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Gemlik’hı Kurtuluşunun
52. Yılı Kutlanacak

11 Eylül 1974 çarşamba 
günü Gemiik'imizin kurtuluşu
nun 52. yıldönümü, her yıl

olduğu gibi bu yılda kutlana
cak. Törenin geçen yıllara na* 
zaran daha güzel geçmesi i*

tekzibe-tekzib
24 8 1974 gün 62 sayılı Gemlik Körfez Gazetesinde 

A-P* Ike idare kurulu ad an altı kişi istifa etti başlıklı haber 
ve 31 8 1974 gün 63 sayılı aynı gazetede A-P* İlçe baş
kam Haşan Dillioğlu'nun - şayet adına tekzip denirse - tek
zibi çıktı, biz istifa eden üyeler parti menfaatlerini göz önün
de bulundurarak bu tekzibe cevap vermiyecektik. Bilahere 6.9- 
1974 cuma günü yapılan A*P. İlçe kongresinde aynı konula

ra temas etmeniz üzerine istifa eden üyeler adına açıklama 
yapmak için söz istediksede divan başkanı Mustafa Tayyar'ın 
ısrarla söz vermemesi üzerine Kamu oyuna bu açıklamayı yap
mak mecburiyetinde kaldık.

1-24 Ağustos 1974 tarihli Gemlik Körfez Gazetesinde 
A.P- İlçe yönetim kurulundan 6 üye istifa etti haberi doğru

dur. Biz 6 yönetim Kurulu üyesi 8 Ağustos 1974 toplana
rak istifa ettik- 6 üyenin imzası İl İdare kurulu başkanlığına 

verilen istifa dilekçesinde mevcuttun
2- Bu istifalar 12 Ağustos 1974 günü elden parti kade

mesinde üst kuruluş olan İl başkanlığına. Bilgi bakımından 

posta ile genel başkanlığa gönderilmiştir. •
3- İstifaları haber alan H.Dillioğlu 14 Ağustos 1974 

günü ANKARA’ya giderek parti müfettişi ile bu konuyu gö
rüşmüştün Parti müfettişi 16 Ağustos 1974 de Gemlik'e ge
lerek Gizlerle görüşüp istifalarımızı geri almamızı istemişsede 
istifada İsrar ettiğimizi kendisine bildirdik*

4- İstifalarımız aleniyet kazanması üzerinden 12 gün 
geçtikten sonra Gemlik Körfez Gazetesinde çıkan doğru bir 
haberi yokmuş gibi vesile sayarak H* Dillioğlu safsatalarla ka
mu oyunu yanıltacağını zandetmişsede her zaman olduğu gibi yine 
yanılmıştır* Biz tekzibinde bahsettiği gibi istilaları şaşırarak 
Körfez Gazetesine değil parti kademesinde üst kuruluşa ver
dik* Haşan Dillioğlu her halde gazetedo çıkan bir haberle, 
beyanatı veya duyuruyu ayırt etmekten acizdirki Tekzibin ne 
olduğunu bilmeden şaşırarak bu işi yapmıştır*

5- Kongrede faaliyet raporunda ve konuşmanızda bah
settiğiniz istifa sebeplerini kamu oyu önünde tartışmayı parti 
menfaatlerine aykırı gördüğümüzden şimdilik temas etmiyoruz* 

Saygılarımızla
Gemlik 

A.P, İlçe İdare Kurulundan 
İstifa eden üyeler.

Birçok eski Senatör ve Bakanların bulunduğu

A.P. KONGRESİ DÜN YAPILDI
İlçemiz A.P. kongresi dün 

saat 10.30 da Atlas sinema»
ilçe Başkanı Haşan Dillioğlu 
yaptıktan sonra, verilen takrir

çin, ilgililer erkenden faaliyete 
geçmişlerdir. Çarşamba günü 
saat 8.30 da siren düdükle
riyle top atışı başlıyacak şeh
rin doğusundan Milis Kuv
vetleriyle, Askeri birlikler si
lah atışları ile girecekler istik
lâl marşı, konuşmalar resmi 
geçitlerle törene devam edi
lecektir.

sında kalabalık üye topluluğu 
ile yapıldı. Kongreyi I. Sabri 
Çağlıyangil, Fikret Turhangil, 
Orhan)Dengiz, Kasım Önadım 
Nalil Karaatlı, Cahit Ortaç, 
Hüseyin Sungur, gibi bir çok 
eski ve yeni senatörler ile 
Millet Vekilleri izledi.

Olgun bir hava içinde 
başlıyan kogrenin açılışını A. P.

oylaması neticesinde Bursa 
Millet Vekili MUSTAFA TAY
YARIN başkanlığında divan 
vazifeye başladı. Faaliyet ra
porunu yine Haşan Dillioğlu 
okudu, (Faaliyet raporu ilçe
mize ait köylerin elektiriği, 
okulların, yolların ve yapılacak 
olan konservecilik evlerinin 
yapılmasını tamamen kendileri 
ne mal etmesi bilhassa dikkati

Stok edilen Nebati yağlar Belediye görev
lileri nezaretinde halka 11.75 TL. satıldı

Günlerdir piyasada darlığı 
çekilen, belirli kişiler tarafından 
stok edilip halka çıkarılmıyan 
çiçek ve margarin yağlan, 
aradadaolsa piyasaya sürülü
yor. Gıda ye Tarım Bakanlığının 
son taminlerine göre 11.75 TL. 
den satılması gereken çiçek 
yağı bakkallarda 18.- Gemlik 
pazarında 15.-T.L. yasatılıyor

Bazı vatandaşların yerinde 
uyarları ve Belediye zabıtasının 
etkin çalişması ile geçtiğimiz 
Sah pazarı yağ fiyatları birden 
11.75 T.L. sına indirilmiştir. 
Yağlarını satmak istemeyen

satıcılara zabıta amiri Sayın 
Mehmet Sal fırsat vermemiş, 
başlarına memur dikerek satışı 
sürdürmüştür.

D. S. 4 te

çekti) Faaliyet raporu üzere 
Halitpaşa mahallesi delegesi 
Erman Sezginer söz aldı ve 
İlçe İdare kurulunun faaliyet 
raporundaki gibi muaffak ol
muş sayılmıyacağını bitirterek. 
Delege seçimlerinde tüzük 
hükümlerine uyulmamış ve

D. S. 4 te

Canan SULTAN’ın Bilinç dolu kalemin
den - yazısı 3. Sayfada

Haftaya’da ”En hızlı oluşturucu EYLEM,, 
yazısını izliyecekslniz.

Terme oteli önündeki kazada Ölen 
gencin kimiliği tesbit edilemedi 

29 Ağustos 1974 Perşembe günü Ter
me Oteli önünde 5 kişinin ölümüyle ne
ticelenen kazada ölenlerin birisinin kimliği 
bu güne kadar hala öğrenilmemiştir. Kaza 
gece yol kenannda diğer ölülerle bulunan 
tahminen 31.32 yaşlarındaki şahıs, olay gü
nünden sonra iki gün bekletilmesine rağmen, 
kimliği tesbit edilmemiş, ve hiç kimse tara
fından aranmamış olması nedeniyle. Emni
yet ve Din görevlileri zor durumda kalmış
lar, ve daha son ra Belediye tarafından kim- 
fiği tesbit edilemiyerek defnedilmiştir. Kim
liği tesbit edîlemiyen gencin, resmini Ga
zetemiz temin ederek bu sayımızda yayın
lamış. olup bu genci tanıyanların Emniyete 
bilgi vermelerini bir görev bilmiştir.
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SIRASI GELDİKÇE |
EROL GÜLER |

A. P. İLÇE BAŞKANI I

Haşan DİLLİOGLO’m |
TEZKİBİ ARDINDAN |

24 Ağustos 1974 tarihli 62 sayılı gazetemizde yayınlanan i 
A-P* îtçe İdare Kurulundan 6 kişi istifa ederek, İlçe yönetim » 
kuntlu otanıatikman düşmüştür* haberini 31 Ağustos 1974 9 
tarihli 63 saydı gazetemizde. A-P- İlçe yönetim kurulu Başkanı fl 
sayın Haşan Diliioğlun tekzibi de. gazetecilik esâsları ve mes* * 3 
leğiue karşı duyduğumuz saygıdan dolayı aynen yayınlamıştık. | 
Bu tekzibin ardından Gazetemiz suçlandığı içinde bu haftaki | 

sayıraızdada bu konu hakkında çıkacak görüşlerimizi bildireceğimi- 
ze de duyurmuştuk-. f

Sayın Haşan Dillioğlu 29 Ağustos 1974 günü Gazetemi* | 

ze bizzat kendisi gelerek tekziplerini getirdiler, ve yayınlanmasını 9 
istediler- |

Sayın Dillioğlu tekzibinde derki* 3
-Evvelâ cemiyetler kanunu saniyende partilerin tüzükleri.

istifa veya safir sebeplerle boşalan idare heyeti üyelikleri için | 
ne gibi işlem yapılacağını tasrih etmiştir* Oda yine kuruluşların | 
kongrelerince seçilen yedekleri île tamamlanacağı şeklindedir* s 
Der, ve ilave eder-Sizin mensubu bulunduğunuz partide hah* a 
şefliğiniz gibi ise. orası bizi ilgilendirmez der* |

-Simdi sayın Diliioğluna cevap verelim. |

-Partilerin tüzüğünde istifa eden üyelikler için yerine « 
yedekleri alınır derken, her halde başkanı da dahil bulunduğu 1 
9 kişilik kir yönetim kurulundan istifa eden 6 kişilik üyelerin | 

yerine, yedekte bulunan 6 kişinin alınıp, yönetim kurulunun S 
devam etmesine sağlık vermese gerek, mantıkende olanaksız 3 
bir şey bu. ekseriyet almadan, tüzükte demez, böyle şeyi her 9 
halde, üç kişi kalan bir yönetim kurulunda, muhakkak bir 3 
şeyler olmuş bunun için 6 kişi birden istifa etmiştir- Bunun | 

için Tüzükte bu durum karşısında bir müeyyide vardır- Meşe- w 
la Genel Merkezden bîr mûfetişin tahkikatı gibi, nitekimde 3 
sizde' de öyle olmuş, Genel Merkezden gelen müfettiş Orhan n 
Dengiz' in verdiği rapora göre, partinin ve sizin prestijini 3 
korumak için yedek üyelerin yönetim kuruluna kabulunu ra* 1 
peronda belirterek, bu işlem yerine getirilmiş ve yönetim ku- 1 a 
rufunun düşmesi zahiren kurtarılmıştır* Bu işlemlerle istifala- 1 
nn arasından uzun bir zaman geçmiştir. Bu zaman zarfında i 
yönetim kurulunuz işleyemez hale gelmiş olduğundan biz bu- 3 
nu düşme olarak kabul ettik ve öyle yorumladık. Hiç bir za- 9 
man art düşünce ve bir siyasi düşünce ile hareket etmiş değiliz* 1

Sayın Dillioğlu tekzibinizi gazetemize getirdi- 9 
dîğinîzde, istifa eden üyelerin istifaları, bana bu- | 

güna kadar hala gelmedi dediğinizde, «
hatırlarsanız i

—Size istifalar gelmediğine göre nasıl yedek üye- 1 

Jeri, yönetim kuruluna alırsınız dediğim zaman |
—Gazetenizde çıkan haberi ihbar telakki ettim 9

demeniz bile tekzibinizle çelişikliğe düşmektedir,

D, S. 4de I

Yepyeni biçim 
yapı taşı

Koblenz (DaD) - Kob* 
lenz'li mühendis Franz Hin- 
se’nin yaptığı bu yeni taş- 

'lar, büyük başarı sağlamış
tır'.’ Çocukların ‘"ustûst'b' di
zerek oynadıkları tahta o- 
yuncakları hatırlatan bu 
taşlar, şimdiye değin kulla
nılan duvar taşlarının a- 
vantajları ile rasyonel ça
lışma tarzını' birleştirmek
tedir. Hafif "beton taşlarda 
yatay ve ' dikey yönde‘U-*,* 
zanan kanallar vardır. Uz-i'1'- 
maniana belirttiğine göre, 
Hinse-Montaj-Duvar- siste
minin başlıca özelliği, Öl
çülerinin hiç değişmeden 
hep aynı oluşudur. Bu du
rum yine mühendis Hin- 
se’nin geliştirdiği bir fre
ze makinesi sayesinde müm-,. 
kün olmaktadır. Taşlar fre- 
zelenirken alt ve üst alan
ların birbirine tamamen 
paralel olmasına dikkat 
edilir. Öyle ki, taşlar üst- 
üste konduğu zaman, ara
larına bir posta kartı bile 
sokulamaz. Bu sistem hem 
iş süresini kısaltmakta, . 
hem de uzman işçi yeti
ne vasıfsız işçi kullanılmasını 
mümkün kılmaktadır. Fe
deral Almanya’da şimdiye 
değin Hinse metoduyla 
150.OÖO'den fazla konut ya
pılmıştır.

şiir köşesi

Gözü iride, bir dam!a su deniz1 olup taşıyor. 
Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. 
Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor. 
Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum, 1

Nasıl yaşıyacgğım ey deniz senden uzak?
Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin. 
Uyuyor mu limanda her gece sallanarak. 
Altından çivilerle çakılmış gemilerin?

Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı. 
Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil:...
İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları-. 
Ufkundan yükse/miyen güneşler güneş değil!

Bir gün nehirler gibi çağhyarak derinden 
Dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım? 

Ey deniz, şöyle bir gün sâna bakacak mıyım, 
Elma bahçelerinde, fındık bahçelerinden?

Ö. BEDRETTİN

1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi
Et Hatları iniyor

Bonn (DaD) - Federal

480 Şerafettin Dinç
481 Mehmet Dinç
482 Ömer Coşkun

Balıkçı 
Balıkçı 
Zeytinci

2560.—
2350 —

510.—
Almanya’daki kasaplar, 483 Doğan Malgıl Gazeteci (Mat.) 2210.—
müşterilerinin fiyatlardan 484. Haşim Acar Fırıncı 180 —
memnunluk duyduklarını 485 Ahmet Öztürk Tuhafiyeci 795.—
çoktandır görmemişlerdi. Fa 486 Mustafa Kesici Zeytinci 1805.—
kat 1974 yılının bu yaz ay 487 Kadir Kavlak Nakliyeci - 740.—
larında, ev kadınları, et fi- .488 Mahmut Demir Halıcı 2100.—
atlarma bakıp memnun ol 489 Ahmet Danış Kahveci 2305.—
maktan kendilerini alama 460 Hüseyin Çelik Kahveci 1555.—
dılar. Çünkü Avrupai) ta 491 Celal Acar Anbalas İmali 3055.—
rım bakanları, Brüksel’de 492 Ali Bakar İnşaat Müt. —
toplanarak, Avrupa toplu 493 Esat Akay Zeytinci 1605 —
luğu'ndaki et fazlalığının 494 Hakkı Peker Tekel Bayii 10980 —
nasıl önlenebileceğini dü 495 Mustafa Üstünol Berber — —
şünüp, topluluk dışı ülke 496 İbrahim Yıldız Münübüs işletmesi 1860.—
lerden et ithalatını durdurur 497 Mehmet Kıtay Küfeci 100.—
ken, Federal Almanya'da -et 498 Ali Sönmez Soba imalatı 2405.—
stoklarının azaltılması yo 499 Çoşkun Güneş Kavaf 450.—
lunda yeni bir strateji uy 500 Nezih Dimili Avukat 2905.—
gulanıyordu. 501 Abdullah öztemiz

502 Yusuf Kuyucu
Doktor 
Eczacı

2595.—
12030.-
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KÖRFEZ 7 E0ul 1974-Cıxwartec*

Savaşın en zorlusu ve 
yenilmeyeni insanın insan 
olduğu kanıtlama ve gös
terme savaşıdır. Bunun dı- 
çında ki doğrultuda yaptı
rılan savaşlar yenilgiden ye
nilgiye düşmüşlerdir. Son
rada yeni kuşakların tarihi 
süreçte bilinçlenme, çağın 
kendilerine yüklediği gerek
sinmeleri daha iyi kavra
malarına bilgi ve yöntem 
önder olmuşlardır.

Vietnam'da Cezayir'de 
yıllarca yaptırılan savaşla
rın soysuzluğunu kanla, a- 
teşle, canla durduran maz
lum HALK, üçüncü dünya
nın birçok ülkesini sömür
geci boyunduruğundan kur
tardı.

Ekonomik çıkarları için 
insan olmaya, erdeme, öz
gürlüğe karşı saldıran em
peryalizmi ağır yenilgiye 
uğrattı. Emperyalizmin e- 
linde Fanton ve eş değerde 
silah, kendi elinde tüfek 
olmasına karşın YENDt. 
Daha Latin Amerika'nın Or
ta ve uzak doğunun, Afri
ka'nın insanlık, bağımsızlık 
uğruna süregelen soğuk sa
vaştan sıcak savaşa ulaşa
cak nice mazlum ulusları 
var.

Tarihin en kısa saatle
rinde dünya ekonomik, si
yasal konjüktürün’ün para
lel aşamalarında tüm bu in
san olmayı kanıtlama sa
vaşlarının zaferini göreceğiz.

Aklın en yüksek öğesi 
olan bilincin mazlum ulus
ların emperyalist (Sömüren) 
süper güçleri erdeme ve ba
rışa davet etmeye başlama
sının en hızlı çevresinde 
yaşıyoruz belki. Son elli 
yıldır dünyanın süper güç
lerinin ağır şekilde dize gel
meleri ilginçtir.

Evren yasasında değiş- 
raiyen hiç bir şey yoktur. 
Bu değişim kalıtımsal ve 
bütünseldir. Değişimin ana 
nedeni ileriye ve yeni çağa 
dönüklüdür. Dünyanın sü
reklice ezenler ve ezilenler, 
sömürenler ve sömürülenler 
tek gerçeğinde paradoksal, 
çeşidi bol aternatifler üze
rinde süreceğini söylemek 
ya da buna direk, endirekt 
yollarla çalışmak aklın dur
durulmasına çalışmak olur. 
Dünyanın dört biryanına

Bilinçlenme Çağında Başarısızlık İmkânsızdır
Yazan CANAN SULTAN

hızla yayılan aklın gereği 
bilinç çizgisi bir gün küre- 
leşip tek gerçeği, emperya
lizmi yıkacaktır.
Kuşkusuz bu küreleşme u- 
zun süre ölüm pahasına o- 
lacak ama özgürlüğü, barı
şı, insan onurunun yüce 
varlığı emeğin hakkını; ken
di parasal üstünlükleri, e- 
gemenlik arzuları için utan
mazca özünden sıyıyıp maz
lum ulusların emekçi (işçi) 
sınıflarını kendi yardakçı
ları yoluyla aklın dışında
ki yaşamı benimsetip, al
datanları duygularını, i- 
nançlarını gaspedenleri dur
duracak YENECEKTİR. Bu
nun aksi imkansızdır.

Ama böyle uzun vade
li tarihi süreç tamamlanır
sa insanlık mutluluğu ula- 
şacaklarmıdır.? Bu soruya 
evet demek insanı, insan i- 
çin kainatı içeren, somut- 
lay’an yaşam için çağlara 
çağlar açan tüm ilim dal
larının yeni yeni tezleri bir 
yerde duracak varsayımı o- 
lur. Üretim ve üretim araç
ları ilişkileri pazarlama - ka
pital üçlüsünün giderek sos
yal sınıfları yasaları ile bir
likte ulusların etkenliğinin 
oluşmasıdır, tüm savaşların 
nedeni. Basit üretimden, 
yüksek üretime geçişte ih
tiyacını tamamladığını gö
ren batı kapitalizmi pazar
lama yerleri ararken maz
lum ulusları, biçimde özgür, 
özde bağımlı hale getiren 
yolları oluşturup yüksek ü- 
retimin pazarlamasını ger
çekleştirip o ülkede etkin 
sınıflar oluşturur. Finans 
kapital dediğimiz yabancı 
sermaye yi yani parayı blo
ke eder. Bu arada yerli yar
dakçıları araştırır. Kompra
dor adını verdiğimiz bu a- 
damlar yerli kapitallerini 
(Sermaye - para) bu bloke 
kapitalle birleştirip özel te
şebbüs, serbest teşebbüs o- 
lurlar. Bu süper teşbbüsle- 
rin yanında yerli kapitalist
ler ve tüketici, hizmet gö
ren orta sınıf ve biirokrak 
sınık oluşur.
tüm bunların metasını ha- 
zırlıyan köylü ve işçi sını

fı olur. Yoksul köylü, işçi 
olmadan genel çizgileri ile 
açıkladığımız bu katlar var- 
lırlarını sürdüremezler. Bu
nun için de sınai ve teknik 
dev kuruluşlarda çatıştır®» 
cakları işçilerden artı-değer- 
kâr yollarını süreklice ko
rumak, üretici yoksul köy- 
üretim değerlerini ne öldü
recek ne güldürecek ölçüde 
tutmak zorundadırlar. Bu 
zorunluğun en iyi garanti
sini de bürokrasi (küçük 
burjuva, memur) kesimin
de sağlar. (I) 
işte çok kaba çizgilerle ta
nımladığımız bu işlerin çe
şitli ülkelerde çeşitli sistem
lerle işlemesi ülkeler arası 
ve ülkeler içi sıcak ve so
ğuk savaşları doğurur, in
sanlığın doğuşu ile başlayan 
bu savaşlar ve ergenlikler 
geçirerek günümüze gelmiş
tir. Bilimin süreklice ince
lediği budur.
Her çağda insanlık kendi
ni kanıtlama savaşlarını ve
recek. Artı-değerlerle oluşan 
büyük kapital kuvvetleri ile 
M. Ulusların değer yargı
larını psiko Sosyal oluşum
larını kendi varlıklarını sür- 
dükmek için biçimlemeye 
çalışan dünya terörist ve 
kapitalizminin kaynakları sü- 
por güçlere karşı dünya iş
çileri ve halkı süreklice güç 
kazanacak, baş kaldıracak 
perde arkasındaki oyunları 
anlayacak, Uluslarını ba
ğımsızlığa ulaştıracaktır. 
Öyle çağın gerektirdiği mut
luluğu ekonomiyi kendi u- 
luslarının bağımsızlığı, say
gınlığı uğruna oluşturacak 
bilince vararak, yeni ku
şaklar üstlendikleri görev
leri yapacaklar, ilim adam
ları, düşünürler, söz sahip
leri yeni çağın gerektirdiği 
görevlerin ne şekilde gelişip 
süreceği varsayımları, ola- 
salhkları üzeridde yazacak
lar, anlatacaklar. Gerçek 
kararı halk ve emek vere
cek, 
"Fikir ekecek, eylem biçe
cek" (2)

Böylece biz çağımızın 
bilincinde savaşımızı yap
mak aorundayız-yaşam için

süreklice. Bu gerçek ulasu- 
muzun görkemli ve azimli 
sağduyusu, silkinişi ile gün 
ışığına çıktı 14 Ekimde Ak
lın ulaşması zorunlu bir so
nuçtu bu. Bu sonuca bilgi 
ve erek olan nedenler var. 
dır. 12 MART öncese ve 
sonrası Ülkemizin dünyada 
üstünlüğü tartışılmış de
mokratik ve hukuksal Ana
yasasına "Lüks" deyip Fa
şizme cilvelinin cilvelim göz 
kırpan "balyoz" zamanı ap
aydınlara, gençlere, emeğe, 
yurtseverlere işkence ödü
nü verilen devri zatlar za
manı.
Ne varki bu nedenler bi
line çağının ve onun tek ö- 
zü insan ürününün kitlesi 
halkın 14 Ekim zafer ışık
larını parıldattı. Şimdi bu 
ışıklar en yüksek noktasına 
ulaşmak için kendi içinde 
kendini oluşturuyor. 14 E- 
kim öncesi meşruluğunu ta
lihi mahkemelerin onayla
yacağı cezaların, zırdan a- 
cılıklarının, gençliğin heye
canlarını pravakosyon (ajan) 
ustalarının eline vererek yan
lışlıklara boğdurmada be
cerikli yöntemci ustalarının 
ulusun uzun yıllar çektiği 
sıkıntıların çağın devlet a- 
damı Sayın Bülent Ecevit 
gibi bir lideri, onun arka
sından uyanma sancılan ge
çiren kitleleri oluşturduğu 
gibi.

Ne oluşturacağı gibi ilk 
büyük zaferi dünyanın ve 
sayın Ingiltere büyük şaş
kınlığın kazanarak Kıb na
ta gösterdi, bu bilinç sava
şıdır. Zafer keskinkeştir. 
Kesinleşen ve hayranlığı hak 
eden askeri başarımızdan 
sonra ana savaş nedeni olan 
ekonomik alanda da başa
rı keskinkeş olacak, bir gün 
doğumu bu zaferimizi de 
müjdeleyecek.
Mehmetçiği n”On bir yıldır 
bu günü bekliyordum." söz
leri en gerçek savaş eko
nomik savaş” alanında an
lamına ulaşacak.

Türk ulusu bs'-.nçlezme 
çağının ne denli akılcı vw 
hırlı evrede olduğunu, gide
rek kanıtlama savaşma vo

lan) savaşıarıa başarm.ris- 
ğa uy radığım Tarih yazann- 
dı* Ancak bayan zaman za
man kesintiye «ğradığ-nt, 
bununda başarı yolu «14b* 
|uaw yazdı.

Yaşadığımız çağda maz
lum ulusların haklan ruoek 
çileri

"Yaşamak ne güzsl.
bir P*
ve bir orman gibi KAR- 

DEŞÇESINE,. (3) 
Çağrısının yüce savaşı için
dedir. Kuşku yokkı kesm* 
keş (başarı) zaferdir sasnç

Yazımızın başından be
ri anlatmak istıdığimsc bi
linç (uyanış) çağında ki sa
vaşlarda başarısızlığın ina

da kesin zafer kasar ilip Mo
runlar kökünden sökülüp 
atılır mı ? Şimdiye dek ya 
pılan tüm savaşlar ke»i»U- 
sizce sürdü mü?

Kıbrıs sorunumuz fert
ti mi ya da biterek mi? As
keri sar aş alanında naemn- 
lar, {»fontsiı kûkendon 
sökülüp atılıyor mu? Çok 
haklı da> amuda Düevs ba
sın organları neden aley hi- 
meza dendi gerçek neteni 
nedir bwnnn.

(1)- Bu konuda genlf bilgi ve açıklamayı ciddi bilgi vs tarihi kaynaklardan yararlana-ak pratik seanç re çczin ysrfarsm» dbfee saarukf scydsrcSr yeymfcyKssğo.

(2)- 7 A. 1974 tarihli Cumhuriyet Gatetetl İLHAN SELÇUK
(3)- N. Hikmet • Memleketimden İnsan manzaraları
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İdare yeri ; Şirin pasajı 
TEL. T9T — GEMLİK

KÖRFEZ
Dizgi ve Batkı Körfez Basımevi
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7 Eylül 1974—Cumartesi

A.P. KONGRESİ DÜN YAPILDI Stok edilen Nebati yağlar Belediye görev
lileri nezaretinde halka 11.75 TL. satıldı

1. S. Devamı 
usulsüzlük yapıldığında bah
sederek, istifa eden arkadaşlar* 
ın karan olmadan delege 
seçimleri yapıldığından ve bu 
kongreninde hükümsüz sa
yılacağından bahsederek. Di

van Başkanlığına bu konğre 
yapılıp yapılmıyacağını sormuş 
başkanda bizim buna karar 
vermeğe yetkimiz yoktur, biz 
tüzük hükümlerini burada ye
rine getiriyoruz dedi. Erman 
Sezginer'in diğer sorularına

aeeee—•••••••eeeeeeeeeeeeeeea'ee— ooooooaocooot
o o 9 . J
î A. P. İlce Başkanı Haşan DİLLİOĞLU’nun

TEZKİBI ARDINDAN
S
o 2. S. devamı
o Şimdi tize soruyorum tayın Dillloğlu.

Hangi kanunun, hangi maddesinde ve A.P. tii- 
• züğünün hangi maddelerinde, bir gazetede çıkan 
o habar üzere, üç kişi ile karar alarak ,olmıyan yo- 
o netim kurulunda istifaları kabul ederek yerlerine 
o yedekleri alabilir. Bu da tekzibiniz ile, büyük bir 
o çelişkidir.

Tekzibinizde belirtiğiniz ikinci hususa gelince 
Sizin mensubu bulunduğunuz partide, bahsetti- 

o ğlniz gibi İse orası bizi İlgilendirmez cümlesi, bi- 
$ raz ılımsız geldi bana.
§ Sayın Dillioğlu, burada Gazetenin Sorumlu mü- 
o dürü olarak şahsıma çatıyorsanız, size yine şah- 
o sim adına cevap vereyim.

Şahsımın üyesi bulunduğu C.H.P. de hiç bir za- 
o man böyle çelişikli bir İş olmaz, bizler davaları- 
o mızı kendi aralarımızda halleder, partimiz ve Baş- 
Q kanımızla tam bir mutabakat içersinde huzur, sü- 
2 kun ve İnsancıl yollarla doğru olan için, halk 
2 için tesanüt içersinde çalışırız. Sîzler gibi Bizim 
ç partimizde hiç kimse küçük hesapların ve sandalye 
9 kavgasının peşinde olmadığını bilmenizi de isterim, 

Şayet benim üyesi bulunduğum partinin etki- 
0 sinde kalarak, Gazetemlzinde parti organı oldu- 
o ğunu İddia ederek. Gazetemize çatıyorsanız aldanı- 
8 yortunuz.
9 Sayın Dillloğlu.

Dünkü parti kongrenizde bilhassa Gazetemizin 
9 C. H. P. bir organı olduğunu yine belirttiniz.
2 Bizler. Gazetecilik mesleğinin kutsallığına ve 
o anlamına İnanmış, görevimize müdrik halk için ça- 
o hşan bir kuruluş olduğumuza biliyoruz. İnanıyoruz.

Gazetemiz hiç bir zaman her hangi bir kuru- 
9 luşun organı olmadığı gibi hiç bir şahsında men- 
9 faatlerl İçin maşa olacak bir teşekkülde değildir. 
2 Bizler şahsi davalarımızı Gazetemizi kalkan kulla- 
2 narak bundan İstifade yollarını arayacak kişiler- 
o den değiliz.

Gazetemiz Halkçı, İnsancıl, konularla İlgilen* 
o mlş, vurguncular ve çıkarcıların karşısında olmuş, 
9 emekçinin dalma hakkını savunmuştur.

Hür düşünce ve ezilenlerin yanında olduğunu 
2 hor zaman göstermiştir.
X Gazetemize hiç kimse siyasi bir partinin,
X ve hor hangi bir teşekkülün, organı diyemez. Baş- 
9 lığımızda bellrtlğlmlz gibi. Gazetemiz HAFTALIK 
b SİYASİ TARAFSIZ bir Gazetedir.

ö o o o o e o o o a o o
o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

İlçe Başkanı Haşan Dillioğlu 
cevap vererek, Delege seçim
leri tüzük hükümlerine göre 
yapıldığını ve 5. üyenin ka
rarı ile fiiliyata geçildiği belir
terek Erman Sezginere baş
kalarının Avukatlığını yaptığı 
söyledi. Gündem * e göre 
eski yönetim kurulu ibra edil
di ve seçimler sonunda. 64
oyla Haşan Dillioğlu yine 
parti başkanlığına seçildi. Di
ğer üyeliklere de Avni Malgıl 
Ahmet Acar, Necdet Ülkü, 
Nurettin Bay, Hüseyin Tutar, 
Hicri Aydın, Vahit Uzun, Ali 
Ünal seçildiler'

4 o o o o 
s o o o o

o o o o

1. S. devamı
Ellerindeki şişeleri, tene

keleri dolduran halk zabıtanın 
girişimin desteklemiş, kanuna 
uymıyan satıcıları lânetlemitir. 
Bu konuda konuştuğumuz 
Sayın Mehmet Sal: «Biz gö
revimizi yapıyoruz. Biraz önce 
bir Vatandaşımız iki kilo vita 
yağını 40.- T.L. ye aldığını 
bildirdi, hemen gereğini yap
tık. Diğer Vatandaşlarımızda

bu konularda bizlere yardımcı 
olurlarsa hizmet etmemiz ko
laylaşır.» diyen sal, Gemlik - 
Bursa, Gemlik - Kumla,Gemlik 
Yalova arası otobüs ve mi- 
nübüs ücretlerini belirten Fi
at levhcİJ.ını duraklara as
tırdıklarını, halkın bunlara dik
kat etmesini, fahiş fiat alan
larla mücadele edileceğini bil
dirmiştir.

BAŞ SAĞLIĞI
Sunğipek Fabrikasının ve Gemliğ’imizin sevilen simalarından 

ORHAN AYHAN, abimiz 5 Eylül 1974 günü, aniden kalp rahat

sızlığı ile aramızdan ebediyyen ayrılmıştır.
Orhan Ayhan ailesi, yakınları ve dostlarına sabırlar, kendisi* 

nene Allah'tan rahmetler dileriz. Gemlik Körfez

A.P. nin dünkü kongresinden bir görünüş.

Futbolda İkinci Amatör Küme Fikstürü çekildi:
Beden terbiyesi Bursa 

Bölgesi 2. Amatör küme 
Tertip komitesi, geçenlerde 
toplanarak 2. küme futbol 
maçları fikstürünü tesbit 
etmiştir.

Kırmızı gurupta bulunan 
Gemlik Güven Spor Klübü. 
eskiden olduğu gibi bu se
nede yine deplesmanda so
nuçlarını yapacaktır,

Geçen seneye göre bu 
sene daha güçlü olan Güven 
Sporun gurubunda 2. Ama
tör kümenin en kuvvetli 
ekipleri bulunması bakımın

dan işi biraz olmasına rağ
men, yine iddealı görün
mektedirler.

Kırmızı gurupta bulunan 
Gemlik güven Sporun maç
ları belli olmuştur. Fiküs-
türü haftaya vavınlıvadağı*.

Turşu İmalâtçılarının Nazarı Dikkatine
17 Kg. % Kalaylı BOM BOM TURŞU 

TENEKELERİ 9 Eylül 1974ten itibaren 
14.00 TL. olduğu Sn. imalâtçılara duyurulur

TOSAN Koli. Şti.
Mehmet YAŞAR ve ORTL.
TEL. s Fab. 740 —İv 320

999999999999999999990»
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Şehit Cemal İlkokulu <GcE İMJL

Törenle Açıldı
Kurtuluşunun 52. Yılı Kuttandı

Yapımı biten ye bu öğ
retim yılı öğrenime hazır du
ruma gelen Şehit Cemal İlk
okulu 11 Eyıül Salı gönü sa
at 16.oo da törenle açıl-

Gemlik'in alınması sıra
sında şehit düşen Yüzbaşı Şe
hit Cemai'in eşi, yeğeni. Bur
sa Valisi Sedat Tolga, Milli 
Eğitim Md. Yardımcısı İlhan 
Doğan, Bursa İlköğretim Mü
dürü müfettişler, davetliler ve 
velilerin hazır bulunduğu açı
lışın ilk konuşmasını okul Mü 
dürü Osman Filiz yapmıştır. 
Oku! Müdürü konuşmasında 
okulun tarihçesini anlatmış, 
okullarının yapımında hizme
ti geçenlere teşekürferini bil
dirmiştir. Daha sonra söz a- 
fen Veli Sedat Tolga yarınla
rı kuracak kuşakların bu o- 
kullan bitiren öğrencilerin o- 
lacağı, öğrencilerin tutacakla
rı yolun Atatürk tarafından 
çizilmiş olduğunu belirten kı
sa konuşmasından sonra açı
lışı Şehit Cemai'in eşi yap-

Okulun açılı
şını Şehit Cem 
al'in eşi yaptı. 
Arkada Bursa 
Valisi Sedat Tol 
ga, İl Daimi En 
cümen üyesi 
Emin Dalkıran 
görülüyor

Şirin Gemlik'imizin kuru
luşunun 52. yıldönümü Çar
şamba günü Cumhuriyet ala
nında düzenlenen törenlerle 
kutlanmıştır.

8.30 da başlayan törende 
Şehrin doğu ve batısından 
Millis kuvvetlerini temsilen 
askerler ve gaziler silah sesleri 
ile Cumhuriyet meydanına gir
mişlerdir.

Kaymakam Namık Kah- 
vecioğlu Belediye Başkam İb
rahim Akıt Garnizon Kuman
dam Orhan Öncül halkın ve 
okulların kurtuluş gününü kut
lamışlardır.

Daha sonra tutsaklığı sem 
bolize edilmiş ve siyahlar 
giymiş bir kız öğrencinin proto 
kol önünde askerlerimizce ü- 
zerindeki örtüjçıkarılmış altın 
dan Özgürlük, Bağımsızlık ve 
Ulusumnzun sembolü Türk 
Bayrağım çıkarmıştır. Gece 
şehir ışıklarla donatılmıştır.

Belediye meclisi Ola
ğan üstü toplantı yaptı

Gemlik Belediye meclisi 
geçen pazartesi günü olağan 
üstü toplantı yapmıştır. Bele
diye Başkanı İbrahim akıt'ın 
isteği üzerine toplanan Bele
diye Meclisi gündeminde Gem
lik kanalizasyon yapımında 
borçlanmaya gidilme yer arı
yordu.

Gündemini görüşen Be
lediye Meclisi iller Bankasın
dan 400 bin lira bira borç a- 
hnmasına karar vermiştir.

Üniversite Sınavlarında Kız Enstitüsü 
İlk Mezunlarının Tümü Başarı Sağladı

notlar
11 Eylül Gemlik'in kur

tuluş günüdür. Her yılkinden 
daha coşkuyla kutlandı kur
tuluş, Hiç olmazsa geçen yıl
lara göre halk bayrama daha 
çok ilgi göstermiştir.

Protokol öğretmenler Der
neği Önünde yerini aldı ama 
her bayramda protokolde (27 
Mayıs hariç) yerlerini alanla
ra halkımız öylesine alışmış 
ki bu kutlama gününe katıl
madıkları için kafalarda (?) 
işareti beliriverdi. Kimi hasta
mı ? Kimi büyük işlerimi var? 
Gibilerden sorular sordu. Tabii 
haklılarda.

D, S, 4 de

Ressam Em. öğrt. Mehmet Sevinç'in yaptığı Atatük kö
şesi önünde Şehit Cemal llkok. Md. Osman Filiz Okulun 
eski öğretmenlerinden Salih TANIR. Atiye ERTAN, Mehmet 
AKMAN ve ressamın kendi görülüyor.

ünümüzdeki haftadan başlı yarak 9. Milli Eğitim 
şurasında alınan kararlar dan İlçemiz Ortaokul ve 
Lisesinde uygulamaya başlanacaklarını okullarımıza 
sunacağımızı duyururuz.

1974-1975 öğretim yı
lında Yüksek Öğrenime geçe
cek öğtecilerin üniversiteler 
arası seçme sınavlarında al
dıkları puanlar tüm öğrenci
lere postal anm ıştır.

Bu yıl ilkkez mezun veren Kız 
Enstitüsünden sınavlara katı
lan tüm öğrenciler idealleri o- 
lan Kız Teknik Yüksek Öğ
retmen Okuluna girebilecek

D. S. 4 de

M.S.B. Haşan IŞIK İlçemize Geldi
Milli Savunma Bakanı 

Haşan Esat Işık dün akşam 
İlçemize gelmiştir.

Birkaç gündür Bursa'da 
bulunan Bakan dün Yenişehir 
İznik'e gitmiş dönüşte ise İl
çemize uğramıştır

Yanında Bursa Valisi Se
dat Tolga, CHP Bursa Millet
vekili Mehmet Emekli ve birçok 

| partili olduğu halde saat 2I.oc 
। de Gemlik’e gelen Bakan önce 

CHP İlçe merkezine uğramış 
kısa bir konuşma yaptıktan 
sonra bina dışında toplanan 
halkı selamlamıştır. Partililerin 
isteği üzerine iskele meyda
nındaki gazinolarda halkla 
kaynaşan Bakan daha sonra 
CHP nin Tibel Otelde verdiği

yemeğe katılmıştır.
Bakan geç saatlerde Bur- 

sa'ya dönmüştür.

ACI KAZA
Şehirimizin genç işadam- 

lanndan Ali Kütahya 9 Eylül 
pazartesi günü Bursa'ya gi
derken trafik kazası geçirerek 
koma halinde Devlet Hasta- 
hanesine koldınlmıştır.

Dürdane Kayünden Bur
sa'ya doğru kendi yönetimin
deki otoyu kullanırken şaram
polden aşağı uçan genç iş
adamı dört gün komadan kur
tulamamıştır. Durumunun cid
di olduğu bildirilen Ali Kü
tahya Istanbula kaldırılmıştır.
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Televizyonun devamlı izleyicileri sanırım 9 Ey- 
Pazartesi günkü "Olay" adlı programı izlemiş-

terdir. İzleyemiyenler için cidden büyük bir kayıp.
“Olayı"! İngiliz BBC program yapımcıları dü

zenlemiş. Kıbrıs olaylarından sonra gelişen durumu, 
olayları, kahramanlarını ses, görüntü ve çok güzel 
bir teknik ile izleyicilere sunmasını bilen BBC ele
manlarını kutlamamak elde değildir.

Bu programı izledikten sonra bende uyanan 
izlemin yabancıların bizi bizden daha iyi tanıdıkları 
oldu. Türkiye'yi bir kez çok iyi tanımış yabancı ya
pımcılar. Anadolu insanının sosyal ve ekonomik ya
pısından tutunda güncel yaşantısına dek girebilmiş, 
olaylara gerçek yargı damgasını vurabilmişlerdir.

Kıbrıs olaylarında Türkiye’nin haklı tutumunu
çıkarmanın kaçın olduğunu. Başbakan Ecevit’-
in olaylardaki başarısını, ödün vermiyen onurlu, u- 
lusçu politikasını, yine Ecevit’in halkla en iyi şe
kilde diyalog kurmuş başkan olmasının Türk poli
tikasına kazandırdığı olumlu etkileri çeşitli tele
vizyon teknikleriyle sunan BBC nin İngiliz kamuo
yunda Kıbrıs olaylarında Türkiye hakkındaki kötü
düşünceleri büyük oranda sileceği kanısındayız, Ve j
de bunun örneklerini görmekteyiz. Şöyle ki: İn
giltere’nin günlük büyük gazetelerinden "SUN" Kıb
rıs konusunda Yunanistan tarafını tutan ve Türkiye’ 
yi kötüleyen yalancı yayınları gerçekler karşısında 
BBC’nin de yayınlarıyla - bugün trajında büyük 
düşme olmuştur. Bu İngiliz kamu oyunun yalancı 
başına karşı gösterdiği bir kınama olmuştur. Görü- 
iüyorki ulusların kamuları gerçekler karşısında 
tepkisini göstermesini bilmekte ve gerekli kınamayı 
yapmaktadır,

BBC nin ’’olay"' programı Türkiye için dışta 
olumlu propaganda olup dış kamuoyuna Kıbrıs olay
ların gerçek yönünü göstermesine büyük yardımı 
dokunmuştur.
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Bu köşede birkaç kez yazdık belki bir ilgili 
duruma elkoyar da yazın başından beri uyulmıyan 
araba fiatlarını düzeltir dedik ama umursamazlık, 
ilgisizlik aynı devam ediyor.

Geçen hafla Gemlik Körfez'İn bir haberini ve
rerek ilgisizliğe bir daha değinmiş olalım. Bizden 
yazmak uyarmak, ötesi.......

"Bursa, Gemlik-K. Kumla, Gemlik-Yalova arası 
otobüs ve minibüs ücretlerini belirten fiat levhala
rının duraklara asılmıştır, Halkın bunlara dikkat 
etmesini,

Halk dikkat ediyor; halkta, İlgililerde asılan 
listeleri görüyor ama Bursa yine beş lira, K. Kumla 
yine üç lira. Sözün kısası "İmam bildiğini okuyor,, 
ve de buna ses çıkaran olmuyor.

dış 
haber

Mavros Yunanistana 
yardımcı arıyor
PARİS (APM)
Yunanistanın Kıbrıs 

bunalımı karşısında dünya 
kamu oyunda yalnız kalması 
üzerine Başta Yunanistan 
Dişişleri Bakanı Yorgo Mav
ros olduğu halde bütün Yu
nanistan yetkilileri, Para 
babaları ellerindeki bütün 
imkânları kullanarak kendi
lerini destekleyecek büyük 
küçük devlet arama yolunu 
tutmuşlar ve bilhassa Ame» 
rikada paralı ilanlarla gaze
teleri kendileri çekme yolu
na sapmışlardır.

Mavrus Yunanistanın 
AET ye ihtiyacı olduğunu 
Fransa ile Batı Almanyanın 
kendilerine yardım etmele
rini acıntılı bir dille anlat
mış” bunu yapacaklarına 
inanıyorum” diyede kendi 
isteğini yine kendisi kanat- 
lamıştır.

Pariste EUROPA-1 
radyosuna verdiği demeçte 
Mavros” Akdeniz sorunla
rının Waşhingtonla Moskova 
arasında çözümlenmesini ta
hammül edilmez bir durum 
olarak mütalaa ediyoruz 
demiştir.

EUROPA-1 Radyosun
daki demecini Mavros şöyle 
sürdürmüştür. Yunanistanın 
NATO’dan yarılmadan önce 
uzun uzun düşündüğünü, 
bu kararı ile Avrupa için teh
likeli olabileceğini kabul et
tiğini, ancak Yunanistanın 
Batı dünyasının savunması 
yükünü tek başına çekemi- 
yeceğini söyliyen Mavros, 
Yunanistanın bu tutumunun 
NATO ve Birleşmiş Millet
ler Üyesi diğer Batı ülkeleri 
NATO ve BM konusunda 
derid derin düşünmeye sev- 
ketmesi ve bu kuruluşların 
temel sorunlarını ortaya 
koymaya çalışmaları gerekti
ğini konuşmasına eklemiştir.
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Yarınsız Sayfaları Yırtıyorum (x)
Bir çocuk geçiyor kaldırım'dan 
Tutuyorum sımsıkı çıplak ayaklarını 
İstiyorum çocuğa yakalatmak yarını

Ak küpü avuçlarıma
İğrenç çizgiler dökülüyorsa bugünlerden 
Avuçlarım irin sarısı olursa yavrum 
Yüzüme güzüme bulaştırmadım.

Yarınlarla sabunlayıp
Bir yıkadım bir yıkadım ellerimi
Gel çıplak ayakla çocuk seni
Bu ellerle seveyim

Nasılsa resimliyemezler
Hiçbir duvara zamanı

İhsan TOPÇU

Şair İ- Topçu Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi Edebiyat 
öğretmenliğinden Gemlik Lisesi Edebiyat öğretmenliğine bu 
yıl atanmıştır- 1969 yılında” üçüncü Mevki Duygullar" adlı 
yapıtını yayınlamıştır. Ozanın yakında çıkacak olan’ Yarınsız 
Sayfaları Yırtıyorum” adlı yapıtından aldığımız bir şiiri okur
larımıza sunduk. Ozanın değişik şiirlerini köşemizde yer vere
ceğimizi müjdeleriz.

Selamlar olsun sana Asker Mehmedim
Tarih 1071,1922,1974 20 Temmuz 26 ve 30 Ağustos 
Bunlar gerçek birer tarihtir öyle değildir yazboz
Bugünlerde Mehmetçiğe düştüydü son söz

Bu tarihi dile getirmektir maksadım
Selamlat olsun sana asker Mehmedim

Savaş meydanı Gırne, Malazgirt, ûumlupınar 
Mehmetçik savaşa, ancak zafer sonucu kanar

>1ürkİ'er-her yıl bu günleri tazimle anar

Bu vatana feda olsun canım evladım
Selamlar olsun sana asker Mehmedim

Savaştık buralarda arslanlar misali
Hepsi askerdir Eri, Subayı, Generali
Hürmetle analım Karaoğlanoğlunu, Alpaslan/, M. Kemali

Size şükranımızı bildirmektir muradım
Selamlar olsun sana asker Mehmedim

Tasavvur edelim hep o günkü hali
Gösterilemez dünyada birtek emsali
Nereden geliyor bunun timsali?

Seni M. Akif övmüş benim tarifim değildir Haddim 
Selamlar olsun sana asker Mehmedim

Şamar oğlanı zaman zaman unutur yediği köteği 
Ga/irtir ardana çenkurur Yunan denilen fino köpeği
Türklerdir bu diyarların Bin yıllık beği

Ahmet selvi derki asla gerilemeyiz tek bir adım 
Selamlar olsun sana asker Mehmedim

Ahmet SELVİ
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En Hızlı Oluşturucu Eylem,, 
Yazan CANAN SULTAN

İşler» hareket» fiil gibi 
söxcü.klerin eş anlamlısıdır 
evlem Bilmediğim ya da 
auımsavamadığım türlü söz
cüklerde» türlü dillerde an
lamları vardır. Eylemin ke
sinkes. Bunlar üzerinde ol- 
mavacak sözüm, ti zerinde 
duracağım, ana anlamı de- 
îişıneven kuramları olacak 
evlem sözcüğünün. Sonra 
da evlemin nasıl oluşturu
cu olduğunu, bunda hızlılı
ğı konusunda söz edeceğim.

Durağan (Statik; olma
yan fikrin, düşünün soyut
luğunu somutluğa çeviren 
her hareket, olay eylemdir. 
Görünen sonuçlan belli o- 
lan harekettir. Anlamı bu
rada gizlidir. Bu sonuç ve 
görünürlük kişiye, geniş an
lamda toplamlara, uluslara 
yeni davranışlar, yeni be
ceriler, yeni fikirler kazan
dırınca anlamı ortaya çık
mış olur. Anlamın yerleş
tiği yer insanı düşündür
meye itime, harekete götü
ren beyindir. Akıldır.

Süreklice doğurgandır- 
da eylem. Birinci kuram
dır bu. Bir çeşit eylemde 
bulunan kişi, yada toplum
lar veya uluslar yeni dav
ranışlar, yeni beceriler, ye
ni düşünler kazanınca, yeni 
bir biçim alınca bu yenilik 
bir başka eyleme girişme 
zorunlu uğunu beraberinde 
getirir. Kişiyi, toplumla» 
ulusla» bu yenilik yeniden 
bir eyleme geçirme zorun
da bırakır, duyulur bu zo
runluluk. Böylece yaşamını 
sürdürür kişiler, toplumlar 
yada uluslar. Öyleyse ey
lemin ikinci kuramı yaşa
mın canlılığım, makinesini 
ateşlemek, gazını vermektir. 
Üçüncü kuramı ise zaten 
varolduğudur eylemin, «Do
ğanın en üştün ürünü olan 
insandan, en alt ürünlerine 
dek eylemin varolduğudur, 
inşamn salt yapısının en il
ke! amipler evreninde top
rak meddesinin sentezinde
ki ayrışım canlılarının ( hüc
relerinin , eylemleri sonucu 
hareketli canlısı ürünleşmiş, 
bn ürün taç devrinden ge
liş.' zamanımızdaki en öf- 
ton gör ırz.; r»u > . >$tır»(l)

Bu uç kr<ram bilim ta

rafından çeşitli yönleri ile 
inceleniyor. Bizim için bi
linmesi gereken gerçek yö
nü, eylemin anlamı ve ku
ramlarını birlikte işleterek 
en hızlı oluşturucu olması
dır. Günümüzde geçerli o- 
landa, bize en çok fayda
lar sağlıyacağı ( pratikten 
tutunda oradaki türlü aşa
malarından sonra ) ekono
mik ve siyasal eylem tü
rüdür. Bu iki tür eylem bir
birini içeren bünyesinde kül
türel ve halk olaylarını, de
ğer yargılarını taşıyan tür
lerdir.

14 Ekim seçimlerinin 
sonrası günlerde yeni sonuç 
heyecanlı, tartışmalı geçti 
bir süre. Bir dostum'a u- 
mulmayan bir sonuçmu ol
du bu, yoksa bu sonucu o- 
luşturan etkenler oldu mu? 
Düşündün mü hiç? diye sor
dum. Dost arkadaşım ça
ğına uygun bir ev hanımı 
idi. Ne varki burjuva kö
kenli bir aile çocuğu ve şim
di bürakrat sınıfındandı. Bu 
nedenle de yalnız Demirel 
hükümetinin aşırı pahalılık 
getirmesine ön neden ola
rak sürdü. 1

—Peki ama 12 Mart’tan 
sonraki evre bu sonuca et
ken değil mi?

—«Nasıl, hangi evre»
—Türlü olumsuz eylem

ler. Örneğin Anayasanın da
ha geriye doğru değiştiril
mesi, baskı ve polis olayla
rı, aydınların, gençlerin, 
yurtseverlerin türlü acılık
ların sürmesi. Fikir özgür- 
süzlüğü gibi.

—«Belki; ama gençler 
neden oldu bunlara.»

—Gençlerin uygulaması 
yanlış ve hatalı oldu. Yal
nız onların ne için ( hatalı 
da olsa ) harekete geçtik
lerini düşündün mü? Asıl 
önemli olan yurtları için ne 
diyorlardı, ne idi eylemle
rinin ana nedeni.

—«Bilmem kimi Mao 
düzeni, kimi bağımsız Tür
kiye kimi bilmem lenin de
yip durdular. Kahrolsun A- 
marika diye de bağırıyor
lar»

Konuşmanın bir bölü
münde durmak okuyucula
rıma burada bit gerçekten 

önce söz etmek istiyorum. 
Bilmem, sözcüğü ile baş
layan bu cevap, tüm bü- 
raksinin (küçük burjuva 
memurun, okumuşun, âkt- 
yel tip insanın dünyada bir 
bakış açışı kazanmaya ça
lışmamasından, olayları a- 
kılcı yolla değerlendirmeden 
türlü nedenlerde olsa ka
çınmasından, en önemlisi 

hoşgörü sahibi olmamasından 
düz kalıplar içinde düşün
meye zorlanmasından ötü
rüdür, Konumuz kültür ih
tilali olmadığından tekrar 
kendi sözkoaumuza dönelim, 

— Peki tüm bu olumsuz 
eylemler, çarpık geriye dö
nük hareketler halkımıza 
kentliden en uzak köylüsü
ne bir bakış açısı, iç sorun
larda, ekonomik siyasal so
runlarda düşünme, yeni bir 
yol bulma eyilimi kazan
dırmadın»? Bir yolda şu 
B. Ecevit’i deneyelim. İyi
ye benzer» dedirtmedi mi ?

Dost arkadaşım fauna
da derhal cevap verdi, fi
min ve kesin.

—«Gayet tabii»
Öyleyse olumsuz ey

lemler dediğimiz tüm 14 
Ekim öncesi kendi içinde 
giderek olumlu eyleme dö
nüşmüş, 14 ekimde gün ı- 
şığma çıkmıştır.

Tüm bu olumsuz ey
lemler olmasaydı oluşma 
hızlı olmayacak sağduyu
sunu Tarihin onayladığı u- 
lusumuzun siyasal tercihi 
hatalı eylem olarak bir sü
re sıkıntıyla devam edecekti. 
Öyleyse 4. bir kuramı var 
Eylemin. Bu kuram yalnız 
gerçek emekçi halkın işlet
tiği oyla kuramlar halkası
dır. Bir sınıfın olumsuz gör
düğü eylemin anlamını hal
kın kendisi olumlu görüyor. 
Yaşamı ve varlığını içer
mesine en büyük etken ol
duğu için.

—«Hadi senin dediğin 
oldu, Karaoğlan geldi. Ba
kalım ne olacak dedi, köy
lü Ağam.

—r«Dur» dedim, sakın 
haa.. büyük umutlar bağ
lama, herşey hemen olma
yacak.»

—«Yaa gördün mü sen
de inanmıyorsun!

—Ama Recep Ağa şöy
le düşünelim. Çok çok iyi 
bir insan var, iyi kalpli, er
demli, doğru bir insan. İn

sanları çok seven, onlar i- 
çin bir şey esirgemeyen, bü
yük yurtsever. Sen bu a- 
damı aldın halatlara deni
zin ortasındaki kuleye bağ
lı bir eve soktun. Ama ev 
halatlarla, kalın kalın ha
latlarla denizin ortasına bağ
lı sen diyorsun ki «kapıyı 
açma, sıkı fıkı ört. Bura
larda çok fırtına oluyor kış
ları, yazlarıda, kızgın gü
neşten durulmuyor, gezil
miyor. Bu evi içerden itek
le şu ormanlığın kenarın
daki, dere kıyısına sürükle. 
Korkma tekerlekli ev bu, 
öğle temelinde kırk ton de
mir yok. Olsa olsa teker
lek arasında 14i ton filan.»

Şimdi şöyle bakalım bu 
iyi kalpli' adam nasıl içe
riden tek başına iteklesin 
de getirsin orman kıyısına 
bu evi iyi olması yeterlimi? 
Ne yapması gerekli? Ev ha
latlarla hemde demir ama 
çabuk paslanan, kötü cins
ten halatlarla bağlı, içinden 
alta doğru da 141 ton filan 
betonla oturtulmuş Hadi 
sen söyle ne yapsın?

Düşündü kaldı Recep 
Ağa. Anadolu yüzü asıldı 
bir süre. Bir iyice uzattı boy
nunu, gerildi. Şakaçmda sol 
eli düşündü. Düşünmenin 
somutlaması eylemdi, işler
di. Oturduğu yeri değiştir
di karşı sedire geçti' Bağ
daş kurdu. Bir süre daha 
sessiz oturdu şakağında sol 
eli. Dikkat kesilmiştim. Öy
lesi dikkat ki kirpiklerim 
kımıldamıyor bile, nasılsam 
öyle donmuş gibi. Sessiz
lik ... Ayağa kalktı birden.

—Ne diyor sen bizim 
memleket evde, halatla de
nizcini bağlı.

Sol elini arkaya «hadi 
canım sende» dercesine sol
layıp oturdu.

öyle değil mi ? dedim 
usulca.

—Öyle ise benim ak
lım ermez, Kırsınlar önce 
o halatları o altaki 141 ton 
beton demirleri de kırsın
lar, söksünler, gelsin sonra 
iyi kalpli adam orman ke
narına, dere boyuna.

Eyleme geçelim demiş
ti, düşüncenin sonucu ey
lemdi çünkü.

—Kolay değil bu Re
cep Ağa dedim, Bundan se
beple çok şey umutlanma»

(1) insanın türe-, isi - ( Damin teorisi ) ~ Charles Üarwî

Üzgün şaşkın kaldı.
Sonra ilkkez Ağustos başın
da rasladım köy başında Re
cep Ağaya uzaktan koştu, gör
kemli bir davranışı, sağlıklı, 
kıpkırmızı bir yüzü, akpak bir 
alnı vardı.

«Halatlar kopuyor, kopa- 
raca Karaoğlan» dedi ışıl ışıl.

«Sonra 141 ton beton 
kendiliğinden çatlayacak, ge
lecek dere boyuna» dedi.

Gülümsedim.
«Haklıymışsın kız sen > 

dedi «Bilmiyorduk, ne domuz
muş bunlar» «Kıbns'ı kendi 
çıkarları için kullanıyorlarmış. 
Hepsinin çıkması, gitmesi ge
rek.» «Yoksa halat yerinde ka
lır, gevşesede» Recep Ağanın 
tezi "bağımsız Kıbrıs'tı,,

r*
Eylemdi bu sonuca ulaş

tıran Recap Ağanın kafasını. 
Bu kafa şimdi eylemin birinci 
kuramı doğurgan evrede Son
ra diğer kuramlara ulaşıp a- 
şamasını tamamlayınca yeni 
eylemlere girecek.

w
Biz eğitimciler öğretimde 

eğitimde «iş için iş» «iş için
de öğretim» "somut öğretim,, 
adları altında kuşakların sağ
lıklı yetişmesini savunur, ola
naksız! Harımıza karşın buna 
çalışırız.
(Motivio) (ilgi) Motivasyon 
bu yöntemin ilk aşamasıdır. 
Bundan sonra işlere yani dü
şündürmeden, yada düşün
düğü, sorun halinde olan ko
nuların eylemine geçeriz. Yal
nız dikkatle durulacak tek nok
ta öğrencinin yaşamını içeren 
konular olmalı işlere geçirile
cek konular, İhtiyacı olmayan, 
sorununu çözmeyen, ona yeni 
davranışlar ve etkinlikler ver
meyecek konulardan başlamak 
derhal veto edilir öğrenciler- 
ce, işte o zaman "dayak,, de
nilen korkunç metoda başvu
rur eğitimci zorunluluklardan 
sebep
Bu toplumlar, uluslar içinde 
böyledir. Kendine dönük, ken
dini içermeyen eylemler üze
rinde halk veto karannı verir. 
Bu ' veto,, düşüncesi yeni bir 
düşünce ve ardından somut
la m a eylemcilik gelecektir. Ye
ni bir 5. kuram daha çıktı or
taya kutup çekimi kanunu var
dır. İşte bu kanun hız katat 
eylen e Böytece en hızlı olustm 
rucu etken işler, hareket, ola? 
(EYLEM) olur.
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kim ne ödedi
502 Zeki Tanyeli İnşaat Müt. Zarar Be. Et.
503 Mehmet Başaran Zeytinci —.—
504 Turgut Bayer Otelci 780.—
505 A. Ruhi Türkan İnşaatçı 1550 —
506 İbrahim Dönertaş Pansiyoncu —.—
507 Yılmaz Kanmaz İnşaatçı Beyanname ver.
508 Emin Noca Kır Bahçesi —.—
509 Saim Noca Kır Bahçesi —.—
510 Meral Şener Sandık İmali Bey. ver.
511 Şefik Konca Elektrik Malzemesi Tic. 12100.—
512 Yaşabey Danış Fırıncı 3715 —
513 Aydın San Nakliyeci 15175.—
514 Kemal Konak Zeytinci 3255.-
515 Ali Fidan Zeytinci 10455.—
516 Haşan Kiremitçi Noter 65180.—
517 Ali Tanverdi Muhallebici 2605.—
518 Yusuf Tekin Muhallebici 2605.—
519 Şaban Tekin Muhallebici 2815.—
520 Ahmet Kahraman Nakliyeci 3855.—
521 İsmail Kahraman G. M. İradı 2815.—
522 Osman Vidinli Nakliyeci 340,—
523 Ahmet Yılmaz Beyanname vermemiştir.
524 Orhan Yazıcı İnşaat Müt. 13255.—
525 Ali Yardımcı G. Menkul İradı 795.—
526 H. İbrahim Akyol Zahireci 13340.—
527 Fehim Aydın Zahireci 3840.—
528 Kemal Sarıkaya Bıçkıcı 1067.-
529 Nedim İpek Nakliyeci —.—
530 Nurettin Kardeştuncer Nakliyeci 59100.—
531 Enver Çelik Nakliyeci 5765.—
532 Hazım Hakikat Kuru Yemişçi 165.—
533 Halil Hakikat Kuru Yemişçi 375.-
534 Hüseyin Karakaş Nakliyeci 1455.—
535 İbrahim Aydınlı Buzdolabı Tic. 2760.—
536 Ahmet Kaynatma Nakliyeci 6255.—
537 Mümin Kuzey Kasap 2310.—
538 Hamdı Kuzey Kasap 2205.—
539 Bilgin Üstünci Marangoz 1360.—
540 Mustafa Meriç Zeytinci 40.—
541 İsmail Uysal Zeytinci —.—
542 A. Muhtar öttay Nakliyeci 1310*—
543 Kamil Balta Nakliyeci Zarar Beyan. Etmiş.
544 Süleymanl Şener Yağbaneci 890.—
545 Nevzat Sipahi Tenekeci 745.—
546 Güngör Mert Tenekeci 10280.—
547 Hüsnü Gümüş Zeytinci Beyename vermemiştir.
548 Yılmaz Akın Kahveci 420.—
549 Harun öner G. Menkul İradı 2815.—
550 Fatma Er »oy G, Menkul İradı 132.—
551 R ıı ki ye Evrenos // 9f 335.—
552 Kevser Ertürk 99 >• 1597 —
553 Emel Öksüz Sabun İmali Bey. Ver.
554 Ersan Öksüz Z. Yağı İmali 2747.—
55ö Ali Ünal G Menkul İradı
556 Kemal Kaya Nakliyeci 350.—
557 Sinan Toğrul Soğuk demirci 600.—
558 Teoman Ekim Avükat 2905.—
559 Adullah Yılmaz Zeytinci 3940.—
560 Tevfik Gündoğda Nakliyeci 106.-
561 Hüseyin Tunç Nakliyeci 126.-
562 Hüseyin Sahnak Nakliyeci

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
Dosya No 974/402

Gemlik Karacaali köyünün eski hamam mevkiinde kain halen Büyük Kumla köyü 
yalı mevkiinde bulunan doğusu Hatice Varisleri Kalafatlar, batısı İbrahim Kızıl,' Kö- 
zeyi Mehmet Ceylan, Güneyi yol İle çevrili gayrimenkulun Gemlik Karacaali köyün
den Mustafa Ceylan, Ferhat Ceylan, Ahmet Ceylan vekilleri avukat Halil Seymen 
tafından senetsizler adlarına tapuya tescili talep ve dava edildiğinden iş bu gayri
menkul üzerinde mülkiyet iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay 
içersinde delilleri ile birlikte hakimliğimize müracacaatlarını teminen ilan olunur.

Asliye Hukuk Hakimliğinden İlan
Dosya No: 974/403

Gemlik Narlı köyünün Ayazma mevkiinde kain doğusu yol batısı Hüsamettin 
Özdemir, Kuzeyi Çalılık güneyi yol ve Hüsamettin Özdemir ile çevrili gayrimenkulun 
Gemlik Narlı köyünden Nizamettin Özdemir vekili avukat Halil Seymen tarafından 
senetsiz tapuya tescili talep ve dava edildiğinden iş bu gayrimenkul üzerinde mül
kiyet iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren delilleri ile birlikte 3 ay içer 
sinde hakimliğimize müracaatlarını teminen ilan olunur.

Emekli sandığından al
dığımız Nisan 1974-215-477 
390-1 ve 2-15-477-390-3 sa
yılı çeklerimizle seri A. 
467971 Nolu sağlık karne
mizi zayi ettiğimizden hü
kümsüzdür.

Ü. Güzin Kuyucu 
Betül Kuyucu

1. S. devamı
puanlar almışlardır, hattâ ba
zıları Akademi ve Yüksek 0- 
kullara da girebilecektir. Bu 
konuda basına açıklamada bu
lunan Kız Enstitüsü Müdüresi 
Yıldız Şiretoğlu şöyle demiş
tir: "öğrencilerimin bu başa
rısında en büyük pay değer
li öğretmen arkadaşlarımındır. 
Basın yoluyla öğrencilerimi ve 
de öğretmen arkadaşlarımı 
Gemlikliler huzurunda kutla
rım."

Sınavlarda öğrencilerin al
dıkları puanlar şöyledir.

Kadriye Göral 390
Saadet Gençoğlu 360
Vildan Gürsoy 341
Fatma Ören 341
Gülşon Gemiç 322
Birgül Sönmez 316
Nuran Demirtaş 316
Naciye Kayalı 300
Perihan Sabit 296
Semiha Kalafat 292
Gönül Kesici 287
Esma özen 256

Turşu İmalâtçılarının Nazarı Dikkatine

17 Kg. % Kalaylı BOM BOM TURŞU 
TENEKELERİ 9 Eylül 1974ten itibaren 

14.00TL. olduğu Sn. imalâçılara duyurulur

TOSAN Koli. Şti.
Mehmet YAŞAR ve ORTL.

TEL. : Fab. 748 — Ev 320

Tören sonuna dek me
raklar giderilmedi. Merakları
nı gideremiyenler Şehit Ce
mal İlkokulunun açılışında o 
belirli kişileri görünce ooo .. 
demeden kend ileriSi alamadılar

Öyle ya Açılış, yeni bir 
okul, yeni bir hizmet, belde 
için çalışmalar._________ !

belirli kişileri görünce ooo.J 
demeden kendilerini alamadı
lar.

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 

Hükümsüzdür.
YUSUF KUYUCU

Gemlik Güven Sporun Fikstürü
21-22/12/1974 G. Güven — İznik
4-5/1 /1975 İpek — Güven
18-19/1/1975 Tütün — Güven
1-2/2/1975 14 Eylül — Güven
15-16/2/1975 Altınsaban = Güven
1-2/3/1975 Tekel = Güven
15-16/3/1975 İnegöl — Güven
29-30/3/1975 İvazpaşa — Güven
12-13/4/1975 O. gazi — Güven

BAŞ SAĞLIĞI
Bütün yaşantısını mesleğine ve öğrencilerine adamış* yorulmak 

bilmez, iyi insan, örnek öğretmen arkadışımız
VAHİT BURSALI’yı kaybettik.

Acımız Sonsuzdur. Kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı 
diler, acılarını paylaşırız- GEMLİK ÖĞRETMENLERİ
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Erken seçim üzerine anlaşılırsa

CHP. DP.
HÜKÜMETİNE DOÜRU GİDİŞ TU

Yedi ay süren CHP-MSP 
Koalisyon ortaklığının bozul
masından sonra ortaya çıkan 
durum Cumhurbaşkanı Fahri 
Kcruturk’ün parti liderleriyle 
görüşmesi ile yeniden şekil 
almış ve yeni görev Cumhur
başkanınca CHP Genel Baş
kanı Bülent Ecevite verilmiş
tir.

yarım kg esrar bulundu
Gemlik Narkotik Börosu

Başbakan Bülent Ecevit- 
in bugün koalisyon için par
ti liderleriyle gerekli temas
lara geçeceği sanılmaktadır. 
CHP Parti Meclisi daha ön
ce Genel Başkan Bülent E- 
cevit’e " koalisyon olanağı " 
araması için oybirliğiyle yetki 
vermişti.

Öte yandan yeni hükü
meti kurma görevi Başbakan 
Bülent Ecevit'e verilince par
ti liderleri görüşlerini açıkla
mışlardır. Buna göre MSP ve

jO.ilçeveKöy 
Delege Seçim
leri Boşlıyor

CHP İlçe-Köy delege ve 
temsilciler seçimlerine 25 Eylül 
gününden ihtibaren başlana
caktır.

CHP tüzüğünün 22. mad
desi gereğince ilçe kongreleri
ne iştirak edebilmek için daha 
önceden kongreye katılacak 
delege ve temsilcilerin seçil
mesi gereklidir. Bu nedenle ön
ce ilçe mahalleleri daha sonra 
ise köylerde delege ve temsilci 
seçimleri yapılacaktır.

Belediye Meclisi Toplandı ve:
9

ilçenin yeni 
imar planı 
kabul edildi
Gemlik Belediye Meclisi 

bu yıl ikinci kez olağan üstü 
toplanarak gündemindeki mad
deleri görüşmüş ve yeni ka
rarlar almşıtır.

Gündemde bulunan i- 
mar planı elektrik tarifesi, yeni

oto alınması konulan görü
şülmüş ve (tarara bağlanmış
tır. Buna göre elektrik tarife
sinde yeni ayarlamalar yapıl
mış ve meskenlerdeki elekt
rik kw sa/78 krş’a çıkanlmış- 
tır.

■ ve OM Öğretimde yeni Atamalar Yapıldı
bir ih ban değerlendirerek ya
kaladığı kişinin evinde yarım 
kilo esrar bulmuştur.

Ömer Yıldız adındaki ki
şinin «esrar satıyor» diyerek 
ihbar edilmesi üzerine Gemlik 
Narkotik Büro ekipleri Ömer 
Yıldız'ın evine yaptıktan bas
kında yarım kilo esrar ete ge
çirmişlerdir. Büro ekipten Ö- 
Yıldız'ın başka ekiplerle çalı
şıp çalışmadığını araştırmaya 
başlamıştır.

Esrarlarla yakalanan Ömer 
Yıldız adi iyeye sevk edilmiştir

AP yetkilileri CHP ile bir ko
alisyona yanaşmıyacaklarını 
CHP den gelecek bir teklife 
olumsuz oy kullanacaklarını 
bildirmişlerdir. CGP lideri ise 
böyle bir teklifin kendilerine 
gelmediğini şimdiden söz söy
lemenin gereksiz olduğunu 
bildirmiştir. DP lideri Ferruh 
Bozbeyli ise «CHP ile anla
şabildikleri taktirde koalisyona 
girebileceklerini bildirmiş ve 
teklif geldiğinde konuyu yet
kili organlarımıza götürür, ko
nuşuruz,» demiştir.

ö($a

...

LAF SALATASI
Tamir yumurtadan çıktı
Yumurta tavuktan , » • 1

Yok Haşan Hüseyin
Hayır Hüseyin Haşan . • •

Dam üstünde saksafıan
Vur beline kazmayı •.»
Demagoji (Laf Salatası) pirlerinin meziyetidir, Eeeee • ■ • 
öfca pirin çırakkmda demogog of ur,
Va mı bunu ba$ka tûriü izah farzı • • • I

1974-75 öğretim yılının da başlayacağından öğretmen İlköğretimde 8 nolu de-
ilkokullarda başlaması orta de- ler arasında yeni atamalar ya- 
receli okullardaise Ekim ayın- pılmıştır.

ğişiklik çizelgesiyle yeni ata
malar ve yer değiştirmeler belli 
olmuştur. Buna göre;

Fatma Yılancı 
Salih Türer 
Seval Ağrı 
Necla Karol 
Cemal Karol 
Gülşen Tamer 
Ege Çapçal 
Seçil Akkuş 
Güzin Çapçal 
Ahmet Yıldıran 
Rabia Karagöz 
Adnan Gülsen 
Hasibe Babacan 
Şükrü Karadeniz 
Nurettin Ersoy 
Durmuş Yılmaz 
Ahmet Okur 
Ahmet Yavuz 
Z. Abidin Gürer 
Zehra Yaşar 
Bülent Ergene 
Ihsan Tarlakazan 
Erol Gürler 
Ayşe Maral Çalış

Katırlı K. ilkok.
Umurbey K. | 
Kurtul K.
M.K.P. Paşalar |

Şükrü Şenol
İnegöl Cerrah
Adliye K.
İnegöl Cerrah | 
Bursa Doğancı £
Gazian. M. Necati" 
Diyarbakır Devrim " 
Konya İnlice » 
Keleş Belenören » 
Diyarbakır Kırmasın » 
Bingöl Solhan »
Artvin Aşıklar »
Bursa Gölbaşı »
Orhaneli Gülez »
Gemlik Güvenli »
Adıyaman Büyükbey » 
Erzincan Kem. Kar. » 
Kars Posuf Çam. » 
Sinop Bakırlı «

öğ.
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İsabey K. 
Atatürk 
Şehit Cemal 
27 Mayıs 
» » 

11 Eylül 
» » 
» >

Adliye K. 
Armutlu 
Fındıcak 
Fıstıklı 
Güvenli 
Hamidıye 
Katırlı

Kurtul

K. Kumla 
Şükrüye 
Depo Öğ. 

ar »

w V

İlkok. Ö.
» »
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Gemlik Lisesine yapılan Edebiyat * İhsan Topçu
yeni atamalarla : Felsefe * Mehmet Çur
Beden Eğ. öğ. Halil Yalçınöz Türkçe * H. İbrahim Aslan
Müzik " Gültekin Gök Tarih " Ülya Akdağ
Sosyal Bil. ’ Halit Nar İngilizce *’ N, Mühürdaroğlu
Resim ’ Hilmi Tanrıverdi gelmiş Gemlik Lisesi Türkçe

Öğ. Ahmet Araş, B. Eğitimi 
Öğ. Şükrü Atılgan, Müzik Öğ. 
Yüksel Özbaş, Felsefe Öğ. Dur 
sun Ergüler başka illere atan
mışlardır.
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görüş
DÜRÜM

i a C- ti **

18 Eylül 1974

Nihayet" Zoraki Nikâh" bozuldu. Olurdu olmazdı, 
yürürdü yürümezdi derken yüz gün süren görüş-' 
melerle kurulan ve yedi ay devam eden ortaklık 
sona erdi.

Yazımızı kaleme alırken hükümetin kurulması 
île ilgili çalışmalar başlamamış, yanl/z parti liderleri 
durumla ilgili görüşlerini kamuoyuna açıklamaya 
başlamıştı. (Bozbeyli hariç) Başta koalisyon ortağı 
ve öbür mualefet partileri çoğunluk partisini yıp
ratma kampanyasına başlamış durumdadır. Çünkü 
fırsat bu fırsattır, fırsatları zamanlarında değerlen
dirmek gereklidir. Konunun daha derinliklerine 
girmeden bundan sonra Türk siyaset arenasındaki 
olasılıklar üzerindeki görüşlerimizi belirtmeğe ça
lışalım.

Önce Sayın Ecevit’in istifasının zamanı değildi 
sorusuna kendimizce bir yanıtlama yaparsak bizce 
Sayın Ecevit’in bu hareketi olumludur. Çünkü kar
şısında demokrasinin kurallarına, verdiği söze, 
imzaladığı protokole uymıyan, devlet adamlığını 
ciddiye almıyan bir parti lideri vardır. Koalisyonu 
bozulasıya dek verilen ödünler ve uyarılar karşısında 
bir türlü ciddiyetini sağhyamıyan bu kişilerle - bü
tün iyi niyetlere rahmen - güvenilir hükümet olma 
durumunu içte ve dışta tehlikeye sokacaktı. Bu ise 
Sayın Ecevit’in demokrasi anlayışına tamamen ters 
bir tutumdur. Gerçek demokrasiye inananlar kişisel 
çıkarlardan önce ulusal çıkarları gözetir. Ama” 
Erbakan Hoca" takımı ve kendini buna bir türlü 
uydurmasını bilmedi.

" - Bunlar gelip geçer, hükümetler devam eder." 
sözü Erbakan’ın demokrasi anlayışının güzel bir 
örneğidir. Daha sonra çıkan anlaşmazlıklar ulusumuz 
için, Türk demokrasisi için kapatılması güç gedikler 
açacaktı. Nikâhın yargıç önünde bozulması (ki 
burada yargıç Türk kamuoyudur) Türkiyenin gele
ceği için hayırlı olmuştur.

Şimdi bu durum karşısında Cumhurbaşkanı 
yine kural gereği hükümet kurma ödevini CHP 
Genel Başkanına verecektir. Bu durumda da iki 
olasılık vardır.
CHP-DP koalisyonu, azınlık hükümeti. CHP gibi sol 
kanatta bir parti ile sağcı bir DP.nln kuracağı 
hükümet temelde bozuk olur, böyle bir koalisyonla 
uzan sürecek bir hükümet kurma gerçekçilikten 
de uzaklaşmadır, devamı ise olasılık dışındır. Ama 
CHP ile DP arasında kurulacak bir seçim hükümeti 
ülkenin geleceği İçin en uygun çözümdür. Burada 
da pürüz seçim tarihi üzerindeki anlaşma olacaktır.

CHP’nin kuracağı azınlık hükümeti de başarılı 
olamıyacağı kanısındayız. DP İle hükümete katıl
mamak üzere dışarıdan seçimler konusunda destek
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İ îşviçrede yayınlanan

ÎNeue Zürcher Zeitunğ ga
zetesinde yayınlanan bir 
h makalenin özeti şöyledir: 

| 15 Temmuz darbesinden
| buyana Sovyetler, Kıbrıs 
| krizini kendi amaçlarına alet 
| etmek için bütün imkânları 
â denediler. Başlangıçta Yu- 
<$ nan Cuntasının karışınasın- 
| dan evvel olduğu gibi Ma- 
x kariosu geri getirmek istedi- 
a ler. Türkler çıkartma yap- 
1 tıklarında Moskova vurdum 
| duymaz bir politika güde- 
U rek Yunanistanı suçladı, 
n Cuntanın devrilmesi ve Ka- 
n ramanlis'in gelişi Rusları en 
m az Makarios'un devrilişi ka- 
« dar şaşırttı.

Sovyetler Cenevre Kon- 
® feransını ve İngiliz aracılı- 

ğını coşkunlukla karşıladı
ğı lar. Sadece bu konuşmalar 
» da Kıbrıslı liderlerin olma» 
2 yışını kınadılar. Cenevre 
< Konferansı dağıldığında da- 
< bada neşelenen Sovyetler 
< bu defa B.M. lerin arabulu

culuğunu ortaya attılar. 
Ayni zamanda Genel sekre
terin barışı sağlamak için 
yetkilerini kısıtlamaya kalk
tılar. Bunun yerine Millet
lerarası bir Konferans teklif 
ederek konuyu kendi insi- 
yatifine almak istediler. 
Önemli sorunlarda söz hakkı 
elde etmek için gösterdikleri 
çabalarda aynı haklara Cin’ 
in de sahip çıkabileceğini 
unutmuş göründüler. Ve 
Sonuç olarak görülmektedir 
ki Sovyet diplomasisi her 
ülkedeki olaylara el atmış 
veya atmak istemektedir.

şiir köşesi

DENİZİN KATİLLERİ
Deniz o gün çok hırçındı.
Sabrı bitip, tükenmişti.
Çekip isyan bayrağını, coşuyordu.
Rüzgarı da adaş edip: hucum etti Kıyılara. 
Uzanıp ta sahillerin çekiyordu tüm Kumunu. 
Haykırarak canla başla. 
Yalvarıyor, tüm martılar ta göklerden ciyak ciyak... 
Deniz bunu hiçe sayıp: yalıyordu çakılları. 
Vuruyordu binaların ta dibine, 
.Yıkmak için temelleri, Oyuyordu.
Her vurdukça: bir koç gibi geriliyor.
Ve duruyor: hız alıyor. Vuruyordu, 
Köpükleri ta genzinden, boğuk boğuk saçıyordu 
Bir Kıyamet anı gibi. 
Kayıkları, gemileri Kovaladı Limanlara, 
Hucum edip insanları tutmak ister. 
Suç Sormadan: toplu halde yutmak ister, 
Güneş sakin efendice usul usul 
Çıktı onun tepesine, 
Kasıl dedi:, nasıl etti: sakinleşti koca deniz. 
Kucak kucağa gurubda.
Veda ile, yan üzgün eda ile, 
Deniz yorgun, bitkin halle. 
Dert yanıyor, Kuşa Kurda: esneyerek: 
İnsan denen merhametsiz, adaletsiz 
Süslediğim, Sahillerimi aldılar, 
0 da sanki azmış gibi 
Öz malımı temel yapıp, beni benden ayırdılar. 
Onlar benim Katillerim, Katilleri ben bilirim. 
Ben ağlarım onlar güler, 
İşte ölümden de beter.

İSMAİL BAYRAKTAR
KaracaaÜ Köyü

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
İLAN

Dosya No. 974/268

Davacı Fıstıklı köyünden olup Bursada orman mu
hafaza memuru Haşan Işılar tarafından davalı Fıstıklı 
köyü muhtarlığı ve hâzineye izafeden mal müdürlüğü
ne aleyhine ikame eylediği tescil davasında.

Fıstıklı köyünün deniz sahili mevkiinde doğusu E- 
tem Kocatepe, batısı Abidin Arıkan ve Terzi Kemal, 
güneyi deniz ile çevrili 55 M2 lik arsayı Yahya Işılardan 
satın almakla nasına tapuya leşçilini istediğinden bu 
gayrimenkul üzerinde hak iddia edenler varsa 3 ay içer
sinde 974/268 sayılı dosyamıza müracaatları ilan olunur.
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İbrahim ERSÖZ
GEMLİK MÜFTÜSÜ

.7i3n 2 gaita: Emin clmsk, lastik etmek, inanmak ma- 
»aıanoa gelir- İman eden kişi inandıklarını yalandan enlin kıl- 
ını?' anlan tasdik etmiş, onlara inanmış olur.

imanın, İslâm Şeriatındaki manası ise: Allahın varlığına 
'e birliğine, 4uhanuned (Sallallahü aleyhi vesellem) in Al- 
51'ın Rasâlü olduğuna, Allahtan getirdiklerinin doğruluğuna 

tereddütsüz inanmaktır.

İman iki kısımdır: 1- İcmali iman 2- Tafsili iman

1- icmali iman (oz ve özet iman): Allah'a va Rasülü- 
inanmaktır. Bîr kimsenin mü'min olabilmesi için enaz bu 

;X; asasa inanması gerekir- İmanı icmâliyi ifade eden kelime- 
•ere, kelimei tevhid ’re keiimei şehadet denir-

\elimei tevhid: Lâilâhe illallah Muhammedürrâsülüllah, 
sözüdür. Alahtan başka tanrı yoktur- Muhammed (S- a. v-) 
ilahın Rasülüdûr- Manasını taşır-

Keıimei şehadet Eşhedû enlâilâhe illallah ve eşnedü en
le Munammeden abdûhû verasûlûh, kelimeleri olup "Allahtan 

Qeşxa tanrı olmadığına Mu ha mm ed fS-a-v.) in Allahın kulu 
.asûlû olduğuna şehadet ederim’ manasını ifade etmekte-

İmanın öz ve özetini ihtiva eden, keiimei tevhid veya 

■ejınıei şahadeti kalbiyle tasdik ederek söyleyen kişi icmalen 
iman edip müzmin olmuştur» Bu kelimelerle, İslâm binasının 
Kaptandan içeriye adımını atmıştır.

z- Tafsili iman (Geniş iman): Allaha ve Rasûlûne iman- 
2 kirtilde, inanılması gereken diğer hususları da öğrenip hep
ine ayn? ayn inanmaya tafsili iman denir Peygamberimizin 
öğrettiği ve hemen, hemen herkesin ezbere bildiği (Âmentû- 
auiâhi. imanı tafsiliyi altı madde halinde çok güzel ve vc- 
Ciz şekilde toplayıp bir araya getirmiştir. Bunlara imanın şart
lan denilir.

Bir başka bakımdan iman üç kısma ayrılmaktadır^

1- Taklidi iman 2- İstidlali iman 3- Tahkiki iman

- Taklidi iman: Anne, baba ve diğer büyükler örnek 
alınarak- onların|öğûtleriyle meydana gelen imâna, taklidi iman 

denir- Zaten her taklid büyük bir gelişmenin başlangıcıdır. 
Takiid suretiyle başlayan iman, zamanla gelişir ve olgunlaşın

2- İstidlali iman: Akli ve nakli delillere dayanarak dü
şünmek suretiyle, ilim ve irfanla elde edilen, ulaşılan imana, 
İstidlali iman denir

3- Tahkiki iman; Kalbin derinliklerinden doğan iman nu* 

h* üe tam ye isabetli bir inanıştır. Böyle bir iman, İslâm Şe
riatının hayat duvarına astığı ilahi program dairesinde yaşa- 
™”kla dde edilir-

Bir feyzine oluşum ki nail, İman için istemem delâil 
f Deliller)

Gemlik Satış Memurluğundan Gayrimenkul Açık Arttırma İlânı
Dosya No. 1972/8

Kurtul Köyünden Muris İbrahim Sevincin varisleri Münevver Sevinç, Emine Çı
nar, Hüseyin Sevinç, Ahmet Sevinç ve Osman Sevinç’e intikal eden Gemlik ilçesinin 
Engiirücük köyü Acımık mevkiinde kain tapunun 23/11/1960 tarih pafta 25 parsel 
888 de kayıtlı 5380 Metre kare ve Kırkbin lira değerindeki zeytinlik ile Gemlik ilçe
sinin Engürücük Köyünün Paşa tarlaları mevkiinde kain tapunun 23/11/1960 tarih paf
ta 22 Parsel 657 de 14960 Metre kare ve otuz bin lira değerindeki Tarlaların Sulh 
Hukuk Hakimliğinin kesinleşen 9/3/1971 tarih 1970/62 esas 1971/19 karar sayılı ila
mıyla şuyuun izalesine karar verilmekle bu defa alacaklı Gemlik'te Ali Şirin vekili 
Avukat Cemil Ali Avarkan ile Gemlik'te Mehmet Batmaz vekili Avukat Halil Sey- 
men, Osman Sevinç’teki alacaklılardan dolayı Gemlik icra Memurluğunun selâhiyet 
vesikasına istinaden alacakların tahsili için gayri menkullerin satışını istemişlerdir. Bu 
bakımdan gayrimenkuller açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
I — Satış 21/10/1974 pazartesi günü saat 10 dan 10.15 e kadar I ci gayrimen

kul, 10.30 dan 10.45 e kadar da ikinci gayrimenkul Gemlik Belediyesinde açık art
tırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüç- 
hanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış maşraflarını geçmek şartı ile i- 
hale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahüdü baki kalmak 
şartiyle 31/10/1974 perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çı
karılacaktır. Bu artırmada da rüçhank alacaklıların alacağı ve satış masraflarım geç
mesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edaceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil ve
rilebilir. Dellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve Iklâs Ka
nununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

5 — Şartname, ilân târihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık o- 
lup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1972/3 sayılı dosya numrasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

( + ) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü
Bursa ili, Gemlik ilçesinin Hisar mahallesi Küçük Çiftlik mevkiinde inşa edilecek 

Gaz Türbünleri Santarlı için lüzumlu arazinin istimlâki Türkiye Elektrik Kurumu 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alman ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığınca onaylanan 31. 7. 1974 gün ve 53-14 sayılı Umumi Menfaat Karan gereğince 
kesinleşmiştir.

Aşağıda nitelikleri yazılı arazinin hizasında gösterilen miktarda istimlâk yapılacak 
tır. İtirazı olanlar husumetin Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne tevcihi su
retiyle mahalli Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatları, muvafakat gösterenlerin ise 
ferağ vermek suretiyle paralarını alabilmelerini temin için Genel Müdürlüğe müra
caat etmeleri istimlâk Kununun 13. maddesine göre tebliğ mahiyetinde olmak üzere
ilan o 
Parsel 
No

lunur.
Ada
No

Pafta
No

Cilt
No

Sahife Malikin adı istimlâk Edi-
No ve Soyadı. len M2. M2. Bedeli Yekûn

5 523 51 15 1435 Danış Ekim:- 44331.M2 67,7 kuruş
Şükrü oğlu 1/2 
Raife Kumla

30.000 TL

22 457 51 15
Şükrü kızı 1/2.

1440 » 53502. M2 7i,1 kuruş
( Basın

38.000.TL 
: 6 )
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1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi Gemlik CHP. İlçe Başkanlığından
563 Fehmi Çoşkun Nakliyeci 665.—
564 Hayri Gülenç Nakliyeci 370.—'
565 Haşan Meme Peynir İmali 1710.—
566 Lütfü Esirgen Gazino İşletmesi Bey. Ver.
567 Selahattin Coşkun Hamamcı .—-

568 Ali Kalfa Zeytinci .—,—

569 Hüseyin Aksu Sinemacı —.—
570 Bayram Manav Kahveci Beyanname Ver.
571 Haşan Parlak
572 Bayram Kavalcıoğlu

Pansiyoncu 530.—

573 Numan Özkıırt Gazino İşit. Beyanname Ver.
574 Mehmet Kızıl Pansiyoncu 135.—
575 Ünay Eralp Pansiyoncu 2747.—
576 Haşan Çengeltaş Sinemacı 1565 —
577 Haşan Turgut G. Menkul İranı 3115.—
578 Sevim Uraz Pansiyoncu 1287 —
579 Kemal Özyücel Zeytinci 767.—
580 Alaattin Dalgaç Gazino İşletmesi 745.—
581 Mehmet Acarlı Radyo Tamircisi ——
582 Mustafa Sayar Kahveci Beyanname Ver.
583 Rıfat Aydın İnşaat Miit, 345.—
584 Kemal Beşler Otobüs İşletmesi —•—
585 Fevzi Can Kahveci 135.—
586 Selçuk Ertür Otelci 3865.—
587 İhsan Koçdemir Terzi 365 —
588 Mustafa Örsoğlu Çinici Beyanname vermemiştir
589 Ahmet Çevik Temizleyici —.—
590 Aziz Bakan Münübüscü 1015.—
591 Beçet Otan Beyanname Vermemişti®.
592 Avni Beliç Tornacı 4190.—
593 İsmail Birgün Marangoz 18835.—
594 Sadık Coşkunyürek Sandık İmali 907 —
595 Hüseyin Çağlayan Muhallebici 1550 —
596 Cevdet Solmaz Kavaf 840.—
597 Nihat Tezel Meyhaneci —.—
598 Ahmet Kalfaoğlu Kuyumcu 2060.—
599 Emin Yanbolulu Nalbur 225.—
600 Timur Demiriz Lokantacı 5900.—
601 Haşan Fehmi Güngc r Zeytinci —. —
602 Ali Birkan Nakliyeci 325 —
603 İsmail Dağdelen Nakliyeci —.—
604 Halit Şener Kahveci —.—■
605 Selim Solmaz K ahveci 305.—
606 Baki Kütahya Lokantacı Beyanname Ver.
607 Halit Güvengiriş İnşaatçı Beyan name Ver.
608 Haşan Yüksel Hafriyatçı 9580.—
609 Aydın Erenoğlu Bakkaliye 11330.—
610 Barbaros Balmumcu Bakkaliye 14200.—
611 Ali Yazıcı Tekel Bayii 1170.—
612 Hatice Kınay G. Menkul İradı 3815.—
613 Mustafa Özergen G. Menkul İradı 9685.—
614 M. Nuri Kumla Zeytinci 6360.—
615 Latif Erken Züccaciyc 700.—
616 M. Halit Büyüköğiit G. Menkul İradı 1165.—
617 Yusuf Böyüköğüt G. Menkul İradı 747.—
618 Naciye Tezsever G. Menkul İradı 1367.—
619 Zeynel Kaya Nakliyeci
620 Ali Bakır Nakliyeci —
621 Hüseyin Erber Nakliyeci 3625.—
622 Cemal Erkur İnşaat Müt. 7480.—
623 Kemal Erkul » » I3II5.—

İlçe kongremize iştirak edecek Delege ve Temsilci seçimlerinin yapılacağı mahal 
ve tarih, Tüzüğümüzün 22 nci maddeleri gerince aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Sayın üyelerimizin belirli gün ve saatlerde ilân edilen mahallerde bulunmaları i- 
lân olunur.

Tarih Gün Muhtarlık Bölgesi saat Toplantı mahali

25 9 1974 Çarşamba Balıkpazarı Mah. 21.30 İlçe merkezi
26 » » Perşembe Demirsubaşı » » » » ı>
27 » » Cuma Halitpaşa » » > » »
28 » » Cumartesi Orhaniye » » » * >
29 » » Pazar Osmaniye » » » »
30 » » Pazartesi Yeni » » » > »
I 10 » Salı Hamidiye » » » » »
2 » » Çarşamba Hisartepe » » M » »
3 » » Perşembe Kayhan » » » » >

25 9 » Çarşamba Kurşunlu Köyü 18.00 Köy Kahvesi
» » » » Genç Ali » 21.30 » J»
26 » » Perşembe Kurtul » 18.00 » »
» » » » Engürücük » 21.30 » »
27 » » Cuma Yeniköy » 18.00 » »
» » » » Adliye » 21.30 » »
28 » » Cumartesi Katırlı » 18.00 » »
» » » » Hamidiye » 21.30 » »
29 » » Pazar Fevziye » 17.00 » >
» » » » Şükriye » 21.30 » »
30 » » Pazartesi Şahinyurdu » 18.30 » •
» » » Cihatlı 21.30 • «

I 10 ” Salı Küçük Kumla 18.00 «r «
tt » » Büyük Kumla " 21.30 •
2 " Çarşamba Karacaali 18.00
210 1974 Çarşamba Narlı Köyü 21.30 Köy Kahvesi
3 10 1974 Perşembe Hayriye Köyü 18.30 Köy Kahvesi
3 10 1974 Perşembe Selimiye Köyü 21.30 Köy Kahvesi
4 10 1974 Cuma Kapaklı Köyü 18.00 Köy Kahveri
4 10 1974 Cuma Fıstıklı Köyü 21.30 Köy Kahvesi
5 10 1974 Cumartesi Haydariye Köyü 21.30 köy kahvesi
6 10 1974 Pazar Armutlu Nahiyesi 18.00 köy kahvesi
6 10 1974 Pazar Mecidiye köyü 21.30 köy kahvesi
7 10 1974 Pazartesi Umurbey Nahiye s. 1800 köy kahvesi
7 10 1974 Pazartesi Muratoba köyü 21.30 köy kahvesi
8 10 1974 Salı Güvenli köyü 21.30 köy kahvesi
9 10 1974 Çarşamba Fmdıcak köyü 21.30 köy kahvesi

Gemlik C.H.P. İlçe Yönetim kurulu Başkanhğıdan
KONGERE İLANI

İlçe Gençlik Kolumuz Kongeresi 29. 9. 1974 Pazar günü saat 11de İlçe Merkez 
binasında yapılacaktır.

Sayın üyelerin mezkûr gün ve saatta kongereye teşrifleri ilan olunur.

Gemlik C.H.P. tlçe Y.K. Bşk.
Danış Ekim

GtNDEM :
I- Açılış Divan heyeti seçimi
2- Saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma ve hesap raporlarının okunması
4- Raporlar üzerinde konuşmalar
5- Y önetim kurulunun İbrası
6- Seçimler
7- Dilek ve serbest konuşmalar
8- Kapanış
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Lise ve Ortaokullara IX. Milli Eğitim 
Şûrasının Getirdiği Yenilikler

A - Ders Dağıtımı :

Türk Eğitim sisteminin, bir yandan, Türk vatandaş* B 
lannın ilgi, istidat ve yeteneklerine; öte yanda, ekono- R 
mik. sosyal ve kültürel kalkınmamızın ihtiyaçlarına den- B 
gelî olarak cevap verecek biçimde yeniden düzenlen- B 
mesi IX. Millî Eğitim Şûrası kararları ile yeni bir aşa
maya ulaşmıştır.

Getirilen bu yeniliklerin neler olduğu ve bunlardan 
hangilerinin Ortaokul ve Lisede uygulanmaya başlana
cağı konularında Velilerimize kısa olarak tanıtıcı bilgi* B 
ler Gazetemiz kanalı ite verilmeye çalışıcaktır.

1 - Ortaokuldaki Ders çeşitleri değiştirildi;

a-) Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi dersleri kal- B 
dınlarak her üç sınıfta da bunların yerine Sosyal Bil- B 
giler dersi konulmuştur. Okutulacak konular azaltıldığı B 
gibi haftalık ders sayısı da 1. ve 2. sınıflarda üçe, 3. ■ 
sınıfta ise dörde indirilmiştir. ' ;

b-) Fizik, Kimya, Tabiat Bilgisi dersleri de Fen Bil- I 
gisi ismi altında birleştirilmiş ve ders saatleri üçer saat B 
olmuştur. |j

c-) Ortak derslere haftada bir saat olmak üzere B 
Ahlâk dersi eklenmiştir.

d) Çevre olanaktan dikkate alınarak haftada en az B 
dört saat seçmeli ders konulmuştur. İş ve Teknik Eği
tim, El Sanatları, Ev Ekonomisi, Tarım, İşletmecilik, Gü- I 
zel Sanatlar, Yabancı dil, Fotoğrafçılık, Kampçılık ve 
Yavrukurt, Trafik, Kütüphane bilgisi) bu derslerden uy
gun olanı okulca seçildikten sonra öğrenci istediğini 
okuyabilecektir. i

2- Lise bölümlerinin ders dağıtımında büyük bir B 
değişiklik yapılmamıştır. Lise 1. ve 2 Sınıflara birer ® 
saatlik Ahlâk dersleri eklenmiştir. Astronomi seçmeli B 
ders haline getirilmiştir. Matematik ve İngilizce ders B 
saatlerinde birer saatlik azalma yapılmıştır.

3- Ortaokul ve Liselerde üçer saatlik Rehberlik ye 
Eğitsel çalışmalar yapılacak:

Bu çalışmalar sınıf ve eğitsel kol öğretmenleri B 
tarafından yürütülecek ve öğrencilerin kişisel sorunla- 
nnın çözümlenmesi, noksanlarının giderilmesi gibi çalış- B 
malar yapılacaktır. Böylece öğrencinin kişilik kazanması 
ve okula ve çevreye uyumu sağlanacaktır.

Devamı Var B
Haftaya:

B- Sene içinde ve Sonunda Öğrenci Başarısının ra 
Saptanması.

Not: Sayın Veli ve öğrenciler, Değişikliklerle ilgili ■ 
soruların Gazelimize gönderebilirsiniz.

ZAYt
Veteriner Astsubay diblomamı kaybet- 

m Hükümsüzdür,
Osman ÇETINKAYA

DUYURU
TÖB-DER Gemlik 

Şubemizin Bürosu 7. 
9.1974 tarihinden İh
tı baren aşağıdaki ad
rese taşınmıştır. Üye
lerimize duyurulur.

TÖB-DER 
YÖN. KUR. BŞK.

ADRES: Kayhan Mah.
2. Nolu Cad. 26/B Gemlik

Kiralık Dükkanlar
Müracaat 
ALİ ŞİRİN

2. S. Devamı 
olma anlaşılırsa kısa bir dönem için azınlık hükü- 
metide düşünülebillnir. Yanlız burada oyuna gelmek 
içinde çok dikkat etmek gereklidir.

Öbür olasılıklar ise" Erbakan Hocanın da 
önerisi - sağ koalisyon kurulmasıdır. Bu omurlu ol- 
amıyacağı gibi DP ile AP arasındaki liderler ko
nusundaki buzlar kolay kolay eriyeceğe benzememek
tedir. Siiyelman Demirel’siz bir sağ koalisyon 
olmıyacağına göre bu işe DP de yanaşmıyacaktır. 
Bu durum içinde DP siz sağ koalisyon aritmetiksel 
olarak kurulamıyacaktır. Öyle ise- tüm gözler DP 
ye çevrilmiş durumdadır. Çözüm DP nin tutumuyla 
ortaya çıkacaktır. Aralık ayında yapılacak seçimler 
konusunda ise - tüm partilerin seçimlerden kaçmayız 
demesine rahmen - yanasılacağı çok zor bir ihti
maldir. Önümüzdeki günler çözümün anahtarı 
olacaktır.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
974/404

Gemlik Kurşunlu köyünün Kanarya mevkiinde kain şarken Müftü (köy vakfı 
batısı Ömer Güney kuzeyi yol güneyi sahibi senet zeytinliği ile çevrili gayrimeukulün 
senetsizden Halil İbrahim Yönay vekili avukat Halil Seyroen tarafından talep ve dava 
edildiğinden iş bu gayri menkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların 
ilan tarihinden itibaren üç ay içersinde delilleri ile birlikte hakimliğimize müracaatla
rını teminen ilan olunur.
o ©O©©©©©©©©©©©©©©©©•©•©•©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©OOOOO9©©©©—©O 
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î Açık Artırma İle Odun ve Sanayi Satılacaktır
o Köyümüz mezarlığında kesilmiş , depolanmış
o 177 Ad. — 30,737 m3 - meşe küçük boy
o 102 Ad. — 10,182 m3 - kayın normal boy
o 279 Ad. — 40.919 m3o
O 40,919 m3 Tomruk sanayi ile 94 ster meşe kayın odun açık artırma süretiy- ] 
o le 27 9 1974 cuma günü saat 14.30 da köyümüz muhtarlık binasında yapılacaktır. ]
o İlgilere duyurulur. 20 9 1974
o Fevziye Köyü Muh.
o
g Haşan Kaya
O©e0990©99©©0e9©999©09990©9©9©©©©9999©e9e©9Q0999©999©©9©99©9©®ee***M1

Gece Sular akmalı
İlçemizde gece saat 24.00 

dan sonra suların kesilmesine 
ramazan ayında da devam et 
mesi i zerine halkımız şikayet 
çi olmaya başlamıştır.

Sahurda suların akmama
sı bilhassa ev kadınlarını çok 
sıkıntıda bırakmaktadır. Bele
diye yetkililerinin ramazan sü
resince suları tam gün akıt
maları halkımıza büyük rahat
lık getireceği kanısındayız. 
Gereken ilgiyi bekliyoruz.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Gazetemize gönderilen yazılann yayınlansı veya ya 
yılnamasnın geri gönderilmez.

Gazetemizin yıllık abnomna tutan 16.00 TL dır.
Dış ülkeler yıllık abonmna tutan 40.00 TL dır.

İLANLAR
1191 sayılı basın ilan yasası gereğince yayınlana

cak resmî ilânlar sütun cm 20 TL
Mahkeme ilânlan sütun cm 10 TL dır.
Özel ilânlar pazarlıkla almır.
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İdare yeri : Şirin pasajı 
TEL. T9T — GEMLİK

Dizgi ve Baskı Körfez Basımevi
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3 KARDEŞLER
TİCARET

EROL GÜLER ve KARDEŞLERİ

İstiklâl Caddesi (Ziraat Bankası yanı) Tel 797

Sayın Gemliklilerin hizmetine
Pek yakında bol çeşit ve her türlü

Emaye, Gaz ve 
Kömür SOBA
ÇEŞİTLERİ

kolaylıklarla giriyoruz
fabrika fiatına

Parçalı Yekim
VEUl Hail 
P.V.ÇJ Yolluk
HUZUR 
yaylı - yaysız yatak 
Emprime Sünger Batta
niye ve Yatak örtüleri 

jikî ıı^ /vır

non woven yer döşemeleri

Güney Sanayii 
PELUS Halı 
Seccade ve 
Yollukları Dikiş Makinesi Çeşitleri

Portatif Piknik eşyaları
Buharlı Ütüler
Emaye Mutfak Eşyaları

lEdfî 2^. ZDEj
BEBE—Çocuk arabaları Çocuk Bisiklet Çeşitleri

KİAROH-UHCS
MARLEY YER DÖŞEMELERİ

Fırınlanmış gürgenden Süpürgelik 
ve lambri Sohben seslileri

s ZÂYİ
o 15. 11. 1974 vadeli 9.000 TL. Iık ve 1. 30. 1975 t 
o vadeli 9.000 TL. Iık senetlerimi kaybettim. Bu * 
o senetlerde borçlu görülen Hüseyin Dursun aynı • 
o senetlere kefil olan Osman Bahçekapulu dokuz • 
® Kardeşler Firmasıdır. Bu iki senet evimden ça- • 
g lınmıştır. Muteber değildir. Duyurulur.
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C.H.P. Delege 
Toplantıları
Başladı

İlçe Yönetim Kurulunu 
saptıyacak olan C. H- P. ma
rt aile ve Köy Delege-Temsilci 
seçimleri 25. 9. 1974 Çarşam
ba günü başlamıştır.

Önce üçe Merkezindeki 
mahallelerden başiıyan seçim 
isine devam edilmektedir Bu
güne dek Baiıkpazan, Demir- 
sucaşı. -‘alitpaşa. Mahallerinin 
delege ve temsilci seçimleri 
saçılmıştır

Bu gece Orhaniye yarın 
gece ise Osmaniye Mahalle
lerinde seçimler yapılacaktır.

Öte yandan 10. Ekim 
günü C. H. P. Kadınlar Kolu 
Başkanlığı için kongre yapı
lacağı öğrenilmiştir.

RENAISSANCE ADLI TURİST GEMİSİ 
LİMANIMIZA BU YIL 2. KEZ GELDİ

Renaıssane adlı turist ge
misi bu yıl ikinci kez lima
nımıza geferek Avrupanın çe
şitli ülkelerinden turist getir
miştir.

26 Eylül 1974 Perşembe 
günü limanımıza 400 turistle

RENAISSANCE Adıı Turist Gemisi Limanımızda Görülüyor

ORTAOKUL TC LİSELER
Salı Günü Öğretime Başlıyor

Ortaokul ve Lîsele 1974 
1975 ders dönemine 1 Ekim 
salı sabahı şbalayacaktır.

YOKSUL AİLELERE 
BAĞIŞ TOPLANIYOR

Gemlik Yardım Sevenler 
Demeği ramazanda yoksul ai
lelere yardım etmeğe başla
mıştır.

Bu nedenle Yardım Se
venler Derneği üyeleri ev ev 
dolaşarak yoksullara yardım 
toplamağa başlamıştır Öte 
yandan da halkımızın zekât* 
lannı yardım Sevenler Deme
ğine vermeleri dernek yetkili
lerince istenmiştir.

gelen Renaıssance turist ge
misi Bursa ve İznik'teki tari
hi ve turistik yerleri gezmiş, 
kasabamızda ve Bursa'da a- 
hşverişte bulunduktan sonra 
aynı gön saat 24.00 te lima
nımızdan ayrılmıştır.

Dokuz yeni öğretmen ile 
yeni öğretim yılına girecek 
olan Gemlik Ortaokul ve Li
sesinde bu yıl 9. Milli Eğitim 
Şurasında alınan yeni kararlar 
uygulanacaktır. Buna göre;o- 
kutulacak konular azaltılacak 
tarih, Corafya ye Yurtbiigisi 
dersleri Sosyal Bilgiler adı al
tında birleştirilecektir. Fizik, 
Kimya, Tabiat Bigisi dersleri 
de Fen Bilgisi dersleri adı al
tında birleştirilmiş, ders prog
ramlarına AHLÂK dersleri ek
lenmiştir. Şuranın getirdiği 
yeniliklerin önemlilerinden biri 
de haftada dört saat seçmeli 
derslerin konulmasıdır. Lise 
de ise.Asronomi seçmeli ders 
haline getirilmiş, matematik ve 
İngilizce ders eri birer saat a- 
za İtilmiştir.

150 Hektar 
orman 
yandı

23. Eylül Pazartesi günü 
Narlı Köyü ormanlarında çıkan 
orman yangını güçlükle ön
lenmiştir.

Nasıl çıktığı öğrenilemiyen 
orman yangını kısa zamanda 
büyüyerek 150 hektarlık alanın 
yanmasına neden olmuştur.

Köylülerin ve askerlerin 
yardımıyla 24 Eylül Salı Sabahı 
saat 7.00 de kontrol altına 
alınmış daha sonra söndürül
müştür.

Zeytin Rekoltesi
Rekor düzeyde

Gemlik Ziraat Mühendis
liği yetkilileri, Gemlik'te zey
tin rekoltesinin geçen yıla o- 
ranla 3,5 milyon kiloluk bir 
artışla rekor düzeye ulaştığı
nı açıkladılar. Geçen yıl 14 
milyon kilo sofralık, 3,5 mil
yon kilo yağlık olmak üzere 
17,5 milyon kilo zeytin üre
tildiğini söyleyen yetkililer, bu 
miktarın önümüzdeki üretim 
döneminde 21 milyon kilo o- 
larak tahmili edildiğini bildir
diler.

YAĞIŞLAR YARARLI OLURKEN 
FIRTINA ZARAR YAPTI

Yurdumuzun batı bölge
sini etkisi altına alan yağış
lar ilçemizde zeytin ürününe 
yararlı olurken bazı ille.de ssl 
baskınlarına yol açmıştır.

Yağmurla gelen şiddetli

GEMLİK’in FAKİR BABASI

ŞÜKRÜ 
ŞEHOL’un

Ölümünün 1. yılına ras- 
lıyan 13 Ekim 1974 pazar gü
nü ( kadir gecesinden evvel) 
yatsı namazından sonra çarşı 
camiinde okunacak mevlit*! şe 
rifine bütün Akraba, dost ve 
Din kardeşlerimizi bekleriz.

AİLESİ

Memnune Şenol

Yetkililer, bereketli yağ
murlar nedeniyle meydana ge
len artışın üreticinin yüzünü 
güldüreceğini, bu arada her 
yıl zeytin ürününe özellikle 
sahil köylerinde büyük zarar 
veren zeytin sineği tahribatı
nın da bu yıl başlamadığını 
söylediler, ilgililer, yüzde 8 o- 
ranında vuruk görülen köy
lerde gerekli tedbirlerin alın
dığını da belirttiler.

( M. Ş. E. )

rüzgâr ise ilçemizde ve köy
lerinde zeytin dallarının farı
masına, ürünün dökülmesine 
yol açmıştır. Buna rağmen 
halk yağışlardan memnun ol
muştur.

ille.de
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Terimler ve Sağcılık^Solculuk

,-?d-t a Qan

Bazı terimler vardır. Belleğimizi zorlayan. 
Gerek okumak-öğrenmek zahmetine katlanmadığı
mızdan, gerek öğrenmekten korktuğumuzdan, gerekse 
öğretilmediğinden bizler belleğimizi zorlayan bu 
konuları, deyimleri veya-genelleme yaparsak-bilgileri 
öğrenmeyiz. Ama öğrenmek için zorlamak gereklidir 
Kişiler, toplumlar eğitilmemiş olabilirler, toplumun 
yarısı veya yarıdan çoğu bilgisiz (cahil) olabilir. 
Burada suçu bireylerde aramak büyük insafsızlık 
olur. Toplamların kurulu düzenleri vede bu düzen
lerin koruyucuları kendi çıkarlarına yarıyan bir 
düzeni bozmak istemezler. Bunu halk ağzıyla söy
lersek" Kendilerini ölüme mahûm etmezler." Öyleyse 
kurulu düzen yaşamalı, savunucular yaşamalı, eski 
defterler açılmalı, zamanımızı eskinin başarılanıyla 
öğünerek geçirmeli ki düzen savunucuları kendi
lerinden sonrakilere emin yarınlar emanet etsin. 
Saydığımız nedenlerle kitleler iyi düşünmemeli 
çok okumamalı, gerçekleri görmemelidir. Ne denli 
bilgisiz kalırsak düzen o denli yaşar, düzeni o den
li yaşatırlar. Öyleyse bu tür kitleler ne denli büyük 
olursa düzeni savunanlar o denli rahat ederler.

Biz temelden ayrılmadan başta değindiğimiz 
gibi bu yazımızda bazı kavramları anlatmak istiyo
ruz. Yazının başlığı olduğu gibi konumuzu" SAĞCILIK 
SOLCULUK" terimleridir. Günlük yaşantımızda her 
zaman karşılaştığımız ama çoğunun neyin ne oldu
ğunu bilmediği, kulaktan dolma bilgilerle bilgisizce 
konuştuğu bu iki terimin bilimsel açıklamalarını 
Orhan Hançerlioğlu’nun "Felsefe Sözlüğü" adlı ya
pıtından kendimizden bir şey katmadan aktarıyoruz.

SAĞCILIK : (Osmanlıca Muhafazakârlık) Tutu
culuk ve gericilik tutumu... Sağcılık hiçbir yenileş
meyi istemiyerek kurulu düzenin olduğu gibi korun
masını savunan ve bu bakımdan evrimsel değişikliği 
yeğliyen solculuğun karşısında yer alan tutumdur. 
Siyasal eğilimleri sağcılık ve solculuk olarak nitele
mek 1789 Fransız Devrİmiyle başlamıştır. Fransız 
devrlminden sonra Ulusal Mecliste yeni düşüncelerin 
savunucuları solda, eski düzenden yana olanlar sağda 
oturmuşlardı. Bu olaydan sonra sağ ve sol,-siyasal an
lamda terimleşmiştlr. Sağcılık; tüm varlıkları dura
ğan değişmez, sonsuz, kesin ve mutlak sayan metafizik 
dünya görüşüdür. Bilimsel alanda mekanikçldirler, 
eşdeğişle sayısız hareket biçimleri içinde sadece

$

SORUNU
PARİS - La Figaro ga

zetesi "Filistinli ve Kıbnslı.
x 1ar afişte en iyi urayı işgal - 

ediyor ”başlıkh yazısında , 
özel muhabire atfen genel 
kuruldan bahsetmekte ve 
Kıbrıs meselesiyle ilgili ola
rak şuhları yazmaktadır.

Tarafsızlar grubu Kıb
rıs meselesinin Genel kurul
da mümkün olduğu kadar az 
görüşülmesini istemektedir 
ler Bunları bir kısmı genel 
kuruldaki müzakelerin en
der olarak bir krizi çözdü
ğünü bilmekte bir kısmı ise 
Kıbrıs meselesindeki anlaş
mazlıkların, Israile karşı 

blokta çatlaklıklar meyda 
na getirmesinden çekimek- 
tedirler. La Quotidien Paris 
gazetesi ise Sunday Times 
gazetesine göre Pakistan bir 
plânı olduğunu, buna göre 
Yunanistanın Federalve oc- 
nfederal bir temel üzerinde 
görüşmeleri kabul etmediği
ni buna karşılık ise Tür- 
kiyenin Magosa yakınındaki 
40 bin göçmenin dönmesini 
kabul etmesini istemektedir.

Aynı gazeteye göre Yu
nanistan Avrupa Konseyine 
tekrar girebilmek için 14 

I Eylülde resmen müracaatta 
bulunmuştur. Yunanistanın 
NATO paralementerler Kon
feransı Genel Sekreterine bir 
telgrafla yaptığı ve Kasım 
ayındaki yıllık toplantıya 

। Yunanlı parlementerlerin 
I katılacağını belirten müra

caatında gözlemciler tara-
I fıudan Yunanistan da ya

kında seçimjer yapılacağını 
gösterdiğini bu seçimlerin 
Kasım ayının ilk yarısında 
yapılması ihtimali olduğunu 
yazmaktadır.

şiir köşesi

ÖZGÜRLÜĞE TIRMANIRKEN
Özgürlüğe tırmanır insan
Biz merdiven yapıyoruz çelik kollarımızdan 
Tırman

Başak başaktır özgürlük
avuçlarında kişinin - ülkenin

Dökütmiye görsün toprağa
Bir fidan yeşerir ak - ak
Bir fidan yeşerir

doymaya - aldanmamaya 
Ballarına zincirliyemezsioiz saf kuşları

Özgürlüğe tırmanır insan
Biz merdiven yapıyoruz çelik kollarımızdan 
Tırman

İHSAN TOPÇU

51

SON DEOİŞ
Gözleri kan olsun, bağrın dehnsin
Bensiz yaddelerde gülersen eğer
Toprak yerin olsun, yazın silinsin
Bensiz yaşarsan eğer

Ömrün bir yaprak gibi yerlerde sürünsün
Kara topraklarda çüriyesin
Dünyayı zindan göresin
Bensiz yaşarsan eğer

Takatin kesilsin, vücudunda kalmasın kol
Sarıl dalgalı saçlarına kökünden yo!
Sevinçlerin yerine hicranla dol
Bensiz yaşarsan eğer

germe gömleklerimi dallar başına
Bulansın mendiller kani t yaşına
Az kalmıştı mutluluk dolu yaşamamıza
Mahşerde davacıyım bensiz yaşarsan eğer

Kimse bilmez sarhoşun derdini
Sonunda perişan ettin beni
Sarhoş, it, kopuk ettin beni 
Akıl naradan naraya 
Bensiz yaşarsan eğer

HALİT KORKUSUZ

yerdeğişme hareketini tanırlar, yeri değişen kendisi 
değişmez. Bilimsel evrime karşıdırlar evrim (tekamül) 
terimini gerçek dışı töresel anlamda kullanırlar. 
Sağcı düşüncede İnsan kötüdür ve insanlık kötülüğe 
doğru gitmektedir, bunun İçin de mümkünse daha 
az kötü olan eskiye dönmek ya da hiç değilse ku
rulu düzeni olduğu gibi tutmak ve değişmesine on-

D. S. 5 te

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
974/393

Gemlik Narlı köyünün dere ağzı mevkiinde kain doğusu Haşan Çetin Se'.ahattin 
Çekiçel, Batısı Nizamettin Özdemir, ve dere Kuzeyinde dere Güneyinde Gemlik ar
mutlu yolu ile çevrili gayrilenkulun Bursa Yeşil Caddesi no 5/2 de mukim Selahat- 
tin Çekiçel vekili avukat Fehmi Kararan tarafindan senetsiz adlarına tapuva tescili 
talep ve dava edildiğinden iş bu gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiana da 
bvlunaların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde delilleri ile birlikte
müracaatlarını t e mî nen ilan olunur.
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Lise ve Ortaokullara IX. Milli Eğitim 
Şûrasının Getirdiği Yenilikler

B-) Lise ve Ortaokullarda
SENE İÇİNDE ve SONUNDA ÖĞRENCİ 
BAŞARISININ SAPTANMASI

1-) Doğrudan Sınıf Geçme;

Lise ve Ortaokulda bir öğrencinin sınıf geçebil- 
Imesi için, her dersten hem iki kanaat notu ortalamasının 

en az beş; hem de ikinci kanaat notunun en az beş 
olması gerekir.

Buna göre, birinci kanaat notu ne olursa olsun 
eğer ikinci kanaat notu beşten aşağı olursa o öğrenci 
o dersten doğrudan sınıf geçemez.

Örnek. 1-) Birinci kanaat notu (8)İkinci kanaat notu (4) olursa doğrudan 
sınıf geçemez.

Örnek (2-) Birinci kanaat notu (4)
İkinci kanaat notu (5) geçer. Aksi olsaydı 

geçemezdi.

2-) Bütünlemeye kalma :

Bir dersten iki kanaat notu ortalaması ”5’' 
ten az olan ya da, birinci kanaat notu kaç olursa olsun, 
ikinci kanaat notu "4” ya da daha aşağı olan öğrenci 

İo dersten bütünlemeye kalır. Daha önce, iki kanaat 
notu ortalamasına bakılıyor, ikinci kanaat notu zayıf 
dahi olsa eğer ortalama "5” olursa o dersten geçiliyordu.

Örnek ; Birinci kanaat ikinci kanaat ”4** 
alan öğrenci yeni Yönetmeliğe göre bütünlemeye kalır. 
Eski Yönetmeliğe göre o dersten doğrudan geçerdi.

■ 3-) Bütünleme Kursları ve Bütünleme Sınavları :

Dersler 21 Mayıs’ta sona erer. Bütünlemeye 
kalan öğrenciler için Haziran ayında 4 haftalık kurs 
açılır. Bu kurslar parasızdır. Kursları ders öğretmeni 
yürütür. Öğrenciler kurslara devam etmek zorundadır.

Bütünleme sınavları kurslardan hemen sonra 
yapılır. Bu çalışmalar 10 Temmuzda sona erer. Lise 
ve Ortaokullarda yapılan Bitirme Sınavları kaldırılmıştır.

Bütünleme sınavında *’5° ya da daha yukarı 
not alan öğrenci bu dersten başarılı sayılır. Bütünleme 
sınavları sonunda, kaç dersten olursa olsun, başarısız 
notu olan her öğrencinin durumu hakkında Sınıf Öğ
retmenler Kurulu karar verir.

4-) Sınıf Öğretmenler Kurulu ;

Başarısız notu olan her öğrencinin, diğer 
■ derslerdeki başarısına devam ve disiplin durumuna, 

eğitsel çalışmalarına bakılarak başarısı bütün olarak 
■ değerlendirilir.

Kurul, öğrencinin bir üst sınıfa geçmesine 
karar verebilir. Bu karar, bir dersten başarısız öğrenciler 

, ile yıllık genel başarı ortalaması en az "5” veya daha 
yukarı olan öğrenciler için verilebilir.

Bir üst sınıfa devam etmesi uygun olmayan 
öğrenci hakkında Kurul, veliye, şu tavsiyelerden birine 

■■ uyulmasını yazılı olarak bildirir :
1 öğrenci beklemeye kalır. Gelecek öğretim 
yılında başarısız derslerden sınava girer.

| D. S. 5te

KISA KISA
KÖYLER SU 

KAMPANYASI AÇTI
Gemlik Köylerinden suyu 

olmıyanların en büyük isteği 
sağlıklı bir içme suyuna ka
vuşmasıdır. Bunun için başta 
köy muhtarları, okul müdür
leriyle ilgililere baş vurarak 
köylerine sağlıklı içmesuyuna 
kavuşturmaya çalışmaktadırlar.

MURADOBA KÖYÜ 
SUYA KAVUŞUYOR

İçmesuyu olmıyan büyük 
köylerimizden biride Murad- 
oba'dır. Muradoba Köyü 
Muhtarı, köylüsüyle tekvücut 
olarak su sorunlarını 'çözüme 
ulaştırmak için geçen yıllar 
çalışmalara başlamış YSİ ile 
bilişki kurarak gerekli pro
jeler çıkarılmış, köy katkısı olan 
35.000 TL. yatırılmıştır. Köye 
su getirme çalışmaları 1973 
yılından beri devam etmektedir 
ve önümüzdeki aylarda Mu
radoba Köyü çeşmelerinden 
şırıl şırıl su akacaktır.

Muradobalılar şimdiden 
sularını evlerinde akıyor kabul 
ediyor ve sağlıklı içmesuyuna 
kavuşmayı sabırsızlıkla bekli
yorlar.

NARLI KÖYÜNDE 
SU BULUNDU

Suyu olmıyan köylerimîzin 
biri de NARLI dır. Narlı'nın 
su sorununa YSİ el atmış ve 
su arama çalışmalarına bir 
zaman önce başlanmıştı.

YSİ nin bu çalışmaları 
olumlu sonuç almış ve Köy 
Arkası Elmalı meykiinde yapı
lan sondaj çalışmaları sonunda 
67 metrede yer altı suyu bu
lunmuştur. Alınan bilgiye göre 
suyun akım hızı 27 1/san. 
dir. Suyun yapılan tahlili olum
lu sonuç vermiş ve içme suyu 
özelliklerini taşıdığı saptanmış
tır.

Bulunan suyun gayet çok 
olduğu köyün bugünkü ge
reğini karşılayacağı veda ar
tacağı öğrenilmiştir. Köy Muh
tarı bu suyun Narlı Köyüne 
ait olduğunu ve yakında proje 
çalışmalarına başlanacağını 
açıklamıştır.

0 O O o o
0

Blı (VAHİT) vardı...
O _
o ~ Ali Memduh Ertuogo

EMEKLİ HAKİM 
O 
O 
o

O Sayın VAHİT BURSALI doıtımuo vrfatmda 
9 Gemlik'te bulunmuyordum. Bu acı haberi Ankara 
o dönüşü öğrendim.
o . , . . , .o O! gerçekten Vahit'ti, eşsizdi ve tekti.
O Son derecede mütevazı, an yürekli, ağırbaşlı, 
O dostluğuna güvenilir ve sözlerine inanılır bir zattı. 
O Herkese karşı hürmet, saygı, sevgi ve şefkat duy- 
o gular ile dolu dolu idi.
® Bir karşılaşmamızda ezilerek (Sizden bir istirha 
2 mim olacak.) şeklindeki hitabına: (Böyle bir iste- 
O Hiniz bizim için yerine getirilmesi gerekli bir dost- 
9 luk ödevidir.) cevabını verdim. (Sizi ayakta rahat - 
9 sız etmeyeyim, filan günü bu saatte şu yerde bn- 
Q luşabilirmiyiz.) dediler. Ben randövime vaktinden 
o do önce gittim ve bir hayli da bekledim. Her ne- 
2 dense gelmediler. Bir işim nedeni ile evde bulun- 
* mam gerektiğini, geldiklerinde evde kendilerini bek- 
O lediğimi oradakilere tenbih ederek ayrıldım
Q Başka bir günkü karşılaşmamızda; rand.viye 
s geç gelmiş ve beni bekletmiş olduğu için defa ar- 
• ca özür diledikten sonra sıkıntı olurum da ünceoi 
o ile eve gelemediğini bildirmişti. Halbuki dostlar a- 
o rasında böylesine tutum için bir gerekte yoktu.
2 Bu geçimi yalnız merhumun ne kadar iare f 
o kirli aşırı duygulu bir kişi olduğunu belirlemek a* 
O maçı ile kaydediyorum, 
o
g Şehit Cemal okulu müdürü Necati Bey in e- 
g mekliye ayrılması nedenile boşalan yerine 7 ar ve- 
2 kâlet eden sayın Bursalı bu müddet için i» bir do 
© fa olsun müdür koltuğuna oturmamış g'rrnıı tab- 
o ta sandalye üzerinde yürütmüştür, en kıdemli r 
O retmen sıfatı ile müdürlüğe getirilmek ninem»- 
o de, sayın Bursalı; buna karşı çıkmıştı
o Bu jesti kendisini o makama layık göremedı- 
O ği Veya müdürlük görevini yerine getirebilme ra 
O cimden yoksun bulunduğu için dağıldı elbette. Bu 
O asilena feragatin altında, arkadaşları üstünde b * O . °O makam bir emri komando yetkilisine «ıb; kaşı 
2 olmaktan kaçınma duygusu yatmakta idi.
8 Bu örnekte, savın hocamız Vahit BsrçaJız:-
0 J
O mevki, makam.fors ve buulam kakh olarak o ’
® cağı övünç ve kıvançtan uzakta ioee düşünceli w 
2 içten duygulu bir zat bulunduğu gerçegmi
2 vurması bakımından bizce önem taşır.
® -A.g Büyüklere: değerli bir ark a duş. Ona ynşhlam t
2 candan bir kardeş, küçüklere: smıjışun melek 
2 gibi bir ağabey ve çocuklarada tadı andarile dainp 
2 dolup taşan şefkat yüklü tur baba bâr boca âdi n. 
Q
o Kendisine Ulu TANRI maadan saafl-» rtkss dt-
• lerken kedirli ailesinin bûvük ve aaatadmnz ao-0
2 lanna candan iştirek ederiz.

Anılmivı ve sayzimay* duğoı bir (V A H t T) 
• vardı... o
2*ooooococ«o«o£o«oo000coo«
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1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak 

kim ne ödedi

gününden itibaren aşağıdaki adrese taşınmıştır. Üyele
rimize duyurulur.

TÖB - DER Yön. Kur.
Bşk

624 İsmail Er kul inşaat Müt. 12905.—
c25 İbrahim E kral •> •• 12800.-
ÖL ö Selahattin Arı Nakliyeci 475.—
627 Vedat Çırpan Turşu İmali 5250.—
628 Erdoğan Tolga İnşaat Müt. Beyanname Ver-
629 Münür Turan Muhasebeci 8000.—
630 Esat Akay Motorcu ——
ebl Bahattin Akay Motorcu —-.—
632 Lebibe Akay Motorcu —— ——
633 Haluk Altan Nalburive 26047.—
634 Hüseyin Mete Zeytinci 685.—
635 Cavit Şeker Fotoğrafçı 545.—
636 Oktay Ertür Otel İşletmesi 2047.—
63T Şemsettin Ersöz Aktar 4315.—
638
639

Necati Bağış Nakliyeci 2455 —
785.—Şalim Sevinç Pansiyoncu

640 Mehmet Aslan Enginar» Beyanname Ver.
641 Mehmet İpek Pansiyoncu 265.—
642 Haşan Uygun Terzi 855.—
643 Mithat Şenel Kuaför 447.—
644 Hakkı Ersoy Pansiyoncu 670.—
645 Necdet Özkan Pansiyoncu 1360.—
646 Ziya Atamer Pansiyoncu 1030,—
647 Ruhi Çetintopal Kamyoncu —.—
648 Mustafa Tanış Terzi ——-
649 Nurettin Gülal Pansiyoncu Beyanname Ver.
650 Dursun Köse Beyanname Vermemiştir.
651 İsmail Emeç Peynir İmali 11050.—

Feyzullah Öztürk Doğram açı 345.—
653 Rıza Gencer Nalburiye 5485.—
654 Sezen Oğuz Sandık İmali 485.—
655 Müşerref Yavuz Nakliyeci 390.—
656 Tank çelik Fırıncı 3980.—
657 Ayla Bekçe Avukat 687.—
652 Arif Ayar Gazete Bayii 4375.—
659 Mehmet Ayar Gazete Bayii 3400.—
660 Turan Kahraman Münübüs İşi. 5205 -
661 Mustafa Parlak inşaatçı 37750.-
662 ismet Çam. Otobüs îşletm esi 860.—■
663 Baki Taraklı Zeytinci 1205.—
664 Ahmet Pınarbaşı Börekçi
666 Nuri Üremiş Lokantacı 950.-
666 Gökmen Yazıcı Pansiyoncu —"
667 Gaman Kahraman G, M, Iradı 1415.—
663 Alaattin Tunaboyla Kuaför 138.—
660 Edip Tunaboyla Kuaför 138.—
676 Şükrü Ekim Eczacı 16240.—
671 Hüseyin At^'.k G. M. Iradı 3010.—
672 Osman T'ıuç Beyanname Vermemiştir.
673 Yaşar Erdem inşaat Müh. 280.—

DUYURU

TÖB-DER Gemlik şubemiz 28.9.1974 cumartesi

Adres ; Demirsubaşı Mah.
Çeşme Sok. No. 9 Gemlik

GemB Ms Memurluğundan 
Sayrimenkul Açık Arf hrma İlanı

Dosya No.: 1974/10
Davacı Kurtul Köyünden Lütfiye Demir Vekili Avukat Fehmi Karacan Davalı Aziz Erya- 

vuz Vekili Avukat Nezih Dimili ve Teoman Ekim ile diğer davalılar Havva Gündoğdu. Sa- 
liha Koçak ve Hüseyin Eryavuz aleyhine ikame ettiği izaleyi şuu davasında ;

Murisleri Ahmet Eryavuzdan intikal eden
1 - Engürücük Köyü Gülova Mevkiinde Kain Tapunun 23.11.1960 tarih Pafta 31 Parsel 

1264 ve sahife 1261 de kayıtlı 1500.00 metre kare zeytinlik in 20.000.00 lira değer üzerinden
2 - Aynı Köyün Gölova Mevkiinde kain pafta 31, parsel 1268 sahife 1265 de 2380.00 

metre kare 30.000.00 lira kiymetindeki zeytinliğin
Satılarak hisselerin taksimine satışın mahkemeler Başkatibi Gültekin Altınok tarafından 

yapılmasına karar verilmekle verilen Kararı Davalılar Hüseyin Eryavuz ve Saliha Koçak Tem
yiz etmekle Yarğıtay 6.cı Hukuk Dairesi Başkanlığının 13.9.1974 tarih ve 3599/3719 sayı
lı kararıyie Onanmakla Sulh Hukuk Hakimliğinin 20.5.1974 tarih 1973/161 esas 1974/142 
karar sayılı ilamı kasinleşmiştir.

İş bu kesinleşen ilam gereğince satış talep edilmekle aşağıdaki şartlar dairesinde gay- 
rimenkuller açık artırma ile satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI :
I — Satış 1/11/1974 Cuma günü saat 14.00 den 14.15 e kadar I ci gayrimen

kul, 14.30 dan 14.45 e kadar da ikinci gayrimenkul Gemlik Belediyesinde açık art
tırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüç- 
hanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış maşraflarını geçmek şartı ile i- 
hale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahüdü baki kalmak 
şartiyle II/II/1974 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çı- 
knrılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geç
mesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edaceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil ve
rilebilir. Dellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

3 — İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takı irde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve îklâs Ka
nununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık o- 
lup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1974/10 sayılı dosya numrasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

27 / 9 / 1974
(te. lf. K, 126)___

(-[-) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden ilan
Dosya No 1974/405

Gemlik ilçesi Narlı Köyünden Mehmet Başaran Vekili Avukat Nezih Dimili ve 
Teoman Ekim tarafından Davalılar Hazîneye izafeten Gemlik ilçesi Mal Müdürlüğü 
ve Narlı Köyüne izafeten Narlı Köyü muhtarlığı aleyhine ikame ettiği tescil dava
sında Narlı Köyünün Köy girişinde kain Doğusu Şakir Danar Zeytinliği, Batısı Ha
şan îlter Zeytinliği, Kuzeyi Kumsal Güneyi Yol ile çivrili zeytinliği Müvekkili Meh
met Başaran adına tapuya tescil ettirmek istemektedir. Bu gayrimenkul üzerinde baş
kaca hak iddia edenler varsa üç ay içersinde Mahkememizin 1974/405 Esas sayılı dos
yasına müracaatları ilan olunur.
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Terimler ve Sağcılık-Solculuk
ge/ olmak gerekir. — Bununla beraber her çağda, 

| o çağın koşullarına göre, sağcılık geri düşünceyi 
ye solculuk ileri düşünceyi nitelemiştir.x

SOLCULUK Genel anlamda evrimci ve ilerici tu 
tum. Solculuk doğasal ve toplumsal evrim yasasına 
dayanarak sürekli bir yenileşmek isteğidir,. Sağcı 
îığınkarşısında yer alır.

Solculuğa göre temel devrimdir, insan iyidir 
ve insanlık iyiye doğru gitmektedir, bunun için de 
genel evrime uyarak her an yenileşmek ve o evrimi 

I hızlandırmaya çalışmak gereklidir. Solculara göre 
| her şey değişmektedir, sağcılığa göre hiç bir şey 

değişmez ve ilk anda nasılsa öyledir. Hiç bir şeyin 
değişmediği ve degişmiyeceği inancına rağmen 
değişikliğe engel olmaya çalışmak çabası dogmacı 

[ yönünü belirtir. Her devrimcilik (inkılâpçılık) sol 
J cu/uk. her tutuculuk (muhafazakârlık) sağcılıktır...

Solculuğun sürekli yenileşme karakteri vardır.
Evet her gün bilerek bilmiyerek kullandığımız 

bu terimlerin bilimsel açıklaması kısaca bu kadar.
I Her halde kafamız içinde gibi değilmiş.değilmi (xx)

x) Felsefe Sözlüğü sayfa 273
xx) ” " 287 288

I —

sohbet---

İbrahim ERSÖZ
GEMLİK MÜFTÜSÜ

Lise ve Ortaokullara IX. Millî Eğitim
Şûrasının Getirdiği Yenilikler

2- Öğrenci başarısız olduğu derslere devam 
etmelidir.
3- Öğrenci aynı sınıfı tekrarlamalıdır.
4- Öğrenci yaygın eğitim kurumlarına geçmelidir.

Veli yapılan tavsiyeyi kabul etmezse öteki üç 
yoldan birini seçebilir. Yalnız, itirazın Eylülün ilk haf 
tasından önce Okul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılmalıdır

Devamı Var

1- Yayın eğitim : Örgün eğitimin dışında yapılan 
eğitim (Meslek kursları gibi)

B-) Lise ve Ortaokulda
sene içinde ve sonunda öğrenci başarısının saptanması

Allah birdir. Eşi ve ben
zeri yoktur. Ezeli ve ebedi
dir. (öncesiz ve sonsuzdur.) 
Varlığı zatının iktisatıdır. 
(Başkası tarafından yaratıl
mamıştır.) Zatıyla kaimdir. 
(Varlığı, başkasına ve sebep 
lere muhtaç değildir) Yaşa
tan öldüren, her şeye kadir 
(Gücü yeter) olan odur.

Canlı, cansız bütün mev
cudatı yoktan var eden, var
lıklarını devam ettiren Al
lahü zülcelâldır. Her varlı
ğın nerede, ne zaman, ne 
kadar ve nasıl yaşayacağı
nı, nerede, ne zaman ve na
sıl yok olup öleceğini tayin 
ve takdir eden yine odur.

Başta biz insanlar ol
mak üzere varlık âlemi Al
laha muhtaçtır. Varlıkları
nın devamı (Zaman, mekan, 
hava, su, gıda v. s.) gibi bir 
takım sebeplere bağlıdır. 
Yoktan var olurlar. Sonra 
yine yokluğa dönerler. O- 
mür denilen, varlıkla yok
luk arasındaki müddeti bi
lemedikleri gibi var veya 
yok olmak da ellerinde de-

var ki, insanların bir kıs
mı yolunu ve yönünü şaşı
rarak, sapıtarak Hak ma- 
bud olan Allaha değil de, 
Allahtan başka şeylere tan
rı diye inanmış ve inan
maktadır.

Yaratıcımız, Rabbimiz 
Allahü zülcelâl - İlyas sû
resinde - kendini bizlere en 
güzel ve en açık şekilde ta
nıtmaktadır.

— (Ey Habibim) De ki 
O, Allahtır; bir tektir. Her 
şeyin ( Kanunun) muhtaç 
olduğu Allahtır. Doğurma
dı, doğurulmadı, Ve hiç bir 
şey ona denk olmadı.—

Tevhid sûresi de deni
len bu sûrede özet olarak 
beş esas tesbit etmekteyiz, 
a) Allahın bir tek olduğu, 
b) Herşeyin ona muhtaç ol

duğu.
c) Doğmadığı.
d) Doğurulmadığı.
e) Hiç bir şeyin ona denk 

olmadığı.
Kur'anı Kerim, gerek 

yukarıda mealini verdiğimiz 
Ihlâs sûresinde ve gerekse

bu esasları üç kısımda ö- 
zetleyebiliriz.

1- Kur'anı Kerîm yere, 
göğe, yerdeki ve gökteki var
lıklara, bunların nizamı in
tizamına dikkatimizi çekip 
aklî delillerle yaratıcımızı 
(Allahü zül celâli) bilmeye 
bulmaya sevk eder. Bu mn- 
azzam varlıklar âleminin, 
aralarındaki nizam ve inti
zamın kendiliğinden (Tabi
attan) ve tesadüfi olarak 
kurulup devam etmesi müm
kün değildir. Bunları var 
eden, o nizamı kuran bir 
kuvvet, bir kudret vardır. 
İşte o kuvvet, o kudret Al
lahtır.

2- Kur anı Kerim Alla
hın isimlerini, sıfatlarını, iş
lerini bildirmek sûretiyle 
bize Allahı tanıtır ve öğretir.

3- Allahın zatını hakkıy 
la ve hakikatıyla görüp bil
memiz mümkün ölmediğin
den gıyâben (Görmeden) i- 
nanmamız işaret edilmek
tedir.

Göz ( Dünyada ) Allahı 
göremez .Fakat gönül onun 
varlığını sezer. Görüyormuş 
gibi ona inanır. Bazı kim
seler, görülmeyen akıl ve 
ruhlarının varlığını kabul e- 
derler de, göremedikleri ge
rekçesiyle Allahın varlığına 
inanmak istemezler. Hayat
ları tezatler içinde geçen 
bu kişilere akla uygun ne

C.H.P İlçe Kadın Kolu Başkanlığından
KONGRE İLANI

tlçe Kadınkolumuz Kongresi 10.10.1974 Perşem 
he günü saat H30 da İlçe Merkez Binasında yapı 
lacaktır. Sayın üyelerin mezkûr gün ve saatta kong 
reye teşrifleri ilan olunur.

GEMLİK C.H.P. İLÇE KADIN KOLU 
BAŞKANI İHSAN BİRSEN GÜLER

GÜNDEM
I- Açılış divan heyeti seçimi 2- Saygı duruşu 

3- Yönetim kurulu çalışma ve hesap raporunun o* 
kanması 4- Raporlar üzerinde konuşmalar 5- Yöne 
tim kurulunun ibrası 6» Seçimler 7- Dilek ve ser 
bett konuşmalar B- Kapanış

ğildir.
Akıl ve fikir sahibi ol

duğu için mevcüdâtın en 
şereflisi olan insan, Allahı 
bilmek ve ona inanmakla 
mükelleftir. Zaten bu iman 
duygusu insanın fıtratında 
mevcuttur. İlk insan Hz. A- 
demden buyana insanlık ta
rihi gözden geçirilirse, in
sanların, hak veya batıl 
mutlaka bir inancın sahibi 
oldukları görülür. Şu kadar

diğer sûrelerinde, insanların 
içine düştüğü yanlışlıkları 
düzeltmiştir. Allahı bilme
nin, ona inanmanın en doğ
ru esaslarını tesbit edip 
yollarını göstermiştir. Biz

kadar delil getirseniz boş
tur. Çünkü inanmazlar. Çün
kü Hak ve hakikat* karşı 
kalbleri mühürlü, gözleri kör 
kulakları sağırdır. İmamdan 
nasibleri yoktur.

Varlığın bilme ne hacet kürce i âlem He
Yeter isbatma halk ettiği bir zerre bite

- Şinasî -
Bütün cevviyle ecrâmiyle insin tacı mâr olsa» 
Nedir mânası bir kalbin ki âıâkrnda sen yeksffs 

- Mehmet Akif -

İLAN
Gem lik noterliğince 14 Aralık 1973 Tarih ve 7160 numara ile tastikli 294 mü

teselsil numarayı muhtevi yevmiye defteri muhasebicimin işyerini nakü sırasında 
zayi olmuştur Bulunanların insaniyet namına aşağıdaki adresime getirmelerini ricaeden—.

Adres : İbrahim Ersöx
Orhangazi Cad. no. 53

Gemlik
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3 KARDEŞLER
TİCARET

EROL GÜIER ve KARDEŞLERİ
istiklâl Caddesi (Ziraat Bankası yanı) Tel 797
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Sayın Hemşehrilerimiz hizmetinize
30 Eylül Pazartesiden itibaren 

her türlü kolaylıklarla giriyoruz
Pilli ve Ceryanlı 
RADYO ve PİKAP
Çeşitleri

fabrika fiatına
8 halıfDeks 
==£ non -woven yer döşemeleri

ş Güney Sanayii

Emaye, Gaz ve 
Kümü; SOBA 
ÇEŞİTLERİ

Parçalı, Vekteare 75 PELÜŞ Halı
VELÜR Halı Seccade ve
P. VX.il Yolluk Yollaman

O 
</) O

& &
Çocuk Bisiklet Çeşitleri

YAYLI YAYSIZ YATAK 
Emprime Sünger Batta
niye ve Yatak örtüleri

JEJLİJF
Portatif Piknik eşyaları
Buharlı ütüler
Emaye Mutfak Eşyaları

AVİZE
ÇE Ş JtT Kİ

Dikiş Makinesi Çeşitleri

İnşaatçıların
Nazarı Dikatine

İC A R O L U[K S
MARLEY YER DÖŞEMELERİ fİ8X

Fırınlanmış gürgenden Süpürgelik ve 
Lambri» Şohben çeşitleri Tel.: 797
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İdare yeri : Şirin pasajı
H TEL. T9T — GEMLİK

Dizgi ve Baskı Körfez Basımevi
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Sayın Gemlikliler, 

İnşaatçılara ve Müteahhitlere
Kaliteli malzeme, Temiz İşçilik, Tecrübeli ele

manlar, zamanında teslim şartları ile

KARADENİZ ÇİNİ SANAYİİ
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HER RENK MOZAYİK BULUNUR
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Terimler ve Sağcılık-SolcM
gel olmak gerekir.... Bununla beraber har çağda. 
o çağın koşullarına göre, sağcılık geri düşünceyi 

, ve solculuk i/eri düşünceyi nitelemiştir. x
SOLCULUK Genel anlamda evrimci ve ilerici tu 

tum. Solculuk doğasal ve toplumsal evrim yasasına ‘ 
‘ dayanarak sürekli bir yenileşmek isteğidir. Sağcı I 
Iığınkarşısında yer alır.

Solculuğa göre temel devrimdir, İnsan iyidir 
ve insanlık iyiye doğru gitmektedir, bunun için de 
genel evrime uyarak her an yenileşmek ve o evrimi | 
hızlandırmaya çalışmak gereklidir. Solculara göre 
her şey değişmektedir, sağcılığa göre hiç bir şey ı 
değişmez ve ilk anda nasılsa öyledir. Hiç bir şeyin ’ 
değişmediği ve degişmiyeceği inancına rağmen ' 
değişikliğe engel olmaya çalışmak çabası dogmacı i 
yönünü belirtir. Her devrimcilik (inkılâpçılık) sol ] 

I culuk, her tutuculuk (muhafazakârlık) sağcılıktır... ■ 
Solculuğun sürekli yenileşme karakteri vardır.

Evet her gün bilerek bilmiyerek kullandığımız 
hu terimlerin bilimsel açıklaması kısaca bu kadar. 
Her halde kafamız içinde gibi değilmiş.değilmı (xx) j
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İbrahim ERSÖZ

Lise ve Ortaokullara IX. Millî Eğitim
Şûrasının Getirdiği Yenilikler

2- Öğrenci başarısız olduğu derslere devam 
etmelidir.
3- Öğrenci aynı sınıfı tekrarlamalıdır.
4- Öğrenci yaygın eğitim kuramlarına geçmelidir.

Veli yapılan tavsiyeyi kabul etmezse öteki üç 
yoldan birini seçebilir. Yalnız, itirazın Eylülün ilk haf 
tasından önce Okul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılmalıdır

Devamı Var

1- Yayın eğitim : Örgün eğitimin dışında yapılan 
eğitim (Meslek kurstan gibi)

B-) Lise ve Ortaokulda
sene içinde ve sonunda öğrenci başarısının saptanması

C.H.P İlçe Kadın Kolu Başkanlığından 
KONGRE İLANI

îtçe Kadın kolumuz Kongresi 10.10,1974 Perçem 
be günü saat 11.30 da İlçe Merkez Binasında yapı 
laeaktır. Sayın üyelerin mezkûr gün ve saatta kong 
reye teşrifleri ilan olunur.

GEMLİK C.H.P. İLÇE KADIN KOLU 
BAŞKANI İHSAN BİRSEN GÜLER

GÜNDEM
J- Açılış divan heyeti seçimi 2- Saygı duruşu 

3- Yönetim kurulu çalışma ve hesap raporunun o* 
kanması 4- Raporlar üzerinde konuşmalar 5- Yöne 
tim kurulanan ibrası 6» Seçimler 7- Dilek ve ser 
be«t konuşmalar 8- Kapanış

Allah birdir. Eşi ve ben- 
I zeri yoktur. Ezeli ve ebedi

dir. (öncesiz ve sonsuzdur.) 
Varlığı zatının iktisatıdır. 
(Başkası tarafından yaratıl
mamıştır.) Zatıyla kaimdir. 
(Varlığı, başkasına ve sebep 
lere muhtaç değildir) Yaşa
tan öldüren, her şeye kadir 
(Gücü yeter) olan odur.

Canlı, cansız bütün mev
cudatı yoktan var eden, var
lıklarını devam ettiren Al
lahü zülcelâldır. Her varlı
ğın nerede, ne zaman, ne 
kadar ve nasıl yaşayacağı
nı, nerede, ne zaman ve na
sıl yok olup öleceğini tayin 
ve takdir eden yine odur.

Başta biz insanlar ol
mak üzere varlık âlemi Al
laha muhtaçtır. Varlıkları
nın devamı (Zaman, mekan, 
hava, su, gıda v.s.) gibi bir 
takım sebeplere bağlıdır. 
Yoktan var olurlar. Sonra 
yine yokluğa dönerler. Ö- 
mür denilen, varlıkla yok
luk arasındaki müddeti bi
lemedikleri gibi var veya 
yok olmak da ellerinde de
ğildir.

Akıl ve fikir sahibi ol
duğu için mevcüdâtın en 
şereflisi olan insan, Allahı 
bilmek ve ona inanmakla 
mükelleftir. Zaten bu iman 
duygusu insanın fıtratında 
mevcuttur. İlk insan Hz. A- 
demden buyana insanlık ta
rihi gözden geçirilirse, in
sanların, hak veya batıl 
mutlaka bir inancın sahibi 
oldukları görülür. Şu kadar

GEMLİK MÜFTÜSÜ

var ki, insanların bir kıs
mı yolunu ve yönünü şaşı
rarak, sapıtarak Hak ma - 
bud olan Allaha değil de, 
Allahtan başka şeylere tan
rı diye inanmış ve inan
maktadır.

Yaratıcımız, Rabbimiz 
Allahü zülcelâl - llyas sû
resinde - kendini bizlere en 
güzel ve en açık şekilde ta
nıtmaktadır.

— (Ey Habibim) De ki 
O, Allahtır; bir tektir. Her 
şeyin (Kanunun) muhtaç 
olduğu Allahtır. Doğurma
dı, doğurulmadı. Ve hiç bir 
şey ona denk olmadı.—

Tevhid sûresi de deni
len bu sûrede özet olarak 
beş esas tesbit etmekteyiz, 
a) Allahın bir tek olduğu, 
b) Herşeyin ona muhtaç ol

duğu.
c) Doğmadığı.
d) Doğurulmadığı.
e) Hiç bir şeyin ona denk 

olmadığı.
Kur'anı Kerim, gerek 

yukarıda meâlini verdiğimiz 
îhlâs sûresinde ve gerekse 
diğer sûrelerinde, insanların 
içine düştüğü yanlışlıkları 
düzeltmiştir. Allahı bilme
nin, ona inanmanın en doğ
ru esaslarını tesbit edip 
yollarını göstermiştir. Biz 

Varlığın bilme ne hacet kürrei âlem ile
Yeter isbatına halk ettiği bir zerre bile 

- Şinasî -

Bütün cevviyle ecrâmiyle insin tar'ı mâr olsun
Nedir mânası bir kalbin ki âtâkında sen yoksun

- Mehmet Akif -

bu esasları üç kısımda ö- 
zetleyebiliriz.

1- Kur'anı Kerim yere, 
göğe, yerdeki ve gökteki var
lıklara, bunların nizamı in
tizamına dikkatimizi çekip 
aklî delillerle yaratıcımızı 
(Allahü zülcelâli) bilmeye 
bulmaya sevk eder. Bu mu
azzam varlıklar âleminin, 
aralarındaki nizam ve inti
zamın kendiliğinden (Tabi
attan) ve tesadüfi olarak 
kurulup devam etmesi müm
kün değildir. Bunları var 
eden, o nizamı kuran bir 
kuvvet, bir kudret vardır, 
işte o kuvvet, o kudret Al
lahtır.

2- Kur'anı Kerim Alla
hın isimlerini, sıfatlarını, iş
lerini bildirmek süreriyle 
bize Allahı tanıtır ve öğretir.

3- Allahın zatım hakkıy 
la ve hakikatıyla görüp bil
memiz mümkün olmadığm- 
den gıyâben (Görmeden) i- 
nanmamız işaret edilmek
tedir.

Göz (Dünyada) Allahı 
göremez .Fakat gönül onun 
varlığını sezer. Görüyormuş 
gibi ona inanır. Bazı kim
seler, görülmeyen akıl ve 
ruhlarının varlığını kabul e- 
derler de, göremedikleri ge
rekçesiyle Allahın varlığına 
inanmak istemezler. Hayat- | 
lan tezatler içinde geçen 
bu kişilere akla uygun ne 
kadar delil getirseniz boş
tur. Çünkü inanmazlar. Çün
kü Hak ve hakikata karşı 
kalblerî mühürlü, gözleri kör 
kulakları sağırdır. îmandan 
nasibleri yoktur.

İLAN
Gemlik noterliğimse 14 Aralık 1973 Tarih ve 7160 numara ile lastikli 294 mü

teselsil numarayı muhtevi yevmiye defteri muhasebicimin işyerini nakil Sırasında 
zayi olmuştur Bulunanların insaniyet namına aşağıdaki adresime getirmelerini ricaederim.
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