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Olgun bir hava içersinde geçen Meclis toplantısında :

Belediye Dükkânlarına Yüzdeyüz Zam Yaptı
Belediye Meclisi Şubat 

1974 ayı normal toplantısı 
dün saat 15 de meclis top 
lantı salonunda yapılmış» 
tır.

Toplantı 9 Ocak 1974 
tarihli olağanüstü Meclis 
toplantısı zaptının okunma 
sıyla başlanmıştır. Meclisin 
Şubat ayı gündeminde bu-

BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM AKITIN 
Belediye Mülklerindeki 
Kiracılarına Duyurusu

Belediye
J1974 ayı olag

Meçini Şubat
ayı olağan toplantısın*

kendi şahsi yetkimle •on

dan evvel Belediye Başka- 
■ımız Sayın İbrahim Akıt 
gazetemiz aracılığı ile Be
lediye dükkânları ve mülk
lerinde oturan esnaf ve müs- 
tecirlerc duyurulmak üze
re bir beyanat vermiştir. Bu 

»beyanatın aynen yayınlan- 
I ması hususunda bilhassa ti
tizlikle duran Belediye Re
cisinin Duyurusu şöyledir.

Bir oturum evvel Bele
diye Melcisimizin, Belediye 
dükkânları ve mülklerinde 
oturan kiracılarına, kira 
borçlarını ödemeleri için 
bir aybk müddet tanıdık
larını ve bu müddetin bit 
tıği şu günlerde, kiracıla
ra halen % 50 sinin borç
larını ödemediği görülmüş, 
borçlarını ödemeyen bu % 

jSO yi teşkil eden kiracılara,

Sunğipsk Fab-36- 
Kuruluş yılı kutlandı 
[ Sunğipek Fabrikasının 

Kuruluşunun 36. yılı bu 
|6n saat II de Fabrika sal 
punda yapılacak olan bir 
beresinle kutlanmıştır.

Yurt Ekonomisinde ve 
Türkiye'nin kalkınmasında 
Büyük rolü ©lan Sümerbank 
■•Tutuşlarının 36. yılı Gem 
Btts olduğu gibi bütün 
%rttada kutlanmıştır.

defa olmak üzre altı gün
lük bir müddet daha tana- 
dım, bu mûddetde 7.2 1.974 
PERŞEMBE gününe kadar
dır. Belirtilen günde de 
Kira doçlarını ödemiyen 
müstecirlerin haklarında ka
nuni işleme baş vuraca
ğımızı Belediyenin kira 
alçaklarının icra haciz 
yoluyla alacağımızı ve ha
ciz yoluyla kira bedelleri 
tahsil edilse bile bir daha 
bu dükkânlar kendilerine 
verilmiyeceği ve mahkeme 
kararıyla tahliyeleri istene
ceğini üzüntü ile bildiririm. 
Bu müddet zarfında kira
larını getirmiyen kiracıları
mıza bundan böyle birşey 
yapamıyacağımı üzüntü
lerimle belirtir, saygılarımı 
sunarım.

Trafik kazası

si 
y«

28/ ocak/ P74 pararte- 
günü Bursadan Yalova* 
gitmekte olan yolcu o-

tobüsü, yolda çalışan Ka
rayolları işçilerinden Bur- 
salı Ali Çobana çarparak 
feci şekilde ölümüne sebep 
olmuştur. Ali Çobana çar
pan otobüs şoförü yakalana
rak Savcılık tarafından hak
kında soruşturma açılmıştır.

lunan konular tek tek okun 
muş ve karara bağlanmış
tır.

Meclis toplantısı 
çok olgun ve Gemlik* 
imiz için önemli kararlar 
ahnması ile dikkati çekmiş 
tir.

Dünkü Meclis toplan
tısındaki Gündem şöyledir.

I-)9-Ocak 1974 tarihli 
olağan üstü Meclis toplantı 
sı zaptının okunması.

2- Tarife Komisyonu
nun seçimi

3- Bütçe - Komisyonu
nun seçimi

4- Meclise intikal eden 
evrakların ilgili komisyon
lara şevki

5-Belediyemize ait İha 
le ile verilen mülkler dışın 
da kalan dükkân v.b ki
ralarına zam yapılması.

6* Dükkânların devir 
hakkının kaldırılması»

7- Mevcut imar Planı • 
nın revizyonu, Kasabanın 
Güney ve Kuzey sahillerin 
deki inkişaf sahasının i- 
mar planlarının yapı’ması.

8- Nacaklı Suyunun 
Gemlik’e getirilmesi.

9- Rıhtım mevzuu hak 
kında görüşme.

10- Garaj sahasının tan 
zimi-

11-Kanalizasyon hak
kında görüşme.

12- Soğuk hava deposu

Yeni nüfus kütüklerinin yazım
işlemlerine başlanacak

1 Eylül 1974 günü uy
gulamasına başlanacak olan 
yeni nüfus kanunu ile ilgi
li olarak Bursa Nüfus Mü
dürlüğünde de yoğun bir şe
kilde çalışma yapılmaktadır.

Nüfus Müdürü Selçuk 
Çolak Oğlun’dan alınan bil
giye göre Nüfus kütükleri 
yeni kanuna göre değişece
ğinden önümüzdeki ay içe
risinde bütün kütüklerin 
yenilenmesine başlanacaktır

1 Eylül gününden iti
baren nüfus kimlik kartları 
da'değişecek ve yeni nüfus 
cüzdanlarında sadece va
tandaşların kimlik kayıtları 
yer alacaktır.

Ayrıca I Eylül günün
den itibiren nikâh işlemle
rini de Nüfus Müdürlükle
ri yapacaktır.

Yeni nüfus kanununun 
yürürlüğe girmesiyle vatan
daşların nüfustaki işleri- 
büyük bir kolaylık ve sü
ratle yapılacağı da belirtil
mektedir.

Lisede öğrenciler
Derse girmedi
Gemlik Lisesi 5-B sı

nıfı öğrencileri 31. Ocak 
1974 Perşembe günü ders
lere girmiyerek sessiz bir 
kınamada bulunmuşlardır.

Öğrenildiğine göre okul 
Müdürünün 5-B sınıfında 
ders yapmakta olan staj
yer bir öğretmene öğrenci
ler önün?© hakaret etmesi 
sebep olmuş ve 5/B sınıfı 
öğrencileri olaydan sonra 
derslere girmemişlerdir.

nun kiraya verilmesi.
13- Sosyal Sigortalar 

Kurumu. 10 yataklı bir 
hastahane yapılmak üzere 
tahsis edilen yerin geri a- 
lınması mevzuu.

14- 4 Adet itfaiye eri
nin kadro verilmesi

Meclis toplantısı baş
lamadan önce CHP. sözcü
sü Necdet Buluk söz ala
rak CHP. li Meclis Üyesi 
Haşan Oktay ile gündeme 
alınmasını istediği önergele
ri okumuştur. Bu öner
geler sırasıyla şöyledir.

1- Gemlik’te bir Sı 
nat Okulu Yapımı için ça
lışmaların başlatılması

Devamı sayfa 3 d©

Domuz yerine 
arkadaşını vurdu

28.2. 1974 tarihinde 
Mustafa Yıldırım adındaki 
bir şahıs Ormanda avlanır
ken Osman Temel adındaki 
arkadaşını tedbirsizlik ve 
dikkatsizlik yüzünden ağır 
Devamı sayfa 3 d©

Aşure gecesi 
yapıldı

İlçemiz Kız Enstitüsü 
Müd. ve Okul Aile Birli» 
ğince düzenlenen aşure ge- 

t cesi dün akşam TÎBEL O- 
teli Salonunda yapılmıştır.

Saat 20.30 başlıyan 
geceye davetiyelerle gidilmiş 
davetiye ve gecede düzen
lenen sth karınca yarışma
sı satışlarından elde edi
len kazançlar Okul Aile 
Birliğine gelir sağlamıştır. 
Gecede öğrenci velilerinin 
çoğunlukta olduğu ve sa
londa hiç boş yerin olma
dığı dikkatleri çekmiştir. 
Proğ^am geç saatlere kadat 
devam etmiştir.
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Bir kitap okurken dostunuz veya tanıdığınız 
biri:a - Yahu ne okuyorsun hafızmı olacaksın, boş- 

1 ver okuma »dese; herhalde bu cümleden okunan 
E bir kitabın bırakılmasının, okunmamasının anlamı 

çıkar.
Ama ilkokuldaki öğrencilerine seslenen öğret

men: a çocuklar yarın okuma kitabından çalışma 
yapacağız » dediğinde; öğrencilerin bir ders kita
bından çalışma yapılacağıanlamı çıkar. Ve bu cüm
leyi ilkokulun birinci sınıfında öğrenim görmekte 
olan öğrencinin anladığını, anlama sırasında bir 
güçlük ve terslik çekmediğini görürüz.

"Okuma,, kelimesi bir fiildir. r,Oku„ köküne 
— ma eki gelerek yeni bir kelime türetilmiştir. Ay

'ı m ayazma, kazma, kılma, basma, tatma, görme, 
çalışma, oturma, yaşama, gezme, yeme.... v. b» 
kelimelerinde olduğu gibi fiillerin kök ve gövdele
rine gelen ma — me ekleri He fiilin anlamından 
ayrı bir isim türetilmiş olur. Ama yazılışta birbi
rine benzeyen me —ma yapım ekleriyle, olumsuz
luk bildiren ma — mo eklerini konuşmada ancak 

; vurgu ile ayırt ederiz, örneğin : Trenin kalkma za
manı geldi. Cümlesindeki f kalkma J He Bizim kız da
ha kalkmadı. Cümlesindeki (kalkma )kelimesinin an-

T. Fezioğlıı Avrupa 
Konseyi Meclisinin 
Bkş. yardımcısı oldu

(AMP).
Avrupa Konseyi Danış* 

ma Meclisinde üç Başkan 
Yardımcılığı seçimi yapıl
mıştır. Bu Başkan Yardım
cılığı seçimlerinde, birini 
Kayseri Milletvekili Prof. 
Turhan Feyzioğ|u kazan
mıştır.

Avrupa Konseyi 
Meclisinin toplantıla
rına katılan Türk 
Heyeti

(AMP).
Avrupa Konseyinin Yir« 

mi Beşinci Oağlan toplantı 
dönemi çalışmalarına katı*

lamları değişiktir, 
kullanılmış, öbürü 
mıştır.

İlkokul birinci

Biri harekat etme anlamında 
ise yatıyor anlamında kullanıl-

sınıf öğrencilerine okutmakta o-
Isn "İlkokuma,, kitabı üzerindeki ‘'okuma,, keli
mesinden dolayı, öğrencilere okumamayı öğreti
yorlar derseniz herkez size güler. Sizin boşluğunu
zu. Okuduğunuz okulda ne de güzel Türkçe öğre
timi görmüş olduğunuzu ve zekânızın pek keskin 
olduğunuzu söylerler. Ardından da şöyle eklerler: 
«Son bu zekâ ile fazla yaşamazsın... n

Sonra yine İlkokullarda öğrencilere « Uyu uyu 
yat uyu » cümleleri ile uyumayı, öğretiyorlar der
seniz — kİ ilkokullarda ilkokuma kitaplarında vedo 
Türkçe Kitaplarında böyle bir cümle yoktur —Si
ze yine gülerler hamda karınlarından bu koz

Ama amaçlar ortada, fırsatını buldukça Ata
türk Dovrlmlorlno saldır onun kalelerini yıkmağa 
çalış. Olmaz., olmaz çünkü o maya artık yoğurt 
tuttu. Bu kafada olanların söylevleri işlemez onla
rınki Nasrettin Hoca örneğindeki gibi « göle maya 
çalmağa benzer.»

No demiş Tevflk Fikret
Güzel düşün, İyi hisset, yanılma, aldanma...
No varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanmal

lan Türk Parlemento He
yetinin Başkanlığına Ada
let Partisi Eskişehir Millet
vekili Prof. Orhan Oğuz 
seçilmiştir.

Parlamento Heyetimiz
de Başkandan başka:-CH P 
Elâzığ Senatörü Celâl Er- 
tuğ, M. G. P. den Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzi- 
oğlu, D P Trabzon Senatö
rü Lütfü Hocaoğlu CHP 
Bursa Milletvekili Haşan 
Esat Işık, AP Bursa Mil
lette, ili Cemal Külahlı, 
CHP İstanbul Milletvekili 
Haluk Ülman, CHP Kon
ya Milletvekili Müstafa Üs* 
tündağ, A P Trabzon Sena
törü Reşat Zaioğlu bulun
maktadır-
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şiir köşesi

Çöker bir mahzunluk üzerine, dalar gözleri 
Ağlar batıdaki doğulu.
Uzak kentlerin kaldırımlarında, kıyılarında
Taşı toprağı altın demişlerdi ona
İstanbul'un İzmir'in

Battı yan beline kadar bu altın kentlerde
Bulamadı bir tek taş bile

Batıdaki doğulu
Alınyazısı dedi bazıları, kader dediler

Küfretti onlara içinden
Haykırmak, sesini herkese duyurmak isteki

Boğuklaştı sesi yavaş yavaş
İle düştü omzuna başı, bir akşam üstü.-------

FUAT TIRAK

Ayarsız Gemlik
Bu güzel Gemlik'imiz:
Bankalarımız, Belediyemiz:
Sürüyle zenginliklerimiz;
Baha, dahası...
Derneklerimiz.
Ha az kalsın unutuyordum.
Fabrikalarımız....
Beşer kuruş toplasalar aralarında...
Zamanımızı ayarhyacak
Şirin Gemh'k'imize.
Şanımıza, ciğerimize.
Caminin köşesine,
Bir saat taksalar günah mi olur?

İSMAİL BAYRAKTA!

ANLAMADINMI SEVDİĞİMİ
Zöman, zaman karşına çıkıyordum anladınmı setdijlu 
Hep seninle olmak istiyorum seviyorum seni
Sen görmüyorsun sevgilim seni seveni 
Anladınmı sevgilim seni sevdiğimi

Yatan söylemiyorum, inan bana 
Seviyorum seni yıllardır anlaşana 
Sensizliği düşünemem sakın tattırma bant 
Anladınmı sevgilim seni sevdiğimi

Yıllardır düşümde sen varsın. 
Bir aşır geçsede var olarak kalacaksın. 
Hatıralarımda hep sen yaşıyacaksın. 
Anlamadınmı hâlâ seni sevdiğimi.

ALÎ BÜLUÇ
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TUNÇ YARAMAN $ 
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Türk tvpiu/nao» oro^ftırnKMi, üıarinde durması /asını X 
jtıen en jinem/i aaruAıarın be/kide en bajİKiiıı, Ülkenin-

<fe oluşan BÖkÜNMfi E ^DİR. G<« bk bölünmüştür, Halk bölün» O 
müşttir. Parûcüer bölünmüştür, işçllar bölünmüştür, İnsanlar û 
birbirlerine dalla başka bakmata, birbirleri hakkında daha baş JJ 
ka biçimsel yönlerde düşünmektedir. kısacası Türk toplumu bir J 
bolünma içindedir. Bu oluşma, Osmanb İmparatorluğunun Çö- O 
küşünü oluşturan etkenlerden bir tanesidir, Ye şimdide Türkiye o 
Cumöuriyeande» Cumhuriyet taplumunda oluşmaktadır. 0

Bunun sonuçları acırdır, etkileri ondan da ajtrdır. Düşü» JJ 
nülmelidir ki. Bu oyunlar, (Türkiye üzerine oynanan oyunlar) ® 
Bir takan çıkar çevrelerinin, dışarıya bağımlı toplulukların şah O 
» çıkar peşinde koşanlar» işine gelmektedir. Onların oyuncağı o 
ydpmaktadır bizi.

Belediye Meclisi Toplandı

Sermaye ve çıkar çevreleri uyguladıkları gayri kanuni o 
yun ve tertiplerden halk kesiminin huzursuz olmaması İçin, (On
ların bu oyundan haberdar almamaları için) gençliği bölmüş, 
onu birbirine kırdırmış, ayrıcalık yaratmıştır. Çünkü tekvucut 
gençliğin gücünü 27 Mayıs 1960’ görmüştür. Ondan en büyük 
tokadı yemiştir. Ama sermayedar ve. çıkar çevreler güçlüdür. 
kuvvetlidir. Bu etkenler anların Gençlik kuvvetinden kurtulması 

en büyük kazlar olmuştur. Bu kozları iyi değerlendiren iç 
ve dış çıkar çevreleri, karşı teşkilatlar kurarak gençliği bölmüş 
ve dikkatleri gençlik hadiselerine kaydırarak üzerinden çekmiş 
ve oyunlarını sinsice oynamıştır.

Partizanlık yaratılmıştır, halk bölünmüştür dini İnançlara 
birçok yersiz ve kasti, amacından saptırılmış, kelimeler konul- 
r.—ş dini, teşkilatlar ters yorumlanmış ve anlaşılmıştır.

Halk birbirine düşürülmüş kin ve nifak tohumları toplum 
atılmıştır.
Tüm bu bölünme birden çıkar çevreleri faydalanmış ve fay- 

dzlznmaktadır, 12 mart Muhtırası verilmiş, Devleti yönetmekte 
güçsüz iktidar sandalyeden indirilmiş, ama ne aadırki; 12 mart 
sonrası kurulan hükümetlerde, Devleti yönetmekten aciz devrik 
iktidarın millet vekilleri görev almışlardır. Yani yine iktidar ol-

U O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Başta rafı I ncl Sayfada

2" Balıkçıl r llarınu- 
ğııuu aoi en y upılmasi

3- İtfaiye Personel kad
rosunun çalışın» düşeninin 
yeniden ayarlanması kom» 
şu kazalardaki gibi 241 sa
atlik çalışma sonucu 24 sa
atlik dinlenme sisteminin 
getirilmesi

Bundan sonra günde
min görüşülmesine başlan
mış ye olağan üstü Meclis 
toplantısının tutanağı o- 
kunmuştur. Gündemin 2 ci 
maddesi gereği yerine geti
rilmiş ve Tarife Komisyo
nuna Ahmet Çctcrcz, Meh
met, Turgut, Nezih Dimil- 
li, Ccmalcttin Ergen, Ziya 
Sanşrn, Hayri Köse, Bur
han Aydı, Emin Bora, Hü
seyin Yener seçilmişlerdir.

Bütçe Komisyonuna, E- 
min Bora, Tevfik Solak- 
Subaşı, Sinan Akman, İb
rahim Aydın, Aydın Eren- 
oğlu Kâmil Sertkaya seçildi

Belediye’ye ait ihale

ile verilen dükkânların ki
ralan konusunda ise Bele
diye Meclisi Dükkân Kira
larının oybirliği ile eski 
kiralarının üstünden %yüz 
zam yapılmıştır. Bu mev
zu da söz istiyen Küçük 
Esnaf ve Sanatkarlar Ce
miyeti Başkanı Burhan ay
dı söz almış. Bu yüzde yüz 
zam Küçük Esnafımıza çok 
gelir, bunun yükünü yine 
fakir halkımız çeker, zam 
gören kiracılar bunun acı
sını sattıkları mallara fark 
koyarak halktan çıkarmığa 
çakşır,, vede diğer dükkân, 
kiralarının fiatlannı da 
yükseltmesine sebep olması 
dolaysıyla bu kararın ip
talini istemiştir, İsteği red 
olunmuş ve meclisin oy 
birliğiyle Dükkân Kirala
rına Yüzde yüz zammı ka
bul edilmiş. Yanlız Pa
zar yerindeki dükkânların 
kiraları gösterilen gerekçe 
dolaysıyla Yüzde 50 zam 
görmüştür.

Dükkanların Devir ko 
nusu mecliste tartışmalara 
yol açmış ve bu hususta 
ilk sözü sayın Ahmet Çete 
rez almıştır. Devir meselesi 
Türkiyede yerleşmiş bir ko 
nudur, bir esnaf bir dükka 
nı alıp çalıştırır, bir müd
det sonra işi ters gider, 
belkide iftas da edebilir de 
vir hakkı bu kiracılarımız 
ın almuş oldukları hava pa 
raları onların son tutanak
ları olduğundan çok önem 
lı dir. Bunun | için Devir 
haklarını serbest bırakılma 
sim teklif ediyorum demiş 
tir. Bundan sonra devirT
meselesi oya sunulmuştur.

Böylece çoğunlukla;
dükkânların .devir hakkı 

yine tanınmıştır.
Daha sonra gündemde- 

maddelere geçilmiş, dört it
faiye eri alınmasına, soğuk 
hava deposu kiraya verilme 
si için Encümene yetki ve
rilmesine oy birliği ile ka
rar verilmiştir;

• muşlardlr. Madem Devleti yönetemiyorlardı, Madem Türkiye’yi
• uçuruma getirmişlerdi, ne işleri vardı tekrar iktidarda. Ama de- O 
0 dik ya! şikar çevreleri : kurnazdır, güçlüdür ve yine oynamış- o 
a lardır oyunlar mı, kullanmışlardır güçlerini, q

Her türlü aşırı dışa bağımlı fikir ve yönetimin dışında, $
• bölünme halkımızın fedakâ lığı ile ortadan kalkabilir. Gençlik ®
O -t» uçlara bağlanmadan. Sermayedar oyunlarına gelmeden O
0 birleşmeli bu yoksul ülkeyi halk için, millet için, Türk için o
j nvîruiidırmahyız. Fedakârlık hepimize düşüyor. Önceleri oynan- q

| mış ayunlarl gözün ün e alarak Parti, çıkar, oy ve menfaat gibi §
0 emelleri bırakıp tek güç halinde birleşmeli ve bu ülkeyi O 
u uçurumun konarına itenlere, çıkarlarına çıkar eklıyenlere bizi O 
0 birbirimize düşürenlere karşı güçlenmeyiyiz. Bölünmenin o 
0 kimin işine yaradığım, Ülkemi zir ne hale geldiğini gördük. Ya- § 
$ nn bunun hesabım hepimiz vereceğiz. Yoksul halk bunu biz- § 
! den saracak- . Ona göre gözümüzü açmalı, bölünmemen, tek • 
! güç alarak, bir Türk milleti olmalı kalkınmanın yollarını akıllı o 
0 yollarda aramalıyız. Yegâne çözüm yolu budur. O

•8000000000000000000000001 1000000000000000000000

Gemlik ASliye Hukuk Hakimliğinden İlân
Nüfusda Ayış olan soyadımı Gemlik Asliye Hukuk 

HsklmliğİDin 22.1. 1974 tarih 973/623 esas 974/4 sayılı 
karan île Ayışık olarak tashih ettirdim işbu tashih ka
os oyunu duyurumak üüere ilan olunur.

I

Bursa- Gemlik- Yalovada çekimine baylanacak 
olan (HİSSEDİLMEYEN ASK) isimli foto Romanda 
oynayacak Bayanlara ihtiyaç vardır, İsteklilerin 
müracaatları,

MÜRACAAT FOTO SERAP — GEMLİK

Domuz yerine 
arkadaşını vurdu
Baytarafı I nci sayfada 
şekilde yaralamış olup, ya
ralı derhal hastaneye kal
dırılmıştır.

Olay günü üç arkadaş 
Katırlı Köyünden Domuz a- 
vına çıkmışlar, bir müddet 
sonra önlerine çıkan bir do
muzu yaralamışlardır. Ya
ralı Domuz kaçınca peşin
den, birbirlerinden ayrıla
rak giden arkadaşlardan 
Mustafa Yıldırım çalılıklar 
içinde bir hışırtı duymuş, 
bunun yaralı Domuz olabi
leceği zannederek ateş et
miş, acı feryatlarla kendi
ne gelen Mustafa Yıldırım 
hemen çalıların içine gire
rek yaralanan arkadaşı Os
man Temel olduğunu göre
rek şaşırmıştır.

Yaralı Osman Temel 
derhal Bursa özel Hasta- 
hanesine nalhedilmiştir.

Fakir Halka 
Yiyecek 
Dağılılıyor

Dağıtılmak üzere 9000 
lira civarında paketlenmiş 
Toz şeker, fasuliye pirinç, 
makarna gibi gıda madde
leri fakir halka dağıtmak 
için Recep Yüzücügil tara
fından Belediyeye teslim et
miştir. Bir kaç günden be 
ri fakir halka Belediye
de dağıtılan bu yiyecek 
maddeleri, fakir halkı çok 
memnun etmiş olup, Sayın 
Recep Yuzücügil’in bu ör
nek hareketi diğer Zen
gin esnaf ve Halktan bek
lemek zannedesek fakir 
halkın ümüdü olacaktır.

OMarj |
Dinlenme
Tatiline girdi

İlkokul, Ortaokul ve 
Liseler bugün bütün yurtta 
birinci dönem, dinlenme ta
tiline girmişlerdir. \

Dinlenmeftatili 17 Şu
bat pazar akşamı -ona ere
cek ve ikinci dönem çalış
maları başlıyîcaklardır. .

Bugün İlkokul, Ortao 
kul ve Liselerin ilk devre 
notlarını bildiren karneleri 
dağıtılmıştır.

Dursa İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinde Sınavlar Dasladı

Bursa İktisadi ve Ti
cari İlimler Akedemisi ara 
sınıflarında Şubat dönemi 
sınavları bu sabah başla
mıştır.

öğrenildiğine göre 20 
gün sürecek bu sınavlarda

başarı gösterenler bir üst 
sınıfa devam' hakkı kaza
nacak başan gösteremeye n 
ler ise Mart ayında bütün
leme sınavlarına girecekler
dir.

t
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KOALİSYON HÜKÜMETİ 
GÖREVE BAŞLADI

MEHMET SEVİNÇ’in 
8 TABLOSU
SERGİLENİYOR

Kısa bir zaman önde 
resim- yazı atelyesi açan 
emekli Öğretmen Mehmet 
Sevinçin sekiz adet tablosu 
Bursa Güzel Sanatlar Gale

CHP. MSP. Jtoalisyo- 
undan oluşan yeni lıükü- 

ttet perşembe günü Millet 
Mecl sinde muhalefetin Mec
lisi terk etmesine rahmen 
güven oyu almış ve yeni 
görevine başlamıştır.

Millet Meclisinde ve 
Cumhuriyet Senatosunda 
hazırlanmış olan koalisyon 
■ogra mininin okunmasııi- 
4ın sonra geçen Pazartesi 
günü programın eleştirilme
sine geçilmiş AP. adına 
«öz alan Genel Başkaniarı 
Süleyman Demirel AP. nm 
kırmızı oy kullanacağın 
belirtmiş. DP. adına konu- 
Şan Denizli Millecyekili 
Hıian Korkmazcan’da DP.

tediye Caddelere 
' Jöp Sepeti Koymalı

r İlçemizin işlek cadde
mi üzerindeki beton dirck- 

' er üzerine çöp kutularının 
ssılması caddelerin daha 
.İtiniz tutulmasına hizmet 
■etektir. Belediyenin gö- 
nvhrinden biride şehirle-

r E , t
#ı temiz tutmak ve temiz 
tutulması içi» gerekli ted- 
birleri almaktır.

Gazetemiz Belediye yet. 
pililerine bu sorunu hatır
attır, turizm mevsimine gir
meden çözümlenmesini bek- 
leriz

CHP. Grup Başkan vekilleri bir bildiri ile 
A P.si Halkın desteğini yitirmenin Hırçınlığına 
düştüğünü kamu oyuna açıkladı.

niu rmızı oy kullanacağı
nı bildirmiştir. Muhalefet 
Partilerden• CGP. adına ko
nuşan Turhan Feyzioğlu’da 
Partisinin olumsuz oy kul- , 
lanacağını bildirmiştir. 
Millet Meclisinde BP. sini 
tek Milletvekili ile tanıtan 
başkanı Mustafa Timisi ise 
olumlu oy kullanacağını 
belirtmiştir,

Millet Meslisindeki gö
rüşmelerden bir tam gün 
geçtikten sonra görüşmeler 
Çarşamba günü de Cumhu
riyet Senatosunda görülmüş 
ve güven oylamamda Ana
yasa gereği bir gün sonra 
yani Perşembe günü Millet 
Meclisinde yapılmış. CHP.

K. Kumla yolunda 
Trafik kazası

8 Şubat Cumartesi gü
nü Küçük Kumla - Gemlik 
yolunda bir trafik kazası 
olmuştu*'.

Gemlik’ten Küçük 
Kumla’ya gitmekte olan 
inşaat müteahhiti Ruhi Tür
kân’a ait Murat oto ile 
Küçük Kumla Muhtarı « 
Şeker Hakkı»’ ya ait özel 
oto fazla hız yüzünden yol
da çarpışmışlardır. Kazada 
iki kişi yaralanmıştır.

Yaralanan Ruhi Tür
kân’ın eşi hastaneye kal
dırılmış, öbür yaralı ise 
ayakta tedavi görmüştür.

MSP. Hükümeti 235 EVET 
136 .i A YIR 2 ÇEKİM

SER, ov almış 75 Millet 
vekili de oylamaya katıl
mamıştır.

Güven oylamasının ya
pıldığı sırada MSP. Genel 
Başkanı Necmettin Erba- 
kana dinleyiciler tarafından 
tezahürat yapılmasına AP.

IIMI Bısorrtoo Bitirme Sınav
Kursları Açıldı

20 Şobat’ ta yapılacak 
olan İlkokulu dışardan bi
tirme sınavlarına hazırlık 
olmak üzere II Şubat pazar 
tesi akşamından itibaren 27 
Mayıs İlkokulu Salonların
da Gemlik Halk Eğitimi

TEKZİP

Lisemize ait yanlış bir 
haberin Sayın gazetenizin 
2 Şubat 1974 gün ve 33 
sayılı nüsasında yayınlandı 
ğı görülmüştür.

Olay şöyledir: 3 ı 1 1974 
günü ders yapmayıp dersin 
de teyp çalmakta olan bir 
öğretmen arkadaşımtarafın- 
dan;

” Lütfen teyp çalmayı, 
bırakarak ders işleyiniz,, 
şeklinde göreve davet edil-

Devamı Sa- 4 e 

ve DP. üyeler iç tüzüğe 
ayrı diyerek protestoda bu
lunmuşlar ve Millet Mecli
sini terk etmişlerdir.

Bu. konunun tartışma
sı devam ederken yeni hü
kümet tebikleri kabul et
miş ve çalışmalarına he
men başlamıştır.

Merkezi Müdürlüğünce üc
retsiz- olarak gece kursları
nın açılacağı öğrenilmiştir.

Gece Kursları için ka
yıt işlemleri yapılmağa baş 
lanmıştır.

risinde sergilenmek için 6e 
çilmiştir.

Bursa Güzel .Sanatlar 
Galerisi Müdürlüğüne dü
zenlenen amatör ressamlar 
resim sergisine on altı ese
rini götüren ressamın sekiz 
eseri sergilenmek için seçil 
miştir. Seçilen eserler ge
nellikle sanatkârın son çalış 
malan olduğu saptanmıştır.

Amatör ressamlar sergi 
si Bursa Güzel Sanatlar Ga 
lerisinde 11 Şubat 1974 gü 
nü açılacak ve on beş gün 
sürecektir.

T. Ö. B.-DER.
KURULDU

Türkiye’ nin en büyük 
Öğretmen örgütü olan Tüm 
öğretmenleri Birleştirme ve 
Dayanışma Der- (TÖB-Der) 
Gemlik Şubesi ilçemizde 
kurulmuştur.

Kuruluş işlemleri ta
mamlanarak Kaymakam
lığa sunulan (TÖB-DER) 
in üye sayısı elli kişiyi geç
tiği öğrenilmiştir.
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pgoruş
■ »Kitaplar ve Düşünceler Özgürlüğü

te ve Dış 
Haberler
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‘Kitaplar tarihler boyu insanlarla var olan ve 
her çağıa düşün ürünlerini içinde bulunduran ya
şanan medeniyetlerin insan düşüncelerini gelecek 
kuşaklara en güzel sunacak, onların yaşantılarına 
yön verecek yazılı kaynaklardır. Ama yazının bu
lunmasıyla yazılmaya başlıyan yazılı kaynaklar 
(kitaplar) her çağda düşünceyle birlikte suçlanmış
lar ve onlarla birlikte mahkûm edilmişlerdir;

Toplamlardaki yönetici güçler bir hüküm sür
me sevdasına kapıldıklarında, kendi düşüncelerin
den başka türlü düşüncenin yaşamamasını istemiş 
ve düşünceyi - düşünceyle birlikte - kitaplarda yok 
edilmek istemiştir. Tarihin sayfaları bunlardan gü
zel örnekler sunmaktadır bizlere. Hitler'in Nazi 
Almanya'sında, Faşist İtalya'da, Çarlık Rusyasmda 
, S. S. C. Birliğinde kitaplar düşüncelerle birlikte 
mahkûm edilmişler, alanlarda binlerce değerli ki
tap yakılmıştır

Dün kitaplar ve insanlar suçlanmışsa bugün 
suçlanmalar bitmiş midir? Elbet ki bitmemiştir. Dü
zenler kimi kez düşünceyi yok etmek isteklerinde 
yarış etmektedirler, örneğini son yıllarda açıkça 
gördüğümüz olaylar bunu doğrulamaktadır. S. S. C. 
Birliğindeki düzen NOBEL kazanmış bir düşünür 
olan Aleksandır Soljenitsin’e yapılanları tüm dün
ya kamu oyu yakından izliyor.

Ülkemizde de son yıllarda kitab düşmanları ço
ğaldı. Yüzlerce kitap yasaklandı, düşünceye zincir 
vurulmak istendi, kendisinin bir parçası olduğunu 
kabul ettiğimiz batı demokrasilerinde her türlü 
düşünce özgürlüğü serbestken, 1961 Anayasasıyla 
batılı anlamda düşünce özgürlüğüne kavuşan Türk 
Toplumunu özgürce düşünmekten, özgürce yaz
maktan uzaklaştırmak ve kendileri gibi düşündür
mek sevdasına düştüler. Aydınlar kitapçılarda yıl
larca serbest alarak satılan kitapları alıp okuya
maz oldu. Okumak için daha önce alanlarsa ki
taplıklarında bulunduramaz oldular. Nihayet ki
taplarda yazarlar, çevirenler ve okuyanlar suçlu 
sayıldı. Aydınlarımız okuduğu kitabı yakmağa ve
ya topr.ağa gönmeğe zorlandıla •. Sonrz Meclis kür
sülerinde demokrasi havariliği yapıldı.

Çağdaş Batı toplamları bu tutumumuzu kınadı 
. Ama blzdeki demokrasi havarileri Batı toplamla
rının sözcülerine de kulp taktılar. Sonunda Türki
ye batı toplamlarının bir parçasıolmalımıdır? Olma- 
malımıdır? Türkiye AET kalmalımıdır? Kalmamalı- 
mıdır? Konularında tartışmalar açıldı.

Şimdi yeni hükümet düşünce özgürlüğünü sağ- 
lıyacağını ve bunun için gerekli ya*3 değişiklikle
rin’ yapacağını söylüyor. Öte yandan çug gerisi 
düşüncede olanlar daha da düşünceye zincir tak
mak istiyor.

Türkiye'de çok şey değişiyor. Bu çağın gereği. 
Buna uyamıyanlar, yerinde saymak istiyenler, düş
meğe mahkûmdurlar. Bunu her zaman söylüyoruz. 
Tarih yanılmaz yanılanlar çağına uymasını bilmi- 
yen, düşünceye zincir vurmak istiyen kaim kafa
lılardır.

Ürdün de Bedeviler

4]

4

Ayaklandı
Ürdünde 5 gündür de

vam eden ayaklanmanın 
büyüdüğü ve isyancı kuv
vetlerin Amman'da Krali
yet sarayını kuşattıkları bil
dirilmektedir.

Alman haberlere göre 
âsi kuvvetler Kral Hüse» 
yin’ebir ültimatom vererek 
Başbakan Zeyd - El - Rifai 
başkanlığındaki hükümetin 
işbaşından uzaklaştırılma
sını ve yerine askerî bir 
hükümet kurulmasını iste
mişlerdir.

40 
nı 
El

isyana elebaşılık eden 
Zırhlı Tugay Komuta- 
Gcneral Halıd El- Hacı 
Mecali, ayrıca Sovyet- 
Biriiğinden roket ve fü-

zeler gibi silâhlar sacın a- 
hnmasını istemiştir.

5 gün önce başlayan 
Kral Hüseyin’in ABD zi
yaretini ertelemesine yol 
açan ayaklanmasının en az
iki tümene
dirmıştir. 
rece sıkı

sıçradığını bil— 
ülkede son de-

sansür
dığıdan haberler genellikle 
Kral Hüseyin’in baş düş
manı olan Filistin çevrele
rinden gelmektedir.

Öbür yandan TRT yo
luyla alınan haberlerde ise 
Kral Hüseyin’in duruma 
hakim olduğu bildirilmek
tedir.

Nüfus Cüzdanlarının
Şekli Belli Oldu
Haziran ayında değiş

tirilecek olan bugün kullan
dığımız nüfus cüzdanları 
yerine tek kart halinde ve 
plâstik koruyucu içindeki 
nüfus kartları verilecektir.

Kadınların nüfus kart
lan san, erkeklerin nüfus 
kartlan ise mavi renkte o- 
lacak, bunlar on yılda bir 
yenilenecek ve onbeş ya
şından büyük olanların re
simleri bulunacaktır.
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şiir köşesi
BİR AKŞAM GEÇTİ

Bir Buıutki üstümde. 
Ata bildiğine kara. 
Süzülen yağmur damlalarınla. 
Geçen akşamlarda.

Bir hatıram daha geçti. 
Süzüle süzüle gözlerimin önümde. 
Ala bildiğine, kata bulutlarla dolu, 
İşte, bir aksam daha geçti böylece.

Kader arkadaşım oldu.
Bundan böyle geçen aksa mİ dr. 
Yine bir kara bu!ut ki-, üstümde.
Hatıralarımla birlikte, akşamlar geçtikçe

Sonbahar mevsimi gelince. 
Baha da çok hüzünleniyorum.
Hergeçen günden biraz daha çok.
Kalbime bir şeyler oluyor, içim burkuluyor, 
Ağlamak, hıçkırmak geliyor içimden.
Bir taraftan Eylül yağmurları. 
Bir taraftan yaprakların dökülüşleri. 
Bir taraftan da bitmek bilmeyen. 
CamiHerde selâ sesleri.
Beni kahrediyor.
Bana, acı ve hüzün veren şeylerin tümü. 
Hep sonbaharlarla birlikte başlıyor. 
Tıpkı onu sonbaharda kaybettiğim gibi. 
Ama, bizimki ecel ayrılığı oldu, 
İhanet etmedi' bana, etmezdi de. 
Tutulmuş olduğu amansız bir hastalık 
Ayırdı bizi birbirimizden, 
0 şimdi kara toprakla başbaşa. 
Doyamadı geçliğine.
Nasıl seveyim şu melûn sonbaharı.
En sevdiğimi aldı elimden.
Çok gördü onu bana
Şimdi boynu bükük garip kuşlar gibi kaldı 
Onun ve sonbaharın acı anısıyla başbaşa.

lOOCooooecescoocGSöSğscosöcı

HALKTAN KÖRFEZE MEKIUPLA1
Bu köşeyi siz Sayın Gemlik3 Tilere ayırdık. ! 

Bizlere başta çevremiz sorunlarını dile getiren 
isimli ve imzalı yazılarınızı bekliyoruz.

Birimizin sorunu hepimizindir. Sorunları
nızı duyuramadığınız yerlere gazetemiz araahfı 
ile duyuralım.

«Halktan Gemlik Körfeze Mektepler» Kö
şesi Ali Şirin Pasajı İstiklâl Caddesi Gemlik
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ve Güzelleştirme

Derneği Tüzüğü
—GENEL HÜKÜMLER
İçmeğin. adı ve merkezi
ladde 1—Derneğin adı ** Haydariye Köyü Kalkışı hr<n.ı ve Güzelleştirme Derneği” 

dir. Merkezi Haydarîye Köyüdür. Şubesi yoktur.
'emeğin amacı ve faaliyetleri :
ladde 2=Dernek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için faaliyette bulunur.

a—Faaliyet sahası içinde sulu ziraate geçişi sağlamak.
b—Çevrede bulunan ormanları korumak ve bu amaçla orman idaresi ile iş bir

liği yapmak.
e—Çevreyi bir av merkezi haline getirmek, usulsuz avlanmaların önüne geçmek 

ve av hayvanlarını koruyarak düzenli çoğalmalarını sağlamak.
ç—Okul müdürlüğü ve köy muhtarlığı ile ilişkiler kurarak çalışmalarında yar

dımcı olmak.
d—Çevreyi insan sağlığına uygun bir hale getirmek için çevre sakinlerini sağ

lık konusunda eğilmek ve uyarılarda bulunmak.
e—Köyün elektirik ve yol sorununun hallinde köy yöneteciliriyle ortaklaşa ça

lışmak onlara yardımcı olmak.
erneğe giriş şartlan
adde 3—18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, belli ö- 

— demi vermeyi yüklenmiş herkes derneğe üye olabilir. Üyelik sıfatı iki üyenin 
teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile kazanılır.

emekten çıkma ve çıkarılma
ıe 4—Her üye bir ay önce istifasını yazılı olarak vermek şartıyla dernekten 

çıkma hakkına haizdir.
5—Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, derneğin yetki
sini almaksızın her hangi bir vecibe altına sokanlar dernek amaçlarının ger
çekleşmesini zorlaştıranlar, temyiz kudretini kaybedenler yönetim kurulunun 
teklifi ve disiplin kurulunun kararı ile dernekten çıkarılırlar.
yüklendiği aidatı vaadettiği dönemler içinde ve halkı bir neden olmaksızın ö- 
demeyen her üyeye yazılı olarak ” hatırlatma ” yapılır. Yazıya rağmen verilen 
mehil içinde birikmiş aidatını ödemeyen üyenin üyelik sıfatı yönetim kurulu 
kararıyla sona erer. Kaydı ”üye kayıt defteri” nden silinir.
6—Dernekten çıkanlar ve çıkarılanlar dernek malları üzerinde hiç bir hak 
iddia edemezler.

DERNEĞİN ORGANLARI

Genel kurul

ladde 7 Asil ve fahri üyelerden teşekkül eden derneğin en yetkili organıdır. Fahri 
üyeler kongrelere katılır. Oy hakkı' ve aidat n/ecmurıyeti yoktur. Yönetim 
denetim disiplin kurullarına seçilemez.

ladde 8 Genelkurul her yıl Ocak ayı içinde yönetim kurulunun tesbit ve ilan ede
ceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarının 
gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin ya* 

zıh isteği üzerinede olağanüstü olarakta toplanabilir. Genel kurula katılacak 
üyeler enaz 10 gün önceden toplantının yeri saati günü ve gündemi mahalli 
gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Keyfiyet mülki amire yazı 
ile bildirilir. Toplantı yeter sayısı mevcut üye sayısının yarıdan bir fazlası
dır. Bu yeter sayı ilk toplantıda sağlanamıdığı taktirde aynı şartlarla yeni
den çağrı yapılır. Bu ikinci toplantıda nisap aranmaz. Ancak katılan üye 
sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki 
katından aşağı olamaz. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alın
ır. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

idde 9 Genel kurulda yanlız gündeme konulan maddeler müzakere edilir. Ancak 
mecut üyelerin en az onda birinin isteğiyle teklif edilen maddeler gündem 
haricide olsa müzakeresi mecburidir.

[
dde 10 Genelkurula katılacak üyelar yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adla

rı hizasına imza ederek toplantı yerine giderler.

Devamı gelecek sayıda
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6 Yeni Hükümet programının Mecliste güven oylaması ya* 
6 pılırken sağ parti gruplarının meclis salonunu terk etmeleri 
| vatandaş Derin derin düşüncelere sevk etti.

| Millet Meclisinde en önemli bir konu ele alınmış mil* 
x letin kaderini tayin edecek dört yıllık bir program oylama*
S sında sen tut dinleyici localarındaki dinleyicilerin güven oy* 
& lamasında olumlu oy kullanan bakanları alkışlamalarını baha* 
fe ne ederek salonu terk et» ondan sonra grup toplantısında 

& h.eclis başkanın) görevsizlikle suçlat daha önceden hazırlan- 
mı; bir oyun de, dinleyici localarına militanlar doldurulup 

z 1 izlerin oy kullanmalarına engel olunmak isteniyor da, biz 

x mecliste rahat rahat oylarımızı kullanm'yacak mıyız De- Mec- 
K lis iç tüzüğüne, göre halkın dışarıya çıkarılması gerekliydi 
K Meclis başkanı bunu yapmadı, bizlerin oy kullanmalarını en*
6 gelledilerde.
6 bunları söylemekle kimleri kandırmak istiyorsunuz.
I Sayın DEMİREL

y Yoksa bu hareketlerinizle parti içindeki size karşı olan 

x muhalefeti kaldırmak, yerinizi sağlamlaştırmak mı istiyorsu- 
| nuz? Yoksa muhalefeti hazmedemediğinizden mi? Neden bu 
| feryad?

& tvet Meclis iç tüzüğünün 145. maddesi, Mecliste görev 
yapılırken, gürültü ve aşırı hareket eden dinleyiciler salon*

| dan çıkartılır der.
x Tüzük böyle der ama, bu hareket Mecliste yapilmamiş- 
2 şa buna bir şey diyeceğimiz yok, neymiş M. S. partisi Genel 
& başkanı sayın Erbakan güven oylamasında cevap verirken a- 
6 şırı tezahürat yapılmışda ondanmış, bu feryatları. Bu jös- 
6 teriyi yapanlarda localara kurulmuş militanlarmış- Halt etmi- 
( şin Demirel, demek sizi alkışlamıyanlar, size gösteri yapmı- 
l yan halk militan, anarşiz, asi kişiler öylemi.
X Oy/amanın yapıldığı gece Teleyizyonun 21.30 haber 
x bülteninde olayları açık açık gösterdi, kemde tek tek. Sizin
i oylamanızdan sonra, siz hayır dedikten sonra yine sizin gu-
> ruplarınızdan kulakları tırmanırcasına alkışlar ve yaşa sesle*
| ri, sıra Erbakana gelince de bu kez kendi guruplarından
? ve dinleyici localarından da aynı sesler geldi ve bu kez
K de sizin guruplar hep birlikte araya fırladığınız, Başkanlık
x kürsüsüne doğru bsğırışmağa başladığınız, daha sonra seyirci*
K lere doğru ha eketlerde bulunduğunuz ekranda görüldü. Bu
» otayEr olurken sık sik Meclis Başkanı sayın Kemal Güvenin
L Görevliler lütfen vazifelerinizi yjpmız, beyler sîzleri de suku
ta nete davet ederim* lütfen yerlerinize oturunuz dedikleri duyul-

du, tizler sayın Kemal Güvenin çağrılarına kulak asmadan ken~ 
dinliden geçmiş, etrafa laf yetiştirmeğe çalıştığınız ekranda srk 
sık yine gözüktü, kimse Meclis Başkonını ve yeni hükümeti bu

K konuda suçlamaz, sayın K. G. görevini yapmıştır. Daha ne yo- 
pabilirdi 'aşağı ya înipte aranıza girip Sizi bir yana seyircBeri

i bir yana mı çekjeydi, unutmayın ki M- yetkifi ttmmlu yerlerde 
i Yapılacak işleri güvenlilere aktarır onların yapmasını sağlar 
k Ki sayın Kemal Güven de gerekeni yapmıştn*. Koinmnko te 
L mevıuda kimseyi suçlamak sîzlere yakışmaz.

| Devamı Sayfa 4 de
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Gemlik Güven Basketbolün Finale Kaldı
5 Şubat akşamı Bura a 

Atatürk Kapalı Spor Salonu» 
da yapılan basket maçında 
Çahspor Basket takımını 
72 -47 venen Gemlik Gü- 
venspcr bu akşam Mensu
cat Basket Takımı ile son 
karşılaşmayı kaybetse bile 
finalleri oynamayı hak et- 
a iştir.

Çahspor Basketbol ta
kımı île yapılan karşılaşma
da üstün bir oyun çıkaran 
G Güven maçı açık farkla 
almıştır. -

G. Güven*in sayılarını 
su oyuncular yapmıştır; 
Torna (10) Ziya ( 16) Me
lih (24) Erkut (6) Recep 
(4) Adnan (2) Alpar(lO) 
Zafer (0)

Finallerde Bursa’nın 
dev basket takımları kıya
sıya yarışacaklar ve sonuç 
Bursa şampiyonunu meyda
na çıkaracaktır.
Bu mücadeleye Bursa Spor 
SAS G. Güven, mensucat 
katılacaktır.

I | Hılıfleks
Yer Döşemeleri, Modern Kilimleri 

ve
| Muhtelif Renk, Desen ve Boylunla 
halıfleks halı çeşitleri

G. Güvenin Futbol 
Maçları Başlıyor

Bursa ikinci Amatör 
Küme futbol maçları bu
gün başlanıştır. İlçemizin 
ikinci kümedeki tek takımı 
G. Güven Spor yann Ata
türk Stadyomunda Mudanya 
ile karşılaşacaktır.

Saat 12. 30 da başlıya 
Cak olan iki denk küvetler 
mücadelesinin çok çekişme
li geçeceği sanılıyor.

TEKZİP

7. Sayfanın devamı

iniştir. Bu sözlerde bir ha
karet söz konusu değildir. 
«Ders yapmakta olan staj
yer bir öğretmene hakaret 
edildiği» şeklindeki haberin 
gerçeği budur. Haberin bu 
şekide düzeltilmesi.

Gemlik Lisesi Müdürü 
Mehmet Çapın
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Başta rafı 2 net Sayfada o

Gurup toplantısında yapmış olduğunuz konuşmanızda par- g 
© ti içinde sarsılmış olan durumunuzu kuvetlendirmek için veya- ğ 
0 butta muhalefeti haznedemediginiz için bu tavırları takınıyorsa-. O 
® r. z nedir bu son günlerdeki hareketleriniz. O

Yukarıda bahsettiğimiz olaylara hep sîzler sebep oldunuz !î 
O fi- nu başkalarına maietmiğe çatışıyorsunuz, salonuda sîzler ye- 
© ni hükümetin programını hazmedemediğinizden terk ettiniz. O 
2 Sonra salondan attırmak istediğiniz kişiler kimlerdir bu vatan- O 
® m evlatları değillerini, onların reyleriyle sîzleri bu mevkilere © 
® getirmedilermi, bu halk sîzleri buralara getirdiği gibi indirmesi- ® 

de bilir. Halka ve meclise saygılı olalım halk sizden hizmet ® 
| kliyor, DEMAGOJİ değil. O
•®©©©«©«©©©©©©©©©©©©©©®©©l  <©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 

fabrika f'iatına 

hahffleks 
non - woven yer döşemeleri

Gemlik Bayiliği

İstiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı No 3 - Gemlik Tel.: 797

Duru fleks
İstanbul«
Dora fleks
Marley

KONGREYE ÇAĞRI
GEMLİK BALIKÇILAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yapılması kararlaştırılan olağan üstü 
Genel kurul toplantısı 24- Şubat- 1974 Pazar günü saat 
14 de Bahkpazrı makalesi I. No lu caddedeki Lokal bi 
Hamızda yapılacağından Sayın üyelerimizin teşriflerini 
ıic> ederiz.

Belirtilen günde nisap temin edilmediği takdirde 3 
Mart 1974 pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

GÜNDEM 9- 2- 1974 Yönetim Kurulu
I- Açılış ve sayı duruşu 2- Divan seçimi ve yoklama 
3- Faaliyet ve hesap raporlarının okunması ve mü

zakereci 4- İdare heyetinin ibrası 5- Aidatını ödemiyen 
üyelerin durumu hakkında görüşme 6- İdare heyeti ve 
murakabe heyeti geçimleri 7- Dilekler ve kapanış

Döşeme işleriniz seri ucuz ve
Gemlik Bayiliği

EROL — HÜSEYİN GÜLER

| İstiklal Cad. Ali Şirin Pasajı No. 3 - Gemlik Tel.:
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Hv. Org. Ahmet DURAL
Törenle Toprağa Verildi

Yüksek Askeri Şûra ü- 
I yesı Hava Orgenerali Ah- 
I met Dural getirdiği ince 
I barsak ameli vatından sonra 
I bakılmakta olduğu Gülhane 
I Askerî Tıp Akademisinde 
I 14 Şubat Perşembe gecesi 
I saat i. 30 da vefat etmişti.

SAŞ SAĞLIĞI
14. Şubat 1974 günü kaybettiğimiz Gemlik* im- 

îzin yetîşdîr^iği değerli Kumandan Org. AHMET 
DURAL*ın ailesine, yakınlarına, dost ve akraba
ları île bütün ADLİYE Köyü halkına baş sağlığı 
diler, Gemlik Körfez Gazetesi Ailesi olarak acıla
rını paylaşırız.

Amatör Ressamlar Sergisi Açıldı

Dural Paşa ölmeden 
önce ailesine verdiği vasi
yet üzerine doğduğu köy 
ulan ADLI YE’de babas’iıın 
yanına gömülmesini istemiştir

Merhumun cenazesi dün 
Ankara Maltepe Camiinde 
kılman cuma namazından 

sonra Bursa’ya getirilmiş 
ve Askeri Hastanede bir 
gece bekledikten sonra bu
gün törenle Adliye Köyün
de toprağa verilmiştir.

Orgeneral DURAL , 
1921 de Gemlik Adliye Kö
yünde dünyaya gelmiş 1941 
de Hava Kuvvetlerine ka
tılmıştır. İki yıl îngi tere’- 
de bulunmuş 1955 yılında 
da Hava Harp Akademisi
ni bitirerek 1963 yılında 
Tuğgen< rıi ve 3. Hava Kuv
vetleri kumandanı olmuş
tur. Bundan sonra munta
zam olarak terfi eden Du
ral Paşa Hava Kuvvetleri 
Kurmay Başkanlığı da yap
mış, Genel Kurmay Bas

kanlığından Ürdün ve Ü- 
topya Krallıklarından liya
kât madalyaları almış, 1973 
yılında Orgeneral ve Yük
sek Askeri Şûra Üyesi ol
muştur.

Orgeneral iyi bir aile 
reisi olduğu kadar alçak 
gönüllülüğü ile de tanınmış 
olup 3500 saatten fazla u- 
çuşda yapmış usta bir pilot
tur.

il Şubat 1974 Pazar
tesi günü Bursa Güzel Sa
natlar Galerisinde açılan A 
matör ressamlar resim ser
gisi büyük ilgi görmüştür..

Amatör ressamların ça 
kamalarından meydana ge

Galeride sergiyi izliyen meraklılar görülüyor.

İlçemizde İçkisiz Izgara Salonu Açıttı
Şehrimizde ailece ye

mek yenecek içkisiz bir ız 
gara salonun açılması mem 
nunlak yaratmıştır.

Ealıkpazarı 1 nolu cad 
dede hizmete giren RODOP 

len sergiyi her gün binler
ce meraklı gezmektedir. Î1 
çemiz ressamlarından Emek 
li öğretmen Mehmet Sevin 
cinde 7 tablosunun yer. al
dığı sergi ay sonuna kadar 
açık kalacaktır.

Izgara salonu dün öğle vakti 
davetliler huzurunda açıl
mıştır.

Yeni açılan Rodop Iz
gara salonu Sahiplerini kut 
lar, hayırlı olmasını dileriz

t«Ktww »«i ııntiJ«gw»uttizrazıı«Mrnznu©MzzMPWM»

II
Eski Kaymakam
TALÂT SUNGUR

Gazetemizi Kutladı
Bir süre önce kasa- I 

hamızdan Gelibolu Kay
ma kamhğınaatanan es
ki kaymakamımız gön- 

’ derdiği kart ile gazete
ci mizi Kutlamıştır.

Sayın Talât Sungur- 
! «n kutlama yazısı şöyle- 

dır.

Gemlik Lisesinin Başarılı Öğrencileri

I if
Göndermek nezaketinde | 

; bulunduğunuz Gemlik Körfez I 
Gazetesini zevkle okuyorum ı

I Mahalli sorun ve haberleri j 
I aksetmesini gayet iyi bilen-! 
I gazetenizi başarılar diler, ' 

mensuplarınım kutlar se | 
hm ve saygılar sunarım.

TAI.Â.T SUNGUR

1973/ 1974 öğretim yı- Bu öğrencilerin ders-
lı birinci döneminde Gem- lerde old uğu karar okul i-
lik Lisesi ve Ortaokul sı- çi ve okuıl dışındaki davra-
ntfları öğrencilerinden te- nışları yönünden de üstün
şükkürve taktirname alan- oldukları okul idaresince
lan sayın okuy ucalarımıza belirtilmiştir.
sunuyoruz.

6E / B Safinaz Canlı Teşekkür
9> Nilgün Karakuş Teşekkür

6 Fen/ A Nuriye özden »9

6 Fen/B

>9

Oya Fırat 
K. Belma Şeritçi 
Sevinç Bilen

Ta kd ir name
99

5 EZ A Meral Akyıldırım Teşekkür
5 Fen/ A Nesrin Öksüz w

5Fen/B Sevil Açıkalm w
9> A. Adil Çamlı 

Melih Erdoğan
Takdirname 

»9

4/c Serpil Taylan
9> S. Aydan Kızıltın Teşekkür
■» Zekai Ateşoğlu 99

4/F Tülin Altınok
3/A 

*>
Ferhat Özden
Orhan Babür

3/C
>>

Hülya Fırat 
Neşe Kara

Takdirnam

9» Nejla Aslan Teşekkür

Davamı sayfa dörtts



(0000000®OOOOOO©©©OO0©©e®G 09©0©©00©©0©©0500©©«:j 
s «2 o

o 
e 
0X _________ •• •• ____________ ■___________ < 0|=goruş= - j 

| .akil âk i 
• ® 
0 °
2 crtia Can O
0   O
O oS ®
O „ , o0 Koalisyon Hükümeti protokolünün basına ve g 
0 kamuoyuna açıklamasında görülen ilk, orta dere- g 
• celi okullara okutulması zorunlu AHLÂK dersleri- © 
g nin nasıl? Kimlerce okutulacağı? Dayanak noktası- o 
g nın nereye oturtulacağı soruları bu konularla ilgile- o 
© nen kerkesin merakla beklediği ve Koalisyon proğ- o 
o ramıncada açık olarak belirlenmediği bir sorun g 
e olmuştur. o

Bu konuda alınacak yanlış kararların açacağı § 
g yanlış uygulama ulusta yıllarca silinmiyen yarala- © 
© ra yol açabilir. Birkez bu dersin okullarda zorun- © 
© lu ders olarak okutulmadaki amaç nedir? Buna ne- o 
o den gerek duyulmuştur? Bu sorulara mantıki bir o 0 o
o cevap bulmak güçtür. Ancak MSP. nin seçimlerde g 
3 söz verdiği kitleye hoş görünme duygusu veya si- § 
0 yasal bir yatırım olabilir. Öte yandan ise CHP. - © 
g nin verdiği bir taviz. §
2 Ahlâk konusunun dayandırılacağı sinirin ne o- S 
2 lacağı da bilinmemektedir. Acaba MSP. nin görüsünü o 
o yansıtacak bir İslâmî ahlâk mı konacak? Bir baş- g 
0 kası mı? o0 . o

İyi ve kötü sözleri ahlâkı tanımlar çoğu kez. § 
g Ahlâk anlayışıda kültüre, çevreye göre değişen bir © 
g yargıdır. Şehirde yaşıyan insanın ahlâk anlayışı le o 
© köyde yaşıyan kapalı toplumdaki bir insanın ah- » 
o lâk anlayışı bir değildir. Doğuda iyi olan batıda g 
0 kötü olabilir. Türk toplumunun kötü olarak de- g 
0 ğerlendirdiği bir davranışı bir başka toplum iyi o- g 
o larak kabul edebilir. Eğitilmemiş, bilinçlenememiş © 
o biri ile eğitilmiş ve bilinçlenmiş kişinin ahlâk an- » 
g layışı uyuşamaz. Bunların yanında bugün iyi ola- g 
g rak değerlendirilen bir davranış, bir düşünce beş g 
g on yıl sonra kötü kabul edilebilir. g
® Sonuç olarak şunu söyliyebiliriz. Yeni hükümet ve g 
g bunun başı Sayın Ecevit zor bir görev yüklenmiş- ® 
0 ™0 tir. Aldığı yanlı} kararlar CHPye bağlanan ümitleri g 
® yok edebilir. Her adım düşünülerek, hesaplanarak © 
® atılmalıdır. Hele ahlâk dersleri gibi karmaşık bir © 
2 konun belli kişilerin amaçlarına hizmet için ha- © 2 o
© sırlanmamasına daha çok dikkat edilmelidir. Yok- o 
© sa yapılan yanlışlıkların bıraktığı izler gelecekte- © 
0 de silinmez. ®
• 2A O- o
«00000009900090000000©2t30 0©0®©000©0©©©©CC 9©©©O
0©«O9«©0O99©9900O *.©©©©©90©©0©<l ©G©©©©©0©0000©©99 
• ■* ’ 1 2

l Kiloyla Kumaş Satışları i 
i Devam Elliyor « 
0 O
j Görülmemiş renk ve desende Elbiselik ş 
l Kumaş çeşitlerini kiloyla GÜLER Mani- s o ©

faturadan temin edebilirsiniz. $ 0 _ , _ Q
© Halitpaşa mah. 2 Nolu Cad. No 107/A - Gemlik g
•0000000©00000000000000®®0000000<1>C> DOOOOOOOOOOOr

6. GÜVEN 3 
lirilye Spor 3

Geçen Pazar günü Bur 
sa Atatürk Stadyumunda 
oynanan G. Güven- Tirilye 
futbol maçında takımlar 
yenişememiş ve maç 3-3- 
bitmiştir»

Gemlik Güven Spor cu 
martesi günü Sölöz Sporla 
Merinos sahasında karşılaşa 
çaktır.

Gemlik Güven bu ma
ça şu kadro ile çıkacaktır.

İsmet- Tuncay- Irfan- 
Erdoğan - Haşan - Canip 
Kubilay Ender.

Köy Muhtarlarıyla
Anket

Devlet İstatistik Ens
titüsünden gelen uzman bir 
13 ve 14 Şubat günleri Köy 
muhtarlarıyla Türkiyedeki 
köy kalkınmasına kaynak 
olmak üzere Gemlik Halk 
Kütüphanesi Salonunda bir 
toplantıda Köy sorunlarını 
kapsıyan bir anket yapmış
lardır.

Yüze yakın soruya cevap 
veren muhtaılar anket çi 
uzmanın karşısında sınava 
giren öğrenciler gibi heye
canlanmışlardır.

şehir haberleri

El Sanalları 
Kursları

Açılıyor
İlçemizde açılması dü

şünülen (Halıcılık, El do
kumacılığı, Siirt tipi Bat
taniye, Trikotaj) kursları 
için Halk Eğitimi Merkez 
Müdürlüğüne kayıt işlemleri 
başlamıştır.

Kadın ve kızların ka
tılacağı el sanatları kurala
rının kayıt işlemleri 20. 2.- 
1974 tarihine kadar süre
cektir.

^ecoooooooooooeooo©35000000000000e 0000000000a

(HALKTAN KÖRFEZE MEKTUPLAR
Bu köşeyi siz Sayın Gemlik’ I il er e ayırdık.

g Bizlere başta çevremiz sorunlarını dile getiren 
isimli ve imzah yazılarınızı bekliyoruz.

J Birimizin sorunu hepimizindir. Sorunları-
e nızı duyuramadığınız yerlere gazetemiz aracılığı 
c ile duyuralım.

aHalktan Gemlik Körfeze Mektuplar» Kö- 
c şeşi Ali Şirin Pasa jı İstiklâl Caddesi Gemlik 
o —
g Gemlik Körfez Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğüne 
g Gazetenizin « Halktan Gemlik Körfeze Mektuplar» 
© köşesinde yayınlamak üzere yazımın konmasını ri- 
0 ca edilir.
O
o Gemlik’imizin sorunlarını böyle bir köşe açarak
o dile getirmemizi sağladığınızdan teşekkür ederim:

I- Gemlik’imizin yetiştirdiği ve bugün Köyünde 
g toprağa verdiğimiz Orgeneral Ahmet Dural’ın adının 
g çarşı meydanına Verilmesini bekleriz.
o 2- Bir zaman önce yapımına başlanan ama bir
0 türlü bitmek bilmiyen Gemlik sahil Rıhtım inşaatı 
o turizm mevsimi gelmeden bitirilmelidir. Bitirilemezse 
© turizm yönünden kaybımız büyük olur Onun için 
ğ bu konu unutulmamalıdır.
© 3- Kasapların hiç olmazsa birinin pazar günü nö
g betçi kalması - eczaneler gibi - dışarıdan gelen turist 
o lere bir hizmet olur sanırım.
O 4- Mahalle aralarında hergün ha., yıkıldı ha...
o yıkılacak diye beklediğimiz evlerin can kaybına
O sebep olmadan yıktırılması yelinde olur.
g ilgililer istekleremize eğilirlerse seviniriz.
0 a
g fervdvn Özbek.
© o
ZOCO90OOCQO«9e9OC©OO©©O©0©00®®OOO0
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! şiir köşesi
o —o © o ___ an ____ aa.

o 
® Satmadı: Bağı bahçeyi
© Emanet bıraktı,
© Sıpa He eşeği...
o Köyden kente
o Bey kapıcı,
o Hanım hizmetçi... Aİ.İ A.KGÜN
o 
» İÇKİ ŞİŞELERİNDE 
O 
o Bu Akşam sabahlara kadar içtim
o Şişeleri sayamadım kendimden geçtim
g Her kadehimde seni seçtim
g İçki şişelerinde
o Denli oldum içmekle

Seninle yaşadım bu gece 
o Seni seyrettim sabahlara kadar

İçki şişelerinde o ...
g Bu benim son kadehim olacak
g Karar verdim içmemeğe
g Her kadehimde seninle oluyorum,
© İçki şişelerinde. _

g ALİ BVLUÇ
o 
O©c© 50 ©©•©©©©©© O 00900 ©0 0©O© © ©«>©© ©5 5 5©«©©59O9<
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HAYDARİYE KÖYÜ KALKINDIRMA 
VEGÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Gecen sayıdan devam

Kongre dernek başkanı tarafından açılır. Toplantı 
yeter sayısını tespit için yoklama yapılır. Yeter 
sayısının bulunduğu anlaşılması üzerine üyeler 
arasından bir başkan bir başkan vekili ve iki 
kştip seçilerek kongre divanı teşkil edilir. Top- 
lantıvı kongre başkanı yönetir. Toplantı tutana
ğı divan üveleri tarafından imzalanır saklanır ” 
genelkurut kararları” da ayrıca karar halinde ya
zılarak aynı şekilde imzalanıp saklanır.

b—Yönetim kurulu
Madde 11-Yönetim kurulu genel kurul tarafından seçile

rek 7 asil ve 4 yedek üyeden teşkil olunur. Oy- | 
lamanın gizli yada açık olmasına genel kurul I 
karar verir. Yönetim kurulu kendi arasında bir | 
başkan, bir ikinci başkan bir sekreter bir say- S 

man ve birde veznedar seçerek görev bölümü yapar. I 
Madde 12-Dernek başkan veya ikinci başkan tarafından 

temsil olunur. Yönetim kurulu derneğin amaç
larının gerçekleşmesi için gerekli türlü tedbiri 
ve kararları alır v« yürütür. Genel kurulun al 
dığı kararları uygular.
Çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak genel ku
rala sunar.
Yönetim kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Oy
larda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. 
Geçerli bir maazereti olmaksızın yönetim kuru
lu toplantılarına üstüste üç defa katılmayanların 
yönetim kurulu üyeliği düşer. Yerine ilk yedek 
üye alınır.

c—Denetleme kurulu
Madde 13-D<ınatleme kumlu Genel kurulca 3 asil ve 3 

yedek üye olmak üzere seçilerek teşkil edilir. 
Demeğin hesaplan denetleme kumlu tarafından 
yılda enaz iki defa denetlenerek sonuç bir rapor 
halinde genel kurula sunulur.

ç—Disiplin kumlu
Madde 14-Disiplin kumlu genel kuralca seçilerek üç ki

şiden kurulur. Yönetim kurulunun teklifi ile mad
de 5 te belirtilen hallerde üyeleri dernekten çı
karma yetkisine haizdir. Ancak karardan önce 
ilgilinin yazılı savunmasını almak zorundadır.

C—MALÎ HÜKÜMLER
Derneğin gelirleri
Madde 1.5—Derneğin gelirleri şunlardır:

a—Üye aidatı (yılda 12 ila en çok 1200) liradır.
b—Bağışlar.

Madde l6=Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numa
ralı makbuz karşılığı alınır.

Giderler fatura ve müsbit evrak ile gösterilir. 
Giderler
Madde 17—Derneğin 250 j L. sı üzerindeki tüm giderleri 
için yönetim kurulu karan gerekir. Ancak 250 TL sı ka
dar başkanın inistiyatifi ile yapılan harcamanın ilk o- 
turumda yönetim kurulunun bilgisine sunulması gereklidir 
Yönetim kurulu b'Ş'anın bu yetkisini geri alabilir.
250 TL sının üstündeki dernek parasının Milli bankalar
dan birine yatırılması şarttır. Bankadan para çekmek 
için yönetim kurulunu» yetki verdiği iki imzanın birlik
te bulunması şarttır.
Ç— ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Tutulması mecburi defterler
Madde i?,—a- üye kayıt defteri

b= Yönetim kurulu karar defteri 
e—Gelen ve giden evrak defteri 
ç—Gelir Gider defteri.
d= Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri

Gayrimenkullerîn Açıkartırma hânı 
GEMLİK İCRA MEMURLUĞUNDAN

Dosya No : 971/85 T.

Hacizli olup satılmasına karar verilen gayrimenkulleriu cinsi, kıymeti, adedi,ev
safı :

I- Gemlik Tapu Sicilinin 4.5.966 tarih, pafta: 4, sahife: 7012, parsel: 7037 kayıtlı 
Gemlik Umurbey köyünde kâin 545 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 
80. 000. lira kıymet takdir olunan bahçeli ev.

2- Gemlik Tapu sicilinin 4.5.966 tarih, pafta: 4, sahife: 7013, parsel: 7038 de ka
yıtlı Gemlik Umurbey köyünde kâin 542 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 
80. 000. 00. lira kıymet takdir edilen bahçeli ev ki cem’an iki parça gayrimenkul a- 
çık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI :

I-Satış I. 4.1974 pazartesi günü yukarıda I numarada yazılı 7037 parsel sayılı gay
rimenkul saat 10.00 ilâ 10.30 arasında, 2 numarada yazılı 7038 parsel sayılı gayri
menkulda saat 10.30. ilâ 11.00 arasında Gemlik belediyesinde açık artırma suretiy
le yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ni ve rüçhanlı alacaklı
lar Varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 
II. 4.1974 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarıla
caktır. Bu artırmadada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi 
şartı ile en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey ak
çesi veya bu miktar kadar millî bir bankanın taminat mektubunu vermeleri lâzım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek üzere mehil verile
bilir. Dellâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver
giler satış bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağa belgeler ile onbeş gün 
içinde dairelerimize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflâs Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir; İki ihale arasındaki farktan ve % lOfa- 
izden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ye hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerin
den tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayı

lacakları, başkaca bilgi alma’i istiyenlerin 971 /85 sayılı dosya numarasiyle memur
luğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îc.îf. K. 126)

( + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı 
sahipleride dahildir.

Bu defterin noterlikçe onaylanması şarttır. Yönetim kurulunca ayrıca Demir
baş ve aidat defteri tutulur. Bu defterlerden üye kayıt defteri karar defteri, 
gelen ve giden evrak defterinin tutulmasından sekreter üye gelir ve gider defteri 
bütçe ve bilanço defteri ve aidat defterinin tutulmasından sayman üye der
nek başkanıyla birlikte sorumludur.

Madde 19—Derneğin feshi kararı genel kurul tarafından ve dernek kanunu Madde43 
teki esaslara göre alınır. Uygulanır. Bu takdirde dernek parası veDemirbaş- 
lar Haydariyo köyü muhtarlığına devrolunur.

Madde 20—Miiteşebbiş yönetim kurulu
İlk genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar aşağıda gösterilen.kurucu üyeler 
Müteşebbis yönetim kurulu olarak görevlendirilmişlerdir.
BAŞKAN : İsmail Hakkı Aslan—2. BAŞKAN : Nurettin Altın—SEKRETER 
Şahbaz Aslan— SAYMAN : Rıfat Apak— VEZNEDAR : Eşref Sevinç— ÜYE : 
Nurettin Kurt= ÜYE : Hüseyin Kaynak
Müteşebbis yönetim kurulu en çok altı ay içinde genel kurulu toplamak zo 
randadır.

Tüzük değişikliği
Devamı sayfa dörtte



SORUMLU MÜDÜR 
EROL GÜLER 

SAHİBİ 
E. GÜLER-H. GÜLER

gemlik
KÖRFEZ i ve Baskı : Ergü! Metban

TEL. : T9T — GEMLİK
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Teşekkür ve Takdirname Alanlar
Baştarafı 1 inci Sayfada
3/D Esengül Çavdar 

Haşan Sözüneri
99

99

9 9 Zehra Yaşan 99

Mübeccel Akman
Nevilay’ Ceylan

Takdirname
99

3/E Naciye Bakırda Teşekkür
9> Behiye Kurt 99

99 Ümit Aydemir Taktirname
»•» Nuray Durmuş Teşekkür
9» Nadir Şener

Salim Eroğlu
*9

3/F Oya Mete Takdirname
Ahmet Güler »

Nuran Atar Teşekkür
99 Muazzez Kartal

2/A Sinan Doğan
İhsan Sel

9 • 

n

L. Deniz îmamgiller Takdirname
C. Şinasi Aslan

2/B Yasemin Kahraman •t

'9 A. Dilara Kırpar
Filiz Fidancı . *9 .

*9 Gülay Öztürk M

Devamını gelecek sayıya yayınlıyacağız
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TAKSİTLE
SYer döşemeleri Modern kilimleri 
• muhtelif renk, desen ve boyda

Halıfleks Halı Çeşitleri
fabrika fiatına

non-woMen yer döşemeleri

■■ ■ ■ d r

Müjde Müjde

içkisiz RODOP Izgara
SALONU

HİZMETE GİRMİŞTİR
Adres : 1 nolu Cad No. 65 Gemlik »
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! Ak Sigorta Acenteliğinden 0 • s İki yıldık faaliyette bulunan ve ilgi gören Sigorta Acen- :
| teliğimiz Trafik, Kasko. Yangın Hayat Sigortalarının yanı sıra !
s Nakliyat Sigortasında başladığını Sayın iş sahipleri ve Nakliye- •
« çilerine duyurulur.
8 AK SİGORTA
S GEMLİK ACENTBŞİ
® NECATİ AYDIN
O ______ ___*
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Duruf leks döşeme işlerinizde

140 ağaçlık satılık 
Zeytinlik

MÜRACAAT:

NECDET GİRGİN
TEL. 442
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| ATÖLYE SEVİNÇ
İ Her türlü resim ve yazı dallarında
i hizmetinize tamamen açılmıştır.
f MEHMET SEVİNÇ
C RESSAM EMEKLİ ÖĞRT
< Adres: Petrol İş Sendikası altı — GEMLİK
COOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0

HAYDARİYE KÖYÜ KALKINDIRMA
VEGÜZELLEŞTİRMEDERNEĞİ TÜZÜĞÜ

si Gemlik Bayii |
EROL — HÜSEYİN GÜLER

İstiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı TBL. T9T e

Madde 21—Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Ancak bu ka
rarın alınması için üye tam sayısının salt çoğunluğu şarttır.

Dernek kurucuları
Madde 22—Dernek hepsi T. C. uyruklu olan aşağıdaki kimlikleri yazılı kişüer tara-
fından kurulmuştur.
Adı ve soy adı mesleği baba abı kiametgah adresi tabiyatı imzası

1-1.Hakkı Aslan ÇiftÇ* Ahmet Haydariye köyü TC
2-Nurettin Altın < İshak « TC ---------4
3-Şahbaı Aslan « Süleyman « TC
4-Rıfat Apak « Numan « TC ----------j
5-Eşref Sevinç « Ali « TC -- --------
6-Nurettin Kurt < Hilmi « TC
7-Hüseyin Kaynak < Osman « TC ----------1
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Gemlik Gübre Kompleksi
inşaatına Başlandı

Ölüm kavşağı yeni bir Can daha aldı

|< Yıllardır hazırlık çalışmala- 
| nnı ilçemiz Gemsas Sahilleri 
I KOCAÇUKUR mevkiinde- 

l ki 2 milyon metrekarelik 
Yalanda faaliyet gösterecek 
I AZOT SANAYİİ Marnıa- 
I ra GÜBRE * Kompleks’i 

| fabrika inşaatına geçtiğimiz 
hafta başlanmış olup, ça-

Ibşmalar hazırlanmıştır.

«----------- -——«
CİCİI

Köyümüzün yetiştirdiği beğerli insan Hv. Or
general yüksek askeri Şûra Üyesi

AHMET DURAL’ı kaybettik acımız bü
yüktü r-

Bizlerin acılarını paylaşarak törene katılarak 
İl köyümüze kadar gelen /. Ordu Kumandanı Sayın 

■ Doğan Özgöçmen’e 9. Kolordu Üst. Kum. Sayın 
Şahat Ara, 6. Kolordu Kumandanı Tuğ. General 
Sayın Emin Şifaya Hv. Kor Gen. Cemal Engin e 
Bursa Valisi Sayın Sedat Tolga’ya Bursa Farnizon 

| Kum.irfan Atuğ’a Hv Mod. As. Ok kum Sayın 
i Halil Sönmez e Gemlik Kaymakamı Sayın Namık 
I Kahvecioğlun'a Gemlik As. Gaz. Kum. Sayın Alb 
| Orhan öncül’e Askeri erkâna çok sayın Gemlik ve 
| çevre köyü halkına, törene katılmak için çevre il 
| Ve ilçeden gelen Paşymızın arkadaşlarına, törene 
I katılamayıp çelek göndeaenle gösterdikleri ilgiden 
| dolayı teşekkür ederiz.

ADLİYE KÖYÜ)
MUHTARI

Dışardan bitirme Sınavları
İlkokulu dışarıdan bi

tirme sınavları geçtiğimiz 
çarşamba günü 27 Mayıs 
İlkokulu Salonunda yapıl* 
•ıştır. 
Sınavlara 111 aday katılmış

BİRİNCİ ÜNİTE YAPIMI
Yapım inşaatına baş

lanan Marmara Gübre 
Kompleksli fabrikasının 
ilk Ünite 800 milyona çıkan 
ve tesisin bu ilk bölümü 
iki yıl içinde tamamlanıp 
yılda 655 bin ton kapasi
teli olarak üretime başla
nacaktır.

Olup 45 i başarını gösterecek 
diploma olmayı hak etmiş
lerdir

Sınava katılan adayların 
yaş ortalamalarının 40—45 
olduğu dikkati çekmiştir.

M&NÜt ÜNİTE

Marmara Gübre Komp 
leks'i tesislerinin ikinci ü- 
nitesi AMONYAK Fabrika 
sı şeklînde olacak ve bu 
tesisler içinde, yaklaşık o- 
lârak 700 milyon lira «at
fedilecektir.

İŞÇtÜER
İlk bölümün işletmeye 

açılmasıyla fabrikada 1500 
işçi çalışacağı, bu sayının 
daha sonra 2500’in üzerine 
çakacağı'öğrenilmiştir.

Türfciyedeki Sun i Güb 
re Fabrikalarının yurt içi 
ihtiyacı ^karşılayamadıkları 
ancak Gemlik’te kurulacak 
olan Gübre Kompleks'i 
Fabrikası sayesinde bu ih
tiyacının büyük bir kısmın 
m karşılanacağı ilgililerce 
açıklanmıştır.

Çevremizde gelişen Sa
nayi kuruluşları Tuzla Çift 
liğindeki yapımlarına hızla 
devam etmektedirler. Bun
lardan biride 100 milon li 
raya çıkacak olan Borusan 
Boru tesislerinin bu tempo 
daki çalışmaları sürdürü
lürse bir buçuk yıl sonra 
faaliyete geçeceği öğrenil
miştir.

Köpekler
Sokak ve mahalle ara

larında başı boş dolaşan 
sahipsiz köpekler, vatanda
şın başına dert olacak du
ruma gelmişti.

Bilhassa geceleri gu
ruplar halinde Sokaklarda 
dolaşan sahipsiz köpeklerin 
ulumaları ve havlamaları 
halkımızı rahatsı» etmek-
tedir. ilgi bekleriz

Çarşamba günü saat 9 
da Cemal Bayar idaresin
deki 16 AV 160 plakalı mü- 
nübüs Gürleden Bursa isti
kametine giderken, Gemlik'- 
in, Ölüm kavşağı denilen 
dörtyol ağzında, bir trafik 
kazası yaparak 70 yaşla
rında kadının ölümüne sebep 
olmuştur. .

Olay Gemlik dörtyol ağ
zında meydana gelmiş dört
yol ağzından karşıya geç
mek istiyen kadınlar g- 
rubunu gören şoför Cemal

Zeytin Fidesi dağıtıldı
Teknik Tarım Müdür

lüğü tarafından Gemlik,Or
hangazi, İznik ye Mudanya 
deki zeytin üreticilerine 21 
bin adet zeytin fidesi da
ğıtmıştır.

Gemlik Lisesinin Başarılı Öğrencileri
2/B

fs

2/C

2/D

«
«

2/F 
1/A 
İ/B
1/C 
ı/c
M

1/D
T/,E

l/F

Bayar, Mobil hizasından de
vamlı korna çalarak, kar
şıya geçmek istiyenlerin i- 
kaz etmelerine rağmen Or- 
hangazinin Çakırlı köyün
den olan 70 yaşlarındaki 
Cemile Ekim, yolun ortasın
da bir ileri, bir geri giderek 
karşıdan gelen arabayıda 
fark edemeyince kaçama
mış, hızla yaklaşmakta o- 
lan şoför ara
bayı sağa sola kaçırmakla 
kazayı önlemiye çalışması’- 
fayda vermemiş, ve Ce
mile Ekime sol çamurluk- 
an çarparak yere düşür

müş ve ölümüne sebep ol- . 
muştur.

ölen Cemile Ekim’in 
üstünden 576 TL. kadar pa
ra ile birlikte Başbakan 
Bülent Ecevit’in resmi çık
mıştır.

devamı Sayfa

Ülkü Demircioğlu Teşekkür
Hatice Arslan - V

Berrin Başaran ••

Emin Aktaş Taktimame
Dilek Karacan ••

Enver Altı çiftlik Teşekkür
Emine Berberler Taktimame
Arslan Seyhan Teşekkür
Can Gönen Taktimame
Nejat An •>
Saro Tekeli Taktimame
Ş. Leyla Sankaya «
E. Sağlım Kaymaz Taktimame
Erdinç Sert Teşekkür
Haşan Aydın »»
M. Şükrü Elikesik Taktimame
Hayrettin Çakır
Semahat Taştan Teşekkür
Cevdet Göral 9^

Berrin Batıray
Gülçin Güldamla
Abdullah Büke »•
İbrahim Çetin
Erhan Ersoy Taktimame
Musa Öztürk
Bülent w anlı w .
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görüş
TRT ve Paslanmış Kafaların |

ELEŞTİRİSİ I

j/fa Çaa

^^çıu bakın muhalefet gazetelerini bir cur- 1 

canadır gidiyor. Neymiş efendim İsmail Cem diye 1 
34 yaşında bîr gazeteci - yazar TRT Genel Mü- 1 
düzlüğüne atanmış- İsmail Cem Ecevit ’ in savu- 1 
suculuğunu yapan bir gazetenin yazarıymış, daha j 
çocuk kadar gençmiş, yaşlı olmalıymış, solcuymuş, 1 
hatta aolcunnnda aşınsı Marksit, Leninistmiş. Da- 1 
ha neler., neler..

tutucu gazetelerin bilinen kalemleri gün- 1 

lerdir haykırıyor bağırıyorlar. Sayın İsmail Cem 3 
daha koltuğuna oturmadan muhalefetin en koyusuyla S 
yıprakmak için elinden geleni yapıyorlar. Arala- S 
nnda sözleşme yapmış olacaklarki birgün biri yazı- 1 
yor diğer gün öbürü. Akla gelmeyen kötülemelerle 1 
genç yazan yıpranmak sevdasmdalar belli 34 yaşın j 
da Kolambia Üniversitesini bitirmiş, iki yabancı 1 
dii bilen ve Türkiyenin tüm soranlarını derinlense 3 
sine inceleyen, incelemelerini de kitaplarda toplıyan 2 
gerçek bir demokrasiye inanan, çağdaş düşünceli 1 
bir yazar İsmail Cem.

^Türkiye'nin geri kalmışlık Tarihin «Türki- 1 
ye Üzerino «12 Mart Olayları-Yazılar» adlı kitap- | 
lan her aydının kitaplığında ve kafalarında. Türki- 9 
yedeki gerçekleri yansıtıyor. 9

^^nlaşılan tutucu yazarlar TRT 1 

Genel Müdürlüğüne her halde kendilerinin atanma 9 
lan bekliyordu. Öyle cinasa Sayın İsmail Cem göreve i 
başlamadan koyu bir yıpratma kampanyası açmaz- 1 
lardı. |

(ğ^üzel b r özdeğiş vardır Ziya Paşanın | 

«Ainesi iştir kişinin lafa bakılma» Bekliydim 
ve görelim Sayın İsmail İpekçi göreve başlasın bir 
şeyler yapmaya çalışsın başaramazsa birlikte eleş
tirelim, Ama dereyi görmeden paçayı sıvamak ne 
oluyor. O kadar ileri görmüş olsaydınız o koltuk
tan ayrılmazdınız. Hükümet tabiiki kendileriyle ça
lışabilecek döşüneedekileri iş başına getirecektir. Her 
faalde kendilerinden ayn düşüncede olan birini öy 
le bir koltuğa oturtacak değildi. Halk ondan verdi
ği söze göre görev bekliyor

^Jnntmayalım akıl yaşta değil baştadır. Tür 

kiye de ne eskimiş ama bomboş kafalar gördük ar - 
tak genç kafalında deneyeceğiz ve görülecek ki genç 
beyinler büyük işlsr başaracaklardır.

iç ve Diş
HABERLER

Yeni Bakanların 
Mal Beyanları

ANKARA (APM)- Ece 
vit kabinesinde bulunan 
bakanlar peş peşe mal be
yanında bulunmaktadırlar.

Mal beyanlarının açık
lanmasında iki bakanımız m 
Mercedes, üç hakanımızın 
Anadol, birer hakanımızın 
da Opel ve bleymuth mar
ka arabalarının bulunduğu 
ortaya çıkmıştır.

Diğer bakanların birer 
otomobilinin bulunmaması 
ilginç karşılanmıştır. Bu 
gün ortahalli bir ailenin bi 
le bir arabası varken Ba
kanlık mevkiine kadar gele 
bilmiş yeni siyasilerimizin 
bundan mahrum bulunma
ları ilğînç görülmektedir.

Islâm Zivre 
Toplantısı

Lahor da
Başladı

Dün Pakistan - Londra 
'da toplanan ikici Islâm 
Zivre Konferansına Türki
ye adına Dış işleri Bakanı 
Turhan Güneş ve yanında
ki heyet katılmışlardır.

Toplantıya İslâm ülke
leri katılmış ayrıca Filis 
tin Kuruluş Örgütünün de 
toplantıda bulunması dik
katleri çekmiştir.

Toplantıda Türkiye ve 
Pakistan Bengaldeşi res
men tanımışlardır. Bunun 
üzerine Bengaldeş Hüküme
ti de toplantıya katılmıştır.

Ticaret

Reklamla
BAŞLAR
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GİTME O o o o 2 Bak;g Yine gözüktü,
g Seni benden koparacak olan gemi.

Alacak, götürecek benden, çok uzaklara seni '

o Aramızda denizler, okyanuslar olacak.
Bunlar aşkımıza hep set kuracak, 
Nasıl dayanacağım senin yokluğuna,

g Nasıl yaşayacağım ben sensiz.
o Yine, yalnız kalacağım hatıralarınla,

Tıpkı, yaşayan bir ölü gibi olacağım.
• Ne olursun ayrılma benden,

İnan ki kopamam ben senden,
g Gitme,
g Ne olur yalvarırım
o Gitme, beni böyle öksüzce terketme.
o og ERDOĞAN’ GENCAY
OO o -------------------------------------------------------------------------1o o o ♦î'-ik - -
i SEVGİLİ MELEĞİME 
o o o
• Şarab, mahzende yıllanana kadar
o İç, sevgili meleğim
g İç ve unut.

Göğe bakan yıldızlar kadar parlak 
g 0 ay kadar yüksek olan sevgilim
2 Aşk humanımn en tatlı sesi
o Ilık nefesin sarhoş ettiyse beni

Suçum ne! Günahım ne.
Aşk hummanlarından gelen sevgili meleğim | 

o Affedecek kadar yüksek bir ruhun
S Mağlup ettirecek kadar güze! gözlerin

Güneş ışınları kadar parlak seslerin 
işte seni sevdirecek tarafların 
Bunda benim suçum ne, günahım ne!
Aşk hummanlarından gelen sevgili meleğim. I

ELAMDI KARA
O
o

Neşeli Kız
O

Dönerim diye gittin;
Çok bekledik bahçede.

o Kaldın, o gün o gece.
■ g Kamptaki eğlencede.

9
İ < ^°Y değil sinu güzelsin

I & ^a3'r 9ele^ım’
b Sen söyle, hep gülelim!

' o Kamptaki eğlencede...

ALİ AKGÜN
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«İNSAN GİBİ»
KADRİ GÜLER

Genç adam elindeki kalemini masaya koydu yazmaktan oğu- 
pa elini silkti doğruldu gözlerini oğuşhırdu, gerindi» Ceketi
ni giydi lambayı kısarak sokağa çıktı-

Odanın sıcaklığından birden dışarı çıkınca Aralık soğuğuyla ir 
kildi- İliklerine dek işledi bu soğuk çeneler birbirine vurmağa baş
ladı- Aldırmadı, gözleri karanlığa alıştı. Yavaş yavaş giderken 
olayları kafasında toparlamağa çalışıyordu- Bir ayak sesi işitir gi
bi oldu ama umursamadı. Gideceği yolu yarılamıştı- Ama o hep ge
leceği düşünüyordu- geleceği--, geleceği--. Demin umursamadığı 
ayak seslerini yine duydu. Bir iki adım yürüdü köşedeki çalı kü
mesini, su yalağını geçti. Artık yokuşa bunanıyordu soluk soluğa 

kalan nefes seslerini, bir saatin çalışmasına benzetti. Ayak sesle
rini yine duydu- İzlendiğinin aladı. Aynı umursamazlıkla yoluna devam 

etti. Karartılar çoğaldı, ayak seslerinden bir çenber oluştu .Daraldı-- da
raldı-.. Karşılıklı nefes alışlar duyuluyordu artık- Bir anlam vermi
yordu- Sonra kısık bir ses tüm sessizliği bozdu- Ardından çirkin bir 
gülüş uzadı...

Tanımıştı bu gülüşü evet tanımıştı- Onladı. Nevruz Ağanın 

satılmışları- Başına geleceği kavradı Sonunadek döğûşecekti kararlıy- 
, dı- Ardından yediği bir odunla sendeledi, doğruldu ilk yaklaşana 
var gûcûyla vurdu vurdu..- Odunlar kalkıp indikçe yumruklarını 
sallıyordu- yediği odunlardan dayanma gücünün son kertesinide har
cadı ve var gücüyle vurur gibi bağırdı-

Köpekler-- köpekler.- Satıl---

Bîr şey hatırlamıyordu sonra, gözlerini açtığında tüm vücucu- . 
nun parça parça olduğunu sandı, ayağını çekmeği denedi bir çığlık. 
kopardı- Çıkmalıydı bu bataktan kurtulmalıydı, yoksa ölümüydü ? 
Biraz usunu topladı- Düşünüyordu, ayağı ağrıyodu- Oylyese ölme- 
BİŞİi yaşıyordu, sevindi- Biraz daha uğraştı hiç olmazsa hendekten 
çıkmalıydı- Çok su yutmuş, soğuktan çenesi kenetlenmişti- Tüm gü
cünü topladı sürünerek çamurdan çıkabildi.

İkinci kez gözlerini aç
tığında odasında buldu ken
dini. Başında Muhtar, Yok
sulların Ömer ve öbürleri 
Yine yumdu gözlerini gece 
olanları anımsadı. Odunlara 
kar.^ı^v’imruk atışı köpek
ler.. dgS]pekler deyişi, çın
ladı «Ufaklarında Hendeğin 
içine atılışı bir bir geçti» 
gözlerinden. Şimdi ise oda
sında dostları arasındaydı. 
Gülümsedi hafifçe kalkmak 
istedi yine yatağa düştü. Geç 
mis olsun Öğretmen Bey de
di Muhtar Köye ge
leli iki yıl oluyordu. Oku
lu yeni bitirmiş çıka gel
mişti bu köye. Yaşam do
luydu ışık doluydu. Der
ken kayhaştı köylülerle 
dertlerini dert yaptı ken
dilerine, sorunlarını sorun. 
Ama dâha ilk gelişlerde 
batmıştı Nevruz Ağanın 
gözüne, yaramaz bu adam 
demişti yaramaz. Sınamış- 
tıda, Çulsuzun Ali’yle gön
derdiği armağanları nasıl 
îtelemişti. Yaramazdı bu 
ezmeliydi yılanın başını er
ken, oy m alıydı gargarım gö
zünü belâ olmadan

Gemlik Lisesinin Başarılı Öğrencileri
birinci sayfanın devamı

Basım İşlerinizde 
ERGÜL 

MATBAASI 
Emrinizdedir 
® 797

I/G Gürcan Gönen
w İsmail Kara can 9»

' Halide Ünal' Teşekkür
L ** Hacer Kuzey 99

Orhan Alpay 99

S. Ümit Bayraktar •9

1 •• Canö Kösemen ^9*

F 99 ‘ Srlâhattin Akay
|FA» Feride Kurt >9

l/H Gürhan Taylan 9>

Alâattiri Arca
•9 Gülsüm Tinin 99

l/K Mehlika Uğur Takdirname
*99 Kadri Ergene Teşekkür
9> Tülây Durmuş

Şen ay Ercan
99 Nusret Vatansever Takdirname

w İrfan Sengür Teşekkür

Günler sonra köye kooperatif kurulduğunu duyunc. 
nasıl kükremişti. Yok etmeliydi. Şart olsun yok etme 
liydi bu öğretmeni köyden. Yoksa tüm düzeni bozula 
çaktı. Sonra, kitaplık derdini çıkardı köylünün başına okuyacak 
larmtş, göreceklermiş, duyacaklarmış bak bak sen sanki buoc 
yıl görmüyorlardı, duymuyorlardı. Nasıl yıldı rm alıydı bunu na 
sil .. ..?

Yine gözlerini araladı. Aynı kişileri yine gördü, güldü. O» 
larda güldüler, yavaşça yatakça doğruldu. Çevresini bir kez da 
ha süzdü. .

—Kaç gündür yatıyorum
—Beş gündür. Beşgün beş gece. Çok korktuk Öğretmen Bey 

Tanrıma şükürler sağsın.
Kalktı dostlarının elini sıktı kucaklaştılar. Giyinirken cm 

izliyorlardı. Kafasındaki sargıları çözdü. Soğuk suyla yüzünü yı
kadı. Kitaplarına baktı hepsi yerinmeydi sevindi. Bir sessizlik var 
di odada, herbîrinin yüzüne baktı bir şey saklıyorlardı belli. Muh 
tar şen. Sen Ömer Amca... ses yine yok- Pencereye koştu sırttaki 
okuma odasına baktı. Daha dumanlan tütüyordu, sönmemişti beş 
gündür odunlar. Ellerini yüzüne kapadı bir daha hakti o yöne ki 
tap/ar geldi gözü önüne, döndü sessizce çantasını açtı bir iki ki
tap aldı, kapıyı açarak birlikte ilerlediler Kasabaya giderken, yol 
boyunca uğurlandı.

Sırta bir kez daha baktı yi ne i Ve
İnsan gip. yaşamak sîzinde hakkiniz, asıl bundan sonra uğra

şı başlıyacak dediği duyuldu.

DURAL PAŞAMIZIN ARDINDAN 
(Mezarının Başında—16. Şubat. 1974) 

îdris Yavuz 
ilköğretim Müdürü 

AZİZ CEMAAT.
İyi insan-iyi vatandaş-iyi asker ve Allahın mûstes 

na hasletlerle yarattığı Paşamızı kaybettik.
İyilik yapmaktan, yardım etmekten başka bir düşün 

cesi olmayan kıymetli varlığımızın ebediyet* intikali î- 
le acımız büyüktür.

Türk Milletine, Türk Ordusuna, bahusus Türk Hava 
Kuvvetlerine, Adliye Köyü halkına ve kederli aile efra 
dına tanrıdan sabırlar, merhuma rahmetler dilerim.

Ateş düştüğü yeri yakar derler. Bağrımıza kor düş
tü, için için yanıyor. Kalplerimiz Paşam Paşam diye 
çırpıyor.

Ey gökyüzü, ey sema, sem de hüzünlüsün. Bir par
layan yıldızımızı kaybettik, sen de güneşini söndür; ya 
rıl dökül, düş. Bulutlarının arasında dolaşan, akrobasi 
hareketleri ve pike yapan, semada süzülen değerli pi
lotunu, Kara Kartalını kaybettin.

Ulu Tanrım. Hakkımız yok. şayet varsa helal olsun 
Bizden daha çok severek vakitsiz olarak aramızdan ayar 
dığm Paşamıza mağfiretini, rahmetini esirgeme yarabbı 

Aziz Paşam. Huzurunda sessizce son veda vazifemi 
zi yapıyor, dökülen göryaşiarımızla merkadini suluyor, 
sana tanrıdan rahmetler diliyoruz. Seni canımızda can 
gibi, kanımızda kan gibi taşıyor ve seviyoruz. Her yer
de senin eserin, heryerde sen varsm.

Ruhun şad olsun. Ebedi istirahatgahmda rahat uyu
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GEMİİI
Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Derneği

Başkanlığından
Derneğimizin olâğanüstii genel kurul toplantın 10p 

/1974 Pazar günü saat 14 de 27 Mayıs ilk okulu sal» 
nunda yapılacaktır.

Ekseriyet olmadığı takdirde kongre aynı salon ay® 
saatte 17.3.1974 Pazar günü yapılacağından sayın üye
lerimizin toplantıya teşrifleri rica olunur.

İDARE KURULU

GÜNDEM

1- Açılış, kongre divanı seçimi ve saygı duruşu.

2- İdare kurulu faaliyet raporu, kesin hesap rapon iH 
murakabe kurulu raporlarının okunarak müzakeresi. ’

3- İdare kurulu ve murakabe kurullarının ayrı ayn ib-

--------- U---- 1------------------------- ----#

gymss ©iMLteataa®
Müjde Müjde

içkisiz RODOP Izgara
SALONU

HİZMETE GİRMİŞTİR
Adres : 1 nolu Cad No. 65 Gemlik
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O

O o oo o ofabrika fiatma 
halıltete 
non-woMen yer döşemeleri

YER DÖŞEMELERİ, MODERN KİLİMİERİ, 
Muhtelif Renk, Desen ve Beyimde

o oo o oo oo o oo o o o o o o
o o

4- 1974/1975 yıllarına ait muhammen bütçe ile çalışan 

programının okunarak müzakeresi.

ı5- İdare kurulu, Murakabe kurulu, Haysiyet divanı ü 
Birlik ve Federasyon delegelerinin seçimi.

6' Dilekler ve kapanış.

Acele
TELEFON
Alınacaktır
Telefon numarasını satmak istiyenlerin 

Kasap İsa Ak’a müracaatları 
ilan olunur

• o
o °I halıtltete |
| Halı Çeşitleri 

o 
o

İMDŞjES i
EROL — HÜSEYİN GÜLER

O 
8

htlklâl Cad. Ali Şirin Patejı TEL. 7VT î 
? 

* — ———e ———— t

I40 Ağaçlık 
satılık 

zeytinlik 
Mürncunt

Necdet Girgin Tel: 442
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