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Belediye Başkanı İbrahim AKİT
Belediye Çalışmalarını KILAVUZU KARGA
Gazetemize Anlattı OLANIN BURNU1

Dün kendisiyle görüştü
ğümüz Belediye Reisi Sayın 
İbrahim Akıt, Belediye Mec
lisinin son aldığı olumlu ka
rarları gazetemize açıklamış ve 
Gemlik'e yeni hizmetler için, 
bütün gücümüzle çalışmakta 
olduğumuzu halkımızda tak-
tir

ve

etmektedir demiştir.
Halen faaliyette bulunan 

halkımız tarafından çok il- 
gören şehir otosuna ilave

ten, bir yeni otobüs alınma
sını müjdeliyen Sayın İbrahim 
Akıt Meclisin aldığı kararları

şu şekilde şiralamıştır.
Uzun Zamandır İlçemizde 

eksikliği çekilen Erkek Sanat 
Okulunun, arsa parası temin 
edilmiş olup, şehir çevre pla
nı biter bitmez derhal istim- 
lâka geçip Milli Eğitim Ba
kanlığına teslim edilecektir.

İlçemizin en büyük so
runu olan içme suyuna pa
ralel olarak, devam eden Na 
cakli suyunun Gemlik'e akı
tılması faaliyetleri devam et 
mekte olup, ihalesi 1975 yı. 
Iı 3 cü ayında yapılacaktır

Bütan gazları tüpleri için 
şehrin dışında yaptırılan 12

depo bitmiş olup bütün tüp 
depoları, pek yakında buralara 
nakledilecektir.

Şehrin yarım kalan sahil 
şeridinin son betonlama işi 
bir sene sonra tamamlanmış 
olarak hizmete açılacaktır.

Modern ekmek fabrikası 
inşaatı hızla ilerlemektedir, 
işletmeğe geçtiğinde günlük

ACI 1MM HAMSİ UM

ekmek kapatesi 12 
çaktır.

Yine Gemliğe 
fort marka şase

bin ola-

yeni bir 
alınıp,

mateme
Oğlunun düğününe gider

en, Trafik kazası geçiren, il
çemizin sevilen simalarından
Ahmet Kalfaoğlu, kızı 
ve oğlu damat adayı 
kaza sonunda ölmüş, 
ağır yaralanmıştır.

Muallâ 
önder 
eşi ise

Bir gün sonra Çanakka
le’de yapılacak olan cğlunun 
düğününe özel otc sunda gider 
[erken meydana gelen kaz d ı

özel otoyu damat adayı Ast. 
Subay olan, genç Önder Kal- 
faoğlu kullanırken meydana 
gelmiştir, Önder Kalfaoğlu bir 
arabayı sollarken, karşıdan 
gelen yolcu otobüsüyle çar
pışmıştır, şiddetli çarpa sonun
da, Ahmet ve Önder Kalfa
oğlu hemen ölmüş, bu yıl 
Tıb Fakültesine gidecek olan 
Muallâ Kalfaoğlu'da, girdiği 
komadan çıkamıyarak bir gün 
sonra vafat etmiştir.

■ 
O

arazöz yaptırılması, kararının a- 
lınrnış olduğunu belirten Sayın 
Akıt, gayemiz şirin Gemlik’e 
bütün gücümüzle hizmet et
mek olup, Gemlik Belediyesi, 
Reisliğim zamanında hizmet 
bakımından altın yılını yaşa
yacaktır, demiştir,

C.H.P Gemlik İlçe 
Gençlik Kolu Başkanı 

Vefat Etti

14 Eylül Cumartesi günü Gemlik Gazetesinde T*k- 
zibe-Tekzib yazısına 21 Eylülde cevap verileceği ilan 
edilmişti. Bir hafta evvel ilan edilmesin* rağmen 21 
Eylülde Gazetede yer yok gerekçesiyle (aslında yazıyı 
Haşan Dillioğlu adına kaleme alacak Sayın KILAVUZU 
gazetenin çıkacağı günler Gemlik de olmaması nedeniyle) 
cevap verilememişti. Nihayet 28 Eylül tarihli Gemlik 
Gazetesin de Haşan Dillioğlu imzasıyla KILAVUZU 
KARGANIN yazısını okuma bahtiyarlığına erdik.

Gemlik Gazetesinde çıkan ''KILAVUZU KARGA 
OLANIN...” başlıklı yazı tümüyle tetkik edildiğinde cumi* 
kuruluşu ve üslup bakımından Haşan Dillioğlu tarafından 
değil kılavuzu Karga tarafından yazıldığı görülecektir

Yine yazınızın 4’ncü maddesi tetkik edildiğinde 
” Haşan Dillioğlu yazısında; Gazetenin iddia ettiği gibi 
6 üyenin istifası İlçe İdare Kurulunun dağılmryacag;rw 
izahetmiştir... Belki tekrar oluyor ama iyice anlamana 
için faydadan hali görmüyorum,, deniliyor. Demekki 
yazıyı bir başkası yazmıştır yani Haşan DHlioğlu bize 
cevap verme gücünü kendinde görmemiş başkasmm 
yazısına imza atmakla kendisine akıl verenin aleti otma 
durumuna düşmüştür. Biz değil Meşhur KHâmcfcr 
KILAVUZU KARGA OLANIN BURNU!

1 - Yazınızın birinci maddesinde bu topiantryı kimin 
başkanlığında yaptığımızı soruyorsunuz. A P tüzüğünün 
35 nci maddesinin 5 nci bendinde sorunuza cevap bu
lacaksınız lütfen okuyunuz. Bunun bir tüzük hükmü 
olduğunu bilmeniz gerekirdi. Meşhur kelâmdrn KILAVUZU 
KARGA OLANIN BURNU-,

Acı kazada ölen Önder ve Muallâ Kallaoğlu görülüyor

C.H.P Gemlik İlçe Genç
lik Kolu Bşk. İsmail Esentürk 
geçen hafta aniden geçirdiği 
beyin kanaması ile vefat et
miştir. Çevresinde, çalışkanlı
ğı, dürüstlüğü ile tanınan genç 
geçen hafta Cuma gecesi 
saat 3 sıralarında evinde 
aniden rahatsızlanmış ve be 
yin kanaması sonunda ha
yata genç yaşta gözlerini 
yummuştur»

C.H.P Gençlik Kolu Bşk. 
İsmail Esentürk'ün cenazesi 
C.H.P Busra Milletvekillileri 
ve ilçe teşkilatı ile kalabalık 
halk topluluğu tarafından def* 
n edilmiştir.

ile bizim yazımızı anlayamadığınız veya 
dan geldiniz tekrar açıklayalım.

Bize gönderdiğiniz yazıda, kongrede istSaİar? KöHez 
Gazetesindeki haberden öc rendim. tavanımı «ar 24 
Ağustosa kadar istifalardan haberr-' yok

yet kazandı. 14 Ağustosa e

radvo Kıbns’ıa ilgi

mayın.
D
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Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki gün var ki değiş
mesin. Değişme olağandır, aslında bu değişmeye ayak 
uyduramıyanlar, bu değişikliği çıkarlarına ayrıkı bulan
lardın Çağımız bilme ve akıla dayalı bir çağdır. Bilimin 
gerçeklerine uymak-ise çağ gereğidir. «-İnsan zekasının 
buluşu olan bilim gerçekleri, tartışma kabul etmez ku
rallar koymuştur ortaya. Bu gerçekler öylesine açıktır ki, 
karşı çıkmak çağın gerisine düşmektir. Çağın gerisine 
düşmek ise gericiliktir. Bu duruma düşenler günümüz
de oldukça da çoktur.

Biri kalkıpta şer yasaları günümüzde uygulanma
lıdır derse ve her halde bu kişi de bir hükümet başkanının 
yardımcısı dursa biraz durup düşünmek gerekir. Ve de 
Sayın Ecevit’in nasıl kişilerle ortaklık kurmuş olduğu, 
bu ortaklığın daha devam etmesi halinde ortaya çıka
cak sonuçlan olduğu gibi kabul etmek, sorumluluğunu 
üzerine almak gerekir. Bu ise sayın Ecevit gibi çağı
nın insanına, çağının politikacısına yakışmazdı. Akla, pe
ki öyleydi de ne diye bu adamlarla ortaklık kurdu diye 
bir soru gelebilir. |-jemen yedi ay öncesi akla gelirse 
aynı bu günleri yani hükümet kurmadaki zorlukları ya
şıyorduk. Seçimlerden yeni çıkılmış, hiç bir parti tek 
başına hükümet kuracak aritmatiksel sayıyı elde ede
memiş, yüz gün hükümet kurmak buhranı sürmüş nihayet 
tek çözüm yapılacak protokole (sözleşmeye) uymak zo- 
rurloğuyla CHP - MSP koalisyonu meydana gelmişti.

Bas I oşlI yapılan sözleşmedeki maddelere uymaktı. U- 
yum olmazsa ortaklı çözülecekti. Bilindiği gibi MSP 
buna siyası afta uymadı. Ortaklık o günden sallama
ya başlamıştı, Ardından gelecek olayları //Kıbrıs olay- 
lan;ı önledi. Ama durum olaylar içinde başka şekil a- 
tınca tutarsız politikacılarla iş yapmak artık geçerli o- 
lamazdı. Ve de zoraki nikah Ecevil’in bcşanmasıyla bitti.

Sayın Erbakan'ın Alman basınında çıkan röportajı Tür
kiye'yi batı ülkelerinde yanlış arılamaya neden oldu. 
Bundan 50 yıl önce Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet 
Türkiye’sinin ortaçağ düşüncesindeki insanların elinde 
oyuncak olmasına izin verilmemelidir. Ecevit’in Erbakan 
ve takımıyla kurduğu ortaklıkta bugün yedi bakanın 
yaptığı önemli atamalarla devlet çarkıkının baş köşe
leri gericilerin eline geçti. Bunun kalıntıları uzun za
man yok edilemez. Bu tür kişiler yarın tamamen şe- 
riyat Devleti de kurmak isterler. Cumhuriyetin temeline 
dinamit mi konuyor ne,? Ama çağın gerisindeki düşün
celer hiç bir zaman başarı sağlayamaz, sağlar görün- 
sede yok edilir.

Tutarsız koalisyonlar devam edeceğe benzer. Bu ise 
Türkiye'nin çıkarları için - ekonomik durumu bozulan 
dünyada - kötü sonuçlar doğurabilir. Tek çare erken se
çimdir. Bu ise gerçekleri görebilmektir.

dış 
haber

Rauf DENKTAŞ 
ANKARA’da

ANKARA (APM) Avru- 
pa Konseyi toplantılarına 
katılmak üzere Strazburğa 
gitmiş olan Kıbrıs Cum
hurbaşkanı Yardımcısı ve 
Türk Cemaatı Başkanı Rauf 
Denktaş, Strazburğ’dan An
kara'ya gelişinde, Avrupa 
Konseyi toplantısı hakkın
da özetle şunları söyledi.

Avrupa tamamen Türk 
tezini benimsiyor, Bu yüz
den çok memnunum

Ankara'da Başbakan Bü
lent Ecevit’le görüştükten 
sonra Denktaş Londra’ya gi
derek bir iki gün kalacak 
bitahere B.M. ler toplantı
sına katılmak üzere New- 
york'a gidecektir.

Kıbrıs 
konusu

STRAZBURĞ (AMP) 
Avrupa Konseyi toplantı
sında ele alınan Kıbrıs so
runu sırasında Rauf Denk
taş da dinlenmiştir. Tur
han Fevzioğlu Türk tezini 
ayrıntıları ile izahetmiş ve 
Konsey üyesi parlamenter
lerin ilgisini çekmiştir. Çok 
sert bir konuşma yapan 
Feyzioğl.u Yunanistanı ve 
Rumları suçlamış, kına
mıştır. Avrupa Konseyi, 
Kıbrıs sorunu için Toplum
lararası görüşmelere devam 
edilmesini istemektedir. Av
rupa Konseyinde alınan bir 
kararda, Rum ve Türk top
lumla» temsilcilerinin an
laşmalarını Garantör dev
letlerin onaylaması isten
mektedir,
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şiir köşesi
QQ 3

devimsel gülleriyle yalınayak
kurak topraklarda misket oymyan 

tomurcuk gözlü çocuklarımız

düşlerde
bir mermi I bir karanfil diye bölünürken
hep sizin türkülerinizde sancılıyımdır

A4 AA

ben mi öldürmüştüm güneşi
ben mi sıkmıştım boğazını geleceğin
ve şimdi neden serseri günlere zincirliyim

AA

■yv

tutun ellerimi
kırın ellerimi bağhyan zincirlerimi 
aydınlık tanrısıdır bileklerimiz
ah bir bilseniz i bilseniz

İhsan TOPÇU

(x) Ozanın yakında çıkacak olan "Yarınsız 
Sayfalan Yırtıyorum'’ adlı yapıtından

SENDE BENDE
Bir alçacık Kiraz dah 
— Tut dah, gel yukarı 
Burada darılmak olmaz 
Ben Horoz, sende dan 
Seni yersem ben ağaçta 
Görmesin başkaları.

Bizimkiler kıra gitti; 
Anahtar kaldı bende. 
Annene bir yalan şöyle: 
Burma gel eve sende.
Yeni bir oyun çıkardım: 
Gülersen sende benle.

Ali Akgün
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Lise ve Ortaokullara IX. Milli Eğitim 
Şûrasının Getirdiği Yenilikler

C-) Lise ve Ortaokulda yeni Sistemle İlgili diğer 
Bilgiler

I-) Bütünleme sınavlarının engeli yoktur. An
cak yatakta tedavi gören ve bu durumu resmi 
Hastahanece tesbit edilenlere engel hakkını tanımak 
Okul Müdürüne aittir.

2-) öğrencinin okula devam etmesi esastır. 
Okula gelemeyecek kadar hasta olan bir öğrenci 
hastalığını Hükümet Tabibinden alacağı raporlar 
belgelendirir. İzin için Velinin önceden bir yazı ile 
Okul idaresine başvurması gerekir. Bir günlük izinler 
Müdür Yardımcısı tarafından verilir-

3-) Lise ve Ortaokulu bitiren her öğrenci için 
diplamadan ayrı olarak bir de başarı belgesi verilir. 
Bu belgede öğrencinin derslerden aldığı notlar ayrı 
ayn gösterilir.

4-) Sınıf öğretmenler kurulu Ortaokulu bitiren 
her öğrenciye, okul hayatını bütünü ile değerlen
direrek ortaokuldan sonrası için yapılacak yöneltme 
tavsiyesinde bulunur. (Öğrenci hangi okula gitmeli 
gibi konularda.)

5-) Yıllık çalışma takvimi: 1974/1975 yılı için 
1 Ekim 1974 : Derslerin başlanması
13-14 Ocak 1975 : Yarı yıl tatili
27 Okim 1974 : İkinci dönemin başlaması
21 Mayıs 1975 : Derslerin kesilmesi ve 
not çizelgelerinin teslimi.
24-26 Mayıs 1975 : Öğretmenler Kurulu Top
lantısı
28 Mayıs- 24 Haziran 1975 : Bütünleme kurs
ları
25 Haziran- 10 Temmuz 1975 : Bütünleme 
sınavları ve Kurul Toplantısı
II Temmuz- I Eylül 1975 : Yaz Tatili
I Eylül 1975 : Okulun açılması (öğreciler 
gelmiyecek)
8 Eylül 1975 : Derslerin başlaması
29 Aralık I975-II Ocak 1976 : Yarı yıl din
enine tatili

6-) Yeni uygulama ile ilgili geniş açıklama 
Sayın Velilerimize Veli toplantılarında geniş olarak 
yapılacaktır. Bu uygulamanın başarılı olması için 
Velinin Okulla yakından ve devamlı işbirliği yap
ması gerekmektedir.

NOT) Üç sayıdan beri devam eden 9. Şûra 
kararlarının Ortaokul ve Liselerde uygulanacak 
kısımlarına ait açıklamalar Lise Müdürü Mehmet 
Çahm tarafından hazırlanmıştır.

2) Bu konuda yapılan değişikliklere ait yeni 
bilgilerin verilmesine devam edilecektir.

Mehmet Çalım 
Gemlik Lise Md.

1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi
674 Ahmet Şener Yağhaneci 890 —
675 Hüseyin Maviş G. M. İradı 2565.—
676 Mehmet Çetinyıldınm Tuzcu 12310.—
677 İbrahim Şirin Turşu İmali 8110.—
678 Salih Saik G. Menkul İradı 1565.—
679 Musa Özkan G. M. İradı 1305 —
680 Sümer Atasoy Akaryakıt Bayii 8180.—
681 Cevat Aydın Alçı Taşı Müt. 1997.—
682 Ceyhan Aydıu Alçı Taşı Müt. 1997.—
683 Mustafa Ünlü Kahveci 250.—
684 Ziya Gümüş Elektrik Malzemesi 1Tic. 2005.—
685 Ali Karakuş Soğuk Demirci
686 Remzi ören Taşaron Beyanname vermemiştir
687 Bekir Harman Beyanname vermemiştir
688 Maksut Beyaz '* Beyanname vermemiştir
689 Rıza Taşkıran 9J 3625.—
690 Sabri Tokuç İnşaatçı 820.—
691 Fadime Süren G. Menkul İradı 2465.—
692 Hüseyin Sezgiç Taşaron Beyanname vermemiştir
693 Kazım Kırmızıay Enginarcı 162.-
694 Yahya Tekin G. M. İradı 1765.—
695 Mustafa Yurt Munubus İşletmesi 600.—
696 Mehmet Süren Kireç Ocağı 565.—
697 Hüseyin Sevinç G. Menkul İradı 955.—
698 Emin Bayoğlu Nakliyeci 1400.—
699 Ali Kaya Pansiyoncu 165.—
700 Leman Okyay Yağlı Beya Tic. 387.—
701 Tayyar Uğur Pansiyoncu Beyanname ver.
702 Nuri Pekçetin Lokantacı 285.—
703 Mehmet Keşkek Bakkal Beyanname vermemiştir
704 Cemal Akkan Pansiyoncu 15.—
705 Kemal Kiraz Komisyoncu Beyanname ver
706 Haşan Şener Pansiyoncu 2765.-
707 Ali Ay Pansiyoncu
708 Hüseyin Baykal Otelci 540 —
709 Sabahattin Altıparmak Elektrikçi 325.—
710 Çetin öztetik Sinemacı Beyanname ver.
711 Cengiz Alemdar Fabrikatör 99072.—
712 Yavuz Alemdar Fabrikatör 98522.—
713 Faruk Minare Yağlı Boyacı Beyanname ver.
714 Bayram Bulut Beyanname vermemiştir
715 İsmail Sabri Kabakçı Yağhaneci
716 Şükrü Karagöz G. Menkul Iradı 640.—
717 Saide Geçhin ir O 655.—
718 İbrahim Tümer Nakliyeci —.—
719 Ahmet Seymen G. Menkul Iradı 1135.—
720 Mehmet Güven Zeytinci 1 510.—
721 Genca önal Biriket İmali 975.—
722 Lütfü Yılmaz Nakliyeci Beyanname ver.
723 Ali Beşer Terzi
724 Hüseyin Karakuş Zeytinci ——
725 Hüsnü Rıza Ağrı saat Tamiri —* —
726 Aydıner Hüseyin Fırıncı 2847.—
727 Fehmi Karacan Avukat 6185.—
728 Hüseyin Dinç Manifaturacı 2310.—
729 Mehmet Dinç Manifaturacı 2000.—
730 Fazıl Şentürk Kavaf 3980.—
731 Salih Şentürk Kavaf 4190.—



«im ©>©<©© ©©©©©^©©©©©©©©©©©«©©©o<
Sayfa 5
«©©••©©©©©©«©©©©«©©©«©©©^«©©©©©©9

gemlik
'jÜlKÖRFEZ ©©«o©©©©©©©«©©©©©••©«©©©©©©©«©©©«i

5 Ekim 1974—Cumartesi

OJCM5^44îO«»4^<00«C«0CCS0C00^®04>«<X>W>0e0a<>»0«<'

Kılavuzu karga olanın burnu!...
| 1. S. D.

istifalar 12 Ağustosda aleniyet kazanmış, siz 
14 Ağustosda yani 2 gün sonra bu konuyu Ankara’ya 
giderek görüşüvorsunuz. Sonra kalkıp ben istifaları 
24 Ağustos tarihli gazete okudum diye YALAN 
söylüyorsunuz. Yalancının mumunun yatsıya kadar 
bile YAN KIYACAĞINI bilmeniz gerekirdi. Meşhur 
kelâmdır. “KILAVUZU KARGA OLANIN BURNU'

3* Yazınızın 4 ncü maddesinde yine yalan 
yarıyorsunuz. Bizim size verdiğiniz cevapda otoma- 
tikman dağılır diye bir iddiamız yoktur böyle bir 
kelime istifa dilekçelerimizde ve istifalarla ilgili 
raporda da yoktur.

idare heyetinden 6 kişi istifa edince idare heyeti 
dağılmaz ama siz başkan olduğunuz müddetçe 
TEŞKİLAT dağılır. [Haşan Dillioğlu yazısında 6 
kişinin istifasını tekzip etmemiş, hatta istifaların 
ilçe idare kuruluna verilmesi gerekirken şaşırılarak 
gazeteye verilmiş olmasını belirtmek suretiyle bir 
bakıma teyit dahi etmiştir.] diyor yazıyı her kim 
yazmışsa ve yazısının inci 2nci 3ncü maddelerinde 
istifaların 11 İdare Kumluna verildiğini bildiği 
halde yinede bu maddede istifaların Körfez Gazete 
sine verildiği yalanında ısrar ediyor.

Körfez Gazetesine ilk tekzibi gönderdiğiniz gün 
elinizde ilçe İdare Kurulundan istifa ettiğimize 
dair imzalarımız vardı, bunu inkar edemezsiniz.

4- PARTİCİLİK ANLAYIŞIMIZDA SÎZİNLE 
FARK OLMASI TABİÎ DİR.

Çünkü biz sizin gibi 11 Genel Meclisi üyeliği 
vaadine karşılık YENÎ TÜRKİYE PARTİSİNİ 
kapatıp A.P ye geçmedik, bu senede 11 Genel Mec
lisi Daimi Encümen üyeliği verilmezse veya Yük
sel Yıldınm’a verilirse C.H.P sine oy verir Bur- 
sa'da seçimi C.H.P sine kazandırırım diye Bursa 
A.P 11 Genel Meclisi grubunu tehdit etmedik. Has
talandım hava alayım diye grup toplantı salonun
dan çıkıp A.P grup toplantısında konuşulanları 
valiye telfonla gizlice haber vermedik.

Kendi partimizin çok kıymetli bir senatörü hak
kında İsmet Paşay,'a ilgili yalan haberleri biz yay
madık.

Bu misalleri çoğaltmak mümkün ama biz A.P 
sine zarar vermemek için yazımıyacağız.

İŞTE SİZİN PARTİCİLİK ANLAYIŞINIZ BU
5- A.P Gemlik ilçe Kongresinde biz istifa eden 

üyeler hakkında yaptığınız konuşma üzerine bizim 
adımıza açıklama yapmak isteyen arkadaşımıza 
söz vermeyişinize Haşan Dillioğlu bizi iyi dinleyin 
ilçe kongresinde elinizde bir yazı ile sahneye çık
tınız okudunuz alkışlarla' karşılanan faaliyet rapo
ru A.P Tüzüğünün 32.nci maddesinin G) fıkrasına 
göre gündemde İLÇE İDARE KURULU faaliyet 
raporu idi. Yani bizim çalışmalarımızı faaliyetleri
mizi gösteren rapor. Bu raporu okuyarak bundan 
istifâde ettiniz. Kongre biz istifa eden üyelere kar
şı tek kelime ile şikayet etmemiştir. Aksine siz it
ham edildiniz. Delege seçimlerini îtçe İdare Heye
tinin haberi ve karan olmadan yapmışsınız bu 
kongre usulsüzdür İdare Kurulunun delege seçimi

o sohbet^^- TEŞEKKÜR

o © o

o o e o e ® o ® o ©
o ® o
® o 6 0 ® © ® O e

rinden tetkikini istiyorum, diyen delegenin iddia-

MUSLİH GÖRÜNÜŞLÜ MÜFSİDLER
İbrahim ERSÖZ
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3. S. D.
islâmın ehli sünnet inancına uymayan sapık cereyanlar, 

milli birlik ve beraberlik ruhunu zedeleyen, din kardeşliğini 
bozan yıkıcı akımlar ve benzerleri gibi daha nice bozgun 
cu unsurları saymak mümkündür. Mümkündür ama, geri
sini arif olanlara bırakıp sözü uzatmamak daha da uygundur.

Buraya kadar izahına çalıştığımız hususları en güzel 
şekilde beyan eden Rabbimizin kelâmıyla yazımızı nokta
layalım.

Onlara: (Münafıklara) "Yeryüzünde bozgunculuk yap
mayın" dendiği zaman, "Bizler sadese İslah ediyoruz" der
ler. iyibilin ki asıl bozguncular kendileridir. Lâkin farkında 
değillerdir. (Bakara sûresi, âyet; 11-12)

©
o Benzer erbâb-1 riyan m hâli ol kâşaneye 
g İçyüzü viran, mâmur şeklin gösterir.
© -Müdamî Seyyit Mehmet
© o
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ö o 
sına karşı Haşan Dillioğlu 28 Ağustos 1972 tarihli g 
bir kararın altındaki imzaları ve tarihini okuya- g 
rak Senatör Milletvekili ve misafirlerin huzurun- g 
da kongreyi delegelerin gözlerinin içine baka baka g 
yanıltmıştır. ©

Sayın Divan Başkanı her nedense kongrenin u- © 
sulsüzlüğü iddiasına kulaklarını tıkamış kararın def- © 
terden kendisinin okunması isteğini duymamaklık- g 
dan gelmiş. Haşan Dillioğlu'nun başka bir kararı g 
okumasını görmemezlikten gelmiştir. Bunun yanı g 
sıra iki sene A.P İlçe idare heyeti üyeliği yapmış o 
iki başarılı seçim vermiş sırf Haşan Diliioğlu’nun o 
şahsi kaprislerinden bıkarak, kongreden 20 gün ev- o 
vel istifa etmiş. ©

İlçe idare Kurulu üyelerine bütün ısrarlara rağ g 
men A.P Tüzüğünün 33 ncü maddesinin C) fıkra- g 
sına göre OYLAMA yapmadan tüzük hükümlerine g 
aykırı olarak söz hakkı vermemiştir. Divan başka- © 
ni ısrarlara rağmen hem konuşmasını önlüyor son- o 
rada gazetede konuşma hakkını kullanma cesareti- o 
nı gösteremeyip kongneyi terk etti diyorsunuz.

Bizim adımıza söz isteyen arkadaş bu cesareti g 
göstermeseydi defalarca ısrarla söz istemezdi aksi- g 
ne söz isteyerek kongrede size ffHodri Meydan^ de- © 
di fakat siz cesareti gösterip söz hakkı vermediniz. © 
Buna kongreye gelen bütün misafirler milletvekil- o 
leri ve delegeleler şahittir.

Haşan Dillioğlu gazetelerde böyle bir tartış- g 
mayı A.P yönünden istemezdik. Fakat siz devam- g 
lı suçluların telaşı içinde kamu oyunu yanıltmak g 
istediniz bizde cevap vermek meeburiyetin.de kal- o 
dik Artık bundan sonra cevap vermiyeceğiz şayet © 
bir şikayetiniz varsa partinin yetkili kurullarında o 
konuşuruz Selamlar.

A.P ilçe İdare Kurulundan g 
istifa eden üyeler g
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acımızı paylaşarak bizleri 
selli eden akraba, dost 
kıymetli hemşerilerimize 
şekkürü bir borç biliriz.

28 Eylül 1974 günü bir 
trafik kazası sonucu vefat et
miş olan babamız AHMET 
KALFAOĞLU ve Kardeşleri
miz ÖNDER ve MUALLA 
Kalfaoğlu'nun cenaze merasi
mine bizzat iştirak eden tele
fon, telgraf, mektupla büyük

MEVLİT

te-
ve
te-

5 Ekim 1974 günü Çar
şı Camiinde teravi namazın
dan sonra okunacak mevlit-i 
şerife arzu eden akraba, dost 
ve din kardeşlerimizin teşrif
lerini rica ederiz.

Eşi - Kızı ve Damadı

meeburiyetin.de
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Mobilya ÇeşitlerimizEROL GU1ER ve KARDEŞLERİ

UÇ KARDEŞLER

Mutfak eşyası çeşitleri

(Ziraat Bankası yanında her türlü kolaylıklarla hizmetinizde Tel 797 • Gemlik

fabrika fiatına

Kİ
akîkjike:<•<•<»

Sayın Gemlikliler, 
İnşaatçılara ve Müteahhitlere 

Kaliteli malzeme, Temiz İşçilik, Tecrübeli ele
manlar, zamanında teslim şartları İle

KARADENİZ ÇİNİ SANAYİİ 
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR 

HER RENK MOZAYİK BULUNUR 

Adres : Zeytin hail karşısı - Gemlik

JEJLİIF
Portatif Piknik eşyaları
Buharlı Ütüler
Emaye Mutfak Eşyaları

Parçalı, Yekbare
VELÖR Halı 
P.V.Ç. li Yolluk

non woMen yer döşemeleri

Güney Sanayii 
PELÜŞ Halı 
Seccade ve 
Yollukları

HUZUR 
YAYLI YAYSIZ YATAK 
Emprime Sünger Batta
niye ve Yatak örtüleri

Dikiş Makinesi Çeşitleri

Her TİP TV 
Sehpaları

Emaye, Gaz ve 
Kömür SORA 
ÇEŞİTLERİ
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Yüce dinimiz İslâmiyet faizlere, iyi işleri tavsiye etmeyi, doğru j 
yolu göstermeyi daima İslah edici (yapıcı) olup, ifsad edici (yıkıcı, a 
bozguncu) olmamayı emretmektedir- İslâma yürekten bağlı olanlar, S 
İslâmın bu emirlerine yalnız lâfla değil, yaşayarak da uyarlar. 01- 3

MUSLİH GÖRÜNÜŞLÜ MÜFSİDLER
İbrahim ERSÖZ
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duldan gibi görünür, göründükleri gibi olurlar- İslama gönül vermiş 
bu samimi lerdlerden teşekkül eden aileler ve cemiyetlerde aynı 
şuura sahihtirler. .Ferdlerdeki şuur ve olgunluk topluluklarına da ay
nen akseder.

İslâmiyetin bu yapıcılığı ve yol göstericiliği karşısında yıkıcı, 
bozguncu ve şaşırtıcı unsurların varlığı da bir- gerçektir. Bu müfsid 
(Yıkıcı, bozguncu) unsurlar, İslâmî tam anlamıyla yaşayamıyan her 
ferdi, her aileyi az veya çok tesiri altına almakta, tahribatını olanca 
gücüyle icra etmektedir- Müslûmanlar, İslâmiyet! gerçek manâda ya
şayamadıkları için, İslâmın Muslih (Islâh edici, yapıcı) gücünden 

uzaklaşmakta, müfsid unsurların itsâdâtına kendilerini kaptırmaktadırlar, 
- Ferdin, ailenin ve cemiyetin inancını sarsan, ahlâkını bozan, iyi 

ilişkilerini yok eden, fitne ve nifak tohumları eken bu müfsid unsurlar 
çok kere muslih görünüşüyle ortaya çıkarlar- Müfsidliklerini belli et
memeğe çalışırlar- Anlaşılıncaya kadarda yapacakları tahribatı yap
mış olurlar-

Gerek ferdleri ve gerekse aile ve cemiyeti olumsuz yönde etki- 1 
leyen müfsid unsurlar, muslih görünüşlü müfsidler pek çoktur- Hep- j 
sinin sayılması zordur- Zordur ama, akli selim sahihlerince bilinmesi, i 
tadınması kolaydır- Önem sırası gözetilmeden birkaçını sıralıyalım- fl

Aile ocağı çocukların, istikbal temellerinin atıldığı* iyi ve kötü 2 
herşeylerini aldıkları, öğrendikleri bir yerdir- Dinî ve millî şuura sahih, S 
ecdadının güzel meziyetlerini tevarüs etmiş, bilgili anne, babalar ve 1 
diğer büyükler çocuklarına da aynı şeyleri intikal ettirirler Hal ve 
hareketleriyle, konuşmaları ve yaşayışlarıyla en güzel örnek olurlar- j 
Böylece onlara, istikbalin, maddi ve manevi hertürlü sarsıntılarına 9 

mukavemet edecek bir ruh ve şuur vermeye çalışırlar* Ama bu sayılanlar- % 
dan yoksun anne, babalar ve diğer büyükler ise çocuklarına vere S 
bilecekleri müsbet birşeyleri olmadığından, çocukların geleceği için, 1 
özellikle manevi bakımdan çok kere \ ikici olmaktadırlar. Köksüz, S 
şuursuz milletinden ve milliyetinden kopmuş bir neslin meydana 1 
gelmesine sebeb olmaktadırlar- Hem de yaptıkları bu yıkıcılığın 1 

yapıcı olduğuna inanarak.
Çok geniş bir kitleyi İçine alan, eski ismi kıraathane (oku- « 

ma evi) olan kahvehaneler, dinlenme ve eğlence yerleri, halkın a 
toplandığı diğer toplanma mahalleri, öğretici, eğitici, ahlak ve 1 
terbiyeyi geliştirici oldukları nisbette faydalı ve yapıcıdırlar. Bu 1 
görevlerini yerine getiremiyorlarsa İslah edilmelidirler. Aksi r 
halde buralar, birer tembelhane olur. İşsiz, güçsüz, faydasız ve S 
gayesiz İnsanların çoğalmasına sebeb olur. Bu kabil kişilerden o- 
luşan topluluklar da oyunla, içkiyle, dedikodu ve gıybetle, boş ' 
işlerle ve boş yere vakitlerini öldürürler. Ne kendilerine ve ne 
de cemiyete faydalı olamazlar. Bilakis, büyüğe saygı kalmaz, 
küçüğe sevgi olmaz. Terbiye ve ahlâk bozulur gider.

Hor seviyedeki İnsana hltab eden, onlara istikamet veren, , 
düşünce ve yaşayışlarına tesir edan... kitab, dergi, gazete gibi 1 
yayın vasıtaları da çok önemlidir, ilmin, İrfanın artmasına, dînî 
ve mili şuurun Uyanmasına, oluşmasına, güzel ahlakın, utanma 
duygusunun yerleşmesine... uğraşan yayın vasıtaları yapıcı ve . 
takdire şayandır. Aksine davrananlar, hakkı gizleyip hakikati ör- , 
tenler, batılı hakmiş gibi gösterenler İse yıkıcıdırlar.

Devamı S. 5 te

gemUik

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü
Bursa ili, Gemlik ilçesinin Hisar maki Itri Kaçak Çiftlik ihgd «Maadk

Gaz Türbünleri Santralı için lüzumlu arazinin istimlâki Tnrkryo Elobtr.a L*<as 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alman ve Enerji ve Taba Ka«**kiar Bakan
lığınca onaylanan 31- 7. 1974 gün ve .53-14 sayılı L'ntnı Memfaot Karan 0* 
kesinleşmiştir.

tır. İtirazı olanlar husumetin Türkiye Elektrik Kurumu C—d MadariuğBme tc*eâu em» 
retiyle mahalli Asliye Hukuk Mahkemesine mirareetian. muvafakat ç^terenierua um
ferağ vermek 
caat etmeleri

suretiyle paralarını alabilmelerim 
istimlâk Kununun 13. maddesine

ilan olunur.
Parsel Ada Pafta Cilt Sahife Malikin adı istimlâk Edâ-
No No No No No ve Soyadı. len M2.
5 523 51 15 1435 Danış Ekim:- 44331.M2

Şükrü oğlu 1/2 
Raife Kumla 

Şükrü kızı 1/2.
22 457 51 15 1440 » 53502.M2

M

C.H.P. GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞINDAN 
KONGRE İLANI

29 9 1974 Pazar giinü saat 11.30 da İlçe Gençlik Kolu Kongresi ChbçİA K*-’»- 
muz Başkanı İsmail Esentürk’ün ani ölümü dolayısıyla ekseriyet topla»asEadı|r»»da£ 
tüzüğümüzün 37 nci maddesinin A. bendine istinaden 6 10 1974 parar g«*«> »*at 
11,30 da İlçe Merkez binasında yapılacaktır.

Sayın üyelerin mezkûr gün ve saatte kongreye teşrifleri ilan «âaaa*
Gündem
Açılış divan heyeti seçimi
Saygı Duruşu
Yönetim Kurulu çalışma ve be«ap raporlarım» o 
kunması
Raporlar üzerinde konuşmalar
Yönetim Kurulunun İbrası
Seçimler
Dilek ve serbest konuşmalar
Kapanış

1 -
2-
3- 

4-
5-
6-
7-
8-

GEMLİK
KÖRFEZ GAZETESİ

HAFTALIK
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Gazetemize gönderilen yazı
lar yayınlansın veya yayın
lanmasın geri gönderilmez.
Gazefemizin 
tutan 16.00 

Dış ülkeler 
tutarı 40.00

yıllık abonman 
TL dır

yıllık abonman 
TL dır.

İLANLAR
1191 sayth basın ilan 

yasası gereğince yayınlana
cak res. ilânlar sütun cm 20 TL 
Mah. ilânlar sütun cm 10 TL. 
özel Hanlar pazarlıkla alnaç

MEVLİT
GEMLİK'in FAKİR BABASI

Hl

SEMOL’un
lıyan 11 Ekim 1W4 puar gi- 
ad ( kadir mcm

ailesi

Memnune Şenol
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Belediye Başkan» I. AKIT

"ŞEHİR $1 ADI İŞİN BELEDİYE 
HER YARDIMA HAZIR "dedi

(Özel M. Ş. Esen Gem- 
■ lik Belediye Başkanı İbrahim 
. AKIT Muhabirize yaptığı bir 
* açıklamada 1 ue 2 Aattor 

X futbol müsabakalarının Gem- 
L lîk stadına verilmesi hainde 
f. Gemlik B< tediyesinin hertûr- 
Ilû yardıma hazır olduğunu 

söylemiştir.
Belediye Başkanı İbrahim 

I Akıt "Hemen hemen hergün 
ilçemizde bulunan kulüp yö- 

■ neticileri bana müracaatla Be
den Terbiyesi Bursa 1 ve 2

■ küme tertip komitelerinin Gem-
■ lik stadında soyunma odası

KARA KUVVETLERİ 
BEKLİYOR

VAKFI HESABI YARDİVI

Kı brıs çıkartmasından son
ra kurulan «Kara Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı» adına T.C 
Gemlik Ziraat Bankasında bir 
hesap açtınlmıştn.

Bugüne dek bu heseba 
Gemlik Lisesi 1973-74 yılı

İlçe Kütüphanesi 
ne Müdür Atandı

ilçemizde Halk Kütüpha- 
sinde bir yıla yakın yaman
dır boş bulunan müdürlük kad-
rotu nihayet doldurulmuştur.

Kütüphane memuru Me
te Ertemer'in bir süredir yal
nız olerak çalıştığı Halk Kü
tüphanesine Balıkesir İl Mer
kezi Kütüphane Müdürü Nec
det. Elal atanmıştır,

Yeni Kütüphane Müdürü 
Necdet Elal «Gemlik Kütüp
hanesini çok düzensiz buldum 
arkadaşımla yapacağımız ça

kışmalarla Gemlik Kütüphane
sini modern hale getireceğiz, 
demiştir.

olmadığı için Gemlik stadına 
müsabaka vermediklerini, mü
sabakaları devamlı surette dep
lasmanda yaptıklarını bu se
bepten de gruplarında iddialı 
olamadıklarını, maddi ve ma
nevi çöküntü içinde bulun- 
duklannı ısrarla belirtmekte
dirler. Gençler davalarında 
haklılar. Gemlik stadına mü
sabaka verilmemesinin yega
ne sebebi soyunma odasının
bulunmayışı ise Gemlik Bele
diyesi olara Bölgenin isteye
ceği şekilde soyunma odası 
yapmağa hazırım* demiştir.

mezunlan 
ten başka

adına Ziya Çelik’- 
para yatıran olma

mıştır ilgililer bunun nedeni
ni Halkın durumdan haber
dar olmaması bağlamakta, Ha
va Kuvvetlerini ve Deniz Kuv
vetlerini Güçledirme Vakıfları-

A.P GENÇLİK 
KOLU İFTAR 

YEMEĞİ. >
6 Ekim 1974 Pazar günü 

A.P İlçe Gençlik Kolu iftar 
yemeği Tibel Otel salonunda 
yapıldı.

Gençlik Kolunun düzen
lediği bu yemekte A.P Bursa 
senatörlerinden Cahit Ortaç 
A.P Bursa Milletvekili Cemal 
Külahlı, Hüseyin Sungur, ve 
eski demokrat parti Bursa 
milletvekillerinden Recep Kı
rımlı bulundu.

C.H.P İLÇE GENÇLİK 
ve KADINLAR KOLU 
SEÇİMLERİ YAPLDi

Gemlik CHP Gençlik Ko
lu Başkanlığı seçimleri geçen 
hafta içinde yapıldı.

6 Ekim 1974 günü par
ti binasında yapılan Gençlik 
Kolu seçimleri sonunda Do
ğan Alkaya başkanlığa seçil
miştir.

CHP İlçe Kadınlar Kolu 
Başkanlığı seçimlerinde ise I. 
Birsen Güler yine Kapınlar 
Kolu Başkanı seçilmiştir.

Öte yandan CHP İlçe 
Kadınlar Kolu yoksul 60 ha
neye kuru gıda dağıtmış ve 
ayrıca elden para yardımların
da bulunmuşlardır. Dağıtılan 
kuru gıda maddeleri pirinç- 
nohut- makarna- fasulye- şe
ker ve sabundur.

na gösterilen ilgiyi K.Kuvvet
lerimizi Güçlendirme Vakıfına 
da göstereceklerine eminiz de
mişlerdir.

Kara Kuvvetlerini Güçlen
dirme Vakıfı hasebında 230 
TL.* bulünmaktadır.

"RENASSANNE” 
YİNEGE1DI
«Renaıssance adlı türist

gemisi 3. kez İlçemize turist
getirmiştir.

Dış seferler yapan turist 
gemisi, yine Limanımıza tu
rist, dolu gelmiş ve turistler 
Gemlik ten Bursa, Iznik’e gez
meğe gitmişlerdir.

DUYURU
Basımevi mizde ye

tiştirilecek İlkokulu bi 
tlrmlş bir çırak alına
caktır. İsteklilerin ba- 
sımevlmlze başvur
maları duyurulur.

Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifleri 
Birliği ve Su Ürünleri Koop. Başkanı 
SAYIT AYDIN

«Süratle tedbir alınmazsa 
denizlerimizde balık kolonya 
çaktır» dedi

(özel) M. Ş. Esen Mar
mara Bölgesi Balıkçılık Koo
peratifleri Birliği Yönetim Ku
rulu üyesi ve SuÜrünleri Ko 
operatifi Başkanı Sayıt Aydın 
"Gerekli tedbirler sür'atle a- 
lınmadığı takdirde denizlerimiz
de mevcut balık nesli çok 
kısa bir zaman içinle yok o- 
lacaktır” demiştir.

-Geçtiğimiz hafta içinde 
ilçeye gelen Su Ürünleri Ge
nel Müdürlüğü yetkililerine bu 
konuda:

1. 1380 sayılı Su Ürün- 
j leri Kanununun en kısa za
man içinde gözden geçirile
rek faydasız bölümlerinin da
ha faydalı bir şekle getirilmesi.

2. Açık ve Kıyı Balıkçılı
ğının mutla surette ayrılması.

3. Denizden kum alan 
kapma motorlar bu faaliyetle
rinin mutlak surette önıenme

4. Dinamitle balık avcı
lığının sıkı bir şekilde kontrolü.

5. Sahil Koruma Kuman
danlığının biran evvel faali
yete geçmesi.

6. Deniz kirlenmesinin ön
lenmesi.

7. Işık balıkçılığının sı
nırlandırılması.

Ali Kütahya Toprağa 
VERİLDİ

Bir süre önce geçirdiği 
trafik kazası ile komaya giren 
ren ve çıkamayan genç iş a- 
damı AK Kütahya çarşamba 
günü K. Kumla Köyünde top
rağa verilmiştir'

Genç iş adamının olumu 
ilçemüde üzüntü yapmıştır. 

şekilinde 7 maddelik bir ö- 
neride bulunduklarını da açık- 
lıyan Sayıt Aydın 1380 sayı
lı Su Ürünleri kanununun ba
lık neslinin imhasını sağladı
ğını iddia etmiştir. Kanunun 
diğer faydalı olan kısımlarının 
ise Hükümetlerin Balıkçılığa 
yeteri kadar önem vermeme
si nedeniyie çalışmaz hale 
geldiğini de söyliyen Sayıt 
AYDIN "Balkçilıkla ilgili ye
gane kururuş olan Su Ürün
leri Genel Müdürlüğünce bu
güne kadar konu ile ilgili fayda 
lı bir atılım görülememiştir, 
örneğin: Su Ürünleri Kanu
nun 29 maddesi 'Balıkhane
ler Ticaret Bakanlığı tarafın
dan yürütülür ve İdare olu
nur" denilmesine rağmen mez
kûr kanunun yürürlüğe girdi
ği Mayıs 1971 tarihinden beri 
bu konuda harhangi bir faa
liyet gösterilmemiştir. Yine ay
nı kanunun 19 maddesinde 
Su Ürünleri müstahsil ve Koo
peratiflerine yerilecek kredi 
tesbitinde müstahsil ve Koo
peratiflerin takımları sigorta
lanmak kaydiyle krediye kar
şılık kabul edilir* denilmesini 
Türkiye'deki Kredi Müessese
ler! bütün uğraşılarımıza rağ
men görmemekte adeta ısrar 
etmektedirler, izaha çalşrığım 
öneriler dikkate alındığı tak
tirde ancak denizlerimizdeki 
balık nesli üreyebilir., aksi hal
de sukumru, barbunya gibi 
bahklğıı resimlerde gardüğü- 
müz gipi nesli tükenmek üze
re olan mevcut bahklanea 
nacak resimlerde görebilece
ğiz’ demiştir.

«A-
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Cumhurbaşkanımız Sayın Fahri Korutürk'ün 
B,M.Meclisince üyesi bulunan parti liderleri, Cum
huriyet Senatosu, Kontenjan ve Milli Birlik Grubu 
Başkanlarıyla Çankaya'da yaptığı toplantıda, bir 
geçerli çözüm yolu bulunamaması sonunda Hü
kümeti kurma görevini yine Sayın Bülent ECEVIT'e 
verdi.

Şimdi gözler Sayın Ecevit’e çevrildi yine Tür
kiye siyasal tarihinde bir DÖNME DOLAP döndü
rülüyor. Döndükçe aynı noktaya gelip duruyor do
lap Devamlı dönme sağlanamıyor bir türlü. Sıra 
yine Sayın Ecevit’e geldi. O, yine öncea'en usuna 
başvuracak ve son olasılıkları deneyecek. Önünde* 
ki ekonomik koşulların zorluğunu, parlamentoda 
aritmetiksel çoğunluğun olmayışını bilerek ve bu 
kez yanlız başına bir azınlık hükümeti kuracaktır. 
Aslında sağcı partilerinde isteği budur. Sayın li
derler zor ekonomik koşullarla CHP yi kısa dönem
de yıpratmak taktiği yle kurulacak azınlık hükü
metine tüm güçleriyle yükleneceklerdir.

CHP nin kuracağı bir azınlık hükümeti ne gi
bi zorluklarla karşılaşacaktır? Bir kez sağcı parti
ler CHP nin çıkarmak isteyeceği yosalarıengelliye 
çeklerdir. Böylece, kurulacak hükümet, varolan ya
saları uygulayacak, yeniliklerini kararnamelerle iş
leme koyacaktır. Bu ne kadar sürer? Her halde 
azınlık hükümeti bütçe görüşmelerinde düşürülesi- 
ye değin, işte CHP kuracağı azınlık hükümetinde 
kararnameler yoluyla alacağı önlemlerle ekonomik 
dengeyi sağlar, piyasadaki zorunlu tüketim mad
delerini var ederse, daha önceden yürürlüğe koy
duğu taban fiatlar politikasını halk yığınları ya
rarına kullanırsa, azınlık hükümetinden zayıf de
ğil, daha güçlü çıkacaktır. Bu ise CHP ye yarıya- 
çaktır. Yok, dediklerimi gerçekleştiremezse azınlık 
hükümeti CHP için zararlı olmuş olacaktır.

Sağ partilerin dolabı döndürecekleri şüpheli 
görünüyor. Bir durum karşısında da ufukta seçim 
görünüyor demekle müneccimlik yapmış olmasak 
gerek.

Sayın Bülent Ecevit belki başka formül dene
yecek ama bizim görüşümüz azınlık- hükümetidir. 
Sonra ise Dönme Dolap durmadan dönebilecek mi 
bakalım? Bunu zaman gösterecektir.
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Kamyon kamyonet ve 
Traktöre zam yapılıyor

ANKARA (APM) Yur- i 

dumuzda montajı yapılan. 
Ford ve BMC kamyonlarına 
% 8-12 arasında bir zam 
yapılması kesinleşmiş bu
lunmaktadır. Fiat Kontrol 
komitesine yapılan müraca
atlar 2 ay içinde cevaplan
dırılmadığı için firmalar yu 
kardaki zam yapma olası
lığını elde etmiş olmakta
dırlar.

Yurdumuzda montajı ve 
imalatı yapılan değişik tip
teki arabalar şunlardır. Ma- 
girus MAN, BUSSİNĞ, 
MERCEDES 0-302 dir. Bun
larda zam talebi yapmış bu
lunmaktadırlar. Bunlarada 
aynı yol uygulandığı takdir
de yapılacak zamlarla bir
likte otobüs ve kamyonların 
fiatlari 40-60 bin lira ara
sında bir artışa uğrayacak
tır.

Otobüs ve kamyonlara 
yapılan zamlar i raktörleri 
de etkileleyecektir. Kam- I 
yon Kamyonet ve Minü- j 
bü sterinde fiatlarınm art
ması beklenmektedir. Fiat 
Massey Ferguson, Mc. Cor- I 
mick, BMC Nuffield, Ford 
marka traktörlerin fiatların- 
da ne kadar bir artış ola
cağı henüz bilinmemektedir. I

şiir köşesi
DÖRTLEMELER

yarına diri dûn'er
O zül de közle küle bsyanıp
Mangal örneği dört yjmm sustu 
Dûn ateş bugün kül yağmuruysa 
Yarının elinde maşa 
gecenin evi olmak
Açtım tüm kapılarını kafeslerin
Kanatlar gövdeye zincirlenemez

. Ey kuşlar açın siz d-; karanlığını gecenin 
Güneşi görmeliyiz yum. Jön saat 
değişim
Bı.yun çıkar kendini bağlar ip
Güneş kuruturken darağaçlarını 
l/e ben uykulu gö'ıde bir yumurta 
Günler vurmakta kabuğuma 
pusuda
Şu çirkin gecenin sözde sessizliğinde.
Bilirim kuşlar ölür suskunsa gün
Oysa gece korkmalı pusularımdan
Yarına bir kuş öter içime sakladığım

Şairin «İlgaz» dergisinde yayınlanan şiiridir.

İHSAN TOPÇU

Satmada: Bağı bahçeyi
Emanet bıraktı 
Sıpa He eşeği...

Köyden kente 
Bey kapıcı. 
Hanım hizmetçi...

ALİ AKGÜN

GEMLİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN 
İLAN

»000900300©GOC9©000900©oeO©©OOOOC9»000©9e 9OÎ9OS 1— İnşaatı devam eden ekmek fabrikası makina akşamı kiralayanca tesis edil
mek üzere şartnameleri gereğince 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

S.S. Kurumu Genel Müdürlüğünden al
mış olduğumuz Eşim Mehmet Oral’a (ölü) 
ait 1974 senesi 1 Ekim dönemine ait 1620

2— İhalesi 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde 31 Ekim 1974 Perşembe günü 
saat 16.—da kapalı zarf artırma sureti ile encümen huzurunda yapılacaktır.

3—- Bir senelik muhammen kira bedeli 30.000 lira olup, geçici teminatı 2250.00
TL. bir adet çek Eşimin--vefatından sonra 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

21086811 Toh. Notu
ölü Mehmet Oral Eşi

MÜRÜVVET ORAL

liradır.
4— İhaleye iştirak için üç gün evvelinden iştirak belgesi alınması şarttır.

( Basın S )



jmmrBîîTTTÎ*''******1? •0©0900®®l

Sayfa 4«••©•©••••••©©••©•©©©©••©©••••••c

gemlik

KÖRFEZ
«©•0©©©©©©©©©©O©©©©©© ©©o©»©©•©©©•

12 Ekim 1974 —Cumartesi
»©«©©©•©©©••«©©©©©•©•••©©•e©©•©•©»

1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi
732 Hüseyin Aydın Hazır Elbiseci 1205.—
733 Orhan Yaba tuğ Tanker işletmesi 860.—
734 Kadri Uyar Muhaabeci 485.—
735 İsmail Aslan Kireç Ocağı 3625.—
736 Ruşen özdel Matbaacı 28.—
737 Halit Şener goğuk Demirci 867.—
738 Mümin Kurtbaş Lokantacı —!—
739 Ahmet Sert Nakliyeci 180 —
740 Ali Özmen Nakliyeci 180.—
741 Haşan Kökçü Beyanname Vermemiştir
742 Abdulbaki Peker Halıcı 7060.—
743 İsmail Faruk Kraloğlu Kitapçı 1955.—
744 Aydın Yıldız Muhasebeci —!—
745 Ali Şen Tuhafiyeci 180.—
746 Fazıl Çavdar Kavaf iye 755.—
747 Haşan Kurt Nakliyeci 15700.—
748 Erol Şenocak Haritacı 1027.--
749 Mustafa Soydan Bakklıye 415.—
750 Remzi Elpen G. Menkul Iradı 285.—
751 İsmail Toplu Münübüs işletmesi 237.—
752 Armağan Öğütçü Fotoğrafçı 15.—
753 Adem Minare Turşu imali 35275.—
754 Mustafa Çiftçioğlu Taşaron Beyanname Ver.
755 Ayhan Minare Turşu imali 35485.—
756 Mehmet Ceylan G. Menkul İradı 3010.—
757 A. Duran Beştaş Bakalye 3000.—
758 Meliha Çavdar Zeytinci 647.—
759 Orhan Çavdar Zeytinci —.—
760 Çavdar Seval Beyanname Vermemiştir.
761 Refika Taran G. Menkul İradı 987.—
762 Nazarı Taran G. Menkul İradı 987 —
763 Özden Demirdöven 655.—
764 Burhan Aydı Tabelacı 20ü.—
765 Hüseyin Altıçiftlik İnşaatçı 2250.—
766 Turgut Usluhan G. Menkul İradı . 520.—
767 Ali Rıza Kesen G Menkul İradı 925 —
768 Fahri Coşkun Zeytinci 255.—
769 Mehmek Ören Nakliyeci 1227.—
770 Sultan Başkaya inşaat Müt. Beyanname Ver.
771 Haindi Karakaya Beyanname Ver.
772 Sabahattin Uzunkaya inşaatçı 705—
773 İbrahim Koçdemir Pantaloncıı —.—
774 Ahmet Ertem Lokantacı 1450.—
775 Cemalettin Güre Zey tinci Beyanneme Ver.
776 Paul Palmer Trkitajcı Beyannanıe Ver.
777 Yılmaz Karacan Berber 185.—
778 Cafer Ercan İnşaat Müt. 61.50.—
779 Ali Rıza Ünal Marangoz 467.—
780 M. Ata Gökanmetoğl u inşaatçı Beyanname Ver.
781 Ahmet Çelik Büro malzemesi 6290.—
782 Ali Rıza Gündü Büro Malzemesi 6990.—
783 Osman Yazıcı Zeytinci 6690 —
784 Mümin Erscvinç Enginarcı Beyanname Ver. •*
785 Kemal Dağdelen Oto işletmesi Bey. Ver.—
786 Mustafa Toplu Sandaloı 395.—
787 Hilmi Soykan Nakliyeci 545.—

Gemlik Belediyesi Başkanlığından
< • İLAN

1 — Mevcut FORD şase kamyon üzerine şartnamesi gereğince kapalı zarf 
eksiltme sureti ile komple arazöz yaptırılacaktır.

2 — Muhammen bedeli 147.500 lira olup, geçici teminatı 8625.00 liradır.
3 — İhalesi 31 Ekim 1974 Perşembe günü saat 15.—de 2490 sayılı kanun 

hükümleri dahilinde encümen huzurunda yapılacaktır.
4 — İhaleye iştirak edeceklerin üç gün evvelinden müracaatla iştirak belges 

almaları şarttır.

( Basın 8 )

KONGRE İLANI
Engürücük Köyü Turizm Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği kongresi 27 E- 

kinı 1974 Pazar günü saat 20 de Köy kahvesi toplantı salonunda yapılacaktır.
İdare Heyeti

GÜNDEM
1 — A çılış
2 — Kongre divan seçimi
3— F sporların okunması, müzakeresi ve ibrai
4— Yeni idare heyeti seçimi
5 — Dilekler ve temenniler
6— Kapanış

ÖZ JK: 2N JR » E Ş» JL E R

RA SİM KUNDURA
Yeni ayakkabı çeşitleri ve tamir işleriyie 
hizmetinize girmiştir.

GEMLİK
KÖRFEZ GAZETESİ

HAFTALIK
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Gazetemize gönderilen yazı
lar yayınlansın veya yayın* 
(anmasın geri gönderilmez.
Gazetemizin yıllık abonman 
tutan 16.00 TL dır.
Dış ülkeler yıllık abonman 
tutan 40.00 TL dır.

İLANLAR 
1191 sayılı basın ilan 

yasas ı gereğince yayınlana
cak res. ilânlar şutun cm 20 TL 
M ah. ilânlan sütun cm 10 TL. 
Oze ilânlar pazarlıkla alınır.

>

ı

MEVLİT
GEMLİK’in FAKİR BABASi

ŞÜKRÜ
I ŞENOl’un

Ölümünün 1. yıhna r***

Ç nü ( kidir 1«<Mİ )

amiind» »kanacak 
rtfiıte bütün Akraba. ©aat n

AİLESİ

Memnuoe Şenoi
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ERGL GÜLER ve

TİCARET

Mutfak eşyası çeşitleri

lETU^UJK 
YAYLI YAYSIZ YATAK 
Emprime Sünger Batta
niye ve Yatak örtüleri

ELtF
Portatif Piknik eşyaları
Buharlı Ütüler
Emaye Mutfak Eşyaları

Mobilya Çeşitlerimiz

(Ziraat Bankası yanında her türlü kolaylıklarla hizmetinizde Tel 797 -

(/>
Pilli ve Ceryanlı
RADYO ve PİKAP
Çeşitleri

VEtUR Hflil y» Makinesi Çeşitleri

Emaye, Gnz ve
ÜMür SORâ
ÇEŞİTLERİ

Gemlik Terme Turistlik Tesisleri

Royram Süresince Hergece 
ORKESTRA EĞLENCE ve

SÜPRİZLERLE

Sayın Gemliklilerin
Hizmetindedir
Tel: 400-600-730

Hotel - Restaurant - Kaplıca - Disko

ULJ kJ> JHJfJIZİİ <•(©<•
Sayın Gemlik’lilere - inşaatçılara ve mü ' 
teahhitlere kaliteli malzeme, temiz şîçilik 

tecrübeli elemanlar, zamanında teslim 
şartları ile sipariş kabuiedilir.

KARADENİZ ÇİNİ SANAYİİ 
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR

NOT : SİPARİŞLER NE KADAR EVVEL VERİLİRSE 
MALLAR O KAÖAR KALİTELİ TŞSLİM EDİLİR.
MÜESSESEMİZE BİR DEFA UĞRAMANIZ MENFAA 
TİNİZ İCABIDIR Her renk mozaylk bu*unur.

Adres : Zeytin Hail Karşısı Gemlik
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HM İSMETE MEIOMMMU MOMISEM UUIH MEMEMİ ŞEVKET İMSEM

«HÜKÜMET İÇİNDE OLANLAR 
HALKTAN GIZLENMEUYDİ >1 dedi.

Dûn saat Î5.3C da l!ce- 
rrtıze jmer MSP i Adalet 
Banar» Şevket kazan, iskele 
Vevdamnda <accği konuşma
da CHP. ile bozulan koafis» 
yon ortaklığının -ecen er ü- 
.•errce lurdu <e- 'Sır aile »> 
:;rce bile anlaşmazlıklar ola- 
cıiir H~a bu evcer dısar çık 
~ar~aııCır CH3 tiler Hükümet 
c:rce oiarıar halktan gizle- 
■nelivdiier bu koruvu millete 
tegıI Bakarlar Kurulura getir 
neıivCiier.’ demiştir.

İskele Meydanındaki Tu
rizm Bürosu önünde 400 kişi
ye yakın bir halk tooluluğu 
irerde conuşan Adalet Ba
ranı Şevket Kazan. konuşma
sının oasırdan soruna dek 
Başbakan Bülent Ecevit ve 
CHP nın ortaklıktan ayrılma
sını afeştirmış, bütün suç
ların CHP (iler de olduğunu 
so/em iştir.

Konusmalann yapıldığı sı
rada meydana toplanan genç
ler Bakarın, Ecevit'i eleştir
meleri sırasında birlikte' E- 
CEVİT.. ECEVİT.. ATATÜRK 
Geliyor' diye tempo tutmuş
lardır. Buna karşılık coşkun 
b> MSP li dinleyici de genç
lere' Koministler" "Moskova’
ya" diye bağırmıştır. Karşılıklı 
bağnşlar "Yuha” çekmeye 
dönüşmüştür.

Kimi elektriklenen konuş
mada Bakan «MSP li Bakan
ların CHP. li Bakanlardan da
ha çok çalışmaları karsışında 
Sa’/ın Ecevit pc©stejini kay
betmeğe başlamışt r Koalisyo
nu bozmanın asıl nedenlerin

den biri bodur. Çünkü du
rum gittikçe MSP nin lehine 
gelişmekteydi "diye konuş
muş ve:” Kıbns olaylarından 
sonra MSP li Bakanlar 6 gün 
Anadolu'ya dağılmış halkımı
zın derdini dinlemiştir. Biz, 
devlet bütçesini her yere har
camamak için bizi turistik te
sislere izin veımedik, köylü

ADLİYE KÖYÜ 100 TONLUK
SU DEPOSU YAPIYOR

Haydariye Köyü
Halıcılık Kursu Bitti

Adliye Köyü içme suyun
dan sonra şimdi de Köyüne 
100 tonluk su havuzu yaparak 
sulama sorununu halledecektir

Köy Muhtarı Murat Bay
tarı aldığımız bilgilere göre 
100 tonluk havuzun proje ve 
Planlan geçen yıl YSE tara
fından hazırlanmış, bu yıl ise

SAYIT AYDIN 
Marmara Bölgesi 

Balıkçılar Kooperatifi
2. Başkanı Oldu
Gemlik Su Ürünleri Satış 

ve Kredi Kooperatifi Başkan 
Sayıt Aydın Marmara Bölges 
Su Ürünlere Kooperatifler Bir

liği ikinci Başkanlığına seçil
miştir. Geçen hafta içinde 
İstanbul’da yapılan yıllık olağan 
Genel Kurul toplantısında Sayit 
AYDIN 2. Başkanlığa seçil* 

| rniştiştir. 

müzün içecek suyu yoktur, 
halk her yerde yakamıza ya
pışıp yoklarını sayıyor MSP 
halkın, fakirin, hepimizin par
tisi olmaktadır” demiştir.

Bakan konuşmasının bir 
bölmünde de TRT’ye değin
miş TRT’nin Başbakan Bü- 
lûnt Ecevit’e her heberinde 
yer verdiği halde aynı hükü- 

yapım çalışmaları başlamıştır. 
YSE bu yapıma bir usta, çi
mento ve kontrol ile katılmak
tadır. Havuzun bütün giderler 
80 ile 100 bin lira arasında 
olacağı tahmin edilmektedir. 
Havuz bittikten sonra Köy
lünün ürünleri bol bol su 
yüzü görecektir.

GEMLİK KÖRFEZ

GAZETESİ

Sayın okurlarının 

ve müşterilerinin bay 

ramını kutlar, esen

lik içinde mutlu ya

rınlar diler.

tin Başbakan yardımcısından 
az bahsetmesini, gezi ve de
meçlerinden söz etmemesine 
çatmıştır. Daha sonra ise hü
kümetin kurulamaması soru
nuna değinerek "Şimdi koa
lisyon bozulmuştur ama hiç 
bir parti hükümet kurmağa 
yanaşmıyor. Meydanda görü
len tek parti MSP dır” demiştir.

Haydariye Köyünde açılan 
halıcılık kursları sona ermiştir.

Mayıs ayında Bursa Valisi 
Sayın Sedat Tolganın açtığı 
kurs başarılı çalışmalar yap
mıştır. Dört ay devam eden 
Halıcılık kursu sonunda kursa 
katılan öğrencilere başarı bel
geleri verilmiştir.

Fotoğrafta kursa katılan 
öğrenciler hah dokurken gö
rülmektedir.

Adalet Bakanı Şevket Ka
zan kürsüden indikten sonra 
kendisine alahte tezahüratta 
bulunan gençlerin yanından 
geçerken aralarında sözlü tar
tışma başlamış gençier yine 
birlikte " ECEVİT.. ECEVİT. 
diye bağırmışlardır. Bakan ka
labalık arasından Bakanlığa 
ait 0010 plakalı arabasına bi
nerek meydandan ayrılmıştır.

NOTLAR
CHP-MSP Koalisyon hü

kümetinin Adalet Bakanının 
salı günü Gemlik'te konuşma 
yapmasında birazda Gemlik'in 
pazarına denk getirilmesinde bir 
tesadüf olması gerek. Büyük 
bir kalabalık bekliyorlardı her
halde meydanda ama umulan 
bulunmadı. Meydanda topla
nan kalabalık ancak 400 kişi 
ya vardı ya yoktu. Bununda 
çoğu gençler ve pek Sayın 
Bakanın neler yumurtlıyacağını 
merak edenlerdi.____________

0010 nedir diye merak 
etmeyin. Hemen açıklayalım. 
Sayın hak yemez Bakanlardan 
Şevket Kazan’ın resmi otosunun 
plakasıdır' Pek sayın Bakanı
mız Gemlik'e resmi işleri için 
geldi. Sakın propağanda yap 
mağa geldi sanmayın._______

Gençler "Ecevit.. Ece
vit” demeğe başlayınca "Ko
ministler” diye bir ses du
yuldu ama pek cılız kaldı. 
Eeee "eşek öldü ortaklık bo* 
zuldu.” Bakarsın yakında se
çimler olurda Erbakan’da kür* 
süden eski nikâlısına aynı 
şeyleri söyle* rski dosttan 
düşman olm ?me, Olmaz 
olmaz...!
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Ulusal Eğilimdeki Yerimiz
Kadri Güler 

ÖĞRETMEN

gemUik

SS3KOR.FEZ

İ974-75 Ders döneminde, ilköğretime başhyan 
köylerde öğretim I ayını, şehirlerde ise 37 gününü 
tamamladı. 7-14 yaş arasındaki küçük yavrularımız 
her sabah yataklarından başka bir sevinçle kalkı
yor ve mutluluk içinde okullarına doğru koşuyor
lar. Bu mutluluğu her çocuk tadamıyor tabiî. Ne
deni ise, Cumhuriyetin 50. yılını bitirmek üzere 
olduğumuz şu günlsrdeAtatürk'çü Ulusal Eğitimi
mize gereken önemi göstermememizdir. Eğer Ulu-
sal 
bu 
ne 
ze

Eğitim davamıza gereği gibi sarılmış olsaydık, < 
sorunumuz çoktan çözümlenmiş olurdu. Bu gü- < 
dek Ulusal Eğitim politikamızın çizilmcyişi, bi- 
özgü bir eğitim sistemimizin olmaması, öğret-

©©©O©©©©©©©©©©©©©©©©©

16 Ekim 1974— Çarşamba

Mİ Ziraat Bankası Sayın dost ve müşterilerimizin Bay

kış

M. Korkusuz ve Oğullan
GemlikTel : 72

Ça\/ın Hnct \/o mı"iQfpri!primi7İn P

PAK OTEL ,v.

Çarşı Meydanı Tel 123-700

KIŞ SEZONUNA GİRMİŞ 
BULUNAN OTELİMİZ

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN 
BAYRAMLARINI KUTLAR

SAYIN DOST ve '1ÜŞ- 
TERİLERİNİN BAYRAMINI 
KUTLAR.

ramını içtenlikle kutlar.
Yeni dekor ve temiz servisi ile 

sezonuna girdiğini sevinçle duyurur.

t 
)>

t

ts

meni, Öğrenciyi yede velîyi türlü çaresizliklere 
soktuğu gibi eğitim sorunumuzun çözümlenmemesine 
neden olmaktadır. Bunun aslı ise yönetici siyasal 
kadronun ulusal eğitimimize gerekli -önemi göster 
memesidir.

Devlet bütçelerinde birinci 
nemlerinde ilköğretime planda 
buçuk milyar, ortaöğretime ise 
yon lira eksik ödenek ayrılmış, 
[arda balık istifi gibi ikili hatta 
üçlü öğretim yapmak zorunda

ve ikinci plan dö- 
. öngörülenden bir-
I milyar 250 mil- 
çocuklarımız okuJ- 
-büyük şehirlerde- 
bırakılmıştır. "Yeni

i
ders yılında" 66 bin dersliğe gerek vardır. 3361 
köyde okur yoktur. 785 bin ilköğretim çağındaki
çocuk okuldan

■s

öğretmenden yoksundur. Bu

l
sözler Milli Eğicim Bakanı Mustafa Üstündağ’ın 9.

I

Milli Eğitim Şûrasındaki konuşmasının bir 
dür. Görüldüğü gibi Ulusal Eğitimimize ne 
nem verilmiş ve de sorunlarımız 50 yıldır 
zümlenmemiştir.

bölümü- 
denli ö- 
daha çö-

f

I•fj
t

t

t

Durum böyle iken 
kitabı bulamamaktadır.

okullarda
• w , ■ - l - t! •
öğrenciler ders

Mevcut kitaplarda pr.og-

f

I

ramdaki konulara içerik değildir. Bilhassa köy o- 
kullarına ye köy okulları programlarına yönelik tek 1 
kitap yoktur. Günümüzde ilköğretim ile ortaöğre- $ 
tim arasında bir parafelik sağlanamamakta, ilköğ- ® 
retim klasik matematik öğrcğimi görürken ortaöğ- « 
retim de modern matematik uygulamaları başlamış- x 
tır. Bu durum karşısında ortaöğretime başlıyan öğ- x 
rencilerde bocalamalar görülmekte, başarılar düş- z 
mektedir. Sorunlara zamanında eyilmemesl değer J 
ve ulusal güç kaybına neden olmaktadır. I

Bugün kalkınmış ülkelerde eğitim sorunu diye bir sorun < 
yoktur- Çünkü bu uluslar kalkınmalarını sağlam temelle ele 
aldıkları eğitim şıstemleri ve eğitim politikaları ile çözümle
mişlerdir- 0ısa bizde yıllardır süregelen ve devam edeceğe 
benziyen ulusal eğitim politikasın n olmaması sorunlara çözüm 
getirmemektedir-

"Milli Eğitim siyasetimizin ana" hstları şöyle olmalıdır? *

e

$

ülkenin asıl sahibi ve topluluğumuzun asıl öğesi köy'ıüdüf. I;- 
te bu koyludur ki, bugüne dek eğitim ışığından yoksul bira* 
kılnrştır- Onun için, biz;m izt'yeceğimiz eğitim siyasetinin te
meli önce, varolan bilginliği ortadan kaldırmaktır. " (1932)

" En önemli konu eğitim konusudur. Eğitimdir ki bir u- 
lusu ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüksek bir toplum olarak 
yaşatır, ya da bir ulusu tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır/* di
yen Atatürk bize tutulacak yo'u ve izlenecek politikayı gös

termiştir.

inşanı
Icbdlaı

e.&udlkin, HiUı.

RP,

GEMLİK ŞUBESİ

■ ö-llu.

Gemlik

1 — Mevcut FORD 
eksiltme sureti ile komple

| GÜLER iİcarei |
İ MUSTAFA GÜLER İ

İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞ MAH

M
Sayın dost ve müşterilerinin bayramını jg 

kutlar, sağlıklı günler diler.

Gemlikİstiklâl Cad Tel : 437

Belediyesi Başkanlığından

şase kamyon üzerine şartnamesi gereğince kapalı zarf 
arazöz yaptırılacaktır.

2 —• Muhammen bedeli 147.500 lira olup, geçici teminatı 8625.00 liradır.
3 — İhalesi 31 Ekim 1974 Perşembe günü saat 15.—de 2490 sayılı 

hükümleri dahilinde encümen huzurunda yapılacaktır.
4 — İhaleye iştirak edeceklerin üç gün evvelinden müracaatla iştirak 

almaları şarttır.

kanun

belg<

GEMLİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1— İnşaatı devam eden ekmek fabrikası

( Banın 10

makina akşamı kiralayanca tesis edil-

)

mck üzere şartnameleri gereğince 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.
2— İhalesi 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde 31 Ekim 1974 Perşembe günü 

saat 16.— da kapalı zarf artırma sureti ile encümen huzurunda yapılacaktır.
3— Bir senelik muhammen kira bedeli 30.000 lira olup, geçici teminatı 2250.00 

liradır.
4— ihaleye iştirak için üç gün evvelinden iştirak belgesi alınması şarttır.

Basın ; 11
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ÜÇ KARDEŞLER
I I TİCARET

Mobilya Çeşitlerimiz

(Ziraat Bankası yanında her türlü kolaylıklarla hizmetinizde Tel 797 - Gemi k

EROIWERİRARRESEERİ

Mutfak eşyası çeşitleri

JEJDtJF
Portatif Piknik eşyaları
Buharlı Ütüler
Emaye Mutfak Eşyaları

jhut^iuk
YAYLI YAYSIZ YATAK 
Empirme Sünger Batta
niye ve Yatak örtüleri Pilli ve Geryanlı

RADYOvePİKAP

halrtteks
Parçalı, Yekbare 
VEIÜR Halı y» Makinesi Çeşitleri

Çeşitleri

Emaye, Gaz ve 
Kömür SCSI 
ÇEŞİTLERİ

P.V.Ç.Iİ Yolluk
fabriLa fiatına 
halıfDeks 
non-wcMen yer döşemeferi

Güney Sanayii 
PEiUŞ Halı 
Seccade ve 
Yollukları

Her Tip Iv. |
Sehpaları |

MÜJDEME...
Sayın Gemlik’lilere - inşaatçılara ve mü m 
teahhitlere kaliteli malzeme, temiz işçilik'^ 

tecrübeli elemanlar,zamanında teslim 
şartları ile sipariş kabul edilir.

KARADENİZ ÇİNİ SANAYİİ 
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR

NOT : SİPARİŞLER NE KADAR EVVEL VERİLİRSE JS 
MALLAR O KADAR KALİTELİ TESLİM EDİLİR.
MÜESSESEMİZE BİR DEFA UĞRAMANIZ MENFAA BH 
TİNİZ İCABIDIR Her renk mozayik bu’unur.

Adres : Zeytin Hali Karşısı Gemlik



gemlik
^KÖRFEZ
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Dizgi ve Baskı Körfez Basımevi

İ dar t yeri : Şirin pasajı
TEL. T9T — GEMLİK
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7K R I
İNŞAAT.TAAHHÜT VE SATILIK 

LÜKS DAİRELER

GALİP ARI
'Bayramınızı Candan Kutlar,Sağlık ve Umutluluklar Viler. 

DERE BOYU SOK.NO:1 TEL:371 GEMLİK

H 0 T E L -GEMLİK PALAS-
İBRAHİM ve İSMAİL KEMAH

HOTEL TPE3RMIE 
Bayram Süresiace Her Gece 
Orkesîra Eğlence Süprizlerle 

Hizmetinizdedir
Gemlik Terme Turistlik Tesisleri 

BAYRAMINIZI KUTLAR,ESENLİKLER DİLER. 

Hotel - Restaurant— Kaplıca - Disko
Tel: 400-600-730 Bayramınızı Kutlar,Hayırlı Günler Dileriz.

İSTİKLÂL CAD, TEL : 300 GEMLİK

İ KURU KAHVECİSİ I
| ALİ YAZICI |

Sayın Müşteri ve Vostlarının Bayramını Kutlar . S

COŞKUNLAR Ticaret
Aroma-Tubork-Güneş Gaz Bayii
Bayramınızı Kutlar Başarılar Viler/
İSKELE MEYDANI TEL : 263 GEMLİK

VAKIFLAR
İNSANLARDAKİ HAYIR DUYGUSUNUN 
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 
HALKA HİZMET DUYGUSUNUN 

SONSUZLAŞMASIDIR.

LİLER

İ İ। Sınırlı Sorumlu Gemlik Su %
I Ürünleri Satış ve Kredi İ
! Kooperatifiİ I
İm Gemlik tilerin ve üyelerimizin Bayramını kutlar, S

sağlıklı ve mutlu yarınlar diler.

38 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

I C.H.P| v.ıı.r
| İlçe Teşkilatı
g Sayın Gemlik'tilerin Bayramlarını kutlar, Vemok- S
B ratik, Özgür ve Sosyal Anayasa düşeni içinde ak S 

günler diler, |

Bayramınızı kullar esenlikler dileriz.



Gemıik

gemtik
KÖRFEZ

HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZET E |
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Fırtına İle Çıkan Yangınlarda
250 Hektar orman yandı

CUMHURİYETİN 51. Yılı Salı 
Günü KUTLANACAK

21. Ekim Pazartesi günü 
gecesi Armutlu Bucağında 
çıkan orman yangınında 230 
hektarlık bir alan yanmıştır.

Pazartesi gecesi Armutlu 
BOZBURUN Mevkiinde çıkan 
orman yangını, saatle 90 kilo
metre hızla esen fırtınayla kısa 
zamartda büyümüş bütün ça
lışmalara rahmen önü alına
mamış ancak sabah saat 7.00 
şıralarında kontrol altına alın
mıştır.

Yetkililer yanan ormanların 
baltalık olmıyan küçük maki 
topluluğu olduğunu bildirmiş 
(erdir. Yanan orman alanının 
tahminen 230 hektar olduğu 
sanılmaktadır.
KÜÇÜK KUMLA'DA

Orman yangınlarının bir 
başkası Küçük Kumla Köyü 
Hasanağa mevkiinde çarşam
ba gecesi meydana gelmiştir.

Görgü tanıklarının belirt
tiklerine göre; Hasanağa Mev
kiinin yol üstü Çamlıklarında 
üç yerde birden çıkan yangı
nı, esen şiddetli fırtına ile 
birden çevreye yayılmıştır.

Orman teşkilatının zama
nında söndürme çalışmaları 
sonunda yangın genişlemeden 
önlenmiştir. 15 yaşında genç 
çarnlann yanması, çevrenin 
zeytin ekimine elverişli

Kanal Mikrop 
Yuvası Oldu

«- Çukurbahçeden Bahkpa- 
zan mah inen beton su kanalı 

■ pistten sivrisinek yatağı hali
ne geldi.

Sel sularını denize taşı
ması için yapılan kanala, ma* 
hanelilerin su ve tuvalet gi

derlerini akıtmaları sonucu, 
kanal içi mikrop yuvası hali
ne gelmiştir, ilgililerin bu ko
nuya eğilmeleri istenmektedir. 

olmasından kasıtlı olarak 
yapıldığı düşüncesini kuvvet 
lendirmektedir.

Küçük Kumla Haşan ağa 
Mevkiinde çıkan yancında 15 
Hektarlık bir alanıryi jyandığı 
saptanmıştır.

HAYDARtYE' DE
Aynı gece Haydariye Kö

yü Dedelikyanı. Yeşilbaş Mev
kiinde çıkan bir yangında ise 
ise yaramaz makilikler yan
mıştır. Yanan alanın azolma- 
sına karşılık çabuk söndürül
mesi çıkacak büyük yangını

Halk Eğilim Kursları Devam 
EDİYOR

Şükrü Şenol İlkokulun
da Parasız geçe kursları açıldı 
Gemlik Halk Eğitim Merkez 
Müdürlüğü öncülüğünde Şükrü 
Şenol İlkokulunda açılan kursu 
öğretmen İsmail öğuz Şimşek 
yönetmektedir.

Kurslar dört ay sürecektir.

MUHASEBECİLİK KURSU

Halk Eğitim merkezi Mü- 
I düdüğünde acılan Muhasebe

cilik kursları başlamıştır.
33 kursiyerin katıldığı 

Muhasebecilik kursunu Mu
hasebeci Kadri Uyar yönet
mektedir.

YAĞLIK ZEYTİN FİATLARI 
YÜKSELİYOR

Bu yıl zeytin rekoltesi 
yüksel olan ilçemizde yağlık 
zeytin fiatları her gün yüksel
mektedir. Yağhanelerin tam o- 
lara çalışmaya başlaması üze
rine bu hafta içersinde zeytin 
alım fiatları 210 kuruştan 300 
kuruşa yükselmiştir

Bugün kasaba içinde 270 

önlemiştir.
Çevrenin en geniş baltakîı 

ormanlarına sahip olan Ha/- 
dariye Köyündeki yangın, za
manında önlenmemiş olsaydı 
kuvvetli esen fırtınayla başka 
alanlara atlıyabilir ve büyük 
bir milli servet yokolabilirdi.

Orman idaresi yetkilileri 
bilhassa fırtınalı havalarda si
gara içenlerin içtikleri sigarayı 
mutlaka söndürüp atmalarını 
istemektedirler. Ve küçük bir 
dikkatsizliğin büyük kayıplara 
yol açacağını belirtmektedirler.

YENİ KÖYDE 
KURSLAR

Yeniköy de buyılda Halk 
Eğtimi gece kursları açılmıştır.

Yeniköy İlkokulu Müdürü 
Sabri Arslanın açtığı okuma - 
yazma kursu köyde ilgiyle 
karşılanmıştır. Buyıl ki kurslar 
geçen yıl ki kuraların devamı 
olduğu ilgililerce açıklanmıştır.

Öte yandan^ yine Yeni- 
köyrçk Gemlik Ziraat Teknis
yenliği Ev Ekonomisti Şükran 
Güven tarafından bıçkı-dikiş 
kuraları açılmıştır

Bu kuralar haftada iki gün 
olarak devam edecektir.

kuruş olan yağlık zeytin U- 
murbey, K.Kumla ve Mura- 
doba'da 300 - 310 kuruşa a- 
lınmaktadır.

Zeytin yağı fiatlannm yük
selmesi üzerine yağlık zeyti
nin bu yıl 500 kuruşu geçe
ceği sanılmaktadır.

â
| GEMLİK |
i KÖRFEZ GAZETESİ¥E |
| BASIMEVİ- i
B WSs Sayın okuriarmm ve mûsterilöiruo SI
S Cumhuriyet Sayrarrıtrsı kutlar.

SK ... ..JKh

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Salı günü törenle 
kutlanacaktır.

Cumhuriyetin Kuruluşu
nun 51. yılını kutlama Komi
tesi 23 Ekim 1974 Çarşamba 
günü Kütüphane Salonunda 
Kaymakam Namık Kahvecioğlu 
Başkanlığında toplanmış ve 
Bayram programını saptamış
lardır.

Buna göre: 28 Ekim Pa
zartesi günü saat 12.00 de 

| Atatürk Anıtına çelenk koyma 
ile bayram başlıyacaktır. Aynı 
saatte Fabrikaların, Türk ban- 

| daralı gemilerin düdükleri ve 
top atışları başlangıcı duyura
caktır.

KÜTÜPHANEYE YENİ DÜZEN
VERİLME ÇALIŞMALARIBAŞLADI

Gemlik Halk Kütüphane- 
i sine Balıkesir Merkez Kütüp- 
I hanesi Müdürü iken atanan 
I Necdet Elal yeni görevinde 
| hızlı bir çalışmaya başlamıştır. 
I Tüm kitaptan yeniden elden 

geçirme ile işe başlryan Kû- 
| tüphane Müdürü Necdet Elal 

daha sonra Kaymakam Namık

29 Ekim salı günü saat 
9.oo da Kaymakamtak Maka
mında kutlama törem yapa
caktır. Bu sırada asken batik 
ler ve okullar tören aleninde 
yerlerini almış olacaklarda.

Halk ve okuliann bay
ram lannı Kaymakam, Garnizon 
Kumandanı ve Belediye Baş
kanı kutlıyacaktır. Günün on© 
mini bildiren kjnuşma öğret 
men Talât ŞAHİN tauafcndao 
yapılacak, öğrenciler bvar 
okuyacak ve geçit töreni da 
kutlama sona erecektir

Gece ise fener alayı dü
zenlenecek, Şehir ıeıkiarxSm- 
la çaktır.

Kahvecioğlu Başkanhğmda 
«Kütüphane yaptırma ve ya
şatma Demeği» kurma haor- 
hUarata da b^tamcştardr.

Demeğin kuruluş çaka 
metan tamemtanddOBM soma 
çakşmatar hotandedeodk w 
yeni bir binaya kavuşma ofe- 
naktan üzerinde durutacakar.
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Bîr 29 Ekimi daha yaşayacağız bir koç gün 
sonra. Ye daha nice 29 Ekimler yaşanacak.

Neydi koca bir imparatorluğu batıram yok e- 
den, Macarista’dan, Yemen’e, Cezair’e, Tunus’a dek, 
uzanan koskoca Osmanlınm yok olmasındaki ger
çek? Evet bu soruları dahada çoğaltmak gerek
siz. O koca kör, topal, çolak dev çağının gerisin
de kalmış, her türlü ilerlemeğe gözünü yum
muş, batılı ulusların güçlenmesi karşısında topal 
adımlarla yürümüş, kokuşmuş bir devlet düzeni i- 
çînde emperyalist güçler tarafından yok edilmiştir.

Batılı emperyalist (sömürücü) devletler kan e- 
mici yarasalar gibi sömürgen kollarını yoksul ve kal- 
kınamamış uluslara doğru uzatmaya başlayınca Or
ta Doğunun kapısı olan Osmanlı imparatorluğunu 
yok etmek gerekti vede bu başarıldı.

I. Dünya savaşı sonunda imzalanan Mondros 
Silah Bakışma Antlaşması, Osmanlı Devletini tam 
anlamıyla sömürgeci devletlere bağımlı kılmıştı. 
Elindeki bağımsızlık güçlerinin başı olan ordu dağıtıl
mış, ulusun varlığının çan daman ticaret, doğal 
kaynaklar elden çıkarılmıştı. Yani Osmanlı ülkesi 
tam sömürge durumuna getirilmişti. Baştaki yöne
tici kadro canını ve varlığını korumak için dış 
güçlerle birleşmede hiç bir sakınca bulmıyor hatta 
onlara yardımcı olarak kendi ulusuna hainlikte de 
bulunmaktan çekinmiyorlardı.

Tarih boyunca özgür yaşamış bir ulusun, öz
gürlükten, bağımsızlıktan yoksul kalışı karşısında 
doğal olarak ulusunu seven kişiler boş duramazdı. 
İşte «Bütün ezilmiş uluslar ezenleri bir gün yok 
edecektir» diyen Mustafa Kemal ulsun bağımsızlı
ğını, özgürlüğünü kazandırmak için ilk koşulun sö
mürülmekten kurtulmak olduğuna inanıyordu. Bu
nun için de savaşmak gerekti. İstiklal savaşı bu- 
nedenle başlatıldı. Emperyalistler ve onun uşakla
rı bu şavaşta gerekli dersleri aldılar Türk'ün ba
ğımsızlık savaşı emperyalizme haşkadırışîır. Mus
tafa Kemal Bağımsızlık savaşıyla tüm ezilen sö
mürülen ülkeler için bir. bayrak oldu, Asya'dan 
Afrika’ya, bu bayrak dalga dalga yayıldı. Ezilen
ler ezenleri yok etti. Ve edecek

Dün Mustafa Kemal'in başlattığı savaş bugün 
daha devam etmektedir. Silah zoruyla dün yok
sul ülkeleri sömürenler bugün ekonomik alanda 
izledikleri politika ile yoksul ülkeleri sömürmekte 
devam etmektedirler,

Mustafa Kemal 29 Ekimde yurduna yepyeni 
ufaklar açmış, halkını özgürlüğe kavuşturmuş, yap
tığı devrimlerle uygarlık yollarını açmış, ülkedeki 
yabancı sömürüyü yok ederek ekonomik bağımsız
lığı da sağlamıştır.

Bu nedenle 29 Ekimi coşkuyla kutlayacağız. 
Cumhuriyet yönetimi bağımsızlıktan ayrı düşünüle
mez, Cumhuriyetin olmadığı yerde bağımsızlıkta 
yoktur. Ve bunu koruyacak olan TÜRK GENÇLİĞİDİR

« Ey Türk Gençliği
Birinci ödevin , Türk Bağımsızlığını, Türk 

Cumhuriyetin t sonsuza değin korumak ve savun
maktır,» diyen Atatürk bunu kanıtlamıştır,

Avrupadaki İşçileri mi 
zin Araba Tutkuları

ANKARA (AMP) - Bir 
istatistiğe göre Avrupada 
bulunan işçilerimizin araba 
tutkusu pek öyle büyütüle
cek nitelik taşınmaktadır, 
işçilerimizin büyük bir ço
ğunluğu tasarruf yapma eği
limini göstermektedir, iş
çilerimizin % 18,3 ü özel 
otomobil sahibidirler.

işçilerimizin kullandık
ları. otomobil modellerini 
yüzdeleri ise şöyledir. Opel 
% 37, Ford % 33, BMW % 
18 ve Mercede % 1,4 olarak 
görülüyor. Italyan işçilerin 
% 27.2 si, Yugoslavların 
% 19,5 u araba sahibidirler.

Türk işçileri her ay 
ailelerine 100-700 DM. ara
sında para göndermektedir
ler. Ayrıca kurdukları ortak
lıklarda Türkiyede btij ük 
yatırımlara girişerek fabrika 
kurmayı başarmış bulun
maktadırlar.

ÇİRKİN ÇAĞ GÜZEL İNŞAN <
İhsan TOPÇU - '

Yâz-boz tahtasına tutsak
Gönül narlaşmış ölüm körükçüleriyle

Mayalaşan mutluluk ölü
Oysa çocuk aklığı kişi usuna

Geleceğe zorulu bir uğraş düşlerde
Ve-sınırlara barış bombaları

Çağın gerçeği avuçlarında yarının
— Bilinen yüce bir kuraldır bu—
Dökülürken yarınlara kara çizgileri günün

Yaslanır göğsüme nam!usuz!ar
Ak günlere demir ağırlığınca

Güneşi vuruyorlar
Oysa barış sıcak-kaygısız gelecekte

Sömürülen kötülükleri yaratılışın
Güneş kan rengi-güneş kan rengi
Saçılan kanların her kızıllığında

Tanrıyı ağlatıyorsunuz görüyorum
Daralırken mutluluğa yaşam çemberi

Pişeklenir özgürlüğe-eşitlığe
Martı aklığında uslarla

Yarın bir sel gibi siler bugünü.

Enflasyonla Savaş

Dünyanın en ünlü ban
kerlerinden olan A. B. D. 
nin The Case Manhatner 
Bank'ın başkanı D. Roke- 
feller. "her ülkede banka
ların, mali kurumlann ve 
denetimle görevli devlet 
örgütlerinin evrensel bağ
lantılar kurmalı ve sorunla
ra evrensel bir yaklaşımla 
eğilmesi gerekiyor, demek
tedir. Bütün Dünya sana
yicilerinin ve işadamlarının 
ideojik ayırım olmaksızın 
Enflasyonla savaş için bir
leşmesini önerek Rofefeller, 
''önümüzde 10 yıl içinde 
kanadanın enerji ile ilgili 
projeler için özel ve resmi 
sektörden topluca 500 mil
yar dolarlık yatırım yapa
cağını belirtmiştir.

Doğal gaza zam yapı
lacağını, tiiketiciborçlarının 
gittikçe arttığını bildiren 
Case Mahhatten Bank’m 
başkanı Kanada Bankacılık 
konferansın da özellikle en
flasyon üzerinde görüşlerini 
yukardaki şekilde açıklamış
tır.

SUSTUBULAMAZ

Türk ulusu için 
Yürüyenler

Özgürlüğün ipe çekildiği yerde. 
Tutsaklık olur...
Gün batarda-
Karşı tepelerde...

Toplum yürür... kişi yürür...
Özgürlüğe...
Ûlküsüz kişiler yalnız. 
Sokaklarda ürür...

Yumruklar kalkıp indikçe tepemize, 
Sssturulamaz Türk ulusu için, yürüyenler.:.
Bayrak!aşır gönüllerimizde. 
Özgürlük için ölenler.

HAŞAN BAYKAL

HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
Gazetemiz gönderilen yazılar yayınlasın veya yayınlan
masın geri gönderilmez. Gazetemizin yıllık abonman 
tutan 16.00 TL dır.

Dış ülkeler yıllık abonman tutan 40.00 TL dır.

İLANLAR

1191 sayılı basın ilan yasası gereğince yayınlanacak 
resmi ilânlar sütun cm 20 TL Man ilanları şutun cm 

10 TL. Özel ilânlar pazarlıkla alınır.
Kongre ilanları 75 TL. sı
Kayıp ilanlan 25 TL sı
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DUYURU M
1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

Eral Zeytinyağı, imalat ve Ticaret Limidet Şirketi ekseri- 
p yetle alınan karara göre bu sene işletmeye eçılmıyacaktır. 
sil Bu sebepten ortaklardan Hatice Ünal veya vekili tarafın- 
fâj dan yapılan alım - satım ve borçlanmaların şirketimizi bağ- 
m lamıyacağını. 3. şahıslara duyururuz.

kim ne ödedi

DUYURU
ÖĞRETMEMLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 2 Kasım 1974 Cumartesi günü 

27 Mayıs İlkokulu Salonunda saat 14.00 de yapılacaktır.
Ekseriyet sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yer ve saatte toplantının yapılacağı 

üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM
I- Açılış, saygı duruşu
2- Divan seçimi
3- Yönetim Kurulunun raporunun okunması
4- Denetim Kurulunun raporunun okunması
5- Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
6- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi
7- Eleştiriler, dilekler
8- Kapanış.

GEMLİK LİSESİ KORUMA DERNEĞİ DUYURUSU
Derneğin 1974 yılı normal Kongresi 10 Kasım 1974 Pazar günü saat 14,30 da Lise 

salonunda yapılacaktır. Çoğunluk olmazsa, Kongre ayni yerde 17 Kasım 1974 Pazar 
günü saat 14,30 da çoğunluk aranmadan yapılacaktır.

Bu kongre bir yönden veli toplantısı mahiyetinde olup. Lisemizde tatbik edilmeye 
bcşlanan yeni öğretim sisteminde, öğrencilerin ve velilerin tereddütte kaldıklar konular 
ve imtihanlar ile kurslar hakkında aydınlatıcı bilgiler verilecek ve velilerin soruları 
Okul idarecileri tarafından ceuplandırılacaktır. Bütün Velilerin bu toplantıya katılmaları 
çocuklarının ilerdeki sıkıntılarına ışık olacağından hazır bulunmaları rica olunur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu
T- Açılış, saygı duruşu ve Divanın seçimi
2- Yönetim Kurulu ve denetleyicilerin raporlarının okunması
3- Raporların tenkidi, cevaplanması ye İbra edilmeleri
4- Yeni Yönetim kurulu üyeleri ili* yöneticilerin seçimi

( 6 Asil, 7 Yedek üye ile 3 Denetleyici.
5- Açıklamalar, Sorular, Cevaplar ve dilekler ile kapanış.

788 Afif Turhangıl İnşaatçı 2497.—
789 Ali Zcrman Nakliyeci 10305.—
790 Ali Sevine Pansiyoncu 555 —
791 Mehmet Güısoy Kasap 870.—
792 Sayıt Aydınlı Kasap 975.—
793 Umur Taş Kavaf —■
794 Kemal Tekin Komisyoncu Beyanname Ver.
795 Ergün Uçar Komisyoncu Beyanname Ver
796 Galip Soğanlılar Fotoğrafçı 160.—
797 Dursun Kuşkaya îpragaz Bayii 1047.—
798 Halıt Kuzey Kasap 1455.-
799 Abdullah Çengin Zeytinci 90—
800 Necmettin Kayacık Pansiyonca B< y aanaoK Ver.—
801 İbrahim Ak Pansiyoncu *,—
8)2 Mehmet Ege Nakliyeci 3200.—
803 Mehmet Salcı Köfteci 165.—
804 Ömer Aygün Bakkal 15 —
805 Remzi Sevgi Pansiyoncu
806 Ahmet Anar Nakliyeci 2410.—
807 M. Asri Çoşkun Bıçkıcı Beyanname Ver
808 Ekrem Çoşkun Bıçkıcı 1800.—
809 Yılmaz Bıyıklı Nakliyeci 1805.—
810 Osman Okumuş Elektrik Malla. 1650.—
811 Sabahattin Sezginer Zeytinci 160.-
812 Nuri Noca Münübüscü 40.—
813 Hakkı Geçgin Yorgancı Beyanname Ver.
814 Ergin Berberler Marangoz 667.—
815 Haşan Altıçiftlik Bakkal Beyanname Ver.
816 Yaşar Konukgil Marangjz 667.—
817 Emin Türe Kahveci —
818 Hüseyin Güler Bakkal 60 —
819 Nefise Bolu Bakkal Beyanname Ver.
820 İzzet Koçdemir Nakhye*'i Beyanname Ve».
821 Nihat Erol Nakliyeci 3505.—
822 Ali Çatak Tuhafiyeci
823 Mehmet Balıkçın Köfteci 630.—
824 Cemil Arda Bakkal Beyanname Ver.
825 Nedim Uslu Nakliyeci 970,—
826 Necati Aşkın Meyhaneci 3730.—
827 İsmet Çetin Tuhafiyeci 2000 —
828 Vahit Uzan Kahveci Bey an neme Ver
829 Hetman Güner Diş Hekimi 2247.—
830 Sabri Eken Kasap Beyanname Vı ı un mijliı
831 Kaya Çoşkun Nakliyeci 485 —
832 İsmet Kök Terzi 11 ıs —
833 Melek Kök Kuaför ReyTm nr Ver.
834 Eşref Filiz Nakliveci S S-t —

835 Hüseyin Isılar Sinemacı Beyanname Ver.
836 Celal Atmaca Kireççi 566*^.—
837 Nihat Çalım Nakliyeci sso-
838 Osman Nuri Mava Nakliveri ^99^
839 Mehmet Aydın Nakliyeci 4335 —

KÖRFEZ RASIMEVİ ve I
GAZETESİ I

ÇEŞİTLİ BASKI ve REKLAM İŞLERİNİZDE |

HER AN EMRİNİZDEDİR. i
Gazhane Cad, Ali Şirin Pasajı No. 5 - Tel. 797 GEMLİK

i

i

S. S. GEMLİK SU ÜRÜNLERİ 
SATIŞ ve KREDİ KOOPERATİFİ 

Soyut gemlik Hicrin Cs.imkuri.ycHn 51. yıl 
dönümünü içimliğe kutlar.

S
I



SORUMLU MÜDÜR 
EROL GÜLER 

SAHİ Bl
K. GÜLER-H. GÜLER

İdare yeri : Şirin pasajı 
TEL. TOT — GEMLİK

Dizgi ve Baskı Körfez Basımevi
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MÎjJTJME UÇ KARDEŞLER
Sayın Gemliklilere - inşaatçılara ve mü ™ 
teahhitlere kaliteli malzeme, temiz işçilik |B

tecrübeli elemanlar, zamanında teslim
şartları ile sipariş kabul edilir.

KARADENİZ ÇINI SANAYİİ
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR

NOT : SİPARİŞLER NE KADAR EVVEL VERİLİRSE 
MALLAR O KADAR KALİTELİ TESLİM EDİLİR.
MÜESSESEMİZE BİR DEFA UĞRAMANIZ MENFAA
TİNİZ İCABIDIR Her renk mozayik bulunur.

Adres: Zeytin Hali Karşısı Gemlik

^İSBSîaSHsîS®8İ«BBSMSHHBH»gS^ 

| ' Bora İşkembe | 
| SALONU |

Pek yakında sayın Gemliklilerin hizme- 
tine girmekten kıvanç duyacaktır. ® 

i iI Adres.: Adliye Altı Tel.: 701 - GEMLİK |

inşaatçıların
Nazarı Dikatine

K Kİ®!
MARLEY YER DÖŞEMELERİ fi C X
Fırınlanmış gürgenden Süpürgelik ve 

lambri, şohben çeşitleri YeL: 797

EROL GÜLER ve KARDEŞLERİ
Ziraat Bankası yanında her türlü kolaylıklarla

hizmetinizde

EİLÎF

halife^
Parçalı, Yekbare
VELUR Hail

Tel 797-Gemlik

Portatif Piknik eşyaları
Buharlı Ütüler
Emaye Mutfak Eşyaları

Pilli ve Ceryanlı 
RADYO ve PİKAP

Çeşitleri

AVlZE
<ÇJE Ş İT JLE Rİ

Her Tip Iv. 
sehpaları
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