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tohîarlar-Azalar, Okul Müdürleri ve İmamlar ile toplantı yapan 
* I • Itoplu sözleşme imzaladı

fjTT' Y l^kT H ’ST.T’’ H ® V»/ *1 İlçemizde kurulan Ork-Kaymakam Namık Kahvecıoglu
w-7- o o o o o o o o lu 's sözleşmesi imzalanmış-

■ Koy Sorunlarını Goruştu
| 2 Nisan 1974 Sah günü 
Gemlik Kaymakamı Namık 
Kahvecioğlu'nun çağrısı üze
rine ilçemiz köyleri muhtar
ları, ilkokul müdürleri, azalar 
ve imamları Gemlik Tüccarlar 
Kulübünde toplanarak Köy 
Sorunlarını görüşmüşlerdir.

Saat 10. 20 de başlıyan

Başbakan Bülent ECEVİT ın 
G.Y.î.T.D. Yazısı Geldi

Son günlerde Türkiye'nin 
çeşitli okullarında mezdana 
gelen olaylar ve Gemlik Li
sesi Eğlence gecesinde de 
yaratılmak istendiği iddia olu 
nan öğrenci çatışması konu
sunun bir telgraf ile Başba
kan Bülent Eoevit' e bildiril
mesi üzerine, Gemlik Y. T.T. 
Derneğine Başbakan' dan bir 
yazı gelmiştir.

Gemlik Y. T. T. Derneği 
panosuna asılan yazı şöyledir 
I* Başbakan özel 1113 Y.T. 
T,D. Gemlik Bursa 24.3.1974 
tarihli telinizi aldım ilgilenil- 
nesi ve değerlendirilmesi i- 
;in Sayın M. Eğt. Bakanı i- 
e İçişleri Bakanına intikal et- 
Irdim.
t Bilgilerinizi rica eder, ba 
lanlar dileğiyle saygılar suna 
|m. Bülent Ecevit

Başbakan Bülent Ecevit* 
l çekilen telgraf ise şöyledir. 
Bülent Ecevit Başbakan- AN- 
(ARA

23. 3. 1974 Cumartesi 
jünü ve gecesi Gemlik Lise 
İnde Bursa Eğ|tim Ens. ve 
kİ.T,I* Akademisinin koman 

do öğrencilerinin desteğiyle 
hazırlanan Lise Eğlence gece 
•i Bozkurt gecesi haline dö* 

toplantı 13.30 a dek sürmüş 
tür. İlçemiz köyleri muhtarları
nın sorunlarının dinlenmesin
den sonra yapılacak çalışma
ların hangi safhada olduğu 
Kaymakam Namik Kahveci- 
oğlu tarafından açıklanmış,- 
nasıl bir yol izleneceği sap
tanmıştır.

nüştürülmüştür.
Olay yetkililerin gözü ö- 

nünde cereyan etmişti. A- 
tatürk ilkelerine bağlı Yüksek 
Öğrenim Öğrencileri olarak
Türkiyenin her tarafında ya
ratılmak istenen kışkırtmalara 
gelinmemiştir. Gemlik Halkı 
çıkması muhtemel kanlı olay 
lara sürüklenmek istenmekte
dir. Çıkacak olaylardan so
rumlu tutulmayacağımızı bil
dirir, ilgilerinizi bekleriz. Say
gılarımızla G.Y.T.T.D

Köy muhtarları Kayma
kamdan şu isteklerde bulun
muşlardır. Fıstıklı Kö. Muh. : 
YSE nin uzun zamandan be
ri köylere uğramamış olma
sından köy içi kanalizasyon f 
elektrik ve yollardaki bozuk
lukların çoğaldığı bu neden-'*, 
le YSE nin köylerdeki eksik-

Kanser Haftası Yarın 
Sona Eriyor

1—7 Nisan tarihleri ara
sında kutlanan KANSER Haf 
tası yarın son bulacaktır.

Kanser Haftası İlçemizde 
bütün okullarda özellikle iş
lenmiş, aynı zamanda Kay
makamlıkça oluşturulan İlçe
Kanser Tertip Komitesi büyük 
iş yerlerinden Sümerbank, A 
lemdarlar Sabun Fab. Kafoğ- 
lu Sabun Fab. Askeri Garnizon 
İlk ve Orta dereceli okullar
da Kanser konulu konferans
lar düzenlemişlerdir. Cezae
vinde de Gemlik Savcısı, İlk
öğretim Müdürü, Halk Eğitim 
Müd. nün katıldıkları eğitim 
öğretim ceza sonrası iş bul- 
bulma sosyal sorunlar ve 
moral konularında konuşma
lar yapılmıştır.

Kanser Haftasının l!çs- 
ınizde faal bir çalışma çinde 
geçtiği göze çarpmıştır.

40 Öğrenci giydirildi
ilçemiz iş adamamdan 

Erdoğan Alemdar kırk yok
sul ilkckul öğrencisini giy- 
dirmiştir.

öğrencilere ayakkabı, ço
rap. pantolon, boyunlu kazak 
gibi giysiler giydiren Erdoğan 
Alemdar’ın bu davranışı sevinç 
yaratmıştır.

likleri düzeltmesi ayrıca Fıs
tıklı ı öyüne kadrolu imam 
verilmesi.
Gençali Kö. Muh. : Köye kad
rolu imam verilmesi ve as
falt bozukluklarının düzeltil
mesi.
.Mecidiye Kö. Muh. : Köyün 
içma suyu için bir mühendi
sin getirtilerek proje çalışma
larının yapılması ♦
Yeni Kö. Muh. : Köy yolu 
güzergâhının düzeltilmesi 
Güvenli Kö. Muh. : Köy yo
lunun stabilize yaptırılması, 
köy içme suyunun çamurlu 
akmasının nedenlerinin araş
tırılması, köye telefon bağ
lanması

Devamı Sayfa 3 te

Ekmek Hatları yeniden ayarlandı
Bu hafta içersinde baş- 

gösteren ekmek bunalımı fı
rıncıların yeni zamlar elde et
mesi ile son bulmuştur.

Unlara çuva başına ya
pılan 30 TL. Iık zam üzerine 
fırıncılar 1. Nisan 1974 günü 
ekmek çıkarmamışlardır. Bu 
arada Belediye Başkanı İbra
him Akıt’ın bir işi takip için 

i IMEVlL.tJT . i
Kıymetli evlâdımız Hv. Org. Ahmet I

Dural’ın ölümünün 52 nci günü dolayı- I 
i sıyla Gemlik Adliye Köyünde 7 Nisan I

İH 1974 Pazar günü öğle namazı sonunda i 
L== seçkin hafızlar tarafından okunacak o- I 
? lan mevlüte bütün GEMLİKLİLER! ’ 
isi bekleriz.

dika üyesi işçilere ücret zam
mı olarak 1.1.1974 yövmiye 
16 TL. 1.1.1974 yövmiye 16 
TL. zam, 30 TL. çocuk zam
mı, 50 TL. aile zammı, iki 
maaş ikramiye, 400 TL. (ge
ri verilmemek kaydı ile) yaka
cak avansı, kanuni sürelere 
3 er iş günü ek ile 1Ö0TL. f- 
zin harçlığı, ayda 150TL. net 
yemek parası, 10OOTL. evlen
me yardımı, 400TL. doğum 
yardımı, 500TL. cenaze yar
dımı, öğrenim bursu içinde; 
ilkokula devam eden çocuk 
başına 75TL. orta' Lise den
gi okullara giden çocuk ba
şına 150TL. üniversiteye gi
den çocuk başına 250TL. burs 
parası varilmesi için anlaşıl
mıştır.

İstanbul'da bulunması ile fı
rıncıların zam karşısında ek
mek fiatlarının ayarlanma is
tekleri karşılanamamış ve fı
rıncılar Gemliklilere "Nisan 
Bir" yapmışlardır. Bir gün ek 
meğin çıkmaması, bu arada 
da K. Kumla Köyünün elekt
riklerinin kesik olmasından

Devamı Sayfa 3 te
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görüş

KANO GÖREVLİLERİ 
m.

Kama sözcüğü T. Dil Kurumu Sözlüğünde (Bir 
momJeket halkının bütünü) diye tornalanmaktadır 
Ba vatan insanlarının bireysel ve toplumsal sorun 
lerıy/a ilgilenen. on la ne sorunlarını kolaylaştıran, 
balkın devlet ila olan İlişkilerini sağhyan devle
tin sözcülüğünü yapan kısacası kamu için çalı
şan kişiler kamu görevlisi diyorux. Bunlar tüm 
yurdu bir ağ gibi sarmış köyde, kentte, yasaların 
ın tüzük ve yönetmelerin çizdiği doğrultuda gör
ev yapma uğraşısı içindedirler.

65Ö bin kişiyi bulan bu azçok mürekkep ya
lamış ordu, yıllardır dertler, yıllardır birbin tur
la acılar içindi kavranmaktadırlar. Sorunları har 
dönemde geçiştirilerek bir türlü doyurucu ve gü- 
nümüz koşullarına uygun bir çözüm yolu bulunamamış 
tsr. Öyleki bu çilekeş kişilerin o bitmez çiUUri 
Terk Ebediyatında işlene işlene yüzlerce ciltlik ki
tapla r oluşmuş, tiyatrolarda bol konu için kaynak 
elma ştıır.

OsmanlIdan bu göne dek devletin çekirdeğini 
oluşturan bu topluluğun sorunlarına bir turlu eği
len çıkmamıştır Kamu Görevlileri devlet babadan 
bukleye be kİ ey e tüm umutlarına yitirmiştir. Artık 
beklemektende utanmıştır.

Kamu Görevlilerinin patronu devlettir. Çıka
rılmış yafaların öngördüğü şekilde emeklerinin 
karşılığını alırlar. Oysa bu onları hiçbir zaman do- 
yurmamıştır. Hele Personel Yasası ile daha da hu
zursuz olmuşlardır. Bu huzursuzlukları yükselen 
hayat pahalılığı He hergün artmaktadır. Buna bu
güne dok çıkan yasalar derman olmuştur nede bun 
dan sonra çıkacaklar- Kamu görevlilerini mutlu 
kılacak tek sorun vardır, işçilere tanınan toplu 
sözleşme ve grev hakkının (batı ülkelerinin ço
ğunda olduğu gibi) tanınması. Yoksa tüm uğraşı
lar bu ÖSÖ bin kişiyi hiçbir zaman mutlu kılamaz. 
Kamu görevlileri yine her devirdeki gibi bakkalın, 
kasabın terzinin önünden başı önünde geçer. Bu
nun İçinde boşta AnayasadaM gerekli değişiklikler 
sağlanmalı sonra çıkarılacak yeni yasalarla Kamu 
Görevlilerine toplu sözleşme ve grev hakkı veril
melidir.

işçilere verileli bu bak Kemu Görevli! erinden 
kaçınılmamalıdır. Kuru koru sendika kurma tanı
mak bir şey İfade atmaz, bunların yanında 
grev hakkı verilmelidir. BÖyleco Kamu Görevli
leri arasında yıllardır süregelen huzursuzluklar so
ne erebilir. Hiçbir soman bltmiyan yolsuzluk
ların önüne gerçekçi önlemlerle geçilmiş olunr.

Uzun Saçlar 
Zararlı mıdır?

Son yıllarda moda ha
line gelen uzun saçların za 
rarh olduğu mütehadsızlar 
tarafından kabul edilmekte 
dis^ Daha ziyade gençlerde 
cilt yönünden çok zararlı 
olan usun saçlar cildi ha
vasız bırakarak onun fanla 
yağlaamasına ve dolayısıyla 
ciltte sivilceler msydoaa 
gelmesine aobop olmaktadır. 
Bu husuş araş t irilmiş ve 
aeticeyo de varılmıştır. Saç 
şek uzun oMuğunda hassas 
bir bakıma ihtiyaç göster* 
mektedir. Bakımsız uzuz 
Mflar aynı zamanda sthati 
do tehdid mmafrtıiü.

İç ve Diş 

haberler 

Ortak Pazarın Paristeki|
Parlamenterler 

toplantısı yapıldı.
PAKtS (APM). Ortak 2 

Pazara üye olan 9 devle- o 
tin parlamenterleri 23-24 O 
ve 25 Mart 1974 tarihlerin- fO 
de Pariste Hilton otelinde ® 
toplanmışlardır.

Toplantıya dokur dev- g 
letin otuz parlamento üye- X 
si katılmış ve toplantının o 
Başkanlığını, Fransız Par- • 
lamenteleri, Milletvekili g 
Raymond Offroy yapmış- z 
tır.

De Gaulle ci olarak X 
tanınan Raymond Offroy 
toplantının ikinei günü par
lamenterler şerefine bir res- ğ 
mi kabul düzenlemiştir.

Toplantılarda büyük bir S 
gözlemci grubu bulunmak- g 
tadır. Bilhassa Arap ülke- o 
terinin Fransadaki temsil- e 
çileri toplantıları dikkatle v 
izleyenler arasındadır.

Toplantının ana konu- * 
su Arap ülkeleri ile Avru- g 
pa ülkeleri arasındaki işbir- o 
liginin geleceğidir. Bu ara- $ 
da Petrol konusuna bilhas- g 
s a önemle değinilmiştir.

W

EMEKÇİLER BİRLEŞİN
OSMAN ÖZKAN

Biri emeğe, diğeri sermayeye dayanan iki sınıf 
Dünyada-ilkel kominal toplamlardan sonra-herza- 
man olmuştur.

Ne yazikki tarihin gelişme süreci içinde ser
mayeye dayanan sınıf: Ekonomik, kültüre] ve d- 
yasal alanda ağırlığını hissettirmiştir. Bunda es 
güçlü etken emekçi sınıfın uyanmasını geciktiren 
Metafizik felsefeye dayanan çeşitli oyunlar olmuş
tur. Bunu sosyal gelişme çizgisinde düşünürsek do 
ğaldır.

Ancak bu demek değildirki sürekli böyle ola
cak. Hayır. Doğada horan sürekli değişim vardır. 
Toplamlarda doğadan ayrı düşünülemiyeceğine gö
re, toplamlarda da değişmenin olması kaçınılmaı 
bir sonuçtur.

Aynı şeyi Türkiye sınırlan içersinde de söyli- 
yebiliriz. Yani Türkiyede de sermaye ve emeğe da 
yanan sınıflar mevcuttur. Buna ne kadar ulusal a 
aşıdan bakarsak bakalım inkâr edilemez. Şimdi 
söyle bir soru gelir akla; sayı bakımından emekçi 
kesim sermayeden kat kat fazla. Her şeyde oalann 
varlığıyla var olacağına göre, nasıl sermaye hakim 
olur ?

Naaılmı ?
Yine ulusal sınırlar içerisinde düşünelim! Bu

gün sermaye örgütsel olarak güçlü Dünya serma
yedarlarıyla bir bütün, sıkı fıkı birbirine bağlı ve 
birbirinin destekleyicisidir. Bir makin a fab. sıaıa 
her ülkede -Kapitalist gelişme yöntemini kabul o- 
den- kollan mevcuttur. Bu ekonomik bağımlı ol
duklarını gösterir. Birbirleriyle avnı yaşamı sür
dürmektedir. Yemek, eğlence hatta evlenmelerle s- 

§ lıp vermeler onları birbirine bağlamış hakimiyetim 
• kurdurmuşlar. Bunlar sermaye felsefesine göre de 
o çok doğal olabilir

Aynı şeyi emekçiler için düşünelim: Daha yurt 
g içinde parçalara ayrılmış, sendikal görüşleri ayn 
• ayrı durumlara getirtilmiş. Hiç bir zaman Türk 
g emekçisiyle bir başka ülke emekçilerinin bir ars- 
2 ya gelmeleri mümkün değil.- Ekonomik nedealm. 
• şayet evlilik, onlar için düşünülünce- a! elia ga* 
• vuruyla evleailirmi? Miliyctçi değil ki yaygaramka- 
g pardı vermiş.

Bırakalım yabaacı ile böyle şeyien düşüaass- 
S yi. ulusal sınırlar içerisinde bale öyle parçaiamn 
• imkanhn buiunmuşki; yok iaz. yok kült ahvi mm

Bu bölünmeler bugün daha değişik sekdhrds 
| uygulaaıyor. Yet i şıkta olan emekçi karina çacnh* 
I lavında göze çarpmaktadır, faşizaa zihniyvtia sotv- 

noculan haline getirilip, yakalanma Başkurt raari 
taktırıp. Okullarda sermaye adına lyMil» tof«< 
ettirmeye dönüşmüştür-

Dovomı Say* 3*
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EMEKÇİLER BİRLEŞİN
2- Sayfanın devamı
Emekçi kesimde sivrilecek olanlar yine aynı 

oyunla sınıfından koparılıp, kendi sınıfına ters dü- 
şürülmüştür.

Bunlar sermave tarafından bilinerek tertiplen
miş olup» şimdi geriden bakarak kıs kıs gülüyor
lardı r

t O halde yapılacak iş; Yasal olarak örgütlenip, 
haklarımızı demokratik yollardan aramak.... perde 
arkasında oynanan oyunları sezinlemek.... Yasal 
mücadele vererek, siyasal gücü ortaya koymaktır..
I Değilse sürünmekte, ezilmekte, horlanmakta de

vam ederiz.

Köy Sorunları 
Görüşüldü

1. Sayfanın devamı
B.Kumla Kö. Muh. : Elektriği 
olan köylere elektrik teknis
yeninin temin edilmesi di
leklerinde bulunmuşlardır. Bu 
isteklerin her biri hakkında 
Kaymakam Namık Kahveci- 
oğlu açıklamalarda bulunmuş 
daha sonra Sıtma Eradikas- 
yon Mem. Haşan
Gemlik Ziraat Mühendisi Ni
hat ve Hükümet Sağ
lık Mem.
kendi branşlarıyla ilgili konuş
malar yapmışlar ve toplantı 
sona ermiştir.

şiir köşesi

çiçek
; mağazasının
■ İtilişim Bekleyin...?

Çifte Fırın Karşısı - Gemlik

SOLDAN SAĞA : >. ■■■■ - 1 - a

I- Tabiatta billur halde bulunan tuz* 2- Güzel kokulu bir süs bitkisi
1402 Ankara Savaşı galibi- 3- Bir kadın isini- Birdenbire- 4- Deniz-' 

L trdnvyun dönerek hareketi- Dolap katı* 5- Yürek gücü- 6- Tahıllar- 

b ha çıkarılır-Atılgan- 7- Bir meyva- Tersi : Vahşi hayvan yuvalı- 8< 

L Uıaydryer kaplıyan cisimlere verilen ad -Komşu bir devletin başşehri 

r I- hda kaynatma- Sorti edatı-' 30- Genişlik- Tersine-getir 

t YUKARIDAN AŞAĞIYA r • . <-• î
k I-Küçük boyla ilkel aydıMatma aracı (iki kelime ) HMyûmum simgesi 
L Hbyttolatr Bir1 kamyon*markası- 3-Sürüngenlerden bir hayvan- Ce

lale 4- Belirli bir günün önceki günü- Adaletle ilgili- 5- Zevk içirir
Hra Harcamaktan çekinmeyen- 6- Bir gezegen- Barsak- 7- Tersi : Bin ■ 
kyin geçtiği yerde bıraktığı işaret- Bir mevsim- Kırmızı- 8- ümit ed«4- 

^İr soyadı-,Yaprakları sapsız kokulu bir bitki- -10- Anla-
TRh kimse- kadın ismi

Ekmek Fiatları
I. sayfanın devamı

Köy ihtiyacının Gemlik' ten 
karşılanması üzerine 2 Nisan 
günü Kasabamızda ekmek buğ 
ranı başlamış, fırınların önün 
de kuyruklaşmalar görülmüş 
tür. '

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt'ın Istanbuldan dönmesi
üzerine B.Encümeni toplanmış 
ve ekmek hatlarında yeni a- 
yarlamalar yapmışlardır. Buna 
göre: 600 gram ekmek 200 
kr. 900 gram ekmek 300 kr. 
olmuştur.

Esnafın "isteği
Orhangazi Caddesinin gi

rişinde wc nin yetersiz ve 

bakımsız olması çavre esnafı 
tarafından şikâyet konusu ol
mağa başlamıştır. Bazı esna
fın gazetemize kadar gelerek 
durumu açıklamaları üzerine 

belediye yetkililerinin ve sağ
lık kuruluşlarının bu konu dik

katlerini çeker ye çevre esna
fının isteklerini^ sağlanmasını 
bekleriz: .*.:■• -<

Sayıcı müşterilerimizin 
nazarı dikkatine

Ali' Şiriîı; pasajındaki Sahil 
TCurU- Temîtleme Fabrika

nı ızm s isini ESEN' K uru 
TettıiilcmO' öîafakJ değiştiril-

•“ miştir d'uyutuluf.

BELEDİYE REİSİNDEN ARZUHALİMİZ
Dileğimiz vardır sayın belediye reisi sizden 
Böyle bir dileğimizi elbetki esirgemezsin bizden 
Öyle işler vardırki olmalı tezden

İsteğimiz sudur sayın İbrahim Akıt
Bizce şu meşhur Nacaklı Suyunu akıt.

Sizce malûm kasabanın genel durumu 
Balık, zeytin Gem'ik'in başlıca ürünü 
Zannımca sudur beldenin önemli sorunu

Bir an önce bu işin icabına bâkıt 
Bize şu meşhur nacaklı suyunu akıt

Kim yapmayı arzulamaz böyle bir eseri
Hiç bir şey sizi alakoymasın bu işten beri 
Gemlik'liye has illek olmaktan çıksın mide ülseri 

Teşkilatına hizmet aşkını takıt 
Bize şu meşhur nacaklı suyunu akıt

Bu su ile yapılan yemeklerde tad olur 

İçildikçe isminiz hem yad olur 
Ölmüşlerinin ruhlarıda şad otur

Reylerimiz su gibi helal olır o vakit 
Bize şu meşhur nacaklı suyunu akıt

Elbetki sürüp gitmezdi bu ahval
Dilerim size nasip olu böyle istikbal
Ahmet Selvi gerçeği söyler beklemez ikbal

Tekrar arzederiz sayın İbrahim Akıt 
Bize şu meşhur Necaklı suyunu aktt

AHMET SELVİ

Bahar Gözlüm... i
Ke gözlerim ilk kez satılır geceye 
Bir ses duyduğumda, önce hüzünlü 
Ekinler bir duvar örer yeşilden 
Kahverengiler alır beni 
Sevgilerin en güzelinden geceler gelir.

Ve ilk kez ağlar gece ellerimde 
Bir ses duyduğumda; ince hüzünlü

I . Ne -kadar, sevinç ovarsa hepsi kümelenir; 
Hiç doğmayan bir güneş doğar geceme

. r Mhrtı kanatlarındambij bakış koparda gelij şimüı I 
" I * ■ ’ Bir yelde 'güneş başlar, yıldızları çağırmaya

■ ' 4* T. Bir yerde yüreği m ağlar w
-T Açılırağzım^hiç^söylenmemiş şarkılara

-s '• * Jfir sefs duyduğumda tnce hüzünlü'^ 
:'-yapraklarihdâ kanal!iyonun'Batar gözüm' ’** 

Çaresizliğim rüya görüyordum kilh

REFİK YKŞtL
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İdare Yeri : Ali Şirin paıajı
TEL.: T»T — GEMLİK

Dizgi ve Baskı : Ergül Matbaan
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Gemlik Güven (3) - M Eylül (0)
-------------------------------HÜSEYİN GÜLER-------------------

Hüseyin (xxx) Mehmet (xxxxYJ^eti (xx) Melih* 
(xxx) İrfan (x) Erdoğan (xx) Kubilây (xx) Canip 
(xxxx) Haşan (xxx) Ender (x) Mustafa (xx)

Gemlik Güvenspor ge
çen hafta 14 Eylül ile yap
tığı maçıHasan’ın 20-65-75 
dakikalarda attığı goller ile

OGB

Tirilye 7 5 2
Sölöz 6 5 1
S.A.S 6 5 —
Çalı 6 3 —
G.Güven 6 2 I

üç sıfır galip bitirmiştir.
Gemlik Güven oyuna 

şu kadro ile çıkmıştır.

M A Y P

— 13 6 12
— 14 3 II
1 17 3 10

3 II 7 6
3 12 11 5

İTİMAT
Elektronik Televizyon Radyo Buzdolapları

ATÖLYESİ

HER TİP TELEVİZYON ANTENLERİ 
VE ELEKTİRİK KUVVETLENDİRİCİLERİ 

MONTAJ v^AYAÇLARI 
Müessesemiz tarafından. tekni^Eieçjanlarıyla yapılır.

Yeni çarşı no 64- gemlik ■* Tel.:216

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden İlân
Dosya No 1974/115

Davacı Fatma Olcay ve Muazzez Seval Vekilleri Avukat 
Halil Seymen Tarafından Davalılar Hazine ve Armutlu 
Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tescil davasının 
yapılan açık duruşması sırasında

Armutlu Nahiyesinin Ayazma Mevkiinde Doğusu 
Uinmüğül Belentepe Batısı Hulusi Efe Kuzeyi MehmAfe* 
Ermutlu Güneyi Xol_ile çevrili gayrimenkul üzerinde 
hak iddia edenlerin üç ay içersinde 974/115 Sayılı Dos
yamıza müracaatları ilan olunur. ,1 **'7

ZAYÎ
1974 Senesine Ait S.S.K 

Genel Müdürlüğünden aldı
ğım üç adet Emekli Çeki
mi Kaybettim. -

t33I023$0 TAHSİS «NOLU 
ZÜNBÜL KAYAft

Peynir ve Konserve- Turşu imalâtçıla
rının Nazarı Dikkatine

Yüz kalaylı Teneke Kutu imaline baş 
ladığımızı ve elimizde stokların bulun
duğunu duyururuz.

TOSAN KOLL. ŞRK.
MEHMET YAŞAR VE ORT.

FAB. TEL: 435 GEMLİK
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Zengin Davetiye m 
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GEMLİK'TE BALIKÇILIK
YO3K EDİLMEK İSTENİYOR

POLİS TEŞKİLÂTININ 
129. KURULUŞ YILI

İlçemiz sahil sınırlan 
içinde bazı nufuz sahi 
bi kimselerin denizden kum 
çekmek için ruhsat almak iste 
dikleri ve idari makamlara baş 
vurduğu öğrenilmiştir.

İkinci Ssk. İşçileri Yapı Koop. 
Harfiyat çalışmalarına başladı

Gemlik SSK İşçilerinin 
kurdukları ikinci yapı koope
ratifi iki yıldan beri sürdür
dükleri konut yapımın çalış- 
•malanna başlanacağı öğre
nilmiştir.
I Kooperatifin Hisartepe 
'Mahallesinde aldığı arazinin 
plan, proje çalışmaları ve hun

ilerin onaylanma işlerinin ta-

Limanımızdan Mag
nezyum İhraçe diliyor. 
|î Limanımızdan Almanya'ya 

magnezyum ihraç edilmeğe 
başlanmıştır.

Kûtahyanın Tavşanlı ka
lanındaki Magnezyum yatak- 

, lanndan özel suretle elde edi- 
i fen ve porselen yapımında 

kullanılan birinci sınıf toz 
magnezyumlar kamyonlarla li 
inanımıza gelmiş ve Dicle şi

Gemlik Su Ürünleri Koo 
peratifi başkanı Sait Aydın'ın 
bu konuda gazetemize açıkla 
mada bulunmuş ve İlçemiz 
dahilinde bazı mıntıkalardan 
bazı nufuz sahibi kimseler 

mamlanması sonucu önümüz
deki hafta içinde harfiyat 
çalışmalarına başlanacağı Öğ
renilmiştir.

24 bin metre kare üzerine 
kurulacak olan konutların 48 
adeti tek tip ve tek katlı ev
ler, 5 blok da kalorferli apat- 
man dairelerinden oluşacaktır.

lebi ile Almanya'ya ilk ihracı 
na başlanmıştır.

Çay Fiatları
Belediyece fiaalları yeni

den ayaılanan çay fiatlarında 
bir düzensizlik alabildiğine 
gitmektedir.. Balıkpazarındaki 
kahvelerdeki liatlarla çarşıdaki 
fiatlar birbirini tutmamaktadır. 
Bu konuda belediyece gerekii 
kontratların yapılması beklen
mektedir.

kum çekmek için ruhsat almak 
istediklerini öğrendik Denizle 
rimiz usulsüz avlanmalar, di
namit ile avcılık ve torol gibi 
kanun dışı avlanmalar nede
niyle yoksul hale itilmektedir. 
Buna birde balıkların geçit 
ve yatağı olan kumların bir
kaç çıkarcının şahsi menfaat
leri için yok edildiği takdirde, 
denizle r'miz tamamen ve çok 
kısa bir zamanda balıktan 
mahrum kalacaklardır.

Bu konuda balıkçılar adı

Tv. yansıtıcı yapımı bitti
Bundan yirmi gün önce 

yapımına başlanan televizyon 
yansıtıcısı yapımı sona er
miştir. Boylece televizyonlar
da görüntüler netleşmiştir.

40 bin liraya mal olan 
yansıtıcının öncülerinden olan 
Kemal Akıt bu konuda şöyle 
konuşmuştur. "Çevre kazala
rının televizyonu net görmesi 
Gemlikte ise bu görüntünün 
net olmaması karşısında halk- 
tanda gelen isteklerle bu ko
nun gerçekleştirilmesi için ön
cülük ettik ve bir firma ile 
anlaştık. Bu firma yansıtıcı
nın 15 bin liraya çıkacağını 
bildirdi. Razı olduk ama son
ra yapım çalışmalarından vaz- 

na kaymakamlığa dilekçe ile 
başvurduk ve yapılan müra
caatların mutlak surette ince
lenmesini ve kum alınmasının 
önlenmesini istedik demiştir.

Bilindiği gibi bu konu 
geçen yıllar İstanbul gazetele 
rine bile yansımış, oradan 
Millet Meclisine konu olmuş 
tjr. Marmara denizinde balık 
çılığı korumak için daha önce 
hiçbir kişiye verilmemiş 
ve kaçak kum alanlar sıkı izle
nimler sonucu yakalanmışlardı 

geçti. Bunun üzerine Manisa 
yansıtıcısını yapan firma ile 
ilişki kurduk. Anlaşmalar ya
pıldı, çalışmalara başlandı. Ve 
yirmi günde bitirildi. Yansıtı
cı yapan firmaya anlaşma ge
reğince 40 bin lira ödene
cektir. Bunun meblağının te
mini için jelevivyon sahiple
rinden 200 TL alınmağa baş
lanmıştır. T.C. Ziraat Banka
sına açtırılan bir hesapta pa
ralar toplanmaktadır. Bu ko
nuda televizyon sahiplerinden 
ilgi bekliyoruz. Eğer yatınlan 
para artarsa aynı firma ile bir 
anlaşma daha yapılarak Av
rupa televizyonlarını seyrede*

KUTLANDI
Polis teşkilâtının 129. 

Kuruluş yılı 10 Nisan Çarşam 
ba günü kutlanmıştır.

Çarşamba günü Gemlik 
Emniyet Amirliğinde yapılan 
törenle Atatürk anıtına gidil
miş ve çelenk kenarak saygı 
duruşunda bulunulmuştur.

Gece ise Terme Hotel'de 
düzenlenen eğlence gecesinde 
emniyet görevlileri eğlenme
lerdir.

bilecek bir yansıtıcının yapıl
ması düşünülmektedir. " de
miştir.

Öteyandan TC. Ziraat 
Bankasından edindiğimiz bil
giye göre televizyon yansıtı
cısı için açtırılan hesaba 18 
kişi para yatırmı$tır. Bunlar : 
Ferudun Özbek, Danış Ekim, 
Nuri Kumla, T. Solaksubaşı, 
Kamil sertkaya, Hanifi Baha
dır. Özcan Vural, Sinan Ak
man, Hayati Gerçoğlu, Ne
zih Karpuzoğlu, Hayrettin 
Çaydar* Galip An, İbrahim 
Toplu, Ethem Canlun, Sadi 
Ertürk, Teoman Ekim, Abdul
lah Özlemiz,

Üç işçinin zam farkları Kimya-lş tarafından ödeniyor Gemlik Güven Spor Kulübü Kongresi Yapıldı
I. Vizkos Sunğipek fabrikası 
[Montaj Müdürlüğünden kad- 
| foya geçen işçilerden üç tanesi 
BnPetrol - İş Sendikasına üye ol- 

amadıkları için Nisan ayın daki 
|zamlardan yararlanamamışlardır 
li Kimya*İş Sendikası yet
iklerinden öğrendiğimize göre 
| İsmail Uludağ, İbrahim Sum- 
I kur, Erol Kavur isimli üç Iş- 
| Çinin zam farklarını KİMYA - 
| İŞ Sendikası bu ay ödeyecektir. 
I Ayrıca Sendika avukatı bu 
| konuda dava açma hazırlığına 
Italamıştır.

İşveren bu işçileri esas 
kadroya almamaktaydı. Bunun 
üzerine Montaj irçlerİ Kimya 
İşe başvurarak İLERİCİ YAPI-İŞ 
SENDİKASI Adı altında bir 
sendika kurulması konusunda 
yardım istemişti. Montajcıların 
başvurmaları Kimya - İş tara
fından olumlu karşılamıştır. 
İlerici Yapı * İş toplu sözleşme 
yetkisi alınca, işveren o güne 
kadar kadroya almadığı mon- 
tajcılarıda katroya almıştır.

Petrol - İş Sendikasının 
Vizkos Fabrikasında imzaladığr 

toplu iş sözleşmesiyle 1 4.1974 
tarihind eişçiler zam almışardır 
İş bu zamlardan kadroya yeni 
alınan montaj işçileride yarar
lanmış ancak üç işçi yararlan- 
lanamamıstır.

Bu durum karşısında 
Kimya-ls Sendikası zam fark
larının kendileri tarafından kar
şılanacağını açıklamışlardır, 
ayrıca Sendikanın Bursa avu
katı bu konuyu izlemek için 
görevlendirilmiştir.

önümüzdeki günlerde Gem
lik te Sendikal çalışmalann 
hareketleneceği sanılmaktadır.

Gemlik Güven spor ku
lübü kongresi 6 nisan 1974 
cumartesi günü saat 20.30da 
Zeytin Halindeki Kulüp Loka
linde yapıldı. Geçici divan 
Başkanlığını Hüseyin Güler 
yazmanlıklarda Erdem Şanlı 
ile Mustafa Margıkç getirildi.

Yönetim ve Denetim Ku
rulu raporian okunduksan son
ra yeni yönetim kurulu seçimi 
yapıldı. Dilekler faslında Fa
zıl Şentürk kısa konuşmasın
da Gençlik sorunlarıyla daha 
yakından ilgilenmesini Gem
likte bulunan kurutuşlardan ta

lep etti, sözlerine devamla bun
dan 15 gün önce Belediye baş- 
kanım ziyaret ederek yardım 
talebinde bulunduğunu ve be
lediye baş kan in m şahsen mad
dî ve manevi olarak Gemlik 
Güven Spor kulübünü des
tekleyeceğim diye söz verdi - 
ğini belirterek konuşmasa* 
bitirdi.

Daha sonra söz alan Nu
rettin Bay Belediye Başkam 
Sayın İbrahim AkR’ı Gemlfc 
Güven Spor Kulübü Fahri 
Başkam olarak seçilmesini ge-

Demmi S. 3 te
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Okul Öğrencisi Çocuklarımızın Eğitimi
Sayfa 3 ün devamı

Aileye, çocuğa yardım amacı ile çocuğun okul* 
aile arasında bocalamasını önlemek için gerekli e* 
ğitimi vermektir, öğretmen * aile arasında işbirli
ği sağhyarak çocukları daha yakından tanıyabilmek- 
tir.

Kasabamızdaki Kıs Enstitüsüne bağlı olan uy* 
galama ana okulumuz da bu amaçlara uygun ola
rak aşağıdaki proranıı tatbik etmektedir.

ANA OKULUNUN ÇALIŞMA PROGRAMI:
8.30- 900 Okula geliş, soyunma, sağlık ve temizlik 

yoklaması
900- 10.15 Serbest oyunlar (Blaklarde, sulu boya, 

dil çalışmaları)
10.15-1030 Kuşluk (Meyve, meyva suyu, süt, çay 

vb-)
10.30-10.45 Hikaye ve müzik
10.45- 11.30 Salonda veya bahçede oyun, elişi faali

yetleri yaptırılır.
11.30- 12.00 öğle yemeğine hazırlık, sakin oyunlarla 

meşgul olma
12.00-12,40 Öğle yemeği
12,40- 13,00 Uykuya hazırlık
13,00-15,00 Dinlenme ve uyku
15,00- 15,30 Yavaş yavaş uyanma, ikindi kahvahısı 
15,30-16,30 Serbest faaliyetler (hikaye veya oyun) 
16.30- 17.00 Evlere dağılış

G. Güven Spor’un 
Kongresi yapıldı

Baştaraf S. 1 de

nel kuruldan talep etmiş ve 
alkışlar arasında çoğunlukla 
fahri başkanlığa seçilmiştir.

Seçilen Yeni Yönetim 
Kurulu ilk toplantısında ken
di aralarında Görev bölümü 
yaptı ve;

Başkanlığa : Fazıl Şentürk 
2. Baş. : Cahit Duran 
U.Kaptanlığa: Mevlüt Avcı 
Sekreterliğe: Hüsamettin Vural 
Muhasipliğe: Nurettin Bay 
Veznedarlığa: Ali Osman Tekkeş 
idare Amirliğine : Mehmet 
Baysal getirilmişlerdir.

Muhtelif 
Sünnet 

Davetiyelerini

Düzeltme : Geçen yazımızda Mithat Paşanın doğu
mu 1882 olarak yazılmıştır. 1822 ve Vali olduğu 
yeri Nis olarak düzeltiriz.

çiçek 
mağazasının 
Açılışını Bekleyin...?
Çifte Fırın Karşısı—Gemlik

Peynir ve Konserve- Turşu imalâtçıla
rının Nazarı Dikkatine

Yüz kalaylı Teneke Kutu imaline baş 
ladinimizi ve ilimizde stokların bulun ‘ 
duğunu duyururuz.

TOSAN KOLU. ŞRK.
MEHMET YAŞAR VE ORT.

FAB. TEL: 435 GEMLİK

Ergül 
Matbaasından

Teinin 
Edebililirsiniz

I şiir köşesi
- - ■ ... ' " .__ ________________________________________|

İ bIzIm o o
| Bir şehir giriyor düşlerime

g Senden çok uzaktayım
S Ondanda
o Düşlerimde yer eden
g 0 şehirdende uzak

Cami avlusunda yem atıyorum kuşlara,. 
Sonra.. Eminönü'nden Kara köy’e,

o Daha sonra Beyoğlu!
Bak! binlerce insan, ayrı ayrı düşünceler,

S Koca koca binalar,
Ama, benim için bir tek yap t var, 
Gönlümde kurduğum saray. Hilton'danda büyük!

2 Padişahlar, Krallarda ne?
o Ben gönlümün, ufacık dünyamın kralıyım,

Sen Prenseslerden güzel bir ece,
o Sonra ikimiz, sen bana yardımcı

Ben ise ikinci bir Fatih
o Alıyoruz bu şehri,
g İstanbul bizim artık
2 Senden uzakta olsam
S 0 ikimizin şehri 
o _ Düşlerimde... 
g N. ŞEKERSÖZ
O o o "■o o
| W ©»3S
o
g Lanet olsun senada,
g Şeni sevdiğim için banada
o Meğerse bu tertemiz sevgiye,
o Lâyık değilmişsin hiç,
o Şimdi bunu daha iyi atlıyorum.
o Sana karşı olan sevgimi tutkumu,
o Bir anda yıktın, mahf ettin,
g Seni sevmekle hata etmişim'
g Hani, bahçe içinde bir evimiz olacak,
o Evimizin etrafında aşkımızın meyveleri
o Cıvıldaşacakları.

Sonra, sevgimiz bir ömür boyu ebedi kalacaktı. 
Demekki bu sözlerin hep yalanmış, 

® Aşkın ise gelip geçiciymiş.
g Mademki beni sevmiyordun, sevmeyecektin,
o Neden ümit verdin? Bağladın beni kendine.

Sora, hemen çıkarıp attın kalbinden. 
o Dilerim taundan bir gün sende, 
o Benim gibi seversin de, j

0 zaman sevmenin ne olduğunu bilirsin.
g Lânet olsun sana da.
g Soni sevdiğim için bana da

ERDOĞAN — GBNÇAT

tso©>©©ssss«s ©©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©e©©©©®*
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Gerçek Milliyetçiler
d a C a m 1

------------------------------ 1

Bu haftaki yazımı Diyarbakır, Siirt, ve Bitlis i 
faresinde 1973 yılı ekici tütün piyasasını izliyen i 
Gümrük ve Tekel Bakanı Mahmut Türkmenoğlu’nun s 
faptığı konuşmaya ayırdım.

Sayın Bakan Türkmenoğlu konuşmasında şöyle 3 
liyor: Diyarbakır ve Siirt yöresinde büyük bir tü- S 
tün sömürüsü vardır. Yıllardan beri bu sömürü sü- S 
re gelmiş ancak hiçbir tetbir alınmamıştır.

Diyarbakır ve Siirt yöresinde şirket adıyla bi- 
i’nen varlıklı, ama tütünle hiçbir ilgisi bulunmıyan 
kişiler geçimini tütünden sağlıyan gerçek üretici 

■Cenan) lan yıllardır sömürmektedirler.
Cenan diye adlandırılan tütünü fidede yetişti

ren, fideler i diken, toprağı belleyen yetiştiren, kı
san ve kurutandır. Cenan’ın sözcük anlamı hizmet
li yani ırgattır. Koçan Cenan’ın üzerinedir? Yani 
gerçek üretici Cenandır.

Şirket denen kişiler Cenan’a tütünü toplatıp 
tartıya vurarak Cenan’a teslim ederler. Piyasa a- 

tlpMığında ise Cenan’ı sömüren kişiler yani şirket
ler ellerinde bir torba mühürle Tekel’e gelip me- 
pmurun gözü önünde mühürleri Cenan adına vura- 
Irak parayı alırlar. Örneğin Silvan ilçesinde tütün 

2 milyon 400 bin kilodur. Bu tütünün değeri İse 
50 milyon liradır. Bu değer geçtiğimiz yıllar için
de okuma yazma bilmiyen Cenanların mühürü dolu 
torba ile Tekel’e gelen şirketlere verilirdi. Silvan'

ca 10 şirket vardı. Yani 10 şirket 50 milyonu bö
lüşeceklerdir. Biz bu bozuk düzene son verdik. 
^Silvan’da ve diğer yerlerde şirket denilen kişilere 
bir kuruş dahi ödemlyeceğiz. Yoksul halkı sömürt- 
mlyeceğlz.

Bakan daha sonra şirketlere şöyle tanıtmıştır*. 
'Şirketler varlıklı kişilerdir. Tek bir kişidir bu. 
Yani bildiğimiz tütün şirketleri değildir Ekonomik 
güçleri olduğu için İcarla toprak kiralarlar. Topra
ğı mambolarında kiralayıp sulama işini çözümler' 
ler. Tümünün su motoru vardır. Şirketler Cenan 
ailesinin yemesini İçmesini karşılarlar, bunları borç 
bonesine yazarlar. Anlaşmaları tütün değerinin ya
rısının paylaşılmayı biçimindedir. Ama bu noterle 
filan değildir. Cenanlardan karaborsayla tütün a- 
hrlar ve bozuk düzeni sürdürmek isterler. Ama bu 
fil bu oyun su yüzüne çıkmıştır. Parayı Cenanlar 
ilecektir. Cenanlar, tütün parasının yarısını jlr- 
ketlere verirler mi vermezler mi bilmem. Bizim 
euctobımıı Cenanlardır. Ve ISO milyon Cenanlara 
(denecektir. *

Halktan yana bir hükümetin halktan yana ba
kanının halkçı tutumudur bu. Ve bu Türkiye'nin 
yirminci yüzyılda daha da feodal düzen sürdüğü
me on sonut örneğidir. Bu orta çağ düzeni beğe
nen ve bu düzenin savunuculuğunu yapanlar mı 
Milliyetçi, yoksa değişmesini istlyenler mi?

İç ve DIŞ 
haberler

Bir Avrupa Bilim 
Vakfi Kurulacak

Ayrupa Konseyinin ça
lışmaları çerçevesi içersinde 
” Git- Sur- Yvette ” de top
lanan ve onaltı Avrupa ül
kesinin tanınmış bilginleri
nin katıldığı konferans sı
rasında, bir ” Avrupa Bi
lim Vakfı” kurulması için 
prensjp kararına varılmış
tır.

Hazırlık Çalışmaları
Bu prensip kararının a- 

tınmasında, Avrupa Konse
yi Danışma Meclisinin gi
rişimleri birinci plânda rol | 

. oynamıştır,. Konu, Londra- 
da 1972 yılında toplanan ” 
Bilim ve Parlamento kon
feransında görüşülmüş :Av 
rupa Konseyinin ilgili ko
misyonunun insiyatifi ile 
1972 yılı Aralık ayında 

-Londrada ve 1973 Nisan ı 
ayında Münich de hazırlık i 
toplantıları yapılmıştır. Bu 
toplontılara ** Bilim Vakfı
nın özellikle Batı* Avrupa- 
da en geniş ölçüde kurul
ması lüzümü anlaşılmıştır.
Çalışma Şekli ve Konular:

En sonra, Gif-sur-Yve
tte Konferansında, Vakıfın 
çalışma şekli ve amaçları 
konusunda direktif kararla
rı alınmıştır. Bu kararlar
ın özeti şöyledir:

I. Vakıfın çalışmaları, I 
benzeri kuruluşlarla bilgi 
mücadelesi ve iş birliği 
projelerinin hazırlanması i- 
çin bir yer kararlaştırılma
lıdır.

2. Vakıf bir icra orga
nı haline getirilmemelidir.

3. Vakıf, en az. kuru- , 
luşunun ilk yıllarında o* 
nemli işbirliği projelerine 
bağlan m amalidir.

4. Vakıf nazarî bilimler 
alanında olduğu kadar tıp. 
mühendislik gibi tabîki bi 
timler alanındada araştır
malar yapmağa yetkili ^ol
malıdır.

GEMLIK KIZ ENST. SESLENİŞ

Yıldız ŞİRETOĞLU
Gemlik Kız Sanat Enst. Müdürü

OKÜL ÖĞRENCİSİ ÇOCUKLARIMIZIN 
EĞİTİMİ

Çocukların küçük bir insan olarak aramıza ka
rıştığı fakat henüz okula başlamadığı yıllar günü
müzde büyük önem kazanmaktadır. Çünkü bugü
nün küçük yavruları geleceğin büyükleridir. Çocu
ğun çeşitli nitelikleri, yetenekleri, ilgileri, kişiliği
nin çizgileri daha okula başlamadan önce 2-6 yaş
lar arasında ortaya çıkmağa başlar. Bu bakımdan 
çocuk gelişiminin en kritikç'en ilginç, en çok dik
kat isteyen aşaması bu yaşLurdır. Onların doğuştan 
sahip oldukları yeteneklerini olumlu bir yöne çe
virmesinden yardımcı olacak okul öncesi eğitim ku
rumlandır. .

Okul öncesi eğitim kurumlan çocukların yaşla
rına göre gruplanmaktadır. Bunlardan kreşler 0-2 
yaş çocuğunun bakımı ve eğitimi, Ana okulları ise 
3-6 yaş çocuğunun yani Okul olgunluğuna erişme
miş çocukların bakım ve eğitimleriyle uğraşan ku- 
rumTSrdır. Anasınıflarıda ilkokula hazırlayıcı ve ba
zı bölgelerde anadili öğretmek amacı ile açılmıştır.

Okul öncesi eğitim kurumlan milli Eğitim Ba
kanlığına veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı olarak ilk öğretim kanunlarına (222 sayı) 
göre çalışmalarını sürdürürler.

Sayın Okurlar;
Sizlere okul öncesi eğitiminin amaçlan hakkında 
bilgi vermek istiyoruz. Okul öncesi eğitim amaçla
rı; Bikolojik yönden sosyal kültürel açıdan, Ana 
baba eğitimi yapılması olarak ele alınmaktadır.
—İsterseniz bunları daha açık olarak ele alalım. 
Bikolojik yönden amaçlarımızı sizlere şöyle sırala
yabiliriz.
—Çocuklarımızın tüm gelişimlerine yardımcı olmak 
(fiziki, zihni, dil ruhsal gelişimleri v-b)
—Çocuğun diğer kişilerle olumlu ilişkiler kurması
nı, grup içersinde yerini bulmasını sağlamak.
—Başkalarını kabul etmesini ve çevresindekilere 
kendini kabul ettirmesini öğretmek.
—İyi alışkanlıklar kazanmasına yardım etmek.
—Onları iyi bir şekilde ilkokula hazırlamak.
—Bağımsızlık, sorumluluk, kazanma, kendi kendi
ni kontrol edebilmesi bakımından gelişmesine yar
dımcı olmak.

Bunların yan ısır a Çocuğun elbeceriîefînm 
çimlerini sağlamaktadır.

Sosyal- kültürel açıdan amaçlarımız ise toplu
mun devamı ve kültürün genç nesle aktarılabilme
si için çocuğa şahsiyet kazandırılması çocuğa erken 
yaşta doğduğu toplumun kültür unsurlarını öğrete
rek şahsiyetinim kazandırılmasına yardımcı olmak
tadır.

Okul öncesi kuramların özel a maçlarından bin
de Ana baba eğitimi yapma kr»,-hr

devemi sayfa 3 te
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İTİMAT 
Elektronik Tv. Radyo, Buzdolapları 

ATÖLYESİ
<S«Z«aXaZ/Z« ö zanadalu

HER TİP TELEVİZYON ANTENLERİ VE 
ELEKTRONİK KUVVETLENDİRİCİLERİ 

MONTAJ ve AYARLARI
Müessesemiz tarafından teknik elemanlarıyla yapılır.

® I, . 2i«
Yen/çorp No. U—Gemlik “ Ev î 272

s.a.s. (2) - g. güven (o)

----------------------------HÜSEYİN GÜLER-----------------

STAD Atatürk 
HAKEMLER: Nihat Güner 
Burhan Üçlıldız- Orhan Ba
şa.

SAS: Sami- Bayram- 
Recep- Rıfkı- Yılmaz- Hay
rettin- Yusuf- Gürcan- Gü* 
ray- Serdar— Müfit

G. Güven: Hüseyin- 
Mustafa- Mehmet- Melih 1- 
Melih 2- İrfan- Kubilay- 
Tuncer-Hasan-Canip-Enver

Geçtiğimiz hafta Cu
martesi günü Bursa Ata
türk Stadında yapılan kar
şılaşmayı Gemlik Güven

2- O hk bir skorla kaybet-1 
miştir.

SAS’ ın gollerini (DK, 
60 Yusuf) (Dk. 65 Mufik) 
kaydetmiştir.

Şampiyonluğu iddalı o-j 
lan ekiplerden Sas bu gali 
biyetle bir engeli daha aş*' 
iniştir.

(t
Sc

Kendinizi Koruma Sanatını Öğrenin

TAEK-WON-DO
spor salonu

’ Gemliklilerin Hizmetine Girmiştir.
YÖNETMEN

BUtMACA
SOLDAN SAĞA :

1- Havada asıiı olarak 
giden taşıt 2-Bezginlik 
anlatan bir deyim, Altın 
3- İyiliğinde, Su 4- Gü
venilir, Taşınabilen şeyler 
5-Altı tekerlekli ayak
kabı - Bir asalak 6- Kısa 
zaman - Engelleri yenme
kararı-7 Hammaddeleri yapılı duruma sokmak için uygulanan eylemler 
ve bu eylemler için kullanılan araçların hepsi 8- Anlatım - Artı kutup 
9- Coğrafi bir deyim-Tûrk parasının kısa yazılışılO-Çoğalan-Yapma

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1* Uzaklardan bir olayı bilinmiyen ve doğa üstü sanılan bir yoldan 
bulma hali 2- Unsur üye - Oto Iambası3-Taştan oyma mezar-Yalın gös
terişsiz 4-Bir kadın ismi-Namzet5 - Sonuna i gelirseölümlû olur - ıtırlı bir 
bitki 6-Genişlikte - Tersi çokun aksi Kısa zaman 7-Haydut 8-Bir 
şeyin geçtiği yerde blraktığı İşaret-Antlı 9-Bir çalgı - Bir çalgı 10- 
Bir tanrı - inceleme

GEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
Soldan Sağa

1. Kayatuzu 2. Ilır • Timur 3. Saliha - Ani 4. Anafor - Raf 5- Maneviyat 
6. Un • Atak 7. • Nar - Ni 8. - Madde • $am 9. Haşlama - Ne 10. EN - 
Altet

Yukarıdan Aşağıya
1. Kısamum - He 2. Atanan-Man 3'Yılan-Naş- 4. Arife-Adli 5. 
Hovarda 6. Utarit • Ema 7. Zl * Yaz • Al 8, Umarak 9. - Unat - Nane
10. Arll-Nimet

K A R Ol LİOl Kİ S
tel 797 - Gemlik flex
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Önceki bayramlardan görünüm

Ulusal Eğemenlikve Ço
cuk Bayramının 54. yıldönümü 
bütün yurtta olduğu gibi İlçe
mizde de törenlerle kutlana
caktır.

Bayrama 22 Nisan 1974 
pazartesi günü saat 12.00 de 
başlanacak, resmi daireler tatile 
girerek bütün ilçe bayraklarla 
süslenecektir.

Tören ise 23 Nisan 1974 
sah günü saat 9.00 da proto

• ÇOCUK BALOSU 
YAPILIYOR

t Gemlik Kız Enstitüsü Okul i 
Aile Birliği ve Koruma Der- | 
neğincedaha önce düzenle
nen Aşure Gecesinden sonra

। şimdide çocuk Balosu düzen-
I İçmiştir.

L 23 Nisan günü saat 14.30 | 
da Enstitü Salonunda Ana I 
Sınıf Öğrencilerinin «Çocuk 
Balosuna» 10TL karşılığında 

ı girilecektir.
I Ayrıca 23 Nisan Bay- 

I ramında okuldaki tüm yoksul 
i| öğrencilere ayakıbı alınmasıda ı 
ı kararlaştırılmıştır.
* Gecenin davetiyeleri okul 

! idaresinden satılmakatdır.

Köy Okulları 30 Nisan 
da Kapanıyor

I 30 Nisan 1974 salı günü 

ton dersten sonra köy okul* 
tonda 1973-74 ders-dönemi 

Itona erecektir. Bu nedenle 
İlçemiz ilköğretim müdürlü* ı 
{ünde köy okul müdürleriyle 
bir toplantı düzenlenmiş ve 
dire yılı sonu çalışmaları göz
dün geçirilmiştir. Yapılacak 
■Aşmaların saptanmasından 1 

.tonra Gemlik Bölgesi llköğre- 
v Müfettişi Aydın Çakır bu 
•tos döneminin eleştirilerini 

|Wmrş bölgesinde çalışan öğ-

Be$ Demeği Mahkeme Kapattı
Gemlik Kaymakamı Na

mık Kahvecioğlu tarafından 
1630 sayılı Dernekler yasası
nın 13 maddesine uymadık
ları için mahkemeye verilen 
beş demek mahkeme kararı ile 
kapatılmıştır.

Bunlar Gençali Köyü Av
cılar Kulübü Derneği—Gemlik 
Filâtalist Kulübü Derneği— 
Gemlik Bizim Kulüp Derneği 
—Gemlik Arkadaşlar Kulübü 
Derneği—Gemlik Esnaflar Ku
lübü Derneğidir. Ayrıca Kay
makamlıkça mahkemeye ve

Hv. Korgeneral Cemal
Ziyaret Etti

Kısa bir süre önce ölen 
Hv. Orgenerali Ahmet Dural’ın 
yakın silah arkadaşı Hv. Kor
generali Cemal Ergin yanında
Bursa Motorlu Araçlar Okulu 
Kumandanı Halil Sönmez ve 
Gemlik Askeri Garnizon Kuman 
dam Orhan öncül ile birlikte 
17 Nisan 1974 çarşamba günü 
Adliye Köyüne gelerek köylü
lerle görüşmüş, daha sonra 
ise Ahmet Duralın evini ziyaret 
etmiştir.

retmenlere tüm uğraşıları ve 
zor koşullardan yılmadan ça
lışmalarından dolayı teşekür 
etmiştir.

kole dahil kişilerin ve kuruluş 
ların Kütüphane Binasında 
kutlamaları kabul edildikten 
sonra başlıyacaktır. Atatürk 
Büstüne çelenkler konması ve 
saygı duruşundan sonra İs
tiklâl Marşı söylenecek, Kay
makam, Belediye Başkanı, 
Garnizon Kumandanı İlköğre
tim Müdürü tarafından okul
ların ve halkın bayramları 
kutlanacaktır.

rilen Gemlik Yüksek Tahsil 
Talebe Derneğinirt kapatılma 
kararı mahkemece red edil
miştir. Kapatılmalara neden 
olan 13. madde şöyledir.

« Dernekler tüzüklerinin ga 
zetede yayımlandığı günden 
itibaren altı ay içinde ilk ge
nel kurul toplantılarını yap
mak ve organlarını teşkil et
mek zorundadırlar.

Bu zorunluluğa uyulma
ması halinde derneklerin fes
hine dair hükümler uygula
nır.

Ergin Adliye Köyünü
Korgeneral Cemal Ergin’in 

Adliye Köyünü ziyaret etmesi 
köylüler arasında memnunluk 
ve sevinç yaratmıştır.

SINAVLA ÖĞRETMEN
ALINACAK

İlçemiz Halk Eğitim Mer
kezi Müdürlüğü kadrosunda 
çalıştırılmak üzere sınavla bir 
bayan öğretmen alınacaktır. 
Sınavlara katılabilmek için Kız 
Enstitüsü mezunu olmak ge
rekmektedir.

Sınavlar Bursa Halk Eği
tim Başkanlığında yapılacaktır.

devemi tayfa 4 te

Tören okullardan ikişer 
öğrencinin şiir okuması ve 
geçit gösterileri ile son bulacak 
gece ise fener alayları düzen
lenecektir.

i 
ıi

Ne
Ne

YUNANİSTAN TURİSTLERİ 
İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ

Uzun zamandır İstanbul 
Gazetelerinden birinin (Yunan
lılarla Savaşa girebiliriz) gibi 
sırf tiraj artırma ve Hükü
meti zor durumda bırakma kam 
panyası devam ederken. Pas
kalya yortusundan faydalana
rak İpsala sınır kapısından 
her gün binlerce turist Türki
ye'ye gelmektedir.

Bu ara bir haftadır, ilçemiz 
Yunan Turistleri istilasına uğ
ramış, turistler özellikle sahil 
lokantalanmıza rahbet etmişler 
çarşıdan da alış veriş etmişler
dir Kendileriyle görüştüğümüz

"Değil mi?

Yüksek yüksek tepelere yerleşenler, bir türlü yüksekliklerde kal

maktan hoşlanmıyorlar nedense- Belkide tansiyonlanndan başlan de- 

nüyor da işleri kanştınyorlar- 'Elâlemin ağzına sakız oluyorlar. Be
zilen da gelecek için planlar hazırlıyorlar küçük kıtacıklarıyla sev-

sinler emi-.--l

Okulların 22 Nisan 1974 
Pazartesi günkü yanm günlük 
tatili Milli Eğitim Bakanlığının 
birleştirme emri ile bu yıla özgü 
tam gün olarak yapılacaktır.

ATATÜRK 
ÇOCUKLARI 

boş kokuyor toprak, 
güze! çiçekler.

W

Sanki demete yaprak
Ve renkli böcetfer.

Cıvıldaşan kuşları;
Oynaşan tavşanları. 
Petek üstünde an.
ATATÜRK ÇOCUKLARI 

Û. (J&apeaLt ae

Yunanlı Turistlere (Yunanistan 
da ve Türkiyede bazı gazete
lerdeki yazılan okumuş veya- 
hutta Ajanslarınızda dinlemiş- 
sinizdir, sîzlerin bu konuda 
düşünceleriniz nelerdir soru
suna.

Türkiyeyi her fırsatta zi
yaret etmek istiyoruz, gaze
telerdeki yazılar bizleri hiç 
endişelendirmiyor, bu olayları 
Yunan Gazeteleride. abartıyor, 
sırf tirajlarını artırmak ve yeni 
hükümete şirin görünmek için 
yapıyorlar. TURKLER bizim 
kardeşlerimizdir, demişlerdir.

I
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KURULUŞUN 34. YILINDA 
KÖY ENSTİTÜLERİ

KADRİ GÜLER

Anadolu Bozkırının sarı benizli ama toprak ka* 
dar mert insanını aydınlığa kavuşturacak, üstlerini 
kaplamı} olan kara bulutları dağıtacak, yoksullu
ğun ezilmişliğin acısını kısa zamanda yok etmek i- 
çin 43 yıl önce bir tohum atılmıştı Anadoluya. Yüz
de yetmişi okuma yazma bilmiyen kapkaka cahil 
ama bilmemezliğin acısı içinde ezik insanlar yata
ğıdır Anadolu. 1920 de Mustafa Kemal ile Anka
ra'da doğan güneş sömürücü devletlere karşı bü
yük bir yengi kazanmıştır. Bunun ardından Cum
huriyetin kurulması ve getirilen düzen değişikliği 
İle devrimler başarılmıştı.

M. Kemal'in başında bulunduğu CHP nin 1935 
programı köye, köylüye dönüktü. Ulusun kalkın
ması ancak nüfusun % 70 i olan köylüyü kalkın
dırmakla olurdu "Köylü ulusan efendisidir. O hal
de herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete 
lâyık olan köylüdür. ** diyordu M. Kemal. Bunun i- 
çinde başta eğitim gerekti Ulusal eğitim seferber
liği başlatılmıştı. 1935- 1940 tarihleri arasında dün
ya siyasal havasının gergin olması buna olanak 
tanımamıştı Ancak gerçek bir eğitimci olan İsma
il Hakkı Tonguç'un (Tonguç Baba) İlköğretim Ge
nel Müdürü olması ile Türk Milli Eğitimi bir ye
nilik kazanmış oldu. Anadolu Bozkırına Köy Ensti
tüleri çekirdeğini ilk kez^ataı ve karanlığın ay
dınlatıcıları olan öğretmenleri yetiştirecekti Ensti
tüler. Bu çekirdeğe zamanın Cumhurbaşkanı İnönü 
sık sık su verir. Bir aydın eğitimci Bakan olan Ha
şan Ali Yücel' in de teşvikleri ile enstitülerin kuru
luşu gelişir. Ve sonunda 17 Nisan 1940 ta Köy 
Enst‘tüleri açılır. Bu ulusun kendine özgü ilk eği
tim yuvasıdır. Bundan önce kurulmuş olan okulla
rın tümü batı taklitçiliğinden öteye gidememişti 
oysa enstitülerde köyden gelen çocuklar özel yön
temlerle yetiştirilecek ve köylerine kaynak kişi o» 
tarak gönderilecekti. Kimi yapı ustası, kimi sağlık 
memuru. kimi marangoz, kimi demirci, kimi öğret
men, kimi tarımcı olacaktı. Bu kaynak kişilerin 
köylerde bizzat yaparak yaşıyarak çevrelerine reh
ber olanları ile bilgisizlik, kamkışlık, yoksulluk ta
bandan giderilerek ulus kalkındırılacaktı. Enstitüle
rin mezun vermesi, köye giden enstitülülerin çevre 
Itrini aydınlatması Türk köylerinin yapısını ortaya 
koymaları, köydeki gerilik etkenlerinin enstitülü 
öğretmenlerce ortaya çıkarılması çıkar çevreleri
nin homurdanmalarına neden olda. Bu homurtular 
öyle yükseldik! tüm ülkeyi kısa zamanda kapladı. 
Korkan çıkar çevreleri hep birden kenetlettiler ve 
politik konu haline dönüştürülen enstitülerin kapa
tılması uğraşıları başladı. Türlü oyunlar sonucu köy 
Enstitüleri kapatıldı. ( Yıl 1954 ) Tonguç Baba ve 
H Ali Yücel bir köşeye itildi.

DIŞ 
haber
İsrail Halkı Dış 

Ülkelere Göç Ediyor
İsviçrede yayınlanan 100 

Bin trajlı Neue Zürcher Zei- 
tung gazetesi " İsrail Halkı 
Dış Ülkelere Göç ediyor baş
lığı altında ilginç bir makale 
yayınlamıştır.

Her savaştan sonra ol
duğu gibi İsrail de de, ülke
den, dış memleketlere "GÖÇ" 
ön sür atte arttığı söylentileri 
gittikçe artıyor" diye başlayan 
makale özetle devam etmek
tedir.

Aylarca cephelerde sava
şan İsrailliler, özellikle Avust
ralya ve Kuzey Amerikaya göç 
hazırlıklarına başlamışlardır. 
Ancak bu yolda hareket İs- 
railde "Vatana İhanet" suçu 
olarak kabul edildiğinden hiç 
bir İsrailli bunu açıkça orta
ya alamamaktadır.

Yapılan bir anketin so
nuçlarına göre halkın %11,6 
sı dış ülkelere göç etmek ar
zusundadır. Buniann ekserisi
nin yaşlan 18-20 arasında
dır. ve gemş kuşağı içersine 
almaktadır. 320 bin Kadar İs
raillinin kısa bir süre içinde 
İsrail'i tetketmek istediklerini - 
yapılan anketin sonucundan 
anlaşılmış bulunmaktadır. İs
rail hükümetinin kuruluşun
dan bu güne kadar 250 bin 
kişinin dış ülkele göçettiği 
göz önüne alınırsa, bugünkü 
isteğin azameti görülebilir. 
Şimdiye kadar îsrailden geç 
edenlerden yüzbinı Amerika 
ya yerleşmişlerdir.

İsraillilerin göçetme ne
denlerinin başında hayat pa
halılığı, enflasyonist koşullar 
ve iç politikadaki sürtüşme
ler gelmektedir. Bir çok Yük
sekokul öğrencisi, kendilerine 
geniş din Jenrre im kânları ta- 
nınd’ğı halde sınıfta kalma 
pa basma da olsa dtş seya
hatlere çıkmayı tercih etmek
tedirler. Bu suretle Harp gün
lerinin ezginliğini gidermeye 
çalışmaktadırlar

şiir köşesi

23 HİS AN
Çökmüştü vatanımın üstüne kara bulut. 
Mucize bekliyordu, yaslı millet bir umut- 
İşte öyle anda, parladı ufuktan. 
Bu öncünün ardına katıldı bütün vatan.

İ

i

Göğüsler kalkan oldu, imanlar ise kıl inç.
Bizi yasa boğanlardan böyle aldık hınç.
İNÖNÜ. SAKABYA’da dize gelen kuvvetler—

Kara bekri, İsmetler. Fevzi çakmak. Baletler:

Atatürk ışığında bize önder olunca, 
Esaretten kurtulduk bütün tarih boyunca 
İşte bu gün kuruldu Ah!KARA’ da Kurultay 
Bayrak göğe yükseldi, selâm verdi yıldız, ay.

Birlerin ödeviyde bu toplumu yükseltmek, 
Göğsümüzü kabarark 93 NE MUTLU TUBKÛM DEMEK

İSMAİL BAYRYKTAR

1
STJÇJLlLr

Bir geçmişte varlıktı burösr ] 
Şimdi yokluk olsa gerek

Ağa büyük, ben ağa' mn gölgesi. 
Askerlik yeni bıraktı yakamı.
Anam yok idi. babamı zati bilmem
Ağam (gel) dedi. ırgatlığa çağırdı

Birkaç dönüm tarlam var. yeter bana dedim
Kusura bakmasın gelemem deyi haber ilettim 
Kızmış da vurdururum onu demiş kam deliyken 
Tarlamı istedi sonra benden... VERDİM.

Ürünümü istedi, yine verdim
Köpek oldum, köyüme erkek döndüm derken 
Babadan kalma iki oda!t kerpiç yığıntım var idi 
Evimi de istedi... VERDİM.

Kolumu kanadımı yitirdim
Bu adam senmisin, dedim kendime, küçük kırık s yuf! ;
İnanmadım hiç. köpeğe benzemeğe başladım
Derken sürüsüne çoban etti de BÜYÜDÜM biraz."

BÜYÜDÜM-

Boğazım, gençliğini, askerliğini arar hep
Gönlüm karşr köyden bir kıza tutuştu
Evlendik de ... ikinci günü ağam onu da istedi 
Çeiıim vurdum ağayı ... mahkemede "ŞUÇLUSUIF 
dediler.

SKDAT OB.VMVŞ
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KONGREYE DAVET
Türk Hava Kurumu Gemlik Şubesi

Gemlik T.H.K yıllık olağan kongresi 27/4/1974 Cu* 
nanesi günü saat 1500 t® Kurum Binamızda yapılacak
tır. Sayın üyelerimize duyurulur.

Gt'MDEM Yön. Kurulu

L Yoklama
!- Açılış
J- Atatürk ve Şehitler adına saygı duruşu
k Kongre divanı seçimi
i- Çalışma raporlarının yönetim kurulu ve denetim ku
ştan ca okunması
h Dileklerin tesbiti
!• Yeni, yönetim ve Denetim kurulunun seçimi
I- Kapanış.

Peynir ve Konserve- Turşu imalâtçıla
rının Nazarı Dikkatine

Yüz kalaylı Teneke Kutu imaline baş I 
ladığımızı ve ilimizde stokların bulun
duğunu duyururuz.

TOSAN KOLL. ŞRK.
MEHMET YAŞAR VE ORT.

FAB. TEL: 435 GEMLİK

IUN
GEMLİK SİGORTALI 

İŞÇİLERİ YAPI KOOP.
BAŞKANLIĞINDAN

Gemlik Hisartepe mev
kiinde bulunan arazimizin 
harfiyat işi yaptırılacağın
dan dozer sahiplerinin aşa
ğıdaki adresimize 24 Nisan 
1974 Çarşamba günü saat 
1700 ye kadar başvurma

larını rica ederiz.
Yönetim Kurulu.

Adres : Esen Muhasebe 
Demirsubaşı Mah. Şehit 

Cemal Sok. No. II—Gemlik

Sayın Okurlarımıza

IIIIMACA =
3 

iOLDANSAĞA: 4.
I- Koruma - bir nota 2- ® 
Sırlı - Eski vergilerden ® 
î- İslâmm beş şartından 7

123456789 1O

I I I I I I I I I 
; ı ı i i ı i 
ı m ı

W-Sinil reni 4- 0 8 [gg [ gaf ilil
Ç-Kalburdan geçirmek g l~ | j ı | j I I
T Eslu dinlerde alala- ırJ i « rıİ ı | ”|■ * gibi kabul e- 108 ! 1 1 1 1 ' 1 1 J

I SEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
| Soldan Sağa
rTelefirik 2- Elaman - zar 3* Lehinde - ma 4* Emin - Eşya 5* 
«en - kene 6- An - azim 7- Sanayi 8- İfade - anot 9- Ada İr 
O üreyen - ika

| Yukarıdan Aşağıya
’îelep ■ ati 2- Eleman - far 3- Lahit • soda 4- Emine - aday 
'Fan * nane 6- Ende - za - an 7- Eşkıya 8- iz - yeminli 9- 
iman - ork 10- Ra etüt

ilip saygı gösterilen
layvan veya ağaç g bi şey 6* Bir yön - Cehennem bekçisi 7- Yakın
la, sızlanma 8-Ampulün takıldığı yer-Ağı 9-öğrenci - Vahşi hay

ran yuvasını 10- Isıyı muhafaza eden buzdolaplarının yapımında kul- 
anılan madde - Tanrı
[ YUKARIDAN AŞAĞIYA

j -Senato üyesi - (Tersi) Oyunda kayan 2- Dünyada en bol su akl
ın nehir geniş değil 3- ( Tersi) Açgözlülük - Alev 4- Avuç içi * Si
mli 5- Süslemek ~( Tersi) su 6-Araş ıra 7- Uzak işareti - Sırlı mi
ldi 8- Komşu I ir devletin başşehri - Buy üle Akarsu 9- Bir çiçek - ö- 
ın 10- Bir bezelye cinsi - tersi bir sayı

İTİMAT 
Elektronik Tv. Radyo, Buzdolapları

ATÖLYESİ
QzanadcLıı

HER TİP TELEVİZYON ANTENLERİ VE 
ELEKTRONİK KUVVETLENDİRİCİLERİ :

MONTAJ ve AYARLARI
Müessesemiz tarafından teknik elemanlarıyla yapılır.

2/6
Yeniçarşı No. 64 — Gemlik Ev : 272

I

Teknik Bir arıza 
dolayısıyla 
Gazetemizi Dışarıda 
bastırmak zorunda 
Kaldık ve normal 
şekilde çıkaramadı
ğımızdan okurlarımız 
dan özür dileriz.

GEMLİK KÖRFEZ

ITAAIMLAIR.
I çiçek 

mağazasının 
Açılışını Bekleyin...?
Çifte Fırın Karşısı-Gemlik



SORUMLU MÜDÜR
EROL Gİ'l.KR

SAHlBl
gemLik Idara Yeri : AH Şirin pasajı 

TEL.: TOT — GEMLİK.

KÖRFEZ Dizgi ve Baskı : Ergül Matbaan
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KURULUŞUN 34. YILINDA 
KÖY ENSTİTÜLERİ 8

I . .. 8
• KADRİ GÜLER S
• ■ ---------------- S2 ÖĞRETMEN gO O• o2 Baştarafı Sayfa 2 de g

Köy Enstitülerini bitirenler bugün Türk Ebe- o
• diyatını en büyük isimleri oldular. Bugün Milli E- o
• git im Bakanı olan Sayın Mustafa Üstündağ da köy g 
2 Enstitüsü bitirmiş ve enstitülerin değerini bilen §
2 bir kişidir. Şöyle diyor Üstündağ Köy Enstitüleri g

' < J çok başarılı çalışmalar yapmıştır. Biz Köy Enstitü* o 
' < । terinin çalışma yöntemlerini kısa zamanda gözden o 

geçireceğiz ve bunu yakında toplanacak olan Eği- o 
’ • tim Şurasına suracağız. Günümüzün koşullarına uy- ® 
] ’ günlük sağltyanları seçerek'uygulamağa koyacağız” g

g. güven (i) - doğuş (i)
------------------------------------------------------------ HÜSEYİN GÜLER----------------

Geçen hafta Bursa 
Merinos sağanında Dvğuş 
Spor ile karşılaşan gemlik 
Güven Spor karşılaşmayı 
zorlu bir mücadele sonunda 
1-1 bitirmişlerdir golleri G

Güvenden Kubilay Doğuş* 
tan işe Ertürk kaybettiler

F.emalettin özcan 1.
Ince-Burhan Üçyıldız hakem 
üçlüsünün yönettiği maça 
takımlar şu kadrolarla çık
mışlardır.

Gemlik Lisesi Masa Tenisinde 1. Oldu

o

o 0 o 
o o 
O o 
0 o 
o 
o o o 
o o o 
o o

Günümüz eğitim tamamen ezberciliğe dayanan g 
araç ve gereçten yoksun, laboratuvarsız fizik kim- g 
ya derslerinin, işliksiz işbilgisi derslerinin uygula- o 
maşız tarım derslerinin öğretildiği eğitimin yanlız S 
tffketici bir kaynak olduğu, okumuş işsizlerin ye- . 8» 
tiştirildiği bir sisteme dayanmaktadır. 9

Oysa kalkınmak uğraşısında olan bir ülkenin 2 
eğitim sistemi öz kaynaklarına dayanmalıdır. Ez- $ 
berciliğin yerini yaparak yaşıyarak öğrenme (iş i- o 
çinde öğrenme) almalıdır. Eğitim tüketici değil ü- “

Bursa Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürlüğünün Liseler 
ve Ortaokullar arasında ter
tip etmiş olduğu Masa Teni
si karşılaşmalarında İlçemiz 
Lisesi Bursa Birinciliğini ka
zanmıştır.

Lise Takım1, şu öğrenci
lerden meydana gelmiştir :

1-Mustafa Çam
2-Akif Akbulut
3- Necmettin Canlı

Türkiye çapındaki bölge 
birinciliklerinin karşılaşması 21 
Nisan günü Balıkesir'de yapı
lacaktır. Bursa birincisi olan 
Lise Masa Tenisi takımı Ba- 
lıkesirde yapılacak bu karşı
laşmaya da katılacaktır.

• Gençlerimizin başarısı Li 
sede sevinç yaratmıştır.
Bölge birinciliklerinde de ba
şarılar dileriz.

G. Güven: Hüseyin 6- 
IMelilı 8- Muştafa 6- 2Mdih 
6- Mehmet 6- Erdoğan 6* 
Canip 7- Tuncay 5- Haşan 
6- Ender 3- Kubilay 8-

Doğuş: Osman 6- Erdo
ğan 6- Ruşen 5- Ahmet 6- 
İzzet 6- Cevat 6- Rüstem 5- 
K. İzzet 6- Ertürk 7 Ad- 
man 6- Recep 8

Öğretmen Alınacak
Baştarafı S. 1 de 

Gemlik Halk Eğitim Merkez 
Müdürlüğünde müracaatlar 29 
Nisan 1974 tarihine kadar 
kabul edilecektir. Daha sonra 
yapılan sınavlarda başarı gös
teren aday Gemlik Halk Eğitim 
merkez müdürlüğüne bağlı o- 
larak gezici köy kurs öğret
menliği yapacaktı.

retgen olmalıdır. Mutlaka yeteneklere göre eğitim 
yapılmalıdır, işe göre adam yetiştirme yöntemi uy
gulanmalı diplomalı işsizlik önlenmelidir. Bugün 
% 601 köylü olan ülkemizdeki buğdayı kendimize 
yetecek kadar yetiştiremeyiz. Yabancılara el aça
rız Bugün buğdaya, tereyağına yarında ete muh
taç kalırız.

Köy Enstitüleri 40 yıl önce kendimize özgü 
bir düzen getirmişti. Bugün 40 yıl önce uygulanan 
o eğitim sistemini yine kazandırmanın uygulamak 
istemenin uğraşısı içindeyiz. 40 yıl önce ileriyi gö
renlerden 40 yıl gerilerdeyiz. Ama geçte olsa bunu 
anlıyan bir Milli Eğitim Bakanının çıkması sevindi
ricidir.

Köy Enstitülerinin eğitim sistemi günümüzün 
koşullarına göre mutlaka düzeltilerek uygulanma
lı, hükümet programında ele alınan Köy Kentlerle 
geliştirilmelidir. Her güzelin bir kusuru olabilir, 
kusurlar atılırsa geriye güzellikler kalır.

Gemlik Sigortalı işçileri Yapı Koop. Başkanlığından 
İLÂN

Kooperatifimize ait Hisartepe mevkiindeki arazide bulunan kesilecek zeytin ağaç
larının tümü toptan olarak satılacaktır. İsteklilerin 25 Nisan 1974 Çarşamba günü 
saat 17. 00 kadar aşağıdaki adresimize müracaatları rica olunur.

Yön. Kurulu
ADRES: Esen Muhasebe Bürosu Demirsubaşı Mah.
Şehit Cemal sok. No 11- GEMLİK
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Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
| İLÂN
1 974/131

Gemlik Karacaali köyünün köy içinde kain kuzeyi 
Ahmet Bahçeçi güneyi yol doğusu yol batısı Ömer Mete 

| ile çevrili evin senetsiıden tapuya tescili Dursun Ay ve- 
| kili avukat Mehmet Nalbantoğiu tarafından talep ve 
| dava edildiğinden iş bıı gayrimenkul hakkında mülkiyet 
| iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay 
I içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize müracaatlarını 
I teminen ilan olunur.

kiralık depo
Ilıca caddesinde Sanayi ceyranı ve Suyu bulunan 130 m2 bir 

depo Kiralıktır.
NOT : Bütan gazi tüpleri deposu için elverişlidir.

Kiralamak istiyenler Ferah otelinden Tel : 25 İbrahim ve Haşan 
Gürleye müracaatları ilan alunur.

F Kendinizi Koruma Sonarım Öğrenin | 

[ TAEK-WON-DO |

Lspor salonu I
Gemlik’lilerin Hizmetine Girmiştir.

YÖNETMEN
MEHMET ŞEN
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DHP. Nacaklı Suyunun 
। Getirilmesine 
। Yardım Kararı Aldı

ULUSAL EGEMENLİ V® GOCUK
BAYRAMI KUTLANDI

Geçtiğimiz salı günü U- 
lusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının 54. yılı törenler
le kutlanmıştır.

İlçemizde düzenlenen tö 
ren saat 9. CO da Halk Kü-

Garnizon Kumandanı, Beledi
ye Başkanı ve İlköğretim 
Müdürünün halkın ve öğren
cilerinin bayramlarını kutlama 
lan sonucu günün önemini 
bildiren konuşmalar yapılmış

’ Gemlik Belediye başkanı 
fobim Akıt* ın Gemlik' in
ı sıkıntısına ve sağlıklı iç
te suyuna kavuşmasını sağ-

Nacaklı suyunun ge
me C. H. P. den iste- 

i yardım; dün gece olağan 
b toplanan C, H. P. Gem-

İLÇEMİZDE TELEVİZYON""-f 

^KULLANANLAR 430a ULAŞTI i 

E Yapım çalışmalan tama- Ethem Çankınlı, Cevdet |
■en biten Gemlik Televizyon
yaısıtcfsının görüntüyü net 
sağlamasından sonra Gemlik
teki televizyon kullanan sayı- 
s 430 u geçtiği öğrenilmiştir.

f Yapımı 40 bin liraya çı- 
I kan yansıtıcının yapım mas- 

Aiafları iki tüccar tarafından 
| Karşılanmıştır. Bu nedenle te- 
Svizyon sahiplerinden 200L 
[yansıtıcı masraf parası alın- 
* ması için Ziraat Bankasına bir 
ıhesao açılmıştı. Bugüne ka- 
«dar Ziraat Bankasında artın- 
•Sh hesaba 39 kişinin para 
«Batırdığı saptanmıştır. Geçen 
J sayılarda 18 inin adını yayın- 
0 ıdığımız televizyon sahiple- 
ı inden sonra para yatıranlar 
o unlardır.L_ _ _ _ _ _ _ _ _o ,

R GEMLİK FESTİVALİ
o f

3. Gemlik Festivali i- 
J fen 26/4/1974 tarihinde Ti- 
J |aret odasında Toplanan Gem- 
! İT ^est’val| ara Komitesi Fes
li pal hakkında raporlarını ha- 
> playıp 3/5/1974 cuma günü 
I Bat 15.30 da Halk Kütüp- 
! fenesir.de Gemlikli Tüccar es- 
, ve fabrikatörler arasında 
Ihip etmiş olduğu toplantı- 
ifa görüşülerek hazırlanan ra-

okunacak ve karara bağ- 
hnacakur.

lik İlçe yönetim kurulununda 
görüşülmüş ilçenin en önem* 
li sorunu olan sağlıklı su iş
inin halli için gereken yardı
mın C. H. P, Gemlik İlçe yö
netim Kurulunca yapılmasına 
oybirliği ile karar verilmiş
tir.

Sönmez, İsmail Bostancı, Is- 
mail Şirin, Nihat Mendi, İb
rahim Balaban, Erol Güler, 
Sami Üre, Sabahattin Yıldıran 
Hakkı Akolarak, Necati Gir
gin, Bekir Ersoy, Ahmet Akıt, 
Halit Hızal, Haşan Dönmez, 
Avni Mangıl, Mehmet Çevik, 
Eftal Başaran, Haşan Kızıltan 
T. Mübetcel Özer, Mehmet 
Nalbantoğlu, Cüneyt Cindo- 
ruk.

Kurtul yakınında Kaza
25 Nisan Perşembe gü

nü Kurtul Köyü yakınlarında 
meydana gelen bir trafik ka
zasında bir kişi öldü.

Bursadan Yalovaya yö
nüne doğru gitmekte olan 
Ahmet Yıldız yönetimindeki 
10 DF 791 plakalı kamyon 
Kurtul Köyü yakınlarında Mus
tafa Karakaş yönetimindeki 
16 DH 827 plakalı kamyon 
sollıyarak geçmek isterken, 
Gemlik’ ten Bursa yönüne 
doğru gitmekie olan 110670 
plakalı askeri REO ile çarp
mıştır. Kazada Arif Topsakal 
adlı kamyon sahibi hemen öl
müştür Kamyon şoförlerinden 
Ahmet Yıldız ise yaralanarak 
hastahaneye kaldırılmıştış. O- 
laya savcılık ol koymuş ve 
soruşturmaya başlanmıştır.

Belediye Başkanı ile C.- 
H, P. Heyetinin pek yakında 
gerekli ön çalışmalarda bu
lunma'; üzere Ankaraya gide
cekleri öğrenilmiştir.

C. H. P. Gemlik ilçe yö
netim Kurulunun kısır parti 
çekişmelerinden uzak halk i- 
çin halkla beraber olmanın 

örneğini veren bü kararı ilçe
de memnunlukla karşılanmış
tır.

Ahmet şeritçi 
İlçe Seçim 
Kurulu B|L oldu

ilçemiz ceza Hakimi Os
man Bahşişoğlu’nun Yozgat’ 
Boğazlıyan kazasına atanma 
sıyla boşalan İlçe Seçim Ku
rulu Bş!'.'ığına en|yaşlı|hakimi 
olması nedeni ile Ahmet Şe- 
ritçi getirilmiştir.

Dün toplanan İlçe Se
çim Kurulu huzurunda ant i- 
çin Ahmet Şeritçi yeni göre
vine başlamıştır.

öte yandan 2 Haziran
da yapılacak olan ara seçim
lere ilçemizde iki köy katıla
caktır. İlçe Seçim Kurulu Bü
ro Şefliğine kısa bir zaman 
önce atanan Halit Korkusuz’ 
dan aldığımız bilgilere göre 
ara seçimlerle ilgili çalışma
lara titizlikle devam edilmek
te olup seçimlere EngCrüc~'k 
Köyü ile Hamidîye Köyü ka
tılacaktır. Ayrıca K. Kum'a 
Köyünün Durumu şimdilik 
belli değildir. K. Kumla Kö
yünün durumu aydınlığa ka
vuştuğunda bu durum kesin
lik kazanacağı öğrenilmiştir.

tüphanesi salonunda Kayma
kam Namık Kahvecioğlunun 
kutlamaları kabulünden son
ra başlamıştır. Atatürk anıtına 
çelenklerin konması ve saygı 
duruşundan sonra İstiklâl 
Marşı söylenmiş, kaymakam

23 Nisan salı günü Kız 
Enstitüsüne bağlı Ana Oku
lu öğrencilerinin hazırladıkla
rı" Eğlence Günü” renkli geç
ril iştir

Saat 1400 de başhyan
Eğlence Gününde öğrenci ko- 

Çocuk balosunun dans yarışmasında derece «fanfar

şiirler okunmuş ve geçit res
miyle tören son bulmuştur.

Bu yılki bayram hazırlık
ları geçen yıllara göre daha 
da değişik olmuş ve 27 Ma
yıs İlkokulunun hazırlıkları 
göz doldurmuştur.

rosu, oyun ve rond gösterile
ri yapılmıştır. Öğrenciler ara* 
sında yapılan en güzel dans 
yanşmasında ise küçük öğ
renci Dinç Dinçer birincilik 
kazanmıştır.

fenesir.de
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SÖMÜRGECİLİK - BAĞIMSIZLIK ve ULUSAL

c «•
Atatürk İzmir İktisat Kongresinde Osmanlı dev

letinin durumunu şu sözlerle açıklar « OsmanlI ül
kesi yabancıların serbest bir sömürgesinden başka 
birşoy değildi ve Osmanlı halkı içindeki Türk U- 
lusu tamamen tutsak bir duruma getirilmişti,» Sö
mürgecilik kapitiiasyonlarla batıdaki emperyalist 
devletlere bir armağan olarak sunulmuştu. Birinci 
Dünya Savaşından da yenik olarak çıkan Osmanlı 
İmparatorluğunun 30 Ekim 1918 do itifak Devlet
leriyle imzaladıkları Mondros Mütarekesi ile sö- 
mürgec lik daha da yaygınlaştı. Zamanın süper dev 
emperyalist güçlerinin başında İngiltere gelmek
teydi. Uzak doğudaki sömürge imparatorluğuna 
Orta doğuyudo katma istekleri çağının gereğiydi. 
Çünkü 19. yüzyılda gelişen motorlu araç endüstri
sinin ham maddesi olan petrol Ortadoğuda geniş 
alanlara yayılmıştı. Ortadoğunun köprü _ve Ijtfce-^ 
leşini oluşturan. , ,~ *»*• —uze< inde doğal olarak bu
sömürgeci güçlerin gözü olacaktı. Ve I. Dünya Sa
vaşından galib çıkınca bu isteklerine kavuştular. 
Osmanlı içindeki satılmış vatan hainleriyle de iliş
kilerini kurarak sömürücü çarklarını işletmeğe ko
yuldular.

Ulustaki suskunluk M. Kemal’in Samsun’a 
çıkmasına dek sürdü. Aydın geçinen bir sürü dar 
kafalıların aymazlıkları Erzurum ve Sivas kongre
lerinde de görüldü. Bunların gözleri o kadar gör
mezdik! sömürgeci güçlerin savunuculuğunu yapıyor
lardı. Kimi Ingiliz mandasına girmeyi kimi Ameri
kan mandasına girmeyi savunuyordu. Ama bunun 
sömürgecilik olduğunu bir türlü arlamak istemiyor
lardı. Bunu M. Kemal görüyordu ve onlara «- Ah
maklar memleketi Amerikan mandasına İngiliz ko
ruyuculuğuna bırakmakla kurtulacak sanıyorlar. 
Kendi rahatlarını sağlamak için bütün bir vatanı 
ve tarih boyunca devam edip gelen Türk bağım-
sizliğini fedâ ediyorlar.» diyordu, 
tam bağımsızlığa sahip olacaktır, u 
yordu. Bu görüştın hareket edildi, 
dacı ( Sömürgeci) görüşleri yendi.

Ve « Türkiye
tezini savunu-
Bu görü; man-

i

3

Türk Ulusu istiklâl Savaşını Yunana değil onun 
ardındaki emperyalizme karşı yapmıştır Bağımsız
lığını çıkarcı çevrelerin engellemelerine karşı ka
zanmıştır. Atatürkçü bağımsızlık anlayışı tam ba-' 
ğımsızlıktır « Benim anladığım tdm bağımsızlık si
yasi, askeri, ekonomik bağımsızlıktır. Bunlardan bi
ri eksik olursa bağımsızlıkta olmaz » sözündeki gibi.

Bağımsızlığını kazanmasını bilen bir Ulus egemen 
almaşımda bilirdi. Bu onun en doğal hakiydi. Yüz-- 
yıllardan beri süre gelen yalnış bir uygulama Türk 
halkını egemen olmadanda uzaklaştırmıştı.

devamı son sayfada

şiir köşesi

Atina Cuntası, Dikkati
Dış Politikaya Çekiyor
/ ATİNA Dikta rejimini o- 
yakta tutabilmek için hal
kın dikkatini Türkiye üze
rine çekiyor./

İsviçrede yayınlanan 
100 bin trajlı Noue Zürolıor 
Zcitung gazetesinde çıkan 
bir yazıda Yunanistan Cun
ta rejiminin durumu ele;-
tırılervk şu sonuç 
maktadır.

”Atina Dikta 
ayakla Ilıtabilmek

çıkarıl-

rejimini 
için hal-

Hm dikkatini Türkiye üze
rine çekiyor”

ü

1

gazetesinin yazısı şöyle 
:----

ouiuyor ;
" îki ülke arasında 

mevcut olan gerginlik Ege 
denizinde petrol bulunma
sı üzerinde ortaya çıkan ” 
Kıta Sahanlığı ” sorunu i- 
le yeniden alevlenmiş bu
lunmaktadır. Her ne kadar 
Atina çevrelerinde Türkiye- 
nin askerî güç bakımından 
Yunanistandan daha üstün 
olduğu bilinmekteysede, 
Türkiyenin Kıta sahanlığı 
konusundaki görüşlerine bü
yük bir gürültü, koparıla
rak karşı çıkılmaktadır. Yu
nanlılar Ege denizini ” ol
dum olası bir Yunan De
nizi ” olarak gijjgtermeye 
çalışmaktadırlar 'sTürk Dı
şişleri Bakanı Işık’ın biçim 
olarak son derece .ölçülü 
açıklama lanna ve Atina 
ile Ankara’nın karasu
ları hakkında görüşmelere 
oturmaları isteğine rağmen 
Yunanistan bu isteklere o- 
luıiılu bir karşılıkta bulun
mamıştır;:

Bunalımın dahada kar
makarışık hale gelmesinde 
Atina daki Askeri Dikta hü
kümetinin Türkiye ile Yu- 
nanistan ararsındaki an
laşmazlığı rejimi a akta tut 
mak için bir fırsat sayma
ları rol" ovnâirfak tadır.

Dünüm Koraydı Yarınım AK
duna baktım .* 
uykuda gutdum kendimi 

buğun gozleıim açık

sis gibi üzerimde
yorganıma göte uzatmaktan bıktım ayaklarımı.
yenisini istıyoıum
dünden uzun
yarını bekliyorum bugünden yeğ

pençesi yelde düşüncelerimi karanlığın 
gözyaşını aktı, durdu irmek benzeri
denize döndürdü dünlerimi ..,

tezek kokuyorsa ellerim
oje yerme
kına sönük kalıyorsa parmaklarımda
şalvarım, urbam yamalıdır
konuşmasını beceremem
suçlu ben değilim
suclp dünıiüfi—-~'~~'~‘' ~~~

tımarını
haksızlıkla
güneşle uyanmayışımla yaptım 

her günümün.
yüzüm karaysa karanlıklarda 

göz açtığımdandır.
umutlarımsa aktır.

yelelerini yalnızlıkla ağartan aslan değilim ya 
kalkan sisin aklığında ben güçlüyüm 
yö/em milyonlarca benden taştı .

düne gözyaşı doldurdum 
bugüne umut 
dünü içtim bir dikişte 

bugünü katık ediyorum . .
SEDAT OKUMUŞ

KARACABEY

-AYRI MEVSİMLER
Sun taze bir çiçeksin bahardan 
Ben çorak topraklar gibi 
Sen açıldıkça açılırsın 
Ben dökülürüm yapraklar gibi.

Sen 
Be i 
Sen 
Ben

Sen umut içinde umut ararsın 
Ben kızgın çöllerde su 
Sende bulmanın sevn.ci v.rdır 
Bende bulamamanın kaygusu 
bir gül babçesısin nazarlarda 
bir çakıl taşı 
Bursa’ııın baharısın 
Uludağ'ın kışı.

Merkez postahanesi /BURSA
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Türk-İş’in çıkmazı ve
Sarı Sendikacılığın çöküşü

FAHRETTİN KURT

1974 yılında Türk İş 
vcni bir dönüm noktasına

mcaî. halkın cahil ve geri 
bırakılması için işbirliği ya-

ispat edercesine hareket e» 
dcnlcr uyanan işçi kcsinıi-

dayandı, 
tonun ve

Bir yanda pat
enim siya sal par-

tilerinin koltuğunda güdüm
lü bîr sendikacılık öte yan
dan hızlı bir şekilde Türk 
İşçi sınıfı kesiminde görü
len siyasal ve ekonomik bi
lincin yarattığı taban baskısı 

Türk îş kurulduğundan 
bugüne kadar patronun ve 
siyasi ikdidarı patron adı
na elinde tutan partilerin 
açık desteği ile varolmuş, 
varlığını sürdürmüş. Var
lığı tehlikeye düştüğü zaman 
içteki yerli patronların ve 
dışdaki büyük patronların 
yardımını almıştır.

Topla sözleşmelerde, 
ücretler, patronun çizdiği 
sınırlar içinde zam almakla 
yetinen ve karşılığında ol
dukça yüklü bir dünyalığı 
doğrultan kendi eğilimin
deki sendikacılarla uluslar 
arası patronların ve onla
rın devletlerinin Türkiye’
nin kaynaklarının sömürül-

pan sözde milliyetçi ve iş
çi yanı Türk İş yönetici
leri bugün varlığını kom
in ak için gözle görülür bir 
telaşa düşmüşlerdir.

Halil Tunç Devir der
gisine verdiği demeçte iş ye
rinin sendikasının belirlen
mesi için yapılan oylama 
(referandum) tekliflerini 
’’Referanduma işçileri bir 
takım maceralara sürükli- 
yebileccği için karşıyız’’ ve 
«taban kaymasını» engelle
yemeyiz derken tabandaki- 
hareketletden ne kadar 
korktuklarını sarı yüzleri
nin ortaya çıkacağı için ge
çirdikleri endişeleri açıkça 
ifade etmiştir.

Türkiye’de sendikalar 
arasında mücadelede Dev
rimci işçi sendikaları adım 
adım halkı mücadelesini 
Türk iş ve onun sendikla- 
rına karşı vermektedir. Bu 
mücadelede dahi kendileri
nin sarı sendika olduğunu

ne patronla işbirliğine gi
rip zam kesmek, zorbalık
la sindirmek, iş kanununun 
boşluklarından faydalanıp 
işten atmak, Asılsız dediko
dular çıkartmak bu da yet
mezse yeni sendikaları kur
mak veya işçi gözünde iyi
ce yıpranmış sendikaları 
değiştirip yeni kadro gibi 
taktiklerle Devrimci işçi 
sendikalarının örgütlenmesi 
önlenmek istenmektedir.

Fakat kimin patrondan 
kimin işçiden' yarin olduğu 
mücadelenin bilincine va
ran işçi kesimi 'tarafından 
anlaşılmaktadır- îşçi gerçek 
örgütü olan Devrimci şendi 
kalar saflarında yer alıp sa

Peynir ve Konserve- Turşu imalâtçıla
rının Nazarı Dikkatine

Yüzü kalaylı Teneke Kutu İmaline baş 
ladığımızı ve elimizde stokların bulun
duğunu duyururuz.

TOSAN KOLL. ŞRK.
MEHMET YAŞAR VE ORT.

FAB. TEL: 435 GEMLİK

TTlAflLZ^T
Elektronik Tv. Radyo, Buzdolapları

ATÖLYESİ

HER TİP TELEVİZYON ANTENLERİ VE 
ELEKTRONİK KUVVETLENDİRİCİLERİ

MONTAJ ve AYARLARI
Müessesemiz tarafından teknik elemanlarıyla

Yeni çarşı No. 64 —Gemlik

rı sendikacılığa tokat üstüne kBULMACA
tokat atmaktadır. Mücade 
leşinde haklı olan Devrimci 
işçiler bugün veya yarın 
mücadelesini kazanacaktır. 
Tarih ve gerçekler bunu 
böyle göstermektedir.

SOLDAN SAĞA:

1. Kumaş veya bez gibi 
dokumalar 2. Bir dağ- 
Geniş değil 3- Japon in
tihar şekli 4- Kastamo
nu'nun Bozkurt ilçesine

w w bağlı bir bucak merke-

Bol çeşit ucuz Fiat zi-Suçu bağışlama 5. 
TanrrBir kumar oyunu

yapılır.

-1
2
3

5
6
7
8
9
10

if : 216
Ev : 272
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Çiçek Mağazasının 
Açılışını Bekleyin...?
Çifte Fırın Karşısı —Gemlik

ZAYİ
Tunceli - Mazgirt Kazası Akpazar Buca» 

fiından almış olduğum nüfus hüviyet cüz» 
danımı kaybettim. Yenisini alacağımdan es» 
kişinin hükmü yoktur. Duyurulur.

KAYA KKSKİN
1945 Mazgirt EBGÜL Matbaası

6. Kendini çeşitli eğlencelere vermiş - Bir hayvan 7.Taraça - Bir 
meyva 8- Çinkonun simgesi - Bir nota - Bir hayvan 9. Bir çeşit 
hamam - İşaret sıfatı 10. Vahşi hayvan yuvası • Akümülatörün kısa 

söylenişi - Kayaların parçalanmasından meydana gelen ufak sert ta

necikler
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Beceriklilik » Bir nota 2. Bir taşıt - Namaza davet 3. Çanakka
le de bir burun 4. Komşu bir devlet - Tersi tokun aksi * Tersi kı
sa zaman 5» Kurulan tuzağa düşme 6. Gelecek zaman - Sanat «. 
Arazinin yüksekliği 8. Bir çalgıyı çalana denir - Gökle yerin birleş» 
tiği yer 9. Bir tanrı - Yeryüzü parçası 10-Mekke yakınlarında bir 

dağ ~ Mikroskopta kullanılan ince cam

GEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
Soldan Sağa

1 - Sahabet • la 2- Emaye - aşar 3- Namaz - ala 4- Aza ■ elemek 5- 
Totem 6- Un - zebani 7- Şikayet 8» Duy • Zehir 9- Talebe »im 10- 

Orctan - Rab
Yukarıdan Aşağıya

< - Senatör • tü 2- Amazon - dar 3» Hamal - şule 4- Aya * eziyet 5- 

Bezemek - ba 6- Bazen 7- Ta - emaye 8» Şam * nehir 9- lale * it »a 
10* Araka - Rib
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SORUMLU MÜDÜR 
EROL. GÜLER 

SAHİBİ 
E. GÜLER-H. GÜLER

gemLik İdare Yeri : AH Şirin potajı 
TEL.: 797 — GEMLİK
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Kısa bir süre ön
ce zeytin halinde ant- 
ranör Mehmet Şen’in 
açmış .olduğu Taek 
won-do salonundaki

çalışmalara karşı
Gemlik’li gençler 
güngeçtikçe ilgi gös
termeye başlamışlar
dır. Son yılların ilginç

sporu olan TAEK 
VVON-DO el ve ayak 
oyunlarıyla haksızlık 
ye saldırılara karşı 
kendini korumayı 
öğretmek sanatıdır.

Planın eleştirisine girmeden evvel bazı kav
ramların açıklanmasının faydasına inanıyorum. Çağ
daş ekonomilerde üretilen üretim ve tüketim araç
ları paylaşımı parasal (Nakdi) gelirler vasıtasıyla 
olur. Ve gelir dağılımı adını alır. Belli bir dönem
de toplumda yaratılan ürünler toplamını nakdi o- 
larak para ile ifade etme imkanı buluruz ve buna 
milli gelir denir. Ürünlerin veya gelirlerin şahıs* 
lar veya guruplar arasında paylaşılma tarzını ta
yin eden sosyal ilişkilere bölüşüm ilişkileri denir.

Ü.B.Y. Planda (1973 1977) ifade edildiğine gö
re Türkiye 1972 de 364 dolar dolayında olan fert 
başına geliri ile Avrupa ülkeleri arasında en geri 
düzeyde bulunmaktadır. Bu gelir ayrıca Avrupa 
ekonomik topluluğu üyelerinin ortalama gelir düze
yinin 1/6 sı kadardır. Ayrıca gelir iş ve meslek gu-
ropları itibari ilede gelir dağılımı dengesizdir.
Üçüncü beş yıllık plan, D.P.T. ANKARA..

Ü.B.Y. Planda belirli bir gelir düzeyinde 
dece gelirin bölüşümünü iyileştirici tedbirlerde

(1)

sa- 
bu
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gün için bazı gelir guruplarının "yaşama düzeyini 
yükseltmek mümkün olsa bile bu yaklaşım serma
ye birikimini yavaşlatarak ülkenin gelişme potan
siyelini azaltacaktır. Böylece gelecekte daha yüksek 
bir yaşama düzeyine varılması gecikecektir. Bu ne
denle çeşitli gelir gurupları ve yöreler arasında ge
lir dağılımının iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik sis
teminin tüm toplumu kapsayacak biçimde yaygın
laştırılması uzun dönemde gerçekleştirilecek bir a- 
maç olarak benimsenmiştir. Ancak kısa dönemde 
gelir artışlarından herkesin asgari ihtiyaçlarını kar
şılayacak bir pay almasına olanak sağlanacaktır.
(1) Bu ifadedende anlaşıldığı gibi üçüncü beş yıllık 
planın gelir dağılımını değiştirmeye yönelik olma
dığı açıkça anlaşılmaktadır. Gelir artışlarından 
herkesin asgari bir pay almasına olanak sağlana
caktır ifadesi açıklığa kavuşturulmamış olup kanı
mızca ro'litedro uzak bir vaat gibi gözükmektedir. 
Hangi kesimlerin asgari ihtiyaçlarını karşılıyama- 
dıkları açıklıkla belirtilmeden böyle vaatlerde bu
lunulması gerçeklere ne derece yakındır. Herkesin 
gelir artışından asgari pay alabilmesi devlet müda- 
helesine gerektirmesine rağmen müdaheleci bir ise 
rastlanmaması bizim kanaatimizin doğruluğunu 
pekiştirmektedir. Ü.B.Y. Planın belirgin özelliği 
hızlı kalkınma olduğuna göre plan hedefleri ile 
çalışan bir unsur olmsktadır. Bu bakımdan asga
ri ihtiyaçların karşılanması ancak çeşitli kesimle
rin pazarlık güçlerine kalmaktadır. Gelirden daha 
fazla pay alabilmek için bu kesimler n duba iyi ör
gütlenme gereği ortaya çıkmaktadır.
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TAEK WON - DO Kendini Koruma Sanatıdır.
Resimde Saldırıya ayak ile karşılık verirken görülüyor.
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Kiloyla Kuma;
Satışlarımız 
Devam ediyor.

MANİFATURA
Haliipaşa mah. 2 Nolu 
Cad. No. 1O7/A Gemlik
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SÖMÜRGECİLİK- BAĞIMSIZLIK ve ULUSAL 
EGEMENLİK

Baştarafı Sayfa 2 de
Atatürk özgür bir halkın kendi egemenliğini kul
lanmasını istiyordu ve Cumhuriyeti bu nedenlerle 
İlân etti. 23 Nisan 1974 lerde ulusal egemenliğinin 
54. yılını yaşadık ama 1920 lerde yıkılan manda
cılığın değişik şekillerini benimsedik. 1920 lerde 
kendi yağıyla kavrulanlar 1974 lerde kavrulamıyor 
ele avuç açıyor. Her halde 1920 lerin koşullan 
daha iyiydi! Yoksulduk, yorgunduk ama kendi ken
dimizin efendisiydik başkalarını değil hele yaban
cı sermayenin hiç değil.
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ÜÇ KARDEŞLER TİCARET flex
müracaat: Ali Şirin Pasajı Gemlik Tel.: 797
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