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Belediye Meclisi Toplanlısında Önemli Knrarlar Alindi:

Çarşı meydanı Org. Ahmet DURAL adını aldı
20 Bin Kişilik Şehir Stadı Tapusu 
Beden Ter. Genel Md. Devredildi

Belediye Meclisi 25- 26 
Şubat 1974 günleri toplana 
rak 1974 Bütçe çalışmaları 
tu tamamlamış ve karara 
bağlamıştır.

Buna göre Cari Harca
malara 3. 470. 060 TL. Ya
tırım Harcamaları Böl. 3- 
323. 457 TL-, Kamulaştır
ma Böl.1.205. 000 TL. Ser
maye ve transfer harcamala 
n Böl. I. 603. 983 TL. uy
gun görülerek Belediye Büt 
çeai 8. 397. 500 TL. , Elek
trik 5. 575, 000. Su 625.000

mevlüt
Babamız ve Aile Büyüğümüz

İSMAİL AKMAN’ffl
Ölümünün Birinci yılı dolayısiyle Gemlik Çarşı

Camiinde 3 MART 1974 Pazar günü İkindi namazını 
müteakip aziz ruhuna Mevludi Şerif Kıraat edile
cektir. Sayın dost ve din kardeşlerimizin teşrifle
rini rica ederiz.

AİLESİ ve EVLÂTLARI

T, Emlâk Kredi Bankası Tasarruf Bonosu 
Değiştirme işlemine Başladı

Bu güne dek tasarruf 
Bonosu faiz küpen ve ku
pon bedellerini ilçemizde yan 
hz T.C. Zhatt Bankası ve 
T.IŞ Bankası yapmaktaydı. 
Faiz kuponları ve bedel 
terinin ödenmesinde mey
dana gelen «»kıpıklıktan 
dolayı, ve yukarıda ismi 

TL. île işletme Bütçesinin 
de 6. 200. 000 TL. olarak 
tesbitinden sonra, 1974 yılı 
Gemlik Belediye bütçesi bu 
güne kadar yapılan bütçe 
ye göre rekor bir ölçüyle 
14. 597 500 TL. Olarak ka 
r araştırılmıştır.

Bütçe çalışmalarının bi 
timinden sonra İlçenin ö- 
nemli sorunları ele alınarak 
futbol sahasının Beden ter
biyesine önceden alınmış bir 
kararla devrinin yapılmış ol 
duğu öğrenilmiş daha son

1- - - - - - - - - - "Z İkinci M Doktoru
Göreve Başladı

$
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geçen Bankaların hacim
lerinin çokluğundan, bu ak
saklıkların giderilmesi için 
ilçemiz Emlâk Kredi Ban
kacıda dünden itibaren Ta
sarruf Bonosu faiz ve ku
pon Bedellerini ödemeğe 
başlaması memnuniyet u- 
yandırmıştır.

ra Erkek sanat Enstitüsü
nün kurulması hakkında 
görüşme yapılmış ve yeni 
futbol sahasının yanında 10 
ooo metre kareli bir yerin 
kamulaştırılmasına ve ayrı 
ca bu konuda imar planı 
çalışmaları yapılmasına ka 
rar verilmiş Büt'angâz tüp
lerinin şehrin dışında 3ooo 
metre karelik bir alan alı
narak orada barındırılması 
mn teminine ve gerekli kamu 
laştırma yapımına çarşı .de 
resinin doldurulup garaj ya

İlçemizde tek kadro i- 
le çalışan Sigorta Doktorlu
ğuna bir doktor daha a- 
tanmış.

Sigortalı hastaların ço
ğalması ve bu hastalara bir 
doktorun bakmakta zorluk 
çekmesi üzerine, ilçemize 
Lüleburgaz’dan yeni bir 
doktor atanmış, böyle ce 
Gemlik Sigorta doktorlarının 
sayısı ikiye çıkmıştır.

Dr. Hakkı Güler geç
tiğimiz günlerde yeni göre
vine başlamıştır.

Belediye Reis Otosu
İlçemiz eski Belediye 

Reisi Emin Dalkıran za
manında İstanbul gümrü
ğünden, hibe şeklinde Be
lediye Reisi makam otosu 
olarak alınan, 1963 model 
Osmobil marka taksi, re
vizyondan geçirilmiş faal 
hala getirilerek Belediye 
Reisinin makam otosu ola
rak hizmete girmiştir.

Spor Sahasının tesliminde Vali, Kaymakam
ye Belediye Reisi görülüyor.

pımına, sağlığa zararlı olan 
ılıcak Suyunun II. Eylül 
ilkokuluna ek kısmının ka 
patılmasına, yeni bir WC’- 
nin yapımına şehir içi ve 
dışı oto ücretlerinin Encü
mence kararlaştırılmasına 
karar verilmiştir.

Yıllarca bir sonuca bağ
lanamayan Fevziye Köyü
nün durumu ele alınmış ve 
Kaymakamımız Namık Kah 
vecioğlu'nun daha önce yap
mış olduğu çalışmalar Be
lediye Meclisine getirilmiş 

teklif olarak öne sürdüğü 
ve bu amaçla H. Avni Be
cerence ait 16.000 metre 
karelik arazi Fevziye; Kö
yünün tarımsal hüviyetten 
ayrılarak smayi gelir kay
naklarından geçimlerini te
min, Gemlik’in bugünkü 
turistlik önemi de dikkate 
alınarak modern şehircilik 
gelişmesine uygun olarak 
blok yapı şekilleri, her tür
lü alt yapı tesislerinin dev
letçe karşılanacağı Kay-

Devamı Sayfa dört de
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Tekel idaresi devletin gücüyle kurulmuş, Ata
türk'ün devletçilik, halkçılık anlayışıyla geliştiril
miş, işletilmiş bir kuruluştur. Tekel idarelerinde 
amaç, halka hizmet etmektir. Bazı alışkanlık mad
delerini halka uygun yollarla aracıya, karaborsa
cıya gerek duymadan ulaştırılmasını sağlamaktır 
amaç. Bir bakıma halkın tütününü en güzel de
ğerlendirerek en güzel şekilde halka sunmaktır.

Tekel idarelerinin bu amaçlarını gerçekleştire
bilmesi için zorunlu olarak kendini yenilemesi 
gereklidir. 1370 ferden kalma makinalarla üretim 
yapan fabrikaları modern tekniğin gereklerine 
göre donatmak zorundadır. Bunu halkın isteğini 
karşılamak için de yapmak zorundadır.

Peki durum günümüzde böyle midir ? Buna o- 
lumlu cevap vermek zordur. Eldeki makinalarm 
eski olması piyasanın filtreli sigara gereğini kar
şılamamaktadır. Kısacası Tekel İdaresi kendini 
yenilemesini bilmemiş, bunun sonucu filtreli sige- 
ralara istek arttıkça artmış, istekler karşılanamaz 
olmuştur. Bizim dış ülkelere sattığımız tütünden 
yapılan sigaralar el altından yurt içine bol piya
sa bulmuştur. Dünyaca ünlü olan Türk tütününü 
yabancı en güzel şekilde değerlendirirken Türk 
Vatandaşı kalitesiz sigara içmek zorunda bırakıl
mış böylece zaten iç piyasada karaborsa olan 
filtreli sigaraya karşı bol olan yabancı sigara da- 
tutulmuştur. Bu normal bir durumdur, başka tür
lü olacağı beklenemez. Sonra gelsin kaçakçılık. 
Sokak başlarında tombalacılarda, kahve köşelerin
de açıkça. Asıl büyükleri ise perda arkasında... 
Yerli filtreli sigaralarda da durum aynı, 550 krş’a 
satılacağı yerde ancak 750 krş’a içiliyor.

Yurdumuzda filtreli sigaranın durumu bu ama 
asıl değinmek istediğim ve anlatmak İstediğim ko
nu Tekel İdaresinin sigara bayii gibi tek tek siga
ra satıp satamıyacağı durumudur. Ve satılan tek 
sigaraların- tabii 550 krş.tan- kârlarının nereye 
gittiği, kimin cebine gird'ğidir? Ve yine anlamak 
istediğim her il ve ilçede satılan 50. yıl çayların
dan Tekel bayileri kâr alırken Gemlik Tekel ba
yilerine neden kâr verilmemekte satış flatı üzerin
den işlem gördürülmektedlr. Ve yine anlamak is
tediğim Tekelde satılan uçlu sigaraların dağıtı
mında vatandaşa ayrıcalık yaratılması, falan me
mura yarım kilo, filân Beye bir kilo da vatandaş 
Ahmet’e Mehmet’e 5 paket veya hiç yok denme
sidir.

Görülen, halkçada bilinen bir başı bozukluk 
var. Buna san vermek «Sezar'ın hakkını Sezar'a 
vermek» gereklidir.

Yoksa aracılığa Tekel İdaresi mi başladı ?
Aydınlanmak İsteriz... /

iç ve dış 
haberler

_______ _______ I ---------________________ i

Sokak Köpekten
Öldürüldü

Gazetemizin geçen haf
taki sayısında değindiğimiz 
mahalle aralarında dolaşan 
sahipsiz köpeklerin öldü
rülmesine başlanmıştır.

Geceleri ve gündüzleri 
mahallelerde sürüler halin
de gezen köpeklerin bağı
rışları kasaba halkını sa
katsız etmekteydi. Sağlık 
bakımından da tehlike gös
teren köpeklerin ilgililerce 
öldürülmeye başlanması 
memnunluk yaratmıştır.

Tarımda Zehirli
Maddelerin kullanıl
masını önlemek için 
çalışmalar başladı

Kopenhag'da toplanan 
bir uzmanlar grubu tarım
da sağlığa zararlı madde
lerin kullanılmasını önle
mek için çalışmalarına de
vam etmiştir.

Uzmanlar özellikle, be
sin maddelerinin depo e- 
dilmesi ve satışa çıkarılmak 
üzere hazırlanmasından kul
lanılan pestisidler ile ilgili 
çeşitli problemleri incele
miştir. Toplantıda: Tohum
ların pestisidlerle ilaçlama
sının doğurabileceği tehli
keler, hayvani gıdalarla ya
yılan geçici hastalıkların 
kaynakları, hayvanların 
beslenmesinde kullanılan 
kimyasal maddelerin artık
larının insan gıdalarına 
karışması tehlikesini önle
yecek tedbirler müzakere 
edilmiştir.

şiir köşesi

İSİIRIİM
Senin adın olmasını isterdim 
Dudaklarımdan çıkan ilk sözlerin 
Arzu dolu iki hece
Ortasında gecelenin
Ve yaşayan gözlerin ıslaklığı
Yere düştüğünde
Seninle olmayı isterdim
Seni görmek isterdim
Gözlerimi hayata açtığım an
Kapkaranlık olan dünyam
Açılırdı seninle
Yaşamakla ölmek arası bir zaman
Hayatı toz pembe derler
Ömrün ilk baharında

Yaşamak güzel, sevmek pervasızca
Fakat bir gün kırar ümitleri
Korkmadan üstüne gidilen karanlık 
Sana yazmayı isterdim, bilirsin 
O ilk yazdığım aşk şiirini
Ve sonra can vermek isterdim kollarında 
Ölümle alay edercesine, gülerek 

Gözlerim mutluluktan kapalı.

FUAT TIRAK.

& M -M ıq* /V /İT

O £9
Dalga Dalga tan yelleri esiyor saçlar m da

Ellerinin sıcaklığını duymakdayım

Seni ezberletirim evrendeki avuçlarımda tüm var
lıklara

Yokluğunda yeni bir sen yaratmak için

Sensiz yaşadım bir gece daha

Seninle olmak için

Seni düşündüm saatlerce

Yanhzhğımı unutmak için
ALİ AKGÜ5
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O, hiçbir zaman alıkların ya da güçsüzlerin 

gözlerini kamaştırmak için mesleğini kötüye kul
lanmadı. Karanlıkta çalışsa bile aydınlığı aradı 
hap. Boş yere aykırı gitmedi. Tuhaflıklar yapmadı 
parıltılı şeylerden söz açmadı, bunlarla göz boya
madı.

Kimseyi taklit etmedi. Güçlülerin beğenilerine 
uymadı. Hiç bir zayıflık gösterip onlara boyun 
eğmedi. Kendi ilkesini, kuralını kendinden çıkar
madı. Fakat bunları yaparken aşırılığa düşmedi, 
içtenliğini ya da bağımsızlığını en iyi ve en kısa 
yoldan göstermeyi düşündü. Kendisini daima mes
leğine verdi. Sabırla, yüksek gönüllülükle mesle
ğini inceledi, adamakıllı öğrendi. Caka ve dümen 
yapmaktan kaçındı, kendinin ulu bir kişi olduğu
na inandırmaya çalışmadı kimseyi.

Yalancılıktan kaçındı. .Düşüncelerinin insancıl 
olduğunu ve insancıl kurallara uyması gerektiğini 
her zaman bildi.

Çoğu zaman bütün geceyi çalışarak geçirdi 
-tek ki- gün doğduğunda bir sözcük yakalayabile
yim, bulabileyim diye. Çalışmayı, yorulmayı kötü-r 
lemedi, cefayı hor görmedi. Boş yere buluzlara 
sarılmadı fakat raslantıya da başvurmadı. .

Yiğitlik gösterdi ama yürekliliğinden ötürü 
büyüklenmedi. Acemileri kınamadı, zekilere eğil
medi. Talihe inanmadı, gelgelelim büyüklük tasla
yarak onları büsbütün yadsımadı.

En yaygın bilimlerden söz açtı. Bilinmesi güç 
olanı herkesin kolaylıkla anlayabileceği şekilde 
anlattı.

İyi yürekli olmak istedi. Kimseyi küçümsemek 
istemedi. Ama kötülük, kabalık, rezaletten hoşlanan 
çok yüzlü, baskı altına hemen giriveren, ufacık 
çıkarlara teslim oluveren, halka sırtını dönmüş, 
utanmaz, yalancı kişileri yere vurmaktan kaçınmadı.

Bu yönleriyle belki çevre tarafından beğenil
mez hatta söz konusu haline gelirdi, fakat o; her 
sevince şeref verdi, her gerçeğe açıklık, her acı
ya zenginlik sundu.

Bu yolu kendisi serbestçe geçti. Başarısızlığa 
uğrasa bile sızlamayacak, yakınmayacak ... Çünkü 
başka hiçbir başarı avutamaz O'nu!.. »
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Halı Çeşitleri
O

EROL — HÜSEYİN GÜLER
o

İstiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı TED.
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Kiloyla Kuma; Satışları 
Devam Elliyor

Görülmemiş renk ve desende Elbiselik 
Kumaş çeşitlerini kiloyla GÜLER Mani

faturadan temin edebilirsiniz.
Halitpaşa mah. 2 Nolu Cad. No 10/A -Gemlik
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fabrika fîatına

YER DÖŞEMELERİ, MODERN KİLİMLERİ, 
Muhtelif Renk, Desen ve Boylarda
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Muide Müjde

içkisiz RODOP Izgara
SALONU

HİZMETE GİRMİŞTİR
Adres : 1 nolu Cad No. 65 Gemlik

s Halley Flex-Duru Flex Marleyleri Hizmetinizde
j KARDEŞLER TİCARET Ali ŞİRİN Pasajı No. 5 - Gemlik - TEL : 797 |
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Belediye Meclisi Toplamışı: İLÂN
Birinci sayfanın devamı 

makamımızın görüş rapor
larına uygun olarak Bele
diye Meclisinin çoğunlukla 
aldığı kararla bu konu o- 
lumlu sonuca bağlanmıştır!

B. Meclisi çalışmaları 
sırasında AP Meclis Üye
lerinin verdiği bir önerge 
ile Sahil Rıhtımına (yeni 
yapılan) AHMET DURAL 
adı verilmesi teklif edil
miştir. Bu konuda CHP. a- 
dına konuşan Nejdet Bu
luk öneride bulunan arka
daşlarımızın duygularına 
aynen iştirak ediyoruz, an
cak rıhtım o mahalli gezen
ler tarafından görülen bir 
yerdir. Bu konudaki tek
lifimiz şehrin merkezi olan 
Çarşı Meydanı Org. AH

MET DURAL adının ve
rilmesini ve Belediyenin 
Hava Kuvvetleriyle ilişki 
kurarak ilçemizin ender 
yetiştirdiği değerlerden AH
MET DURAL Paşanın şa
nına uygun bir anıtın di
kilmesi teklifi çoğunlukla 
kabul edildi.
Ve bunun yanında kısa bir 
zaman önce vefat eden büyük 
devlet adamı İNÖNÜ adı
nın Rıhtım inşaatına ve

rilmesi ve İNÖNÜ 
BULVARI denmesi öneri
si meclisi karıştırmıştır. Be
lediye Başkanı tarafsız kal
mış AP li üyelerin bir kıs
mı önerine karşı çıkmış ve 
Teyfik Solaksubaşı: Böyle 
şey olur mu ? Öyleyse bir 
dahaki- toplantıda bende

Menderes'in ismini teklif 
ederim demiştir. Oylama
nın ilkinde 8 er oy çıkmış 
ikinci oylamada APnin 9 
oyu ile teklif red edilmiş
tir.

Bunun üzerine CHP 
grubu adına Necdet Buluk: 
Değeri inkâr edileo, ülke
mize demokrasiyi getirerek 
şu anda burada bulunma
mızı sağlıyan İNÖNÜ’nün 
belli bir yere adının veril
memesi hususunda ki olum
suz ve duygusal davranışı 
CHP adına kınar, grup o- 
larak oturumu terk ediyo
ruz demiş ve CHP liler 
Meclisi terk etmiştir.

Mecliste çoğunluk olma
ması nedeniyle toplantı 
yarım bırakılmıştır.

Gemlik Kaymakamlığından
ilçemiz Emniyet Amirliği ve Armutlu nahiyesinde 

münhâl bulunan Çarşı ve mahalle Bekçiliğine imtihanla 
bekçi alınacaktır.

imtihan 21. 3. 1974 günü saat 10,00 da Kütüphane 
salonunda yapılacaktır.
Bekçi olmak istiyenîerde aranan şartlar :

1- Türk vatandaşı olmak
2- İlk okulu bitirmiş olmak
3- Askerliğini yapmış olmak
4- 30 yaşından yukarı olmamak

isteklilerin gerekli malûmatı almak üzere
Emniyet Amirliği kalemine müracaat edebilirler

Namık Kahvecioğlu
Kaymakam

Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinden İlân 

(Satış Memurluğu)
Dosya No. 972/9

Armutlu nahiyesi değirmenbenti mevkiinde kain 2 dönüm mikdarında şarken De
ğirmen benti, şimalen fundalık, garben kargılı Kadir, cenuben Haşan Kaptan ile 
çevrili zeytinlik 17.12.973 tarihinde Belediye müzayede salonunda yapılan açık art
ırmada, Ahmet Yıldız’a 9200.00 liraya satılmışsada kanuni süre içersinde parayı ö- 
demediğinden 2 inci artıran Süleyman Kaya'ya teklif yapılmış Süleyman Kaya tara 
fındanda kanuni süre içersinde alınmadığından işbu yukarıdaki gayrimenkul I.I.K. 
nun 133 üncü maddesine tevfikan artırmaya çıkarılmış olup satış 9. Mart. 974 Cu
martesi günü saat II den 11.10 a kadar Gemlik İlçesi Belediye Müzayede salonunda 
ihaleye açık artırma suretiyle İhaleye çıkarılacağından ve en çok artırana birdefa- 
da satılıp İhale olacağı. Bu satışın Hafize Sakızh’ya 144 Hissede 26 Pay intifa hak 
kı İle yükümlü olarak yapılacağı ilân olunur.

Kongreye Davet
Gündemdeki maddeleri tetkik ve Karara bağlamak amacıyla 19 Mart 1974 Salı 

günü saat 14. oo de Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası toplantı Salonuna sayın üyeleri 
mizin teşrifi rica olunur. S.S. Gemlik Su Ürünleri ve

Kredi Kooperatifi
GÜNDEM Yönetim Kutulu

1- Kongre Başkanlık divanı seçimi
2- 1973 yılı Hesap ve Faaliyet raporunun okunması
3- Murakıp raporunun okunması
4- 1973 yılı kârlarının tevzii Hk. müzakere açılması
5- Yardım sandığı kurulması ile ilgili Yönetim kurulu teklif kararının müzakere 

si, ve onayı
6- 1974 yılı tahmini gelir vc gider bütçelerinin müzakeresi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış 

. --------- - ... ----------- ,L — .............. ......................................... ------------------------------------------—

140 Ağaçlık Safilik Zeytinlik
Müracaat; Necdet Girgin Tel: 442

Sınırlı Sorumlu
Sümerbank Viskoz Sanayii İşçileri Yapı 

Kooperatifi Başkanlığından
Kooperatifimiz ortaklığının yıllık olağan genel ku

rul toplantısı 23. Mart 1974 Cumartesi günü saat 14.30 
da Beden Terbiyesi Su Sporları (Kayıkhane) lokalinde 
yapılacağından,

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ortaklarımızın 
anılan gün ve saatte toplantıda bulunmaları ilân olunur.

GÜNDEM KOOPERATİF BAŞKANLIĞI

I- Yoklama
2- Açılış
3- Kongre Divanı seçimi
4- Faaliyet, Hesap ve Denetçi raporlarının okunması
5- Rapolarm müzakeresi
6- Raporların kabulü ve yönetim kurulu ile denetçilerin 

ibraı
7- 7 asil 7 yedek Yönetim kurulu üyesi seçimi
8- 3 asil 3 yedek Denetçi seçimi
9- Kooperatifimiz ana sözleşmesinin 9 ncu maddesi uya
rınca kooperatifimiz ortaklığından çkanlanlar hakkında 

karar ittihazı. 10- Dilekler 11- Kapanış.

Kongre İlânı
Avcılar Derneği Başkanlığından

Derneğimizin normal umumi heyet toplantısı 10-3- 
1974 pazar günü akşamı saat 20. 00 de dernek lokalinde 
yapılaeaklır.

Ekseriyet temin edilmediği taktirde kongremiz 17.3- 
1974 pazar günü akşamı aynı yer ve saatde yapılacağın 
dan sayın üyelere duyurulur.

GÜNDEM
1- Saygı duruşu
2- Yoklama ve açılış
3- Kongre divanı seçimi
4- Faaliyet hesap ve denetleme raporlarının okunuşu
5- Raporların müzakeresi ve ibrağı
6- idare heyeti seçimi
7- Dilekler ve kapanış

Gemlik Avcılar Derneği 
BAŞKANLIĞI
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SEÇIMIIEP^ KÜTÜKLERİ 
ÎCffW BÜRO TFClUlRlü Wü

BİR «TRAFİK KAZASI DAHA

Seçmen Kütüklerinin de 
>etlen meşine, bu hafta*dan 
itibaren başlanmıştır.

Yüksek seçim kurulu 
steği üzere Tûrkiyenin bü 

' ün 11 ve İlçelerinde ku
mlan seçmen kütük büro
su karaman esi 9 Şubat

Vargı Bî/annaıiîsi
Ualiye BakaolığtGelir 

Itr C»nelmüdürlüğü, Gelir 
hcrgisi mükelleflerine yar
dımcı olabilmek için bir 
broşür hazırlamıştır. Bro 
kürler vergi dairelerine da 
jınlmış olup, rehberi oku
yan her mükellef, kolayca

1974 tarih 14 794 sayılı res 
mi Gazetede yayınlanmış, 
İlçemizde de yeni seç 

men Bürosu kurulmuş ol
up, tayinlerin yakında yapı 
lacağı öğrenilmiştir. Seç
men Bürosu şefliğine Nec
mettin Şanlının getirileceği

Rîhbad Hazırlandı
Vergi beyannamelerini ken 
dileri doldurabileceklerdir. I

İlçemiz vergi dairesin 
de Yıllık Gelir Vergisi be
yannamelerini dağıtmakta 
ve doldurulanlarında, ka
bulüne başlanıştır.

tahmin edilmektedir.
Seçmen bürosunun gö

revi her seni,*. bitün seç
men kütüklerini denetlemek 
ölen se^menler^ çıkartmak, 
yeni gelenlerin kayıtlarını 
yapmak olacaktır.

Gemlik Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar 

- "Derneği kongresi
. Gemlik Esnaf ve Küçük 

Sanatkarlar Derneğinin ola 
ğan üstü genel kurul top
lantısı yarın saat 14 de 27 
Mayıs tik Okulu salonunda' 
yapılacaktır.

Dün saat 12 sıraların
da yine ölüm kavşağı deni 
len dörtyol ağzında entra- 
san bir trafik kazası mey
dana geldi. Ve Büyük bir 
şans eseri olarak can kay
dı olmadı,

Yalovadan Bursa ya git 
mekte olan Murat Gider i- 
daresindeki 34* PE 9fi7 Plâ 
kalı Betfod kamyon, yüklü 
olarak Dörtyol kavşağında 
süratli olarak girdiği sırada 
Ali Tiryakinin sevk ve ida 

Şoförler Derneği Başkanlığını yine 
' Emir Doğru kazandı

resindeki 16 DL 439 plaka 
İt Fort kamyon. Dört yol 
kavşağını geçtiği sırada her 
iki vasıta kavşakta çarpış 
iniş.

Bu çarpma sonunda 
34PE 987 plakalı kamyon 
Bursa yolundan Sümerbank 
m sahil yolundan uçmuş, 
elektirik direğine takılarak 
kalmıştır. Uçma neticesinde 
kamyon söferPnin kolu kı
rılmış her kamyonda 
maddi hasar olmuştur.

Şoförler ve Otomobil
ciler Derneğinin yıllık kong
resi bu gün saat 10 da 27 
Mayıs ilkokulu salonunda 
213 üyenin iştirakiyle ya
pılmış, seçim sonunda ek
seriyetle Başkanlığa yine 
Emir Doğru getirilmiştir.

Olgun bir hava içinde 
kongreye Bursa'dan Birlik 
2. Başkanı Ahmet Yörgülü, 
Birlik idare meclisinden A- 
kif Şarlı Birlik U. Katibi 
Erdoğan Yenici iştirak et
miştir.

Seçim Sonunda. 
Yönetim kuruluna

Emir Doğru. Ali 
kaya, Mustafa Uğur, 
hattın öztük, Ömer

Sert-
Scla-

Köse.
Ali ışık, İsmail Aydın, Tur
gut Taşkın, Ayhan Şahin 
Haysiyet Divanı

Lütfü Kırdar
Eşref Filiz
Abdullah Bozkurt

Murakabe
Kâmil Dan,İbrahim Dağ 
delen,Burhanettin Doğru 
seçilmişlerdir.

Büyük kentlerdeki ecnebi revülerinden bazılarının kadın simsarla.! tarafından 
Rwd3vü evlerinde çalıştırdık h«rı trsbit edilmiştir. Yukarıdaki resimde bir müddet 
pV(,l Alman asıllı Nicove Re <û«ü adı altında Ankara,ya getirdikleri ve gizli randevü 
peri ide ça'ışan Alman kızları görülmektedir.

SABOTAj
İzmir de uçak düştü. 
Basında SABOTAJ. 
Paris yakınlarında uçak düştü. 
Basında SABOTAj.
Böylece bizim balon basın, günlerce kafaları 

da sabote etti
Ve sonunda SABOTAJ ağıza alınmaz oldu.
Oysa düşüş nedeni SABOTAJ değil 

TEKNİKmiş TEKNİK...

Parçalı - Yekpare 
Velür Halı - P. v.ç.li
Yolluk

HUZUR
Yaylı Yatak
Emprime Sünger Battaniye 
ve Yatak örtüleri

RİCO-FON
Pilli ve Ceryanlı
RADYO-PİKAP
Çeşitleri
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^jgörüşo^
OTÇUI.EUK

t a Can

Otçu/ kafada olur mu diyeceksiniz ? Neden ol
mağın « Et Kafa » « mankafa » « Samankafa » o/u- 
yorda otçu/ kafa neden elmasın ?

Allah insanı bu tür yaratık yapmasın çünkü 
bunlar varlıkların on berbat sınıfıdır. Ne altta ka
lırlar ne üste çıkarlar, nerede öldükleri bilinmez. 
Her yerdedirler. Renksizdirler, arada bir renk ve
rirler ama işlerine gelmez yine değişirler. Onlar 
arada yaşamağa o denil kaptırmışlardaki etrafını 
birbirlerini bile göremezler.

Allah insanı otçulların şerlerinden da korusun. Oy
la ya böyle otçuHar ya kaynaşmak İstedikleri in
sanlara yanaşamazlarsa ? Basmazlarını yaygarayı, 
ardından çakememezlik ve ispiyon. Falan insan 
çok kötü, aylaysa o insanı b aralardan uzaklaştıra
lım. Nasıl?. Suçsuz insan nasıl atılır? Suç gerek, 
delil garak. Delilse yok, suç zaten 1 yok öyleyse 
bulmalı, yine yoksa oluşturmalı. Sonra hafiyecilik 
oyunları peşinde koşmalar. Falan filanla konuşur, 
çok okur; hamda anlamadığımız şeyleri yazan ki
tapları; ne kötü insanın kafasını şişirir böyle şey
ler; okumakla daha da yükselemezsin ya..i Ne 
okuyup üzülüyorsun kendini, okumasana, okuma 
bak bize ne rahatız. Sonra başın derdede girmez, 
mutlu olursun Falan şunu duymuş, geçen yıl şöyle 
demiş, böyle demiş öyleyse yargılatabiliriz, yargı
lanmalı.

İnsanları tutsak görmek her otçulu mutlu kı
lar. Kaynaşamadığı İnsanları da suçlamak onların 
genel yapısıdır. Çünkü onlar Otçuldur. Daha insan 
sınıfına girememişlerdir.

Tüm yargılar sorgular yapıldığında görülür ki 
insanlar lekesiz, insanlar öz, insanlar halkınla 
yanyana, insanlar aydın, insanlar insan seygisiyle 
dopdolu, insanlar barışçı, insanlar özgürlükçü, 
her şeyden önce insanlar erdemli ve şerefli.

Otçullar ise hep eziktir. Çünkü kendilerini 
otluktan ayak altından kurtaramamışlar, sağlam 
bir yapı, sağlam bir kafa yaratamamışlardır. 
Kendilerinede bir yön veremediklerinden ortada 
kaldıklarından otturlar, otçuldurlar.

Otçullar her zaman kazancını, çıkarını, insan
lar Isa görevlerini, halkını, barışı, ve özgürlüğü 
ararlar. Bulamazlarsada yılmazlar elde etmek için 
uğraşırlar. Çünkü geriye bırakılacak tek mirasla
rıdır onların.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Dış Haber
Kan Nakli 

Konusu Bence

Gemlik Tekel Müdürü Sayın Selahattin Koru» 
köy yazdığımız Tekel idaresi başlıklı yazıya karşı 
okuyucularımızı aydınlatmak için aşağıdaki mek
tubu gönderdi. Aynen sunuyoruz.

Sayın yazar geçen hafta, köşenizde değindiği
niz konuların yetkili bulunduğum hususlarda ge
rekli açıklamalarda’bulunarak kafalardaki yanlış

(AP.M) Avrupa Konseyinin” 
Ekonomik ve Sosyal Sorunlar 
Müdürlüğü ” ne bağlı Halk 
Sağlığı Bölümü ” Kan Nak
li Problemleri ’* ile ilgili 
dikkate değer bir bülten 
yayınlanmıştır. Bu bülten
de Konseyin, 1962 yılından 
bu yana "Kan Nakli Prob
lemleri ” ile ilgili çalışma
ları anlatılmaktadır.

ÎLGt ÇEKÎCÎ ÇALIŞ
MALAR:

Bu çalışmaların özeti 
aşağıdadır:

Avrupa Konseyi 1962 
yılında bir ” Kan Prob
lemleri Uzmanları Alt Ko 
mitesi ” kurmuştur. Alt 
Komite, Konseye üye olan 
on yedi ülkenin kan nakli 
konusundaki yüksek sevi
yeli uzmanlardan müteşek
kildir. Ayrıca Finlandiya 
da uzman göndermektedir.

" Kan Problemleri Uz
manları Alt-Komitesi ” 1962 
yılından bu güne kadar 
kan ve kan ile ilgili tedavi 
maddelerinin bu on sekiz 
devlet arasında ihtiyaca gö
re serbestçe mübadelesi ve 
kan maddelerinin standar
dizasyonu • it çalışmıştır. 
Alt komite, çalışmalarında 
Dünya Sağlık Teşkilatı ve 
Kızılhaç Cemiyetleri Ligi 
ile kuvvetli bir işbirliği 
yapmış, kan naklinin şu dört 
önemli yönü ile ilgili kü- 
çümsenemiyecek başarılar 
sağlamıştır.

I. Bir kan nakli hizmet 
ağının kurulması,

2. Halkı kan vermeğe 
teşvik ederek kan temini,

3. Kanın toplanması, 
muhafazası ve ihtiyaca gö
re dağıtılması,

4. Yeni Laboratuvar me- 
todlannm, kan alanındaki 
ilerlemelern:n derlenmesi.

EN ÖNEMLt HEDEF
Hükümetler tarafından 

birer millî kan merkezi ve 
ayrıca millî ve bölgesel kan 
grubu labratuvarları atının 
kurulması, kan problemleri 
alanında Avrupa seviyesin
de gerçek bir işbirliğini 
günden güne daha iyi şe
kilde sağlayacaktır.

t

!

Z düşüncelerin doğrusunu sunuyor ve köşenizde oku 
2 yucularınızı da aydınlatacağımızı sanıyorum.Saygılar 

1-3 yıl öncesine kadar bilhassa yaz aylarında 
Gemlik'de Filitreli sigara, Bira, Rakı bulmak bir 

D. Sayfa 3 de

1973 te Olaylar ve Kişiler
OSMAN ÖZKAN

"73,, geçeli epey oldu. Şöyle, geçmişi bir ha
tırlamak, bâzı olayları tekrar gözden geçirmek, sa
nırım belleği kuvvetlendirir. Bizde defterimizi ka
rıştırırken zaman zaman aldığımız küçük notlar, 
,,73” ü bazı yönleriyle tekrar yaşattı.

Şili’de askeri cunta; Ailende iktidarına karşı 
girişilen saldırı başarıya ulaştı. Ailende ölü o- 
larak bulundu. Sokak çatışmaları devam etti. Ne
ticede cunta hakimiyeti kuruldu. Ozan Pablo Ne- 
ruda öldü... Halk yararına devletleştirilmiş üretim 
malları tekrar özel Sektöre devredilmedi mi ?

Yunanistan’da işbaşında bulunan Papadopulos 
cuntası göstermelik Cumhuriyet ilan ettikten sonra 
Kizikis Liderliğindeki ikinci cunta yönetimi eline 
almadı mı ?

Orta-Doğuda süregelen savaş tekrar hızlandı. 
Araplar petrol ambargosu uyguladılar... Büyük A. 
B. D. Şirketleri aşırı kazançlar sağlamasına rağ
men, sömürülen ülkeler, sömüren ülkelere karşı 
direnebileceklerini hatta susturabileceklerini orta
ya koymadılar mı ?

Türkiye’ye bakalım birazda.
73,, ün önemli olaylarından birisi, şüphesiz, ara 
rejim olarak nitelendirilen dönemden sonra seçim
lerin yapılması oldu. Ancak hükümet kurulusunda 
kat edilen mesafeler gözler önüne birşeyler serme
di mi ?

Adını her zaman saygıyla anacağımız halk 0- 
zanı Veysel Baba (Aşık Veysel) ölünce yapılanla
rı düşünüyor musunuz? Neler yazmadılar neler söy. 
lemediler. Rahmetli sağ iken geçim uğraşını zorla 
sürdürürken hayatı boyunca hiç ilgilenmiyenler. 
radyoda duyunca dinlemeyip kapıtanlar hepsi bir
er Veysel sevdalısı imiş gibi davranmadılarmı?

Büyük kahraman sayın İnönü'yü düşünüyor- 
musunuz? Oda öbür dünyada. Ya İnönü için söyle 
nenlere, söyleyenlere ne dersiniz? Hayatta iken o- 
nun halka nasıl yanbş anlatmanın planlarını yapan
lar, hayatta utanmadan uygulamaya kalkanlar ne
den ölünce gerçek İnönü’ yû anlatmadan edemedi- 
leı ?

Türk—İş yöneticilerinin özellikle Sayın Tun- 
çun tutumları.. Hâlâ bizlerin uslarında birşeyler u- 
yaudırmıyormu?

İşte bu sorulara cevap vererek düşündüğünüz
de ”73.,ün bir kısmını tekrar yaşamış olursun» 
kanısındayım... Düşünün bakalım.

OKUYUNUZ OKUTUNUZ
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TEKEL MÜDÜRLÜĞÜ

PARİS—Fransızları en

2 nci Sayfanın devamı 
mesele iken vazife anlayışı, gayret ve devamlı ta* 
kibimizle bu maddelerin pek yokluğuna rastlanıl
madığı kanısındayız.

Bu cümleden olarak mevcut • imkanlar nisbe- 
tinde aylık filitreli sigara kontenjanımız 720 kilo
dur. Yıllık cirosuna göre vasıtamızla Mâliyeye yıl- 4 
da 501,250.100 ve 50 lira tezkere harcı ödeyen ba- s 
yiterimiz mevcuttur. Bu sigaraların seyyanen değil a 
ödediği tezkere harcı nisbetinde 3,2,1 kilo arasın- a 
da tevzii gerekmektedir. Bu durum muvacehesinde a 
kontejanımıı, bayilere yapılan 3 günlük satışa ka a 
fi gelmektedir. Kaldıki bayilere iskontolu olarak si | 
garını d tamamını tevzi ettiğimiz günlerde vatan- | 
daş yine bayiden yani piyasadan 1 paket sigara a- » 
lamamış veya bulamamış müdürlüğümüze müracaa* | 
ta mecbur bırakılmıştır. îşte bu sebeple ve Genel <s 
Müdürlüğümüz emirleri veçhile gelen sigaraların | 
bir kısmı iskontolu olarak bayie verilmekte ve bir « 
kısmıda Filitreli sigara üretimimizin ihtiyacı tam jj 
olarak karşılayabilecek seviyeye gelmesine kadar 4 
ve karaborsacılığı da önlemek maksadı ile hakiki »
içicilere intikalini sağlamak maksadı ile Müdürlü- |
ğiimüzden vatandaşa iskontosuz- olarak satış yapıl a 
inakta ve kân da Devletin kasasına girmektedir. 3 
Geçtiğimiz Şubat 1974 ayını aşağıda buna misal o- | 
larak gösterebiliriz. |

gemLik
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FransızLar 
Kurbağa 
Bacağı 
Bulamıyor

az
petrol bunalımı kadar raht 
sız edebilecek nitelikle ye-4 
ni bir bunalım daha orta-

o 
8 
o o o 
s 
İ 
o 
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8 jo
ya çıkmıştır; Kurbağa baca ;<®
ğl sıkıntısı. Kurbağa bağca»1 
ğına düşkünlükleriyle tanı* 
nan Fransı^lar, her geçen 
gün bunun' daha az bulun 
duğundan ve pahalılığından 
yakını'r hale gelmişlerdir. îs 
tatistikere göre Fransa' da 
her yır 800 milyon kadar 
kurbağa bacağı tüketilmekte 
dir. Çevre .j-kirlenmeşinden
ötürü Fransa ile öteki Av-

8 
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şiir köşesi

w ©ata

rupa ülkelerinde kurbağa 
nesli tükenmeğe yüz tut
muştur. Bu yüzden ithalât 
çılar, Kuzey Afrika, Balkan 
ülkeleri, Mısır ve Sovyetler 
Birliği gibi daha uzak kay
naklara giderek daha çok 
yönelme! tedirler. Ancak bu

Sigaranın 
nevi

Iskontosuz 

olarak
Devlete 

kalan
Şubat 1974 i 

'■ kâr yekunu a
ülkelerinde Fransızların ta 
leplerini karşılamaktan u-

Samsun 223 X 11.91 = 2655.93 | zak kaldığı ifade edilmekte
Maltepe 213 X 11.91 = 2536.83 J1 dir. Kuzey Amerika kurba
U. Maltepe a X 15,61 = 121.28 ğalarının fazlaca şişman ol
F. Hisar 1 X 11.91 = 11.91 ması ve buna Fransızların
F* Harman 1 X 33.91 = 11.91 rağbet göstermesi, ithalatçı

lan, Güneydoğu Asya' da
yekûn 446 X = 5337.86 |

veni kaynaklar aramaya yö
Şöyleki, Şubat 1974 ayında 550 kilo Samsun « neltmiştir.

o o.o o oo o• oO o o o
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Çek dudaklarını..
Çek kollarını..
Çek bacaklarını..

foktan geride bıraktık sevişme çağını
Bu çağ yaşayabilme çağı
Biraz olsun tok
Biraz olsun arzulu

Nereye gidiyorsun
Boşuna zahmet edip gitme başkalarına
Görmüyormusun
Onların da karnı aç
Cepleri delik onlarında
Bakışları bıkkın yüzleri solgun
Sevişme çaği değil bu çağ
Ne o aği/yormusun
Ağla.. birazda sen ağla
Azmi anamız ağlıyor bizim günler boyu

*Azmı ağlıyoruz bu yaşayabilme savaşında
Biraz olsun tok
Biraz olsun arzulu

Bu çağı anla yavru
Birazda sen ağla..

SAİM ÖZGÜR

*
ile 250 kilo Maltepe sigarası fabrikadan gelmiş 18 | 
kilo uzun maltepe, 4 kilo samsun Aile 2 kilo malte* $ 
p« ve bir kilo hisar ve 1 kilo harman sigarası x 
Başmüdürlüğümüz ile Yalova müdürlüğümüzden 
getirtilmiş, böylece 809 kiloya baliğ olan filitrcli 
sigaranın 363 kilosu iskontolu olarak bayilerimize 
•İlerindeki fatura defterlerine yazılmak suretiyle 
verilmiş mütebaki 446 kilosu da muhtelif tarihler 
de hakiki ihtiyaç sahiplerine iskontosız olarak sa. 
tılmış olup ıskonto farkından mütevellit 5337.861i* 
ra da her hangi şahsın cebine değil Devletin kasa 
•ma girmiş bulunmaktadır.

2- Çaykurumu Genel Müdürlüğü tarafından 50 
Yıl münasebetiyle bir def'aya mahsus olmak üze
re hatıra mahiyetinde çıkarılmış olan Cumhuriyet 
fayından Kasım 1973 ayında 75 kilo Buraa Baş
müdürlüğümüzden alınmış, bayilere tevziine kifa
yet etmiyeceği nedeni ile ırzu aden vatandaşa iç
mek için beher paketi 20 liradan ve kilosu 80. li 
radan olmak üzere ıskontosuz olarak a ncak 4 ayda 
satışı mümkün olabilmiştir. Ay itibariyle peraken
de olarak satış tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

Devamı Son Sayfada

JBUILJDIU
o o ©
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Bilumum Oto Levazımatı®
SELAH ATTIN ŞİMŞEK ][

Dereboyu Sokak No 77 
GEMLİK
TEL. : 253 <1

Seni sende buldu gözlerim 
Bir buldu, bir kaybetti■ ■■! 
Seni sensiz düşlerde ara gözlerim 
Bir bulmadı, bir aradı
KAYBETTİ......

TAYFUN CEBECİ

MURAT

BMCl

Şafakta Gemlik
Dün akşam bir tek bulut yığını yokta bu kentte 
Hava temiz, yağmursuzdu Gemlik dün gece 
Oysa I şimdi yağıyor, ahyur karadan sular 
Gözlerimden dökülen yaşlara inat

ŞEKERSÖZ

DÜZELTME : Geçen hafta yayıMooea SEN ısıtalı satan 
yazan yanlışlıkla Ali Akgin y&zıhorşnr N. TO^SZ ela 
rak düzeltiriz.
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SORUMLU MÜDÜR
EROL GÜLER 

SAHİBİ 
E. GÜLER — H. GÜLER

gemlik
3KORFEZ

İdare Yeri : Ali Şirin pasajı
TEL.: T9T — GEMLİK

Dizgi ve Baskı : Ergül MatboaJ
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TEKEL Mİ'DÜRLt'ĞÜ

2 nci Sayfanın devamı

Ayı Satılam Ki Beher Kilo ti atı tutarı
Kasım 973 7.000 80- î* 560.-
Aralık 12.500 80.- 980-
Ocak 974 21.250 80.- 1700,-
Şubat " 33.750 80- 2700.-
Mart .750 30.- 60.-
Yek 6a 75-000 ü.0.- 6000.-
Baker bakı"ti 250 gram olup 75 kiloda 3C0 paket
ten ibaret çayın da tamamı iskontasız satıldığından 
kârı aynen Devlet kasasına intikal etmiştir.

Netice itibarile : Bayilerde hiç bir zaman bu
lamadıkları için kendilerine talepleri veçhile idtı 
remizce iskOntosuz filitreli sigara satılma bazı ba
yilerimiz memnun olmayabilirler. Amacımız 200 
bayiden ziyade ekseriyet karşı bir âmme hizmeti 
olduğundan ve yapılan Iskontosuz satışlarında Ge
nel Müdürlüğümüz emirleri iktizasından bulundu
ğunu belirtmiş oluyoruz.

Sabahattin Koruköy - 
Tekel Müdürü
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KONGRE İLÂNI
HAYDARI YE KÖYÜ 

KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI
Kooperatifimiz yıllık olağan genel kurul toplantası 

28/3/1974 Perşembe günü saat 14.00 de Haydariye Kö
yü llkoklunda yapılacaktır.

Tüm ortakların toplantıda hazır bulunmaları, bir 
muaşeretleri olduğu takdirde yakınlarından birine yetki
vermesi gereklidir.

Tüm ortaklara 
katılmaları önemle

yönetim kurulumuzca duyurulur ve 
rica olunur.

M.MURAT ASLAN

GÜNDEM:

1» Açılış* Yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan başkanlığının seçilmesi
4- Oy tasnifçilerinin seçimi
5- Yörictim kurulunun raporunun okunması
6- Denetleme kurulunun okunması
7- Raporlar üzerinde, konuşma’ar
8* İlgili kurulların aklanması
9* Yönetim kurulunun yenilenen üç üyesinin seçimi
10- Yeni denetleme kurulunun seçimi 
İT- Dilekler ve kapanış.

140 Ağaçlık

mcracaat : Necdet Girgin Tel: 442

gemlikliler
MÜJTOJE<»<»<» ’

BUTUN ÇEŞİTLERİMİZ

fabrika fîatına

non • woven yer döşemeleri

Parçalı - Yekpare
Velür Halı- P.v.ç.li
Yolluk
HUZÜR
Yaylı Yatak
Emprime Sünger Battaniye 
ve Yatak örtüleri
JElLlK^k
Standart Mobilya gruplan

AUJEK

Portatif Piknik eşyaları
Buharlı Ütüler
Emaye Mutfak Eşyaları

RICO-FO^
Pilli ve Ceryanlı 
RADYO-PİKAP
Çeşitleri

Çocuk Arabaları

EROL — HÜSEYİN GÜLER

İstiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı No 3-4 - Gemlik Tel. 79
o o o o o o o o 
§
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Sayın Gemlikliler
AZtM TİCARET

YENİ İŞ BANKASI KARŞISINA TAŞINMIŞTIR

ss

CAM — AY N A — KONTRA LIT — KONTR APLÂ K
ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

Azim Ticaret
LÜTFÜ ÖNER

İstiklâl Cadde No 53—Gemlik Tel.: 305
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I HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE [

^©©©©©©©©©©(©©©©©©©©©©©©«©©^©©©OCOa©®©©©©®®©©©©®©©©®®©©©®©®©©®" 1©®©®©©©©©©©©®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®0®®®®0®0®*0*0***
YIL. • 1 SAYI : 39 FİA.TI 25 KURUŞ 16 MART 19T4 CUMARTESİ

Beao®e®©©©©©«©©©©©©©o©o©©©o©©©©G©o©©©©©©©öoo©oo©©©©©o©©®©©©©©e©©o©©(ö©©©©©o©©o«o®©©®©o©©o©a©©©5©©©©®®®®®®®©®®®®©©®©©®©'’

Toplantıya T- Halk Bankası Genel Müdürü de çağırıldı

Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet
Koop. 19. Toplantısı Yapılıyor

i İlçemiz ’.n güçlü koo- 
perıtiplerinden olan ESNAF 
YE SAN' ATKARLARI 
KEFALET KOOPERATİFİ 
|9uncu olağan Genel Ku-

rul toplantısı bu gün saat 
20,30 da Şirin Sinemasında 
yapılacaktır.

Toplantının gündemin
de 31 gün vadeli yardım-

12 Yaşındaki Çocuk Annesine 
Sarkıntılık Edeni Öldürdü

I İlçemizde pazartesi gü
nü namus nğruna bir cina
yet işlenmiş, annesine de
vimli surette sarkıntılık e- 
den Engürücük köyündeki 
eski komşusu İsmail Ateş-1 
■Domuz kurşunu ile öl
dürmüştür.
k 45 yaşındaki İsmail A- 
tk komşusu E.Y. ye devam- 
lı »lirette sarkıntılık etme
linden bıkan E.Y. ailesi ile 
birlikte Gamlik’e taşınmış
tır. İsmail Ateş komşusunu 
burada da rahat bırakmıya- 
nk ııksık E.Y. nin evine 
girmek istemiş bundan bir 
Müddet evvelde yine aynı 
tereketini tekrarlamış.E.Y. 
A oğlu İdris Tural tara
madın çifte ile yaralanmış
ın.
■ Yaralama olayındandan

uslanmıyan İsmail Ateş pa
zartesi günü yine E.Y. nin 
evine girmiş, kapıyı biriki 
kez çalmış. Evinde eşi ve oğ
luyla oturan E.Y. pencere
den " kim o-kim o " diye ba
ğırmış, ses çıkmayınca yi
ne İsmail Ateş’in kendileri
ni rahatsız tetiğini anlıyan 
oğlu 12 yaşındaki İdris Tu
ral, camı bahçeye açılan 
misafir odasına geçmiş, İs
mail Ateş'in bahçeden eve 
doğru girdiğini görmüş, ve 
hemen duvarda asılı bulu
nan babasının çiftesini al
mış, bir el ateş ederek İs
mail Ateş'in derhal ölme
sine sebep olmuştur. Cina
yetten sonra yakalanan İd

ris Turhal vicdan azabı duy
muyorum Annemin Namu
sunu korudum demiştir.

İF 
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Değil mi? EŞİTLİK Mİ BU..
Demiştik ki; vatandaş Ahmet Mehmetle fdlWi| 

bsyl, filan memuru ayırmayalım. Eşit davranalım 
htf birine. Birine yok derken öbürünü kilolarca 
tlgara vermlyelim, vatandaşa saygılı olalım.

Ama., imam bildiğini okuyor. Gözümüz önünde 
vatandaşla belli kişiler ayrılıyor. Sonra istatistik

İp
ÜÖÜii

ilgiler sunuluyor uzun uzun.
Vatandaş yutmuyor Beyler 

göz klavuziste mez ki.!
yutmuyor. Çünkü

.1

Va.J

laşma senet vadelerinin 45 
güne çıkartılması, yardım
laşmada kısa vadeli 5000.- 
TL borç senetlerine %80 
nisbetinde yardım yapılma
sı şekli görüşülecek, oyla

mağa sunulacaktır. Ortaklar 
için önemli maddelerin gö
rüşüleceği toplantıya, T. 
HALK BANKASI GENEL 
MÜDÜRÜ HALİT TAŞÇI-

Lisede Konferans 
Verildi

Gemlik Lisesi Konfe
rans Salonunda 13 Mart 
1974 Çarşamba günü « Mil
li Değerlerimiz Nedir? Na
sıl Korunur?» «Sancak,Bay
rak,Ulusal Birlik» konula
rında konferanslar verilmiş
tir.

Saat 14 30 da başlıyan 
konferansta Lise Edebiyat 
öğretmeni Tuğman Ciranoğ- 
lu ve Türkçe öğretmeni Sa
mi Aslım konuşmuşlardır. 
Konuşmacılardan Tuğman 
Ciranoğlu « Milli Değerleri
miz Nedir? Nasıl Korunur?» 
konularını, Sami Aslım ise 
«Sancak, Bayrak, Ulusal 
Birlik » konularını işlemiş
lerdir,

126. Yıl
Her ydoldtrğtf gibi bu 

yılda IoTrrYî günü Öğret
men Okullarının kuruluş 
yıldönümü törenlerle kut
lanacaktır.

1848 yılında kurulan 
öğretmen Okullarının bu 
yıl 126. yıldönümü Öğretmen 
Okullarında düzenlenen tö
renlerle kutlanacaktır. Bu
nun için Bursa Kız llköğrct 
men Okulu ve Eğitim Ens
titüsünde de bu gün kut
lamalar yapılacaktır.

OĞLU, Md. Mv. Muzaffer 
Denizdöğen, Md. Mv. Rah
mi önen, KOOP. Müdürü 
YILDIRIM ERGÎDER, 
Merkez Birliği Başkanı A.P. 
Bursa Millet Vekili KASIM 
ÖNADIM, ve eıki SENATO 
BAŞKAN VEKİLÎ FİK
RET TURHANGÎL davet 
edilmişlerdir.

LİSEDE
Eğlence Gecesi

Lise Koruma Derneği 
ile okul Aile Birliği, lise 
öğrençilerinin hazırladığı 
eğlence gecesini 23 MART 
1974 günü saat 20.30 da 
veliler için yapılmasına ka 
rar vermişlerdir. Aynı gün 
öğrencilere olan eğlence pro 
gramı davetiyeleri Okul Ai 
le birliği tarafından dağıtı
lacaktır.

Programın renkli geç
mesi için Bursanın tanın
mış ekipleri Caz saz gurup 
lan davet edilmiştir.

SIRASI GELDİKÇE
EROL. GÜLER

BİR KONGRE İZLENİMİ
Geçtiğimiz pazar günü 27 Mayıs ilk Okulun

da Gemlik’in 700 üyesi bulunan en güçlü derneği 
olması gereken ESNAF ve KÜÇÜK Sanatkarlar 
Derneğinin kongresi yapıldı. 4/1 ekseriyeti zorla 
temin ederek.

İlk baştan kendi davasını bu kadar haflfre;; alan 
Esnafa Kongreye olan ilgisizliklerinden dolayı kız
mıştım, bu yargımda yanıldığımı sonradan anladım, 
kongreye geimiyenlerin bitlerden daha şanslı tiz
lerden daha akıllı olduklarını anladım, neden der
seniz, aldatılmaktan, riyakarlıktan kongrenin, der
nek toklantısı değilde bir parti tupl—toı haline 

I geldiğinden, hiç olmazsa W durumları ğdrmedi- 
i şann’.-dıriar derim.

mr uye' bir gezeteci sıfatıyla bende 
izledim ve kongreye de iştirak ettiğime de bin 
pişman olarak oylamaların neticesini almadan sa
lonu terk ettim. daha doğrusu yapılan usulsüz
lüklere daha fazla tahhammûl edemediğim kin 
ter kettim.

Kongredeki uselsizIMeri görüpte iptal ettirme 
olanağ nız oldjğu halde neden bunu yspmadınızda 
terk ettiniz diyeceksiniz, Neden mî?. Çr^ki be 
kuruluş bu gün zorla top.’anmtştır, çünkü bu ka-

SefcKt İç Serfy^s
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=görüş
Yağma Haşanla Böreği

t a C- «a t*

«.Devlet deniz yemeyen- ...... diye bir söz 
vardır halk dilinde. Bu söz son yıllarda çok ge
çerli ve çok yaygın bir uygulama alanı buldu ken- 
dine.

Devlet malına zarar verme, devlet malını ken
di özel malı yapma yöntemleri son yıllarda aldı 
gidiyor. Bu durum çevremizde turizmin gelişesiylede 
bîr dinamiklik kazandı. Her nasıl olursa olsun bil

hassa sahil şeridinde ki durum yani devlet malına 
tecavüz gözle görülür bir hal aldı.

Gemlik sahil şeridi yıllardır hatta bir iki yıl 
önceye değin makilik denen orman kapsamına gi
ren bodur çalılıklarla doluydu. Ama gün geçtikçe 
buraların yok olduğunu ve bazı kişilerin özel 
mülkiyeti altına girdiğini bu çevrede yaşıyan her 
vatandaş görüyor ve biliyor artık. Bilhassa yuka
rıda da değindim gibi turizmin gelişmesi ile denize 
yakın ve denizi gören yerlerin gün geçtikçe değer

lenmesi bu makilik alanın daha çabuk yok olma
sına neden oluyor.

Hasanağa Koyundan başlıyan makilikler K. 
Kumlanın girişine dek geniş bir sahil alanı kaplar. 
Şimdi yavaş yavaş kaybolduğunu gördüğümüz bu 
alan b'r iki gece içersinde aç I p yerini zeytin fi- 
delerine terk etmiş oluyor.

Bu olanlar sanırım özel idare ve orman işlet

mesi bölgesine gi er Yani bu elanlar devletin malı

dır. Ye anayasamızın 131 maddesi ise şöyle demek

tedir. «.... Devlet ormanlarının mülkiyeti, yöne

timi ve işletilmesi özel kişilere devr olunamaz. Bu 
ormanlar zaman aşımıyla mülk edinilemez ve ka

mu yararı dışında irtifak hakkı konu olamaz »

Evet anayasamız böyle buyuruyor; ama gel- 

görkl cebi, arkası veya bileği kuvvetli geçinenler 
devletin en değerli alanlarını yaptıkları küçük 
masraflara karşılık, bir kaç yıl sonra için milyon

lar değerinde arsalara sahip olma yatırımlarına 

girmişlerdir.

Bu durumu halk görüyor ve üzülüyor. Herhal

de yetkililerde görüyorlardır. Görmüyorlarsa lüt

fen devlet malına sahip çıkalım. Elimizdeki değer-

I Itri yitirdikten sonra pişmanlıklar hiç bir sey ka- 
tendırmaz. Pişman olmadan önce alınacak önlem- 

lor İse İleride çok şey kazandırır.

İç ve Dss 
Haberler

Marmara yolcu 
Gemisi satıldı
İSTANBUL (APM)Bir 

süre önce sabotaj yapılarak 
batırıldığı ileri sürülen hi
lallere çıkarılarak bakım 

ve oııarımı yapılan Marma
ra yolcu gemisi bu defa 5 
Milyon 800 bin liraya bir 
hurdacı firmaya satılmıştır.

Marmara yolcu gemisi 
çıkarıldıktan sonra 23 mil
yon lira sarfedilerek onarıl 
mıştır.

Demire yapılan son zam 
lardan sonra bu satıştan 
hurdacı firmanın büyük 
kâr sağlayacağı belirtilmek
tedir. Yetkililer denizden 
çıkarılan bu geminin 4 bin 
HP gücündeki MAN marka 
ana makinesinin 10 milyon 
lira değerinde bulunduğu
nu, bunun eş gemilerde 
kullanılabileceğini, satılma 
sının nedensiz olduğu belirt 
mektedirler.

Almanyada öldürülen 
Müzeyyen Kaya’yı 
Kocası öldürmüş

FRANKFURT (APM) 
Bir süre önce 

Farbtverke Hoechst Kim
ya fabrikasında çalışan 
Müzeyyen Kaya isimli bir 
Türk kadınının Frankfur 
civarında bir ormanda bo
ğularak öldürülmüş olduğu 
nu, faili veya faillerinin a- 
ranmak ta olduğunu duyul
muştu Yapılan tahkikat so
nuçlanmış ve Müzeyyen Ka 
ya* yı Kocası G ey veli
Mehmet Kaya’ nın öldürdü
ğü anlaşılmıştır.

Mehmet Kaya sorgusunda 
suçuna kabullenmiş ve ” 
karımı evvela döve döve ba- 
yıttım sonrada bir iple boğ
dum. Bilaherc cesedini 
Ormana götürerek bıraktım" 
demiştir,
Katil olay, kıskançlık ve 

itimatsızlık sonucu işlen
miştir.

o o o o o o o o o
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OSMAN ÖZKAN ®------------------------------ o

Bir yıldır gün yokki af sözü edilmesin; hani o 
ne denler; "Birine kırk gün deli dersen deli olur’'' • 
Bizde öyle... Özellikle politikacılar ” Genel Af” ® 
deyip duruyorlar.

Genelde ilke, tüm demek değil mi? Açıkçası, q 
kapıları nsonuna kadar dayanacağı anlamı çıkmaz mı? o

_ . . . ,.v.......... oBuyurun hepiniz verdiğiniz sozunuzu yerine ge- o 
tirin ” Halep oradaysa arşın burada ”. Aslında kim O 
kimi af edecek, bunu tarih saptasın, gelecek için ® 
şunu derizki: Affetmeye çalışılan insanlar bozuk g 
düzenin kurbanları olanlar değil mi? (Adi suç ola- ® 
rak nitelenenlerinde çoğunluğu dahil.) °

Özellikle affın sınırları dışında bırakılmaya o 
çalışanların hepsiml! Yurt bütünlüğüne hücürn e- o 
denlerdi? Yoksa, ekonomik bunalımın toplumda g 
yarattığı bir patlama mı idi. Bunların cevabını ® 
her kez kendine göre versin... |^wn__ M

Söylemek istediğimiz: Herkez geçmişin ~Kîfğırr- g 
lıklarını üzerinden atıp, ortaklaşa Millete verdik- o 
Icri sözü yerine getilmezlerse! O zaman Millet:

Milletin mallarını, paralarını babasının çiftli- g 
ğinden geliyormuş gibi, balolarda, uğurlama ma- g 
rasimlerlnde, V.S. harcayanları, §

Demokrasiyi kendi fikirlerinin çizgisinden sa- ® 
yıp, başka fikir kabul etmiyenleri... Çok faydalı § 

bile olsa.. oo
Yersiz ihbarlarla memurları, özellikle öğret- o 

menleri, kıyım kıyım kıyanları, 9
Milliyetçilik taslayıp Türk madenlerini yaban- g

cılara peşkeş çekenleri,
Soydaşlarına akla gelmedik şekilde işkence g 

metodu uygulayıp yapanları. (Baıına göre.)
Siyasi nüfuzla yakınlarını milyarlara kavuştu- § 

ranları, o
İşçilerin damla damla terleriyle göllere deniz- o 

lere hatta okyanuslara kavuşup, onlara gerçek o 
haklarını vermiyenleri,

Devletin tüm yükünü omuzlarında taşıyan köy- g 
lülerin, buna karşılık okulsuz, susuz elektiriksiz, o 
yolsuz bırakılıp, onların yerine bir avuç azınlığa o 
hizmet edenleri.

MİLLET affetmez....Tarih affetmez
Gönül isterki hepimiz bir birimizi afedelim... §
Kardeş olalım .. Kardeş
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! ATÖLYE SEVIHÇ i
Ş Her türlü resim ve yazı dallarında | 
i hizmetinize tamamen açılmıştır. |
g MEHMET SEVİNÇ
9 RESSAM EMEKLİ ÖĞRT. OU , _  - a

O Adres: Petrol ; Sendikası altı — GEMLİK
S»M999999999999999O999<9999999999999<«eW< *
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SIRASI GELDİKÇE

YAKLAŞIYOR..!
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ruluşun ynnhz aidatlardan oluşan bütçesine bu gün 
bir sürü masraf yüklenmiştir, bu masrafların tek
rarlanmaması ve bu dernek yönetiminde görev al
mak sevdasında dedirtmemek için bu yola baş 
vurmadım.

Kongredeki usulsüzlüklere gelince Divan baş
kanlığı seçimleri bir oldu bittiye get.'rilerek ’*Baş- 
kan ve Başkan vekili hariç’* seçildi. Yönetim Ku
rulu seçimlerindeki oylama ise bir komediydi. Di
van başkanlığınca yönetim kurulu oylamalarının 
açık oyla yapılması teklifi çoğunlukla kabul edildi 
"Derneğin tüzüğünde açık oylama ile yapılıp, ya- 
pılamıyacağını da bilmiyoruz’’ ve esas komedi 
bundan sonra başladı. Adaylar listesi tahtaya ya
zıldı, oylama başladığı ve oylamanın yarısı olduğu 
halde, adayların eksik olduğu, ve daha bir iki ki
şinin de ilave edilmesi gerekçesiyle bir kaç kişi 
daha listeye ileve edildi. Oylamada, misafirlerin 
yerleri ayrı olmasına rağmen, benim tesbit etti
ğim üç dört kişinin bir kaç defa oylamağa iştirak 
ettiği, ve hatta oylamada, üyelere bir kez ” kal- 
dırsanıza, kaldırsanıza" ~diye el ve ağız hareke
tiyle müdahele edenlerde oldu hatta toplantıda 
yalnız misafir olduğunu unutup yönetim kurulu ma
sasına oturmak, ve hatta toplantı dilek ve te- 
temenniler faslında divan ve yahutta üyelerin mü
saadesi olmadan divanfık kürsüsünden üyelere, hi- 
tabederek, reklam yapanlarda oldu. Hükümet Ko
miseri de bu olanlara göz yumdu, ve hatta gayri 
nizami oylama sonuçlarını kontrol etmeden, liste
dekiler! zapta geçti. Oylamadan evvel okunan 1974 
bütçesi ise tamamen şahısların menfaati arı için 
düzenlenmiş intibağını bıraktı bizde. Nasıl mı?

52 bin küsur liralık olan bütçenin 800. lira
dan yıllık Başkan maaşı 9600.-750. TL dan yıllık 
kâtip ücreti 9000.- TL. 2000.-TL yolluklar,9000.-T. 
da bilinmiyen masraf veyahutta icabedecek mas
raf fasbna ayrılmış. Donuk oluyorkl 20000.- TL. 
yalnız Başkan ve kâtip ücretiyle, diğer 9000.- TL. 
icap ettiğince bu fasıldan kullanılmak üzere, di

ğer fasılalara yardımcı olacak durumda, hazır kuv
vet olarak bekleyecek. Gelir olarak üyelerden top
lanacak 60. TL dan senelik aidat tutarı 42 bin TL 
tının 30 bin TL sı bu fasıllara kullanılacak. Büt
çenin geri kalan kısmı ise 1698.47 IL ğoçon yddaa 
devreden kasa, 6616.53 TL Bankadaki mevduat, 
bunlarla birlikte bütçe gelirleri 52 Bir. .TL işte si
ze 700 kişi üyesi 8'0 lira maaşlı Başkanı, 750 TL 
maaşlı bir kâtibi olan, masraf olmasın biye bina 
kiralamayıp evraklarını eski ve yeni Başkan arka
daşın dükkânına taşımak mecburiyeti doğurulan bir 
Derneğin 1974 Bütçesidir bu.

Yeni yönetim kuruluna başarılar diler, alacak
ları ücretlerin karşılığı vazife görerek, esnafa, sa
natkara yardımcı olarak bir şeyler yapabilirlerse 
bizde hor şeye rağmen onları kutlarız.

O o o o o o o o

ZENGİN 
DAVETİYE 

ÇEŞİTLERİYLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Bir şimşek çaktı yanlızlığımda. 
Sonra seni gördüm. 
Dudakların pembe 
Gözlerin mahmurdu.
Bana baktı gözlerin, 
Ve öylece gönlümde durdu.

Saat 10’u 5 mi geçiyordu, bilmiyorum. 
Sana seslendim gönlümce.
Dudaklarını isterdim. 
Soydum seni düşlerce. 
Kara değil. 
Kapkaraydı düşlerim. 
Aşık değil. 
Vurgundum.
Sonra seni hatırladım. 
Yan!ız seni.
Şenle geçen günleri, gözlerini, herşeyi.

Yudum yudum içtiğim saadet geldi gözlenmiş 
önüne

O, Ayaklarımın önüne seril ipte. 
Kıymetini bilmeyip tekmelediğim- 
Ne olur! Kaçarsa yakalarım, 
Koşarsa, kovaların dediğim.
Fark etmiyor.
Kaybediyordum.
Kendi ellerimle kazıyordum yanlızlıgımı. 
Sonra kendimi gömüyordum.

İstedim seni yine, bu sensiz günde.
Gelmedin, gelemezdin.
Söylediler inanmadım, başkalarıyla ge'ztyormuşszs. 
Olmaz dedim, olamaz!
Bir kuru umut değildi düşlerim. 
Kar: bir bulut değildi.

Ölümsüzdü.
Fena yoktu, 
İyi vardı. 
Çirkin yoktu. 
Güzel vardı. 
Ama sana ne kaldı? 
SAMAN SABİSİ BİR YAPRAKTA.ARIK.
VE GENÇ BİR GÖVDEYE KAZILMIŞ MUBAÜIH

T. CEBECİ

Gemlik Asliye Hukuk Hakimli 
Tashihi ilanı

Davacı Mehmet Keskin, Ayhan Keskin Girav Ke 
Vekilleri Av. C. Ali A var kan tarafından divalı Ne 
memurluğu aleyhine açılan dava sonunda d«~»aî» 
Gen çal i köyü 57 hanedeki Keskin soyadlına™ !•

hinoğlu olarak 22.2.1974 tarih 973/602 esas 97445 
lı karar ile tashih edildiği ilan olunur.
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TEŞEKKÜR
Ani hastalığı il© aramızdan ayrılan değerli

FUAT ALKAN Un
Cenaze törenine katılan ve baş dileye

rek acı günümüzde bizlerin acılarını bölüşen ya
kın akraba» ej» dost» tanıdık, ve ajfcadçjlara te
fekkür ederiz.

A’knn Ajlesl

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
974/68

Gemlik Armutlu nahiyesinin azmak mevkiinde kain 
doğusu Şekure Sarıtabak, batısı Adnan Tufan, Kuzeyi 
Nezihe Tufan, Güneyi Kumsal ile çevrili bahçeli evin 
senetsizden Nuriye Durusoy vekili avukat Halil Seymen 
tarafından tescili talep ve dava edildiğinden bu gayri
menkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulunan1- 
ların ilan tar hinden itibaren üç ay içersinde delilleri ile 
birlikte hakimliğimize müracaatlarını teminen ilan olunur

İLAN
Kurtul Köyü Avcılar Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık kongresinin 28/3/197 4 perşembe günü akşamı 19-30 da Avcılaı 
Lokalinde yıllık genel kurul kongresini yapacağından tüm üyelerimizin teşriflerini 
önemle rica ederiz .

Ekseriyet temin edilmediğinde konğre bir hafta sonra ay ve aynı yerde yapılacak
tır.

GÜNDEM
1— Açılış
2— Saygı Duruşu
3— Divan teşekkülü
4—Façlivj^-ve hesap raporlarının okunması
5—Yönetim ü^iırulu seçimi
6— Denetim **
7— Dilekler ye kapanış. X
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Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
974/52

<7emlik Armutlu nahiyesinin yalı üstü mevkiinde 
kain doğusu Osman Yavuz Batısı Yaşar Kavlan ku^pyi 
Ali Riza Ilhan varisleri güneyi yol île~çevrili zeytinliğin 
senetsizden Mehmet Kaçar vekili Avukat Halil Seymen 
tarafından talep ve dava edildiğinden iş bu gayrimenkul 
üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden itibaren üç ay içinde delilleri ile birlikte ha 
kimliğimize müracaatlarını teminen ilan olunur.
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Sayın Gemlikliler

BANKASI KARŞISINA TAŞINMIŞTIR

CAM — AW A — KONTRALİT — KONTRAPLÂK
ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

Azim Ticaret
LÜTFÜ ÖNER

İstiklâl Cadde No 53—Gemlik
O 89©9©9©9©99099©0©9999999099®999®©« »99©99©OO

Tel. : 305
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Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden İlan
Dosya No : 1974/84

Davacı Karacali köyünden Emine Tufan Vekili avu 
k»LÎ Halil s»ymicn türaGndaia -huzme ve Köy muhtaılığı 
aleyhine açılan tesçil davasında Karacali köyü

1- Ova mevkiinde Doğusu Kazım Uzun Batısı Çer
kez Osman Kuzeyi Yol Güneyi Abdullah ile çevrili zey 
tinlik ile,

2- Köy içi mevkiinde Doğusu Cemil Uçar Batisi tb 
rahim Kösemen. Kuzeyi Münevver Uzun, Güneyi kum
sal ile çevrili evin davacıya tescili istendiğinden gayri- 
menküller üzerinde hak iddia edenlerin üç ay içersinde 
mahkememizin 1974/84 Sayılı dosyama müracaatları i- 
lan olunur.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden İlan
Davacı Gemiç Köyünden Tüeman Güven Vekili 

Avukat Nezih Dimili ve Teoman Ekim tarafından Da
valılar Hâzineye izafeten Grmlik Mal Müdürlüğü ve Nar
lı Köyüne izafeten Narlı Köyü muhtarlığı aleyhine açılan 
tescil davasının yapılan duruşması sırasında:

Gemlik ilçesi Narlı Köyünün Eski Narlı Mevkiinde 
kain Doğusu Hakkı Doğan Batısı Mehmet Şimşek Kuzeyi 
Yine Mehmet Şimşek Güneyi Yine Mehmet Şimşek ile 
Çevrili Takriben 1000 Metre kare içinde 14 zeytin ağacı 
bulunan gayrimenkulu davacı yirmi seneyi geçkin zil- 
liyet olduğundan bahsile Davacılar vekili Müvekkili 
Tüemen Güven adına tapuya tescilini istediklerinden bu 
gayrimenkul üzerinde başkaca hak iddia edenler varsa 
üç ay içersinde Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi 1974/61 
—— mviIi dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.
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SATILIK
Kalörif  erli. Sıcak Sulu. Gömme banyolu 

DENİZE NAZIR DAİRELER
Gemlik’in en mutena yerinde; Tibel Otelin 150 m. Güneyiı 
Üç yatak odalı, ayrıca yemek, oturma ve misafir salonlu, 

alaturka, alafranga tuvalerli şahane daireler.

. 12833—21132 (Mesai Saatleri)
TÖ ' : 15318 (Geçe)

ORHAN SINIRTAŞ

Gemlik’de görüşülmek üzere 
yandaki telefonlardan rande
istenebilir.

Adres: Ulu Cad. 19-5—BURSA
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çiçek mağazasının
Açılısını Bekleyin...?

Çifte Fırın Karşısı —Gemlik
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OTO ÜCRETLERİ SAPTANDI
Akaryakıt Katlarına 

yapılan zamlardan sonra 
şehir içi ve şehir dışın
da çalışacak taksi, mi
li tibüs ve otobüs fi at
ları yeniden ayarlanmış
tır.

Belediye Encümeni-

nin 15 Mart 1974 tari
hinde yaptığı, Gemlik 
Otomobilciler ve Şoför
ler Derneği Başkanı E- 
mir Doğru ile Yönetim 
Kurulu üyesi Ali Sert* 
kaya'nında hazır bulun
duğu toplantıda şehir

içi özel Taksi ve minü- 
büs tarifeleri ile Bursa 
ve Köylere çalışan oto
büs, minibüs, taksi ve 
dolmuş fiatları yeniden 
ayarlanmıştır. Buna gö
re fiatlar şöyle saptan
mıştır.

ilçe seçim kurulu 
üyeleri seçildi
İlçe Seçim Kurulunu 

oluşturmak için 16 Mart 
Cumartesi günü Gemlik 
Öğretmenleri hükümet 
konağında yargıç Başkan
lığında aralarından iki 
fiye seçmek için seçim 
yapmışlardır.

Yapılan seçim sonu
cu ilçe seçim Kuruluna 
Naşit özdemir ve İdris 
Yavuz asil üye, Remzi 
Taşkın ile] A. Rıza Çolak 
yedek üye seçilmişler* 
dir.

öte yandan partiler
den CHP Mustafa Özalp 
i, AP. Ali Sami Beceren' 
i, CGP. Hüseyin Yılmaz’ı 
aday göstermişlerdir.

Garaj önünde kaza
Yeni açılan kamyon 

-garajı önünde 22-Mart 
Euma günü bir trafik 
kazası olmuş ve yüklü 
bir kamyon yolun kena
rına devrilmiştir.
[ Gemlik'ten Bursa 

f önüne giden 16 AR 393 
plakalı Ahmet Çınar yö- 
letimindeki Commer 
kimyon ile 16 AY 484 
plakalı Gemlik Beledi 
leşine ait FORT pkap 
Kızla sürat yüzünden 
Kırpışmışlar dır. »Çarpış 
İha sonucu 16 AR 393 
Plakalı Commer marka 
yüklü kamyon sola doğ* 

|hı devrilmiştir.

Mahhal Mahhal Taksi Minü. Dol-
Ahmet Dural Sunğipek fb, 10.- 10.- 1.-

meydanı Termeotel ara. 10.- 10.- 1.-
II M B.P. tesisleri 25.- 25.- 2.50
ıı *ıa GEMSAS . y» 35., 35.- 3.50
II II Hapishane <15.- 15.- 1.50
II II Mezbaha soğ. Hv. d 15.- 16.- 1.75
II II Manastır. 20.- 20.- *2.-
• 1 II Mina Yağ. Şap. 15.- 15.- 2.- -
II 11 Şehir içi Malmal. 10.- '10.- 1.-
11 II Hisar Mahallesi 15.- 15.- 1.-
II II Orman Kampı 15.- 15.- 1.-

Otobüs
II II BURSA 12.50 5.- 4.-
II II YALOVA 17.50 7.50 5.-
KÖYLER DOLMUŞ ÜCRETLERİ

Ahmet Dural meydanı K. Kumla iskele : 250.-
Ahmet Dural meydanı-K. Kumla Köy : 300.-

II " -B. Kumla : 300.-
11 ” -Karacaali : 350.-
I i ” -Narh : 400.
11 Kapaklı : 700.-
11 ” Fıstıklı : 700.-
II ” Armutlu : 1000.-
11 " Kurşunlu : 450.-
i ı " Yeniköy : 300.-
II " Cihatlı : 750.-
II ” Engürücük : 250.-
1 i ” Umurbey : 250.
11 " Muratoba : 600.-
• • * " Haydariye : 700.-
• ı " Kurtul : 350.-

Şeker Hatları tesbit Edildi
25.2 1974 tarih 14810 

sayılı Resmi Gazete ile 
yayınlanan, Bakanlar ku 
rulu 7/7863 sayılı kara 
rında. Toptancıya şeker 
fiatlannın ambalaj mas
rafı hariç toptan satış 
fiatı Kr’stal şeker (545 
Kr.) ve rafinaKristal şe
ker kğ (520 kr.) olarak 
saptanmasını, Belediye 
meclisi incelemesi so
nunda Ambalaj ücretini

25 kr. nakliye ücreti o- 
larak Susurluk Gemlik 7 
kr .hammaliye 1 kr ola
rak ilaveler olunması ile 
şeker toptancıya 528 kr 
a mal olmaktadır. Bu su
retle şeker satış fiatları 
şöyle saptanmıştır.
Cinsi T. Satış P. Sat. 

K. Şeker 625 kr 675 kr 
Küp Şek 595 kr 650 kr 
Toz Şek 540 kr 580 kr

T. EMLÂK KREDİ BANKASI’NDAKİ 
KONUT KREDİLERİ

HAKKINDA BİLGİ
Türkiye Emlak Kredi Bankası’ nin birinci ga

yesi evi bulunmayan vatandaşları birer konut sahi 
bi yapmaktır.

Banka bu hizmetini aşağıdaki kredileriyle ya
par..-.

/- Yapı Tasarrufu sistemi ile sağlanan krediler
2- Konut Kredileri
3- inşaat Kredileri
4- Hazırbina kredileridir.
"I- i Tapu Tasarrufu SİSTEMİ

Bu sistemden yararlanabilmek için o şahsın 
kendisinin, Eşinin veya velayeti altındaki 

ı (arının meskeni olmaması ve Bankadan evvelce 
kredi almamış olması gerekir.

4 v Bahsedilen şartları haiz vatandaşlara 10.000.- 
liradan, 50.000.- liraya kadar kredi sağlanır. Bunun 
içinde alınacak kredinin 1/4 nin açılacak Yapı Ta
sarrufu Bloke Hesabında toplanması gereklidir, ör
neğin 50.000.- liralık için (İki sen ede') Bloke hesapta 
toplanması gibi. Krediye hak kazanmak bankanın 
değerlendirme usullerine göre olur.

Kredi 15 sene vadeli ve % 6 faizlidir. Alı
nacak Kredi ilefaydalı alanı 100 M2 olan bir 
apartman dairesi satın alabilir ve i 00 M 2 lik bir 
mesken inşa edilebilir.

II- Hiç beklemeden verilen krediler.

2- Konut Kredisi

Bu kredide yurtta kendisinin, eşinin ve vela
yeti altında bulunan çocuklarının meskeni olmayan 
la ra ve evvelce Bankadan konut kredesi alma
mış olanlara verilir. Bu kredi ile alınacak meske
nin henüz inşa halinde bulunması, ve faydalı ala
nı 100 M2 yi aşmaması gereklidir. Konut kredisi 
azami miktarı 25.000. lira olup, faizi % 10, 5 va
desi 10 yıldır. Konut kredisi inşaat kooperatifleri 
için 35. OOO.- TL. dır.

3- İnşaat Kredisi

Bu kredi, inşaatı hitam bulmamış, iskân müsadesi 
alınmamış binalara verilmektedir. İnşaat kredisini 
kullanacak olanın binaya ait tapu senedini kendi 
adına çıkarmış olması lâzımdır. Bu kredinin azami 
mikdarı 25. 000.-lira olup faizi%l |.5, vadesi 5 yıl
dır. İnşaat kooperatifleri için kredi miktarı35.000. 
TL. dır.

Hazır bina kredisi

Bu kredi kabul şartlarına uygun tamamlanmış 
binalar için ve binaya art Tapu senedinin Banka 
ya ibrazı suretiyle verilir. Kredinin azami mikta
rı 15. ooo.*TL. olup, faizi % 12 vadesi 3 yıldır.

ölür*. elimisde olunyan nedenlerle başlığı sıyalı basmak sorunda 
kaldık ötür dileri*-
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Düne dek bir tarım toplumu olan Gemlik bir 
değişim içinde artık. Bu değişimin alanı sanayi top
lumun© doğru kayıyor gün geçtikçe.

Gemlik'in coğrafi konumunun uygunluğu bu 
geçişi hızlandırıyor Ulaşımdaki ve öbür sanayi 
merkezlerine yakınlığı yatırımcıların ilgisini çeki
yor. Kısa bir zaman içinde büyük yatırımları bu 
bölgeye kayması da bunu kanıtlıyor.

Azot Sanayi ve Boru-San kuruluşlarının işlet
meye açılmasıyla artan bir nüfus ve gelişen bir ti
caret hayatı yakmde kendini belirtecek. Tüm bun
lar yanında şehircilik sorunu, konut sorunu, yer
leşme sorunları, hava kirliliği, deniz banyolarının 
yokoluşu ve turizmdeki gerilemeler sanayileşmenin 
etkisiyle kendini gösterecek. Belediyeye düşen gö- 
r*rhr çoğalacak, istekler artacak sorunların tü
müne karşılık verme zorunluğu ortaya çıkacaktır.. 

Belediye seçimlerinden sonra 'görevi alan Sa
yın Akıt çalışmalarını sürdürmekte, sonuçlanma
mış işlerin çözümlenmesi için biran önce planlı 
bir şekilde bitirilmesi gayretleri içindedirler. Bu 
arada seçmenine verdiği sözleri yerine getirmek I- 
çin çalışmalar içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi
lik çalışmaların nedenli başarılı olacağı konusun
da bir yargıya varmak erkendir. Zaman bu yar
gının şeklini çizecektir. Futbol sağasının bir çözü
me bağlanması, garaj çalışmalarının olumlu bir yön 
alması, kanalizasyon çalışmalarının düzenli yürü
tülmesi sevindiricidir. Nacaklı Suyu’nun Gemlikle 
akıtılması sorunu için dernek çalışmalarının sürdü
rülmesi yanında, bu konunu büyük bir yatırım işi 
olduğu, bu yatırımın kaynaklarının bulunması ve 
suyun geleceği köy İle anlaşma durumları şimdilik 
şüpheli görülmektedir. Bakalım bu konuda da za
man no gösterecektir.

Turizm mevsimi yaklaşıyor oysa rıhtım çalış
malarında bir hızlanma göze çarpmıyor. Biz bu
nun nedenini kış mevsiminin geçmesi ve yağışların 
azalmasına bağlıyoruz, öle yandan küçük kayıklara barınak 
görevi görmesine» Yanlız Gemlik halkı bu yaz rıhtımda gez
mek istiyor bunuda unutmamak gerekir»

Belediye hizmetleri zordur. Halk hep ister bu onun en 
doğal hakkıdır. Bunları gerçekleştirmekle halktan güvenini 
alanların, sizin isteklerinizi gerçekleştireceğim diyenlerindir.

Gemlik gelişiyor. Gelişen bu şehirde kapalı bir konfe
rans salonunun olmaması üzücüdür. Bu salon her türlü kül
tür hizmetinde kullanılacak toplum için en etken ve yararlı 
bir kültür hizmetidir- Kış günü kültür çalışmalarının titreme* 
den izleneceği, modern salon kurallarıyla yapılmış bir yapı 
gerekli Gemlik’©-

Sayın Akıl Gemlik imizin gelişmesinide göz önüne ala
rak böyle bir yararlı yapıyı Gemliklilere kavuşturmalıdır- 

Bilmem bu konuda no düşünürler?

ASIK
VEYSEL’den

Seçmeler
Aşık Veysel'i yitireli 

bir yıl oldu. Karanlık dûn 
yasını aydınlık şiirleriyle 
süslemesini bilen bir ozan 
Veysel. Bizde VeysePden 
şiirler seçerek onun anısı
nı yaşatmayı borç bildik 
kendimize.

G. KÖRFEZ

MİMAR

Bu dünyayı kuran mimar 
Ne hoş sağlam temel atmış 
İnsanlığa ibret için 
Kısım kısım kul yaratmış

Kimi yaya, kimi atlı
Kimi uçar çift kanatlı 
'Dünya şirin baldan tatlı 
Eyvah balı tuza katmış

Kazması yok’ küreği yok 
Ustası var, çırağı yok 
Gök kubbenin direği yok 
Muallâkta bina çatmış

YETER GAYRİ

Kimine at vermiş eştirir gezer 
Kimine aşk vermiş coşturur gezer 
Kimine mal vermez koşturur gezer 
Sanki bunu zengin etmek zor gibi

Bir kısmına yayla vermiş köy ver- 
iniş

Bir kısmına büyük büyük pay 

vermiş
Sevdiğine güzellikle boy vemiş 
Al yanaklar şûle verir nûr gibi

Kimine saz vermiş çalar eğlenir 
Kimi zevk içinde gülek eğlenir
Veysel gözyaşların siler eğlenir 
Yeter gayrı yumma gözün kör gibi

BİR SOFTAYA

Ey hocam karışma HikmetuUaha 
0 derya derindir giren boğulur 
Allah birdir inanmışız Allaha 
iki diyen o dergahtan kovudur

Yetişmeyecek yere elin uzatma 
Ben bilirim diye halkı aldatma 
Manâsız mantıksız kem lâf serfetme 
Boş sözler kavganın çili sayılır

KONGRE İLAN
Müteşebbis heyet olarak kurulan Gem-J 

İlk Şubesi Halk Eğitim Derneğinin Genel 
Kurul toplantısı 27 Mart 1974 Çarşamba gül 
nü saat 15. OO de 27 mayıs İlkokulunda 
(Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğünde) yapı- 
pılacağından sayın üyelere duyurulur.

Ekseriyet temin edilmediğinde kongre 
bir hafta sonra aynı saat ve aynı yerde ya
pılacaktır.

Dernek İdare Heyeti

Gündem

1. Açılış
2. Geçici kongre başkanı seçimi
3. Müteşebbiş heyetin raporu
4. Müteşebbis heyetinin ibraı
5. Yeni idare heyetinin seçimi
6. Dilek ve temenniler.

KONGRE İLÂN
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantım 

31 mart 1974 pazar günü saat 20,30 da (Metin Akanı 
ait) kırathanede yapılacağından, tüm üyelerin teşriflerim 
rica ederiz.

Ekseriyet temin edilmediğinde, bir hafta sonra ay» 
nı yer ve saatte yapılacağı üyelerimize duyurulur.

Umur bey
Avcılar Derneği 
Yönetim kurulu

GÜNDKM:

I- Açılış
2-Divân seçimi
3- Faaliyet ve hesap raporunun okunması
4- Denetleme
5-Yönetim ve denetleme kurulu seçimi 
6-Dilekler ve kapanış.

KONGRE İLÂNI
Kulübümüzün yıllık olağan genel Kurul ta plan ta 

30 mart 1974 cumartesi günü saat 20,30 da zeytin bı 
ündeki kulüp lokalinde yapılacaktır.

Tüm üyelerin toplantıda hazır bulunmaları duyan 
lur. Ekseriyet temin edilmediği taktirde 6 Nisan 191 
cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır. ।

Gemlik Güven Spor kulübü 
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış
2. Saygı duruşu
3. Divan heyeti seçimi
4. Yönetim Kurulu Raporu okunması
5. Yönetim Kurulu seçimi
6. Dilekler ve temenliler
7. Kapanış
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16 Mart tarihi Türk u- 
|v$uuun kutladığı mutlu güu- 
Itniea biridir. Bir ulusa u- 
fes olma bilincini kazandı* 
ı»n v»ulusların var olmasını 
sulıvau kişileri yetiştiren 
kuruluşun yıldönümüdür 16 
Mart. 16 Mart Türk top* 
umunu çağdaş uygarlık dü* 
nyiae çıkaracak olan kad~ 
ronuu yetiştirilmesi için ilk 
Edaahnn dikildiği bir gün* 
iür. Kısacası 16 Mart top* 
kurlara yön veren öğretmen 
dullarının yurdumuzda ku- 
rtlduğu gündür.
[ 16 Mart 1848 d*n bu 

tana 126 yıl geçti. Türk 
toplamana batılı anlamda 
jğrettren yetiştirmek için 
banlan bu okullar euıubu* 
nyetten sonra büyük önde- 
rin düşünceleriyle biçim
indi. Ve bugün 89 îlköğ- 
ttmen Okulu, 2 Sanat Oğ- 
Ktmen Okulu, 16 Eğitim 

Enstitüsü. 6 Yüksek Öğret
men Okulu yurdun çeşitli 

rlâlgelerine dağılmış, yetiş- 
[tirdıği öğretmen kadınsa i- 
fe Türk ulusunu çağdaş u- 

>hs!ar düzeyine çıkarmanın 
lavaşını en uzak köyünden 
en yoksul kasabasından, en 
Bfldern şehrine dek bir ö- 
imncek ağı gibi sararak yü- 

| Anadolu Devrimi, 
Hanlıdan kalma tüm 
ramlan yıkıp atmıştı, 
yük devrimci Mustafa 

Os- 
ku- 
Bü-

■al, Türk'ün bağımsızlık 
savaşını kazanmasından son
ra kafasında oluşturduğu 
Meni Türk tophıa>nnu ya
ratmak için giriştiği devrim 
hreketterinin en büyüğü
mü eğitim alanına ayırın ış- 
tı. Çağına uymıyan düşün
enin, köhneşntiş kafanın 
Bitkinliğin. yobazlığın sem- 
bolü olan tekke, zaviye ve 
■edrraelerin 30 Kasım 1925 
iımhinde çıkardan bir vata 
i'.e kaldır!tı ve şöyle dedi: 
PHindiler vç ey, Ulus iyj. 
Bilinizki Türkiye Cumhu
riyeti şehler, dervişler, mü- 
Mer, mensublar memleke
ti olamaz. En doğru en 
prçek tarikat medeniyet 
tarikatıdır, medeniyetin e- 
■irvetaleb ettiğini yapmak 
■un olmak için yeterdin,

I Kasım 1928 de La
bs Harflerinin ve yeni ABC 
•ıs kabulü ile yepyeni bir
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KADRİ GÜLER

ÖĞRETMEN

« Demokrasinin gereği olaçak ANADOLU’ nun 
en ücra köyünde halkının derdini dite getiren 
öğretmen suçlu değil] başarılı sayılmalıdır. »

M. ÜSTÜNDAĞ

çığır açıldı. Devrimler hal
kasına bir yenisi eklendi. 
Türk toplumu artık çağdaş 
uluslar arasında yerini ala
caktı, bu bir var olma yok 
olma davasıydı. Bunun i- 
çin önce yeni Türk ABC 
sinin öğrenilmesi gerekliydi 
ve Atatürk şöyle diyordu 
Saray burnu’nda halka "Ar
kadaşlar zengin dilimizi ifa
de -etmek için yeni Türk 
Alfabesini kabul ediyoruz. 
Vatandaşlar, yeni Türk Al
fabesini çabuk . öğreniniz, 
bütün ulusa, köylüye, ha
mala, sandalcıya öğretiniz. 
Bunu vatanseverlik, ulus 
severlik ödevi biliniz. Bu 
ödevi yaparken düşününüz- 
ki, bir ulusun, bir toplu
mun % 80 i okujna .ve yaz
ma bilmezse bu ayıptır. ” 
Bir seferberlik açılmıştı u- 
lusta artık bjı görevi yürü
tecek Türk öğretmeniydi ve 
M. Kemal şöyle diyordu 
Türk öğretmenine : ” Öğ
retmenler, yeni kuşağı cum
huriyetin esirgemez öğret
men ve eğitmenleri sizler 
yetiştireceksiniz. Yeni ku
şak sîzlerin eseri olacaktır. 
”0 biliyordu ki ulusun 
varlık veya yokluğu öğret
menin elindedir. Bunun i- 
çinde : " Ulusları kurtaran
lar yanlız vc ancak öğret
menlerdir, öğretilenden vc! 
eğitimden yoksul bir ıılusj 
daha ulus adını almak ye
teneğini kazantrıamıştır.Ona, 
sıradan kütle denir, ulus 
denmez. Bir kütle ulus o* 
labilnıek için ne olursa ol- 
fvıı .öğretmenlere gerekli
lik gösterir. ”

Evet Atatürk Türk öğ
retmenine inanmış, gönç 
cumhuriyeti onlarny yücel
teceğini biliyi rdu. Bu ne
denle öğretmene ve öğret

menliğe herşeyden çok de
ğer veriyor onun her yön
den yüceltilmesini, korun
masını istiyordu.

Atatürk’ün varlığında 
Türk öğretmeni hep koru- 

; du, onun devrinde Türk 
öğretmeni toplumdaki ger
çek yerini almıştı bu ne
denle öğretmen Atatürk’ün. 
tŞiğı Türk toplumunun ay
dınlatıcısı oldu.

Tüfek öğretmeninin gö
revi yurdun en ücra köşe
lerine ışığı özgür ve ger
çek düşünceyi götürmek- 
büyük Türk ulusunun mut 
luluğunu, refahını ve hu
zurunu çok görenlerle sa
vaşmak, Türk ulusunu çağ
daş uygarlık düzevine çikar 
mada’ karşılık beklemeden 
çalışmak, Atatürk Devrim- 
lerini her zaman her yerde 
korumak, ona kalkan kara 
elleri kırmak, kötü dilleri 
koparmak; Türk topltmu- 
uu boş inanç ve hayalçilik 
peşinde koşturmak istiyen- 
lerle savaşmak, biliri her 
yeniliği hemen benimsiye- 
rek bunu toplumuna kazan
dırmak, halkını bilinçlen
dirmektir,

, Görülüyor ki Türk öğ
retmeninin görevi, okulda 
yalnız öğrencisine ABC öğ
retmek değildir. Bu gün 
dar düşüncede olan öğret
menlerimiz büyük bir ya
nılgı içimdedirler. Bu ’ gibi
leri Atatürk’ ü, Atatürkçü
lüğü anlamamış, kafaların
daki dan kalıplan kırama
mış veya işlerine gelmediği 
için kııinak istem’emiş, öğ
retmeni okulunda, yalnız 
sınıfında ders veren kişi 
{ örmek istemişlerdir. Oysa 
öğretmen sınıfında' ? BC öğ 
ret inekle değil toplutnunu, 
halkını en kısa yoldan mut

guja malarıyla ümit kayna
ğı olmuştur. 7-8 Şubat gün
leri TÖB-DERin Ankara 
daki toplantısındaki konuş
maları sevindirmiştir öğ
retmenleri. Bu Konuşmalar
dan bölümler sunmak ya
rarlı olacaktır.

”Köy Enstitüleri, mem
leketimizin içinde bulundu
ğu koşullar içinde kendi o- 
1 an a klanınıza göre yartıl- 
mış verimli.. Jıirer kuruluş 
olmuşlardır.’’.Köy Entitü- 
tülerini Haşan Ali Yücel’- 
den sonra ilk kez cesaret
le öven bakanımız olmuştur.

” Türk öğretmeninin i- 
> tibarı en -yüksek derecesi
ni 'Atatürk zamanında ulaş
mıştır.” diyerekte gerçekçi
liğini göstermiştir.

"Demokrasinin yaşama
sı için özgür bir ortamda 
özgür öğretmenlerin yaptı
ğı eğitim gereklidir."sözüy
le eğitimdeki ^özgürlüğün 
zorunlu korunması ğerfRTT— 
ğini, belirtmiş

Demokrasinin gereği ■ 
.olarak ANADOLU nun .en 
ücra köyünde halkın derdi
ni dile getiren öğretmen; 

, suçlu- değil, başarılı sayıl
malıdır." diyerek yazımızın 
özüne değinmiş, öğretme
nin dersliklerden çıkarak 

. halkının sorunlarına eğilme
si gerektiğini bunu yapabi- , 
len öğretmenin başarılı sa
yılacağı ve bundan böyle 
ödüllendirileceği gereğini 
bildirmiştir.

"Topluma dinamizmi 
getirecek en güçlü örgütsü
nüz. Türk eğitim sistemini 
birlikte yaratacağız." diye
rek öğretmenin örgütlenmek 
zorunluğunda olduğunu ve, 
örgütlenmemiş öğretmenin. 
başarısız, güçsüz olacağını' 
belirtmiştir.

Türk öğretmeni yıılar-j 
dır beklediği bakanını bul-> 
muştur ve artık Türk öğ-j 
retmeni toplumdaki gerçekİ 
yerini alacaktır. Şunu u-» 
uutroamsk gerekir ki j öğret-i 
ntenlere değer vermiyen, 
nu horlıyan toplumlar hep 
yok olmuşlardır.

Tüm öğretmen arkadaş
ları bu kutsal uğraşılarından 
ve ilercî çalışmalarından do
layı kutlarım.

İÜ kılacak, ona aydınlata
cak, ona bilimsel önderlik 
yapacaktır?• * 'Yoksulluktan 
kurtulamamış; çağdaş ulus
lara erişememiş bir toplu- s 
mun Öğretmemin yalnız 
sınıflarına kapamak istiyen 
düşünce, gelişmemiş, tutu
cu ve gerici bir düşünüşün 
ürünüdür,

öğretmenlerimiz bunun 
savaşını vermiştir. yıllarca 
Halkını aydınlatan, çevre- ♦ 
sine-ışık olan, halkının çi
lesini, yoksulluğunu söyli- 
yen öğretmen dövdürülmüş 
kıyılmış ve fişlenmiştir. ik
tidarların borazanını öttü
rerek onların > dalkavuklu
ğunu yapan, çıkarcıdan yana 
olan kişiliksiz öğretmen
lerimiz -ödüllenirken, ulusçu 
halkçı’, devrimci öğretmen 
hep yöneticilerce horlanmak 
ezilmek istenmiştir. Milli 
Eğitim Bakanlarının görevi 
adeta öğretmeni kıymak ol
muştur. öğretmenler arasın 
da istiyerek kutuplaşmalar 
yaratılmış öğretmenler kamp 
lara bölmüşler güçlü örgüt 
lenmelerinden korkmuşlar
dır. Yöneticiler hep öğret
men örgütlerinden uzak kal 
mayı kahramanlık saymış
lardır. Amaçlı olarak öğret 
monlik uğraşısı sevimsiz, 
huzursuz duruma sokulmuş 
tur. Mali yönden de zor 
koşullarda bırakılan öğret
menler*'daha da baskılara 
dayaumıyarak Avrupada 
çöpçü fabrika işçisi, temiz 
lik işçisi olmak için kuy
ruklara girmişler vc 20 bi
ni Avrupada çalışmak zo
runda kalmıştır.

Artık' Türk öğretmen
leri yeni bir dönemin eşi
ğinde. Bir öğretmen olaa 
yeni bakamınız Mustafa 
Üstündağ öğretmenlere uy-
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Umurbey Köyü Avcılar Derneğinin 
Ana Nizamnamesidir

MADDE ; b Derneğin adı ve merkezi Umurbey 
avcılar derneği*

MADDE ; 2~ Derneğin mevzu ve gayesi
a- derneğin maksat ve gayesi avcılığı fenni esas

lar dahilînde terakki ve inkişafını temin ve ha- 
veskarlarını bir araya toplıyarak onlara bu sporun 
mevkini aşılarak ve yetiştirmek.
MADDE ; 3- Dernek siyasetle iştikak etmez.
MADDE ; 4 Derneğin kurucu azalarının adlara 
tabiyetleri
5' Kurucu azalar.

ummak ve av teskeresi almak hususundaki

Adı ve soyadı- Baba adı-• sanatı tabeyeti- doğum yeri tarihi- ikameti

İbrahim Selçuk Haşan Fırıncı T.C. 1Umurbey Köyü: 1320 U. Köyü
Galip Erkan Mehmet Tüccar T.C. » » 1340 » »
Alî Algün Şükrü Çifçi T.C. » 1330 » »
Mehmet Düşmez Ahmet Şoför T.C. » » 1328 » »
Mehmet Gümüş Hüseyin Çiftçi T.C. » 1328 » »
Hamdı örnek Mrbmet Berber T-C. » » 1333 » »
Ahmet Gök Mehmet Çiftçi T.C. » » 1331 » »

MADDE ; 5- Dem 
şartlan ;

eğe girmek ve dernekten çıkmak

c- Derneğe aza olmak için T C. Tabi yetinde bu-

8 
8 
8 o 
8 o o o o o o o o o o 
8 o o o o o o o o o o o o o o

Knlörifeıl. Sıcak Sulu, Gömme banyolu 
DENİZE NAZIR DAİRE1ER

Gemllk'ln en mutena yerinde, Tlbel Otelin 150 m. Güneyinde 
Üç yatak odalı, ayrıca yemek, oturma ve misafir salonlu, 

alaturka, alafranga tuvaletli şahane daireler.

Tel.

M ORHAN SINIRTAŞ

12833—21132 (Mesai Saatleri)
’ 15318 (Gece)

Gemlik’de görüşülmek üzere 
yandaki telefonlardan randevu 
istenebilir.

Adres: Ulu Cad. 19-5-BURSA

o o o o o o
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kanun ve nizamnamenin evsafına hai?, ^1»©^ 
kadın ve erkek ht^vatn^uş-eşağfcî^kî *^a'r^arTâ’a- 
hilindeki derneğe kayıt ve kabul olunur 
ç- Derneğe girmek için doldurulacak istek fişinin 

iki aza tarafından imza ilehusnü halinin tasdik 
olması yurdumuzda' oturması ve silah taşımasında 
bir mani olmadığı ecnebi tebasından derneğe aza 
olabilir.
d- Derneğe girmek istiyenlerin ilan tahtasına ta
lik olunan kağıdı bir hafta asılı kalır bu müddet 
zarfında isteklinin aleyhine vaki olacak şifai veya 
tahriri şikayetler nazarı dikkate alınarak bir mah
zuru olmadığı ve 18 yaşını ikmal edenler derneğe 
Üye olabilirler.
MADDE ; 6- Dernekten çıkmak şartları ;
a- Her hangi, bir suretle dernekten çıkarılmak is
teyen mecburiyetinde kalan aza keyfiyet idare 
heyetine bildirir bu suretle a vdetinde hiç bir me
rasime ve formaliteye lüzum olmadan derneğe gi
rebilir ayrıldığını bildirmeyen aza avdetinde te- 
karüm etmiş aidatı vermekle mükelleftir nizamna
me ahkamı mucibince kayıtlan silinmiş bu madden 
istifade edemezler
b- Taahhüt ettiği aidatı vernıiyene idare heyeti 
bir ücret talepnamesi gönderir bir ay zarfında ce- 
vap vermiyen ve yapılacak inceleme sonunda ka
bule değer bir ay zarfında rezareti olmadığı an
laşılan aza dernekten istifa etmiş sayılır.
c- Dernekten çekilmek isteyen her aza çekilmesi
nin sebebi ne olursa olsun evvelce derneğin yap
mış olduğu teberru ve aidattan hiç birini geri a- 
lamaz.
MADDE ; 7- Dernek şubelerinin ne suretle kuru
lacağı temsil ve idare edileceği ve salahiyetleri
nin derecesi,
a- adiyen merkezden hariç yerlerde şube açmaya 
lüzum görüldüğü takdirde idare heyeti toplanır 
Şubelerinin ne maksatla kurulacağı ve temsil edi
leceği selahlyetlerinin derecesi karara bağlanır.

devamı gelecek sayıda

çiçek mağazasının
Açılısını Bekleyin...?

Çifte Fırın Karşısı-Gemlik
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8 Sayın Gemlikliler
î AZÎM TİtC^lKJET i
8 YENİ İŞ BANKASI KARŞISINA TAŞINMIŞTIR
o ]
8 CAM — AYNA— KONTRALİT— KONTRAPLÂK
g ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

| Azim Ticaret
o LÜTFÜ ÖNER
OO (
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Kongre İlânı

Gemlik 27 Mayıs İlkokulu, Okul ve öğrencilerini koruma Derneğinin Genel kurul 
toplantısı 27 Mart Çarşamba günü saat 20. 30 da okul salonunda yapılacaktır.

Nisap olmadığı taktirde ikinci toplantının 3 Nisan Çarşamba günü ayni yer ve 
saatte yapılacağı sayın üyelere duyurulur.

DERNEK İDARE HEYETİ

GÜNDEM
1- Açılış
2- Geçicidivan başkanı seçimi
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporu okunması
5- Murakıp raporu okunması
6» İdare heyetinin ibrası
7* Yeni idare heyetinin seçimi
8- Dilek ve teminniler.

İl An
GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASINDAN i 

BİDİRÎLMİŞTÎR.
Üyelerimizin TAHAKKUK ETMİŞ olan Yıllık aidatlarının 

Mart 1974 Ayı sonuna kadar ödemesi 5590 Sayı'ı Kanun hüküm
leri icabı olup ödenmeyen aidatlar % 50 farklı tahsil edileceğin
den üyelerimizin herhangi bir samlı ödemeye maruz kalmamala
rını ilanen tebliğ ederiz.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odan i



HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETeJ 
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DURMAYALIM nt'ŞKRİZ.

Yakında Gemlik’te net Televizyon seyredebilinecek

Tv. yansıtıcısı yapılıyor
LİSE EĞLENCE GECESİNİN KOMANDO 
GECESİNE ÇEVRİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

23 Mart Cumartesi günü 
Gemlik Lisesindeki Eğlence 
Gecesinin KOMANDO Gece-

teğiyle hazırlanan Lise Eğlen
ce Gecesi Bozkurt Gecesi ha
line dönüştürülmüştür.

ilçemizde tde\ izvo n u net 
seyredebilmek çtn televizyon 
yansıtıcısı yapanına basla n- 
nşor.

İbrahim Akıt, Adem il
amlar ve Kemal Akılın ön- 
cüûk ettiği televizyon yana-

temlik Esnaf ve Sanatkârları Kefalet Koop. 
Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Gemlik Esnaf ve Sanat- 
a karlan Kefelet Kooperatifinin 

olağan üstü Genel Kurul top- 
* tanes 23 Mart Cumartesi 

günü Şirin Sınamasında ka- 
fafaatk üye topluluğu ile ya-

Divan Bşk. Avni Malgıl 
I Bşk. Vek. I m ir Doğru. Katip- 

Bderini de Mehmet Turgut 
ive Burhan Cahit Turgay’ın 
yapoğı toplantı olgun bir şe- 
Hde geçmiştir.

| Toplantının açılışından 20 
dakika sonra Koop. Sevilen 
kıymetli Müdürü Kemal Ay

Kav Kibrit Fabrikasındaki Grev 
Oylamasını KİMYA-iS Kazandı

Uzun zamandır KAV OR
MAN SANAYİİ A.Ş.( KİBRİT 
jPAB.) deki sendikâl çekiş- 
|WBferm neticesi oylama so- 
Monda sona erdi.

Fabrikanın imalata baş
lamasından sonra. Bursa Ça- 
k|mo Müdürlüğünden, IşYe- 

seviyesindeki yetkiyi Petrol 
re almış idi, bu yetki ile de, 

defa KAV FAB. Idarecile- 
ı *Me toptu sözleşme için ma-

oturan Petrol Iş’in du- 
|MW>, daha sonra KİMYA 1$ 
RK fabrikada üye kaydına 
phmeaı, ve çoğunluğu elde 
B*k ile sözleşmenin İş Mah- 
BMHi kararıyla fes olmasına 

tıcısı y?pım çalışmaları AY
DINLAR Çiftliğinde devam 
etmektedir. Yansıtıcının 40 bin 
liraya çıkacağı ve görüntü
nün İstanbul'daki ksdar net 
olacağı ilgi ilerce belirtilmiş
tir.

demirin aniden rahatsızlanıp 
Hastahaneye kaldırılması bü
tün üyeleri üzmüş ve toplan
tı bir müddet ertelendikten 
sonra devam etmiştir.

Toplantıda gündemdeki 
maddeler tektek okunup oy
lamağa sunulmuş, bir aylık 
olan yardım sandığının vade
si 45 güne çıkartılmış esnaf
lık hüviyetini kaybeden Tüc
car sınıfına giren kayıtlı or
takların da koop. ortaklığın
dan çıkartılmıyarak yine koop. 
ortağı olarak kalmaları oyla
ma sonunda kabul edilmiştir.

ve fabrika yetkilileriyle kendi
lerinin toplu sözleşmeğe o- 
turması sözleşmeğe olanak 
sağlamıştır. Bu kez PETROL 
İŞ harekete geçmiş, çalışma 
Müd. almış olduğu iş yeri 
seviyesindeki yetkiye dayanarak 
fabrikada Grev yapacağını ü- 
yelerine bildirmiştir.

Bunun üzorine fabrikada 
her iki sendika temsilcileri, 
Fab. idarocilerinin huzurunda 
27 Mart 1974 ça şamba gü
nü GREV oylamasına gidilmiş 
neticede Kimya Iş’in çoğun
luğunu teşkil ettiği oylamada 
167 GREV’e ret oyuna kar
şılık 17 evet oyu saptanmıştır.

Yapım çalışmalan önü
müzdeki hafta içinde tamam
lanacağı televizyon sahipleri 
antenlerini yapımın tamam
lanmasından sonra çevirme
leri gerekmektedir. Bu haber 
çevrede olumlu etki yapmış 
ve sön günlerde televizyon 
almıyanlarda almıya başla
mışlardır. *

Salyangoz alınıyor
Türk Salyangozların Av- 

rupada kapışılması üzerine 
Mustafa Kemal Paşa lı alıcı
lar ilçemiz köyîeririinden sal
yangoz toplamağa başlamış
lardır. Salyangoz isteğinin 
çoğalmasından sonra fiatlar 
5 Liradan 14 liraya çıkmıştır.

Kız Ens. Öğrencileri Örgüt Seçimlerim Yaptı
Gemlik Kız Sanat Ensti

tüsü öğrencilerin Örgüt Se
çimlerini yaptılar.

Hayriye Sönmez, Bilge 
Dural, Meral Kaya, Nihal Ka
radağ’ın aday olduğu seçim
ler çok çekişmeli geçmiş ve 

örgüt seçimlerinde başkanlığı katana» Nihal Karadağ c®ş\» ik arkadaşlanm kutlaıhe»

sine dönüştürüldüğü G.Y.T.T. 
Derneğince ileri sürüldü ve 
bu tutum kınandı.

G.Y.T.T. Demeği pano
sundaki haber şöyledir: "23 
Mart Cumartesi günü ve ge
cesi Gemlik Lisesinde Bursa 
Eğitim Ens ve Bursa İ.T.İ. 
Akademisi öğrencilerinin des-

Traktör alma belgeleri yeniden dözentemH
Daha önce, çıkarılan bir 

kararname ile traktör sa.ış arı 
hükümetçe durdurulmuştu. Bu 
arada traktör alma belgeleri 
konulan yeniden düzenlen
miş ve başka bir kararname 
ile traktör satışları yeniden 
yürürlüğe konmuştur.

Nihal Karadağ örgüt başkanı 
seçilmiştir.

Dördüncü sınıf öğrenci
si olan Nihâi Karadağ: ’’ Bun 
dan sonra arkadaşlarımızın 
her türlü eğitsel ve sosyal so 
tunlarıyla ilgilenmek bizim gö

Olay yetkililerin gözü ö- 
nünde ceyran etmiştir. Ata
türk ilkelerine bağlı Yüksek 
Öğrenim Öğrencileri olarak 
bir devlet okulunun bir siya
si partinin şubesi haline dö
nüştürülmesini pretos o edi
yoruz.

devamı sayfa S. te

Buna göre ıhtiycç bel
gesi alabilmek için sulak yer
lerde 50, kıraç yerlerde 75 
dönüm toprak sahibi alanlar 
veya iki yıl müddetle bu top- 
raklalı kiralıyanlara traktör al
ma belgesi verileceği açık
lanmıştır.

revimiz olacaktır ** demiştir. 
Örgüt üyeleri daha sonra top 
lanarak aralannda iş bölümü 
yapmışlar ve Yüksel Solmaz 
gül Başkan Yardımcılığına 
Sevgi Güleç Sekreterliğe ge
tirilmiştir.
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CHP. — MSP.. Hükümetinin CHP. kanadının bir 
t çok ödün (taviz) ler vererek kurulduğunu biliyoruz. 
L Birçok kişi bu ortaklığın daha ilk günlerde ÇÖ.zü- 
| leceğini de, söylüyorlardı. f^afa yapıfarı. dünya ,gö-^ 
L rüşleri birbirlerinden, tamamen aynı olpn bu siyas.a.l... 

kuruluşların .baz^ ekonomik, b.enzerji.klec dışında.tüm.r 
F yönleri ile birbirlerine karşı zıt kutppj.arı oluştu-., 
i suluyordu, ve en kışa .zamanda çözüleceğini ş.ayu:,, 
j, nanlar çoğunluktaydı.
P , Bu görüşlerin bq^ılarna belli oranlarjtfp katıj^... 
[ mamak elde. değildir. Yan/ız CHP, (<a.naldının..,tüm 
T öjdünlere göğüs gererek, tüm şçrymlıılukları. üzerine .

elarak giriştiği. buçetln ortaklıkta, nedenli. dafya.tf. 
ödün .yereceği veya göz yurpacağıdjr. Şimdilik ya-.> 

’ ptlanlar CHP? nin siyasal görüşlerine .uymadığı., 
halde hep. göz yummak oluyor. Sayın Ecevlt koa- 

L J/syon ortaklığı ile birçok ödünde verilse fiajkf/.
köklü .girişimler ini sürdüreceğe benzen-. Bu bakırh- 
dan dikkati elden'bırakmıyor. Ve bazı partilerin 
yetkili ağızlarının dediği gib^” Bu orfakl^ Mpyıİ 

t ayına kadar dayanamaz” söv.Unün geçersiz ligini 
İM de fcanıtlıyacaktır.’ -m 5^-“*

Çok şeyler söylendi, çok şeyler yazıldı bu or
taklık ılflri hattâ CHP.'- nlh1-14 Ekim seçimlerindeki' '' 
başarı ve tüm partilerden- daha çok milletvekili 

J çıkarmasına da” Millet sağ partilere oy verdiler” 
L» demişlerdi. Ama ncvarkl o sağcı yani sermayeden 
l yana partiler post kavgasından yönetimi sohsayılan:' 
L yn.JpaptşrıtlışlartbıJfe bu>>gBrevi üzeslhe .
r alan ortaklığa ne bırakmışlardı fclJBIr yı>ğın,*zjım... 
( d°tyası, isçilerin döviz, rezervleriyle ayakta duran 

ulusal kaynakları yabancı veözelsen/nsyesömürten 
k çarpık bir ekonomiden başka.,, 7 , .
R Bu bozuk temellere otUrdn ekonomiyi elbette 
t» yeniden düzene .koymak İçin. 20.30 gün yetmezdi, 

elbettckl zamları yapacaklar ekonomiyi bü t aktan, 
kurtaracaklar ve bu zamların yükünüde omuzlarına 
alarak arkasından halkçı önlemlerle zamların önünü 
alacaklardı. Bunlar açıklandığında, belli .bir kanat
tan kıyamet koptu. Sağcı ve sermaye basın bastı 
yaygarayı oysa, halk plact^kl^Fi^oşsIçce ^nklly.aedu* 
Ama sesler sorftiayp ^fevrdKnğdfi ğel^o^flu^ > |

Tütün pğyaliastnzin yül^ek’-^eıtla-âÇılîîtafiy dfybh - 
ekiminde A.B.D. ye karşı kararılmak, üreticiyi a
raeığn 'karşı kaMtt’afMentffft&efc hp? kentler pro-
JetlğJ hVt/fİrnoyo» bjı;.a>p°t politika*
-G- ör-

ya.»n

ve DBS
I haberler

şiir köşesi

Araplar bu kerede? 
"Mercedes”! kara 
listeye aldılar »

Aynı Duygular

no bir tutum İçinde* ama halkı yanıltmak gerek 
getçekldrr glılehMk ğerektt Zamlar ‘ W-''MSP' dhP 
bdzt davranışları gözsl «ömUrme konusu olamazdı 
Bunlara blrlkl de politikanın ne olduğunu bllmiyen 
yeni politikacı ve yöneticilerin acemice davranış- 
landa eklenince «om ağızlılara «ömOrüyü çoğalttı.

Dr vam ı < Son Say fada î »»

Ankara (APM) Arap 
‘'dd'vVetİİri ishalle 'Hidçdı1 yar 
"‘â'ırh saptadıkları gerekçesiy 

le f|)u. k^f.rc ..dç YpJ^ıvagen 

,(Vjftl.Atgircfl4es fş<imâUww kft 
üz®1 jkisteye ıulmtşlardiffr* 
■bioyıı^Bîf ’Mirc/t’Wc'e!' ' MAN 
' flı'mitİBİAi ''ayısı şekifdb'dam 
gaiayan' Araplar şimdi Mer 
cçdea yo ygl,kşw^gep;içhı ge

, ; hn । .Ci.rn)eUt4n
lıcrail- Ov para-*- yardımında 
bulunduklarını, İarailin Şi 
yoftiat emellerine âltt öldük 
larını -ileri- - eürwekte ^-di.rlei'-'*'.

Oto kazalarının oluş 
sebeplerinde lastik- 

tll.'llüyül; IG[) .ÎİMllO* l - 

lerin eksik yapımı 
rol oynuyor. '

(APM) Ankara Kâıdyön 
ve’ Otomobilciler DbVneği 
Başkanî' verdiği' bir demeç 
co: Lastiklei* üzerindi; '14 
kat yitfiytoı*/açip'buylytorıfı 
10 kât Çıkıyor. Bu nedenle 
de üyelerimiz ölümle burun 
îiüYünâ ‘geliyor 'demiştir.

Bu ithama^ j^prşılık ve 
rbn'çPnifby^t FTrtüjKaının An 
taftatemaiAs^ d> şunları 
aoylemiştlk Bu tamamen 
teknik bir konudur. İddia; 
nın doğru olup olmadığını 
fabrikanın teknisyenleri bi 
Icbilirler. Kat deyince mu, 
hakkak üst üste bez gelmez' 
Büyfo Jûr jd^iaıyn doğu o 
laDtleceiıni sanmıyorum, 

tler iki ^ id^iaâada ha 
Idkat' payının bulunabilece 

Bi yvBİ yetkililerce öne sü
IfiUn’Sİ I

Bir bakıma böyle olur gözlerim rengi 
özlem tüter, biçim olur kendi özgürlüğünde 
Nedenşe deniz kokardı» biraz/ '■n‘
Balık olurdum yosun mavisine kilitli ,f

Duygularım böyle değildi ilkönceleri: 
Çirkinlikler uzaklaştı benden
Sonra renk geldi, anlam geldi, 
Yoğun bir aydınlıkla arkadaş oldum 
Sormayın, içimdeki' yüce bir şenlik.

.. Aynı duygular .bir. ülke -kurar- gözlerimde 
Çığlık ç:ğlığa sesler gelir şehirlerinden 
Kuşlar bir,başka uçar burada 
Bir kedi, bir yılan ve özgürlük 
Bir ülke; hersoy var orada

, »’J i REFİK YEŞİL '•

OOZZK1EJR
Siyaha aldanma bahtı karadır .

şm> Güvendiğin yerde seni ayanlı? bırakır * 
7 Kapılma Mavi/e fçol^havaılıdır -

Ser i_ aldatır,, çünki gözler hep ondadır.

Yeşil diyorlar gözlerin iyisi
Onda bulursun hep derdi kederi
Gözler çöğuniukda Kahverengidir

• iBblMer baeınlrHepk<tfu 'ğöîdoHğelir.

Lâciverd gözler pek enderdir
ÖndakCbakış bir ömre bedeldir

“* ‘ Gözler İçinde en güzeli Elâ'dır
Elâ gözden öteşi inanki yalandır.

N. ÇEK/ERsOz

' ' MûtFul’u^V biz Kal Dağ.inJan getirmedik mi? 
Bu kadar kısamı sürecekti ömrü aşkımızın 
Aşkımızın bestesini bir başkasımı çalaçaktı

. Ççk^ ellerini başka ellerden
~r u: 1H-EBİNjlENİM. _, . ::
V, k ş ^Berebtr* beslelemedikmi o'şarkıyı biz 

kâlp ehşhrfmız<feo değrlkıîydi :rîfİ t'
O 6yîe bir sırdı ki ikıihizin arasında

• r**J «Tutup bit başkasına;nasJUtsMdbrtıh » ’'■ 
DltLEftJN 4ENİM; . •

(arak. kat bitlimizde yaşertmtdikıui 
Mutluluk baharlarını yıllar önce 
Uzeaçle büyüttüğümüz «şlo bahçemize 
Bir yabancıyı nasıl soktun sen 
GOLLERİN BENİM.

NİYAZİ HAT1K
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Uınıırbey Köyü Avcılar Derneğinin Ana Nizamnamesidir
Geçen Sayının Devamı

MADDE; 8- Dernek umumi heyetinin nc suretle kurulacağı ve şubeleri ve azalana 
edileceği
umumi heyeti ucalardan derneğin delegelerinden kurulur şubeleri del
ederler azalurdun konditefini bizzat temsil ederler başkalarına vckaler v

Mesleki ve Teknik Öğretimin 
Tarihçesi ve Kız Enstitüleri

b- Umumi heyetin vazifeleri salahiyetleri 
Itırına ve başkalarımı nasıl ve ne suretle

davet tarzı ve alman kararları dernek az 
bildireceği.

Türk Mili» Eğitiminin amaçlarının çoğunu programlarında 
toplayan Hükümetlerimizin hızlı yönelinmesi gerektiği tezi ile 
memleketimiz için gerekliliği bîr kez daha belirlenen teknik 
öğretim mûesseseterîmizi ve teknik öğretimin’ amaçlarını yeni* 
den, bir kez daha hatırlamanın gerekliliğini duymaktayız*

Herşeyden evvel teşkilatımızın kurucusu büyük devlet a* 
damı Hürriyet şehidi Mitgat Paşanın hayatını kisaca hatırlat* 
mak yerinde olur kanısındayım*

1882 Yılında İstanbul'da doğdu* Babası Hacı Eşref

MADDB ı 9- Umumi heyet en yüksek mercidir verdiği kararları hiç bir suretle d 
ğiştireıncz
MADDB: 10-Aşağıdaki hususlara umumi heyet tarafından karar verilir.
a- 
b- 
c- 
Ç*

ana nizamnamenin tadili 
hesapların tetkiki 
bütçenin tastiki 
derneğin fessi

MADDE: 11-Umumi heyet toplantısı mutat her sene şubat ayı içinde yapılır umun 
heyet içtimağında nizamnameye göre bulunması gelen azalar çağırılır enaz ongü 
önceden içtin.ağm günü *83311 ve ruznamesi en az iki gazete ile ilan olunur ve mı 
hitin Cn büyük mülkiye amirine bildirilir umumi heyet içtimağı ilan olunan ve h<

Efendiydi* Asıl adı Ahmet Şefik olan Mithat Paşa, 
Farsça ve fransızcayı iyi bilirdi. 1861 Yılında Nis 
yapmış* Kız Enstitülerinin temelini o tarihte atmıştır- 
Vilayetlerde Valilik, Dahiliye Nazırlığı, Şurayı devlet

Arapça, 
Valiliği 
Bir çok 
reisliği

kümete bildirilen gün saatte muayyen yerde yapılır içdimaı

yapmış- Abdül Aziz’ i öldürenler arasında bulunduğu gerek
çesiyle Taif esürgüne gönderilmiş 1884 yılında Taif te bo
ğularak öldürülmüştür- U"

Doğruluk ve Hürriyet yolunda söylemek ve çalışmaktan 
yılmamış, Namık Kemal ve Ziya Paşa’ lar onu daima bir ko
ruyucu bir mürşit olarak kabul etmişlerdir*

Bu büyük idare ve ilim adamının, hain bir Padişahın 
keyfine, vehmine uyan zalim bîr heyetin verdiği kararla haya 
fana son verilmiş ortadan kaldırılmıştır*

Bir çok hayır mûesseselerinin ve okullarımızın korucusu 
olan Mithat Paşa 1861 yılında Nis Valisi iken öksüz ve 
yelim çocukları sefaletten kurtarmak ve bunlara bir sanat öğ 
retmek maksadıyla Ulk islâhaneyi kurdu* 1864 yılınna Tuna 
Valiliğinefatanan Mithat Paşa, Rusçuk ve Sofyada da Nis 
islâhathanesine benzer ve ondan daha mükemmel iki islahat- 
hane açtı* Islâhathanelerin masraflarını karşılamak üzere ha
yırsever vatandaşların yardımlarından faydalandı* Bu örnek 
faaliyet diğer ileri görüşlü valilerinde gözünden kaçmadı, ve 
bazıjvilayetlerde de islâhathaneler açıldı.

İslahathanelerde çocuklara terzilik, kunduracılık, tabaklık, 
mürettiplik,^arabacılık, külâhçılık, bez dokumacılığı iplik yap 
ma'gibi sanatlar öğretilirdi.

islahathanelerde 1885 yılından itibaren muayyen bir 
öğretim süresi ile sınıf teşkilatı tesbit edildi. Adı da (Mekte
bi Sanayii) oldu.

1913 yılına kadar bu müesseseler islahana komisyonlar 
inin şahsi görüş ve emirleriyle idare edildi.

Daha sonra bazı yönetmelik ve programa bağlandıysada 
vilâyetler^ arasında bu konuda bir birlik kurulamadı.

Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında Milli Eğitim Ba 
kanlığı tarafından idare edilen biri Üsküdar' da diğeri 
Çapa' da öğrenim programları farklı iki (Kız Sanayii 
Mektebi) vardı. Bu devrede Türkiye" ye gelmiş uzman
ların raporlarına dayanılarak bu möesseselerin bünye
lerinde yapılan değişikliklerle Kız Enstitüleri ve Akşam 
Kız Sanat Okulları olarak faaliyete geçirildi.

Bu okulların atelye ve meslek dersleri öğretmen 
ihtiyacını karşılamak üzere 1933 1938 yıllarında Kız 
Teknik Öğretmen, 1937- 7938 yıllarında da ikişer yıl 
türeli Erkek Teknik Öğretmen okulları açıldı.

Devamı Son Sayfada

ile yeni içtimağm günü ve saati aynı yerde 
ziyade geri bırakılması caiz değildir 
MADDE .* I2- Aşağıda yazılı bellerde umumi 
a- ana nizamnamede yazılı haller
b- dernek azasının en az beşte birinin talebi

geri bırakma sebeple 
heyetin içtimağının byapılır umumi

heyet içtimaya davet olunur.

üzerine
MADDE: 13-Umumi heyetin içtimağı reis veya varsa, vekili yokise idare heyeti r< 
isi. tarafından açılarak içtima nisabı anlaşılmak üzere yoklama yapıldıktan sonra t 
zaîar ‘arasında bir başkan ile bir başkan vekili ve lüzumu kadar kâtip seçilir içtim 
bu suretle seçilen başkan başkan vekili tarafından idare edilir zabıt ve yazı işleıiad 
kâtipler idare eder umumi heyeti^'müzakere zabıtları başkan ve başkan vekili tan 
fından imzalanarak saklanır umumi heyet içtimağda idare heyetine seçilerek azalan 
hüviyetleri ile ana nizamnamede yapılacak değişiklik yapılacak bir hafta içinde o y 
rin en büyük miilküye amirine' bildirilmesi mecburidir umumi heyetin verdiği k; 
rarlar merkez binasında ilan tahtasına talik sureti ile azalanna ve başkalarına duyurulur 
MADDE: 14-Nizamda menin ll,nci maddesine göre çağın yapılmakla beraber azay 
bir hafta evvelinden davetiye gönderilir ve dernek tahtasına ilân olunur.
MADDE : 15- Umumi heyete yanlız ruznameye konulan maddeler müzakere olunu 
ancak mevcut azanın yirmi de biri tarafından müzakeresi istenilen maddelerin ru; 
nameye konması mecburidir her azanın bir oy kullanma hakkı vardır idare heyeti n 
suretle seçileceği selahiyeti ve azanın adedi.
MADDE: 16-İdare heyeti seçimi gizli oyla yapılır idare heyeti bir sene müddet] 
yazife görür. İdare heyeti yedi asil olmak üzere yedi yedek üye azasından müteşşeh 
kül olup ondört aza seçilir, vazife taksimi bu şekilde yapılır.
1 - Başkan — 2- Başkan vekili — 3- Sekreter — 4- Muasip — 5- Veznedar — 6- Aza— 7- Az 
kararların ekseriyetin ve reyi ile verir reyler müsavi gelirse başkanın bulunuğu tı 
raf eksereyeti temin etmiş sayılır birinci ve ikinci başkanın bulunmadığı aams.nlaı 
da yapılmaz.
MADDE: 17-Umumi heyette 16.net madde gereğince seçilen ondört azadan en fazl 
rey alanların yedi azası idare heyetini teşkil eder bunlar ilk toplantıda aralarınd 
vazife taksimi yaparlar neticesi dernek tahtasına ve ayrıca vilayet makamına arz < 
derler çekilen idare heyeti azası yerine geriye kalan yedek azadan muafık görecej 
bir arkadaşına idare heyetine alır çekilen başkan veya başkan vekili olursa yedek 
ler tamamlanarak aralarında yeniden başkan ve başkan vekili seçip neticeyi azalar 
ilan ederler yedek aza ile idare heyetini tamamlamak imkanı kalmazsa idare heye 
toplu olarak birden istifa ederse fevkalade içtimağa aza davet olunur ve yeniden 
dare keyeti seçimi yapılır. Heyeti umumiyeye istifa eden idare heyeti başkanı davc 
eder idare heyetinde bir aza bila mazeret ve fasılasız ilk toplantıya iştirak etmezs 
idare heyetinden istifa etmiş sayılır.
MADDE: 18-idare heyeti başkanı resmi ve hususi isterinde derneği temsil eder idi 
te heyeti kendi azasından bir veya bîr kaçını temsili selahiyetini verir idare heyet 
her^yıl o yıl içindeki muamelen ve hesaplan gelecek yıla ait bütçeyi umumi heye 
tin tasdikine arz etmeğe mecburidir bundan mağda idare heyeti ayda bir defa top 
lanır dernek işlerini görüşür bu müddet idare heyetinden en az üç azanını talebi ü 
zerine daha kısa bir zamanda toplantı yapabilirler.

Devamı Sayfa 4 ta

16.net
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Umurbey Köyü Avcılar Derneğinin Ana Nizamnamesidir
Sayfa 3 ten devam

MADDE : 19- Denetleme kurulunun teşkili:
denetleme kurulu üç asil üç yedek üyesi genel kurulca 
seçilir denetim kurulu ve kollarının bütün işlerini ve he* 
saplarını sürekli olarak kontrol eder edindikleri kanaat* 
lan raporla kongreye bildirir gerektiğimde genel kurulu 
kongreye çağırır denetleme kurulu vazifesini laikiylc yap 
maması yüzünden uğrayacağı zararlarda yönetim kurulu 
üyeleri gibi sorumludur.
MADDE : 20- İdare heyetinin görevleri:

İdare heyeti-yedi asil üyeden müteşşekil olup yedi ye
dek üyesi vardır
I- Başkanının görevi başkan derneğin mümessili olduğu 
gibi derneğin dahili işlerinde ve her hususta derneğin 
üzerine verdiği vazifeyle önderdir.
2-Başkan vekili birinci başkanın bulunmadığı zaman
larda derneğin yapacağı işlerde dernekte vekaleten va
zife görür.
3 - Sekreter derneğin fotoraflı aza kütük defterini tutup 
bilumum yazı işlerini yapar.
4 Muasip derneğin bilumum eşya ve aidat defterini işler 

| tahsilatı mütakip gelir ve giderleri kayıt edip evrakı 
müsbetileri muhafaza eder.
5-Veznedar derneğin bütün gelirlerini bankaya yatırır 
yapılacak olan harcamalarda pankadan para çekmek 
banka defterini muhavaza etmekle mükelleftir.
6- idare amiri derneğin bilumum eşyalarını muhafaza 
edip zayi olan eşyaları raporla birlikte yönetim kurulu
na ibraz eder.
7-Kâtip derneğin bütün yezışmalarda ve alınan karar
lan karar defterine işler.
MADDE: 21-Yönetim kurulunun yapacağı işler.
a- yönetim kurulu derneğin gelir ve giderini idare etmek 
b-nizamname hükümlerini ifa ve tatbik etmek
c- haysiyet divanı kararlarını infaz ve icra eylemek 
ç-ruhi ve ahlaki mevzular dahilinde konferanslar tertip 
ederek mensup heveskarlann tenvirine çalışmak
d-her sene seçilecek idard heyetinin toplu foturafını i- 
le derneğin ait olduğu diğer resimleri ve haritaları mu
hafaza etmek
e- ilk ve sonbaharın niuafık görülecek bir gün derne
ğin avcılar bayramını tertip etmek
f-bölgelerde avlanan ekserisi cihat muhafazası hususun
da teşebbüsatta bulunmak avlara zarar verecek muzur 
hayvanların itilafı çarelerine baş vurmak bu meyanda 
mümkün olduğu kadar sürek avları tertip etmek 
g- av köpeklerinin cinsini İslah ve tekairi ile meşkul ol
mak hususlarını yerine getirmek.
MADDE: 22-Haysiyet divanı idare heyetinden ayrı ve 
müstakil bir teşekküldür umumi heyet içdimağında giz
li reyle seçilen üç asil üç yedek azadan ibaretdir aza
lar o senenin idare heyetinden seçilmez vazifesi bir se
ne devam eder.
MADDE: 23*Haysiyet divanının vazifeleri:

a-dernek içinde samimiyeti heleldar edecek veya aza
dan her hangi birinin hukuk ve haysiyetini kıracak ve 
yahutda darneğin manevi şahsiyetini rencide edecek ha
le teyessül eden olursa idare heyeti tarafından resmen 
veyahut müessir olan azanın müracatı ile suçlu haysi
yet divanına verilince yukarıda yazılı olan hallerden bi
ri ilk defa vaki olmuşsa şeklen vc ehven görülmüş ise 
haysiyet divanı faili lazım gelen nasihatda bulunmak 
ve şikayeti varsa telifi beyana çalışmak.
b-aynı kişide bu haller tekarruru divanca yapılacak sorgu 
ile inceleme neticesi tahakkuk ederse ihtarda bulunup 
siciline işlemek.

c- ihtar atı vakadan sonra tekerrür vukuundan üç aydan bir seneye kadar demekten 
tardına karar vermek.
d- işlenen suç yukarıda yazılı ahvalden daha ağır ise ve kanunen silah taşımasında 
mani olacak mahiyetde ise kaydının silinmesini talep eder.
e- divanın verdiği kararların icrasına idare heyetinden talep eder icap ettiği zaman
larda toplanılır verdiği karar herkes için muteberdir kararların aleyhine ancak umu
mi heyet karşısında itiraz olunur divanın kararlarını umumi heyet tadil ve tasdik 
edebilir bir yılda ( 20 )TL. sini geçmemek üzere dernek azalarının vereceği aidat bir 
liradan az on liradan çok olamaz.
MADDE : 24- Hesapların ne surette teftiş ve murakebe edileceği:
Umumi heyet Içtimağında iki murakıp seçilerek idare heyetinde bir senelik hesapları tetkik, ettirilir iki 
murakıbın vereceği rapor üzerine idare heyeti bu hususta ibra edilir.
MADDE : 25- Ana nizamname ne yolda değiştirileceği:
a- luzumlu halinde umumi heyetin üçte iki çoğunluğu ile nizamnamenin tadili keyfiyeti görüşülebilir bu 
çoğunluk yok ise ikinci içtimaya bırakılır toplantı yeri günü ve saati yine en az beşgün evvel iki gazete 
ile ilan edilir bu takdirde gelen üyelerinsayısı ne olursa olsun keyfiyeti görüşülür karar mevcudun ekseriyete 
verilir.
MADDE: 26- Derneğin feshi ile malların tasfiye şekli :
işbu derneğin feshi hakkında dernekler kanununu 46. cı maddesi cari olunur derneğin kendisini fesse karar 
verebilmesi için toplanacak olan umumi heyet azalarının en az üçte ikisinin huzuru şarttır bu suretle ek
seriyet elde edilmediği takdirde ikinci defa toplanmak için dernekler kanununun 13. cü maddesinde nizam
namenin II. cl maddesinde belirtilmiştir.
tarifatı dairesinde azalar davet olunur bu davet üzerine toplanacak ezaların sayısı ne olursa olsun fesih 
kararı keyfiyeti görüşülür anenk bu suretle yapılan toplanma görüşme sonunda fesih haklımdaki ka-artn 
mevcut azaların üçte ikisinin rey vermeleri ile kabul olunur umumi heyetin- fessiyle berabar menkul ve 
gayri menkulün malların ve beden terbiyesine devir işini için beş kişilik bir heyet intihap eder fesih kara
rı hükümet komserinin kontrolü altında tatbik olunur derneğin menkul ve gayri menkulün emvali umumi 
heyetçe seçilen beş kişilik heyet beden terbiyesine katılacak mümessilden müteşekkül komusyon tarafından 
hükümet komserinin nezareti altında tasfiye edilerek beden terbiyesi teşkilatına devir edilir.
MADDE s 27- Mütferrik maddeler :

Umumi, heyet içtimağına iştirak e'mek- sjeçmek ve seçilmek için toplantıdan üç ay evvel eerneğiı azası 
meyanına girmiş bulunmak.
MADDE : 28- Derneğin gelirleri:

a-aidat ve duhnliye müsabaka müsamere tenehzüh dernekteki eyienceler hükümetin müsades ile 
tertip edilecek piyango konser başlıca hasılat.
b-hakiki ve bükümü şahsiyetler tarafından derneğe yapılan nakdi ve aynı yardımlar ve teberrular 
c-sürek avlarından temin edilecek varidat rozet at şan cüzdanları satış hasılatı
MADDE : 29- Derneğin sarfiyatı :
bütün masraflar idare heyeti ile yapılır ancak (25) TL, sı masraflar için karar almaya lüzum 
yoktur derneğin (50) TL. sından fazla parası bankada dernek namına açılacak hesabı cariyeye I 
yatırılıp banka muamelesini başkan ve bizzat veya idare heyetinden dilediği bir arkadaşı tarafın- i 
dan yürütür.
MADDE: 30-Azanın idare heyeti ve haysiyet divanının kararlarıyla aleyhine vaki olacak itiraz ve 
şikayetlerini incelemek ve icabının icrasına karar vermek ve aza tarafından yeni sene için seçile-1 
cek vaki olacak teklif ve dilekleri tetkik et.nek ve kabulüne kararvermek umumi heyetin yetkile- 
rindendir.
MADDE: 31-Senenin mutat toplantılarından madağ görülecek lüzum üzerine fevkalade olarak top 
lantı aşağıdaki şartlar altında yapılır.
a-acele görülmesi icap eden bir iş için idare heyeti kararı ile azasından en az beşte birinin im
zası ile verilecek takdir iiede umumi heyet toplanır bu toplantıya davet etmek idare heyetinin 
vazifesidir.
b-fevkalâde umumi heyet toplantısında evvelce görüşüleceği ilan edilen işten başka hiçbir iş ka
rar alınamaz.
MADDE: 32-Azanın vazife ve selahiyetleri :
derneğe kabul edilmiş her aza derneğin bütün ahkam ve nizamatma itaat etmeğe mecburidir 
nizamname ahkamına riayet etmiyenler dernekten çıkartılır ve hiç bir suretle geri alınmazlar 
MADDE: 33-Aza derneğin işlerindeki her hangi bir dilek ve şikayetlerini ibare heyetine yan ile 
bildirir şikayeti idare heyeti aleyhine olursa haysiyet divanına müracat eder verilen kararlan 
haksız telaki ederse umumi heyete şikayet eder ve onun kararını bekler.
MADDE: 34- Dernek binası dahilinde umumi a.'.laka aykırı bilumum hakaret kati suretde yasaktır.
MADDE: 35- Yasak faaliyetler:
a- Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında her hangi bir faliyette bulunamazlar.
b- Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle kanunların yasak ettiği amaç veya faaliyetleri benİBseyea 

bir devleti bir partiyi bir tüzel kişiliği topluluğu veya bu amaçlar ve faaliyetleri benimseyen öliveja 

yaşayan kişileri övmek maksadıyla toplantı ve yayın yapamazlarbunlar yardım toplayamazlar vesarr fa
aliyetler göstermezler.
MADDE: 86- Dernekler 1630 Sayılı dernekler kanununa göre aşağıdaki defterleri tutar, 
a- Aza kayıt defteri derneğe giriş tarihleri aylık veya yıllık para taahütlerî bu deftere yazılır, 
b* Karar defteri yönetim kurulunun kararlan bu deftere yazılır-—c* Gelen giden evrak defteri--d- 

ve gider defteri-—e- Bilanço hesabı kati defteri*
MADEE: 37-üyelerin hakları:
Hiç kimse bîr derneğe üye olmağa veya dernekte üye kalmaya zorlanmaz her üye istila hakkına sal 
hiplir dernek üyeleri eşit hakka sahiptir dernek tüzüklerine bu eşitliği kısıtlayıcı veya bazı ûycfaıe 

aynalık tanıtan hükümleri konulmaz her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır fahri üyelerin 
hakkı yoktur istedikleri takdirde aidat verebilirler.—MADDE : 38- İş bu oluzsekîz maddeden ibaret «i 

lup 1630 sayılı dernekler kanununa göre tüzük tadili edilmiştir.
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30 MART 1974-CUMARTMİ 
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İLÂN
M.S.P. Gemlik 1 nci normal Kongresi 7 Nisan 1974 

tarihinde saat 13 00 yeni düğün salonunda yapılacaktır, 
üyelerimiain teşrifleri rica olunur.

Gt’NDEM:

1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Heyeti Seçimi
3. Eaaliyet Raporunun Okunması
4. Hesap raporunun okunması
5. Raporlar üzerinde tenkitler
6. Muhammen Bütçe
T. İdare Heyetinin İbra’ ı
8. Yeni İdare Heyetinin seçimi
9. Siyasi konuşmalar
1*. Kapanış.

ESKİ OYUNLAR
SAHNEDE

Gençlikli İlerici Öğrenciler

ZATÎ
7.65 Çapında Kınkkale yapısı 79843 nam

lu nolu ve 6979843 kabza nolu Tabanca 
Ruhsatımı kaybettim yenisini alacağımdan 
eskisi hükümsüzdür.

İSMAİL BİTEN

HANIMLAR f 

çiçek 

mağazasının 

Açılışını Bekleyin...?
Çifte Fırın Karşısı-Gemlik

Dünyada ülkeler gelişmiş 
ve az gelişmiş ülkeler diye 

I ikiye ayrılır. Gelişmiş ülke- 
I ler az gelişmiş ülkeleri ikdi- 
I sadi hegemonyalarına alıp 
J kendi çıkarları doğrultusunda 

sömürürler. Az gelişmiş ülke 
halklarının sömürülmesi için 
bir takım oyunlar tezgahlanır 

ileri atılımlar engellenmek 
istenir.

Ülkemizde de işbirlikçi 
hakim sınıflar sınıf hegemon
yalarını, çıkarlarını korumak 
ve sürdürmek için senaryola* 
rı genellikle emparyalist ülke
lerce yazılmış her çeşit oyu-1 
nu sah -.elemektedirler.

t Bu oyunların en klasiyi 
siyasi ortamı bulandırıp emek. 
çilerini en doğal hakları olan 
demokratik hak ve özgürlük
lerini kısıtlamak için gerçek

Lise Eğlence gecesinin komando gecesine 
çevrildiği iddia edildi

»İJKZIKIA.T’
Tezgâhtar Alınacaktır

Baştaraf Sayfa 1. de
Bu konuda görüştüğümüz 

öğrenciler şöyle konuşmuş
lardır. Gece güzel başadıama 
sonra amaçından saptırıldı. 
Bursa Eğitim Ens. öğrencile
rinden sandığımız biri Lise 
Kars Ekibinin Şehşamil şiiri
ni değiştirdi ve Turancılık 
propakandası yapmaya baş
ladı. /Türkün vatan sınırları

daha doğrusu zemin hazırla
maktır. Bu oyun 12 Mart ön 
cesinde bir kere sahnelendi. 
Siyasi ortam çeşitli tahriklerle 
bulandırılıp anarşi çığlıkları a- 
da altında 1961 Anayasası
nın işçi ve köylü kitlelere 
getirdiği hak ve güvenlikler 
rafa kaldırıldı, işçi ve köylü
yü daha çok sömürecek bir 
sıra ekonomik ve siyasi ka
rarlar meclislerden yıldırım hı
zıyla çıkarırdı.

Şimdi programı işçi ve 
köylünün rafa kaldırılan hak
larının geri getirecek, onların 
daha rahat nefes alabileceği 
bir ekonomik ortam yaratabi
lecek kararlarla donatılmış bir 
ortaklık var.

Bugün aynı oyun buor- 
taklığı dolayısıyla umutlarını 
buna bağlamış halk kitleleri

mızla çevrili toprak değildir. 
Vatan ne Edirne’dir ne 
Van'dır Vatan bütün Tûrkle- 
rin yaşadığı topraktır, diye 
yöneticilerin gözlerine baka 
baka Atatürk'ün Misak-ı Mil
li sınırlannı kabul etmediklerini 
büyük Türkistan emellerini 
yansıtıcı MHP nin turancılık 
propagandasını yaptılar Buna 
da ses çıkaran olmadı. Daha 

nin önüne serilmektedir. A- 
maç gayet açık KOMANDO 
adı verilen bir takım örgüt
ler çeşitli tahrikler ve kışkırt
malar yapmağa itilmekte böy- 
lece siyası ortam bulandırılıp 
ortaklık yıpratılmak istenmek 
tedir. Yine devlet elden gi
diyor "anarşi hortladı" yay- 
garalan basılarak, hükümetin 
geniş halk kitlelerinin yaran 
ve mutluluğu için yapacağı 
çalışmaları engellenmek ülke
de yaratılmak istenen banş 
va özgürlükler ortamı doğma
dan öldürülmek isteniyor.

Amacı, yöneticileri ve o- 
yuncnları belli olan bu oyu
na gelmemeli bu tür kıökırtı- 
cıların çalışmalarına karşı haHT1 
kitlelerinin yaran için uya
nık olmalıyız.

sonra Enstitülü öğrenciler sa
lonu Bozkurt rozetleriyle gir
diler. Bunlar Atatürk'ün kur
duğu bir okulda meydana geL 
di. Atatürkçü gençlik edilmek 
ve çatışma yaratılmak isten
miştir. Biz buna göz yuma
mazdık, bu nedenle arkadaş
lar olayı kınadılar demişlerdir.

Şahsen Müracaat: Mustafa Erenoğlu

ERENOĞLU TİC. Dural meydanı-Gemlk

liseden Bir Öğrenci Ödül Aidi
Lisenin Ortaokul üçüncü sınıfında oku

yan Neclâ Feyzioğlu adlı öğrenci 2 Bursa 
Ortaokul öğrencileri arasında yapılan resim 
fyarışmasıda derece alarak ödül kazanmış- 
tır.
| Konusu serbest olan resim yarışmasın

da derece alanların ödül eri Bursa Güzel 
•anatlar Galerisinde yapılan bir törenle ken 
dilerine verilmiştir.

ÜÇ KARDEŞLER 
TİCARET

HALI- KARA LÜX MARLEY YERDÖŞEMELERİ YETKİLİ BAYİİ. 
Bebe- kral Çocuk Arabaları Huzur Sünger Yatak ve Örtüleri. El
if- Portotif Piknik Eşyaları.

istiklal Caddesi Ali Şirin Pasajı No 3-4 - Gemlik Tel. 797



SORUMLU MÜDÜR
EROL GÜLER 

SAHİBİ 
K. GÜLKR-H. GÜLER

gemlik

IKÖRFEZ
İdare Yeri : Ali Şirin paıajı I 
TEL. t T9T — GEMLİK. I

Dizgi ve Baskı : Ergül Matbaan i
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OYUN İÇİNDE OYUN
2 nci Sayfanın devamı

Son günlerde Türkiye,nin çeşitli okullarında 
çıkarılmak istenen oyunlar bunun küçüF bir deva

mıdır. Af yasası çıkmadan öğrenciler yine birbir
lerine düşürülürse, İdeolojik çatışma yaratırlarsa 
düşünce özgürlükleri suçları önlemek ve "İşte siz 
düşüne® özgürlüğü diyorsunuz ama bakın düşünce 
özgür olursa gençler birbirlerine giriyor* diyerek 
affı önleme çabalarının planları tezgâhlanıyor. A- 

I ma Gemlik'teki gençler bite bu oyuna gelmiyor. 
; Ecevit'le Erbakan’mı gelecek. Onlarda gerçekleri 

biliyor artık yoksa bu oyunlara gelipti bir yıkılır- 
I lorsa ikistde sonunun ne olacağını biliyor lardır.

Oyunlar açık oynanıyor ama halktan kamufu- 
I le ediliyor. Halka bu anhyacağı şekilde anlatılırsa 

14 Ekimdeki gibi devasına sarılacağına “Karaoğlan” 
umudunun gerçekleşmemesine hiçbir neden yoktur.

Gemlik Güven spor Sezonun ilk galibiyetini ald
—HÜSEYİN GÜLER —

G. Güven Spor : Hüseyin (xx) Mehmet (xx) 
Mustafa (xx) Melih 1 (xxx) Melih 2 (xx) Tun
cay (xx) Kubllây (xxx) Ender (xxx) Haşan (xxx) 
Erdoğan (xxx) Canip (XX)

(Golleri 13 dak. Şükrü kendi kalesine 20. 'fak. Ender 
35. dak. Erdoğan 50. dak. Haşan kaydetti.)

Geçtiğimiz pazar giînü
Yenişehire deplasmana giden 
Gemlik Güven Spor Yeni* 
şfehir Esnaf Sporu 4- I yen 
di.

Oyuna hızla başhyan 
Güven Spor 13. dakikada

Mesleki ve Teknik Öğretimin
Tarihçesi ve Kız Enstitüleri

3. Sayfan,n devamı
1938—1939 yıllarında bu öğretmen okulları üçer , 

yıla çıkarıldı. r-u
1947—1948 öğretim yılında ise artık gittikçe ge- * 

Dişleyen Kız Teknik öğretim müesseselerine -ytifânî- 
talikte öğretmen yetiştirme zarureti He programlarında 
genişletme yapılarak 4 yıllık birer yüksek meslek öğ
retmen okulları hahne getirildi.

Halen Kız Teknik öğretim genel müdürlüğüne bağ
lı çeşitli kademelerde öğrenci ve öğretmen yetiştiren 
okullarımızda, yurt kalkınmasına büyük katkısı bulunan 
elemanlar yetiştirilmektedir.

Enstitüleri bitirip öğretmen yetiştirme merkezlerin
de bir yıl öğrenim yapan köy Kadınları gezici kurs öğ 
retmenlerimiz binlerce köyümüze yayılıp köylünün kal
kınmasına katkıda bulunmakta;

Okuma çağı geçmiş binlerce genç kız ve. hanım 
öğrencilerimize pratik Kız Sanat (Akşam Kız Sanat) o- 
kullarımıztn çeşitli sanat bölümlerinde ileride geçimi
mde sağlıyabileceği, hiç olmazsa kendinin ve aile fert 
/erinin ihtiyacını karşılıyabileceği çeşitli beceriler ka
zandırılmakta;

Son yıllarda 6 sınıfı çıkarılarak orta okula daya
lı birer meslek oku! haline getirilen Enstitülerimizde 
Kızla, imiz orta öğretimin genel bilgi ve kültür dersle
ri yanında branşlaşan çeşitli sanat dersleri ile Türk 
Milletine layık birer anne, cemiyet içinde yer ve söz 
sahibi birer fert olarak yetiştirilmekte;

İle nihayet Pratik Kız Sanat okullarına öğretmen 
yetiştiren 2 yıl süreli Pratik Kız Sanat öğretmen oku
lu (Kadın Meslek öğretmen okulu) ile Enstitülerimize 
(fallarında ihtisas sahibi öğretmenler yetiştiren Kız 
Teknik Yüksek öğretmen Okulu. Türk Milli Eğitim aynı 
güç. aynı çalışma azmiyle el el e hizmet görmektedirler.

Gayemiz, Öğretim çağında bulunan kızlarımızın ge
nel bilgi ve kültür seviyelerini yükselterek onlara ileri 
çamiyetlaıdoki kadınlarda aranan bilgi, beceri ve ma
rifetleri kazandırmak, gerektiğindi öğrendiği sanat dil- 
htından birinde çalışarak hayatını kazanabilecek bir 
olgunluğa kavuşturmak kısacası sosyal, ekonomik, ıde- 
kadını yoti.tirmektir

Esnaf Sporlu Şükrü tes 
vuruşla kendi kalesine attı
ğı gölle 1-0. öne geçtiler.

Bu golden sonra rahak 
lıyan Güven Spor alcınla- Mh 
rını daha sıklaştırarak,ide» 
4r®mlı Esnaf Spor kalesinde

top oynadılar. 20. dakkada 
Enderin şık bir vuruşu 2. 
ci golü getirdi bunu 35 in
ci dakikada Erdoğanıu go
lü izledi vaziyet 3-0 Güven 
Spor artık tek kale top oy 
namaya başladı, her an bir
gol daha bekliyordu, ve ni 
hayet 50 ci dakikada Ha
şan vasıtasıyla 4 cü golle
rini kazandılar.

Maçın bu şekilde sona 
ereceği tahmin edilirken.
4- 0 İlk bir skoru kafi gö-

ren Güven Sporda sofi da-, 
kikalarda bir gevşeme gö
rüldü, bundan yararlanan 
Esnaf Spor ilk kollerini ka
zanarak maç 4- I. Sona er
di. Bu şekilde Güven Spor 
gurubunda 4. duruma yük-’
seldi. Yarın da Bursa Me
rinos Sabasında 14. EY
LÜL ile karşılaşacak Gü
ven Şpor bu maçı aldığı 
taktirde Gurubunda dere-! 
ceye girebilecektir.

SINIRLI SORUMLU
SÜMERBOK VİSKOZ SANAYİİ İŞÇİLERİ YAPI 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
23 Mart 1974 Cumartesi gün yeterli ekseriyet temin edilmediği için ya- 

pılamıyan Kooperatifimiz ortaklığının yıllık olağan genel kurul toplantısı 20 
Nisan 1974 Cumartesi günü saat. 14.00 te Beden terbiyesi Su Sporları (Ka
yıkhane) lokalinde yapılacağından.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, ortaklarımızın anılan‘ gün ve saatte 
toplantıda hazır bulunmaları ilân olunur.

GÜNDEM.
1 - Yokluma 2 - Açılış 3 - Kongre Divanı seçimi 4-Fauliyet: hesap ve Denetçi raporlarının okunması. S- !• 
porlartn müzakeresi 6- Raporların kabnlü ve yönetim kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibraı 7- 7 Asıl, 7 y»- 
dek yönetim kurulu üyesi seçimi 8- 3 asıl, 3 yedek Denetçi seçimi. 9- Kooperatifimiz Ana sözleşoesiniı i 
9 ncu maddeleri uyarınca Kooperatifimiz ortaklığında çıkarılanlar hakkında karar itıihası 10- Dilekler 
11- Kapanış.

MEVLÜT
Kıymetli evlâdımız Hv. Org. Ahmet DURAL ın 

ölümünün 52 nci günü dolayısıyla Gemlik Adliye 
Köyünde 7 Nisan 1974 Pazar günü öğle namazı 
sonunda seçkin hafızlar tarafındau okunacak olan 
mevfüte bütün din kardeşlerimizi bekleriz.

ADLİYE KÖYÜ HALKI

Teşekkür
Kıymetli evlâdımız Hava Orgeneral 

Ahmet DURAL'ın adını Çarşı Meydanına 
vermek suretiyle ebedileştiren Gemlik 
Belediye meclis üyelerine bu değerbilir
liklerinden dolayı teşekkür ederiz.

ADLİYE KÖYÜ HALKI
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