
■ Tıp Fakültesi Sosyalizasyon Uygulama Bölgesi Seçmişti

GEMLİK, UMURBEY, K. KUMLA, ARMUTLU
I

S AĞLIK OCAKLARI HİZMETE GİRDİ
Pankartı
Bağlanan 
Paketten 
Kireç

Ocak ayında hizmete geç 
k mesi beklenen Gemlik, U- 
W murbey. Küçük Kumla ve Ar 

| mutlu Sağlık Ocakları geçi 
I cl binalarında hizmete girdi. 

|\ Bursa Tıp Fakültesi Sos 
I I yalizasyon Uygulama bölge 
•1 si seçilen Gemlik'te 100 ya
kı. taklı bir hastchane. bir sağ 
■ lık ocağı ile ilçenin Umur- 
1 bey. Küçük Kumla, Engürü- 

■I cük ve Armutlu Köylerinde 
| de birer sağlık ocağı açıl- 
I ması kararlaştırılmıştı. 1978 
| yılı içinde beş sağlık ocağı 
I ve bîr hastahanenin yerleri 
I sağlanmış, 1979 yılı bütçe- 
I sinden ayrılacak ödenek ile 
i yapımlara başlanması karar 
I laştınlmıştı.

DOKTORLAR ATANDI

Sağlık Ocaklarının perso 
■ nel sorunu hakkında yetki- 
j [ilerden aldığımız bilgiye gö 

M re Gemlik Sağlık Ocağına 
I Dört doktor atamasının ya- 
| pıidtğı öğrenildi. Hükümet 

■ Doktoru Mustafa Karbay, 
I yaptığı- açıklamada Belediye 
I Doktoru Aziz Ataoğuz ve Be 
I tediye ebeleri ile Umurbey 
I Belediye ebesinin Sağlık Ba 

J kanlığı emrine verildiğini ve 
■ Sağlık Ocaklarında hizmet 
| yapacaklarını, ayrıca ‘Bursa 
I Tıp Fakültesinden iki pratis 
I yen Doktorun daha İlçemize 
I atandığı bildirildi. Birsüre ön 
I ce Umurbey ve Armutlu Sağ 
I lık Ocağına birer pratisyen 
| Doktor atanmıştı. Yine öğre- 
I nildiğine göre Küçük Kum- 
I la Sağlık Ocağına da bir dok 
il tor atanmış, görevine haf-

ta başında başlıyacaktır.
Halk Sağlığı Hizmetleri

nin parasız olarak görülece
ği Sağlık Ocaklarında, Dok
torlar Tam Gün Yasası uya
rınca çalışacaklar ve mua-

yehanelerini kapatacaklardır. 
Hastalar gece gündüz Sağ
lık Ocaklarından yararlana
caklardır. Sağlık Ocakların
da her başvuran için birer 
«Sağlık Kartı»’ bulunacaktır.

Romanya’yı İkinci Parti Zeytin İhracaalılYapılıyor
Marmara Zeytin Tarım 

Satış kooperatifleri Birliği i- 
le Romanya hükümeti yet
kilileri arasında yapılan iki
li anlaşmalar üzerine lima
nımızdan ikinci parti 1100 
ton sofra zeytini ihraç edi
liyor.

72. nolu Marmara Birlik 
Zeytin Koop. Müdürü İbra
him Okay dan aldığımız bil
gilere göre Romanya'nın 
Köstence limanına dış satı
mı yapılan sofra zeytinleri
nin 200 tonu Orhangazi, 600 
tonu İznik, 300 tonu Mudan
ya Zeytin Kooperatiflerinden 
sağlanmaktadır.

Yükleme çalışmalarının al 
tı gün sürmesi beklenen zey 
tin dışsatımı sonunda lima- 
nımızga bulunan TEİUS

adlı Romen Şilebi Kös
tence'ye hareket edecektir.

Belediye 
Başkanı 
Akıt

CHP’II Üyeler Grup Kararı Alarak Toplantıya Katılmadılar

BELEDİYE MECLİSİ
ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAYINCA TOPLANAMADI

Ocağa başvuran hasta, mu 
ayene edildikten sonra ge
rekli görülüyorsa Tıp Fakül
tesine sevk edilecektir. Gem 
lik Hastahanesinin bitimin
den sonra ise şevkler önce

Limanımızdan Romanya'ya Köstenca Limanına TEİUS adlı şilep ile 
1100 ton tenekelanmiş sofra zeytini ihracaat ediliyor. Ihracaatın devam e- 
deceği bildirildi. ( G. Körfez )

Gemlik Hastahanesine da
ha sonra ise Tıp Fakültesi
ne yapılacaktır.

Gemlik Sağlık Ocağı ge- 
çici olarak eski hükümet bi
nasında görev yapacaktır.

Çıktı
Kimliği bilinmeyen ban Mi 

Çilerce iskele Meydanı btt» 
neler anasına asılan bir pot» 
karta bağlanan paket korku 
yarattı.

Geçen hafta botmao is* 
kete Meydanından Küçük 
Lokanto'nın yanındaki soka* 
ğa asılan «Hüseyin Cevahir 
ölmez. Dev Sol» yazdı bir 
bez pankartın ucunda bulu* 
nan paket bırakıldı. Halk ta* 
rafından emniyete yapılan 
duyurma sonunda Bursa don 
bomba uzmanları getirtilerek 
paket korkulu izlemelerde a* 
çildi. Paketten bir konserve 
kutusu içinde kireç çıktı.

Tevfik Solak»ubaşı

İnşaatçıların
0 Yollan

Kapaması
Yakınmalara

4

J Neden
OluyorX

İnşaat mevsiminin boşlo- 
■ ması üzerine inşaat sahiple

rinin yaftan kapamaları bü
yük yakınmalara neden olu- 

I yor.
Gazetemize gelen ilçe 

4 sakinleri konunun basın yo- 
| iuyta ilgililere duyurulmasını 
, ve ruhsatları dışında yolları 

* sal işlem yapılmasının duyu 
■ sal iştef yapılmasının duyu- 
I rulmoemı istediler.

İnşaatçıların gelişi güzel 
■ yortan kapaması bazı mahal 
| te aralarının tamam kapan- 

iMuno ve trafiğin aksama
sına neden oluyor.

I

Hakkındaki
Söylentileri
Yalanladı

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt, gazetemize yaptığı a- 
çıklamada kendisi ve oğlu 
hakkında çıkarılan «Mazot 
kaaborsacılığı» söylentileri
ni yalanladı ve ispat edene 
akaryakıt tankerini vereceği 
ne söyledi.

I. Akıt, şunları söyledi : 
«Bazı kişiler şahsımın ve oğ 
lum Kemal Akıt'ın hakkında 
karaborsa mazot satıyor di
ye söylentiler çıkarmışlardır. 
Biz aylardan beri BP Şirke 
tinde mal olmadığı için hiç 
bir malı istasyonumuza ge
tirilmemekteyiz, Bu söylenti
leri çıkaranlar ispatını yap
sınlar kendilerine tankeri he 
diye edeceğim, Asil Çelik 
Fabrikası ile yaptığımız bir 
anlaşmada fabrikanın ma- 
zotonır resmi yollardan alıp, 
resmi yollardan teslim edi
yoruz. Bunun dışında aylar
dır mal almıyoruz,»

Belediye Meclisi Ha
ziran ayı toplantısının il
kinde çoğunluk sağlaya
madığı için toplanamadı.

Dün saat 16.oo da 
toplanması gereken Bele
diye Meclisi toplantısına 
CHP’II Meclis Üyeleri ka
tılmadılar. Meclis günde
minde bulunan seçimler

İşçi Emeklileri 
Derneğinin 
Yıllık Kongresi 
Yapıldı

İşçi Emeklileri Derneğinin 
ertelenen olağan toplantısı 
pazar günü yapıldı.

Olgun bir hava içinde ge
çen kongrede yapılan seçim 
terde Yönetim Kurulu Baş
kanlığına imin Bora ge
tirildi.

de AP’li üyelerin grup 
kararı alarak CHP’li üye
leri yer vermemesinin öğ
renilmesi üzerine, CHP'li 
Meslis üyeleri toplantı ön
cesi kendi aralarında top
lanarak, bu tür kararlan 
protesto için toplantıya 
girmedilar.

CHP'li üyelerin Mec-

Bor usan Güven Şampiyon Adayı 
Inegölspor’u 2-0 Yendi

Geçtiğimiz hafta Gemlik 
sahasında oynanan maçta 
Borusan Güven 2. küme li
deri İnegöl Idmanyurdunu 
2-0 yendi. Sahaya Cemal- 
aban, Fethi, Mehmet-Ahmet 
irfan, Yusuf-Osman, İsmail, 
Hüseyin tertibinde çıkan Bo 
rusan Güven oyunun başın 
dan itibaren üstünlüğü ele 
aldı. İlk devresi 0-0 biten ma 
çın 2, devresinde Borusan 
Güven Hüseyin'in yerine oyu 

lış Toplantısını protesto 
etmesi üzerine yapılan 
yoklamada AP’li üyelerin 
da çoğunluğu sağlayama
dığı, AP’li üyelerin kendi 
aralarında gruplaşma yap- 
tiklarıda görüldü, meclis 
toplantısı başka bir güne 
ertelendi.

na Levent'i aldı. 57. Dk. Ah
met’in attığı golle 1-0 öne 
geçen Borusan Güven 86. 
Dk. İrfan'm penaltıdan attı
ğı golle maçı 2-0 kazandı.

2. kümede mücadele eden 
Gemlik takımlarından Sümer 
spor Bursa’da Ertuğrulgazi 
Gençlik'i 4-1 yenerken, U- 
murspor Yenişehir de Esnaf 
spor'a 4-1 yenildi.

2. Küme Şampiyonunu ya
D. S. 4 de

Gemlik Ticaret ve 

Sanayi Odası Bşk. 

Tevfik 
Solaksubaşı 
Odalar
Birliği O
Yönetim 
Kuruluna 
Seçildi

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkam Tevfik Solak 
subaşı Türkiye Ticaret ve 
Sanayi Odaları. Birliği Yö
netim kurulu üyeliğine seçil 
di.

Tevfik Solaksubaşı dahil 
önce Bursa'da yapılan Ti
caret ve Sanayi Odaları se 
çimlerinde İnegöl, Kemalpa 
şa ve Karacabey'in destej 
ile birlik delegesi olmuştu.
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HAFTADAN
HAFTAYA

Öylesine Bir Yazı

ESKİ SAHADA YENİ OYUN

Av. Ali AK SOY
CHP İlçe Başksnı

Ne çok şey var diye de düşünebilirsiniz, yazılacak 
bir şey yok diye del..

örneğin; CHP kurultayını yazmağa değer de bu
labilirsiniz, değmez de...

Alacağımız dış yardımlar, darboğazlardan kurtula
cağız diye de yazabilirsiniz, bunun aksini de. Veyahut 
tebessümle karşılarsınız bu konuyu...

Konut sorunu, kira sorunu, enflasyon, devalüas
yon, benzin kuyruktan, mazot yokluğu, tüpgaz faciası, 
işlenen cinayetler, cinayetler, cinayetler...

Bunlan yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz de!.. ,
Yaklaşımlarımız ayn, ayn da olabilir, aynı da. Hiç 

yaklaşımımız da olmayabilir...
1979 yılını bitiriyorsunuz, şunun şurasında 2.000 yı

lını kucaklamaya yirmi yıl kalmış. Çağın değiştiğinin far
kında olmadan, girerseniz yeni çağa... Belki de farkı
na varırsanız ve öyle girerseniz yeni çağa.

Kısacası, öylesine olaylar oluyor ve öylesine bir
birinin devamı ve aynı ki ve de öylesine çok söylenmiş 
yazılmış ki, bunlan yinelemekte yarar görseniz de kimse 
kınayamaz sizi, yarar görmeseniz de...

Ne kadar genç öldürüldü? İnsan düşününce, ak
lım oynatması gerekli değil mîş.. Hayır, aklınızı oynat
mak bir yana, kılınızı bile oynatamıyorsunuz.. Bu kadar, 
genç adamın boğazlandığı ve boğazlanmasının da sür
dürüldüğü bir ülkede bu dahi doğal karşılanabiliyor, ya
şamın bir parçası haline gelebiliyorsa, o toplumda do
ğal olmayan yaşamın bir parçası haline gelmeyecek 
şey kalmamış demektir.

Hiçbir şeyin kontrol altına alınması olanaksız ha
le gelmiş bir durumda, kendinizi kontrol altında tutmak 
bile, başlı başına bir sorun ve becerebiliyorsanız ba
şarıdır...

Söylenenlerin bu kadar çabuk unutulduğu, vaad- 
lerin tam tersinin bu kadar kısa sürede yapıldığı bir 
başka ülke olmadığı için, bu ülkede yaşayan bir top
lumdan, daha talihsiz bir başka toplum da bulunamaz 
herhalde...

Toplum bunun farkında bile değildir gerçi.. Bu du
rum, yani farkında olmayış birilerinin mutlaka yararına 
işliyor ve siyasal mekanizma hep o birilerinin elinde, 
top gibi oyuncak olup, oradan oraya gidiyorsa, ama 
oyun ve oyunun kurallan hiç değişmiyorsa, neyi, nasıl 
yazarsanız yazın, neyi nasıl söylerseniz söyleyin, deği
şen pek bir şey değil, hiçbirşey olmaz.

Bazı konular ise, hiç yazılmıyor, hiç irdelenmiyor.. 
Demokrasi her gün onbinlerce kez ağza alınıyor da, 
142 nci maddenin hangi demokrasiye sığdıyı pek ko
nuşulmuyor...

Çocuk yılı deniyor da, düşündüğü için, hapisha
nelerde çürüyen babaların çocuklarının da varolduğun
dan hiç söz edilmiyor.

Kadın deniyor, ana deniyor da, kadınların nasıl sö- 
mürüldüğünden, satıldığından, o kadınlarda doğurup, 

ana olduklarından, bir iki küçük yaklaşım dışında, pek 
laf açılmıyor.

Ama, iş enflasyona, devalüasyona, kuyruklara, de
mokrasiye geldi mi, yazan, yazana, konuşan, konuşana.

Velhasıl bıkmasanız da, aman ne güzel, ne hoş 
bunlan anlatmak konuşmak ta diyemiyorsunuz. Yavaş, 
yavaş bir «Allah belasını versin..» demeye doğru götü
rüyor her şey sizi.. Bunu dediğiniz zaman da, zaten bit
miş oluyorsunuz. Birilerinin istediği de, zaten bu.. Bi- 
rflerfni bitirmek..

Aslında CHP kurultayını yazmak geçiyordu içimden 
daktilonun başına otururken... Oysaki, neler yazdım gö
rüyorsunuz...

Daha iyi mi oldu, yoksa daha kötü mu; bilemem 
Yalnız kurultayı yazmak için oturduğumu biliyorum...

Eee, boşuna dememişler, kime niyet, kime kısmet 
diye...

Ben onu, neye niyet, neye kıymet diye değiştirlver- 
dlm bir parça...

İşte hepsi bu kadar; yazı da böple yazıldı...

İLÂN
endikaımız, Sümerbank Gemlik 

Sunğlpek va Viskon Mamülleri Sanayii 
Müessesi Montaj Müdürlüğü İşverenliği 
ne alt Işy&rınde çalışan üyeleri adına İş 
yeri seviyesinde toplu İş sözleşmesi ya 
pecaktır,

275 Sayılı yasa ğereğlnce İlân olunur.

Y«l-I$ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU

Gemlik Körfez Gazetesinin geçen haftaki scyıs-n 
da, eski futbol sahasında bulunan 18 esnafa ait işyer
lerinin, Sağlık Ocağı yapımı nedeniyle sahiplerince bo
şaltılmasının istendiği haberi yer alıyordu. Haberde, iş
yeri sahiplerinin zarara uğradıkları ve kendilerine yar
dım edilmesi amacıyla bir heyet oluşturarak sonjnlcn- 
nı Sayın İlçe Kaymakamına ve Sayın Belediye Başma
nına götürdüklerin ide belirtmektedir.

Hafta içinde bu «sorunlan olan» esnaflarımızla gö
rüştük. Herbîri ayn ayn ama içeriği aynı Gemlik Kay
makamlığınca imzalanmış birer yazı gönderilmiş. Ya
zıda özetle «Belediye Meclisinin kararıyla bu yerin Sağ
lık Ocağı yapılmak üzere 16.3.1979 tarihinde «Hâzineye» 
satıldığı, satılan bu yerle belediyenin ilgisinin kalmadı
ğı, «Fuzuli işgalle» yapılan dükkanın 1 ay içinde tahli
yesinin gerektiği, aksi takdirde...» denilmektedir.

«Haksız işgalci» olmakla suçlanan bu esnaflanmız, 
işyerlerini nasıl yaptıklarının öyküsünü anlattılar. Be
lediyenin, Gemlik Şoförler ve Otomobilciler Demeğine 
kamyon garajı olarak kiraya verdiği bu yerde kiracının 
kiracısı durumunda olduklarını anlattılar. Çektikleri eko
nomik güçlükleri, yeni bir işyeri arsası bulma, bina yap
ma ve taşınma güçlüklerini belirttiler. İlçemizin, devle
tin sağlık hizmetlerinden artan ölçüde yararlanması iyi 
güzel de «Ya biz ne olacağız?» dediler haklı olarak. 
Hakları vardı, var olmasına da «ya alacakları?»

İŞİN ÖNCESİ
İşin öncesine girmeden belirtelim ki «sonuç» şudur. 

Bugün bu esnaflarımızdan, işyeri sahibi olma sorunla- 
nına yıllardır ilgisiz kalan Belediyenin, sürükii ertelediği 
yükümlülüğünün «ceremesine» sadece ve yalnız kendi
lerinin katlanmaları beklenmektedir.

Nasıl mı? Anlatalım öyleyse...
Gemlik, ülkemizde yaşanan iç-göç olgusundan, kent 

leşme olgusundan kuşkusuz payına düşeni almaktadır. 
Deniz kıyısındaki doğal konumu, çevresindeki sanayi
leşme hareketi ilçe nüfusunun hızla artmasında başlı
ca etkendir. Artan nüfusa konut gereklidir. Üstelik sa
hil kasabası olmanın da avantajıyla inşaatçılıkta büyük 
bir gelişme olmuştur. 15-20 yıl öncesinin duvarcı usta
larından «teşebbüs rühuna» sayip bazıları günümüzün 
saygın müteahhitleri olmuşlardır.

Yap-satçılığın tatlı anaforunda göz-gözü görmemiş, 
sahil ve 1. nolu cadde yüksek beton duvarlara dönüş
türülmüştür. Çok yanlış bir uygulamayla toplumun mil
yonlarca lira parası «taş eylenip» denize atılarak rıh
tım doldurulmuş ve kayıkhane, inşaat sektörüne «kıyak» 
bir şekilde sunulmuştur. Müteahhit kesiminin kör gir-

jiir köşesi
HAFTANIN OZANI : ATAOL BEHRAMOĞLU

Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği

İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya

Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin
Ve uzadın mı bir kez eımsıcak kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinlenceksin

İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına
İnsan balıklama dolmalı İçine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına

Kaynak : "Kuşatmada" Ataol Behramoğlu 

dat—m BeJeâiye'ye yüklediği yoğun telemler içerse* 
Beledrye GemOrtn Küçük Esnaf ve Sanatkârlarsa «naL 
makta bîr sakınca görmemiştir.

Oysa Gemlik'te bugün soydan 500 doiay—te «Za
naatkar» esnaf vardır. Bunlar eterinin hünerleri— kûctt 
sermayeleri île birleştirerek mal ve hizmet üreten stsaD- 
lanmızdır. Gemliğin çeşitli yörelerince, yan soknktertc, 
sağlıksız dar, izbe yerlerde mesleklerini yürüteÎMteıek- 
tedirier. Bunlar küfeci. kaynakçı, tornacı, tenekeci, ote 
tamircisi, marangoz, elektrikçi ve benzeri işleri yapan 
insanlonmtzdtr.

Belediyeler Yasası, Belediyelere bu tür mesleki sa
hiplerinin kentin belli bir yerinde yer verilerek, tartı— 
cı olunarak sorunlarını çözmeleri ne katkıda bulunma 
görevini yükler. Bu îlke belde halkının huzuru, sükûne
ti ve kent plânlamacılığının bîr gereğidir. Ne var ki bü
yük ölçüde emeği ile geçinen bu esnaf kesimi dağsak 
ve örgütsüz olduğu için yerel yönetimi kendi ç—atea 
doğrultusunda sonuç alıcı bir şekilde zoriayamamrştır. 
Belediye de yıllardır bu esnaflara eğilmek gereğini duy
mamıştır. Bu insanlarımız yıllardır yine evleri ile işyer
leri arasında «Kol kırılır yen içinde» örneği gider gelir 
olmuşlardır.

AL GÜLÜM — VERME GÜLÜM
Eski futbol sahasını Belediye, Gemlik Şoförler Der

neğine, Gemlik Körfez’e göre 3.500 —bu yer esnafına 
göre 2.000.— lık aylık kira ile kiralanmıştır. Demek kam
yon garajı olarak kiraladığı bu yeri dükkanlarını kendi
leri yapmak koşuluyla esnaflara kiraya vermiştir. İlk 
dükkanlar 1975 te yapılmıştır. Belediyeye bu esnafları
mıza çalışma ruhsatı kesmiştir, elektrik vermiştir. Bu 
18 esnaftan ayda ortalama 15 bin lira alan Şoförler der
neği bugün bundan yoksun kalmıştır. Ama asıl önemli- 
si 2 yıl boyunca Belediye, toplusözleşme öncesinde iş
çilerine mali güçlükten yakınan belediye kiraya verdi
ği yerin kiracı tarafından tekrar kiraya verilmesi sonu
cu her yıl 100 bin liradan yoksun kalmıştır.

Kira sözleşmeli çalışma ruhsatlı 18 esnaf bugün 
«işgalci» değildir. Kendilerine oyananan oyunun bilin
cindedir.

Öte yandan, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Blr- 
liği'nin yönetim kuruluna, Gemlik’ten bir tacir sokabi
lecek güçte ve «uyanıklıkta» olan Gemlik'in «egemenle
rinin» kendi ilçesinde emekçi esnafın en hayati sorun
larına ne denli «sağır» kalabildikleri işin ilginç yanıdır.

Bilmem anlatabildik mi ve asıl anlaması gereken
ler anlayabildiler mi!...

Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar 
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak 
arzusuyla yanmalısın
Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin 
mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın

Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle 
Çünkü acılarda, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı 
Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına 
Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bü
tün evrene karışırcasına
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir arma
ğandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana

Cem Yayınları
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Korku, kin, öfke, hırs... Çocuklukta alı
nan kötü huylar. Çoğunlukla, önce çocuk
larımıza korkuyu veririz. Onlan korkuyla 
yönlendireceğimizi sanırız. Körpe beyinleri, 
umacıyla, çarşambayla, dövmeyle, dahası; 
iğneci polisle korkuturuz. Bövlece, cocukla-

yük baba, büyük anne olursa; çocuk eğitimi, 
iyice açmazlara giriyor. Çocuklarımız, eği
timsel gelişimlerini okulda alacaklar. Bu da, 
okul, aile ilişkileri doğrultusunda gelişecek. 
Çocuğa en doğru yaklaşımlar, bu ilişkilerle 
sağlanacak.

* * * * *
* Acı Kayıp re Şükranımız&

Eşsiz varlığımız
" ZEYNEP ERTUNCA’nın

bizi derir» kederlere garkedee.
vefatı üzerine etrafımızda sezgi ve S 
sabır çemberi oluşturan bütün dost Ş 
ve din kardeşlerimize şükranlarıma 
zı bildirir, merhumeye tanrıdan rah- 
met dileriz. 5

- . *
& AİLESİ
p ALİ MEMDUH ERTUNGA jfc

72 Nete Mams-
ra Biriı* Zeytin Tarım 

/ Saaş Koopaaaâfiadaa 
f aiaNş j* 1 adet

11. 12 1978 tarih . 
320518 m 830 30 « 
TLJMk ça»jm. kaybettim. ı 
Hükünmizdûr.

Galip Kocaeapa , 
Ratddı Körü

nmıztn yaramazlığından (!), hırçmlığ.ndan, 
kurtulduğumuzu sanınz. Gerçekte çocuk, 
korkacak, sinecektir. Bu siniş geçici olur
ken; çocukta kişilik oluşumu ters yönde 
gelişecektir. İstediğimizce «Benim oğlum, pa 
şa olacak, zengin olacak, vali olacak..» Ne
dense kızlarımızı önemsemeyiz diyelim; bo
şuna. Günler, yıllar ilerledikçe, çocuğun çe
kingen, korkak, sessiz, olumsuz tavırlarıy
la, ona, babaya karşı koyma gibi, içinden 
zor çıktii; kuyuya itildiğini geç anlarız. Böy
le bir açmasın içine düşeri çocuk, giderek 
kin, öfkeyle de yoğrulmuştur. Bu iki öge, ön
celikle çocuğu ana, babaya karşı gelme du
rumuna getirir. Öğrenim çağlarında da, aynı 
ters eğitim dizisiyle karşılaşırsa, kin, öfke 
eğitimciye de yönelecektir. İlkokul ilk sınıf- 
larnda, korku yönünde koşullandırılmış ço
cukların korkuyu bekler durumda oldukla
rını bilirim. Tahta başında, defterinde yapı-
lacok bir düzeltmeden ötürü, 
nasıl siper aldıklarını; Ya da 
lannı.

Gelelim hırsa; Bir bakıma

el uzatılınca 
konuşmadık-

öfkeyle, hırs
eş anlamlı görünse de, hırsın apayrı yeri 
vardır. En başta, zengin olma hırsı, bu ça
ğın, anadan babadan sonra; iletişimle de 
öğrettiğidir. Televizyon, radyo, basında alı
nanlar çocukluk hırsım kamçılıyor -çoğu kez 
bizieri de- bakıyorsunuz radyoda, «Alın, açın 
için, giyin, yiyin, kesin, biz öğretiriz...» gibi 
bir dizi programı. Bu yönden bakıldığında 
terlemeden kazanmayı düşlüyor çocukları
mız. Hemen başta gelen istekleri de «futbol
cu» olmak. Bu görünüm içinde, her iki ile
tişim aracında da, çocuklarımıza yönelik, on 
iara kişilik oluşumunda, ruhsal yapıda des
tekleyici programlar, reklamlar dizilerini a- 
şamıyor. Ne yazık ki, insanımızın çoğunun 
eğitimden yoksunluğu; evde, ananın ya da 
□abanın egemen oluşuda, tüm bunların üs
tüne tuz biber ekiyor. Hele, bir de evde bü-

Gelecekte, İyiye, doğruyu, güzeli, insan 
cıl olmayı, yardım severliği vereceksek ne 
yapılmalı? Evde, okulda, bu körpecik be
yinlere neler verilmeli? Bizce başta gelen 
sorumluluk, kendine güvenirlik duyularının 
verilmesi; sevmenin ne olduğunun öğretil
mesidir. Evde, okulda çocuğa, evin oku
lun yönetimine katılmd payı da göz önünde 
tutulmalıdır. Çocuğun hiç bir zaman, büyük 
ler gibi düşünmesi isteği öne geçmemeli
dir. Onlardan, isteklerimiz, onların yapabi
lecekleri ölçülerde olmalıdır. Bu ölçülerde 
dozlar yüksek olursa, amaca ulaşmak zor
laşacaktır. Çocuklarımızı, güçlü, korkusuz, 
ulusuna, insanlığa yararlı, ya da zararlı ye
tiştirme; bizlerin, olumlu, olumsuz davranış
larımıza bağlıdır. Evde, okulda küstürülen 
çocuğa, bir şey verebilme kapılarını da ka
par. , .

Bizler, ana, baba olarak; eğitimciler o- 
larak, yarının güçlü kuşaklarını yetiştirme
yi, yüklemişiz omuzlarımıza. Günün birinde 
yapılan hatalar, gün ışığına çıktığında, ah
lamak, pohlamak boşunadır. Almıştır, ala
cağını yarının genç kuşağı. Bu olguyu da 
«sil yeni baştan» demek olanak dışı. Eğiti
mi, yetişkin eğitimini, çocuk konusunda yük 
lenecek Okul Aile Birlikleridir. Okul Aile Bir 
İlkleri, yukarıda değinilen, okul aile ilişki
lerinde etkin olabilirler. Bunların yanında, öğ 
rencinin okul içi etkinliklerinde, girişimci
dir bu kuruluşlar. Çocuğun, gencin yetiş
mesi, kişilikli olması, sorumluluk duyusunun 
kazandırılması geliyor; evdeki okuldaki eği
time dayanıyor.

Bugün gençlerimiz huzursuz. Cana kıy
mayı, kan akıtmayı, toplum düzenini bozma 
yi amaçlayarak, bir yere varmak istiyorlar
sa; analar, babalar, eğitimciler olarak suç
lu değil miyiz acaba? Ayrıca saptırıcı eği
timi yeğleyen politikacı suçlu değil midir?

Sınavla Eleman Alınacaktır
Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayi 

Müessesesine G. I. E. sınıfına dahil boş bulunan kad
rolara sınavla eleman alınacaktır.

Sınava katılacak adaylarda ;

1— 675 sayılı yasanın 48. maddesinde nitelikle
re sahip olmak,

2— Lise veya Ticaret Lisesi yada İ.T.I.A. , I T.B.F. 
İktisat ve İşletme Fakülteleriyle benzer yüksek okul
mezunu

3- 
olmak,

4—

olmak. 
Sınava giriş

Erkekler için

Sınav, 8 Haziran

tarihinde 30 yaşını geçmemiş

askerlik hizmetini yapmış olmak.

1979 Cuma günü saat 9.30 da
yapılacak olup, isteklilerin Sümerbank ünitelerinden 
temin edecekleri iş isteme kağıtlarını doldurarak 2 a-
det vesikalık fotoğrafları ile 6 Haziran 
mesai sonuna kadar Sümerbank Gemlik 
Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesisi 
şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1979 günü 
Sunğipek ve 
Müdürlüğüne

Posta ile yapılan başvurular dikkate ahnmıyacaktır.

Sümerbank
Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri 

Sanayii Müessesesi

SAĞLIKLI BİR YASAM İÇİN 

IŞIKOĞLU MAMULLERİ 
BAKKALINIZDAN İSTEYİNİZ

Kayıp

Müdürlüğünden

1972 tarihinde

29 2.

olduğum 67 AR 810 

plâkalı vasıtamın ruh-

sat.nı kaybettim

Hükümsüzdür.

Ertuğrul Ekin

DUYURU
CHP İLÇE 

BALIĞINDAN

Partimizin Gem-

İlk Merkez, Mahalle 

Temsilci ve Delegele

ri ve üyeleri 4 Hazi

ran 1979 Pazartesi gü 

nü saat ll.oo de or-

tak toplantı yapıla

caktır.

>

Haşan Dillioğiu* Zey. Tüc, 34.600 Ahmet Kütahya G.M. 46.140
Hüseyin Avcı Çiftçi 78.997 İsmail Şirin Z. Tüccarı 207.160
Münip Atasoy İst. İş. 179.065 Osman Görücü Terzi Mat. B. et.
Mustafa Çavdar Çiftçi 45.590 Aziz Ataoğuz Doktor 255.417
Sümer Atasoy Yay. Fb. 172.255 Haşan İşık Bakkal 8.565
Mamut Mutman Yağ. İş. 6.990 Ali Akgün G.M. 4.065
Mehmet Mutman 28.165 Hüsamettin Karakaş Hırd. 60.780
Osman Parlak 4.815 Mehmet Nalbantolğu Avukat 97.020
Seyfi Arkan Dr. 18.847 İsmail Peker İnş. Müt. 39.865
Kamil Beceren G.M. 2.765 ’ Sefahattin Özgür G.M. 14.585
Nihal Arseven G.M. 3.497 Haşan Uysal Zey. Tüc. 5.800
Air Çakmak G.M. 63.910 Abdullah Yağcı Pans. 3.115
Emin Dinçer Tüc. 24.790 Cemalettin Gürçay İn. Müt. 39.880
Ömer Özer Müt. 7.690 Mahmut Aslan İnş. 11.575
Naciye Dikim Zır, 7.797 Şemsi Sevinç Nakliyat 11.190
Kemal Dikim Zir, 14.060 Ahmet Ceylan Eczacı 42.340
Rıfat Karsak Zeytinci 121.490 Süleyman Kaya Z. Tücc. 99.897
Akif Scvjı Turşucu 20.515 Tevfik Uygun Muh. 44.830
Tevtifr Sofaksubcsı Tüccar 532.690 Kecep fuzucugll Ot. İş. 485.875
Mehmet Gürle Otelci 30.415 Abdullah Kaya Bakkal 12.415
'ftısuf Ertür G.M. 32.665 Ahmet Gürle G.M. 7.340
Şükrü Özsayın Muh. 4.230 Salih Er çek Kırtasiye 20.065
Ahmet Yılmaz Pet. Bayii Zarar Mehmet Korkmaz GM. 7.340
Hamdı T ongun Tüccar 431.160 Necmettin Antekln Bakkal 28.510
Haşan Atescğlu Tüccar 238.960 Kemallettin Ünal Zeytin Nak. 138.697
Nihat Taner Tüccar 4.690 A. Hikmet Yıldırım Tuz. 223.750
Eşref Goker Zücc. 45.315 Ömer Taylan Manifatura 60.297
Cemafettin Gezgin G.M. 2.315 A. Osman Ceylan Z, Tüc. 0.195
İsa Ak 1(asap 18.715 İsmail Yıldırım Z, Tüc, 203.065
Kemal Kılıç Z Tüc, 71.847

MEMURLAR ADLİYE PERSONELİ

İsmet Akdağ Yargıç 215.232 Sülküf Topaloğfu Z. Katip 21.600
Oktay Konurofp Yargıç 215.083 Hafit Korkusuz Z. Katip 24.300
Olcay öner C. Savcısı 156.548 Salih Esen ,Z Katip 22.140
MbM Büke İc. Memuru 44.088 A. Osman Bozkuş ilç. Seç. K.B. 22.716
Metin Ğ$un B Kâtip 24.380 Basri Tımçın Mübaşir 21.024
Necmettin Sanlı Z Katip 40,008 İlyas Bozkuş Mübaşir 20.472
Ahmet Yiğft Z Katip 34.824 Şevket İlsin Odacı 22.452
Fahrettin Uysun Slav, Katip 28,724 Kamil İlhan Odacı 18.852
Nurettin Ûriver Z Katip 29.039 Cevdet Tatar Gardiyan 36.304
MV İzatit Z Katip 29,064 H, Hüseyin Yılmaz Gardiyan 23.892
Serp® Somsun Z Katip 24,744 Abdullah Ayvaz Gardiyan 21,780

Yoğurt
* Peynir

* Te rey ağ
* Reçel

IŞIKOĞLU KOLL. $Tİ.
HANDAN IŞIK - ZAFER YAVUZ 
Çeşme Sok. No. 2 Tlf : 2035 GEMLİK

MÜJDE

Tiim Temsilci Da

lege ve üyelerimizin 

anılan gün ve saatte 

Parti Lokalimizde ha-

zır bulunmaları duyu

rulur.

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

Dondurmasıyla 7 Mayıs 1979 Perşembe Gönünden
İtibaren Sayın Gemlik Halkının Hizmetindedir

BALİKPAZARI MAH. 1 NOLU CAD. NO. 115 
(BALIKÇILAR CEMİYETİ YANİ) GEMLİK

KÖRFEZ BASIMEVİ
Her Türlü Düğün Nişan. Sünnet 

Davetiyeleri
Tlf : 1797

İstiklal Cad. Şirin Pasajı No. 45 GEMLİK



gemLik

KÖRFEZ
Sayf* 4

Kuru Sistem lemlılume Fubrıkusı
Modem Mavnalarımızla Çok Yakında 

Sayın Gemliklilerin Hizmetine Gireceğimizi
Müjdeleriz

GÜNER CANATAR
İstiklâl Cad Gürçay Işhanı No 42 - 43 GEMLİK

ÜNGÜR TİCARET

Sayın Müteahhit ve İhtiyaç Sahiplerine Duyurulur.
Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malzemesi Satışlarına

Başlanmıştır. i

ADRES : İSTİKLÂL CAD. NO. 12 GEMLİK

MUTLU GÜNÜNÜZDE 
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

t .-a- • ■ 77]

YAPRAK EMLÂK
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

| RENK I

|DEKORASYON
| GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE
| DEVAM ETMEKLE
I KIVANÇ DUYAR

I HER ÇEHİT DUVAR KÂĞIDI

| YAĞLI BOYA, DUVAR TEKNİĞİ,

İÇ VE DI5 DEKORASYON

S Talât Şimşek - Tane rÖzdemir
H Ad ret : Akmanla r Paıajı Kat
| No. I9t GEMLİK 1

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ

MÜJDE
İLKER AİLE PASTAHANESİ

BİL’UMUM PASTA VE ŞEKER 
ÇEŞİTLERİYLE

NİKÂH - DÜĞÜN VE GÜNLERDE 

SAYIN GEMLİK’LİLERİN 
HİZMETİNE GİRDİĞİNİ 

MÜJDELER.

Osmaniye Mah. Pazar Cad. Gemlik

Basımevine Uğrayınız

| Güney Giyim |
YAZLIK ÇEŞİTLERİYLE

■ ŞIK BAYLARIN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR.

İ ALİ GÜNEY |
E Tlf: 1520 B
S Semerciler Yokuşu No. 11 GEMLİK S

KAHYAOĞULLARI
ÇİFTLİK GIDA PAZARI

GÜNLÜK PİLİÇ KESİMLERİ VE GÜNLÜK 
YUMURTA SATIHLARINA 

DEVAM ETTİĞİNİ MÜJDELER
Not :
Piliç kesimlerimiz Dinimiz Kurallarına 
uygun olarak yapılmaktadır.

CAVİT va CEZMİ KAHYA
I ıt İki âl Cad. Gürçay Pasajı No. 40 
Tlf i 1712 GEMLİK

K. Kumla.

Canlı Balık 
liya Reslaurant

SAYIN MÜŞTERİLERİNİN 
HİZMETİNE 

GİRDİĞİNİ MÜJDELER.

TLF : 452 K. KUMLA

> AA M

SÜNNET KABİNİ 
Fenni Sünnetçi

ALİ ER ]
İstiklâl Caddesi, Gürçay İşhanının 1 

2. Katında Dikişli, Ağrısız
Müdahaleli Sünnet ve aynı yerde I 

laboratuvarda kan ve idrar 
muayeneleri, her türlü iğne ve 

pansuman steril olarak yapılır ve 
yaralar tedavi edilir.

Not : Arzu edilirse sünnetler 
kabinde de yapılır.

. Muayenehane : 2290
T f 1 Ev : 2095 GEMLİK I

BORUSAN GÜVEN
rın Inegölde oynanacak İne-göl Idmanyurdu-Orh, Gö 
lerbirliği maçı tayin edecekilçemlz takımlarından Unj 
spor Bursa'da Tütünspor ileSümerspor Bursa 'da Gür 
spor ile oynarken BorusanGüven Yenişehir'de Yen 
hir Esnafspor ile karşılaşa cak.
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AP’Lİ ÜYELER MECLİSİ TERK EDİNCE
CHP İLK KEZ BELEDİYE ENCÜMENİNE
BİR ÜYE SOKTU

Çarşamba günü yapılan. 
SeTediye Meclisinin ikinci 
toplantısında azınlıkta ol
duklarını gören AP tiler Mec 
lısi terk edince yapılan se
çimlerde CHP li bir üye ilk 
kez Belediye Encümenine se 
çildi. Öte yandan divan gö
revlerinde ve komisyonlar
da da CHP li üyeler görev 
aldılar.

1 Haziran günü yapılma
sı gereken Belediye Meclisi 
toplantısına CHP lî üyeler 
«Encümende ve divanda tem 
sil edilmedikleri! gerekçe
siyle katılmamışlardı. AP li 
üyelerinde tamamının bulun 
madiği bu toplantı yapılamı- 
yarak 6 Haziran Çarşamba 
gününe ertelenmişti.

TOPLANTIDAN KAÇIŞ
Çarşamba günü saat 15. 

de Belediye Başkanı İbra
him Akif'in Başkanlığında 
toplanan Belediye Meclisine 
AP li ve CHP li üyeler ka- 
üidılar Toplantı saatinde ba 
n AP li üyelerin Belediye' 
de almadıktan görününce di 
ger AP li üyeler de Başka
nın çağrısına karşın salona

GemlikTı Güzel
Dilara Minare 
Kelebek İkincisi 
Oldu

Bir zamanlarn Gemlik gü 
zeii Dilara Minare, Kelebek 
Gazetesini naçmış olduğu 
güzellik yarışmasında ikinci 
oldu.

Dilara Minare, dört yıl ön 
ce Gemlik'ten ayrılarak Ya
lova'ya yerleşmiş bu arada 
mankenliğe başlamıştı. Üç 
yıl önce Milliyet Gazetesi
nin açtığı güzellik yanşma- 
smca da Türkiye Güzelliği 
için finale dek yükselmişti. 

girmediler ve belediyeyi te
ker teker, terk ettiler. CHP 
li üyelerle yalnız kalan Be
lediye Başkanı İbrahim A- 
kıt. Haziran ayı toplantıları
nın ilkine başlandığını bil
dirdi ve bu arada rahatsız
landı. Meclis üyelerinden i- 
zin isteyen Başkan, Beledi
yeyi terk etti. Bu arada CHP 
li üyeler toplantının yapıl

Festivalin Yapılması Tehlikeye Girdi...

Dernek Başkanı Atasoy “Ekonomik Zorluklar Nedeniyle
Ekipleri Getirtemiyoruz

Sekiz yıldır yapılan Gem 
lik Turizm Festivalinin bu 
yıl ekonomik zorluklar ne
deniyle yapılamıyacağı açık 
[andı.

Gemlik Turizm ve Tanıt
ma Derneği Başkanı Muhar
rem Atasoy, gazetemize yap 
tığı açıklamada Turizm Der
neğinden başka hiçbir kim - 
senin festivale sahip çıkma
dığını, maddi ve manevi ola
rak desteklemediğini bildire
rek şunları söyledi :

«— Bu yıl festivalin ma
li portresi 700 bin lirayı bul
maktadır. Dernek olarak bu

SSCB, Bulgaristan ve Romanya’dan §§00 Ton 
Sonbahar Gübresi Geldi

Limanımıza dört şilep 
ile toplam 5500 ton Sonba
har gübresi geldi,

SSCB, Bulgaristan ve Ro 
mcnya'don dış alımı yapılan 
Amonyum Nitrat ve Üre tü
ründe 5500 ton gübrenin gel
diğini eöyliyen Gemlik Zirai 
Donatım Kurumu Şube Mü
dürü Güreş Şimşek gübre
lerin komşu ilçelere gönde
rildiğini söyledi.

Zirai Donatım Kurumu Şu 
be Müdürü Güreş Şimşek, 
konuyla ilgili olarak şu bil
gileri verdi,

<—Bugüne kadar 2 şilep 
SSCB den, 1 şilep gübre Ro
manya'dan son olarakta 
-»Hande adlı şilep ile Bulga
ristan'dan toplam 5500 ton 
sonbahar gübresi gelmiştir. 
Bu gübreler Bursa, İznik, Ye 
nişehir'deki çiftçilerimizce 
kullanılacaktır. Gübre dış a- 
’ımiorı önümüzdeki ay için
de de devam edecektir,» 

ması gerektiğini bildirerek 
salondan ayrılmadılar.

Bu arada AP li meclis 
üyelerinin eski Hükümet Ko
nağı önünde kümelendikleri 
Belediye Başkanı İbrahim A- 
kıt’ın ise Aydın Erenoğlu’nun 
Bakkaliye dükkânında din
lenerek, tedavi olduğu öğre
nildi. Belediye Başkanı Baş
kan Yardımcısı Aydın Eren- 

parayı bulma olanağımız çok 
sınırlı. Bakanlığa yaptığımız 
yardım talebine olumsuz ya
nıt aldık. Belediye 30 bin 
lira. Ticaret ve Sanayi O- 
dası 10 bin lira bütçeleri Fes 
tival gideri ayırmışlardır. Biz 
bu paralarla ancak gelecek 
folklor ekiplerine' bir öğün 
yemek yedirebiliriz. Sigara 
konusunda girişimde buluna 
madik çünkü yapım ve sa
tımında büyük sorunlar çıka
rılıyor. Bu nedenlere 9. Gem 
lik Turizm Festivalini yapa- 
mıyacağız.»
■MK --------- . «•»’» M. VUMıra»..-

Muharrem Atasoy

Son bir ayda Gemlik Limanına 4 
gemi İle 5500 ton Nitrat ve Üre Gübre
si geldi» İlgililer gübrenin Sonbahar mev
siminde kullanılacağını söylediler.

cğlun’dan toplantıyı sürdür
mesi gerektiğini bildirdi ve 
yazılı vekalet verdi.

Belediye’ye gelen Aydın 
Erenoğlu, Başkanın vekaleti 
üzerine toplantıyı açtığını 
bildirdi. Bu arada salonda 
AP li üyelerden Osman il, 
bulunuyordu.

Gündem gereğince yapı
lacak seçimler için oy ay

rımı heyetine Osman Çil (AP) 
ve Haşan Çetin (CHP seçil
diler: Meclis katipliklerine 
Ahmet Çeterez (AP) Ersen 
Elpen (CHP) Meclis Başkan 
Vekili Nurettin Bay (AP) Ha
luk Altah (CHP) Encümen 
üyeliklerine A. Kani Öztin 
(CHP) Emin Bora (AP) Be-, 
lediye Başkan Vekilliğine ye
niden Aydın Erenoğlu seçil -

Çimtaş’ta| 
tkiJSendika
Y etki^T alebinde
Bulundu

İlçemizde kurulan ve üre
tim çalışmalarına başlıyan 
ÇİMTAŞ A.Ş. işyerinde ça
lışan işçiler adına iki sen
dika yetki alabilmek için 
çağrıda bulundular.

Çimtaş A.Ş. işyerinde ça
lışan işçiler adına DİSK’e 
bağlı Türkiye Maden İş Sen
dikası ile ilçemizde yeni ku
rulan Maden İşçileri Sendi
kası yetki talebinde bulun
du.

Ahmet Şeritçi Avukat Oluyor
Eski Gemlik Asliye 

Hukuk Yargıcı Ahmet Şe 
ritçi atandığı Samsun'da 
emekliye ayrılarak avukat 
lığa başlıyor.

Eski Yargıç Şeritçi, 
Gazhane Caddesinde bü 
ro açıyor.

Öte yandan Aydın E 
renoğlu'da asıl mesleği 
olan Avukatlığa başladı 
ve Av. Rıza Çakıcı ile 
büro açtı.

"Değil mi?
OLUR MU HAŞAN BEY—

— Biz dün gece grup kararı aldık u uttun mu?
— Bin karara ı yuyorum, Reis yazılı vekalet verdi. Mec

lis toplantısını yap dedi. Şu anda seçimler yapılıyor..
— Bu seçimleri Önlemelisin, yarım sut ara ver ben ar

kadaşları yolluyorum.
— Bu benim elimde değil, ben iki cami arasında kaldım. 

Ne yapacağımı şaşırdım.
Bu konuşmalar Belediye Başkanlık Odasındaki 1387 nolu 

telefon ile Zeytin Halindeki AP İlçe Başkanının 1065 numara* 

lı telefonunda konuşuluyordu, ilginç değil mİ? Ama Türkiye’de 
ilginç olaylara çok tanık oluyoruz artık. Yine de biz AP’nin 
Sayın İlçe Başkanına -Partilisi de olsa- bir Belediye Başkanına 
baskı yapmasını yakıştıramadık, hamda meclis toplanırken!

Va

diler.
Daha sonra 1978 yılı he

saplarını inceiıyecek olan to 
misyon CHP li üyelerin is
tediği şekilde şu kişilerden 
oluştu :

Haşan Çetin, İbrahim Ke
sen, Haşan Mirasyedi (CHP) 
Mehmet Turgut, Ahmet Çe
terez, Tevtik Solaksa başı.

D. S. 3 te

Yeni

Bir

Sendika

Kuruldu

İlçemizde Maden işçileri 
Sendikası adı altında yeni bir 
sendika kuruldu.

Gemlikli Sendikacılar ve 
işçilerin kurduğu Maden İş
çileri Sendikası Çimtaş A.Ş. 
de yetki isteminde bulundu. 
Yeni kurulan sendikanın tü
züğü bugün gazetemizde ya 
yınlandı.

Ahmet Şeritçi
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Aşağıda tüzüğü yayınlanan Maden İşçileri Sendikası” Ahmet Dural
Meydanı No. 2/2 Gemlik ikametgahında kurulmuştur

Metal, Makina Montaj ve Madeni Eşya Sanayii işçileri Sendikası Anatüzügü
MADDE : 1) SENDİKANIN ADI ; Metal, Makina, Montaj ve 

Medeni Eşya Sanayii İşçileri Sendikasıdır. Sendikanın kısaltılmış 
adı : MADEN İŞÇİLERİ SENDlKASIdır,

MADDE : 2) GENEL MERKEZ : Sendikanın genel merkezi 
Gemlik'tedir. Sendikanın genel merkezinin yeri gerektiğinde Ge
nel Yürütme Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Sendikanın Genel 
Merkezi bir ilden diğer İle Genel Kurul kararı İle nakledllebllir.

yrt fişinin veya kayıt defter ite imzalarrter
MADDE : 8) ÜYELİKTEN AYRILMA 

teğe bağlıdır, ancak aşağıdaki koşutlara a

Bugünkü ikametgâh adresi : Ahmet Dural 
GEMLİK

MADDE ; 3) SENDİKANIN AMAÇLARI ; 
terine dayanan demokratik, laik ve sosyal bir

Meydanı No ; 2/2

Sendika; İnsan hak- 
teşekküldür. Oemok-

resi ve İnsan Haklarına bağlı kalmak şartı İle ;
a) İşçilerin ve tüm İnsanlığın bağımsız, barış İçinde mutlu 

yaşabilmesi İçin, ANAYASAnın Öngördüğü laik, demokratik ve 
Sosyal Hukuk Devletinin tüm müesseselerlyle kurulup İşlemesi ve 
her türlü sömürünün ortadan kaldırılması için mücadele etmek,

b) Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve İnsanlık onuruna ya
raşır bir hayat seviyesi sağlamaya, elverişli adil bir ücret temin 
etmeye çalışmak,

c) Üyelerin iktisadi ve sosyal durumlarını korumak ve dü
zeltmek amacıyla sendikayı geliştirmek ve çalışmayı toplumun en 
yüce değerlerinden biri haline getirmek.

d) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını 
yal güvenlik sisteminin yerleşmesi ve gelişmesi 
mak,

e) Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ve bölgesel

sağlayacak sos- 
İçln çaba harca-

ayrım gözetme'
sizin Maden-lş kolunda ve bu kolla ilgili iş kollarında kurulur. Bu 
işkollanndaki işyerlerinde çalışan işçileri sendikaya örgütlemek 
amacıyla yurt içinde ve yurt dışından sendikalarla kerdeşlik te 
dostluk ilişkileri kurmak, iş ve güçbirliği duygularını artırmak.

f) Sendika üyelerinin aile fertleri de sendikanın manevi üye
teridir. Bu itibarla üyelerin aile fertlerinin de sosyal, ekonomik 
ve kültürel gelişmelerini sağlayacak her türlü yardımı gücü ora
nında. yapmaya çalışmak,

g) İşçi sınıfının nicel ve nitel gelişmesini engelleyen her tür
lü anti-demokratik uygulamalara karşı mücadele etmek.

MADDE : 4) SENDİKANIN İŞ KOLLARI : 274 ve onu de
ğiştiren 1317 sayılı yasalara ek işkolları yönetmeliklerinin işko'u 
rro : 16 ve büyük grup no ■: 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 da belirti
len metal, metal yapımı, her türlü maden cevherlerini ve bunların 
alaşımlarının, karışımlarının eritilmesi, arıtılması, haddelenmesi 
çekilmesi dökülmesi ve şekillendirilmesi, çelik sanayii, madeni eş
ya yapımı, elektrik makina ve aygıt ve araçlarının (deniz, demir.
hava yolları madeni taşıma araçları hariç) ve diğer madeni taşıt-
lann yapımı ve montajı sanayii iş koludur.

MADDE : 5) SENDİKANIN YETKİLERİ
a) 4. maddede belirtilen sendikanın iş kolundaki işlerde ça

lışan işçileri üye yapmak.
b) Tek başına veya toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak.
c) Toplu iş sözleşmesi ve genel sözleşmeler yapmak.
d) İş uyuşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, uzlaştır

ma ve hakem kurullarına, iş mahkemelerine vesair mercilere, ka
nun hükümlerine göre baş vurmak, mütalaa bildirmek ve onlar
dan isteklerde bulunmak.

e) Çalışmayı doğuran hukuki münasebetle ilgili hususlar 
sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılması ile il
gili olarak, üyelerine ve mirasçılarına adli müzaharette bulunma'..

f) Yürürlükte olan yasalarla, örf ve adetlerden, toplu iş söz
leşmelerinden veya mesleğin ortak menfaatlerinden doğan husus
larda veya yazılı başvurma üzerine, hizmet aktinden doğan hakları 
ile sigorta haklarından üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaca

si Üyelikten ayrılma yazı ite 
yere yazı ile başvurur, 

b) İstifa dilekçesinin aiunda 
teyen üyenin imzası şarttır, kgîh 
başkaları tarafından imzalanması

uye C 
mûmkx

c) Çok defa, üyelerin haberi olmadan başkate'i taraf çıdan 
imza taklidi yapılarak, istifa kurumunun kötüye kullaraiması müm
kün olduğundan, bu nevi herhangi bir kötüye kullarıma sonucun
da üyenin zarara uğramasını önlemek bakımından, prensip olarak 
üyelikten ayrılan üyenin istifa dilekçesi üzerindeki imzasından kim
liğinin saptanması zorunludur. Bu sebeple üyelikten ayrılma iki 
yoldan biri ile olur.

1) Üye yazılı istifa dilekçesini, iki nüsha olarak kaydının bu
lunduğu sendika şube veya bölge temsilciliğine götürür ve bölge 
temsilciliği ilgili görevli veya yöneticisinin önünde dilekçenin al
tını imza eder ve verir. Sendika, istifa dilekçesinin bîr nüshasını
alıkoyar, 
dikanın 
verir.

2)

diğer nüshasının üzerine (alındı) 
yetkilisince imzalandıktan sonra

Üyelikten ayrılmak isteyen üye.

d) 
ya hak

mahallî iki gazetede iten edilir ve genel gârûM» teste 
■ tnakal&n en büyük mülki amirine biıdirr.
Genel yürütme kurulu, merkez genel kuruiune süste» 

kazanan delegelerin üstesini hazırlar. Merkez gerte teor

üz gera kırtenm toplanma ve çalışması 
terfrer gere, kurut mplomuı sendika 
yerde yapdtr. Merkez genel kunteı üç 
jrteumr*. seatet edeceği gün ve saatte toptan* 
»ündern genel yürütme ir undu taraGndafi temtes*. 
■ûndem en az 10 gûn önce toptenurun yer, gur saat m

c jğuniuk sağlanamadığında delegeler ikinci top .ant tartenoar v 
az beş gün önce geri bırakılma sebepten ile toptenuneı gjnom 
yer saat ve günü mahalli iki gazetede ilan edilerek çapnbr vt a

mahalli mülki amire bildirilir, ikinci toplantı

mühürü basarak ve sen
istifa

bizzat
sini verir. İstifa noter aracılığıyle mümkündür.

eden üyeye geri

sendikaya istifa-
Bu takdirde üye

notere gitmek istenmiyorsa veya sendikaya gitmesi mümkün de
ğilse aracı ile yapılan istifalar da noter vasıtasıyla istifa eden üye

gün içerisinde yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Anot > 
kinci toplantıya katı lanlar yönetim ve denetim kurulları üye * 
sayısı toplamının iki katından az olamaz. Ç

e) Merkez genel kurulu toplantısında bulunan oetepeter 
ondabirinin teklifi ile gündeme yeni maddeler eklenebilir.

f) Genel kurulu genel başkan veya olmadığı halde şilte
me kurulundan biri açar. Kongreyi yönetecek didvan 
seçimini yönetir. Kongreyi, kongre divanı yönetir. Divan, bir teş. 
kan ve iki katip üyeden oluşur.

g) Merkez genel kurulu, genel yönetim, genel denettir w
nin imza kimliğinin saptanması zorunludur. Keşide şeklinde veya 
ilgili üye adına başkaları tarafından üyeninkimliği saptanmadan 
noterden gönderilen istifalar ile üyenin imza kimliğisaptanmaddığı 
için posta ile veya başkaları aracılığı ile sendikaya gönderilen is
tifalar sendikaca geçerli sayılmaz.

d) Üyelikten ayrılanlann istifalarının sendikaya verildiği 
tarihten başlayarak, üç ay süre ile üyelik aidatının alınması de
vam eder.

e) İşçinin, sendikaların aynı iş kolundaki bir işyerinden 
başka bir işyerine geçmesi, işsiz kalması, emeklilik, maluliyet 
ile sendikanın kendi iç teşkilatında veya işçi teşekküllerinin üst 
kademelerinde veya kanunen kurulmuş teşekküllerin geçici de
vamlı surette görev alması hallerinde dahi, sendika üyeliği sıfatı 
devam erer.

f) İstifa, üyesi sendikadan olan borçlarından kurtaramaz.
MADDE : 8) ÜYELİKTEN ÇIKARMA :
Bir üyenin sendikadan çıkarılması, aşağıda yazılı sebeplerden

biı ine dayanılarak sendika genel kurulunun yazısı üzerine onursal
kurul*kararı ile alabilir.

Üyenin sendikadan çıkarılması, merkez genel kurul kararıy-’ 
la kesinleşir. Merkez genel kurulu çıkarma kararı vermezse, askı
da kalan süreye ait sendika üyeliği gerekleri yerine getirilerek ü- 
yeiik devam eder. Sendikadan çıkarılan üye, merkez genel kurulu
nun çıkarma kararının bildirilmesinden üç ay içinde karar aleyhin
de iş mahkemesine itiraz edebilir.

Sendikadan çıkarma aşağıda yazılı sebeplerden birine da
yanır:

1) Sendikanın amaçlarına aykırı davranışta bulunmak,
2) Ana tüzük, anatüzüke göre çıkarılacak yönetmeliklere 

sendika organlarının karar ve talimatlarına aykırı davranmak,
3) Sendikanın amaçlarına ulaşmasına veya gelişmesine en-

gel olacak davranışlarında bulunmak,
MADDE : 9) SENDİKANIN ORGANLARI :
Sendikanın organları şunlardır:
A) Genel Merkez :

ya genel yürütme kurullarının ya da üyelerin beşte birinin yate 
istemi üzerine olağan üstü toplanır. Genel yürütme kurulu, yiten 
da sayılan hallerde merkez genel kurulunu bir ay içinde toplantı
ya çağırır. Olağan üstü genel kurulda yalnız gündemdeki mitte 
ler görüşülür.

MADDE : 14) MERKEZ GENEL KURULUNUN YETKİLERİ
a) Genel yönetim kurulunun o dönemdeki sayısını tespit r 

mek, tüzük değişikliği yapmak veya yeni bir tüzük kabul etmek.
b) Sendikanın feshine karar vermek,
c) Yurt içi veya dışı mesleki kuruluşlara üye olmak veya ay

rılmak,
d) Onur kurulu kararlarını görüşmek, yapılan itirazları kara

ra bağlamak,
e) Sendika organlarının sunduğu raporları görüşmek, ka

rarlar almak, yöneticileri ibra etmek, sorumlular hakkında dava 
açmaya karar vermek,

f) Yöneticilere anatüzük ve yönetmelikler hükümlerine 90-
re yasalara uygun görevler vermek.

g) Genel yönetim, onur ve genel denetim kurullarını seç
mek,

h) Sendikanın bağlı olduğu veya katılacağı kuruluşlara katı
lacak delegeleri seçmek. Bu konuda herhangi bir genel kurul kara
rı olamadığında bu yetkiyi genel yönetim kurulu kullanır.

1) Sendika yöneticilerinin, sendikada çalışan ve çalışacak 
elemanların ücret, yolluk ve benzeri giderlerini ve tahminî bütçe
yi saptamak,

i) Grevle ilgili yardım fonu hakkında kararlar almak, 
MADDE : 15) GENEL YÖNETİM KURULU :
Genel yönetim kurulu 7 asil 4 yedek üyeden oluşur.
a) Genel yönetim kurulu üyelerin çoğunluğu ile toplanır. 

Kararlar o anda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha
linde başkanın oyu çift sayılır.

b) Genel yönetim kurulu 
rütme veya genel başkan genel 
lantıya çağırabilir. Üst üste üç

altı ayda bir toplanır. Genel yû- 
yönetim kurulunu olağan üstü top- 
toplantıya gelmeyen üye görevren

ve bu münasebetle açtığı davadan ötürür husumete ehil olmak.
g) Yasalara veya üyesi olduğu iç ve dış kuruluşların tüzül.- 

lerine göre toplanacak kurullara temsilci göndermek,
h) Evlenme, doğum, hastalık, maluliyet, ihtiyarlık ölüm, as

kerlik, işsizlik, grev tabii afetler ve yangın, eğitim vesair sosyal 
kültürel ihtiyaçlar için tesis, dernek, sandık veya benzeri yardım 
kolları kurmak, üyeleri adına sigorta mukavelesi yapmak.

1) Greve karar vermek ve yönetmek.
i) Üyelerinin mesleklerini yapabilmeleri için gerekli her tür

lü ham ve yarı mamul madde, eşya; alet, edevat, makineleri ki
ralamak ödünç vermek veya ayni ve nakdi yardım ve bağışlarda 
bulunmak.

j) Kooperatifler kurmak kurulu bu gibi kuruluşlara üyeleri adı
na katılmak,

k) Üyelerinin mesleki ve genel bilgilerini artıracak çalışma-
ter yapmak. Sağlık ve spor tesisleri, dinlenme kampları kurmak, 
kütüphane açmak gazete dergi ve kitap ve benzeri yayınlar dü
zenlemek ve bunlar için geçerli maddi unsurları hazırlamak.

I) Üyelerini genel ve mesleki menfaatlerini ilgilendiren ko
nularda yurt içinde ve dışında inceleme, araştırma yapılmasını 
saklamak.

m) Yasaların ve Anatüzük'ün tanıdığı haklar içinde, her tür
lü yasal yollardan çalışmak.

n) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği her çeşit muit edinmek.
MADDE ; 6) ÜYELİĞİN KAZANILMASI :
SendHcaya üye olmak için ;

4, ' maddede veya bununla ilgili Özel yönetmelikte gös
terilen sendikanın iş kofundaki işlerden bîrinde çalışan işçî olmak 
veya bir işte şafışmıyorad/ bu işkofundaki işlerden en az üç yıl 
işçilik yapmış olmak.

b) 18 yaşını doldurmuş olmak, 16, yaşını doldurmamışsa ya 
tef temaiteteinden ayrıca muvafakat getirmiş olmak.

cj Sendikadan istifa ederek ayrılan bir işçinin tekrar üye ola 
Mfmesi için şube yönetim kurulu kararının genel yürütme kurulun 
ca oneyterunM şarttır,

MADDE ; 7) ÜYELİK KAYITLARI ; Üyelik kayıtları genel rner 
İcaz ve şuMerce tutulur. Üyelik için baş vurmalar şubeler, böl 
•a famaNeMkteri ve genel merkezce abnır, üyelik 274 sayılı ya 
aanm 2, maddaainde bolIrtRen vasıflara sahip kimsenin üye ka-

a — Merkez genel kurulu (Kongre)
b — Genel yönetim kurulu,
c — Genel yürütme kurulu,
d — Onur kurulu,
e — Denetim kurulu,
B) Bölge temsilcilikleri :
C) Şubeler :
a — Şube genel kurulu,
b — Şube yönetim kurulu,
c — Şube denetim kurulu,

d — Şube onur kurulu,
MADDE : 10) GENEL MERKEZ :
a) Genel kurul : Merkez genel kurulu sendikanın en yüksek 

organıdır. Merkez genel kurulu aşağıdaki delegelerden teşekkül 
eder:

1) Doğal delegeler :
a — Kongre tarihînden üyeliği devam eden sendikanın eski 

genel başkanları,
b — Genel yönetim kurulu üyeleri,
c — Genel merkez deneticileri ile onur kurulu üyeleri,
d — Merkez genel kurulu tarihinde görevi ve sendika üyeli

ği devam eden bölge temsilcileri,
e — Şube başkanları,
2) Seçilmiş delegeler
Genel kurulun toplanma tarihinden üç ay önce aidat ödeyen 

toplam üye sayısının her 20 kişisine bir delege seçilecektir. Se
çimli delegelerin seçimi sırasında asıl delege sayısının yarısı ka
dar yedek delege seçilir. Merkez genel kuruluna katılmayan se
çimli dedlegelerln yerine yedek delegeler çağrılır.

a — Şubsr genel kurul toplantılarında şubeye bağlı olan ve 
adiatını ödeyen tüm üyeler arasından,

b _ Sayısı 2O'den az olan işyerleri bir delege ile temsil 
edilir,

MADDE î 11) DELEGELİK SIFATININ KALDIRILMASI :
Delegelik sıfatı, üyenin bu sıfatı kazandıktan sonra sendika 

anatüzük ve yönetmelikler hükümlerine aykırı bir davranışı gö
rülmüş İse genel yürütme kurulu ite onur kurulunun ortak toplan
tısında çoğunluk kararı İle kalddırılır.

MADDE : 12) MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLAN- 

çekilmiş sayıılr.
MADDE : 16) GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE 

YETKİLERİ :
a) Genel yönetim kurulu genel başkanla birlikte sendika

nın politikasını saptar.
b) Anatüzüğü ve bağlı yönetmelikleri uygulayan genel yü

rütme kurulunun çalışmalarını inceler karara bağlar. Şube çalış
malarını inceler, tavsiyelerde bulunur. Merkez genel kurul yetki
lerini haiz olarak sendika çalışmalarına yön verici direktiflerin tes
pit edildiği bir kuruldur.

c) Genel yürütme kurulunun sunduğu gündeme çoğunluk 
karan ile ekleme yapabilir ve gündem maddelerinikarara bağlayıp 
dağılır.

d) Anatüzükle ilgili yönetmelikleri onaylar.
e) Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili direktifler ve grevlerle ü- 

gili prensip kararlarını verir. Bunların yürütümünden doğan sorum 
lulukları genel yürütme kurulu ile paylaşır.

f) Genel yönetim kuruluna genel başkan başkanlık eder, j 
Genel başkan bulunmadığı hallerde genel yürütme kurulu üyele
rinden biri eder.

g) Sendika addına gayri menkul satın alınmasına ve satıl
masına karar verir.

h) Anatüzük ve genel kurul kararı ite kendisine verilen yet
kileri kullanır.

MADDE : 17) GEEL YÜRÜTME KURULU :
Genel yürütme kurulu genel başkan, genel sekreter ve genel 

mali sekreterden oluşur.
a) Genel yürütme kurulu üyelerinin çoğunluğu ite toplanır. 

Kararlar o anda toplantıda olanların oy çokluğu ile alınır. Oyla
rın eşitliği halinde başkanın oyu çift sayılır.

b) En geç haftada bir toplanır. Olağanüstü toplantıya baş
kan çağrılabilir.

MADDE : 18) GENEL YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV 
VE YETKİLERİ :

Sendika işlerinin ve üye hak ve menfaatlerinin İyi işlemesi 
İçin gerekli gördüğü büro ve komiteleri kurara ve yayınlar yapar. 
Bunlara verilecek ücret, tahsisat, yolluk ve benzeri masraflar hak*ı 
kında karar verir. Bunların yûrütümünü izler. Ahenkli çalışmaları

Devamı Sayfa 4 ta
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Bir yanda parasal sorunlar, öbür yan
da giredek azalma gösterse de etkinliğini 
duyuran anarşi, terör. Türkiye nin çözüm 
bekleyen sorunlarına kulaklarını tıkamış, 
gözlerini kör etmiş tertipçi bir muhalefet. 
Her tanrının günü başka seslerle Hükü
meti devirme girişimleri muhalefetin. Ard 
arda gensorular, önergeler.. Bugün işba- 
şmdcki Hükümeti sarsabilmek için usa gel 
meyen tertiple», suçlamalar. Neden bağı
rıyor İsparta ilinin hırslı politikacısı Bay 
S. Demirel? Ulusu kurtarmak için mi? U- 
lus, Vatan düşman ayaklan altında mı? 
« 70 Cent'e muhtaç» hazînenin doldurul
masına çalışılması kötü bir şey mi? Bay 
Demire! bugünkü CHP Hükümeti’ni kin, 
hırs gözleriyle mi görüyor? Anlaşmaları 
sürdürülen para araştırmalarına karşıysa; 
neden bunu zamanında düşünemedi? Ey 
Türk Ulusu hazînemizde beş para yok. 
Kemerleri sıkma zamanıdır. Kalkınırsak 
kendi gücümüzle yapalım bunu. Elin gâ
vurunun eline bakmayalım; kut, köle ol
mayalım; kefereye» diyemez miydi? Doğ
rulan söyiemekten kaçınmak; sorunlara çö 
zum getirmez.

Muhalefetin «Başı» S. Demirel «Fev
kalâde» uyan demeçleriyle kimlere göz 
kırpıyor? Amaçladığı, hükümeti devirmeyi 
anarşi, terörün tırmanmasını mı bağlıyor. 
MC ler iktidardayken, bazı fabrikalarda a- 
ös «talimleri» özel kadrolar yetiştirme ça 
lışmaian, açıkça gözler önünde yapılır

ken, Bay S. Demirci'de hükümet «Başısydı. 
Neden göz yumuldu. İleriyi gördüğünü Sa 
nsn S. Demirci, bugün lers gelineceği 
bilmiyor muydu? «Hesap adamı» olarak 
tanınan kişi, gelecekteki «Kanlı pazarlan, 
salılar.» Görmemesi olası mı? Üç MC 
ortağının tasanlar, vurucu güçleriyle dev 
leti ele geçirmek miydi? Su soruyu sorma 
mak yerinde olur. Devlet efe geçmişti. Ge 
ien ECEVİT Hükümeti bugüne değin te- 
mizfiyemedi devleti. Bir yanda içerdekiler, 
öbür yanda dışardakiler sallıyorlar Hükü
meti. «Devriliyor, devrildi, devrilecek» yön 
iâ demeçler peş peşe sıralanıyor. Muhale 
fet asrinin çokça içerlediği, ABD Dış İş
leri Yardımcısı Cristopher. Bu adı

nı ettiğimiz, bakan yardımcısı da çok ol
muş. «Türkiye’de muhalefet hükümete yar 
aımcı olmuyor.» Yönlü bir demeç vermiş. 
Vermiş ama S. Demirel’den de almış ağ
zının payını. Adam içerde hükümeti devir
mek için ziller takarken, sen kalk dünya
nın öbür ucundan, muhalefeti, hükümete 
yardıma çağır. Nerede görülmüş. Bizim 

muhalefet öyle bir «hücumda» ki sorma
yın. Her gün gazetelerde, radyo, televiz
yonlarda kulaklarımızı paslandıran demeç 
îer. «Şaşı, şaşkın, geveze ve eli kanlı.» 
Bu eli kanlılık ECEVİT’e mi. Yoksa söyle
yen S. Demirel'e mi daha iyi uyar? Bur
dürelim, Demirel'ln incilerini. «Bir çatırtı baş 
tadı. Çökerteceğiz, yıkacağız. Gidecek bu 
hükümet.» «Fevkalade önemli günler ari
fesindeyiz. Bu hükümete nihai -son diye
miyor- darbeyi vuracağız, bu tokadın se
si Hint'den, Çin'den duyulacaktır.» Tüm 
sözlerde bir yerlere «işaretler» sezilmiyor 
Acaba «darbe» sözcüğü «ihtilâl» karşılığı 
olarak mı söylenmiştir. Bir yandan «darbe» 
derken öbür yandan «tokat» demenin an
lamı nedir. Hesap sorulacak olursa «to
kat» sözcüğünü savunma aracı mı yapa
cak. Neresinden tutarsak tutalım. Bu den 
ii kötü, yersiz sözcükler mahalle kavga
larında geçmiyor. Kavgacılar, seyirciden, 
gelen, geçenden utanıyorlar. Öte yandan 
Sayın Demirci; Başbakanlık merdivenlerin 
de yediği «tokadın» acısını mı unutamadı?

Sayın S. Demirel problemli çocuklara 
benziyor, dengesiz davranışlarıyla. Bugün, 
Türkiye'nin zorluklafını göğüslemiş Hükü
mete, muhalefet olarak yardımcı olmak kö 
tülük müdür? Ama, önemli olan Ulusa 

yardımcı olmak değil-. Hükümeti» devire
rek» önemli atılımlan, kazanılmalarını ken 
dilerine maletmek, en çıkar yol değil. Bir 
süre Türkiye hükümetsiz kalacak, işler as 
kıda olacakmış... Bunlar, hırslı muhalefe
ti hiç ilgilendirmiyor. Zor, önemli günler
den geçilirken bir takım yersiz suçlamalar 
la hükümet düşürmek isteği, dünyada hiç 
bir muhalefette görülmüş müdür? Sayın 
profesör Feyzioğlu, dahil tüm muhalefet 
liderlerinin gözlerini hırs bürümüş. Şu hırs 
perdesini bir aralasalar.
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Kâzım Ünal 
Niyazi Ünal 
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Habibe Keşenlıoğlu 
Haşan Gedik 
Mensure Erdem 
Recai Tezsever 
Ahmet Semiz 
Mehmet Çakıcı 
Ahmet Selvi 
Erdoğan Akgün 
Mahmut Akyol 
Osman Acar 
A. Rıza Şahin 
H. Fehmi Kaptan 
Mehmet Ulukaya 
Cevat Tümer 
Ömer Kahraman 
Yaşar Alıcı 
Cemal Sertkaya
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İlân
Gemlik Tapulama Hakimliğinden

1978/236

Davacı Hazine Maliye tarafından davalılar Tefik Günaydın ve Ihsan Mendilli 
aleyhine açılan Gemlik Armutlu Nahiyesi Olcak mevkiinde kain 1590 numaralı 
parselin tapulama tesbitine itiraz davasının yapılan duruşmasında;

Adresi meçhul bulunan tesbit edilemeyen davalılar Ihsan Mendilli ve Tefik 
Günaydın adına ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olduğundan adı geçen 
davalılara davetiye yerine kaim olmak üzere 20.7.1979 Cuma günü saat 9,oo da 
mahkemede hazır bulunmaların temini zımmmda davetiye yerine kaim olmak üze
re ilânen tebliğ olunur.

ıı

İlân
Gemlik Tapulama Hakimliğinden

1978/235

Davacı Hâzineyi Maliye tarafından davalı Hafize Karga aleyhine açılan Gem 
lik Armutlu Nahiyesi Yılandar mevkiinde kain 557 numaralı parselin tapulama 
tesbitine itiraz davasının yapılan duruşmasında;

Adresi meçhul bulunan davalı Hafize Karga adına ilânen davetiye tebliğine 
karar verilmiş olduğundan adı geçen davalıya davetiye yerine kaim olmak üzere 
20.7,1979 Cuma günü saat 9 oo da mahkemede hazır bulunmasının temini zım 
mında davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

Kongreye Çağrı
Orhangazi Dutluca Köyü Avcılar Kulübü Derneği 

Başkanlığından
Demeğimizin ilk genel kurul toplantısı 27. Haziran 1979 Çarşamba günü 

saat 20/x> de Kulüp Lokalinde aşağıdaki gündem gereğince yapılacağı İlan olunur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu
1— Açıkş '/e yoklama
2— Kongre tfivanı teşkil»
3— FaeHyer /• hesap raporlarının okunması
4— Papöriar özerine eleştiri ve ibrası
5— 1979 yık muamman bütçenin müzakere ve kabülü 

Yen» yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7— Kapanış

İlân
Gemlik Tapulama Hakimliğinden

1978/235

Davacı Hâzineyi Maliye tarafından davalılar Emine Koç, Penbe Tiryaki ve 
Sevim Avcı aleyhine açılan Gemlik Armutlu Nahiyesi Suçtuk deresi mevkiinde 
kain 3601 numaralı parselin tapulama tesbitine itiraz davasının yapılan duruşmasında;

Adresi tesbit edilemiyen meçhul bulunan davalılar Emine Koç, Penbe Tiryaki 
ve Sevim Avcı adına ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olduğundan adı 
geçen davalılara davetiye yerine kaim olmak üzere 20.7.1979 Cuma günü saat 
9.oo da Mahkemede hazır bulunmaların temini zımmmda davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

Her Çeşit Cilt işleri Yapımına

Seri Olarak Başlanmıştır KÖRFEZ BASIMEVİ
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HAN
Melal, Makina, Montaj ve Madeni Eşya Sanayii İşçileri Sendikası Anatüziiğü

için yönetmelikler yeper. Ancak verilecek ücretler merkez genel 
kurulunca kabul edilen bütçeye uygun olması gerekir.

b) Genel merkez yürütme l.urulu üyeleri arosında sendika
nın İhtiyaçlar ma göre İç bölümü yapar ve sorumlulukları paylatır. 
Hiçbir aorumlu* yasa ve nizamlara, gonel kurul kararlarına, anatü- 
tuzuge ve yönetmeliklere aykırı davranamaz.

ç) Her türlü yazılmalar, genel basken ve genel sekreterce 
yapılır.

d) Her genel yönetim kurul toplantısınd yaptığı ve yapacağı 
içler için bilgi verir.

e) Genel yürütme kurulu gerekil gördüğü yerlerde bölge 
temsilciliği kurar. Bölge temsilcisi atar.

O Anatüzük hükümlerine uygun yönetmelikler yapar. Ge* 
nel yönetim kurulunun ilk toplantısına sunar. Bütün yönetmelik* 
ler bu yolla yapılır.

g) Herhangi bir bas temsilci veya şube yöneticisinin görev 
yapmaması, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranması halinde 
bunları görevden alır.

h) Olağanüstü durumlarda genel yönetim kurulunun yetkile
rini kullanabilir.

1) Sendika temsilcilerini atar. Ancak bu atama üç yıllık
tan üç yıllıktan fazla olamaz.

j) Genel yönetim kurulunun direktifi ile özrü görülen yöneti
cileri onur kuruluna verir.

k) Sendika adına yapılacak harcamalar İle çeşitli ödeme
leri onaylar.

I) Bütçeyi, çalışma raporunu* programı hazırlayıp genel 
yönetim kurulunun onayına sunar. Gerektiğinde bunlarda değişik
lik yapılmasını genel yönetim kurulundan ister. Grev ve eğitim 
fonlarında biriken paraları iç yönetmelik gereğince gerekli yerle
re ayırır.

m) Sendika üyelerini temsilen, hükümet, işverenler vs. ki
şi ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunur. Anlaşmalar yapar. Mah
kemelerde dava açar, sulh olur, davadan vazgeçer ve bu konular

da uygun gördüğü kimseleri temsilci atar.
n) Çeşitli sosyal kuruluşlar vs kardeş örgütlerin 

na katılacak delege ve temsilcileri seçer.
o) Eğlence* temsil* inceleme gezisi* seminer* konferans, 

kurs açar. Piyango vb. işler tertipler. Eğitim ve küttür kuruluşla
rı kurup* her çeşit yayın yapılmasına ve bunları finanse etmeye 
karar verir*

p) Grev» karar verir
r) Sendika adına bildiri, be/anname vb. yayınlarda bulu

nur. Bildirinin altında genel başkanın ya da görevlendireceği kişi
nin imzası bulunur.

s) Gerekli gördüğü yerlerde lokal açar.
Bu niteliği taşımayan bildiriler hiçbir surette sendikayı bağ

lamaz. Şubeler ancak merkez yürütme kurulunun bu konuda yet
ki vermesi halinde bildiri beyanname ve benzeri yayınlarda bulu
nabilir.

MADDE : 19) GENEL BAŞKAN :
Genel kurula katılanların salt çoğunluğu gizli oyla seçilir.
MADDE : 20) GENEL BAŞKANIN YETKİ VE GÖREVLERİ:
a) Genel başkan, sendikayı temsil eder, sendikayı bağlayı

cı demeç, ve bildiriler, ancak genel başkanca ya da yazılı olarak 
görevlendireceği yetkililer tarafından yapılır.

b) Yasalar* ana tüzük. Genel Kurul kararları ışığında sendi
kanın politikasını genel yönetim kurulu ile birlikte ortaklaşa sap
tar.

c) Sendikanın birliğini korur.
d) Sendika organlarının uyumlu ve etkin bir biçimde çalış

masını sağlar.
e) Sendika örgütlerinin yurt düzeyine yayılması ve iş kolun

daki tüm işçileri kapsaması için çalışır.
f) Genel başkan, onur kurulu dışında sendikanın tüm ör

gütlerinin de doğal başkamdir. Bu kurulların gündemini kendisi 
hazırlayarak olağan üstü toplantıya çağırabilir. Bütün örgüt kade
melerini denetler ve yazılı olarak görev vereceği kişilere denetle

tir.
S) Mahkemelerce, devlet daire kuruluşlarında özel ve tu- 1 

zei kişilerle ilişkilerde* sendikayı* genel başkan veya yazılı o^ar 
göreviendidreceği kişâier temsil eder.

h) Zorunlu hallerde yürütme kurulurum kararım almadan, 
»fc yürütme kurukma sarf evrakım ibraz etmek şartıyla, 10,000,— 
TL. lonbin* TL.) sına kadar harcama emri verir.

MADDE : 21) GENEL SEKRETER :
Genel sekreter genel kurulca genel başkanın secikfiği usulle

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ :
a) Genel merkez ve şubelerde sekreterlikle İlgi i i her tür- | 

lû muhabaratı* defter ve dosyalan düzenler ve düzeinlettirîr, yû- । 
rütûr ve kontrol eder.

b) Genel yürütme kurulunun toplamı ve gündemim haz.rlar- 
Iarlar ve kararlarını deftere geçirir ve yürütûmünû sağlar.

c) Sendikalar yasasına göre Çalışma Bakanlığına bildiril
mesi gereken her türlü bilgilerin zamanında verilmesini sağlar. Bu 
konuca gereken hazırlıkları tamamlar ve karar defterini tutar, ge
rekli yazıları ve şartlan kaydeder.

d) Sendikada ücretle çalışan uzman, memur ve Hizmetlerin 
terfilerini, nakil ve tayinlerini* tasfiye ve işten uzaklaştırmalarını, 
ana tüzüke bağlı olarak çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre 
yürütür ve uygular.

Genel yürütme kuruluna bu konularda teklifler yapar ve ka
rarları yerine getirir.

e) Sendikanın genel yönetim kurulu üyeleri ile şube görev
lilerinin 274 sayılı sendikalar kanunun 27'inci maddesi gereğince 
verecekleri mal bildirimi zamanında noterliğe tevdi ile, noterlik
ten gerekli bilgileri almaya ve bu belgelerin hangi noterlikçe ve
rildiği tarih ve numarasını, genel yönetim kurulu ile şube defterle
rinin özel bir sayfasına kaydettirdikten sonra bu belgelerin sendika 

Devamı Sayfa 5 te

İlân
Sendikamız, Gemlik-Gemsas Mevki5 

inde kurulu bulunan ÇİMTAŞ A.Ş. «Çe 
lik İmalât Montaj ve Tesisat A.Ş.» işve
renliğine ait işyerinde çalışan üyeleri a* 
drna işyeri düzeyinde tolpu iş sözleşme 
si yapılacaktır.

275 Sayılı Yasa hükümleri gereğince 
duyurulur.

MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI 
GENEL BAŞKANLIĞINDAN

Satılık âtsalar
TERME ARKASI 
KANAL ÜSTÜNDE 

SATILIK ARSALAR
Mür. :
Tlf. : 1624 - 2414 - 1797
Gemlik

KÖRFEZ BASIMEVİ
Gemlik Körfez

; Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 50 
ff İcra ve Mahkeme İlânları santimi 25 TU*

Kayıp İlânları 100 TL-

p Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 15 TL*

■ Kongre İlânları 250 Tl-

J Koop. Kongre İlanları 300 Tt*

r w 
> ABONE

< 6 Aylık 50 TL
a
1 Yıllık 100 TL.

9İlân
Sendikamız, Gemlik Gemsas mev- 

kurulu, Çimtaş Çelik İmalât Mon
taj ve Tesisat A.Ş* işverenliğine ait işye
rinde çalışan üyeleri adına işyeri sevi
yesinde toplu iş sözleşmesi imzahya- 
caktm

275 Sayılı yasa uyarınca ilân olunur.

TÜRKİYE MADEN-İŞ SENDİKASI 
GENEL BAŞKANLIĞINDAN

Cinsiyet Tashihi
Kütüğüne cinaiy^ti kız olarak yazılan Ih- 

sen Yır ojlu Nedret Yar*tn erkek olduğu Asliye Hu- 
ktrfe 8. 6* 1979 tarih 1979/126 esas
1979 433 say» ile kararfaftırılmf^ ve cinsiyeti 
4»jze^fi İm iştir, Dır/voılur,

Nedret Yar'a vekaleten 
Ihtan Yar

Her Türlü Düğün Nişan. Sünnel 
Davetiyeleri

Fatura, Done, irsaliye, Makbuz, Senet 
Kartvizit, Karfadres ve Her Çeşit 
Basım işleriniz için Emrinizdedir.

Tlf: 1797
İstiklâl Cad. Şirin Pasajı No. 45 GEMLİK

f Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
s
■ veya yayınlanmasın geri verilmez

X Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

J APTi Üyeler
I
V Meclisi

Terk Edince
Nurettin Bay, Aydın Erenoğ- 
‘u, Esat Çoşkun (AP)

CHP li üyeler, belediye 
başkanının çalışmalarının ve 
yönetiminin raporunun gö
rüşülmesini Başkanın bulun 
duçju toplantıda yapılmasını 
istediler ve meclisin 11 Ha
ziran 1979 Pazartesi günü 
saat 15 te toplanmasına ka
rar verildi. Bu arada Bele- 
dlyo Başkan Vekili seçilen 
Aydın Erenoğlu görevinden 
istifa ettiği öğrenildi*
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VI l A
Metal, Makina, Montaj ve Madeni Eşya Sanayii İşçileri Sendikası Aaatüzüğû

deattçilerin* verilmesini sağlar.
f) Sendikanın amaçları İle ilgili yayın ve istatistikleri He 

toplu iş sözleşmelerine esas olan bilgilori derlemek,
9) Toplu iş sözleşmesinin sendika prensipleri ile genel 

yürütme kurulunun kararlarına uygun biçimde yürütülmesini sağla* 
mL

h) Grev ve lokavt durumunda yapılacak işleri organize et
mek.

MADDE : 2) GENEL SAYMAN (GENEL MALİ SEKRETER):
Genel sayman seçiminde, genel başkanın seçimindeki usuller 

uygulanır. Genel saymanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Mali işlerle ilgili büroların başıdır. Saymanlıkla ilgili o- 

lan butun yazışmaları genel başkan veya genel sekreterle birlikte 
imzalar.

b) Sendikanın muhasebe işlerini yürütür veya yürüttürür.
c) Muhasebe kayıtlarının yasalara ve muhasebe tekniğine uy 

gun şekilde yürütülmesinden sorumludur. »
d) Grev, lokavt durumunda doğacak mali yükümlülüklerin 

hesabini yapar ve gerekli sarf evraklarını düzenler. Her toplu iş 
sözleşmesinin sendikaya olan maliyetini hesaplar.

e) 274 sayılı sendikalar yasasının 23. maddesi gereğince 
sendika üyesi olanların üyelik aidatlarının kesilmesini sağlamak 
için üyelerin listesini ve kesilecek aidat miktarını işyerine zama
nında bildirir. Bu işlerin çok muntazam şekilde yürütülmesini titiz
likle sağlar.

f) Üyelik ve diğer aidatların zamanında tahsil edilmesini, 
tahsil edilen aidatların derhal bankaya yatırılmasını sağlar.

g) Sendikanın bütün makbuzları, gelir—gider ve mahsup 
fişleri ite sair BELGE ve defterlerinin yürürlükteki kanunlara yazı
lı süre içinde saklanması zorunluddur.

h) Bankadan para çekilmesi ancak çift imza ile mümkün
dür. Bu çift imzanın genel başkan (genel başkan olmadığı za
man genel sekreter) genel saymana ait olması gereklidir.

MADDE : 25) GENEL ONURSAL KURUL :
Genel onur kurulu, genel merkez genel kurulunca seçilen üç 

asil ve üç yedek üyeden seçilir. Asil üyeler kendi aralarında bir 
başkan ve bir raportör seçerler. Genel yürütme kurulundan havale 
adilen konular hakkında incelemeler yapar. Bu inceleme onbeş 
günden fazia süremez.

Genel onursal kurulun suç sabit olduğu takdirde vereceği 
cezalar î. İhtar, 2. Tembih, 3. Takbih, 4. Süreli çıkarma, 5. Süre
siz çıkarma.

MADDE : 26) GENEL DENETİM KURULU :
Genel denetim kurulu, genel merkez genel kurulunda seçilen 

üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler kendi aralarında 
bir başkan ve bir raportör seçerler.

Genel denetim kurulu yılda bir toplanır. Genel merkez çalış
malarını denetler. Bu denetim için en az iki deneticinin bir araya 
gelmesi gerekir. Denetçiler çalışmalarını ve tespit ettikleri sonuç
lan bildiren raporu genel yürütme kurulu ilk genel yönetim kuru
luna veriri er.

MADDE : 27) SORUŞTURMA :
Genel denetim kurulu yaptığı denetleme ve inceleme sırasın

da sendikanın para ve işlemlerinde yolsuzluk gördüğü takdirde du
rumu genel yönetim kuruluna bildirir ve soruşturmayı derinleştirmek 
işleminde yolsuzluk görülen kimsenin geçici olarak işten el çek
tirilmesini ister.

Genel yönetim kurulu bunu kabul etmediği veya işten el çek
tirilen kimsenin yolsuzluğu meydana çıktığı halde hakkında soruş
turma yapmaktan çekindiği takdirde genel denetim kurulu genel 
onursal kurulu toplantıya çağırır. Denetçiler ile onur kurulunun 
bir arada yapacağı toplantıda verilecek kararlar, gerekirse genel 
üuırulu olağanüstü toplantıya çağırır ve burada durum her iki or
gan tarafından açıklanarak işlem hakkında genel kuruldan karar 
«ter

MADDE : 23) BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ :
Genel merkez ile şubeler arasındaki ilişkinin daha iyi düzen- 

enmesi genel merkezin şubeler üzerindeki denetleme yetkisinin 
laha yi kullanılabilmesi ve yeni şubeler kurulması için örgütleme 
^ışmaları n ın daha /apılabilmesi bakımından genel yürütme ku- 
Ttfu karan ile bölge temsilcilikleri kurulur veya kaldırılır. Bölge
''er’silcj tikler i doğrudan doğruya genel yürütme kurulunun yetki 

mrj/nlıj|fj|rları içinde genel başkan ve genel sekreterin yoneti- 
ıM ile çalışan şube kademesinin üstünde bir organdır.

Bölge ternsflcHıklennin seçimi veya işten el çektirilmesi genel 
■/ûriitiTre kurulu karan ile olur.

Temsilci yardımcıları ve buna benzer her türlü personel ve- 
ücretti kadrosu genel yürütme kurulunca tayin veya affedilir, 

Masraflar1 genel merkez bütçesinden karşılanır. Bölge ternsilcilik- 
/erki /e sorumlulukları bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE ; 30) ŞUBELER ;
Şube kurma yetkisi genel yürütme kuruluca amir. -

na karar verilen şubelerin yeri ve çahşmelanrM 0ene4 yürütme ku
rulu tcsbit eder. Çalışmaların ne şekilde yapılacağı ayrıca teepvt ecö 
lir.

MADDE : 31) SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN UCRETÜ KAD
ROYA ALINMASI ;

Genel yürütme kurulu üyeleri ile bölge temsilcileri ve şube 
başkanlarının kaddroya alınmaları halinde bütün zamanlarını sendi
ka çalışmalarına verirler.

MADDE : 32 — PERSONEL ALINMASI VE ÇIKARILMASI :
Sendika anatüzük ve yönetmeliklerinde yazılı hizmetlerin ve 

işlerin yapılmas ive başarılması için muhtelif organlarda veya 
kademelerde çalıştırılmak üzere gene! yürütme kurulu kararı He 
personel alınır veya çıkarılır. Bu personelin ve ücretli kadrolardaki 
idarecilerin görev yetki ve sorumluluk ve çalışma şartları île sos
yal hakları bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE : 33) PERSONEL ÜCRETLERİ :
Sendika ücretli kadrolarında çalışan idareciler ile personel 

ücret kademesi bakımından bir yönetmelikle sınıflandırılır ve her 
sınıfın ücret baremi ile sorumluluğu ve bazı konularda ihtisas 
farkları olarak ücrete yapılacak ilaveler ve yolluk miktarları bu yö
netmelikte tesbit edilir.

MALI HÜKÜMLER :
MADDE : 34) SENDİKANIN GELİRLERİ :
a) Üyelerden alınan aidatlar,
b) 274 sayılı sendikalar yasasına göre yapılacak faaliyet 

lerden elde edilen 'gelirler,
c) Eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetlerden elde 

edilecek gelirler,
d) Bağışlar,
e) Memaleklerin gelirleri,
f) Üyesi bulunduğu üst teşekküllerden alınan yardımlar,
g) Toplu iş sözleşmesinden kesilen üyeye sağlanan brüt ilk 

aylık farkı,
MADDE : 35) YÖNETİCİLER İLE PERSONELE UYGULANA

CAK TAZMİNAT :
Görevden düşürülen veya seçilemeyen yöneticiler ile, işten 

çıkarılanlara verilecek tazminat;
a) Ücretli yöneticiler:
1. İhbar Tazminatı : Ücretli kadrodaki görev süresi 1 yıla 

kadar ise 1 maaş ihbar tazminatı verilir. Bu ihbar tazminatı 1 yıl
dan fazla süre için 2 aylık ücreti tutarındadır. Yönetici için ihbar 
tazminatı hakkı, ancak ilgilinin ilgili seçim kademesinde seçimi 
kaybetmesi halinde doğar, göreve devam ederken istifa etmek su
retiyle ayrılmak veya sendika ücretli kademelerinden, bir diğe
rinde ücretli görev kabul etmek, ihbar tazminatına hak kazandır- 
maz.

Kıdem Tazminatı Sendikanın ücretli yöneticileri, yeniden 
seçilmedikleri veya seçilip bilâhare görevden düşürüldükleri ve-> 
ya emekliye ayrıldıkları taktirde her görev yılları için brüt bir ma
aşları tutarında kıdem tazminatı verilir.

Ücretli kadrodan yukarıda zikredildiği üzere görevden ayrık 
ma halinde yönetici eski işyerinden kıdem tazminatı alması söz 
konusu ise veya almış ise, o yıllar için sendikadan bu yıllara ait 
tazminat alamaz. Aynı çalışma süresi için bir defadan fazla ihbar 
ve kıdem tazminatı verilemez. •

Kıdem yıllarının hesaplanması sırasında 6 aydan az olan artık 
süre 6 ay, 6 aydan fazla süre için ise bir yıl çalışmış sayılır.

b) Sendika Memur, Hizmetleri ve uzmanları :
1. İhbar önelleri : iş Kanunun ihbar önelleri ile ilgili mad

desi uygulanır.
2. Kıdem tazminatı Sendika Memur, hizmetli ve uzman

ları iş kanununun 13'ncü maddesi uyarınca işlerinden uzaklaştı
rılmaları halinde, kendilerine sendikadaki her görev yılları için 
brüt bir maaşları tutarında tazminat verilir.

MADDE : 36) EĞİTİM FONU : Sendika gelirlerinin % 10 unu 
eğitim fonu olarak ayırmağa ve bunu program çerçevesi içinde 
üyelerinin eğitim için sarfetmeğe mecburdur.

MADDE : 37) SENDİKA AİDATI : Sendika aidatı, üyenin iş 
yerinde almakta olduğu brüt bir günlük yevmiyesidir.

MADDE : 38) TEEKKÜLLERDEN YARDIM ALINMAMASI :
Sendika, genel katma bütçeli idarelerle, mahalli idareler 

bunlara bağlı döner sermayeli müesseseler sermayesinin tamamj 
devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekkül ve 
rnüesseselere, sermayelerinde devletin iştiraki bulunan bankalar, 
kamu durumu nitllğindeki mesleki teşekküller dahil olmak üzere, 
özel kanunlarla kurulan bankalar tarafından ödenmiş sermayesinin 
en az yarısına katılmak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların ay
nı nispette katılması ile kurulan müesseselerden teberru ve mali

MAOOE : TVTBMÖA OlIMM
DEFTERLER :

b) Oye kayrt öe*-.er tos Sersere üyeterm iûmMk «« I
leri. çali-şüidar; MnAaye gjnrş tarMan ve oMk* I
lan aidat mikıan ve annfean tahaar. İ

c) Çelen ve p’Oen f «rafa «n iariM ve nuanars wraaR4o uıvtje 1 
dileceği «ge’en verpkter evrak oet*i>

d) Gelen erratn a s . 3>öan evrekrr evateHi saakiane- I
cağı gelen ve giden evrak oosyekan.

e) Aldat gelir ve gider delerleri. .
g) Bilânço envanter ve kesin hesap <Mwlan
h) Kongre dîvan ve katiplerinin yönetim ite berater I

imza edecekleri genel kuru! k>r>rlomı yeBAanasrıa «Mtaua oe4 I 
ter.

1) Yönetim kurulunun hîr zabıtla tespn eoeoeg- ve nüme- I 
ra lanmış ve idare heyetince müh jrkenrıımif aidata ait Kopyalı 
makbuzlarla sarfiyatın fatura evrak ve muhatazasma I
mahsus dosyalar. ’

j) Sendika yürütme kurulu veya genel sekreteri »uzum gö- I 
receği sair defterler.

k) Sendika demıroaslannı kaydedebileceği demırpas eşya 
defteri.

Yukarıda a,b,f,gjı,k. fıkralarında isimleri yazılı defterler kul- I 
lanı İma dan önce notere tasdik ettirilir.

MADDE : 40) GREV FONU : Sendikanın bütün üyeleri yıldı I 
bir defa brüt bir yevmiyelerin sendikaya bırakırlar bu meblağın I 
tahsil edilip edilmesinden genel yönetim kurulu sorumludur.

MADDE : 41) SENDİKANIN FESHİ : Genel kurulun feshe ki- I 
rar verebilmesi için üyelerinin en az üçte ikisinin genel kurulda I 
bulunması şarttır^ ;

Bu suretle çoğunluk elde edilmediği taktirde ikinci defa top
lantıya çağrılır. Bu davet üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olur
sa olsun fesih keyfiyetini görüşebilir. Karar üçte îki çoğunlukla 
verilir. Sendikanın feshi halinde menkul ve gayrı menkulleri sen
dikanın üyesi bulunduğu üst teşekküle devir olunur böyle bir te
şekkül yoksa bu takdirde işçilere hizmet eden bir teşekküle İnti
kal ettrilir.

MADDE 42) YÖNETMELİKLER Ana tüzük hükümlerinin 
tam uygulanabilmesi için bu ana tüzüğün muhtelif yerlerinde yö
netmelik çıkarılacağına dair hüküm olmayan konularda dahil, ana 
tüzükkün lafzına ruhuna aykırı olmamak suretiyle yönetmelikler çı
karılabilir. Ana tüzüğe bağlı olarak çıkarılan ve uygulamağa ko
nulan yönetmelik hükümleri aynen bu ana tüzük hükümleri değe
rindedir.

MADDE : 43) İMZA YETKİLERİ : Sendikanın paraları banka
lardan veya gerekli yerlerden şubelerde mutlaka birinci imza yet
kilisi ile ikinci imza yetkililerinden biri olmak üzere iki yetkili im
za yetkililerine ait noterden srküler yapılır veya tazelenir. Bunun 
görev ve sorumluluğu birinci imza yetkililerine aittir.

MADDE : 44) BİRDEN FAZLA GÖREVE SEÇİLME : Yönetim 
ve yürütme kurullarında görev alan şahıslar Denetleme onur ku
rullarına seçilemezler. Seçildikleri taktirde bu görevlerinden birini 
tercih ederek dilediğinden ayrılmak zorundadır. Onur kurulu ile 
denetçilik aynı şahsın varlığından toplanamaz.

MADDE : 45) ÇAĞRI : Sendikanın organlarında görev alan
lardan istifa, çıkarma ve ölüm gibi hallerde görevlerinden ayrılan- 
ların yerine yedekleri çağrılır.
Cemil Güney Ahmet Gemlik 1956 İşçi TC. Orhaniye mah lopçu-

çular cad. no : 22 GEMLİK
M.Ali Tümer M.Fuat Hayriye 1960 İşçi TC. Orhaniye mah topçu

lar cad. no : 22 GEMLİK
Ali Öztürk Çevri Selimiye 1959 İşçi TC Yeni mah. Güven sok.

No : 46 GEMLİK
İsmail Güney Ahmet Hayriye 1947 İşçi TC. Yenimah. tepe sok.

No : 116 GEMLİK
Mehmet Bars Ali Gemlik 1949 İşçi TC. Demirsubaşı mah. Şehit

Mehmetçik Sok. No : 45 GEMLİK 
Mecit Bağış Saffa Gemlik 1952 İşçi TC. Hisartepe mah. Bahçeli 

evler no : 12 GEMLİK 
Mehmet Yaşar Nadir Gemlik 1953 İşçi TC. Balıkpazan Aşmalı 

sok. No : 12 Gemlik 
Sadi As Şakir Tavşanlı 1949 İşçi TC Kayhan mah. Vefa Cad.

No : 7 Gemlik 
Hüseyin Subaşı Sabahattin Gemlik 1954 İşçi TC. Hamidiye mah.

Papatya sok No : 16 Gemlik
SON

MÜJDE...
IHE Aile Poslahanesi

Bil’umum Pasta^Çeşitleri^Nikâh, Düğün, 
Şeker ve Paftasıyla — Özel KETE’ıiyle ve

Dondmasıyle
Sayın Gemlik Halkının Hizmetindedir

BMAFAZAIU MAH. 1 MOLU CAO. NO. 115
•MrÇMAA CSMİrm YAMb GEMLİK

Hürriyet Bursa Hakimiyet
6. Körfez Gazeteleri İlan ve 

Reklam İşlerinizde 
Körfez Reklamcılık hizmetinizde

TLF : 17 97
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SAYIN GEMLİK LİLERİN

I
ADRES : İSTİKLÂL CAD. NO. 12 G B M L İ K

I

İstiklâl Cad. No. 1O (Zeytin Kooperatifi Bitişiği) GEMLİK

Bb UNGOR TİCARET

Sayın Müteahhit ve İhtiyaç Sahiplerine Duyurulur. 
Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malzemesi Satışlarına 

Başlanmıştır.

gemLik s

KÖRFEZ

inci mobilya 
GALERİSİ

YATAK ODA$I TAKIMLARI 
YEMEK ODASI TAKIMLARI 
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Modern Mavnalarımızla Çok Yakında |
Sayın Gemlik’lilerin Hizmetine Gireceğimizi |

j Müjdeleriz |
( CÜNER CANATAR |

İstiklâl Cad. Gürçay Işhanı No. 42 - 43 GEMLİK |

J ELİZE BİRA SALONU i 
j Sayın Gemlik’lilerin Hizmetine Yarın Açılıyor. | 

j Tüm Biracılar, Yarın Saat 14.00 te I 
I Açılışta Buluşalım
f İSKELE MEYDANI ÇAMLIK ARKASI GEMLİK
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MOTEL MURAT REİS |

İ İ| 15 Haziran 1979 Gününden İtibaren |
Yazlıkçıların Hizmetine Giriyori I

Tlf : 75 Armutlu 9

MÜJDE
İLKER AtLE PASTAHANESİ
BİL’UMUM PASTA VE ŞEKER 

ÇEŞİTLERİYLE
NİKÂH - DÜĞÜN VE GÜNLERDE 

SAYIN GEMLİK’LİLERİN 
HİZMETİNE GİRDİĞİNİ 

MÜJDELER.

Osmaniye Mah. Pazar Cad. Gemlik

YAPRAK EMLAK
SATIŞLA BİTMEYEN HİZMET

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

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK 
daire - dükkan — ev 

ZEYTİNLİK - BÜRO — ARAZİ VE 
ARSALAR

* Güney Giyim
YAZLIK ÇEŞİTLERİYLE J 

5r 'V*
< ŞIK BAYLARIN HİZMETİNE DEVAM #

ETMEKTEDİR. *

* ALİ GÜNEY ?
? Tlf : 1520 Z

Semere i! er Yokuşu No. 11 GEMLİK

KAHYAOCüLLARI
ÇİFTLİK GIDA PAZARI

GÜNLÜK PİLİÇ KESİMLERİ VE GÜNLÜK 
YUMURTA SATIŞLARINA 

DEVAM ETTİĞİNİ MÜJDELER

Not ;
Piliç kesimlerimiz Dinimiz Kurallarına 
uygun olarak yapılmaktadır.

CAVİT va CEZMİ KAHYA
lıtlklâl Cad Gürçay Paıajı No. 40
Tlf t mı GEMLİK

SÜNNET KABİNİ 
Fenni Sünnetçi 

ALİ ER
İstiklâl Caddesi, Gürçay İşhanının 

2. Katında Dikişli, Ağrısız
Müdahaleli Sünnet ve aynı yarde 

laboratuvarda kan ve idrar 
muayeneleri, her türlü İğne ve 

pansuman steril olarak yapılır ve 
yaralar tedavi edilir.

Not : Arzu edilirse sünnetler 
kabinde de yapılır.

. Muayenehane : 2290
Tf ‘ Ev : 2095 GEMLİK
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[FAŞİZMİ KINAMA I
! MİTİNGİ {

Belediye Meclisi 
Haziran Ayı toplantıları

>BUGUN YAPILIYOR | e0RH E.rii
I r 15-16 Haziran olaylarının 

. 'yıldönümü nedeniyle iiçomiz
'de «Faşizmi Kınama» mıtin- 
l gi düzenlendi.
ı Gemlikli Sanayi İşçilerı-

1 . nin oluşturduğu Tertip Ko- 
l mitesi tarafından düzenlenen
I «Faşizmi Kınama Mitingi» 
J bugün saat 16.00 da Tibel

i önünde başlıyacok ve İskele 
1 । Meydanında son bulacaktır.
1 i Gemlik’te ilk kez işçiler 
f Sendika anlaşmazlığı nede-

Gemlik İt elken ihtisas Spor Kulübü Kuruldu

Kulüp Başkanı Cahit Yorulmaz “Amacımız
Gençliği Kahvehane Köşalerinden Kurunmak,
Yelken Sporunu Sevdirmektir” dedi

Yıllardır kuilanılmayarak 
yıkılmağa yüz tutmuş Ka
yıkhane Beden Terbiyesi Böl 
ge Müdürlüğü Tesisleri t*- 
nl Gemlik Yelken İh
tisas Spor Kulübü ile yeniden 
çalışmalar başlıyor.

Halktan ve gençlikten ko 
puk olarak bürokratik bir 
düşünce iie yıllardır sınırlı 
bir gençlik kesimine hizmet 
eden ve sonunda kapanan 
Gemlik Kayıkhane Su Spor- 
lan Lokali kurulan Yelken 
ihtisas Spor Kulübü ile yeni
den yanlandınhyor.

Beden Terbiyesi Bursa 
Bölge Müdürü Celal Olgaç 
ın öncü girişimleri ile oluş
turulan Gemlik Yelken İhti
sas Spor Kulübü tüzüğü ha
zırlanarak önümüzdeki pazar 
tesi gûnû Kaymakamlığa su
nulacak ve resmen kurul
muş olacak. Beden Terbiye
sinin Kayıkhane Tesislerinde 
hizmet sürdürecek olan Yel
ken İhtisas Spor Kulübüne 
önümüzdeki haftadan başlı- 
yerak üye kayıtlan yapıla
caktır,

GÖREV BÖLÜMÜ

Gemlik Yelken İhtisas 
Spor Kulübü kurucu üyeleri 
hafta içinde yaptıktan top
lantıda aralarında görev bö
lümü yaptılar. Buna göre ;

Dr. Cahit Yorulmaz Baş
kan, Gazeteci Kadri Güler 
2. Başkan, öğretmen Ürer 
Konak Sekreter, Eczacı Gen 
giz Akdeniz Sayman, Kıyı 
Kaptanı Mustafa Mustafa 
Toplu Kaptan, Bankacı Rıza 
Kaya İdare Amiri Dış Tb. 
Doğan Alkayo üye olarak 
görev aldılar.

: - Gemlik Yelken İhtisas

niyle 1969 yılında yürüyüş 1 
yapmışlardı. Sunğipek Fob-j 
rikasında çalışan işçilerin f 
bir bölümü Teksif Sendika- f
sının bir bölümü ise Petrol » 
iş Sendikasının işyerinde yet ? 
kili olduğunu iddia etmiş, buf 
nun sonucu Petrol-İş Sen- t 
dikasına bağlı üyeler yürü- fc 
yüş düzenlemişlerdi. Bugün î 
yapılacak olan yürüyüş ile f 
Gemlik'te ikinci yürüyüş ger J 
çekleşecektir. 1

«• ’»**»*’ *■•**«• 1

Kulübü Başkanı Dr. Cahit 
Yorulmaz amaçlarının Gem
likli gençliği kahve köşele
rinden kurtararak deniz spor
larını ve yelken sporunu sev 
dirmek olduğunu belirterek 
şöyle konuştu :

«— Yıllardır birkaç kişi
nin hizmetinde bulunan ve 
gençliğe dönük hiçbir çalış
ma yapamayan Beden Ter
biyesi Kayıkhane Tesislerini

AP’liler Belediye Meclisi
Toplantısına İtiraz Etti

AP li Belediye Meclisi ü- 
yeleri Parti başkanlarının is
temi özerine 6 Haziran gü- 
üri toplanan Belediye Mec
lisi toplantısına ve alınan ka 
radara itiraz etti.

Belediye Meclisinin Hazi
ran ayı toplantılarının ilkin
de AP li üyeler katılmamış 
ve CHP li üyelin çoğunlu
ğuyla seçimler yapılmıştı. Bu 
nun üzerine AP İlçe yönetim

İlkokulu Dışarıdan Bitirme
Sınavları Yapılıyor

ilkokulu dışarıdan bitir
mek istiyenler için sınav ya
pılacağı açıklandı.

İlköğretim Müdürü Vekili 
Osman Filiz, yaptığı açıla

mada 20 Haziran günü yapı
lacak olan sınavlara 19 Ha

1 Haziran günü başlıycn 
Belediye Meclisinin ikinci dö 
nem toplantıları sona erdi.

Gemlik Belediye Meclisi 
Yaz dönemi toplantılarının 
ilkine 1 Haziran günü baş
lamış, toplantıya CHP li mec 
lis üyeleri katılmamışlardı. 
AP li üyelerinde toplantda 
çoğunluğu sağlayamaması ü 
zerine meclis toplantısı er
telenmişti.

Belediye Meclisinin Ha

yeniden canlandırmak, genç 
liği birarada barış ve kardeş 
lik içinde sporatif ve kül
türel çalışmalar yaparak 
toplumun yararlı kişileri yap 
mak için biraraya gelerek 
Yelken ihtisas Spor Kulübü
nü kurduk. Öncelikle loka
limizi açarak Gemlik'lilerle 
kaynaşacağız ve amaçları
mızı gerçekleştireceğiz.» de
di.

kurulu meclis üyelerini dev
reye sokarak alınan karar
ların geçersiz olduğunu top 
tartının Aydın Erenoğlu ta
rafından açılamıyacağını id
dia ederek Valiliğe iptal di
lekçesi verdiler.

AP nin itirazına karşı 
CHP İl Belediye Meclis üye- 
leride karşı itirazda bulun
dular.

ziran tarihine kadar başvuru
labilecektir. İlkokulu Dışa
rıdan bitirme sınavlarına ka
tılmak İstiyenler 6 fotoğraf 
ve kimlikleriyle birlikte Şük 
rü Şenol İlkokulu Müdürlü
ğüne başvuracaklardır.

ziran ayı toplantısına 
grup karan alarak gelen AP 
li üyelerden yine bazılannın 
toplantıya katılmamaları ü- 
zerine bu kez AP liler mec
lise girmemişler ve CHP ti
lerin çoğunlukta olduktan 
bir meclisin yapılacağı sıra
da Belediye Başkanı İbra
him Akıt rahatsızlanmış, be
lediyeyi terk etmişti. Daha 
sonra Belediye Başkanma 
vekaleten Aydın Erenoğlu 
toplantıyı açarak yürütmüş 
ve CHP lilerin istemi doğ
rultusunda, encümen üyele
ri, meclis başkan vekilleri 
ve komisyon üyeleri olmuş
tu.

SON TOPLANTI

Belediye Meclisi Haziran

İki İsçinin Gec Verilmesi Üzerine 
1 i •

Sivrisinekler İlçeyi İstilâ Ettiler
Havaların ısınması ve siv 

risineklerin üremelerine uy
gun ortamın hazırlanması ve 
mücadelenin gecikmesi sonu 
cü ilçemizi sivrisinekler ade
ta istilâ ettiler.

İlgililerden aldığımız bil
giye göre İlçemizde iki yıl
dır, öbür ilçelerde yapılma
yan Sivrisinekle mücadele
ye devam edilmektedir.

Ellerinde 130 kg. ilacın 
bulunduğunu bunun ise iki yıl 
ilçenin ihtiyacını karşılayabi
lecek bir miktar olduğunu 
söyliyen ilgililer, ilçemizdeki 
sivrisineklerin fazla olması

Belediye Başkanı
Akıt
CHP’li
Meclis Üyelerine
Teşekkür Etti

9

Gemlik Belediye Başkanı 
İbrahim Akıt 6 Haziran günü 
yapılan Belediye Meclisi top 
tartısında olgun hareket e- 
den CHP li Belediye Meclisi 
üyelerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt. CHP İlçe Başkanlığına 
gönderdiği teşekkür yazısın 
da şunları söyledi ;

«— CHP Belediye Mec
lis üyelerinin, meclis top
lantısında şahsıma karşı gös 
termiş oldukları yakın ilgi 
ve alakaya teşekkür ederim.» 

dönemi toptantıtannm «km- 
cisi ve sonuncusunu 11 Ha 
zirun Pazartesi günü Bele
diye Başkam İbrahim Akıt 
Bcşkanlığrnda toplanarak 
yapmış ve gündemindeki 
maddelerin» görüşmüştür.

Bir önceki meclis tuto 
noğının okunmasıyla başla
yan toplantıda, Belediye baş 
kanının 1978 yılı çalışma ra
poru okunmuş ve kabul e- 
d ilmiştir.

Daha sonra Belediye Baş 
kanvekili Aydın Erenoğlu'nun 
istifa yazısı ele alınmamış
tır. ESO İdaresinin istenci 
olan elektrik tarifelerinin her 
kademesine 37 kr. luk zam 
kabul edilmiştir. Belediye 
Meclisi olgun bir hava için
de dağılmıştır.

nın nedenini Nisan ayı için
de mücadele yapacak işçi
lerin toplu sözleşmeler ne
deniyle emirlerine verileme
diğinden doğduğunu, süfke- 
lerin, uçkun sinek haline 
dönüştüğünü bildirdiler.

12 gündür ilçenin mer
kez ve köylerinde sûfke mü
cadelesinin devam ettiğini 
de açıklayan ilgililer, ilaç a- 
tılan bir yere 15 gün sonra 
yeniden ilaç atıldığını, uç
kun [uçan] sinekler için el
lerinde ilaç olmadığı için mü
cadele yapılamadığını belirt 
tiler.

Halkegitim
Merkez
Müdürlüğü 
Sergi
Açıyor

Gemlik Halk Eğitimi Mer 

kezi Müdürlüğü Biçki, Dikiş; 

Nakış, icek ve El Sanatta- 

nnın Kurs sonu sergisi açı

lıyor.

25 Haziran 1979 27 Ma

yii İlkokulu Salonunda açı

lacak olan sergiyi halk para

sız izliyecektir.

Un Fi«t*>rı

Yön iden 

Ayarlanınca

Ekmekler 
120 Gram 
Küçüldü

Ekmeklik un fıyattannın 
artması üzerine Belediye tn 
cümeni geçici bir karar ata
rak 630 gramı beş liradan 
satılan ekmeklerin gramajı
nı 120 gr. düşürdü.

İlgililerden aldığımız il
giye göre; eskiden çuvalı 305 
TL. otan ekmeklik un, 
yapılan fiyat uyarlamaları j- 
le 475 TL yükseltilmiştir, n 
fiat tesbit komitesinin yeni 
fiatlen saptamasına kader 
Belediye Encümeni 630 gram 
©lan ekmeği 510 grama di» 
sürerek yine beş Iradan sa
tılmasını kararlaştırmıştır.

Bakım Nedeniyle 
Pazartesi Gûnû 
Sular
Kesiliyor

Belediye Başkanı İb

rahim Akıt yapağı açık

lamada Pazartesi gûnû 

suların kesileceğini a- 

cıkladı.
Belediye Başkanı A- 

tat, açıklamasında bakım 

nedeniyle sularm saat 

09.00 île 17.00 arasında 

akmıyecağını, halkın ted

birli olmasını istedi.
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| Iskalamak...
Çetin Altan'ın bir cümleciği vardı; «Yaşamı ıska

lamamak gerek...»
Yeryüzünde milyonlarca İnsan yaşıyor. Acaba ne 

kadarı «Yaşamı ıskalamayı» düşünüyor ve ona göre 
yaşıyor?.. Bunu hesaplamaya kalkarsanız, bulacağınız 
cevap rakam olarak pek fazla sıfırlı olmaz herhalde..

Evet, «Yaşamı ıskalamamak gerek..» Yaşıyorsunuz- 
j dur; işiniz vardır, çocuklarınız vardır, eğlenmeleriniz, ça 

lışmalarınız, gülmeleriniz ve ağlamalarınz vardır. Bir so- I 
rununuz yoktur, yaşıyorsunuzdur, sorunsuz ve dertsiz. I 

। Yaşamınızdan hoşnutsunuzdur.. Bir deniz kıyısı, bir 
duble rakı, güzel kadınlar, dans oyun, kumar.. Yaşıyor- 
sunuzdur; sağlığınız yerinde, yürüyerek, koşarak, oto
mobil kullanarak..

Veyahut, yaşıyorsunuzdur; bir partinin İl Örgütün
de faal çalışarak, nutuk atarak.. Oradan, oraya koşa
rak, insanlarla uğraşarak, bir şeyler yaptığınızı sanarak 
yaşıyorsunuzdur.. Biraz da iddialı bir biçimde yaşıyor- 

i sunuzdur..
Yaşıyorsunuz ve aklınıza hiç gelmiyor, yaşamı ıs- . 

kaiadığınız.. Ohh ne rahat!
Özgürsünüzdür, özgürlük hakkında bir bilginiz yok

tur, ama özgürsünüzdür.. Çünkü, özgürlüğü hiç düşün- 
memişsinizdir, ne menem şey olduğunu hiç irdeleme- 
mışsinızdir özgürlüğün... Ve özgürsünüzdür...

Mutlusunuzdur, mutluluğu hiç aramamışsınızdır, 
ı ama mutlusunuzdur.. Kafanızı yormamıştır hiç bir za- 
! man, nerede başlar mutluluk, nasıl sürer ve ne şekil

de sürebilir diye, fakat mutlusunuzdur...
Bu sizsinizdîr, bu odur, bu benimdir.. Hepimizin yap- 

i tığı boyuna ıskalamaktır, yaşamı ıskalaya, ıskalaya ya 
I şamak.. Bunu söyleyenlere ise, düşman kesiliriz, yaşa- 
! mı ıskalarız ama, onlan tekmeleriz.. Kısacası, ıskalaya, 
i ıskalaya, tekmeleye tekmeleye yaşar gideriz.. Daha doğ 

rusu. ölür gideriz...
Oysaki; çıkar azanın biri, gümbür, gümbür söy - 

ler dizelerini. Hapislerde çürütürüz.. Zidanlara atarız 
toplumdan soyutlarız.. Ve o ozan söyler son sözünü, 
«Gün olur zincire vurulmaktır özgüllük..» diyerekten..

Çıkar bir roman yazan, çürümüşlüğümüzü koyar 
önümüze, tikseneceğine kendi çürümüşlümüzden, saldı
rırız bu yazara.. Döveriz, söveriz, öldürmeye kalkarız 
almazsa.. Ve çıkar o yazar; söyler son sözünü,« Ya
şamı ıskalamayın..» diyerekten...

Bilmeyizki, düşünmememişizdirki; dünyada iyi ve 
güzel ne varsa, ozanlann, yazarların payı büyüktür bun 
da... Bir parça onları anlamaya, bir parça onları çö
zümlemeye çalışsak, iyiye, güzele yaklaşırız.. Ve ne de 
iyi olur, ne de güzel olur.. Hayır, onları anlamak yeri
ne, onlara saldırmaya şartlandırılmışızdır.. Ve şartlan- 
mışlıklardan kurtulamcdan yaşar gideriz, göçer gideriz.

Peki, değişecek mi bunlar?.. Kısacası, değişecek 
miyiz? Çak zor ve çok süre ister, gibi geliyor... Hem 
de, çok çok süre... Böyle durumlarda söylenen ve umu
du belirleyen bir söz vardır, «Bir gün mutlaka..» der
ler. Ve ozanın biri şöyle demiştir; «Bir gün, yok... O [ 
bir gün hiç olmayacak..» Dialektik gereği de böyle de
ğil midir. Çünkü değişmeyecek olan, değişmemezliğin 
kendisidir sadece.. Öyleyse, «O bir gün hiç olmayacak.» 
sözünü doğru söylemiştir ozan.

Sıcaklar, deniz, kumsal, yüzmek, dans etmek, se- l 
vişmek, koşmak, gülmek, sabahlaradek ateşler yakmak... I

Soğuklar dağa çıkmak, kayak yapmak, diskolarda I 
dans etmek, kumar oynamak geniş salonlarda...

Ve yaşamak.
Çetin Altın'da «Yaşamı ıskalamamak gerek» diyor.

Halt ediyor doğrusu!..

I aatiiiK uuKKan ve rsuroıar
I
ı Erkullar inşaat Ortaklığı
82
I

ilçemizin Merkezi Yerinde inşaasına Başladığı
| “GÜRLE iŞHANI’nda” Asansörlü, Kaloriferli,

Lüx Dükkân ve Büroların Satışlarına Başlamıştır.
gj Sayın ihtiyaç ve Tasarruf Sahiplerine Duyurulur.

| MÜRACAAT :

| ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 - GEMLİK

I TLF : 1496 - 2194

I KAHYAOĞULLARI |
| ÇİFTLİK GIDA PAZARI
8ra GÜNLÜK PİLİÇ KESİMLERİ VE GÜNLÜK ||
H YUMURTA ŞATOLARINA
® DEVAM ETTİĞİNİ MÜJDELER fi)Lot . i

Piliç kesimlerimiz: Dinimiz Kurallarına 
uygun- olarak yapılmaktadır. M

8 S
D CAV/T ve CEZMİ KAHYA
S htlklâl Cad. Gürçay Pasajı No. 40

Tlf ; 1712 G E M L I K g

-x- * ❖ <<. «it
| RENK |
İ DEKORASYON

GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE
5 DEVAM ETMEKLE

KIVANÇ DUYAR

|| HER ÇEŞİT DUVAR KÂĞIDI
YAĞLI BOYA, DUVAR TEKNİĞİ,

Ç iç VE DIŞ DEKORASYON

Talât Şimşek - Taner Özdemir
guT: Adres : Akmantar Pasajı Kat
Ç No. 106 GEMLİK

_ _  _J

f Güney Giyim j
S YAZLIK ÇEŞİTLERİYLE |

( ŞIK BAYLARIN HİZMETİNE DEVAM >
| ETMEKTEDİR. |

i ALİ GÜNEY |
i Tlf : 1520 <
! Semerciler Yokuşu No, 11 GEMLİK f

Butik Bolci
1979 yazının nadide renk ve 
desenleriyle gül bahçesinden 

farksız çeşitli modelleriyle
Gemlik Ti Bay vejBayanların 

Emrindeyiz 
— NicejYazlara —

Tlf : 1949
Pak Otel Yanı GEMLİK

I
I
T

00cx70000cx)0000c»000000000000c0000cxxxxxx

| Satılık Oto

79 MODEL SIFIR KİLOMETREDE 
g RENAULT SATILIKTIR.
8 Müracaat :

lf Saatlerinde 23701237 den Okan Meral
X 20.00 den aonra 1709 Gemlik
OOdOOOOOOOOOOCXX>OOOOOOOOOOOOOCXXXXXX)OOOt

Gemlik Körfezi Okuyunuz
Okulunuz Abone Olunuz
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İnsan varoluşundan bugüne gelinceye 
bı’rcok evrelerden geçmiş; dünya üstünde 
usu (akiı) olcn tek varlık. Bu geçişle, bu
günkü dünyada yüksek düşünce yetisine 
varmıştır. Düşün yoluyla yaşamını rahatça 
sürdürme yollarını aramış, aramcktadırda. 
Hemen belirtelim insanın varlığıyla da dün 
ya rahotsızlaşmıştır. İlk insan, önce öl
dürmeyi öğrenmiş; kardeş katili olmuştur. 
Beyni geliştikçe de dünyaya egemenleşmiş 
birleşerek topluluklar oluşturmuş; ulus bi
tkicine varmıştır. Bu bilinç doğrultusunda 
da uygarlığı geliştirmiştir. Geliştirdiği uy
garlıkta rahatsız olmuş, olmaktadır da. 
Bugünden görüyoruz. Rahatı için yarattık
tan bir gün hakkından geiemiyeceği bir 
<Dev» olacak efendisini yiyecektir.

Uygarlaşan, çoğalan insan, ulus olarak 
daha rahat yaşama olanaklarını yaratma 
zorundadır. Bu olanakları da, başka top- 
lumlarcon bulma yoluna gidecek; iç kay- 
nckiannı kullanmayı sonraya saklayacak
tır. Başka ülkelerde yatinmlar yaparak, ül 
keler insanının her tür emeğini sömürerek, 
dünyadaki gücünü korurken, modem sö
mürüsünü de sürdürecektir. Öyleyse, in
sanın usu herşeyden önce karnını doyur
maya, rahatça, ezerek, sömürerek yaşa
mını sürdürmeyi öncelikle yeğliyor. Bu gö
rüşü bireye indirdiğimizde, topluluk için
deki yaşamada farklar göremeyiz. Tek in
san da hem cinsini sömürmeyi baş çıkar 
sayarken, yalnız rahatnı düşünecektir. İçin 
de bulunduğu toplumun sancılan, bu ben
ci insanı, rahatsız etmeyecektir. Çeşitli 
yollardan kazandıklannı da içinde yaşa
dığı insan topiumunun, ilerlemesi doğrul
tusunda, kullanmaktan geri kalacaktır. El 
hünerleriyle (!) kazandıktan onu çok zen- 
kin yapacaktır; Ya saygınlığı? Evet; pa
rasız yaşanılmaz. Parayla da, toplum kat
larında saygınlık yaratma yapaydır.. Gü
nün birinde tökezlendimi suratına bakan 
almaz, sarayla her şeyin olacağını sana
nın.

Vurgunculuktan, vergi kaçırmaktan, e- 
meğin değerini vermemekten kaçakçılık

tan... Varsıllığa ulaşılır. Dün beş parasız, 
ayağı papuçsuz, sırtı çulsuz kişilerin, na
sıl bolluğa ulaştığı bilincindedir toplum; ya 
madaki, yöresindekiler. Ama şunu söyle
yelim. Toplum içinde bu gibilerin özel bir

KtM JJE İÎDEDÎ

İsmail Turan İnş. MI. Sat. 27.160 
Salih Akovahgif Fab. Tüc. 394.510 
Mehmet Yıldız Marangoz 19.505 
Hüseyin Örnek Acenta İş. 4.335 
Abdullah Selçuk Bakkal 10.910
Haşan Sabitoğlu G.M.S.İ. 2.415 
Ahmet M. Balcı Mob. Yağ. Tüc. 5,730 
Ahmet Cesur Paçavra Tarakçısı 2.565 
Hüseyin Yılmaz Gazinocu 6.290
Afadurrahman Akçalar G. M.S I. 42.840 
Umur ErtLunç Terzi 9,650 
Mozfıor Mandracı Müstahsil 5.730 
Burak Çorum Zeytin Yağ Tüc. 12.905 
Salih Kaya Zeytin Tüc, 101.205 
Yusuf Ada, Bakkaliye 64.355
İbrahim Atlı Halıcı 20.065 
Ergün Onur, Demir Al. Sat, 28.155 
Mehmet Bulut Pasta İmal. 4.960
Salih Bulut Pasta İmal, 4.890 
Abdullah Kaner İnşaat Müt. 167.665
Ruhi Kavlak Zeytin Tüc. 93.931
Mehmet A ver, Zeytin Tüc, 22.090
Şaban Kanfaer Zeytin Tüc. 63.190 
Mehmet Cengiz Kahveci 5,905 
M Cemil Avarkan Avukat Mat. B, Et. 
3»dıko Semer G.M.S.İ. 12.022
A. Ramazan Uzunlar Aygaz, B, 285,360 
Özcan Vural Diş Hek, 6.805

Mümin Yılmaz Köfteci 16.585 
Muharrem Çoşkunyürek Sandk I. 13465 
Sabri Sankaya Biçki Atelyesi 12.275 
Tatot Şimşek Tağfr Boyacı 12.197 
Cemal Sürmene İnşaat Taah, 32455 
YûfrMİ V4<*rm Zeytin. Tüc, 62,240 
Mehmet Seymen Zeytin Tüc, 7.550 
Erai Yıfdmm Zeytin Tüc. 9 325 
Osman ÇW Zeytin Tüc. 27 230 

yeri, saygınlığı (!) vardır. Toplumun da de
ğer yargıları varsıl olanla olmayan arasın 
da değişir. Her işinde doğru olana da, «e- 
nayl» damgasını vurmaktan da sakınmıyor 
toplum. Toplum hizmetinde çalışanların, 
çalışmalarını aldıkları parayla ayarlamala
rı da ayrıcalık taşıyor. Ne yazıkki, bu gö 
rüşü bize dönüştürersek; alınan para kar 
şılığtnda iş bizde daha geçerli diyebiliriz. 
Kamu görevinde olanlar zamanında işe ge 
lir mİ? Zamanı dolmadan işten ayrılır mı? 
Yurdumuz açısından bunu değerlendirmek, 
çalşanın, oturduğu masada, kamuya, ne 
denli hizmet verdiği tartışılır, Trtışılır de
dik. Bu zaten hergün halkın gücen konu
su. İnsan, usunu içinde bulunduğu ulusun 
çıkarları doğrultusundan kaydırarak; öz çı 
karları doğrultusunda kullandığındad insan 
oluyor mu?

Yukarıda ilk insan; önce öldürmeyi 
öğrenmiş kardeş katili olmuştur; dedik, 
ağlar boyunca gelişen insan, bugün ay
nı şeyi, öldürmeyi düşünüyor» Çalmayı, yok 
sulu tekmelemeyi yeğliyor. Aldığı kültür ne 
olursa olsun, us tersine çalışmaya görsün; 
kültürlü, doğru sanılan inşanın, değiştiği
ni görmüyor muyuz? Tüm yetenekleri ken 
dişinde toplayan insan, hayvandan farklı 
olduğunu, bu yetenekleri iyi yolda kullan
makla kanıtlar.

Dünden bugüne her tür sanatın do
ruğuna ulaşmış insan. Toplum içinde her 
tür ayrıcalığı yapan insan, almayı, vergi 
kaçırmayı amaç edinen insan. Yaşamı uğ
runa savaş çıkararak hemcinslerini yok 
eden insan. Uzaya egemen olan insan. İn
sanların sağlıklı yaşamları için çalışan, 
hastalıklarla savaşan insan. Doğru yolda 
olanları caydıran, kendi kötü huylarına a- 
raç eden insan. Siyasetin pisliğini yapan 
insan. Dostuna, akrabasına kara leke ça
lan insan. Topluma doğruyu, güzeli, iyiyi 
öğretirken, bunlara ters düşen insan. İçin 
deki ikinci benin kötücül istelkerini sus- 
turamayan insan. Düşene, ağlayana gülen 
insan. Toplumun kalkınması bilincine va
rarak kendini yetiştirmeyi amaçlayan insan; 
tüm iyilikleri, güzellikleri bize sunan insan. 
Sen karaların içinde üç, beş ak kalmayı 
başaran insan. Neden karalardan az, ne
den karaların içinde kaybolmayla karşı kar 
şıyasın?

İzzet Güner Kasap 63.085
Ali Taylan Zeytin Tüc. 244.255
Osman Taylan Zeytin Tüc. 217.150
M. Sadık Ülkü Zeytin Tüc. 9.685
İsmail Balaban, Terzi 9.510
İbrahim Üre Buzdolabı TV, Sat, 302.210
Ahmet Alpaslan Zeytin Tüc. 4.855 
Nuri Şener Oto Tamircisi 9.965 
Nurettin Bozan Zeytin Tüc. 43,625 
Kemal Ünal Yağane İş. 43.455
A. Kani Öztin Bakkaliye 10.910
Rıfat Doğru G.M.S.İ. 56.865
İbrohim Toplu Balık Müs. 2.410
Haşan Toplu Balık Müstah, 34.810 
Faik Durmaz Zeytin Tüc. 10,365 
Cahit Durmaz Zeytin Tüc, 232.855 
Muammer Peker Hah Tüc. 64.525 
Durmuş Peker Halı Tüc. 72.330 
Cavİt Şahin Marangoz 8.355
A. Kerim Şenel Zeytin Tüc, 12.380 
Abdi Dalsa) Kireç Ocağı İşle, 14,235 
Haşan Balıkçın Köfteci 6.360 
Bahattln Çil G.M.S.İ, 39.415 
Hikmet Evrenos G.M.S.İ, 37.475
Mahmut Demir Hah Mobl. Tüc. 31.225 
Süleyman Üre Nakliyeci 7,305
Tahsin Aydın, Zeytinci 32,800
Nlzamettln Sel Yorgancı 2.805
Necdet Girgin Turşu İmali 54 180 

Necati K af ebeli! Nakliyeci 15.540 
Şevket Taşkın Nakliyeci 19,390 
Mehmet özkardeş Oto lastik St, 159.160 
Turgay özkardeş 8, Mak, Sat 144.655 
Kazım Kaya Zeytin Tüc, 101,205 
Fahrettin Kornean Hurda Dem, M.B.E, 
Kamil Demir, Hah Mob, Tüc, 83,615 
Kemal Akıt Akaryakıt Bayii 58,015

İNCİ MOBİLYA 
GALERİSİ

YATAK ODASI - YEMEK ODASI 
KOLTUK VE PİKNİK TAKIMLARI İLE

SAYIN GEMLİKLİLERİN
HİZMETİNE AÇILMIŞTIR.

İstiklâl Cad. No. 1O (Zeytin Kooperatifi oitişiği) GEMLİK

MÜJDE.» 
KETE Aile Postahonesi

Bil’umum Pasta Çeşitleri, Nikâh, Düğün, 
Şeker ve Pastasıyla — Özel KETE’sivle \e 

Dondurmasıyla
Sayın Gemlik Halkının Hizmetindedir

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

î 1 â n
72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 

Müdürlüğünden
Genel Müdürlüğümüzün 2 Haziran 1979 tarih ve 39925/4685 sayılı mu- 

aamelât servisi genelgeleri gereğince, Kooperatifimizin bağlı bulunduğu Bir
liğin 1977/1978 ve 1978/1979 iş yıllarına ait normal Genel Kurul toplantısın
da Kooperatifimizi temsil edecek Delegelerin tesbiti için Kooperatifimiz 8 Tem
muz 1979 tarihine rastlayan Pazar günü saat 10 da Gemlik'deki Şirin Sine
ması salonunda olağan üstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

Anamukavelename gereğince mezkûr gün ve saatte Kanuni nisap temin 
edilemediği takdirde, toplantı talik edilecek 2 nci ve son olağan olağan üstü 
toplantısı 15 Temmuz 1979 tarihine rastlayan Pazar günü saat 10 da nisap 
aranmaksızın yine Gemlik’deki Şirin Sinemasında yapılacaktır.

Olağan üstü toplantıda :
Aşağıdaki gündemde belirtilen hususların görüşülüp, karara bağlanacağın

dan Anamukavelenamemizin 18. nci maddesine uygun ortaklarımızın mezkûr gün 
ve saatte olağan üstü toplantıya gelmeleri ilân olunur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM

1. Açılış
2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi
3. Birlik Genel Kurulunu oluşturacak Delegelerin seçimi
4. Kapanış

Not :
1978/1979 Kampanyasında rekolte beyannamesi ile taahhüt ettikleri 

ürünün en az % 60 nı teslim etmiş ve toplantı tarihinden en az 6 ay önce or
tak olmuş olanlar ile toplantı tarihi itibariyle Kooperatife vadesi geçmiş bor
cu olmayan ortaklar katılabileceklerdir..

SÜNNET KABINI 
Fenni Sünnetçi 

ALÎ ER
İstiklâl Caddbsi, Gürçay İşhanının 

2. Katında Dikişli, Ağrısız 
Müdahaleli Sünnet ve aynı yerde 

laboratuvarda kan ve idrar 
muayeneleri, her türlü İğne ve 

pansuman sterli olarak yapılır ve 
yaralar tedavi edilir.

Not t Arzu edilirse sünnetler 
kabinde de yapılır.

a Muayenehane : 2290
’ Ev > 2095 GEMLİK

Soyadı Tashihi

Gemlik Asliye Hukuk Mah

kemesinin 30. 5 1979 tarih ve 

1979/387 karar 1979/211 esas 

sayılarıyla Gemlik Nüfus Kütü

ğünde ÖZDEM yazılı olan soy

adımız ÖZDEN olarak düzel

tilir.

Turgut - Muhittin - Munise 

Hayrettin - Yusuf ÖZDEN



L GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE igi 
g BUGÜN TÖRENLEı 
s GİRİYOR.
a
1’^1
p Dünyanın Son Sistem Modern Otomatik Temizleme Makinası BÖWE ile
p Pantolon - Elbise - Etek - Süet - Pmdesü - Blûz - Mont
। Parka - Yelek - Manto - Gömlek - Masa Örtüsü - Perde
Kp Battaniye, Gelinlik, Çarşaf v.s. Temizlenir
İÜ

# Jfe * *JK * * »
* * * *

s
istiklâl Caddesi Gürçay ts Hanı No» 42 - 43 — GEMLİK

AÇILIMIMIZ SAAT 14.00 TE YAPILACAKTIR.
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Belediye Başkanı Halktan Yardım İstedi

BEŞ GÜN SÜREN
SUSUZLUK
HALKIN CANINA
”TAK” ETTİ

İlçemizde çeşme sularının 
beşgün akmaması halkı pe
rişan etti.

Gecen hafta su kayna
ğındaki bir anzanın gideril
mesi için suların bir gün ke
sileceğinin bildirilmesinden 
sonra tam beş gün Gemlik 
susuz kaldı ve su bulamıyan 
halk canından bezdi.

İlgililer susuzluğun, ön
ce Nacaklı’daki barajda mey 
dana gelen kaçağın gideril
mesi için başladığını, ona
nın sonunda İlçenin çeşitli 
.yerlerindeki eski borularda 
birden patlamaların meyda
na geldiğini ve giderilmek i- 
çin aralıksız dört gün çalı
şıldığını bildirdiler.

Belediye başkanı İbrahim 
Akıt gazetemize yaptığı a- 
içıklamada Nacaklı deresin
den Gemlik'e kadar suyun 
normal olarak geldiğini an
cak İlçe içindeki su şebe
kelerinin eski olması nede
niyle sık sık patladığını bil
direrek şöyle konuştu «Gem 
lik’li hemşehrilerimden ricam 

mahallelerinde patlayan su 
şebekelerini belediye ilgili
lerine bildirmeleri olacaktır. 
Eski ve patlamış olan bazı 
boruları onardığımız halde 
yinede bizim bulamadığımız 
birçok patlak mevcuttur. Gem 
lîk'lilerin bu konuda bize 
yardımcı olacağını umuyo
rum.»

Belediye Başkanı 
İbrahim Akıt halktan 
yardım istedi.

KASAPLAR YİNE ZAM
İSTİYORLAR

ilköğretim

Müdürlüğüne

İlçemizde bulunan 16 ka
sap Belediyeye başvurarak 
et hatlarına zam istediler.

16 Kasap ortak olarak 
yaptıkları açıklamada akar
yakıt sıkıntısından doğan nak 
liye ücretlerindeki artış ne
deniyle canlı hayvan ve ke
silmiş hayvan taşımacılığı
nın arttığını bildirerek, bele
diyenin et hatlarının yeni
den düzenlemesini istediler.

Gemlikli kasaplar. Bele
diye Başkanlığına da baş
vurarak, nakliye hatlarından 
doğan artıştan sonra Bur
sa Belediyesinin et hatlarını 
ayarladığını, kendilerine de 
aynı fiat tarifesinin-uygulan 
masını istediler.,' Bursa Be

Hoydariye Köyü Kalkınma Kooperatifine
1.225.000 II. Kredi Seldi” r

Gemlik Haydariye Köyü 
Kalkınma Kooperatifine ha
zırlanan «Traktör Projesi» 1- 
çin 1 milyon 225 bin lira yar 
dım verildi.

Haydarihe Köyü 
Kalkınma Kooperatifi Baş
kanı Kadri Güler'in yaptığı 
açıklamaya göre Or-Köy Bur 
sa Baş Müdürlüğünce ha
zırlanan projenin Devlet Plan 
lama Teşkilatınca da onay
lanmasından sonra proje tu 

lediyesinin et tarifesi şöy- 
ledir :
Kuzu, Put, Pirzola 140 TL
Kuzu Döş Gerdan 120 TL

Bağ-Kur Bölge Toplantısı Yapıldı
Bağ-Kur Yasasında ya

pılan yeni değişikliği açıkla
mak amacıyle ilçemizde Bağ- 
Kur Şube Müdürü Haluk Caner 

ve Bursa Küçük Esnaf 
ve Sanatkârlar Birliği Baş
kanı Ahmet Görgülü nün 
konuşmacı olarak katıldığı 
toplantıda 1479 sayılı Bağ- 
Kur Yasasını, değiştiren 2229 
sayılı yasanın üyelere ne gi-

tarı olan 1 milyon 225 bin 
liranın ödenmesi için emir 
geldiğini söyledi. Kadri Gü
ler açıklamasını şöyle sür
dürdü «Bu kredinin 185 bin 
lirası kooperatifin kendi pa
rası olup proje ile ilgili ekip
manların alınmasına kadar 
Or-Köy Bölge Müdürlüğüne 
bloke edilecektir kalan yak
laşık 1 milyon lira ise koo
peratifçe ilk yılı % 1

faizle ödemesiz 5 yılda eşit

Kuzu Kemikli 120 TL.
Sığır, Dana Kıyma 130 TL
Biftek 140 TL.
Bonfile 150 TL 

bi haklar getirdiği anlatıldı.
Ticaret ve Sanayi Odası 

Salonunda yapılan toplantı
ya ilçemizden Banka Müdür
leri, Küçük Esnaf ve Sanat
kârlar Derneği Yöneticileri, 
Sğförier ve Otomobilciler 
Derneği Yöneticileri, Motor
cular Demeği Yöneticileri ve 
esnaflar katıldılar.

taksitlerle ödenecektir. Önü
müzdeki hafta gerekli işlem
ler tamamlanacak kredi alı
narak, traktör ve ekipmanlar 
temmuz ayı içinde koopera
tifin malı olacaktır. Bu ko
operatifimiz çalışmalarında 
jlk aşama daha sonra proje
mizin ikinci bölümü olan ekip 
manlar için hangar yapımı ko 
operatif binası ve tüketim 
bağazası prjelerine başlıyaca- 
ğız.

Özdemir

Atandı

Bir süreden ben vekil ile 
yönetilen ilköğretim Müdür
lüğüne Atatürk ilkokulu Mü
dür Yardımcısı Naşit özde- 
mir otandı

Eski İlköğretim Müdürü 
Mevlut Aksoy'un Yenişehir'e 
at a nm ası ve daha sonra 
mekliye ayrılmasıyla, ilköğ
retim Müdürlüğü görevi bo
şalmış, bu görev Şehit Ce
mal İlkokulu Müdürü Os
man Filiz tarafından vekale
ten yürütülmeğe başlanmış 
tı.

İlköğretim Müdürlüğü gö
revine yapılaca kotama için 
Gemlik'ten beş öğretmen 
başvurmuş, yapılan değer
lendirmede Atatürk İlkoku
lu Müdür Yardımcısı Naşit 
Özdemir (33) bu göreve ge
tirilmiştir.

ÖZDEMİR KİMDİR

İlköğretim Müdürlüğüne 
atanan Naşit Özdemir, 1946 
Samsun doğumlu olup, Ak- 
pınar İlköğretmen Okulundan 
mezun oldu. Samsun, Afyon 
ve Gemlik Merkezinde 11 yıl 
öğretmenlik yaptı. Özdemir. 
evli ve iki çocuk babası olup 
ilçemizin en genç ilköğretim 
Müdürüdür.

1 Hastalar

i Perişan Oluyor

SSK Dispanserinde
İ iki Aydır Doktor Yok

SSK Gemlik Dispanserin 
de görevli iki doktorun ilçe- 

| mizden atanmasıyla iki ay- 
j dır hastalar perişan oldular.

SSK Dispanseri Doktoru 
Bâfent Ayrancı İstanbul 

İa Cumhur Şeneras ise İz
mir'e atanmışlar yerlerine 

। bugüne kadar doktor veril- 
memesi üzerine hastalar Bur 
scfya taşınmaktaydı. Hasta 

g farın Bursa yollarında peri- 
। şan olduğu ve bir an önce 
j yeni bir doktor atanmasının 

/aprfmaanı istediler.

| İlçe Seçim Kurulu 
| Oluşturulacak

2S8 sayılı yasa gereği 
F her yıl oluşturulmakta olan 
। İlçs Seçim Kurulu bu yıl ye- 

r/Jer oluşturulacaktır.

İftçe Seçim Kurulu Baş- 
tartfrğındarı yapılan açıkla- 

| maya göre; ilçe Seçim
Kurulunuri asil üyeleri Gem-
* Merkezinde çalışan İfk- 

Iöfarf öğretmenlerir.derı oluş- 
iMfctrz! r Ay'ca partilerden 
de hçe Seçim Kurulunda

MunoccMtr.

faşizmi Kınam® Mitingi
Disiplinli Rir Şekilde Yapıldı

Geçen hafta cumartesi 
günü yapılan «Faşizmi Kına
ma» mitingi olaysız, disip
linli bîr şekilde yapıldı.

Yalnız Dev-Genç «Dev- 
Sol» franksiyonun hakimiye
tinde yapılan «Faşizmi Kı
nama Mitingi» Cumartesi gü 
nü Tibel Oteli önünde top

Mitingi» nd»n bir görünUf

lanan yaklaşık 1500-2000 ki 
şilik bir toplulukça başlatıl
dı. Saat 17.00 de başlıyan 
yürüyüş 19.00’a kadar sürdü.

Tibel Oteli önünde sa
at 16.00 da toplanmaya- 

başlıyan kalabalık, saat
17.00 de yürüyüşe geçti. Yü
rüyüş sırasında «10-16 Hazi

ran’) unutmadık «Mahir Hü
seyin Uluş urtuluşa Kadar 
Savaş», «IMF ye HAYIR, 
«IMF Defol», Gemlik Faşist
lere Mezar Olacak», «İşçiyiz 
Köylüyüz Devrimlerde Öncü 
yüz.» «Bağımsız Türkiye», 
«Devrimci İşçiler Sendika Yö

D. S. 3 te

Kanserin Tedavisi
Vardır Deyip ilaç Yapan Şahıs 
Bir Ay Ceza Yedi

Süleyman Balıkçı adında 
bir şahıs yasa dışı ilaç yap 
mak nedeniyle bir ay ceza-" 
ya çarptırıldı.

Kanser, romatizma, basur 
egzama hastalıkları için ilaç 
yapan Süleyman Balıkçı, İs
tanbul, Bursa, İzmir ve Gem
lik'te sanatını sürdürmüş, bu 
arada birçok kişiyi tedavi 
etmişti. Kendisinin tedavi et
tiği hastalan iyi ettiğini id
dia eden Süleyman Balıkçı, 
gazetemize yaptığı açıklama 
da Bu ilaç yokluğunda şi
falı otlardan ilaç yaparak in
sanlığa hizmet eren kişilerin 
el üstünde tutulması gere
keceğine ceza verildiğini bil
direrek şunlan söyledi :

«— Gazetelere hastalan- 
mın gönderdiği teşekkür ya 
zılarından ve röpörtajlardan 

hakkımda soruşturma açıl
dı. Bu tür soruşturmalar da
ha önceden açılmıştı, fakat 
har defasında beraat ettim. 
Bu kez durum öyle olmadı 
ve bir ay mahkum oldum. 
Davayı temyiz ettim takat 
sonuç değişmedi* dedi.

Hafta ortasında Savcılı
ğa teslim olan İlaç yapım
cısı sahte doktor, Süley
man Balıkçı. Gemlik Cezae
vinde mahkumiyetini çekiyor.

KARBAY’İN AÇIKLAMASI

Hükümet Doktoru Mus
tafa Karbay, Süleyman Ba
lıkçı hakkında 1219 yasayı 
ihlal etmekten dolayı İzmir 
Savcılığından dava açıldığı
nı ikameti Gemlik’te olduğu 
için davaya burada bakıldı
ğını söyledi.
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OiJb HAFTADAN 
HAFTAYA

Oyun!.
Harf «yİ bir oyuna benzetiyorum ben. Apaç k ve cid

diyetten uzak bir biçimde oynanan bir oyuna, iyin acı 
yanı, halkın hem de çok büyük bir çoğunluğunun, bu 
oyunun, en İyi oyun olduğuna İnandırılmış olması ve bu
nun tekrarlanıp durması...

Herşey bu oyun İçin harcanıyor ve kullanılıyor.. 
Gazeteler ve televizyon bu oyunun en etkin araçları 
Bir kısmı güya bir tarafı tutuyor, diğer bir kısmı güya 
bir başka tarafı... Ve güya, bayağı tartışıyorlar, birbir- 

I teriyle İnce. İnce dalga geçiyorlar ve güya inançlarını 
savunuyorlar inançla.. Aslında hepsi aynı takımın oyun
cuları ve hepsi aynı oyunu savunuyorlar...

ı Bunalımdan nasıl çıkılır? Ne yaparsak düzlüğe va- 
I nnz? Bunun yanıtlarını veriyorlar. Bir zeka kıvraklığı, 
I bir buluş, bir özgürlük olsa söylediklerinde!. O da yok..

Ara sıra küçük kurnazlıklar ve bol laf salatısı, bol de
magoji...

Oyunun kurallarından ayrılan ve bu «oyıını .n» ken
disini eleştirelim bunu tartışalım var mısınız?., diyen bi
risi girmiş ise aralarına hemen yükleniyorlar ona.. «Vay . 
yoksa sen başka bir oyunu mu savunuyorsun?.» diye- | 
rekten.. Oysaki o kişi oyunlara karşı.. Herkes ne oldu
ğunu, ne söylendiğini anlasın, herkese anlatılabilsin bu 
derseniz, hayır diyorlar, hayır.. O zaman «Oyun bozulur»

I sonra...
Ve istiyorlarki, kendileri nasıl savunuyorlarsa bu o- 

yunu, herkes savunsun... Özgürlükleri bu oyunun alanı 
içinde sınırlıyorlar.. Bundan ilerisi tehlikelidir diyorlar.. 
Neden ve kimler için tehlikeli olduğunu bile tartışmayı 
yasaklıyorlar.. Ve istiyorlarki, hep sürsün, gitsin bu oyun.

Geri kaldık, dışarıya muhtacız diyorlar.. İhtiyaçları
mızı şöyle, şöyle karşılayalım diyorlar.. Neden muhtaç 
hale düşmüşüz, bunu söylemiyorlar ve söyletmiyorlar., 
istiyorlarki, bu hiç söylenmesin.. Al gülüm, ver gülüm 
sürüp gitsin bu oyun...

Ve istiyorlarki, kendileri gibi yetişsin ve kendileri 
gibi bu oyunu savunsun genç kuşaklar.. Yani, gençliği 
kendi oyuniannın figüranları gibi kullanmak istiyorlar.. 
Onlara da yasaklar koyuyorlar... Onları da yozlaştırmak 
istiyorlar...

Varsın ülke bu oyunun kurbanı olsun, varsın se
falet kaya gibi dursun orta yerde.. Açlık, gıdasızlık, eği
timsizlik, yoksulluk, hamlık ve alaturka kurnazlıklar sü
rüp gitsin.. Bunların sürmesi bu oyunun sürmesine bağlı.

Gazeteleriyle, dergileriyle, tüm yayın oraganlarıyla, 
bilmem ne biçim bilim adamlarıyla hep bu oyunun se
naryosunu değiştirip, değiştirip getiriyorlar ortaya.. Ve 
fakat oyunu deyiştirmiyorlar..

Sanatta, yazında oyuna karşı çıkan, oyunun em
rinde olmayanları ise kahrediyorlar.. Yapmadıklarını bı
rakmıyorlar..

Ve Türkiye bir adım ileri gitmiyor.. Ve Türkiye ça
ğının ülkeleri arasında en hak etmediği yerde bulunu
yor.. Çığ gibi büyüyen nüfusu, yapısal bozukluktan do- j 
ğan sorunları, halkının eğitimsizliği bilinçsizliği için
de Türkiye, çıkmaz bir sokakta oradan, oraya çarpı
yor kendini ve harap ediyor, bitiriyor.. Olsun, varsın, ül- 

I kenin bitmesi önemli değil, önemli elan oyunun bitme
mesi, oyunun sürüp gitmesi...

Bu işin oyun olduğu anlaşılıncaya değin sürüp gi
decektir bu oyun.. Ve bir gün bu oyunu, kendilerine kar
şı oynananlar anlayacaktır mutlaka.. İşte o zaman, so
na erecektir bu oyun.. Yoksa, suni ve yapay zorlama
larla bitirtemez bu oyun...

Bütün mesle, toplumun kendisine oynanan oyunu 
fart etmesine bağlıdır... Ancak o zaman bozulur bu oyun.

Şimdilik bu oyunun bozulmasından yana olmaktan 
ve çalışmaktan başka yapacak, bir şey de -Nutuk at
manın dışında- yok gibi görünmektedir.

Not : «Iskalamak» adlı geçen haftaki yazıda; «De
ğişmeyen tek şey, değişmezliktir» gibi anlamsız ve yan
lış bir cümle çıkmıştır. Doğrusu «Değişmeyen tek şey 
değlşlrilktîr» biçimindedir. Düzeltirim.

3 8
1 Güney Giyim I

YAZLIK ÇEŞİTLERİYLE | 
| ŞIK BAYLARIN HİZMETİNE DEVAM

ETMEKTEDİR,

I ALİ GÜNEY
8 TIf;152O |
s Semerciler Yokuşu No. 11 GEMLİK

; .... ■ I:

| KURU SİSTEM TEMİZLEME i
1 EADDİkACI I

l KAHYAOĞULLARI !
| ÇİFTLİK GIDA PAZARI S
h GÜNLÜK PİLİÇ KESİMLERİ VE GÜNLÜK | 

YUMURTA SATIŞLARINA i

I DEVAM ETTİĞİNİ MÜJDELER

I - : I
W Piliç kesimlerimiz Dinimiz Kurallarına Jf 
« uygun olarak yapılmaktadır. m

I IH CAV/T ve CEZM/ KAHYA S
K istiklâl Cad. Gürçay Pasajı No. 40
| T/f : 1711 G E M L I K |

Butik Balcı
1979 yazının nadide renk ve

farksız çeşitli modelleriyle 
Gemlik’lijj Bay ve Bayanların

— Nice Yazlara —

T/f : 1949
Pak Otel Yanı GEML/K

| RENK |
| DEKORASYON |

GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE | 
DEVAM ETMEKLE
KIVANÇ DUYAR

* İ■ HER ÇEŞİT DUVAR KÂĞIDI 
ft YAĞLI BOYA» DUVAR TEKNİĞİ,
J İÇ VE DIJ DEKORASYON

. Talât Şimşek - Taner Özdemir
Adreı : Akmanlar Pasajı Kat
No. 194 GEMLİK j

IS!
SÜNNET KABİNİ

Fenni Sünnetçi 
ALİ ER

İstiklâl Caddesi, Gürçay İşhanının
2. Katında Dikişli, Ağrısız 

Müdahale!! Sünnet ve aynı yerde 
laboratuvarda kan ve idrar 

muayeneleri, her türlü iğne ve 
pansuman steril olarak yapılır ve 

yaralar tedavi edilir.

Not : Arzu edilirse sünnetler 
kabinde de yapılır.

Muayenehane : 2290
: Ev : 2095 ' GEMLİK

Tn j~xn-r~u~tr'hrerrar'Mr'trw~aro o» xj~*jı_a_>xı
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İNCİ MOBİLYA 
GALERİSİ

Türkiye'de bir buçuk yıldan buyana, 
i muhalefetin hırçınlığı, acelesi iyice arttı, 

iş başındaki ECEVİT Hükümeti'ni yıpratmak 
«juşürmekı için tüm oyunlannı sahnele
meyi surdürüyoriar. Yapılan konuşmalarda, 
söylenen sözlerde terbiye kurallarını ara
mak hak getire. Kendi hükümetlerinde her 
şey güllük gülistanlık mıydı? 1960 dan son 
raki AP I; hükümetlerin yapısını biliyoruz. 
Para aramak onların deyimleriyle «yüz kı
zartıcı. Türk Milletinin onurunu zedeleyici» 
ise kendileri hiç bu durumlar düşmemiş, 
«onur zedeleyici» ortamı yaratmamışlar mı 
dır? Yurdu Ulusu ekonomik yönden güç
leştiren kendileridir. Toplumsal yapıyı- 
da dünün ortaklan bozmuştur. Geçmişi u- 
nutur görüntüsü içinde demeçlerle Türk U- 
iusu'nu inandırma yarışına girenler yanılı
yorlar. Bu yanılgıları sürecektir zamanların 
daki gerçekleri gizledikçe. Tüm bu bilinen

i leri sıraladıktan sonra, 196S yılının ekono-
I misine bir bakalım.

Î «Türkiye’nin ödeme dengesi açığı uzun
yıllardan beri sermaye hareketleriyle ka-

I patılmakta daha acık bir deyimle, mal ve 
hizmet ihraç ederek ödeyemediğimiz bedel 
ler uzun veya, kısa vadeli olarak borçla
nılmak suretiyle ya da esasen çok azalmış 

Ialan altın ve döviz rezervlerimizden yeni 
fedakârlıklarda bulunarak karşılanmakta-

I dır. İçinde bulunduğumuz yılda da aynı olay 
tekerrür etmiş ;ancak gecen yılın ilk ya
nsında 96,5 milyon dolar olan dış ticaret

I açığının bu yılın ilk altı ayında 162,3 mil-
I yon dolara çıkması durumu ncz.k bir süf
li haya getirmiştir. İşçi dövizlerin n aynı sü- 

(I re içinde 4 milyon ve turizm gelirlerinin 
3,5 milyon dolarlık bir azalış göstermesi

I dış ödeme dengesindeki açığın kapatıl-
I masını daha da güçleştirmiş bufunmakta-
I dır. «......... ve ithalâtın finansman, için

Temmuz 1963 de para fonundan 10 milyon 
£ 1 dalar alınması, altın ve döv ■- ıszervlerin-

’ den 7,2 milyon dolarlık yeni bir 'ec akc;- 
I fık yapılması zorunluğu has ■ olmuştur.
I Bdylece 17 Ağustos 1963 terini itibariyle 

Para Fonuna olan borcumuz 55 milyon do
I lora yükselirken net altın ve döviz rezerv-
I (erimiz 37,4 milyon dolara düşmüştür.»

.......... Görünülüyor ki, Türkiye’nin
i ödeme dengesini düzeltebilmesi için yeni
I borçlanmalara gitmekten çok ihracatını ar
I tırma yönünde çalışması gerekmektedir.

V-

Oysa, bu alanda gösterilen gayretleri ye
terli bulmağa İmkân yoktur. Bu hususta 

k çok daha köklü tedbirleri alınmadan o- 
lumlu sonuçlara varılması beklenemez. İş
te sîzlere, 12 yıl önceki AP hükümeti'nin 
ekonomisi. O günlerde alınan borçlar olum 
lu yönlere harcansaydı bugünkü ekonomi 
darboğazına gelinmez, «ülke 70 cente muh 
taç» edilmezdi.

Süleyman Demirel, yukarıda sıralanan 
rakamsal verileri unuttu mu? Unutmasına 
unutmadı ama, kandırmaca oynuyor. Eko 
nomisi olmayan bir ülkede toplumun rahat 
sizliği başlar. Ekonomisi bozulmuş bir ül
kede soygun, sömürü başlar. Ekonomisi 
olmayan bir ülkede dinamik güçlerin kar
şı durması, yada anarşi terör başlar. Bu
gün Yurdumuzda para darlığı çekiliyorsa, 
anarşi-terör durdurulamamışsa suçu hü
kümette aramak «yanlıştır». Nedeni; AP
muhalefeti bu zor ortamda hükümetin ya
nında yer almalı, destek sağlamalı, yardım 
cı olmalıdır. Yukarıda sıralanan olgular bu
günkü ortamın Demirel Hükümetlerinden 
kaynaklandğını göstermiyor mu? Evet pek 
safça söz ettik. Hükümetin yanında olmak 
da ne demek? Hükümeti «devirmeye» kal 
kan muhalefet memleketinde iyice çökü
şünü hazırlıyor gibi geliyor. Hükümet bo
şaldığında, seçenek ne, nasıl bir hükü
met getirilecek; orası söylenmiyor : Her 
gün sövgü düzdürmekle nereye varılır? Hü 
kümet düşerse S. Demirel yargılanmadan 
kurtulacağını mı sanıyor? Meclis Araştır
ma komisyonlarında! yolsuzluk dosyalan 
engellenerek kaçılıyor. Birgün, kaçılamaya 
ccğı da olacak.

Bir yandan Yahya, öbür yanda Şellef- 
ycn. İkisi de Ana Muhalefet Partisi «Ba- 
ş.» n:n en yakınları, korudukları. İçerde 
kenet gerilenler, palazlandırılanlar da ca
ba. Demirel Hükümetlerinde dövizler vur- 
vancuya, soyguncuya akıtılmıştır. Demirel 
hükümetlerinde tutmayan temellere para 
gömülmüştür. Dış satımımız, Demirel Hü
kümetlerinde gerilemiştir. Tüm bunları ka
patmak için «Enflasyon devalüasyon, is
tikrarsızlık» gibi sözlerle piyasanın, toplu
mun tansiyonunu yükselterek Hükümeti he 
def gösteriyor. Çabalar boşuna. Hükümet 
ne azınlkta kalacak, ne de düşecek. Mu
halefet ters tutumuyla kendi düşüşünü hız
landırıyor..

KÎM NMÖBEDİ
Yücel Esen
Yakuo Sektaş

Terzi
İnş. Müt.

9.325
31.785

İbrahim Ersöz Çimento Bir. 66.280
Remzi Eipen, Monifatoruco 8.215
Mehmet Subaşı Marangoz 10.385
Nuri Bayrak Zeytin Tüc. 25.135
Semi Üre 148.150
Muhsin Korun 28.285
Bilal Kurnızıay 9.828
Mustafa Gümüş 2 068
Hakkı Karacoy 10.735
Hecen Malatya 7.690
Fatma Kemah 5.897
İsmail Kemah 46.272
Muafla Kemah 9.397
•tekir Yavuz 5.450
Mustafa Bayrak 6,608
Lütfü öner 46 965
Cemal Güngör Bey, etme.
Meliha Zorfu 64 422
Bilal Kara 52 530
Fahri Söner 40.555
Mehmet Pir 12.380
özcen Sabito^fu 44 725
Abdodah Pazvant 3,215
Ziya Şar şen 113305
Ömer Denrâcri 2.615
EMtegen Tokatî» 5J75
Waa*w Karadeniz 6.675
A# Konak 3.250
temaM •oceemp 70.405
Mehmet GeMef 31.675

Abdulkadir Kaldırım 3.555
Şevket Bayrak 210
Süleyman özerdem Bey. etme.
Haşan Yılmaz Bey. etme.
Haldun Hıza! 70.680
Galip An 154.360
Cemal öner 617.688
Mustafa Güler 82.885
Abdullah Güler 81.065
Ali Sertkaya 4.230
Ali Kandemir 7.690
Hatan Bıyıket 5.765
Ali Kızıl 815
Mediha Uzunlar 6.115
Adil İnce 56.825
Süreyya Bulca 209.665
Emin Küçükşahln 8.985
Nuri Sert 62.600
İsmail Aydınlı 17.380
Saim Doeter 17.565
Naci özokur 117.790
Razıya Engin 19.615
Cemalettin Başaran 2.205
Sefahattin Başaran 2.205
Ahmet Şengül 6.090
Mehmet Erol 4.855
Neriman Nalçacı 2.415
Osman Altın 4.315
Yusuf Süren 38.636
Nihal Aytaç 38,426
İnci özsabvncu 6.260
Afi Aktürk 136

YATAK ODASI - YEMEK ODASI 
KOLTUK VE PİKNİK TAKIMLARI İLE

SAYIN GEMLİK LİLERİN 
HİZMETİNE AÇILMIŞTIR.

İstiklâl Cad. No. 1O (Zeytin Kooperatifi Bitişiği) GEMLİK

MÜJDE»*
KETE Aile Poslohonesi

Bil’umum Pasta Çeşitleri, Nikâh, Düğün, 
Şeker ve Pastasıyla — Özel KETE sivlc \e 

Dondurmasıyla 
Sayın Gemlik Halkının Hizmetindedir

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

BP Dere Üstü 
Yıkama Yağlama Servisi 

Uzman Elemanlarıyla 
Oto Sahiplerinin Hizmetinde

RPUa Çarşı Meydanı Dere Üstü Gemlik

işçi Emeklileri Derneği
Emeklilerden
Vergi Alınmasını Kınadı

İşçi Emeklileri Derneği 
Başkanı Emin Bora, e- 
mekli işçilerden vergi ke
silmesini kınadı.

Emin Bora, bu konu
da şunları söyledi : 
Sunğlpek Müessesesinden

Emekliye ayrılan üye
lerimizin almış oldukları 
kıdem tazminatından ge
lir ve mali denge vergisi 
kesilmemesi icabederken, 
yasa ve genelge hükümle
ri çiğnenerek 20 sene ça
lışmış olan bayan arka
daşlardan bile vergi kes
mekte ve "Nasıl olsa bu 

parayı alacaksın" demektedir.
Diğer bir hususta, e- 

mekllye ayrılan, arkadaş
larımızın, sözleşme gere
ği ödenen iki ikramiye-

* den kıdem tazminatına I- 
Ifive edilmesi gereken kıs
mı aradan İki ay geçtiği 
holde üyelerimize daha ö- 
denmemiştir.

•erek vergilerin iadesi

ve gerekse ödenmeyen 
farkların ödenmesi için 
teşebbüse geçilmiştir.»

İstasyonlarda Saatlere 

Dikkat Edin

GEMLİK'TE RESMİ
BENZİN SATIŞ FİATI

21.60 TL.
Akaryakıt fiatlanna yapı

lan son zamdan sonra tüm 
yurtta benzin fiatlan ilçe il
çe saptandı.

Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığınca, Bakanlar 
Kurulu kararına dayanılarak 
çıkartılan 12.6.1979 gün ve 
7/17598 sayılı Tebliğ 14.6. 
1979 gün ve 16666 Sayılı 
Resmi Gazetede yayınlana
rak yürürlüğe girdi ve Gem
lik’te Normal Benzinin satış 
fiatı 21.60 TL. Süper Ben
zinin satış fiatı ise 24.60 TL. 
oldu. Bazı İstasyonların pom 
palarında farklı flatlann bu
lunduğu bildirildi ve gerekli 
önlemin alınması İstendi.

Faşizmi Kınama
Mitingi
Disiplinli Bir Şekilde
Yapıldı
netime», «Kahrolsun ABD 
Emperyalizmi», «Zamlara Ha 
yır», «Yaşasın 15-16 Haziran 
Direnişimiz »sloganları atıl
dı.

Miting yürüyüşü kordon 
başlangıcında yapılan konuş 
ma ve Devrim andı içimiy
le bitti.

Soyadı Tashihi
Gemlik Nüfus Kütü

ğünde ERTEN olan Bo
yadım, Asliye Hukuk Mah
kemesinin 1979/193 esas. 
1979/447 karar sayılarıyla 
20. 6. 1979 tarihinde tüm 
aile efradı ile birlikte ER
TEM olarak düzeltilmiştir. 
Duyurulur.

Ahmet ERTEM

İsim Düzeltmesi
Gemlik Nüfus Kütü

ğünde Salim Saim Izmit- 
lioğlu olan adım Gemlik 
Asliye Hukuk Mahkeme
sinin 20. 6. 1979 gün 
1979/229 esas 1979/450 
karar sayısıyla yemiz Salim 
Izmitlioğlu olarak düzel
tilmiştir. Duyurulur

Selim Izmitlioğlu'na
Vekaleten

Hüseyin Izmitlioğlu
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Ocakta Üç Doktor, Sağlık Memuru, Ebe, Hemşire Bulunuyor

GEMLİK SAĞLIK OCAĞI I GEMLİK KÖRFEZ ♦
* 7 YAŞINDA |

HİZMETE GİRDİ
Gemlik ve Köylerinin Sos 

yalizasyon Uygulama bölge
si olarak seçilmesinden son 
ra ilk uygulama üç ay ge
cikmeyle ve biri merkezde 
dördü köyde beş sağlık oca
ğının hizmete geçmesiyle ca 
lışmalara başlandı.

Gemlik’te sosyalizasyon 
uygulamasının başlaması ü- 
zerine Belediye Doktoru A- 
ziz Ataoğuz. Hükümet Tabi
bi Mustafa Karbay Sağlık
Ocağında görevlendirildiler. 
Aynca Bursa Tıp Fakültesi 
Toplum Sağlığı Hizmetleri kür 
süsü Uzman Dr. Asistanı Bur 
han ileriye'de Gemlik’e atan
dı.

Gemlik Sosyalizasyon 
Uygulama Bölgesinin grup 
başkanlığını Doçent Doktor 
Hamdı Aytekin'in yaptığını 
sayfiyen Uz. Dr. Burhan İle
riye, Sosyalizasyon uygula
masının ilk aşamasını oluş
turan sağlık ocaklarının es- 
ki hükümet binasında hizme 
te girdiğini bildirerek şunla
rı söyledi.

•— Türkiye'de sosyalizas 
yan çalışmalarına 1963 yı- 

iında başlandı. Bü uygula
ma 40 ilde devam ederken, 
son olarak İstanbul, Ankara 
ve İzmir'de kapsama alındı. 
Sosyalizasyon Uygulama ça 
lışmalorı birde Tıp Fakülte
lerinin bulunduğu yerlerde ya 
pılmaktadır. Bursa Tıp Fa
kültesi Halk Sağlığı Kürsü- 
sünce yürütülecek olan Sos
yalizasyon çalışmaları için 
Gemlik en uygun ilçe olma-

YEŞİL ALANLAR ÇİMLENECEĞİNE
MANAV OLUYOR

İlçemizde son yıllarda 
her yeşil sahanın ve şehir 
içindeki ağacın altının bir 
baraka ile kapatılması bü
yük eleştirilere neden oluyor.

Dar bir alana1 kurulmuş 
olan ilçemizde çok az o- 
!an yeşil sahanın bakımsız
lık yüzünden ve yetkililerin 

jSi nedeniyle tercih edildi. 
Doğu da uygulanan sosya
lizasyon çalışmalarının aynı 
Gemlik'te de uygulanacaktır. 
Bunun için önce Sağlık O- 
cakları hizmete girmiştir. Sağ 
lık Ocaklarında, sağlık hiz
metleri normal olarak işliye- 
cek, 2 yıl sonra Tıp Fakül
tesi öğrencileri de gelerek 
kendi sağlık ocaklarında hiz 
met görecekler ve stajlarını 

akıl almaz tutumlarıyla
•çeşitli meslekten 

Kişilere kiralamaları sonu
cu, yavaş yavaş yeşile has
ret kalmağa başlıyoruz.

NEDEN
Günümüzde şehirciliğin 

gereği, beton yapılar arası

yapacaklardır.»
Gemlik, Küçük Kumla, En 

gürücük. Armutlu ve Umur- 
bey Sağlık Ocakları bir ta
raftan Tıp Fakültesine öte 
yandan da Sağlık Müdürlü
ne bağlı olarak çalışmala
rını sürdürecektir.

İlgililer, Gemlik Sağlık O- 
cağında tüm halkın parasız 
olarak bakımın yapıldığını bil 
dirdiler.

na mümkün oldukça çok ye
şil alanlar bırakıldığı halde 
ilçemizde daha çok yaz ay
larında mevcut bakımsız o- 
lan yeşil sahaların baraka
larla veya çeşitli şekillerde 
kapatılması üzüntüye neden 
oluyor. Hem, şehirin görü
nüşünü bozan bu tür tutum

Gazeteniz GEMLİK KÖRFEZ

Mutluyuz, çünkü GemlikTlta9 tar heft* 
dar ol «aşklarla da olsa. pmt pırıl ta gaaote 
sunuyoruz.

Mutluyuz, çünkü okurtanmızm yakın des
teğini görüyoruz

Mutluyuz, çünkü ilçemizi Türkiye’de tanı
tabiliyoruz

Mutluyuz, çünkü kurulduğumuzdaki pib 
halkçı çizgimizi sürdürüyoruz.

*
*

ların ne kadar süreceği Gem 
liklilerce merakla izlenirken, 
gazetemize yoğun şikâyetler 
ulaşmakta ve gerekli önlem
lerin alınarak, bu alanların 
halk yararına' kullandırılma
sı isteniyor.

Kabotaj Bayramının 
54. ncü Yıldönümü 
Törenlerle 
Kutlanacak

Yazısı S. 3 ta

Yelken İhtisas Spor 
Kulübü Yarın 
Törenle Açılıyor

Yazısı S. 3 te

Kursiyelere Diplomaları Törenle Dağıtıldı

Halk Eğitimi Merkezî sergisi Açıldı
Gemlik Halk Eğitimi Mer

kezi Müdürlüğüne bağlı Mer 
kez Biçki-Dikiş ve El Sanat
tan kursu yıl sonu sergisi haf
ta içinde açıldı.

27 Mayıs İlkokulu Salo
nunda açılan sergide genç 
kızlarımız birbirinden güzel 
el şeriatları ürünü alan bib- 
lolcr, çiçekler ve vazolarıy
la diktikleri elbiseleri sergi
lediler.

Bçki Dikiş ve El Sonat
lar Kursu öğretmeni Güfde- 

''•* beğfc Biçki-Dikiş ve El Sanatları kurtlarına katılan öğrenciler
«öflae!» diplomalarını aldılar,

ren- Sıvaslı ve öğrencilerinin 
hazırladıkları sergi izleyiciler 
tarafından büyük ilgi gördü. 
Kurs öğretmeni Güideren 
Sivcsılı, Halk Eğitimi Merke
zi Müdürlüğünün kurs bina
sının olmamasından dolayı 
her yık değişik bir İlkokulda
çalışmalarını sürdürdüklerini 

buna karşın ilginin çokluğun 
don birçok talebi geri çevir
diklerini bildirdi. Güideren 
Sivash şöyle konuştu : «-Kur 
sumuza iki yıldır genç kız

larımız çok büyük. ilgi gös
teriyorlar. Ancak yerimizin 
darlığından sayımızı sınırlı 
tutmak zorunda kalıyoruz. E- 
kim ayında kursumuz, yeni
den açılacak ve yeni dö
nem çalışmalarına başlıya- 
cağız. Şimdiden Ekim kon
tenjanları dolmuş bulunmak
tadır.»

Halk Eğitim Merkezi Mü
dürlüğünce açılan sergi bir 
hafto açık kalacak.

( Foto ; O. KÖRFEZ )

SONRA J
Sıcaklarla Kazalar Başladı

İki Aile Feci Kazadan Kılpayı Kurtuldu
Yaz mevsiminin başlama

sıyla kazalarda çoğalmaya 
başladı.

Salı günü Bursa'dan Gem 
lîk’e gelmekte olan İN HV 
23 ve KLE CE 937 plakalı 
otoların üzerine Yalova'dan 
Bursa yönüne gitmekte olan 
minibüs yüklü 35 AK 235 
plakalı treylerin devrilmesiy
le iki aile ölümden kıl payı 
kurtuldular.

Almanya'dan eşi ?e ço
cuklarıyla birlikte Gemlik’o 
gelen Ahmet Kahraman ve 
Alman aile dörtyol ağzında

ki kavşağa yaklaşacakları sı 
roda ani olarak üzerinden 
minibüslerin uçtuğunu gör
dü ve kullandıkları aradan 
devrilmeden güdükle kurtul
du. Ahmet Kahraman, eşi ve 
çocuktan ile Alman aile çe
şitli yerlerinden yaralandılar. 
Kaldırıldıkları hastahanede 
ayakta tedavi edilerek ta
burcu oldular.

Treylerin iki minibüs ile 
Alman plakalı iki oto kaza
dan sonra büyük hasar gör
düler.

Ahmet Kahraman, eşi ve 
çocuklarıyla yuvaya dönmenin 
sevincini yaşıyorlardı. Ama kaza
bu zevki onlara tattırmadı.
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HARADAN 
HAFTAYA

Demokrasi Adına!,

Demokrasinin Türkiye'de ne menem şe\ flduğu ya
vaş, yavaş ortaya çıkmaya başladı. Solu , aeaklayan 

ı bir anlayışla demokrasi, sadece bir afdatmcc'idır, Ege- 
! men güçler arasında al gülüm, ver gülüı biçiminde 
I oynanan ve halkla dalga geçilen bir cıvık . undur, bir 

acı aldatmacadır.

Halkın cehaletinin ve şarllcndırılmışlığıı. ı yanına, 
| polle baskılarım, yargılamaları, hapisleri ko* ı ve on

dan sonra bir sol siyasal örgütten r 'i !■: gütlenmo 
I bekleyin! Bunun olanağı var mıdır?» Ontcn x>nra da, 
' ken.dl aranızda bağırıp, çağırın <Vcy ir^Ln.u', vay Rus 
1 uşağı» diye ona, buna... Ve bunun e r» ;a demokra- 

el deyin...

Demokrasi varsa, toplunu.n tüm snıf ve katmanla
rının sesini duyurabilme olanar,ı da olmalıdır.. Sağda 
İstediğin gibi örgütlen, istet.î, n biçimde propaganda 
yap, ama sola gelince, bir kltcp çevirirsen karşılığı en 
azından beş yıl.. Bunun adına değil demokratik toplum 
düzeni, bedevi toplum düzeni bile zor denilebilir.. Sc- > 

| dece hayvanlar düşünmezler... insanların düşüncesini I 
yasakladığınız ve sınır koyduğunuz zaman, onu hay- I 

1 yanlaştırıyorsunuz demektir.. Onun İçin en aşağılık dü
zen, düşüncenin suç sayıldığı düzendir... .

Partementoda bir gecede parti değiştiren, bir ge
cede bakan olan, bakanlıktan ayrılıp, transfer yapan 
milletvekilleri pek de azımsanacck sayıda değildir.. Par
lamentonun bir tek İşlevi kalmış gibidir; o dcı partiler 
arası transferi canlı tutabilmektir.. Milletvekillerinin bun
dan şikayeti bir yana, hoşnutlukları söz konusudur.. 
Ve bütün bunlar demokrasi adına yapılmaktadır.. Türk 
halkı da demokrasi adına geri bıraktınlmaktadır.. Genç
ler de demokrasi adına öldürtülmektedlr.. Yer altı, yer 
üstü zenginlikleri de demokrasi adına yabancılara sö- 
mürtülmektedir.. Yazarlar, çizerler de demokrasi adına 
hapsedilmektedir.. Sömürüde, demokrasi adına silmek
tedir...

Velhasıl herşey demokrasi adına olmaktadır. Tür
kiye’de.. Demokrasi adına yapılmayan tek şey de, de
mokrasinin kendisidir...

Bir şekil yüzünden 5 yılını cezaevinde geçirmeye 
mahkum edilmiş ve kamu haklarından yoksun bırakıl- i 
mış gençler de bu demokrasiden nasibini alm.şlardır; 
Mobilya ihraç edip, vergi iadesi alan gençler de.. Her 
iki genç de bu ülkenin ve bu demokrasinin çocuğudur.. 
Bir çeviri nedeniyle yıllarca çürümeye terkedilecek bi
lim edamı yazar da, demokrasiden nasibini almaktadır 
Türkiye'de; devletten 200 milyon kredi elabüen iş eda
mı da.. Sırtında çocuğuyla tarlada çalışan, bir hayvan 
kadar değeri olmayan köylü kadın da nasibini atmak
tadır demokrasiden; bilmem neresini boyamak için yurt- 
dtşından şu, bu getiren bayan da.. Her ikisi de bu ül
kenin ve bu demokrasinin kadimdir.. Ve nedense de
mokrasi bililerinin pek İşine yaramaktadır da Türkiye’ 
de, bir başka bililerinin pek okadar işe yanmamakta
dır.. Bunu söylediniz mi, zihner demokraziyi inciltmiş 
olursunuz, kırarsınız demokrasiyi!.. Çünkü, naziktir, in
cedir bizim demokrasimiz...

Türkiye'de sol yasaktır, ama demokrasi serbesttir.. 
Bunu ortaya koymak gerekir.. Tartışmak, konuşmak top
luma mal etmek gerekir bu konuyu.. Halka açık açık 
anlatmak gerekir kİ, demokrasiler sola kapalı olamaz
lar.. Kapalı olurlarsa, bu demokrasinin özüne aykırı olur. 
Demokrasi, her sınıfın örgütlenmesine aynı biçimde ola
nak tanımalıdır.. Aksi takdirde buna halk demokrasisi 
değil, azınlığın demokrasisi deriz ki, azınlığın yararlan
dığı bir toplum düzeninin adı oligarşidir. Demokrasinin 
ölçülerini anlatmalıyız ve bu tartışmayı gündeme ge
tirmeliyiz halk önünde.. O zaman, halk anlar bu kısır 
döngünün nedenini ve parlamento milletvekili transfer
lerinden başka şeylerle de uğraşabilir belki... Kamu oyun
dan ürkmeyen, halkı uyutacağını bilen bir kişinin çıka
rından başka uğraşacak bir konusu da yoktur.. Kor
kulacak, ürkütecek halk da, aydınlanan bilinçlenen halk
tır.» Çünkü, denetlemesini bilir, oynanan oyunu bozar...

Yoksa, her türlü düşünceyi İşine gelmezse yasakla, 
oradan oroya geç, seçildikten sonra ve gazeteciler sor
sunlar «Kaç para aldın..» diyerekten... Futbolculara bile 
bu kadar rahat sorutamıyor bu soru.. Ama, bir pcrle- 
mentere sorutabiliyor.. Çünkü demokrasi var!.. Hey gi
di dünya heyyf., .* V

Tüm demokratik örgütler, meslek kuruluşları, yazar
lar çizerler birleşiniz ve halka anlatınız gerçek demok
rasiyi.. Politika yapmanın demokrasi demek olmadığım 
anlatınız halka.. Ne bekliyorsunuz kİ?..

şiir köşesi
Yaşamayı

Ben bir bebeğim,» ÇSem
Ta» göçebe çadırında besler.
Yağmur buMori
Ve.
Anamın çığMriarrylo
Ben acıyı.
Yudum, yudun
Ve yaşamayı r/uçlanmda
Adım, adım öğrenm
Herşey enguza’dîr
Umuttur yaşama sevincidir
Çünkü
Yalnayak bastığım çimenlerin
Üstünde kırağı bile
Donuk değildir, benim sevincimde
Ben gözleri ısıl, ışıl bir bebeğim
Anam çilelerin kadınıdır
Babaın toprağın adamı
Ve ben
Bir bebeğim bebek
Gözlerim ha şu topraktan çıkan
Kara kömüre benzer
Tenimse rengini güneşten ve topraktan almış

Kaybolan
Önce balıklar
Sonra zümrüt ağaçlar
Yok oldular yavaş yavaş
Mahşeri bir kalabalık,
Bir gürültü doldurdu meydanları
Tabiat bir başka renksizleşti
Bir başka, mavisi denizin
Taştan yığıntılar çıkardılar önümüze

YAPflâK EMLAK
SATIŞLA BİTMEYEN HİZMET

Tlf : 1 271 - Ev : 2300
İstiklâl Cad. No 1 2 - GEMLİK

Her bütçeye uygun her semtte 
uzun vadeli

SATILIK
DAİRE - DÜKKAN — EV 

ZEYTİNLİK,- BÜRO - ARAZİ VE 
ARSALAR

Güney Giyim
YAZLIK ÇEŞİTLERİYLE 

ŞIK BAYLARIN HİZMETİNE DEVAM 

ETMEKTEDİR.

ALİ GÜNEY
Tlf : 1520
Semerciler Yokuşu No. 11 GEMLİK

Öğretiyorum
Lak* yüreğim güm, gûm mmv 
Uaûesu nede bNnam
Bahar aydratığı bahar çaçadan Kader 
CoyımKM yücağha
V-njr-tede.ca paslanmanın kokusunu 
Ve bir fcaranMı gecede

unA. ırwd vvuttarken 
Araman, bacımın yanında 
Aklıma gelen tek şey korkudur 
F15* düşünmez zaten 
E ab: sı beklerken 
Çadr kapısında mailede 
Hele o insan bir bebekse 
Ben hergeçengün
Ve anda
Bir şeyler öğrenirim 
Toprağımdan insanlarımdan 
Korka korka ve belki 
Bıkkın doğmuşum 
İnsanca yaşamayı tatmamışım 
Ama
Yiğitçe öleceğimi biliyorum.

Nail ÖZER

gemlik
Gurubu da göremez olduk akşamları 
İnsanlar bir acaip oldu akşamları 
Hırçın, kavgacı, zalim, hoşgörüsüz 
Sanki onlar can vermiş kula, 
Onlar alacak, 
Değişmeli bu yaşam, bu düzen 
Güzellikler geri gelmeli 
Getirmeliyiz, mutlaka.

S. VURAL

Bulik Balcı
1979 yazının nadide renk ve 
desenleriyle gül bahçesinden 

farksız çeşitli modelleriyle
Gemlik’ti Bav ve Bayanların

Emr indeyiz
— Nice İl azlara —

Tlf : 1949
Pak Otel Yanı GEMLİK

Saslık Ocağına Memur \e o o
İşçi Alınacak

İlçemizde hizmete gi
ren Sağlık Ocaklarında 
çalıştırılmak üzere Memur, 
İşçi ve Mûştahdem alına
cağı açıklandı.

İlgililere yapılan açık
lamada, Genel Hizmetler 
Sınıfı 14 ve 15. derece
lerine alınacak olan Me
mur, İşçi vs Müstahdem 
adayların 16 Temmuz 1979 
günü ne kadar Kaymakam
lık Makamına başvurmaları 
gerekiyor.
Genel Hizmetler Sınıfına 
alınacak Memur, İşçi ve

Müstahdem Smavk 
17 Temmuz gönü y 
cağı fazla bilgi isûye: 
Kaymakamlık vs S 
Ocağına başvurması iı 
yor.

İstanbul Trafik 
Md.lüğünûen aldığı 
12. 1967 tarih ve 
nolu ağlr vasıta ehl 
zayi ettim, Hükûmı

Ahmet
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Gemlik Hasanağa Gençlik ve izcilik Tesisi
Kabotaj Bayramının

Müdürlüğünden
1   Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale ta

rihi yazılı bulunan üç gurup yiyecek maddesi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 

konulmuştur.

2 — Her gurup yiyecek maddelerinin ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.

3 — İhale, hizalarında gösterilen gün ve saatte Gemlik Hasanağa Gençlik 

ve Izcil k Tesisi Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.

4 — Eksiltmeye gireçek olanların 2490 sayılı kanunun 2-3-4, ncü madde
lerindeki şartlara haiz olmaları gerekir

5 — Taliplilerin teklif mektuplarına teminât mektuplarını da ekliyerek ihale 

saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında komisyon başkanlığına vermeleri,

6 — Postadaki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez,

7 — Bu işe ait şartname ve numuneleri Gemlik Hasanağa Gençlik ve izci
lik Tesisi Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içinde görülebilir.

Cinsî Miktarı

Muh.
Bedeli
Lira Kr.

Geçici
Teminatı
Lira Kr. Tarihi Günü Saati Şekli

1- Ekmek 12000 60000 1800 16.7.1979 P.tesi 15 00 K. Za.
2- 10 kalem 

bakkaliye mad Muh. 61800 1854 16.7.1979 P.tesi 16.00 K. Za.’
3-11 Kalem sebze 

ve meyve Muh. 101100 3033 16.7.1979 P.tesi 16.30 K. Za.

KOI NE

54. Yıldönü
T örenlerle 
Kutlanacak

Türk deniz suforındo ge
milerimizin taşımacılık har
kını elde edişinin 54. yıldö
nümü yarın ilçemizde tören
lerle kutlanacaktır.

Kabotaj Bayramının kut
lanması için gecen hafta il
çe bayram Düzenleme Ko
mitesi toplenarak program 
hazırladılar. Kabotaj Bayra
mı bu yıl da yine İskele ö-

nûnde rapuacakir.
Pazar günü tüm öenz o- 

raçkrn bayraktarla öonarta- 
cok. tören saat 17.00 de A- 
tatürk'ün er t nc çelenk koy
makla boşfryocoktr. isLkiâl 
Marşının okunmasından son 
ra şehitler ipn saygı duru
şunda bulunacaklar, günün 
önemini bildiren konuşma 
Öğretmen Tuncay Bulut to-

mü

rafmaan yapdacaktor
Pıugr— aûzennu Turan 

Demeği Başkam Muharresn 
Alasoy ve ZxtMO Amaı Os
man Acar m yur jieoeğ Ko- 
boto> Boyramnao Yüzme, 
tekne, yağlı direk, motor yo- 
nşkm ve bot yarıştan dü- 
zenieneoeknr

AÇILIR KABOTAJ BAYRAMINDAN SONRA YAPILACAK

YELKEN İHTİSAS
SPOR KULÜBÜ
YARIN TÖRENLE

Süreyya Bulca Zeytin Tüc. 209.665
Emin Küçükşahin Kasap 8.985
Nuri Sert Kasap 62.600
İsmail Aydınlı Tenekeci 17.380
Saim Dostsr Nakliyeci 17.565
Naci Özokur Doktor 117.79Q
Raziye Engin Lokantacı 19.615
Cemaiettin Başaran Nakliyeci 2.205
Sefahattin Başaran Nakliyeci 2.205
Ahmet Şengün Pansiyon İşlet. 6.990
Mehmet Erol Pansiyon İşlet. 4.855
Neriman Nalçasıı Pansiyon İşlet. 2.415
Osman Altın G.M.S.İ. 4.315
Yusuf Süren Sandık İmalât 38.635
Nihat Aytaç Sandk İmalat. 38.635
İnci Özsabuncu Kuaför 5.250
Ali Aktürk Gazino İşlet. 135
İsmail Alton Muhasebeci 23.580
Danış Ekim G.M.S.İ. 97.290
Halil Uludağ Terzi 9.860
Fahrettin Yavuz Nakliyeci 4.480
Eradğan Bol Lokantacı 14.585
Ergun Bal Lokantacı 14.375
Mustafa Gün Sandık Atel. 17.950
Mehmet Gün Sandık Atel. 17.950
Selçuk Tar.gün Bakkaliye 68.310
Erdoğan Barutçuoğlu Turşu İm. 186.990
Mustafa Özalp Muhasebeci 24.115
Ali Yılmaz Kahveci 6.780
Metin Toplu Balık Müstahsili 28.405
Ahmet Ufuay Köfteci 8.005
Hüseyin Ünal Zeytin Tüc. 3.940
İbrahim Dağdelen Nakliyeci 4.460
Mehmet Ali Çeşmecî 935
Abdullah Aslan Nakliyeci 9.350
Musa Sefa G M S İ. 12 100
Ali Rençfceroğlu İnşaat Mütaah. M.B.E.
Mete Okay Zahireci 8.705
Hüseyin Yalabık Nakliyeci 5.625
Alt Yılmaz Kasap 69.030
Yaşar Talat Ersöz Avukat 22.540
Abdurrahim Durmuş Gazinocu 29.980
Eftal Başarır Turşu İmalatçıcı 39.415
M Safari Özçei Muhasip 19.930
Mehmet Kaygısız Nakliyeci 520
Haydar Yıldırım Pansiyon İşlet. 3.115
Fatma Yazıcı Pansiyon İşlet, 687
Kâmil Sertkaya İnşaat Mu te. 50.160
İbrahim Balaban Birahane İşlet. 2.750
Hüseyin Çakır Gübre Tic. 17.500

Melek Dinç Balık Müstahsili 33.472
Nurettin Dinç Balık Müstahsili 33.130
Hüseyin Dinç Balık Müstahsilii 11.225
Şerafettin Dinç: Balık Müstahsili 33.130
Ahmet Dinç Balık Müstahsili 39.550
O. Hakkı Madracı Otel İşlet. 2.265
Mehmet Özgencil Halıcı 18.040
Erdal Filyos Elek Tamircisi 1.997
Hüseyin Özçckır Nakliyeci 53.905
Turgut Özdem İnşaat Müteh. 51.430
Mehmet Ali Fidancı Kahveci 8.600
Salih Arıkan Z. ağı Tic. 2.610
Orhan Arıkan Z. Yağı Tic. 2.400
Ahmet Bıyıklı Meyhaneci 6.115
Haşan Erdinç Bakkaliye 18.397
Burhan Arıkan Yağhane İşlet. 1.205
Bekir Temel Tavuk Yemi Bayii 70.575
Nurettin Gürel, Nakliyeci 27.715
Cahit Aytaş Berber 3.875
Kâmil Yazgül Kahveci 10.105
B. Cahit Açıkalın Zeytin Tüc. 7.200
Necati Kaya Zeytin Tüc. 101.205
Veysel Özmen Tuhafiyeci 37.855
Ali Günay Konfeksiyon 9.755
Ömer Coşkun Zeytin Tüc. 21.865
Doğan Malgil Matbaacı 16.705
Hasım Acar Balık Müstahsili 8.090
Gürel Yazıcı İnşaatçı M. B. E.
Mustafa Kesici Zeytinci 11.190
Kadir Kavlak Nakliyeci 10.*035
Ahmet Danış Kahveci 7.865
Hüseyin Çelik Gazino ve Lokan 12.030
Celal Acar Anbalaj Malz. Tic. 4.960
Ali Bakar İnşaat Müteah. M.B.E.
Esat Akay Zeytin Tüc. 171.055
V. Hakkı Peker Tekel Bayii 83.330
Mustafa Üstünol Berber 2.455
Mehmet’ Kıtay Küfeci 1.127
Ali Sönmez Çelik Eşya Sat. 10.035
Çoşkun Güneş Kavaf 2.600
Nezih Dimili Avukat 17.605
Abdullah Öztemlz Doktor 54.680
Yusuf Kuyucu Eczacı 42.130
M. Turgut Bayer Otel İşlet. 9.930
A. Ruhi Türkan İnşaat Müte. 24.580
Şefik Konca Elektrikçi 79.585
Yaşabey Danlş Fırıncı 113.315
San Aydın Nakliyeci 65.180
Kemal Konak Zeytin Tüc. 12.310
Ali Fidan Zeytinci 14.515

HİZMETE GİRİYOR
Yeni kurulan Gemlik Yel

ken İhtisas Kulübü Kayıkha
ne Gençlik Bakanlığı tesis
lerinde yarın törenle hizme
te giriyor.

Bakımsızlıktan yıkılmağa 
yüz tutmuş olan Kayıkhane 
Spor Tesisleri, Yeni Kurulan 
Yelken İhtisas Spor Kulübün 
ce hizmete gireceğini söy- 
liyen Kulüp Başkanı Dr. Ca
hit Yorulmaz, «Kabotaj Bay

ramı gibi önemli bir günde 
tesisleri Gemliklilerin hizme
tine açmakla iki bayram bir
den aynı günde kutlanacak
tır. Türkiye çapında derece 
alan sporcuları yetiştiren 
Gemlik gençliğine bu tesis
leri yeniden kazandırmak biz 
leri mutlu kılacaktır. Bir ta
raftan gençliğin boş zaman 
larını değerlendiren bir kulüp 
hizmet verirken, açacağımız

lokal üyelerimizi bir arada 
barındıracaktır. Amocamız 
sporda öncülük ve başarılı 
gençlik yetiştirmektir.» dedi.

Yarın Kabotaj Bayramı 
sonrası açılacak olan tesis
lere tüm Gemliklileri ve genç 
leri de davet eden Yelken 
İhtisas Spor Kulübü Başka
nı Dr. Cahit Yorulmaz, ku
lübe üye kayıtlarına başlan
dığını söyledi. .

Yarın yeniden hizmete açılacak olan Yelken İhtisas Spor Kulübü görülüyor.

1 I â n
Gemlik Belediye Başkanlığından

&e'<?diyerr»ize ait münübüs garajın
daki eski yazrhar.e aylık 1OOO TL. dan 
4> 7, "1979 tarihinde saat 15 te encümen 
huzurunda açık artırma suretiyle şart
namesi gerekince ihale edilecektir.

Zayi

Askeri Hüviyeti
mi zayi ettim.

Hükümsüzdür.

Kenan Ürkmez

İNCİ MOBİLYA 
GALERİSİ

YATAK ODASI - YEMEK ODASI 
KOLTUK VE PİKNİK TAKIMLARI İLE

SAYIN GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE AÇILMIŞTIR.

İstiklâl Cad. No 1O (Zeytin Kooperatifi Bitişiği) GEMLİK
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SORUMLU MÛDOR 
Av. M. C«üflx G8r«f 

M SAHİBİ
I H0SEYİN — KADRİ GÜLER

Yönntim Ynri : Şirin Pntaiı

İllin

Satılık Dükkân ve Bürolar

Büroların

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRDİĞİNİ MÜJDELER

İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İŞ HANI NO. 42-43 — GEMLİK

Dünyanın Son Sistem Modern Otomatik Temizleme Makinası BÖWE ile
- Elbise — Etek — Süet — Pardesü — Blûz — Mont — Parka — Deri — Yelek - Manto 
dek — Masa Örtüsü — Perde — Battaniye — Gelinlik — Çarşaf v.s. Temizlenir.

ftlİllinilllHIH g İl > r —
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tâ

ilçemizin Merkezi Yerinde inşaasına Başladığı
“GÜRLE iŞHANİ’nda” Asansörlü, Kaloriferli, Lüx Dükkân ve

Satışlarına Başlamıştır. Sayın ihtiyaç ve Tasarruf Sahiplerine Duyurulur.

MÜRACAAT :

ERKULLAR İNŞAAT ORTAKLIĞI
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 -i GEMLİK 
TLF : 1496 - 2194
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