİ 11 EYLÜL
İLKOKULUNA 200 METRE 

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

Müracaat . Tir 10 65 
Zeytinhah No- 31 GEMLİK

Marnîsra Cam ve Ayna I 
Ticareti

İbrahim Yiğit

Saym İnşaat ve İhtiyaç Sahiplerinin
Hizmetindedir

Osmaniye Mah Pazar Caddesi 
(İşenin Kahvesi Yanı) 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-

ABONE
6 Aylık 50 TL-j

Yıllık 100 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uy>r

Gemlik Körfez’i

Okuyunuz, Okutunuz

Abone Olunuz

Cadde ve Sokakları

Temiz Tutunuz

Kongre İlânı
S.S. Sümeripek İstihlak Kooperatifi 

Başkanlığından

Kooperatifimizin 1978 yılına ait genel kurul toplantısı 26,4.1979 Perşembe 
günü saat 17.oo de Sunğipek Müessesesi sinema salonunda yapılacak ve aşağı 
daki gündemde belirtilen konular görüşülecektir. Ekseriyet temin edilmediği tak 
lirde gelecek toplantı 3.5.1979 günü saat 17.oo de aynı yerde ve mevcut üya 
lerle yapılacağını üyelerimizin bilgilerine duyururuz.

GÜNDEM Yönetim Kurulu
1- Açılış ve saygı duruşu 2- Kongre başkanı ve divanın seçimi 3- 1978

yılı faliyet raporu okunması 4- 1978 yılı murakıp raporu okunması 5- Rapor 
lann ibraı 6- Yönetim kurulu ve yedeklerin seçimi 7- Murakıp ve yedeklerin 
seçimi 8- Dilek ve istekler 9- Kapanış-

AZOT SANAYİİ T. AŞ.
GEMLİK MONTAJ VE İŞLETME MD.

İLÂN
Müdürlüğümüz eleman gereksinimini karşılamak 

üzere 17-19 Nisan 1979 tarihleri arasında yapılması 
duyurulan Meslek Liseleri (E S.E) ve üstü okulların 
dan mezun olanlarından Askerlik yapmış olma koşu 
lu aranmayacak, ancak işe alınmada tercih nedeni 
olacaktır.

İsteklilerin Gemlik İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
başvurarak sınavlara girebilecekleri duyurulur.

Azot Sanayii T.A.Ş.
Gemlik Montaj ve İşletme Müdürlüğü

Zayi
Bursa Sosyal Sigor

talar Kuruntundan almış 
olduğum 2949780 nolu 
sigorta kartımı kaybettim

Yenisini alacağımdan 
eskisi hükümsüzdür.

Halil Münür • 
Öztürk

MATBAAMIZDA
Gemlik Nufus dairesi kütüğünde Ahmet Temel 

olan ismim Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 79/ 
54 karar 1979/48 esas sayısı ile Ahmet Erdoğan Te 
mel olarak düzeltilmiştir.

ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE
Ahmet Erdoğan Temel

ÇIRAK ARANIYOR
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Yazıya 7 Ağustos 1976 günlü «önem 
II 14 Ağustos» başlıklı yazımdan bir alın
tıyla giriyorum.

«Önümüzdeki Cumartesi günü CHP 
nin ilçemiz örgütü merkez yönetim kuru
lu seçimleri var. Gönül ister ki, ger.C'I ku
tu hizmet vermek bilincine ulaşmış kişi
ler seçiiebilsin. Seçilecekler parti çatısı al 
tında olan, olmayanlara, gerekil hzmetlerl 
yönetim kurulu olarak götürebilsin. Işıyan 
göz, kafalar görebilelim yapılccı k seçim
lerde. Su» her yerde olduğunca, ilçeın.z- 
de de» önemli olmalıdır kuşkusuz. Yurdu
muzdaki parti örgüteri, o yerin muhalefe
ti» o yer hakına kuruluşlarca götürülen hiz 
metlerin, denetleyiciler i durumundadırlar. 
Sazı nedenlerle, bu hizmet yapılmazsa, yö 
netim kurulian, partilerinin yapısına, fel
sefesine ters düşmüş olurlar böylece. Böy 
te bir tutum CHP nin özünde yatmaz. 
CHP İlçe örgütü merkez genel kurulunda 
yapılacak seçimlerde, gözetilmesi kaçınıl
maz olanları, şöyle sıralayabiliriz.»

«Eğer, kişiler partinin — Demokratik 
Sol — parti olduğunu benimsemiyorlar De 
mokratik solu ayrı anlamda buluyorlarsa, 
o partinin yönetim kurulunda işleri ne 
Partinin felsefesini benimseyen çıkar pe
şinde olmayanlar, olmayacaklların seçilme 
terini isteriz.»

Ayrıca, yayıma vermediğim, 11. Kasım 
1977 günlü yazıda da şunlan dile getiri
yordum. «CHP yerel örgütleri, parti tüzü
ğünde saptanan ilkeler ışığında bakmalı
dırlar, üyelerine; halka, yurt sorunlanna. 
Üyelerini, halkı bilinçli kılabilmek için, ça 
ba vermeli, onlarla bütünleşmeyi sağla
malıdırlar. CHP yapılan, eğiten, öğreten 
okullar olmalıdır. «İş baştan bozuk» deme 

yarak, olumlu hareketi İlden en küçük bi
rime kadar başlatabilmelidlr. Soruyoruz! 
Cumhuriyetçilik. Devrimcilik, Milliyetçilik, 

Halkçılık* konulannda neler yapılmıştır?
basınında yönetimce yazılar mı ya 

zildi? ' Konferanslar, seminerler mİ düzen- 
•enc’I? Köylere mİ gidildi? «Emeğin ustun- 
!ü£ü, özgürlük, eşitlik, dayanışma* İlke
leri nasıl, nelerle verildi parti üyelerine? 
«Sömürü, sömürgecilik, insanlığın esenli
ği, özgürlük» Parti üyelerinin bilmesi ge
reken gerçekler değil midir?

Neden bunları aktardım? 1976 yılın
dan bu yana İlçe biriminde üyeler yara
ma, halk yararına hiç bir kıpırtının ol
madığını, gözler önüne sermek için.

Gemlik İlçesi, merkez örgütü, planlı 
bir çalışma yapabilseydi zararına mı olur 
du? Köylerimizde, merkezde bulunan tüm 
üyelerimiz yıllarca parti yönetim kurulun
dan kişileri, köylerinde mahallelerinde öz
lemle beklediler. Seçimlerde çıkacak, mu
halefetin içinde olanlar, her karşılaştıkla
rı kişiden, köylerde ki konuşmalardan şi
kâyetlerini acı bir dille anlatılmasına ta
nık oldular. Öyle sanıyorum ki seçimleri 
İlçedeki muhalefet grubu alacaksa çalış
malarını, dipten başlatmalarına borçlu ola 
caklar. Ayrıca açık yürekliliklerine. Bu a- 
şamada, gerek yönetime yeniden istekli 
şimdiki yönetimin, gerekse muhalefetin çiz 
gileride ortaya çıkmıştır. Gemlik CHP Yö
netiminde, yeni dinamik güçler, yeni ses
ler isteniyor. CHP’nin, Gemlik'te var oldu
ğunu ortaya koyacak yenib bir yönetim 
gerekin Bunu da seçici olan, gerçekleri 
gören, dile getiren delegeler saptayacak
tır.

SSK. Dispanseri 
genç doktoru Bülent 
Ayrancı

İlçemiz SSK Dspaneen- 
nîn genç doklortanndaB Bû 
tent Ayrana, dCasm Has- 
tai;rcn> dafenda ihtisas yap 
mak için Bçemzden oynkk.

Öç yıla yakın bir süredir 
SSK Depanserinöe doktor
luk yapan Bülent Ayrana. 
Bakanlıkça açılan İhtisas Sı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından 
Uygulanacak Olan Toplumsal Kalkınmada
Gençlik Çalışmaları Belirlendi

Bakanlıklarla ilgili hususlarda yapılan 
toplantılarda belirlenen ilkeler ışığında 
gençlerin Belediye ve köy alt yapı hizmet
lerinde çalıştırabilecekleri saptanmıştır.

1979 yılındaki çalışmalarda gençleri
mizin Ülkemizin tüm yörelerinde ve aşa
ğıda saptanan ilkeler ışığında çalıştınlma- 
sı planlanmaktadır.

İLKELER :

1 — Çalışmalar olanak sağlandığı öl
çüde yılın bütününe yayılacaktır.

2 — Çalışmalar ücretli ve ücretsiz o- 
larak iki şekilde olacaktır.

3 — Ücretsiz çalışmalara katmanlar
dan başarı gösterenler Bakanlığımıza ait 
Gençlik Kamplarında bir devre dinlendiri- 
leceklerdir.

4 — Çalışmalar birer aylık devreler 
halinde olacaktır.

5 — Ücretsiz çalışmalar daha çok hiz 
met sektörleri ile köylerde yapılacaktır.

6 — Çalışmalara katılan gençlerin ba

SSK Dispanseri Genç 
Doktoru Bülent Ayrana 
ilçemizden Ayrıldı

rovtamo kattan ve raes- 
»ertos Ounsıur Şeneras de 
unovtan tını nıylı

SSK Dcpanseri Dr. Bü
lent Ayrana dıtisrw İs- 
«onbtd Bafctrkoy SSK- Do- 
ğumevmie oCanm HaEtatak 
km ve Doğum» bâlÜMMNde 
sürdürecek

nnma gereksinmeleri ile yo! ve beslenme 
giderleri, iş giysisi gereksinimleri Böken 
lıkça karşılanacaktır.

7 — Ücretsiz çalışan gençler de grup 
sigortası ile güvence altına alınabilecek 
lerdir. (İşi yapılan kurum ya da kuruluş 
sigorta giderlerini ödeyebiliyorsa)

8 — Bazı kümelerini de «Eğitim ve İş 
Kampı» adı altında ücretsiz ve sigortasız 
çalışt'rmok gerekebilecektir.

9 — İş Kümelerinin iç yönetimi ve 
halkla ilişkiler, görevlendirilecek Bakanlık 
Temsilcisi tarafından sağlanacak, işle il
gili yönlendirmesi ise işveren kurum ve 
kuruluşça görevlendirilecek işyeri Temsil
cisi tarafından sağlanacaktır.

10 — İş kümelerindeki genç sayısı yö 
netimi ve denetimi sağlanabilecek kadar 
olacaktır. (En az 15, en çok 35)

İlgilenen Muhtarlıkların ve Özel Ku
ruluşların Bakanlık ile temaslarını sağlamak 
üzere Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü
ne başvurmaları gereklidir.

Kongre İlâm
Gemlik Muhtarlar Derneğinin genel kurul kongresi 24 Nisan 1979 Salı günü 

saat 10.oo da Akmantar Pasajı Günaydın Yapı Kooperatifi salonunda yapılaca
ğından sayın muhtar arkadaşların kongrede hazır bulunmaları rica olunur.

Yönetim Kurulu
Gündem:

1 — Açılış
2 — dîvan seçimi 3 — saygı duruşu
4 — Raporların okunması
5 — Raporların tenkidi ve ibraı
6 — Seçimler
7 — Dilekler ve kapanış

UMURSPOR BUGÜN
BORUSAN GÜVEN VE SÜMERSPOR
YARIN RAKİPLERİYLE
KARILAŞACAKLAR

Bu yıl başarısız bir mü
cadele sürdüren ilçemiz fut- 
bo kulüpleri bugün ve yarın 
rakipleriyle karşılaşacaklar.

Bugün Bursa Merinos

stadında Gürsu ile Umur- 
sporun karşılaşmasından son 
ra, yarın Sümerspor saat 11.
30 da kendi sahamızda Bo

yalıca Gençlik ile, Borusan 
Güven ise saat 13.00 de Or 
hangazi sahasında Adalet- 
spor ile karşılacaklardır.

Kongre İlânı
Bağ-Kur Sigortalıları S.S. Gemlik Esnaflar Birliği 

Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığından
Kooperatifimizin yıllık olağan kurul toplantısı 22,4.1979 günü saat 14 oo de 

Osmaniye Meh. Pazar cad. Pak işhanı Esnaf Dernekleri lokalinde aşağıdaki gün 
demle yapılacaktır. Üyelerimizin toplantıya teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu

1- Açılış ve saygı duruşu 2- Divan teşkili 3- Yönetim denetim kurulunun 
ibresi 4- Faaliyet raporunun okunarak müzakeresi 5- 1978 yılı hesaplarının 
müzakeresi 6- Dilek ve temenniler.

Kongre İlânı
Fıstıklı Köyü Gençlik ve Spor Derneğinin kongresi 20 Nisan 1979 günü 

saat 15.oo de İlkokul salonunda yapılacaktır.
; Sayın üyelerimizin teşrifleri önemle rica olunur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu
1- Açılış ve 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- Dilekler ve kapanış

1
Seri Olarak Başlanmıştır KÖRFEZ BASIMEVİ

KONGRE İLÂNI
GEMLİK LİSESİ KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimiz genel kurul toplantısı 21. Nisan 1979 günü saat 10.oo da Lise 
miz kapalı spor solonunda yapılacaktır.

Bütün üyelerimizin hazır bulunmaları rica olunur.
GÜNDEM Yönetim Kurülu

1 - Açılış, saygı duruşu ve divan seçimi 2- Yönetim kurulu ve denetici rapor 
larının okunması 3- Raporların tenkidi, cevaplandırılması ve ibra edilmeleri 4- 
Yeni yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin seçimi 5- Veli istekleri, açıklama 
lar, sorular ve cevaplar 6- Kapanış
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SAYIN GEMLiK’LiLERE, MÜJDE

Çamaşır Makinaları

Radyolar

Tıraş Makinaları

Televizyonlar

AR ELEKTRİK Koli. $fi. Sîzlere Hizmet Etmekten 
Kıvanç Duyar

OSMAN OKUMUŞ — BEKİR ÖZTEN

Kıristal Avize Çeşitleri Mutfak Eşyaları

Her Çeşit Tv. Dolapları

Elektrik Malzemeleri Ütüler

Elektrik Ocakları

Gece Lambaları

Floresanslar
Armatürler

PIHİLPS Hüko-Ter
Isıtıcıları

Voltaj Regülatörleri

istiklâl Cad. Nö. 13 tel. 1837 Akbank Karşısı GEMLİK



|CHP İLÇE KONGRESİ YARIN YAPILIYOR
{KONGREDE İKİ LİSTE ÇEKİŞECEK

CHP Gemlik İlçe Kongre 
> si birbucuk yıl gecikmeyle 
I yarın Atlas Sineması Sa!o- 
j nunda yap:'ocak.

Saat 10.00 da başlaya
lı cak olan kongrede pat ti il

çe Başkanlığı ve yönetim 
। Kumlu üyeliği için iki liste 

çekişecek. Eski ilçe Başkanı 
Av. Nezih Dimili yeniden a- 

I daylığım koyarken muhale
fet grubunun ilçe Başkan- 
hğt adayı Emekli Öğretmen 
Mehmet Sevine oldu.

LİSTELER
Gazetemiz dizgiye veril

diğinde eski İlce Yönetim 
Kumlunun nasıl bir listeyle 
kongreye çıkacağı daha a- 

| çıklanmamıştır.
Muhalefet gurubunun yö 

* net m kumlu listesi ise : Ali
Yıldırım (işçi), Yusuf Öz

den» (şoför), Cemalettin Er- 
İ gen (işçi). San Aydın (Nak- 

liyecıj. Kadri Güler (gazete-

i lüksek Fiatla 
t Tüp Satanı

Dört Bayi 
Hakkında
Yasal işlem 
Yapılıyor

Bakanlıkça tesbit edilen 
hatlardan farklı olarak bü- 
tnngaz tüpü satan dört ba
yi haklarında yasal işlem 
yapılıyor.

Resmi fiatı 116 lira olan 
büyük mutfak tüpleri 125 li
radan 20 liraya satılması 
gerekli küçük tüpler 25 lira
dan satan Likitgaz, Güneş- 
gaz, İpragaz, Mutfakgaz Ba 
yiteri hakfannda gerekli tes 
bitlerin yapıldığını ve rapor 
düzenlendiğini söyleyen Be
lediye Zabıta Amiri Osman 
Acar, «yasa dışı satış ya
pan bütün bayilerle müccde 
temizi sürdüreceğiz. Gerekir 
se bu bayilerin ruhsatların: 
iptal edeceğiz» dedi.

BAYİLER DERTLİ
Bakanlıkça saptanan res

mi fiatlaria tüp gaz satmak 
la zarar ettiklerini ileri sû
ren Aygaz. Mutfakgaz, Bü- 
tangaz, İpragaz, Likitgaz, Gü 
neşgaz bayileri Belediye Baş 
kanlığına yazılı bir başvu
ruda bulunarak nakliye üc
retlerinin artmasından, do
lum ietasyonlannda sıra bek 
:emekten büyük maddi ka
yıplarmr olduğunu, bu ne
dene fictlarn küçük tüp
lerde 25 Sra büyük tüpler
de ee 120 lira olmasını is
teri er 

ci). Doğan Alkaya (Diş He
kimi). Erkan Mutman (Ecza 
cı) Ali Aksoy (Avukat) dan 
oluşuyor.

Muhalefet listesinin güçlü 
göründüğü kongrede, ilde 
yapılacak olan kongre ne
deniyle ilçe kongresi- 
ne hiçbir parlamenterin ka
tılmayacağı sanılmaktadır. 
Öte yandan genel sekreter
likçe tüm örgüte gönderilen

İlköğretim Müdürü 
Mevlut Aksoy 
Yenişehir'e Atandı

MC döneminde İlköğre
tim Müdürlüğüne getirilen 
Mevlut Aksoy'un görevinden 
alınarak Yenişehir Merkezin 
de öğretmenliğe atandığı öğ 
renildi.

İlköğretim Müdürü Mev
lut Aksoy'un, Yenişehir’e 
atanması üzerine emeklilik 
isteminde bulunacağı harcı
rahının gelmediği içinde a- 
tama emrini imzalamadığı. 
Öğrenildi. Mevlut Aksoy'un 
harcırahının hafta başında, 
geleceği ilgililerce belirtildi.

Halk Eğitimi
Merkez Md.lüğü 
İlkokulu Dışarıdan 
Bitirecekler İçin 
Kurs Açıyor

20 Haziran 1979 gü
nü yapılacak olan ilkokulu 
dışarıdan bitirme sınavlarına 
katılma isteyenler için 4 Ha
ziran günü Halk Eğitimi Mer 
kez Müdürlüğünce kurs a- 
çtlacağı öğrenildi. İsteklile
rin Halk Eğitimi Merkezi Mü 
düdüğüne başvurmaları is
teniyor.

Sıra
Hamidiye Mah.
Geliyor

Nüfus
Cüzdanlarının
Değiştirilmesi 
Devam Ediyor

Nüfus cüzdanlarının de
ğiştirilmesiyle ilgili çalışma
lar düzenli olarak sürdürü
lüyor.

D. S. 2 de

«kongrelere, kongre üyeleri
nin dışında dinleyici alınmı- 
yacaktır.

Geçen hafta kongreye 
dinleyici alınmayacağı konu 
sunda yaptığımız yayından 
sonra karara parti üyelerin
den sert tepkiler geldi. Kong 
releri izlemenin kendilerinin 
en demokratik hakları oldu
ğunu söyliyen parti üyeleri 
«Türkiye de demokrasiyi ku

Töb-Der Kongresini
Demokratik Merkeziyetçiler
Gurubu Kazandı

.Geçen Hafta yapılan 
TÖB-DER kongresinde yöne
tim kurulunu Demokratik 
Merkeziyetçi grubu kazan
dı.

Gazetemiz sahibi eski öğ 
retmen Kadri Güler'in Di
van Başkanlığına getirilme
siyle başlayan kongre olgun 
bir hava içinde geçti. Yö
netim Kurulunca hazırlanan 
çalışma raporunda «Kapita
lizmin içine girdiği her çık
mazda olduğu gibi bu kez 
de bunalımın yükü emekçi 
kesimin sırtına yüklenmek 
isteniyor. Öğretmenlerde e- 
mekçilerle birlikte eziliyor. 
Bu nedenle öğretmenlerin 
kurtuluşu halkın kurtuluşuy 
la birlikte olacaktır» denil
di. Öğretmenlerin özlük so- 
runlarınında ele alındığı top
lantıda; tüm memurlara G-

D. S. 2 de'

{CEMALETTİN ERGEN

1940 yılında Gemlik 
te doğdu.

BP Dolum teislerinde 
işçi olarak çalışmakta o- 
lup, parti çalışmalarında 
delege ve yöneticilik yap
tı, Evli 2 çocukludur. 

ran bir partinin kongreleri
ne kendi üyelerini almaması 
tabana karşı saygısızlıktır. 
Bu hata mutlaka düzeltilme
lidir.» dediler.

GÜNDEM
Yarın Atlas Sinemasında 

yapılacak olan Kongreye 
tüm kongre üyelerinin katıl 
ması beklenirken gündemin 
en önemli bölümünü seçim
ler oluşturuyor.

CHPgMUHALEFET YÖNETİM KURULU LİSTESİ

ALİ AKSOYÜ

1948 Orhangazi do
ğumlu, İst. Huk. Fak. me 
zunu 1976 partiye girdi. 
Mahalle temsilcisi olup, ev 
li 1 çocukludur. Halen 
avukatlık yapmaktadır.

ALİ YILDIRIM

1950 doğumlu Uzun 
süredir partide görev yap
tı. Halen Orhaniye mahal
lesi delegesi olup, evli ve 
2 çocukludur.

SAN AYDIN : 1940 Gemlik doğumlu Llse’yl bitirdi 
1967 den beri parti saflarında çalıştı. Gençlik Kolu Bşk. 
ve Mah. delegeliği yaptı. Evli 2 çocukludur.

CHP İlçe Başkan Adayları

MEHMET SEVİNÇ
1927 Bursa doğumlu 

Arifiye Köy Ens. bitirdi. 26 
yıl İlkokul öğrt. yaparak 
Gemlik’te emekli oldu. 
1974 yılında partiye yazıl 
dı. İlçe Yön. Kur. Üyeliği, 
mah. dslegeliyi yaptı. Evli 
1 çocukludur.

YUSUF ÖZDEN
1946 Gemlik doğum 

lu ortaokul mezunu 1969 
yılından beri parti safların 
da çalışmakta olup mahal 
le delegeliklerinde bulundu 
Şoförlük yapmakta olup 
evli 3 çocukludur.

ERKAN MUTMAN
1949 Gemlik doğumlu 

İst. Ecz. Fak. Yük. okulu 
mezunu, 1974 yılında par
tiye girdi, mahalle delege
si olup Eczacılık yapmak
tadır. Evli 1 çocukludur.

NEZİH DİMİLİ

1941 Gemlik doğum 

lu İst. Huk. Fak. bitirdi. 

Partinin yön. kur. üyeliği 

ve İlçe Başkanlığı yaptı.

Evli 2 çocuklu.

DOĞAN ALKAYA

1951 Gemlik doğumlu 
İst. Diş. Hek.Yük okul 
mezunu olup, 1974 de parti 
ye yazıldı gençlik kolu 
başkanlığı yaptı. Halen Diş 
Tabibliği yapmaktadır. Be 
kârdır.

KADRİ GÜLER
1950 yılında Gemlik 

te doğdu. Demirci liköğ- 
retmen Okulunu bitirdi. 8 
yıl öğretmenlik yaptı. MC 
döneminde sürüldü, öğret
menlikten ayrılarak gazete 
ciliğe başladı. Halen Gem
lik Körfez Gazetesini çıkar
maktadır. Parti yönetim 
kuruluna 1978 Nisanında 
atandı. Bekârdır.
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LİMANIMIZDAN ROMANYA'YA 400 TON ZEYTİN İHRAÇ EDİLİYOR

Marmara Zeytin Kooperatifler Birliği
Başkanı Can, açıkladı:
ZEYTİN ÜRETİCİSİNE GÜÇLENDİRME KREDİSİ VERİLECEK

Moramoro Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği Ge 
nel Müdürü Mustafa Con 
basına yaptığı açıklamada 
ortak üreticileri güçlendir
me kredisi verileceğini söy
ledi.

Birlik Genel Müdürü Mus 
tofa Can. Bursa.da yaptığı 
açıklamada ortak üretlciicrin 
kooperatiflere teslim ettikie- 
ri ürünün üçte biri kcdar 
güçlendirme kredisi verilece
ğini, ortak üreticiler dağıtıl
mak üzere 100 milyon lira
nın ayrıldığını belirtti.

Her ortağa encok 20 bin 
lira kredi verileceğini söy
leyen Genel Müdür Can, 100 
milyon liralık kredinin arttı
rılması İçin gerekli girişim
lerin başlatıldığını belirterek 
«Daha çok kredi aldığımızda 
bunu ortaklara en uygun o- 
ronda dağıtacağız» dedi.

ZEYTİN İHRACATI

Basın toplantısında Ro
manya ile yapılan ticaret an 
(aşması karşılığı olarak Er
dek ve Gemlik Limanların
dan toplam 650 ton teneke-

(enmiş zeytinin hafta sonu
na kadar dışsatımının yapı
lacağını söyledi.

Limanımızda bulunan Ro 
manya bandıralı «Pıtestı» 

cd!ı gemiye 72 nolu Gemlik

Sıra Hamidiye Mahallesine Geliyor

Nüfus Cüzdanlarının
0 e ğ i ş l i r i I m e s i 
Devam Ediyor

İlçe Nüfus Memurluğun
dan yapılan açıklamaya gö
re bugüne değin Cumhuri
yet, Balıkpazarı, Demirsuba- 
şı Mahallelerinin Nüfüs cüz 
donlarının değiştirilme işlem 

Zeytin Tarım Satış Koopera
tifinin ortaklardan alınan 200 
ton zeytin ile Orhangazi 
Zeytin Tarım Satış Koopera 
tifine ait 200 ton 281-420 
ile 241-380, 381-420 taneli

Birlik Genel Müdürü Mus •c*s ~ 770 bin öotar oö- knrşdığı 6 milyon «»t .
tafa Can. yaptığı oçıldomo- -z e :e edileceğin: b’idıraı 952 oofar ac.z' eof
farda yükleme tşiem n n hat Can. bu > i .cnoe Roman- leceğinî söytedı

leri tamamlandı. Devam e- 
den Halitpaşa Mahalle
sinden sonra 20 Nisan gü
nü Hamidiye mahallesinde 
kayıtlı olanların nüfus cüz
danları değiştirilecek.

Kongre İlânı
Umurspor Gençlik Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 28 Nisan 1979 Cumartesi günü saat 
20.30 da kulüp lokalinde aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya teşrifleri rica olunur.
Yönetim Kurulu

Gündem:
1 — Saygı duruşu, yoklama ve açılış
2 — Kongre divan heyeti seçimi
3 — Faaliyet raporlannın okunması
4 — Raporların müzakeresi ve ibrası
5 — İdare heyeti seçimi
6 — Dilek ve temenniler
7 — Kapanış.

şiir köşesi
Töb-Der
Kongresini 
Demokratik
Merkeziyetçiler
Gurubu Kazandı

revli Toplu Sözleşmeli Sen

dika hakkı tanınması, dev

let memurlarının tavan sı

nırının kaldırılması, devlet 

memurlarının yöneticilerini 

kendilerinin seçmesi. Emek 

li Sandığı statüsü değiştiri- 

' lerek en az 250 bin lira ko

nut kredisi verilmesi, geçim 

indirimi günün koşullarına 

uygun olarak düzeltilerek 7- 

8 bin lira olarak ayarlanma

sı, il disiplin kurullarının kal- 

dnlarak İdari Mahkemeler 

kurulması, teftiş sisteminin 

değiştirilmesi, Meyak'ın dur 

durularak kesintilerin geri 

verilmesi, atama ve nakille

rin öğretmenlerin oluşturaca 

ğı bir kurulca yapılması, E- 

ğitim Demokratikleşmeli, öğ 

retmen çocukları için yurt 

ve kreşlerin açılması istendi.

Öylesine Yosomok
Tadı, Kan dilimin 
tadı apacı 
güneşe vurmuşlarda 
soytarı karanlıkta kaldık 
öylesine yaşıyoruz.
Yitsin değilmi son kırıntıda 
ne var ne yok boşaltılsın 
dağarcıktan 
sağılsın yıldızların dürüstlüğü 
kahpe filiz aşılansın 
namuslu dala 
büyüsün değilmi 
öyle ki çıyan gülüşünden yakalanıp 
tan kızartısında, beklediği 
kötülükleri ulurken içine 
en vahşi yerinde gözlerinin 
benim öfkemde var 
öfkemde.
Sonra yüreğim 
suyum 
çorakta olsa toprağım 
rüşvetslz çiçek yetiştirmeğe 
gözbebeğinde insanlığın 
bir uyansın tomurcuklar 
hep birden özgürlük açacağız 
öylesine yaşamaktan 
kurtulacağız.

M. ÇAM

Buzlaşmış

Sıcakların

Birikim, gölbaşı sanırsın duraksarken

Bir taş atımı kadar uzaktır oysa

Ellerinde öyle değilmidir

Bir açılıp bir kapanan gökyüzüne 

Her zaman kırmızı değildir ufuk 

Arasıra dalgalanır gökkuşağı denize 

Anlamsız gelsede heyhat yadsınmazken insanlar 

Gülümser belki bulutlar yağacak damlalara..

Bir kuş, bir balık bazende bir ağaç olur 

İmrenle bakabilirken onlarla gerçeklenen beğeni 

Sonra sen sen olalı buzlaşmış sıcakların 

Aynasında görürsün

Yaşanmıyan düşleri.....

Kemal YAR



MegML>KflKÖRFEZ|l4 NİŞANB1979

Sanayi KuruluşlarınıfDenetleyen

KAYMAKAM KÖSEOĞLU “KÖRFEZİM
KİRLENMESİNİ MUTLAKA
ÖNLEYECEĞİZ” DEDİ

İlçemiz kaymakamı E. 
Hüseyin Köseoğlu sanayi 
kuruluşlarına ani olarak 
yaptığı denetlemede kör
feze akıtılan atıklardan ör
nekler aldı.

" Gemlik Körfezinde 
birkaç gün önce kırmızı 
bir yağ tabakası görülmüş 

tür Bu tabaka hafta içinde birkaç 
kez görülünce Köıfezin

hangi kaynaktan kirletildi 
ğini araştırmağa yöneldik 
Bunun için sanayi kuru
luşlarının denize çıkışların 
dan atık örnekleri aldık.

Labratuvartarda gerekfi in
ce e~ e'er yaprkd.ktan son
ra kirliliğin kaynağnı bu
lacağız. Körfez kirlenmesi 

ni mutlaka ön iyeceğz.’ dedi

Kaymakam Emir -•-sevtny'Koseoğ- 
lu “körfezin kirlenmesini mutlaka ön
leyeceğiz" dedi

Bursa İl Sağlık Mü
dürlüğüne bağlı Çevre sağ
lığı görevlileri, İlçe Dok
toru Ziraat Mühendisi ıh 
birlikte Suni İpek Borusan 
ve Azot Sanayi Tesislerini 
inceleyen Kaymakamımız E. 
Hüseyin Köseoğlu, konuy
la İlgili olarak şu açıkla
mayı yaptı.

Bir Haftada

28 Bin 600 Litre

Mazot Dağıtıldı O

Kasaplar
Yeni Tarife
Verilmezse
Pazartesi
Günü
Boykota 
Gidecekler

İlçemiz kasapları ga
zetemize yaptıkları açık
lamada Belediyenin et fii 
atlarına koyduğu narkın 
kaldırılmasını Bursa Bele
diyesince uygulanan tari
felerin verilmesini aksi 
halde Pazartesi günü et 
kesmiyerek boykota baş
layacaklarını bildirdiler.

Gemlik li kasaplar 105 
liradan kıyma satmakla 
zarar ettiklerini, zararına 
et saramayacaklarını belir
terek şunları söylediler. : 
* Belediye ilgilileri çevre

Akaryakıt darlığı nede
niyle önlem alan İlçe Kay
makamı Emir Hüseyin Ko- 
seoğlu, bir hafta içinde 28 
bin 600 litre mazot dağıtıl
dığını açıkladı.

İlçe Kaymakamı Köseoğ 
lu, yaptığı açıklamada Balık
çı, kamyoncu traktörcülere 
ilk partide 10.300 litre ma
zotun getirtilerek dağıtıldı
ğını, ikinci partide ise 18 
bin 300 litre mazot getirtil- 
diğini bildirdi. Kaymakam Kö 
seoğlu, konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi :

<— Sıkıntıyı bir parça a- 
zaltmak için her defasında 
traktörcülere 60, kamyoncu
lara, 150, balıkçılara 60 ar 
litre mazot verildi. İlgililer
den yeniden ilçemiz ihtiyacı 
için mazot talebinde bulun
duk. Geldiği an şoför ve 
çiftçi arkadaşlara dağıtıla
caktır.»

Sendikamız Orba Gemlik Sümer- 
bank ilave inşaatı işyerinde çalışan ü- 
yelerimizin adına işyeri düzeyinde toplu 
iş sözleşmesi akdedeceğimizden keyfi
yet 275 sayılı yasa gereğince duyuru
lur.

Yapı-İş
Türkiye Yapı Sanayii İşçileri 

Sendikası 
Genel Merkezi

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

VOLKAN
Aile Düğün Salonu

Gemliklilerin Hizmetine Devam Ediyor
ORKESTRASIYLA BERABER

DÜĞÜN - NİJAN - GÜN - NİKÂH VE 

HER TÜRLÜ EĞLENCELERİNİZDE 
EMRİNİZDEDİR.

İSKELE MEYDANI GEMLİK

Satılık 
Arsalar

TERME 
ARKASI 
KANAL 
ÜSTÜNDE 

SATILIK 
ARSALAR

Mür. : 
Tlf. 1 624 - 2414 
Gemlik

köylerde ve kasabalarda 
iyi bir araştırma yapıp et 
hatlarını tesbit etsin. Bur
sa Belediyesinin hatlarını 
alsın görecek ki verdikleri 
fiat çok azdır. İstemimiz 
kıymanın 120 lira olması, 
kuzu, büftek, bonfilenin 
hatlarının serbest birakılsı.

BALIK YESİNLER

Kasapların tarifeleri 
yetersiz bulduklarını, bu 
nedenle boykota gidecek
lerini hatırlattığımız Bele
diye Başkanı İbrahim A- 
kıt şunları söyledi " Ver
diğimiz fiatlar çevre bele
diyelerin resmi harlarından 
yüksektir. Kasaplar tarife
lere uymak zorundadırlar. 
Biz kıymaya 110 liraya 
kadar mûsamağa gösteri
yoruz ama kasaplar yasa 
dışı satış yapıyorlar. Eyle
me giriştiklerinde halkımız 
ot ihtiyacını balıkla sağ
lasın, gerekirse önlemler 
alınacaktır/' dedi.

^^[GemlikiKörfezjg^E
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi ilânlar tek sütun santimi 50 TL.
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 25 TL.
Kayıp ilânları 100 TL.
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 15 TL.
Kongre ilânları 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

Gemlik Körfez i
Okuyunuz, Okutunuz 

Abone Olunuz

MÜJDE».
KETE Aile Pastahanesi

Bil’umum Pasta Çeşitleri. Nikâh, Düğün.
Şeker ve Pastasıyla ve Özel KETEsiyle 

Sayın Gemlik Halkının Hizmetine Devam Etmektedir.

BAL1KPAZARI MAH. 1 NOLU CAD. NO. 115 
(BALIKÇILAR CEMİYETİ YANI) GEMLİK

Her Çeşit Cilt İşleri Yapımına

Seri Olarak Başlanmıştır KÖRFEZ BASIMEVİ
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ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
GEMLİK’İN EN GÜZİDE YERİNDE İNŞAAS1NA BAŞLADIĞI 

GURLELİLER İŞ HANI’NDA ASANSÖRLÜ, KALORİFERLİ 

DÜKKÂN VE BÜROLARI, HER KESEYE UYGUN FİATLARLA 

SÎZLER İÇİN YAPIYOR
$

Peşin veya 24 Ay Vadeli Satışlarımıza Başladığımızı Sayın İhtiyaç Sahibi ve 

Tasarruf Sahiplerine Duyururuz.

$

ti MÜRACAAT :

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 — GEMLİK
TLF : 14 96 - 21 94

ö

fl

SAYIN GEMLİK’LİLERE MÜJDE

g

I

Çamaşır Makinaları

Radyolar

Tıraş Makinaları

Televizyonlar

AR ElEKIRİK Koli. Şii. Sîzlere Hizmet Etmekten 
Kırat; Duyar 

OSMAN OKUMUŞ - BEKİR ÖZTEN

Kıristal Avize Çeşitleri Mutfak Eşyaları

Her Çeşit Tv. Dolapları

PIHİLPS Hüko-TerElektrik Malzemeleri Ütüler

Elektrik Ocakları

Gece Lambaları

Floresanslar
Armatürler

İstiklâl Cad. No. 13 tel. 1837 Akbank.Karşısı GEMLİK

Isıtıcıları

Voltaj Regülatörleri
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İlçe Başkanlığını 2 Oy Farkıyla Kazanan Nezih Dimili istifa Etti
CHP İLÇE KONGRESİNİ
MUHALEFET LİSTESİ KAZANDI

Pazar günü Atlas Sinema
sında yapılan CHP Kongresin 
ds Gemlik İlçe Bşk.hğını E- 
mekli Öğretmen Mehmet Se- 
vinç'e karşı 2 oy fazlasıyla 
Nezih Dimili alırken, yöne
tim kurulu ve îi Delegelik
leri listelerini muhalefet gu
rupları kazandı. İlçe Başka
nı Nezih Dimili ilk toplantıda 
istifa etti.

Atlas sineması salonunda 
yapılan kongrede, divan baş
kanlığına Bursa Milletvekili 
Mehmet Emekli, ikinci baş
kanlığa Taner Özdemir. yaz
manlıklara Fikri Marmara, 
Haşan Mirasyedi seçildiler.

ÇALIŞMA RAPORU OKUNDU
CHP ilçe kongresinde di

vanın oluşmasından sonra, 
yönetim kurulu adına konu
şan ilçe başkanı Nezih Dimili 
bir saat süren çalışma ra
porunu okudu. İlçe Başkanı 
Av. Nezih Dimili, çalışma ra
porunda, seçimlere hazırlan 
ma, seçimler, üye yazımı, 
belediye çalışmaları. İl Ge
nel Meclisi çalışmalarına de
ğindi. Daha sonra hesap ra
poru okunarak yönetim ku-

rahim Sarıkuş (işçi) Tahsin 
Aydın (Zeytin Tüc.) dan ulu 
şurken. Muhalefet gurubu
nun yönetim listesi ise Ali 
Yıldırım (işçi), Cemalettin Er 
gen (işçi) San Aydın (Nak
liyeci) Yusuf Özden (Şoför) 
Kadri Güler( Gazeteci) Do
ğan Alkaya (Diş Doktoru), 
Erkan Mutman (Ecz.) Ali Ak 
soy (Avukat) dan oluşuyor
du.

SEÇİMLER

Başkanlık seçimlerinin 
bîr sandıkta, yönetim kuru
lu, Denetçi ve İl Delegeleri 
seçimlerinin bir başka san
dıktan yapıldığı oylamada İl
çe Başkanlığını Av. Nezih 
Dimili 80 oy Em. Öğrt. Meh
met Sevinç ise 78 oy aldı. 
Yönetim Kurulu ve İl Dele
gelikleri seçimlerini ise mu
halefet gurubu kazandı. Se
çimlerde Parti temsilciliğini 
ise Sabahattin Uzunkaya al 
dı.

İSTİFA ETTİ

Seçimlerden sonra yapı
lan ilk yönetim kurulu top

lantısında CHP İlçe BaşkanT 
lığına seçilen Nezih Dimili '• 
yönetim ve il Delegeliklerini 
karşı gurubun kazanması ve 
ilçe başkanları seçimlerinde 
sonucun 2 farkla alınmasın
dan dolayı kongrenin tav
rının yönetime seçilenlerden 
yana olduğunu gösterdiğini 
belirterek «•— Listeyle çalış
malar daima başarılı sonuç 
lar verir. Partimiz açısından 
görevden ayrılmam yöneti
me gelen arkadaşlara daha 
iyi çalışma zemini hazırlar. 
Ben yinede partimizin ba
şarıya ulaşması için bana 
düşecek görevleri yerine ge
tireceğim. Doğru olan bu- 
dur.» dedi. Nezih Dimili pa
zartesi günü istifa dilekçe
sini İl Başkanlığına gönder
di.

CHP Tüzüğüne göre İlçe 
Başkanlığında doğan boşal
malar sırasında partiye sek 
reter üye başkanlık eder ve 
en geç 45 gün içinde yöne
tim kurulu oybirliği ile için
den veya üyeler arasından

D. S. 3 de

Pazar günü yapılan CHP İlçe Kongresi Yönetim Kurulu Üyelikleri ile İl Dele
geliklerini Muhalefet Grubu kazandı. Yeni Yönetim Kurulu arasında yaptığı görev 
bölümünde, sekreterliğe Ali Aksoy, saymanlığa ise San Aydın, getirildi.

Fotoğrafta CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri (ayakta) San Aydın, Taner öz
demir (Gençlik K. Bşk.) Yusuf Özden, Erkan Mutman, Doğan Alkaya, Kadri Güler 
(oturanlar) Cemalettin Ergen, Ali Aksoy, Ali Yıldırım görülüyor.

rulu çalışmaları aklandı.
Divan başkanının tavn ne 

iteniyle zaman zaman elek
triklenen kongrede ilçe baş
kanlığına Av; Nezih Dimili 
yeniden aday olurken, Emek 
li öğretmen Mehmet Sevinç 
muhalefetin adayı olarak se

İşçiler Grev Hazırlıklarına Başladı

BELEDİYE SENDİKA İLE
cimlere katıldı. Dimili, guru
bunun yönetim kurulu liste- 
»: Şükrü Ekim (Ecz.) Mustafa 
Özalp (11 Gen. Mec. Üyesi) 
Halil Güneş (Tahmil Tahli
yece 1 Haşan Kızrltan (Tüc-İ 
car) Haluk Alton (Ticaret)l 
Ekrem Paksay (Nakliyeci) ibl

1 ANLAŞAMADI
Gemlik Belediyesi ile Ge 

nel İş Sendikası arasında 
Mart ayı başından beri sür

dürülen toplu sözleşme gö
rüşmelerinin olumsuz geç
mesi üzerine belediye Baş
kanı İbrahim Akıt, belediye 
meclisini olağanüstü topladı.

Azot Sanayi Fabrikasına
İşçi Alımı İçin Sınav Yapıldı

torayf Gemlik TwWırtıri» çalıştırılacak İşçilerin «- 
’* **** *””** y^pridı.

îMriaei gön maelak tahfaî, Ortaokul LIm Mezu- 
* ^*^**w> <• işçilerin, (kinci gün (m ilkokul mezuna
*7**‘rw w4*r *• •••* /apışığını bildirdiler. Sınavlara iki

»feyf MtMt ( : G, Körfez )

Çarşamba günü saat 15. 
00 de toplanan Belediye Mec 
fisinde eski tutanakların o- 
kunup kabul edilmesinden 
sonra, Genel İş Sendikası 
ile yapılan toplu sözleşme 
görüşmeleri hakkında Bele
diye Başkanı İbrahim Akıt, 
meclis üyelerine bilgi verdi.

Akıt, yaptığı konuşmada 
Genel iş Sendikasının birin
ci yıl ücretler 250 TL İkinci 
yıl 200 TL, zam istediğini 
söyledi. Belediyenin bu tale
bi karşılayacak kaynağı ol
madığını da sözlerine ekll- 
yen Belediye Başkanı İbra
him Akıt «Biz yeni bir for
mül bulduk, Perşembe gü
nü yapılacak olan son top
lantıda bunu sendikacılara 
aktaracağız. Her İşçinin eli
ne net olarak 6500 TL. İle 
6300 TL geçecektir, Ancak 
bu Ücreti bile verebilmemiz 
İçin Elektrik İdaresi bütçe
sinde aktarma yapmamız ge 
rekecektlr,» dedi.

AKTARMA YAPILDI 

Belediye Meclis üyeleri
D. S. 2 de

Kasaplar 
Direnişlerini 
Sürdürüyorlar

Yazısı S. 2 da

3 Gazino
4 Kahvehane 
Üçer Gün 
Süre île 
Kapatıldı

Yazıtı S. 2 d*

KONGREDEN NOTLAR
CHP İlçe Kongresi divanın birkaç yersiz müdaha

lesi ve taraflı karan dışında olgun bir hava içinde geçti. 
İlçe Başkanlığı seçimleri açıklandığında 2 oyla seçim
leri kaybeden Em. Öğretmen Mehmet Sevinç He Av. 
Nezih Dimili birbirlerini kutladılar ve yönetim kurulu se
çimlerinin sonuçlan alınasıya kadar birlikte oturdular. 
Yönetim Kurulu seçimlerinde İlçe Başkanının listesi ka
zanamayınca ilginç bir tablo ortaya çıktı. Sonuçta ay
nı gece Av. Nezih Dimili görevinden ayrıldığını ilân etti.

Kongreye muhalefet gurubu iki ay önce hazırian- 
mağa başlamış, mahalli delege ve temsilcileriyle -top - 
lantılar düzenlemiş, köyleri dolaşarak taban taraması
nı sağlıklı bir şekilde yürütmüştü. Buna karşın, yöne
timde bulunan gurubun listesi seçimlere bir hafta ka
lana kadar doğru dürüst bilinmiyordu. Liste kongreye 
iki gün kala tam şeklini alarak ortaya çıktı- Bu arada 
listede, işçi temsilcisi Haşan Çetin yoktu. Hatta 
Haşan Çetin Cuma akşamı yönetim kurulundan istifa 
ettiğini basına açıklamış, ama sabah olunca yanlış 

anlaşılabileceğinden açıklamanın yayınlanmamasını is
temişti. Yeni liste bir ılımlılar koalisyonuydu sankL-

AP'NİN BURNU
Bu arada üzerinde en çok durulması gerekli konu 

CHP nin seçimleri ne AP nin burnunu sokmasıydı. Geliş
meler şöyle oldu :

Kongreye bir hafta kala merkezi Tüccarlar Kulübü 
olan lokalde yapılacak seçimler tartışılıyordu ve mevcut 
yönetimin CHP nin başında kalması o (!) çevrelerce uy
gun görülüyordu. Daha sonra bir müteahhit AP li, bir işçi 
delegeye, bir baba oğul temsilci ve delegeye etki etmek 
İçin çabalar harcadı. Bir başka AP li ve başka AP İller 
-her nereden öğrendilerse delege listelerini- muhalefetin 
açıklanan listesinin kötülenmesi İçin «Aşın» lık paftası 
ile sonucu değiştirme yarışına girdiler. Kimi delegeye çı
man kredin kesilir, kimine biz onlarla uyum İçindeydik 
şeklinde uyarılan yapıldı...

Kongre günü AP de hava daha başkaydı. CHP kong
relerini ilk kez bu kadar fazla AP li İzliyordu. Hamda or-

Devsmı S. 2 de
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HAFTADAN 
HAFTAYA

ASLA!...
Cumhuriyet Halk Partlsl’nln İlçe kongreleri hemen, | 

hemen tüm yurtta tamamlanmıştır. Genel Yönetim Ku
rulu kararına göre, İl Kongreleri 6 Mayısta yapılacak, ku
rultay ise 24 Mayısta toplanacaktır.

Kurultaya giderken CHP örgütleri nasıl bir görünüm 
İçindedir, sorusu İster, İstemez akla gelmektedir. Bunun 
yanıtı çok düşündürücüdür..

Genel Yönetimin takınmış bulunduğu tavırlar açısın
dan düşündürücüdür...

Yerel yönetim birimlerinin siyasal çıkar aracı haline ! 
getirilmesi yönünden düşündürücüdür...

Milletvekilleri ve senatörlerin mide bulandıran oyun
ları bakımından düşündürücüdür....

ilerici, demokrat unsurlara parti içinde yürütülen sal
dırılar, atılan iftiralar ve bu unsurların partiden soyut
lanmak istemeleri açısından düşündürücüdür.

Birlik ve beraberlik yaftası altında, tek ses veren 
uydu bir örgüt yaratma girişimlerinin bulunması ve par
ti içi demokrasi anlayışına saygı gösterilmemesi açısın
dan düşündürücüdür...

Böylesine bir ortamda İl kongreleri yapılacaktır... 
İl kongreleri sonunda, düşündürücü olan hususlara baş
kalarının da ekleneceği kesin gibi görünmektedir...

Kurultaydan b iray önce CHP de görünen durum iş
te budur.

Ve 79 kurultayına önemli görevler düşmektedir...
CHP işçilerden, köylülerden, dar gelirli esnaf ve sa 

natkariardan, memurlardan oy alarak iktidar olmuş bir 
partidir.. Bunu bilen, 79 Türkiye'si gerçeklerinden habe
ri olan, dinamik, genç ve sağlıklı kadrolardan oluşma
yan bir örgüt CHP ye süratle oy kaybettirir.. Durgun ve 
klasik yönetim birimleri CHP nin üzerine bir kabuk örer 
ve dışarıyla ilişkisini keser, bunun sonunda da, örgütü 
bekleyen havasızlık ve boğulma olur...

«Yıllardır partide çalıştım, öyleyse yönetmek benim 
hakkımdır..» anlayışı, yıllardır çıkar bekledim, sıra bana 
geldi anlayışından farksızdır... Yıllardır partide çalışan
lar şunu unutmasınlarki, parti en büyük gelişmesini son 
8 yılda sağlamıştır... Yıllardır CHP ye seçim üstüne se
çim kaybettiren .halktan kopuk kadrolar bugün süratle 
yönetimlerde yer almaya başlamışlardır... Tehlike de bu
radadır... Örgüt gençleşip, yenileneceğine, yaşlanıp, es
kimekte, dinamik unsurla soyutlanmaktadır...

Bu neden böyle olmuştur ve olmaktadır?..
CHP kitle partisidir... İşçiler vardır CHP de.. İş 

adamları vardır.. Köylüler vardır., esnaf ve tüccarlar var
dır.. Bunlardan birini yok farzetmek CHP ye bakışta in
sanı yanılgıya götürür.. Örneğin, sadece işçilerin varol
duğunu düşünmek yanılgıya götürür.. Öyleyse, yönetim
lerde CHP nin bu yapısı doğal olarak gözden uzak tutu
lamaz.. Yalnız, burada unutulmaması gereken nokta, 
CHP programıdır.. Su programa göre, «Emek en üstün 
değerdir..» Yine bu programa göre, kalkınma «İşçi ön
cülüğünde olacaktır...» Bu programın felsefesi açısından 
CHP yönetimleri belli ölçülerde, işçilere, köylülere, dar 
gelirli esnafa açıhmalıdırki, bir anlamı olsun.. Bunun ak
si olur da, CHP yönetimleri, dar gelirli esnafın da dışın
da, tüccarlara, sanayicilere, emekli olmuş bürokratlara 
açılırsa, bu programın felsefesine ters düştüğü gibi, CHP 
yi Türkiye’nin gelişmesinden ters noktaya düşürür.

Böylesine bir ters gelişme, ne yazıktırki olabilmiş
tir... Bu durdurulmaz ise, oy kaybı mutlaktır...

CHP yi dinamiğinden uzaklaştırmak, CHP ye ihanet
le eş değerlidir... Genel Yönetimin üzerinde ağır bir so
rumluluk vardır.» CHP ülkenin nereye gittiğini bilen, e- 
mekçilerin çoğunlukta bulunduğu yönetim kadrolarına ka 
vuşmadığı takdirde, kayıplar kaçınılmazdır.. Bunun par
tinin en yüksek yönetim kademesinin gözden ırak bulun
durmaması gerekir.» Bugüne değin bu yönde büyük yan
lışlıklar yapıldığını söylememek, gerçekleri herhangi bir 
nedenle gizlemek olur.»

Biz, kongreleri yaşayan, somut tecrübeleri olan ve 
oynanan bazı oyunlara tanık olan bir CHP li üye olarak 
banlan yazmayı görev saymaktayız.. Birlik ve beraber
liği bozmakla suçlanacağımızın kesin olduğunu da bil
mekteyiz...

Evet, birlik ve beraberliği.. CHP yi büyütmede, kad
rolarım emekçilere açmada, toplumsal gelişime ivme ka
zandırmada birlik ve beraberlik.» Siyasal çıkar kavga
sında, bireysel çıkar yarışında ise asla...

Esnaflar Bir Lokale
Kavuşmak istiyor
ffşemizdeki Küçük Es

naf ve Sanatkârlar birlikte 
•«•bdecakleri bir lokal a- 
ç« imasını tooyoriar.

Konuyfa ilgili olarak 
eenefîar sr—mtfa yapılan

toplantıda alınan karar 
Küçük Esnaf ve Sanatkâr
lar Derneği Başkan ma i- 
letilocek ve en kısa za
manda Esnaf Lokalinin a- 
çıfmaaı sağlanacaktır.

BELEDİYE İŞÇİLER
GREV HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
aktarma yopılmaM için ge
rekli yetkiyi vermesinden son 
ra, soz alcn Başkan Danış
manı Faik Yumru şunları 
söyledi :«Bu gün 80 lira ile 
toplu sözleşme yapılmaz. Bu 
nu hiçbir sendika kabul et
mez. Ama beîediyenm kay
nakları ortadadır. Kaynak 
yaratılırsa işçilere daha çok 
verilebilir. Mevcut durumda 
ortaya çıkardığımız formül 
en geçerlidir. Sendika buna 
karşın greve gideceğe ben
zer gerekli önlemler şimdi
den alınmalıdır.»

Daha sonra konuşan 
CHP Grup sözcüsü Şükrü 
Ekim, Sendikanın karşısına 
katı bir tutumla çıkılmama- 
sı gerektiğini, maddeler üze
rinde anlaşma zemini aran
masını istedi. Belediye Baş
kanı Akıt, ise; «Arkadaşlar, 
her ihmale karşı grev hazır
lığını yaptım. Bu aşamada 
bütün meclis üyelerinin ba
na yardımcı olmasını istiyo
rum» dedi.

DEMEÇ

Meclis toplantısından son 
ra basına demeç veren Be 
lediye Başkanı İbrahim A-
kıt, şunları söyledi :

«— Gemlik Belediye mec 
lisi Belediyemizde çalışan 
işçileri eski toplu sözleşme
de verilen hakların aynını ve 
rirken, ancak bir maddede 
değişiklik yapılmasını iste
mektedir. Yakacak parası ha 
riç bizim teklifimiz ile her 
işçinin eline 5500-6244 TL. 
arasında net para geçecek
tir. Sosyal haklarla birlikte 
işçinin eline 8 bin lira geçe
cektir Buna karşın yine gre
ve gidilirse Gemliklilerin bi-

ze /orcMmcı <—ar— feö- 
yecj&ja. »|çJe"5er. anbc;^ 
göstermelerini tetîyoruz-»

Perşembe günü öğle
den sonra Beiedîyede son 
olarak toplanan Genel İş 
Sendikası ile Betedîye ,«• 
kil Heri, toplu sözleşme gö
rüşmelerinde anlaşmaya 
varamadılar.

Bu arada Belediyede 
görevli işçilerini Sendika 
Lokalinde toplayan Genel 
İş Sendikası Bursa Şube
si Başkanı Haşan Akkuş, 
anlaşmazlığa Belediyenin 
neden olduğunu ve dev
letin askari ücretleri 5300 
TL. çıkarmak için çalışma

lar yapa* som. an zor 
ko—Boada çalışan beledi - 
— işçilerine >-»'* otan»- 
sez d—ranMdamM hatta 
ııriaşme kurutuna bil • 
gnmeyeDekîerini beurserek 
şuntan söyledi. s

“ Beledi— ite — 
mazfeğa giımemize sebep 
sözce sendikacı atan ki
şinin uyum sağlama yeri 
ne Gemlik ha!kından inti
kam ahrcasına bezleri is
temeyerekte olsa greve zor
lamasından başka birşay 
değildir. Turizm mevsimi
nin yaklaştığı şu günlerde 
güze! kasabanın huzuru
nun bozulmaması için bü

tün imkan ve fedakâriıLİ 
lan —mana— kan*| 

be «direyi j.
tan bu itibar
dîği süratse Bomte rofe.1 
run zor duruma öüşeo*ğ;.| 
rû peşinen kamu e—m 
ou—naruz." dadı

Haşan AJkfcuş konuş 1 
masında Bu zengin o | 
mak »çân değil, çolak ç® | 
cu 5 um uzun bbaz daha — 
fakslarının insanca yaşa- 
ma cfüaoyins çıkarılmasını 
istiyoruz. GemıeluemaJ 
evlerinin önünü, MğanteJ 
m, pisliklerini lermzbmr. - 
Ierden anlayış bekli——J

Belediye 8 Kasabı 7 şer gün kapattı

KASAPLAR DİRENİŞLERİNİ 
SÜRDÜRÜYORLAR
Belediyenin kıyma fiatı- 

nı 120 liradan, kuzu, büftek 
ve bonfile hatlarını serbest 
bırakmaması üzerine ilçemiz 
deki kasaplar hayvan kesmi 
yerek boykota başladılar.

Pazartesi gününden beri 
canlı hayvan kesmiyen ka
saplar, belediyenin kararın
dan dönerek fiatları yükselt 
mesi halinde kesimlere bav
lıyacaklarını soyıeaner, oıe 
yandan Belediye encümeni 
yüksek fiatla et sattıklarını

saptadığı Emin Küçükşahin, 
Ali Yılmaz, Hamdi Kuzey, 
Mümin Kuzey, Fahri Güner, 
Mustafa Güre, İzzet Güner, 
Seyfullah Filiz adlı kasap
ların dükkanlarını 7 şer gün 
kapattı.

TİCARET ODASI BAŞKANI
Bu arada Ticaret ve Sa

nayi Odası Başkanı Tevfik 
Solaksubaşı, Gemlik’te can 
lı hayvan yetiştirilmediğini, 
kasapların köylerden ve dı

şarıdan canlı hayvan bulma! 
için çok masraf yaptıkların 
bu nedenle Et fiatlannın ö 
bür ilçelerden yüksek olma 
sı gerektiğini, belediyenin 
gerekli anlayışı kasaplara 
göstermesini istedi.

Belediye Başkanı İbra
him Akıt ise; çevre ilçeler
den yeniden et hatlarını o- 
raştırdıklannı bu süre için
de ete zam yapılmayacağı
nı söyledi.

Çayı Yüksek Fiatla Satan

3 GAZİNO 4 KAHVEHANE
ÜÇER GÜN SÜRE İLE KAPATILDI

Bir süre önce Belediye 
Encümenince saptanan çay 
fiat tarifelerine uymayan 3 
gazino ile 4 kahvehane be
lediye encümeni kararıyla ü 
çer gün süreyle kapatıldı.

Belediye Zabıta Amiri Os 
man Acar, yasalara ve bele
diye tarifelerine uymayan 
esnafla sonuna kadar mü
cadele edileceğini ve işyer
lerinin kapatılacağını bildirdi

Osman Acar şöyle konuştu. 
«Denetimlerimizi sıklaştırdık. 
Encümence verilen çay ta
rifelerine uymayan Abdura- 
him Durmuş, Güray Gençö- 
nal, Tacettin Toksabay’a ait

gazino ile Ahmet Kaya, Ah
met Aydın Mülayim Bircan, 
ve Hüseyin Gür'le’ye ait kah 
vehaneler encümen karan i 
ile üçer gün kapatılmıştır.»

Töb-Der
17 Nisan

Köy Enstitüleri 

Anma Günü 

Düzenledi

Köy Enstitülerinin ku
ruluşu nedeniyle Töb-Der 
Gemlik Şubesince anma 
günü düzenlendi,

Öğretmenlerin katıldı
ğı anma gününde, Köy 
Enstitülerinin kuruluşu ça
lışmaları ve kapatılması di
le getirildi,

Töb-Der Gemlik Şu
besi bugünde “Demokra
tik Kitle Örgütleri ve İş
levleri' konulu bir semi
ner düzenliyecek.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlikve Çocuk 
Bayramı Kutlanacak

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramının 59. yıl
dönümü olan Pazartesi 
günü ilçemizde ve tüm 
yurtta törenlerle kutlana
caktır.

Bayram kutlama ko
mitesince hazırlanan ra
porda, 22 Nisan günü sa
at 12.oo d® Ata'nın anı
tına çelenklerin konmasıy
la bayram başlamış olacak 
tır, 23 Nisan günü tören
ler Kordon boyunda ya
pılacaktır. Bir öğretmenin 
günün anlamını belirten 
konuşmasından sonra, öğ
renciler şiirler okuyacaklar 
ve geçit töreni II® bayram 
sona erecektir.

KONGREDEN NOTLAR ;

tatarda dolaşarak, hemde birçoğu çağnsız olduğu halde. 
Kimi AP İllerde kapı kulislerinde dağ köylerindne gelen 
CHP.Ii delegeleri etkilemek istiyerek..

AP lilerin tüm çabalarına karşın muhalefet gurubu, 
il delegeliklerini ve yönetim kurulu seçimlerini kazandı.. 
İlçe Başkanlığını; Mehmet Sevinç yaptığı konuşmada göz 
doldurmadığı için kaybetti sanınz. Eee.. mikrofonda ko
nuşmak birazda cambazlık ister hani...

AP İller şimdi tedirgin. AP liler şimdi seçim sonuç
larından kaybedenlerden daha çok üzgündür. Çünkü AP 
liler CHP nin parti içi mücadelesini CHP nin sorunu de
ğil, bunu «Memleket Sorunu» olarak görüyorlarmış! As
lında neden tedirgin olmasınlar. Gemlik’te sosyal yapı 
değişiyor. Buna ayak uyduracak CHP kadrosu tabilki İş
lerine gelmez AP İllerin...

Gemlik Körfez’i
Okuyunuz, Okutunuz

Abone Olunuz
BKEKSMBKMMIBMMI
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Gayrimenkullerin Açıkarlırma ilânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkeme»/ Satış Memurluğundan

Dosya No. ; 978/18 Izalei'suyu satış

Şuyuun lubalnln temini bakımındın Gemlik Sulh Hukuk MahkemeaMn 16/10/1'^78 
tarih va 978/169 MM, 978/288 karar »ayılı ilâmı ila »atılmasına karar varMan ;

1— Ganilik tapu elcilinin 13/6/1967 tarih va pafta ; 6, ada ; 233, paraal ; 16 ve 
kütük aahlfe : 360 de kayıtlı Gemlik Demirsubafi Mahalle»! Cami Aralığı M^/künd* riin 
57,64 metrekare miktarlı Doğu : Ksdriye, Batı t Mustafa, Kuzey ; Hatice, Güney ; Cam* 
Aralığı Sakağı İle çevrili ve bilirkişi tsrafından 150.000,' lira kıymet takdir edilen ehçap ev

2— Gemlik tapu sicilinin 18/5/1972 tarih ve pafta : 49, ada ; 195, parsel ; 32, 
kütük sahile : 175 de kayıtlı Gemlik Hissrtepe Mahallesi Terssne Bayırı Mevkiinde kâin 
2560 metrekare miktarlı Doğu : Davalı. Batı ; Mazlum, Kuzey ; Davalı, Güney ; Mazlum 
ile çevrili ve bilirkişi tarafından 100.000,- lira kıymet takdir adilen zeytinlik ki cem'an iki 
parça gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları :

1— Satış 21/5/1979 Pazartesi günü yukarıda yazılı sıra gereğince :

1 nelu sıradaki 16 parsel sayılı gayrimenkul saat 15.00 ilâ 15.30 arasında,
2 nelu sıradaki 32 parsel sayılı gayrimenkulda saat 15.30 ilâ 16.00 arasında Gemlik 

İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
% 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafları geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şeniyle 31/5/1979 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geç
mesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

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

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

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
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 978/18 izaleyi şuyu sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îe. îf. K. 126 )

/r/ llgililtr tibirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. İcra Memuru

VOLKAN

Gesfirtferii Hzmetme Deran Ediyor

İSKELE MEYDANI GEMLİK

İLÂN
Sendikamız Enka Holcfirvg Çim taş 

Çelik İmalât Mantaj ve Tesisat A-Ş. Gam 
lik Fabrikası İşyerinde çalışan üyeleri 
m iz adına İşyeri seviyesinde toplu iş 
sözleşmesi akdedeceğimizden, keyfiyet 
275 sayılı yasa hükümleri gereğince du 
yurulur.

Metal-iş Türkiye Metalçılık
Sanayii İşçileri Sendikası

Genel Merkezi

CHP İçe 
Kongresi

bir atamo yağar

GÖREV BÖLÜMÜ YMRUM

Borusan Gemlik Boru Tesisleri A.$. 
’nin Hisar mahallesi Gemsas yolu İnşa 
atı iş yerinde çalışan üyelerimiz adına 
işyeri toplu iş sözleşmesi yapılacaktır.

275 sayılı yasanın 12. maddesi gere 
ği duyurulur.

YSİ-İŞ Sendikası 
Yönetim Kurulu

Türkiye Maden-İş Sendikası 
Genel Başkanlığından

Yeni secilen CHP Cem. 
lik hoe Yönetim <U*Mhı *•» 
tonnOo yaptMon tapUMM* 
Avukat Atı Aksoy *u aakn*. 
tedığe, Son Aydın*» İm Soy - 
mantığa getirdi

Av. Nezih DımBYUn us
ta onayının İl Başkanlığın
dan gelmesinden tona İlçe 
Başkanlığına otomanın yo- 
pıtması bekleniyor.

MÜJDE...
KETE İlle Pnslahanesi

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

Sayın Gemlik Halkının Hizmetine Devam Etmektedir.

BALIKPAZAR1 MAH. 1 NOLU CAD, NO, 115 
(BALIKLILAR CEMİYETİ YANİ) GEMLİK

Sendikamız, Gemlik-Gemsas mevki 
inde kurulu bulunan ÇİMTAŞ-Çelik İma 
lât Montaj ve Tesisas A.Ş. işverenliğine 
ait işyerinde çalışan üyeleri adına işyeri 
seviyesinde toplu iş sözleşmesi imzala 
nacaktır.

275 sayılı yasa uyarınca ilân olunur.

Balıkçılar 
Kooperatifi 
Başkanı 
Aydın 
"Balıkçılar 
Mazot 
Sıkıntısı 
Çekiyor"

Su Ürünleri ve Kredi Ko
operatifi Başkanı Mehmet 
Aydın yaptığı oc'kkjmoöo 
mazot sıkıntısından bci kç»- 
lann denize açılamadığım, 
biran önce mazot sağlan
masını istedi.

YAPRAK EMLAK
SAT^LA 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

Nişan, Düğün, Nikâh, Kokteyl 
Gün ve Her Türlü Eğlencelerinizde 

Schweppes Bayii Emrinizde

YENER KURT
Gazhane Cad. Gürçay Pasajı Tlf : 1797 den GemlikİSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 7.3.1979 
gün 1979/31 esas 1979/28 
nolu kararı ile çocuklarım 
Osman'ın adını Ali Zehra’ 
nın adını İse Reyhan ola 
rak düzeltildiğini duyuru 
rum.

Babaları
Haşan Ali Aralan

Satılık Arsalar
TERME ARKASI 
KANAL ÜSTÜNDE 
SATILIK ARSALAR

Mür. : Tlf. 1 624 - 2414 Gemlik

Mehmet Aydın. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Valilik ve Kaymakamı >ğo gön 
derdiği mektupta, ilçede Pet 
rol Ofisi Bayımın oimomo- 
smdan dolayı mazot sık mi
sinin hat sefbayo ulaşöğım, 
bugüne kadar 10 bin litre 
mazotun ancak 51 bal ko
ya dağıtıldığını bildirerek 
şunlan söyledi : cPet-Kım 
Petrol Ons Bölge Müdürü 
balıkçıların ihtiyacını rec et 
mistir. Gerekçe ci erekte ba
yilik kurulmasını önermiştir. 
Durum böyle olunca yasal 
olmayan yollarla ilçeye mo
torin getirilmekte bu ise bir
kaç büyük balıkçının ihtiya
cını karşılamaktadır. Koope
ratifimize üye 100 balıkçı 
zor durumdadır. Sorunumu
za acil çözüm istiyoruz.»

Öte yandan mazot sıkın
tısının ilçede çözümlenmesi 
için CHP İl Genel Meclis ü* 
yesi Mustafa Özalp Bakan
lığa tel çekerek ihtiyacın 
karşılanmasını istemiştin
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GEMLİKİN EN CÜZİDE YERİNDE İNŞAASINA BAŞLADtGl

GÜRLELiLER İŞ HANI’nda asansörlü. kaloriferli 
DÜKKÂN VE BÜROLARI. HER KESEYE UYGUN FİATLARLA 

SİZLER İÇİN YAPIYOR

m

Peşin veya 24 Ay Vadeli Satışlarımıza Banladığımızı Sayın ihtiyaç Sahibi 

Tasarruf Sahiplerine Duyururuz.
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MÜRACAAT :

ERKULLAR İNJAAT ORTAKLIĞI
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 — GEMLİK 
TLF -.1496 - 21 94

SAYIN GEMLİK’LİLERE MÜJDE
AR ELEKTRİK Koli. Şti. Sîzlere Hizmet Etmekten 

Kıvanç Duyur
OSMAN OKUMUŞ — BEKİR ÖZTEN

Kıristal Avize Çeşitleri Mutfak Eşyaları

P I H I L P S 
Buzdolapları

Çamaşır Makinaları

Radyolar

Tıraş Makinaları

Televizyonlar

Her Çeşit

Elektrik Malzemeleri

Tv. Dolapları

Ütüler

Elektrik Ocakları

Gece Lambaları

Floresanşlar 
Armatürler

PIHILPS Hüko-Ter
Isıtıcıları

Voltaj Regülatörleri

İstiklâl Cad. Nö. 13 tel. 1837 Akbank Karşısı GEMLİK
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ilçe Kaymakamı, Belediye Başkam ve Ticaret Odası Başkam İzmit’e Gitti

45 Tonluk Akaryakıt Tahsisi
Petrol Ofis Bayii Olmamasindan

Eski Savunma Bakam
Haşan Esat Işık 
CHP ilçe Yöneticilerini
Ziyaret Etti

CHP Bur» 
ve eski Md*

I Alınamıyor
ilçemizdeki akaryakıt sı

R' kınlısına çözüm bulmak a- 
g maçıyla Kaymakam E. Hü-

Belediye» şeyin Köseoğlu,

$

Başkanı İbrahim Akıt ile Ti
caret ve Sanayi Odası Baş
kanı Tevfik Solaksubaşı İz
mit'e giderek Petrol Ofisi 
Bölge Müdürü ile görüştü
ler.

Hafta içinde İzmit’e giden 
ilçemiz heyeti Gemlik'te Pet 
rol Ofisi İstasyonunun bu
lunmamasından doğan akar 
yakıt sıkıntısına bir çözüm 
bulunmasını, yabancı şirket 
îstasyanlanna özel durum 
nedeniyle akaryakıt verilme 
sini istediler. Yapılan görüş 
melerde yabancı istasyonla
ra Petrol Ofisi’inden akar
yakıt verilmesinin olanaksız 
olduğu, çözümün ancak İl
çede bulunan Petrol-Ofisi 
bayiinin ilçeye ayrılan aylık 
45 ton akaryakıtın tamamı-

n nın çekilmesiyle gerçekleşe- 
_ ceğini bildirildi.

ARAŞTIRILIYOR

Konuya ilgili görüşlerini 
I I aldığımız ilçe Kaymakamı E- 

mir Hüseyin Köseoğlu, Pet- 
| rai Ofisi Bayiinin ayda ana

Gemlik Lisesi
Tiyatro Kolu 
Oyunu ile Bursa'da 
Liseler Arası
Tiyatro Yarışmasına 
Katılıyor

Gemlik Lisesi Tiyatro Ko 
[unda bu yıl hazırlanan «Buz 
far Çözülmeden» oyunu ile 
Bursa da düzenlenen Liseler 
arası Tiyatro yarışmasına 
katılacağı öğrenildi.

2 Mayıs Çarşamba ge
cesi Bursa Devlet Tiyatrosu 
Salonunda ünlü yazar Ce- 
vtt Fehmi BaşkuVun «Buzlar 
Çözülmeden» oyununu ser- 
glliyecek olan Gemlik Lise
si Tiyatro Kofu giriş bilet
lerini satışa çıkardı.

«Sazlar çözülmeden» o- 
L /ununu Lise Edebiyat öğ

retmeni Kenan özmen yöne- 
tlyor, Erol Seymen, Sület- 
man Kardeş, Metin Er/ılmaz 
Keztzın inan, İsmail Zodecğ- 
fu, Aydın Ergen, Mustafa Dil 
•oğlu İsmail Karacan, Ha- 
fidurı Duraklı ise rolleri pay- 
laşıyortar. Oyunun Bursa'da 
dereceye girmesi bekleniyor. 

depodan ne kadar akarya
kıt çektiğinin Valilik kana
lıyla araştırılmağa başlandı
ğını bildirerek şunları söy
ledi :

<— Bugün Gemlik te ö- 
bür ilçelere göre daha faz
la akaryakıt sıkıntısı çekil
mesinin tek nedeni Petrol 
Ofis istasyonunun olmama-

Kurşunlu’da Cinayet İşlendi
Aşığı ile Bezmeğe Gelen Genç Kız Öldürüldü

Pazar tatilini Gemlik'in 
Kurşunlu Köyünde gezerek 
geçirmek isteyen iki aşık 
içkili Orman Muhafaza Me
muru tarafından beylik ta
bancasıyla yaralandı. Yara- 
hlardan Aynur Özgül hasta
neye kaldırılırken yolda öl
dü,

Bursa’Iı evli bir çocuk ba 
bası Hamdi Özyıldız ile bir 
süredir birbirlerine aşık o- 
lan Aynur Özgül adındaki 
genç kız pazar, tatilini ge
çirmek için 16 DY 369 pla
kalı özel oto ile Gemlik’e 
geldiler. Boksör Resteaurant 
ta yemek yedikten sonra, 
gezerek Kurşunlu sahillerine 
gittiler. Kurşunlu ile Altıntaş 
arasında gezilerini sürdüren 
aşıklar, geri dönüşlerini ya
parlarken yolları sivil bir ki
şi tarafından kesildi. Sivil 
kişi, araca yaklaşarak res
mi kimlik belgesini göster
di, Aynur Özgül’ün araçtan 
inmesini istedi. Sevgilisini 
araçtan indirmeyen Şoför 
Hamdi Özyıldız ile sivil kişi 
arasında tartışma çıktı. So
nunda sivil kişi tabancasını 
çekerek kızın araçtan inme
sini istedi. Bu arada araba 
hareket etti ve silahta pat
ladı.

Yakında bıraktığı motora 
binen sivil kişi yaralama o- 
layından sonra kaçarken köy 
lüfer yaralanan aşıkları has 
taneye kaldırırken Aynur Öz 
yıldız yolda öldü.

Jandarma'dan yapılan a- 
çıklamada sivil şahsın Kur
şunlu Köyü Orman Koruma 
Memuru Fikri Yüksel oldu
ğunu saptadığını ve katilin 
yakalanarak suçunu kabul
lendiği belirtildi,

Orman Koruma Memuru 
Fikri Yüksef'ın içkili olduğu 
saptandı,

Kotll Fikri Yüksel, ver- 

sından doğmaktadır. Petrol 
Ofis Genel Müdürlüğünde 
yaptığımız temaslarda ilçe
mize ayda 45 ton akaryakıt 
ayrıldığını saptadı. Bu akar 
yakıtın tümü Gemlik’e gel
diğinde sıkıntı ortadan kal
kacaktır. Gemlik'teki Petrol 
Ofisi Bayii bu akaryakıtın 
tümünü çekmek zorundadır.

diği ifadesinde, yoldan ge
çerken kızın imdat istediği
ni, şoförün kızı sıkıştırarak 
ırzına geçmek istediğini ken 
dişinin ise yardım etmek a- 
macıyla araca yaklaştığın

SONUNDA KASAPLARIN DEDİĞİ OLDU

Zum Alındı Boykot Sona Erdi
İlçemiz kasaplarının bir 

hafta süren canlı hayvan kes 
meme ve dükkân açmama 
boykotu alınan zamlardan 
sonra kalktı.

Geçen pazartesi günü sı 
ğır ve dana kıyma hatmin 
120 TL. olması, bonfile ve 
büftek hatlarının serbest bı 
rakılma istemi ile boykota

Cüneyt Cindoruk
Lise
Koruma Derneği
Başkanı Oldu

Gemlik Lisesi Öğrenci ve 
Okul Koruma Derneğinin yıl 
lık olağan genel kurulu top 
lantısı yapıldı ve Dernek 
Başkanlığına Emekli Albay 
Cüneyt Cindoruk getirildi.

Bine yakın öğrencinin öğ
renim gördüğü Gemlik Lise
sinde veliler Dernek toplan
tılarına gerekil ilgiyi göster
mediler. Yüze yakın velinin 
izlediği toplantıda yapılan 
yönetim kurulu seçimlerinde 
Cüneyt Cindoruk (Bşk) Faik 
Durmaz (2, Bşk.), Cemal 
Kardeş (Sekreter, Vezno) Mu 
ammer Peker ve Sedat Ünal 
(üye) seçildiler.

Çekmediği takdirde bayiliği 
Bölge Müdürlüğünce fesh e- 
dilecektir.»

Öte yandan ilçemize Pet 
rol Ofisi İstasyonu açmak 
için Diş Tabibi Sadi Ertür- 
ün de baş vurduğunu ve ha
zırlattığı projenin Karayol
ları Trafik Komisyonu tara
fından incelendiği öğrenildi.

da şoför ile aralarında tar
tışma çıktığını ve nefsini ko 
romak amacıyla şoför Ham 
di Özyıldız’a ateş ettiğini, an 
cak seken kurşunun Aynur'a 
isabet ettiğini söyledi.

başlıyan kasaplara karşı Be 
lediye encümeni de yüksek 
fiatla et sattıkları gerekçe
siyle sekiz kasabı kapatmış 
tı.

Bu gelişmeler içinde bir 
hafta boyunca dükkânları 
kapalı tutan kasaplar için, 
belediye, çözüm aramağa 
başlamış ve çevre ilçeler be 

ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 59. yıla dönümü bütün yurtta 
törenlerle kutlandı. Bu yılkı bayram törenlerinde öğrencilere özel giysiler yaptırılmadı. 
İlk kez bütün yurtta uygulanan bu durum valilerce memnunlukla karşılandı.

lerek yeni seçilen CHP üçe 
yönetim kurulu üyelerini kut 
ladı.

Yanında CHP İl Başka
nı Erhan Sevimli olduğu 
halde ilçemize gelen Haşan 
Esat İşık CHP İlçe Loka
linde kendilerini bekltyen por

Yeni CHP ilçe Yönetim Kurulu

15 Nisan günü yapılan 
CHP İlçe Kongresinde gö
reve yeni seçilen Yönetim 
kurulu üyeleri Kaymakam, 
Belediye Başkanı ve Savcı
lığı ziyaret etti.

Ziyaretler konusuyla ilgi
li olarak gazetemize açık
lama yapan CHP. İlçe Sek
reteri Av. Ali Aksoy, yapı
lan ziyaretlerin birer tanışma 
ve nezaket ziyareti olduğunu 
bildirerek şunları söyledi :

«— İlçemiz CHP Yönetim

lediyelerinden et hatlarını is 
temişti.

Çevre ilçeler belediyele
rinden et hatlarının gelme
sinden sonra toplanan Gem 
lik Belediyesi Encümeni ka
saplarında istemini göz ö- 
nünde tutarak et hatlannı 
şöyle saptadı :
Sığır Dana kıyma eski fiatı

Kurulu üyeliklerine yeni se
çilen arkadaşlarımızla birik 
te hazırladığımız proğram 
gereği öncelikle ilçe yöneti
cilerini kurumlan, kuruluşla
rı ve şendi kolan ziyaret ede 
ceğiz. İlk ziyaretimizi İlçe
miz Kaymakamı Sayın Kö- 
seoğlu’ndan başlattık. Ardın 
dan Belediye Başkam Sayın 
İbrahim Akıt’ı ve Savcımız 
Sayın Olcay Önerii ziyaret 
ettik. Önümüzdeki hafta zi
yaretlere devam edeceğiz.»

105 yeni fiatı 120 Tİ. Sığır 
Dana kemikli 85 TL 95 TL 
Koyun kemikli 100 110 TL. 
Dana kemikli 90 TL 95 TL 
Koyun kıyma 130 TL Kuzu 
(mevsimlik) 120 TL 135 TL 
Pirzola Koyun 130 TL Bon
file 125 TL 130 TL Biftek 
125 TL 130 TL
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HAFTADAN
HAFTAYA

Mayıs Geliyor..
Mayı» tomurcuk, tomurcuk yaklaşıyor» Güzelim do

ğa daha da bir güzel, daha da bir alımlı olmaya boyladı.. 
Toprakta bir hareket, suda bir hareket çiçeklerde, bö
ceklerde bir hareketi,. Velhasıl güzel havalar başladı.. 
Orhan Vell'yl ve bazılarını «Mahveden» güzel havalar.

Bahar geldi dostlar, bahar., «Havada bahar var...» 
kısacası dostlar... Ve saatli, saatsiz takvimlere göre, 1 
Mayıs Bahar bayramıdır.. Kutlamaya hazırlanıyor insan
lar.. Dolmalar yaparak, pikniklere çıkarak, konu, komşu, 
çoluk kutlamaya hazırlanıyor..

Ve 1 Mayıs İşçi sınıfı bayramıdır.. Türkiye İşçi sınıfı 
da kendi bayramını kutlamaya hazırlanıyor.. Geçen yıl 
kutlandığı gibi, daha önceki yıl kutlandığı gibi kutlama
ya hazırlanıyor» İstanbul'da Taksim alanı denilen yerde 
kutlanırdı 1 Mayıs» işçiler bu alan 1 Mayıs alanı diyor
lardı.»

Sıkıyönetim var İstanbul’da bu yıl» İzin vermiyor 
bayramın yapılmasına, 1 Mayıs alanında toplantıya izin 
vermiyor» Hükümet de, işçilere ayrıcalık tanınamaz di
yor, bayramın sıkıyönetim olmadığı bir kentde yapılma
sını öneriyor» Muhalefet ise, hiç yapılmasın diye diretiyor.

1 Mayıs bahar bayramı olunca sakin geliyorda, işçi 
bayramı olunca fırtına koparıyor» Ne demekmiş efendim 
işçi bayramı!» İşçilere bayramı yakıştıramıyorlar, işçilerin 
dışında kalanlar» Kendi bayramlarına, özel balolarına, 
yemelerine, içmelerine, yerken içerken ülke sorunlarını 
tartışmalarına işçiler karışmıyor onların» Amma onlar, 
işçilerin bayram yapmalarına karşıyorlar»

Esnafı yanıltarak, toplamak yürütmek isterler, özgür
lük havarisi kesilirler o zaman» Söz konusu, işçilerin 
bayramlarının bilincinde toplanması olunca, saldırıyor
lar da, saldırıyorlar»

Sıkıyönetim çeşitli açılardan sakıncalar gördüğü için 
İstanbul’da yasaklama kararı alabilir» Bunu, işçi sınıfı 
temsilcileri çok iyi düşünmek ve tartışmak, ona göre en 
sağlıklı karan vermek durumundadırlar» Hükümet de baş 
ka yerde yapılmasını önerebilir» Bunlar bugünkü ortam 
içinde doğal karşılanmalıdır ve ortama göre en sağlıklı 
karar verilmelidir. Burada işçi sınıfı temsilelerine büyük 
ve tarihsel sorumluluk düşmektedir» Mesele o değildir» 
Mesele belli mihraklann, bu bayrama nasıl diş biledikleri, 
nasıl karşı olduklarıdır»

Bu; işçiyi sömüren, köylüyü yoksulluğa mahkum eden 
beyler işçi bayramına düşmandırlar, bu da doğaldır» Çün 
kü onlar, işçiye düşmandırlar» Doğal olmayan, bu bay
ramı kutlamanın böylesine tedirginlik yaratacak noktaya 
getirilmesi ve konunun sansasyone edilmesidir»

Şu iyice bilinmelidirki, işçi sınıfı ayrıcalık istemiyor, 
her yıl 1 Mayıs alanında, yani Taksim meydanında kut
ladığı bayramını yine kutlamak istiyor» Bu sakıncalı gö
rülemez mi?» Bunun başka yerde kutlanması istenemez 
mi?» Başka bir büyük kentde yapılsa işçi sınıfı ne kay
beder?. Amma, bu ortamda ve gerginlik had safhadey- 
ken, sıkıyönetime karşın İstanbul'da yapmakla neler kay 
beder?» Denilemez mi?.. Elbetteki denilir ve elbetteki 
bunlar tartışılabilir konulardır» Yalnız burada üzerinde 
durulması gereken, konunun üzerine gidiliş biçimidir» 
Bu biçim çok sert ve hoşgörüsüz olmuştur» Hem de sert 
almaya ve hoşgörüsüz olmaya hiç gerek olmadığı halde»

Bizim doğal karşılayamadığımız da budur.»
Biz işçi sınıfının kararlılığı kadar, ülkenin özel du

rumları gereği alınması zorunlu olan kararları alabilecek 
kadar da bilinçli olduğuna inananlardanız»

Bu bayram onlann hakkıdır ve kutlanmalıdır» Yal
nız, artık Türk Ulusu Mayısların kanlandınlmasını iste
miyor.. Kan içiciler ise, ağızlarını açmış bekliyorlar pro
vokasyon yaratmak için. Bu çok iyi hesap edilmelidir.

1 Mayıs'ta işçi sınıfıyla, halk çocukları karşı, karşı
ya gelmemelidirler» Sıkıyönetim gerçeği, sağlıklı değer
lendirilmelidir».

Türkiye işçi sınıfı bunu değerlendirebilecek güçte ol
duğunu gösterecektir» Bayramları şimdiden kutlu olsun»

Nişan, Düğün, Nikâh, Kokteyl 
Gün ve Her Türlü Eğlencelerinizde 

Schvveppes Bayii Emrinizde

YENER KURT
Cezbene Ced. Gfirçey Paıajı Tlf ; 1797 don Gtmllk

şiir köşesi
Haftanın Ozanı : Bedri Rahmi EYÜBOĞL.U (1913-1975)

Arkadaş Dökümü

Evvelâ dişlerimiz döküldü
Sonra saçlarımız
Arkasından birer birer arkadaşfa'imz
Şu canım dünyanın orta yerinde
Yalnız başına yapa yalnız 
Kırılmış kolumuz, kanadımız 
Tatil canımızdan usanmışız

Bir şüphedir sarmış yüreğimizi
Ya kendini aldatıyor demişiz ya bizi 
Bir şüphedir demir atmış ciğerimize 
Pamuk ipliği ile bağlamışlar bizi 
Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun 
Bir çalım bir kurum hepimizde 
Nereden inceyse oradan kopsun

Bu canım dünyanın orta yerinde
Hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize 
Yalan mı? gözünü sevdiğim karıncalar 
İşte : hamsiler sürü sürü 
Arılar bölük bölük geçer
Leylekler tabur tabur

Ya bizler? Eşrefi mahlûkat!»
Boğazımıza kadar kendi murdar karanlı

ğımıza gömülmüşüz
Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur 
Blzlo sürü sepet
Yalnız birbirimizi öldürmüşüz!»

Güzel île Faydalı
Bom arr*’» an Msnenı
Anam bet olmak
Ben gûeete guw demem
GUM* ‘ovAek »imalı
Gûat dediğin ış» yararrafa
Ksdn rat? HMRMf yağuaMfr
Çocuk doğ jrma!
Ağaç rat? Mey>e
Çiçek rai? kofemah
Bayramdan bayrama neyleyim güzeli
Geze! dediğin her Attotee gen»
Yanı bes t. zda olmalı
Yağmur misali hem gözümüze, hem gön

lümüz»
Hem toprağımıza yağmelı
Göze! ded«ğın yağmur misali hepimizin

elmtlı

Marifet
Marifet hi* ezilmemek bu Dünyada
Ama biçimine getirip ezerlerse
Güze! kokmak
Kekik misali
Lavanta çiçeği misali
Fesleğen misali
Itır misali
Isft misali
Yunus misali
Tonguç misali
Nazım misali

Kaynak : Dol Karabakır Dol. B. Rahmi EYÜBOĞLU Bilgi Y. Birinci B. 1974

Kongre İlâm 
Kapaklı Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma 

Derneğinden

Derneğimizin normal genel kurul toplantısı 15 Mayıs 1979 Salı günü saat 
6.oo da köy kahvehanesinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Gündem:
Yönetim Kurulu

1 - Açılış ve saygı duruşu
2 - Kongre divanını .oluşturulması
3 - Yönetim ve denetleme kurullarının raporunun okunması
4 - Raporlar üzerinde eleştiriler
5 - Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması
6 - Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi
7 - Dilekler ve kapanış.

MÜJDE».
KEIE İlle Peslıkanesl

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

k» oı »w

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 50 Tb' 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 25 "fld
Kayıp İlânları 100
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 15 T*-
Kongre İlânları 250 1b
Koop. Kongre İlanları 300 1b

ABONE
6 Aylık 50 H

Yıllık . 100 H

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

Müjde 
Hakiki Roma 
Dondurmacısı

DAYKO
HİZMETİNİZE PAZARTESİ 

GÜNÜ GİRİYOR

ÜZEYİR ALKOÇ
Pazar Cad. Paksan Apt Allı 
GEMLİK
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Cumhuriyet Halk Partisi 15 Nisan 1979 
!" Pazar günü, yapılan kongreleriyle, büyük 

bir sınav verdi. Bu sınav, ilçemizde 1974 
yılında başlatılan yenilikçi, CHP'nin halk* 
çılık ilkesinden kaynaklanarak, 15 Nisan 
1979 Pazar gününe değin güçlüce sürdü. 

I Bundan sonra da süreceği kuşku götür
mez. CHP'nin özü, halkla birleşen, halka 
dönük, gerçekçi olmayı İçerir. Bu açılar
dan bakıldığında, CHP. elden ele alışıla 
geimişlikle el değiştiren bir parti olamaz. 
Halka gerçekçi yönde yaklaşan sağlayan, 
kafası işleyen, örgüt yönetmenin ne oldu
ğunu kavrayan, çalışma yöntemlerini iyi 
bilen, iyi saptayan kişilere gereksinimi var
dır; CHP'nin. Partinin tabanı, uyuyan ta
banı değişecek gençleşecek. Bu gençle
şen tabanla, bütünlük sağlayan, sağlamayı 
başaranlar yönetime gelecektir. Gemlik' 
te böyle olmuştur.

İlçede, 1976 — 1979 arası görevde o- 
I tanların karşısında bir muhalefet neden 
I vardı Ne diyordu bu muhalefeti oluştu- 
■ ranlar. Muhalefette olanlar delege seçim- 
I ferinden çok önce üyelerle karşı karşıya 
I geldiler. Toplantılara katıianlara, kazanıl- 

• I dığında nasıl çalışacaklarını, nelerin oima- 
I sı, yapılması gerektiğini tek tek gizlice, a- 
9 akça ortaya serdiler; gelenlerin de görüş 
i terini alarak. Gelen CHP üyelerine bu top 
I tanrılarda bildikleri açılardan bizlerin, yani 
I muhalefeti oluşturan kişilerin eleştirilmesi 
I istendi. Gelenlere, ilçe sorunlarının, kaza- 
I nıidığında araştırmalar incelemeler, soruş- 
I turmalaria alınacak sonuçların, belediye 
I meclis üyelerimizle, Gemlik Belediye Mec 
I fisine, grup toplantıları sonucu götürüle- 
I ceği; alınacak olumlu olumsuz sonuçla- 
9 nn, yayın organlarıyla kamuoyuna duyuru 
I lacağı vurgulandı. Bunların yanında köy- 
I ferimizde yapılacak çalışmalar ortaya ko- 
9 nurken, Gemlik'in endüstri şehri olma du 
I rumu da gözlerden uzak tutulmadı.

Anlatması uzun sürecek, çalışma yön 
I temlerimizden ürken kişiler, bazı partili- 
I fer karşımızda yer aldılar. Esnaf olan ar- 
| kodoşlarınızın kredisiz kalacaklar söylen- 
I di. «Aman ha onlara oy vermeyin partiyi 
I allak bullak edecekler» gibi tutarsız sözler 
I söylendi. Bir partiyi allak bullak etmek için 
I önce o partinin disiplin partisi oduğu unutu 
■ lur, tüzüğü, programı rafa kaldırılır. Bu, çı- 
I karna düşkün bağnazların hiç akıllarna 
I gelmedi. Gelemezdi de. Çünkü; muhalefette 
9 koltuklanacak, midelerinden girilerek satın 
| alınacak insan yoktu. Sayın okuyanım, da

hası, delegeler evlerde bir gün öncesinden 
konuk edilerek saptırıldı. Bu delege saptır
ması bir daire amiri şoförüne kadar geldi. 
Biz muhalefet grubu böyle adicesine, kay
pakçasına bir savaşım içinden utkuyla «Za
ferle» çıktık. Taraftarların başkanı kazandı; 
blzlerinde listesi. Kazanan başkan bîr de
yim geçirmeden istifasını verdi. Parti içi mü 
cadeleyi bu noktaya getirenler Vicdanen 
rahatlar mı? Yataklarında uykularını rahat 
ça uyabiliyorlar mı?

İşi burayadek getirince, biraz da mu
halefetin 78 oy alan başkan adayından, ya 
ni benden söz açmam gerekir. 1957 yılı Ey 
lül içinde Gemlik'te köyden gelerek göreve 
başladım. 26 yıllık görevimde haklılığımı yer 
lere yatırmadım. Gemlik’te DP, AP dönem
lerinin tüm baskılarına direndim. Varsılın 
çocuğunun ön sıralara, yoksulun çocuğu
nun arka sıralara oturtulması, dışardan ilk 
okulu bitirme sınavları zamanında gönderi
len, siyaset kokan kartlara aldırış etmedim. 
Müfettişinden, milli eğitim, kaymakam vali
lere değin haklılığı arkadaşlarımın haklılığı
nı savundum. Şu makamda, büyüksek yer
de gözüm yoktu. Bir makama gelebilme is
teğim, orada daha verimli olabilmem açı
sından önemliydi. Meslek yaşamımı boyun
ca varsıl, yoksul çocuğu ayırma da gözet
medim. Kısa zaman içinde gerçekçi tutumu 
görenler, satın alınamayacağımı anlayan
lar, Karalama yöntemlerine baş vurdular. 
Solcu dediler, olmadı Komünist diyenler de 
kısa zaman içinde bu suçlamaların tutmadı
ğını anladılar. Anlamalarına karşın, bu iğ
renç, utanmazca tutumlarını sürdürüyorlar. 
Bu acınacak kişilere, tek sözüm şudur. Yü
rekleri atıyorsa belgeleriyle tanıklarıyla Tür 
kiye Cumhuriyeti'nin Savcısına baş vurur
lar. Hamam göbek taşlarında da, kişiler suç 
lanamaz. Bunu da utanmazlık belgesi ola
rak saklasınlar. Parayı sevmem. Borçla, harç 
la iki yılda bitirebildiğim bir evimden baş
ka bir de emekli maaşım vardır.

Sayın okuyanım. Gemlik’te CHP güçlü 
bir yönetime sahiptir. Bu güçlü yönetim, üye 
sinden aldığı güvenle daha da güçlenecek 
etkinleşecektir Bü yönetim için başta gelen 
hizmet vermek, halkla bütünleşmektir. Ko 
parılan gürültüler havada kalmaya mahkum
dur. Zaman haklı oduğumuzu gösterecektir.

Yönetime yeni gelen arkadaşlarıma ba
şarılar dilerim.

Kongre çalışmaları nedeniyle yazıları
ma iki hafta ara vermek zorunda kal
dım. Özür dilerim.

TİKKOCULAR POLİSLE ÇATIŞTI

YARALI OLARAK 
ELE GEÇEN İŞÇİDE 
EL BOMBASI VE 
İKİ TABANCA 
BULUNDU
Gam/îk'ta sabah saat 

05.30 da aflşlome yapa» 
TİKKO’cularla polis ça
tıştı, Haşan Gezici {19) 
adındaki işçi yaralı ala
rak «la geçti.

A. Dural Meydanın
daki Belediye Garajın
da al Mayıs Mutlaka 
Kutlanacak» alfçiler, Me
murlar, Köylüler Birleşi-

aizz «Srkryöoetiue Hayır» 
sloganlarım yazan * f 
ile devriye geteaı polis 
karşılaştı. Gençler ka
çarken polisle çatışmaya 
girişti.

Terme Otel ine ka
dar süren çatışmada Ha
şan Gezici yaralandı. Ö- 
bür afişçiler kaçtı. Ya
ralının üzerinde I el

beeAeeı. T şarJBr. t anar- 
mi, I edeS Aar«k«dS. I 
edes GreveA 14 18 «•- 
beece ada geçm

öt» yandan Ok» ge
ce yapıla» aramalarda 
YSİ-İŞ Send ikamede See 
4/kccı İsmail Güney Üze
rinde I ödet atleti alo 
geptl. İsmail Güney f*e 
altın» alındı

KÖKFEZ BASIMEVİ •ÖF

ü 
s

1

1
ili;

Her Türlü Düğün Nişan. Sünnet
Davetiyeleri

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

Kongre İlanı
T. İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ GEMLİK ŞUBE BŞK.

Cemiyetimizin 4. dönem normal genel kurul toplantısı 16 Mayıs 1979 Çar
şamba günü saat 13.oo te (Gündüz 1,oo) Türkiye Petrol İş Sendikası Gemlik 
Şubesi lokalinde (Balıkpazan Mah. itfaiye Karşısındadır) yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen gündem münderecatını görüşüp kararlaştırmak üzere mez
kûr gûn ve saatte türn üyelerimizin kongremize teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu
Gündem;

I — Açılış ve divan seçimi
2 — Saygı duruşu
3 — Faaliyet raporunun okunması
4 — Gelir - gider cetvelinin okunması
5 — Denetim kurulu raporunun okunması
8 — Faaliyet raporu, gelir-gider cetveli ve denetçiler raporunun müzakeresi
7 — Yönetim kurulu, denetim kurulu ve onur kurulu üyelerinin ibraı
8 — Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve kabulü
9 — Şube balkanının seçimi

10 — Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
11 — Denetim kurulu üyelerinin seçimi
12 — Onur kurulu üyelerinin seçimi
13 — Misafirlerin konuşması
14 — Dilekler vo kapanış

Tlf : 17 97
istiklâl Cad. Şirin Pasajı No. 45 GEMLİK

û Hürriyet, Bursa Hakimiyet | 
| G. Körfez Gazeteleri İlan ve |
| Reklam İşlerinizde I 
I Körfez Reklamcılık hizmetinizde I
H - . B
II TLF : 17 97 B

İİ İSTİKLÂL CAD. A. ŞİRİN PASAJI GEMLİK Ş 
S I
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SORUMLU MUDUR 
Ar. M CeftfJs tfS/el

HÜSEYİN - KABRİ GÜLER

Buzdolapları

Çamaşır Makinaları

Radyolar

Tıraş Makinaları

Televizyonlar

9emLik

KÖRFEZ l
9

: ırar - gbmiAk

AR ELEKTRİK Koli. Şii. Sîzlere Hizmet Etmekten 
Kıvanç Duyar

OSMAN OKUMUŞ — BEKİR ÖZTEN

Kfristal Avize Çeşitleri Mutfak Eşyaları

Her Çeşit Tv. Dolapları

Elektrik Malzemeleri Ütüler

Elektrik Ocakları

Gece Lambaları

Floresanslar
Armatürler

PIHİLPS Hüko-Ter
Isıtıcıları

Voltaj Regülatörleri

İstiklâl Cad. No. 13 tel. 1837 Akbank Karşısı GEMLİK

DEMİRCİLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

İNŞAATÇILAR İÇİN HER ÇEŞİT 
İNŞAAT MALZEMESİ, 

İNŞAAT KERESTESİ SATIŞLARINA 
BAŞLANMIŞTIR. 

UĞRAMANIZ 
MENFAATİNİZ İCABIDIR

NİHAT AYTAŞ - YUSUF SÜREN
Orhangazi Cad. No. 19 Gemlik

I . TÖM-PAR TİCARET
| OTO YEDEK PARÇA VE CIVATA |

ÇEŞİTLERİ
ALİ ÖZYILDIZLI - H. FİKRET TÜRE

Derby V Kayışları — Murat 124-131 

Anadol — Renault — Skoda

h Ford Yedek Parçaları — Oto Aksesuarları H 
I Cıvata Çeşitleri — El Aletleri fi

i I
9 Osmaniye Mah. Irmak Sok. No. 7 Gemlik j

auuıs. Jts. jran

I YAPRAK EMLAK
SATIŞLA BİTMEYEN HİZMET

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

Her bütçeye uygun her semtte I
j| uzun vadeli

| SATILIK
1 DAİRE - DÜKKAN — EV
| ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE ।
। ARSALAR

■AA AA

M E V L t T >

29 Nisan 1979 Pazar günü (
öğle namazını müteakip Çarşı ।
Camiinde Cemal Özaydın'ın da
madı I

OĞUZ YAZICI’nın
şenel devrlyesl dolayısıyla mevlit 
okunacaktır. '

Akraba, dost ve tanıdıklara 
duyurulur. '

Eşi Saadet Yazıcı 
Kayınpederi Cemal Özeydin

'*tAAA# «AAA*«A**A*^A*^A**A*

VOLKAN
Aile Düğün Salonu

Gemliklilerin Hizmetine Devam Ediyor
ORKESTRASIYLA BERABER

DÜĞÜN - NİJAN - GÜN - NİKÂH VE 

HER TÜRLÜ EĞLENCELERİNİZDE 

EMRİNİZDEDİR.

İSKELE MEYDANI GEMLİK

Satılık Arsalar
TERME ARKASI

KANAL ÜSTÜNDE

SATILIK ARSALAR

Mür. :

Tlf. : 1624 - 2414

Gemlik
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