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Yıllardır Kangren olmuş yaraya Operasyon yapıldı ve:

HAH AHİ KurmanıleylinBiıllği
Genel Mürlüğüne Alandı

CHP ilçe 
Venellm Kurulu

Seçimleri 
yenileniyor

Yıllardır çeşili dedikodu* 
lara sahne olan, çeşitli yol- 
suziuklann yapı id ığ anlatılan, 
bu nedenle birçok kez bakan
lık müfettişlerince teftiş edilen 
çeşidi yolsuzlukları Türkiye 
basınına aksıyan Marmara 
Zeytin Birliği yöneticilerinde 
geniş oranda bir değişikliğe 
gidilmiş ve Genel Müdür 
Hikmet AKALIN görevihdan 
alınara yerine eski CHP Bur
sa Milletvekili Nail ATLI a- 
tanmrştır.

Köy işleri ve Kooperatif
ler Bakanı Mustafa Ok bir 
süre önce Bursa ya yaptığı 
inceleme gezisinde zeytin ü- 
retim bölgeleri olan Gemlik, 
Orhangazi ve Mudanya’da 
üreticilerin dertlerini dinlemiş, 
sorunlarına çözüm getireceği
ne söz vermişti. Daha sonra 
Ankara’da Marmara Zeytin 
Birliğinin durumunu yetkilile
re ve müfettişlere inceletmiş
tir. Yetkililerden ve müfettiş
lerden gelen raporlar üzerine 
Marmara Zeytin Birliğinde ge
niş bir değişikliğe gidilmiştir.

Son Kura
1954 Doğumlular 

ASKERE GİTTİLER
1954 doğumluların ilçe

mizden ayrılmaları neşe içinde 
oldu»

Perşembe günü çoğun
luğu İskenderun’a giden 1954 

filerin sın kuraları ilçemizi 
canlandırmıştır. Davul, zurna 
seslerine toplanan halk askere 
gidenlerle son kez doyasıya 
oynamışlardır,

Köy İşleri ve Koopera

tifler Bakanlığı Genel Müdür 
değişikliğinden sonra ikinci 
bir emir ile Birlik Yönetim 
Kurulu üyelerinden Hüsnü 
TOZKOPARAN, Mehmet YI
LANLI, Ali Haydar SARI ve 
Mehmet ÇIRGAN'ı, Kontrol 
Kurulu üyelerinden Ali CAMCI 
ve Şevket TAŞKIN görevle
rinden alınmıştır.

Ziver ŞENOL, Nurettin 
BALKAN, M. Tarık ÇELİK 
ve Ali GÜL Birlik Yönetim 

Kurulu üyeliklerine, Haşan 
Basri UYSAL ve Tevfik AY
DIN Denetleme Kurulu üye-

Engürücük’de
Cinayet

Çarşamba günü Engürü- 
Icük Köyünde çıkan tartışma 

ölümle son bulmuştur.
Bundan bir evvel abisi 

Emin ÖKSÜZ'ü kötürüm kal

masına neden olan ve çıkarılan 
genel af lan yararlanarak ce
zaevinden çıkan Erol ÖKSÜZ 

çarşamba günü Engürücük 
| Koy Kahvehanesinde abisinin 

kayınpederi ile abisinin eşi 
D. S. 4 de

Cumhuriyet Bayramı 
Törenlerle Kullandı

Cumhuriyetimizin kurulu
şunun 51. yılı geçe salı gü
nü ilçemizde törenlerle kut
lanmıştır.

Tören saat 9.00 da Kay
makam Namık Kahvecioğlu- 
nun kutlamaları kabulünden

D. S. 4 de 

liklerine atanmışlardır.
Marmara Zeytin Birliği 

Genel Müdürlüğüne atanan 
Nail ATLI geçen dönem CHP

Genel Müdürlüğe Atanan 
NAİL ATLI Görülüyor.

Kapıkayalardaki Feci Kazada İki 

zGenç öldü
Orhangazi Gemlik arasın

da meydana gelen trafik ka
zasında iki genç öldü. 
Orhangazi Kav Kibrit Fabrikasın 
da ustabaşı olan End<r Din- 
çer ile arkadaşı tekniker Haşan

Kazada ölen Ender Dincer 
1 Çocuk babasıydı.

Bursa Milletvekilliği yapmış, 
bu dönem CHP İl Genel Mec 

lisne seçilmiştir. Nail ATLI' 
nın asıl görevi ise Avukatlıktır.

Nail ATLI milletvekilliği 
sırasında Marmara Zeytin 
Birliği yöneticileri hakkındaki 
yolsuzluk söylentileri üzerine 
üreticinin hakkını korumak 
için meclise araştırma şneri- 
si vermiş ve bu konuda üre
tici yararına çalışmalarda bu
lunmuştur.

Yeni atamalar Gemlik'ti 

üreticiler arasında memnun

luk ve ümit yaratmıştır.

Balaban Cumhuriyet Bayramı 

tatillerini İstanbul’da geçirmiş

lerdir. Dönüşte Gemlik yakın

larındaki «Kapıkayalar» mev

kiinde Ender Dinçer’in kullan

dığı 06 DZ 200 plakalı Tahanus 

taksi, Bursa yönünden gelmek

te olan 16 DP 318 plakalı 

İsmail Sönmez yönetimindeki 

kamyonun altına girmiştir. 

Kazanın şiddeti ile takside 

bulunan iki genç hemen öl

müşlerdir.

Gençlerin ölümü i çeyi 

yasa boğmuştur.

Ölen Ender Dinçer evli 

bir çocuk babası olup eşi 

doğum yapacaktır. Haşan Ba- 

lajban ise evli değildir.

CHP İlçe Yönetim Kum

lu seçimleri yarın yenilecek- 
. tir.

Atlas Sinemasında saat 
14 de yapılacak olan CHP 
olağan kongresine Bursa CHP 
milletvekilleri ve senatörleri
nin de katılacağı öğrenilmiş
tir. Yann yapılacak olan yö
netim kurulu seçimlerinin çe
kişmeli geçeceği sanılmakta
dır.

Mücadele eski yönetim 

kurulu ile yeniler arasında ge- 

| çecektir.

Metre Kareye 
19 Kg YAĞMUR

DÜŞTÜ

Dün ilçemizde başlryan 
yağışlar zeytin ürünü için 
yararlı olurken metre kareye 

' kilogram yağmur düştüğü yet- 
I kilillerce açıklanmıştır.

Dün öğ le üzeri ç; kan frr- 
tına yer yer zeytin da’lanm 
kırarak ağaçlara zarar vermiştir. 

■ Fırtınanın ardından başlryan 
sağanak yağışla r ise bu ytlkî 

| zeytin rekoltesinin yüksek ve 

ksliteli oîmasma yarayacağı 
yetkililerce açıklanmşnr.

Bu arada yağlık zeytr 
fiatlannda devamlı yükselmete. 
kaydedilmeğe beştamş ve 325 

j kuruşa akmıştır Yağhk zeytin 

hatlarının önümüzdeki günler

de daha da yükseleceği sanıl 
maktadır.
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Değişen dünyada kişilerde, yönetimlerde deği
şiyor. Yalnız bu değişikler kimi yavaş kimi hızlı o- 
luşmaktadrr. Hızlı oluşanlar çağına zamanında uy
masını bilenlerdir. Oysa zoraki itelemelerle olan 
değişmeler toplumlar} geri bırakmata, böylece top
lumlar arası dengesizlikler başlamaktadır. Değiş
meleri istememek genellikle çıkarlara dokunmadan 
ileri gelmektedir. Bu yavaşlatmalar ne denli uza- 
tılsada sonunda değime kaçınılmazdır.

Çağma uymasını bilmiyen yöneticilerde de^sık 
sık değişiklikler oluyor. Bu değişiklere ayak uydu- 
rarmy anlar siyasi arenadan silinip gidiyorlar. Öy
leyse hızlı bir değişim içinde' oian dünyada yöne
ticiler kendilerini devamlı yenilemek zorundadır. 
Kendini yenileyemiyen yönetici sevilmez, istenmez 
olmuş halk kitlelerinden kopmağa başlamıştır. Ken
dini yenileyen yönetici ise halkla bütünleşmekte, 
daha geniş kitlelerin sorunlarına eğilebilmektedir.

Son yıllarda çağına uygun bir biçimde kendini 
yenileyen CHP halkla bütünleşmeği başarabldiği i- 
cin bugün iktidarda en çok söze sahip olmuştur. 
Partiye yerilen yeni ” Demokratik Sol " şekli ko
şullara göre kendini de yeniliyecek emek ile ser
maye arasındaki ilişkiyi düzenliyerek sosyal ada-
leti dengeli bir hale getirecektir, 
yenin esr-eği sömürgesi önlenerek

Böylece serma- 
daha mutlu daha

insanca yarınlara ulaşılacaktır.
Partiye verilen yeni biçim ve yön örgüt çalış

maları yoluyla halka mal edilmelidir. Bunu yapa
cak örgüt ise herşeyden önce kendini yenilemeli- 
dir. Masa başında örgütçülük artık tarih olmuştur. 
Tabanın tavanı sarsmağa başladığı günler gelmiş
tir. Halkla bütünleşmeyen, patrinin düşüncesini ge
niş kitlelere yayamıyan yöneticiler değişecektir.

Bilinçli olarak yapılan değişikler tortumun 
güncel yaşantısında ve de düşüncesinde etkin ola- 
bild ğince geçerlidir. Bu başarılamadığmda yeni
leşme amacına ulaşamamıştır. Bu ise eskinin devam 
etmesi demektir Oysa eski devam ettikçe toplum
da hareket ve ilerleme görülemez. Bu da geril
mek demektir.

Türkiye'de kendini ve toplumunu tam olarak 
yenilemesini bilen kişilere., kuruluşlara gerek var
dır, Çünkü Türkiye artık sanayi toplumu aşaması
na gelmiştir. Sanayi toplamlarında denge her za
man emekten yana bozulur. Denge İse ancak çağı
na göre kendini yeniliyehilen emeği ezdirmlyen yö
netimlerce sağlanır. Değişmelere yardımcı olmak 
toplumu ilerletmektir.
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Almanyadaki İşçile
rimizin Çalıştıkları 

Dallar.
BONN (APM) Alman- 

yada bir milyona yaklaşan 
Türk işçileri hemen her iş 
dalında aranan işçiler ara
sında başta gelmektedir.

Dağlar dumanlandı yağmur yağacak 
Esen rüzgârlar bana haber salacak 
Toz duman gözleri yaşartacak 
Yaşaran gözümü silme Anne.

Bazen gözyaşı bir tuzak olur 
Sevenle sevilen muradı bulur 
Sevipte sevi İmi yen ağlayıp durur 
Ağlıyorum Anne silme gözyaşı mı

Ayrıldım sîzlerden 113 gün oldu 
Sîzlerin hasreti içime doldu 
Nöbet bekleyen bir oğlun oldu 
Oğlumu kabinden silme Anne

Bunlardan 
des- Benz 
Farbwerde 
sanayiinde

bilhassa Merce- 
fobrikalan ile,

Hoechst 
çalışan

mizi hemen hemen 
kayctleri yok gibi.

Kimya 
işçileri- 

bir şi- 
Bulun-

dukları elemanlar iytiyaca 
cevap verecek nitelikte. Al
dıkları ücretler ise tatmin 
edici olarak nitelenmektedir.

İnşaat işçilerimizin şi
kayetleri, çalışma alanları
nın mevsim şartlarına göre 
bazen kısa sureli oluşları 
bu sebeple yer değiştirme 
zorlukları ile karşı karşıya 
gelmeleridi.

Almanya’da çeşitli iş 
dallarında çalışan işçileri
mizin büyük bir çoğunlu
ğu bu güne kadar çocukla
rını Türkiye’de bırakmakta 
ve yakınları tarafından ba
kımları yapılmakta idi An
cak Almanya'da bulunan 
çocuklarla Türkiye’deki ço
cuklara ayrı ayrı ve farklı 
çocuk zammı ödenmesi, iş
çilerimizin son zamanlarda 
çocuklarını yanlarına alma
larına yol açmıştır.

. Son. günlerde işçileri
miz çocuklarını Almanya’ya 
getirmekte adeta yarış ha
lindedirler,

Gemlik Körfezi
Okuyunuz 
Okutunuz

Türk Kara Kuvvetleri

NECDET BULUT
İd Loj hz. ok. hzm. Bi. Basımevi 

Balıkesir

CUMHURİYET MEMURU
Savaşta ve Barışta
Her işte ve her yaşta
İcabında kar kışta
Çalışarak tamamladık elli yıllık turu
Vatan Millet hizmetinde Cumhuriyet memura 

Milletin hizmetinde her daire her makam 
İyi Bir idarede millet çekmez ne keder ne gam 
Memur değil mi müşteşar müdür, vali, kaymakam 
Birlikte çalışarak koruyalım milli gurubu
Vatan millet hizmetinde Cumhuriyet memuru

Her dara düşen memuruna baş vurur
Memur da şevk He vatandaşa iş görür
Adilane iş gören devlet daim ayakta durur
Her tüllü kem gözlerden tanrım sen türkü koru
Vatan millet hizmetinde Cumhu^yet memuru 

Postacılar iletir, bankacılar ifa eder tediye 
Hacet kapısı maliye adliye i Hâki belediye 
Rüşvete iltimasa lanet samimi teşekkür en büyük hediye 
Biz de bekleriz böyle bir teşekkürü
Vatan millet hizmetinde Cumhuriyet memuru

Sıyrılsın gaflet bulutu hakim olsun mi!fi his
Milleti iç ve dış düşmandan korur asker ve polis 
Kendi branjmda hizmet eder doktor mühendis 
Ancak böyle korunur bir milletin onuru
Vatan millet hizmetinde Cumhuriyet memur

Bir Kaç cümle He yapılamaz bunun tarifi
Hizmeti inkar etmez ne ömmisi ne arifi
En çoK Hürmete layık Türk Milli Eğitimi 
Taktirinizi bekleriz bundan ötürü
Vatan millet hizmetinde Cumhuriyet memuru

Ahmet Seivi acizane tavsiye eder tüm memuruna 
ûogruluknan ayrılmayın bakmayın ona buna 
Hem atadan yana olalım hem anayasadan yana 
Yaşasın Türk milleti ve onun reisicumhuru
Vatan millet hizmetinde cumhuriye memuru

Ahmet Seivi

Vofkı YanUmlannııı Bekliyor
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KÖRFEZ
GAYRİNENKULİERİN AÇIKARÎİRNA İLÂNI

GEMLİK İCRA NEMURLOĞGNOAN
Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:

1— Gemlik Tapu Sicilinin 13.2.964 tarih ve pafta: 18, sahife: T 744„ parsel: 1764 
de kavıtlı Gemlik Umurbey köyü Balabanlar mevkiinde kain 585 metrakare miktarlı 
zeytinliğin 1/2 hissesi (1/2 hisseye 5000.— lira kıymet takdir edilmiştir.)

2— Gemlik Tapu sicilinin 13.2.964 tarih ve pafta: 59, sahife: 4975, parsel: 5000 
de kayıtlı Gemlik Umurbey köyü Korucuküme mevkiinde kain 1704 metrekare mik-r 
darlı zeytinliğin 1/2 hissesi (1/2 hisseye 1,0.000.— lira kıymet takdir edilmiştir.)

3— Gemlik tapu sicilinin 13 2 964 tarih ve pafta: 83, sahife; 6365, parsel: 6390 
da kayıtlı Gemlik Umurbey köyü Akbaba mevkiinde kain 3470 metrekare mikdarlı 
zeytinliğin 1/2 hissesi (1/2 hisseye 20.000.— lira kıymet takdir edilmiştir,)

4— Gemlik Tapu Sicilinin 7.9.970 tarih ve pafta: 31, Ada; 525. sahife: 119, par
sel: 47 de kayıtlı Gemlik Hamidiye mahallesi Papatya mevkiinde kâin 212.42 metre
kare mikdarlı iki katlı her katı tam müştemilattı ve binadan sonra sundurmak de
posu bulunan ve birinci katta bir dükkanı mevcut ve etrafı duvarla çevrili, otur
mağa elverişli durumda, kısmen ahşap ve kısmen kârgir yapılı evin 1/2 hissesi ( 1/2 
hissesine 55.000.— lira kıymet takdir edilmiştir.) ki cem'an 4 parça hisseli gayrimen
kul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ;ŞARTLARI :

I — Satış 3/12/1974 Salı günü yukarıdaki sıra gereğince:
1 No.lu sıradaki gayrimenkul saat 10,00 ilâ 10.15 arasında,
2 No.lu sıradaki gayrimenkul saat 10.15 ilâ 10.30 arasında,
3 No.lu sıradaki gayrimenkul saat 10.30 ilâ 1.0.45 arasında-. •
4 No.lu sıradaki gayrimenkul saat 10.45 ilğ 11.00 arasında GEMLİK BELEDİ

YESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme
tin %75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafları! 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartı ile 13/12/1974 Cuma güdü aynı yerde ve aynı saatlerde i- 
kiuci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve 
satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur,

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. îki 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 olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir;

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak ittiyenlerin 973/98 T. sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

31 I 10 l 1974
(Ic. îf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Gemlik Körfez Basımevi ve Gazetesi
Çeşitli Baskı ve Reklam işlerinizde Her An 

Emrinizdedir.
Gazhane Cad, AH Şirin Pasajı No. 5 - Tel. 797 GEMLİK

1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi
840
841

Ali Aslan
Selahattin Çelik

Nakliyeci
Nakliyeci

640.—

842 Necmettin Fırat Pansiyoncu 465.—
843 Ahmet Aygün Taşkm Alçı Taşı Müt. 8355.—
844
845

Mükerrem Kâşıkç
Haşan Kahraman

Sinemacı Zarar Beyan Etmiştir.
sinemacı Beyanname > er.

846 Mehmet Bülbül Nakliyeci 465.—
847 Enver Özkardeş Nakliyeci 4855.—
848 Nuri Ofluoğlu Lokantacı 827.—
849 Ali Demirhan Zeytinci 335.-
850 ismet Bahadır Mobilyacı 627.—
851 Necdet Koral Nakliyeci 8522.—
852 Erdoğan Alemdar Fabrikatör 869231. —
853 Şahin Çavuşlar Tuhafiyeci 4460.—
854 Sadullah Filiz Kasap 8285.—
855 Ali Kayhan Şahin Nakliyeci 2655.—
856 Mehmet Altan Nalbur 66660.—
857 Nail Örgün Nalbur 25810-
858 Yusuf Aydın Nakliyeci 2205.—
859 Ertan Doğru Nakliyeci 2910.—
860 Halil Uğur Nalburiye 4250.—
861 Lütfü Atmaca Nakliyeci 5800.—
862 Mehmet Aşkın Meyhaneci 3730 —
863 Haşan Filiz Züccaciye 1050.—
864 Rıza Marşoğlu Sandık imali 1465.—
865 İsmail Sayın Sandık imali 1210.—
866 Bilgin Kostak Nakliyeci 1075.—
867 Isa Balhan Nakliyeci 3450.—
868 Hüseyin Güler Matbaacı 4322.—
869 Erol Güler Matbaacı 3845.—
870 M. Emin Kıvançlar Doktor 1797 —
871 M. Ali Çamlıca ithalat ihracat 4690 —
872 Eteni Asri Akoan Kavaf 1500.—

KONGRE LÂNI
Kapaklı Köyü Gençlik ve Spor Derneğinin genel 

kongresi 10-11-1974 tarihinde pazar günün saat 16 da 
Köyün Yeni Okul Salonunda yapılacaktır Sayın üyelerimiz 
in teşr.fıeri ric ı olunur.

GÜNDEM
1- Açılış 2- Yoklama ve Saygı duruşu 3- Divan 

seçimi 4- Faaliyet ve murakabe raporlarının okunması 
5- Raporların tenkidi ve ibran 6- Yeni idare ve mura
kıpların seçimi 7- Dilekler ve kapanış.

KONGRE İLÂNI
Derneğimizin Genel kurul toplantısı 10-11-1974 

pazar günü saat 19 da Köy Kahvesinde yıpılwğı»J«» 
sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Muratcba Köyü 
Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği 

Yönetim Kurulu
GÜNDEM

I- Açıhş 2- Yoklama ve Saygı duruşu 3- Divan seçim:
4- Faaliyet ve murakabe raporlarını» 5- Ra
porların tenkidi ve ibraı 6- Yeni idare ve murakıpların 
seçimi 7- Dilekler ve kapanış.
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İSTİMLÂK İLÂNI
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstimlak taktir 
edilecek olunan

Mahallesi Mevkii Cinsi Miktarı Pafta Ada Parsel Miktar Bedeli Maliki
Balıkpazan Mah, Arsa I3.61M2 8 298 9 4 M2 8.000 TL Ferhat kızı
Yalı Sokak fazilet derer

varisleri.
Yukarıda tapu kayıtlan ve maliki yazılı bulunan gayri menkulden imar tatbika

tı nedeni ile yola kalbedilmek üzre daha evvelce yapılan kısmi istimlake ilâveten i- 
mar hattı gereğince belirtilen miktarda arsa taktiri kıymet komisyonunca taktir edi
len kıymeti üzerinden istimlak edilmiştir.

İş bu ilân tarihinden itibaret on beş gün içinde belediyemize müracaatla rızaen 
takrir verilmediği veya mahkemeye baş vurulmadığı taktirde istimlak kanunun 16-17 
inci maddeleri gereğince muamele yapılacağı mezkûr kanunun 13 cü maddesi müci- 
bince ilan olunur.

30 Ekim 1974 Çarşamba günü geçirdiği trafik 
kazasıyla aramızdan ayrılan sevgili eşim ENDER
DİNÇEPJin ölümünün yedinci 
KASIM 1974 Çarşamba günü 
sonra Çarşı Camiinde mevlit 
tanıdık, akrabalarımız ve din 
vetlidir.

gününe rasthyan 6 
Yatsı Namazından 

okunacaktır. Dost, 
kardeşlerimiz da-

TEŞEKKÜR

(Basın 12 )

C.H.P. İlçe Yönetim Kurulu İlığından
KONGRE İLANI

Cumhuriyet Bayramı 
Törenlerle Kutlandı

sonra halkın ve öğrencilerin
İlçe Kongremiz 11/11/1974 Pazartesi günü saat 14 de 

Orhangazi Atlas Sinemasında yapılacaktır.
Mezkûr gün ve saatte üyelerin Kongreye teşrifleri 

ilan olunur.
Orhangazi C.H.P. tlçe Y.K. Başkanı

GÜNDEM :
İ— Yoklama
2- Kongrenin Yönetim kurulu Başkanı tarafından açıl

ması
3- Kongre Başkanı ile Başkanlık divanı seçimi
4- Atatürk ve Şehitler için saygı duruşu
5- Delegelik sıfatına itiraz varsa İnceleme Komisyonu 

seçimi
6- Hesap Komisyonu seçimi
7- Varsa diğer komisyonların seçimi
8- Yönetim Kurulu Raropvnun okunması
9- Denetici raporunun okunması

10- Yönetim Kurulu raporu üzerinde görüşme
II- Hesap Komisyon ı raporunun okunması, görüşülmesi 

karara bağlanması
12- Yönetim Kurulu ile Denetçinin aklanması (ibrası)
13- Diğer komisyonlardan gelen raporların okunması, gö

rüşülmesi karara bağlanması
14- Kongre üyelerinin dilekleri.
15- Ülke sorunları, yerel kamu işleri veya Parti çalışma

ları hakkında görüşme
16- Seçim Sayım Döküm Komisyonları seçimi

A. Yönetim kurulu Başkanı seçimi
B, Yönetin» kurulu üyeleri seçimi
C. Denetçi seçimi
Ç. Kadın Kolu ve Gençlik kolu temsilcisi seçimi
D. Üst Kademeye Kongresine gidecek delegelerin »o- 

çimi.

bayramları kutlanmış, günün 
önem ve anlamını belirten 
konuşmanın yapılmasından 
sonra geçit töreniyle son 
bulmuştur.

Gece fener alayları dü
zenlenmiş ve şehir ışıklandı- 
rı İm ıştır.

Engürücük’de 
Cinayet

Emine Öksüz’ün evinden ay
rılıp babasının evine gitmesi 
vede eşyalarım götürmesi üze
rine tartışmaya başlamıştır. 
Tartışma gittikçe kavgaya dön; 
müş, araya giren k*z amcası 
Ünal ÇAKIR’ün kurşunuyla 
ölmüştür.

Katil yakalanarak ceza
evine göndenim iştir.

Gemlik Körfeze

ABONE

olunuz

17- Kapanış

sı
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30 Ekim 1974 Çarşamba günü geçirdiği trafikffi 

kazasıyla aramızdan ayrılan sevgili eşim ENDER O
DİNÇER'in cenaze törenine katılan, çelenk gönde- 
ren, evimize kadar gelerek baş sağlığı dileyen biz- 

W lerin acılarını paylaşan dost, tanıdık ve akrabala- 
rımıza teşekkür ederim.

[f^l

y
îr

■

30 Ekim 1974 Çarşamba günü geçirdiği trafik 
kazası ile aramızdan ayrılan değerli arkadaşımız 
ve yakınımız ENDER DiNÇER’in ailesine, akraba
larına ve arkadaşlarına baş sağlığı diler, acılarını 
paylaşırız.

zatî
16 DF 254 No'u Traktör Römork pla

kamı kaybettim hükümsüzdür.

BAŞ SAĞLIĞI

Trafik kazası il^ kaybettiğimiz değerli arka
daşımız Ender DINÇzR'in ailesine, akraba ve tc- 
nıdıklarınaa baş sağlığı diler, acılarını paylaşırız.

Arkadaşları

ÜÇ KAROEŞLER
TİCARET KMiiiiıM.



Halk Kütüphanesi

Gemlik

gemUik
KÖRFEZ

HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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Büyük Kurtarıcıyı 36. Ölüm Yılında
Ulusça Anıyoruz

Büyük Kurtarıcı Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölümünün 
36. yılı bugün bütün yurtta 
ulusça anılacaktır.

İlçe anma komitesi ulu 
önderin 36. yılı anma töreni
nin (ilçe çapında) Lise ka
palı Spor Solanunda yapılma
sına karar vermiştir. Progra
ma göre; protokole katılacak 
Kişiler ve kurumlar saat 8.30 
da Atatürk anm önünde ha
zır bulunacaklar ve İstiklâl 
Marşı söylenerek bayrak gön
dere çekilecektir.

Saat 9.05 geçe Sunği- 
pek, Kafoğlu ve Alemdarlar 
Fabrikaları, limandaki gerri 
ve motorlar, ajıtiar 2 dakika 
sinyal çalacaklar. Sn sırada 
bayraklar yarıya indirilecek ve 
saygı duruşunda bulunulacak, 
tır.

Her okul kendi okulun
da anma programı düzenle
yecektir.

Gece sinemalarda yalnız A* 
tatürk’ü konu alan filimler gös
terilecektir.

Bütün Dünya'da 10-17 
Kasım tarihleri arası Atatük

Haftası olarak kutlana- le bu haftayı nasıl kuruya
caktır. Milli Eğilim Bakanlığı caklarını açıklamışlardır, 
okullara gönderdiği bildiriler-

C H P- İLÇE KONGRESİ YAPILDI
EOEVİÎ ÖRGÜTÜN SEÇİME 

HAZIR âLMâSINI İSÎE5İ
CHP İlçe Kongresi geçen 

hafta Pazar günü Atlas Sine
masında yapılarak İlçe Başka
nı ve Yeni Yönetim Kurula
rı : seçmiştir;

Kalabalık bir halk toplu
luğunun da izlediği kongre 
olgun bir hava içinde geçmiştir.

Saat 14 30 da başlıyan 
Kongreyi Parti Başkanı Danış 
Ekim açmış daha sonra ise 
Divan seçimine geçilmiştir, Er
doğan Savaş, Erol Güler, Meh
met Sevinç, Haşan Oktay oy
birliğiyle divan seçimlerini 
kazanmışlardır.

Gündem gereği eski Yö
netim Kurulu adına İnan TA
MER çalışma raporunu oku
muş ve üzerinde eliştiriler ya
pılmıştır. Bu sırada di-an baş
kanlığına gelen telgraflar o- 
kunmuştur. Başbakan ve CHP 
Genel Başkanı Bülent ECE- 
VİT'in îlçe Kongresine gön
derdiği tel şöyledir.

"CHP İl Kongresi Dîvan 
Başkanlığına

GEMLİK
Kongrenizde bulunamıya- 

cağtrn için üzgünüm. Şimdi 
CHP bütün yurtta halkın u- 
mut bağladığı partidir. Hal
kın umudunu saracak herhan
gi bir taviz vermeksizin hü
kümet sorununa çözüm için 
her çabayı ve fedakârlığı gös
teriyoruz. Hükümet bunalımı
nın uzun sürmesine ülke ko
şullan da dünya koşullan da 
elvermemektedir. Eğer partiler 
hükümet bunalımına son ve
recek geçerli çözümü bir an 
önce bulamazlarsa, çözüm ge
tirme hakkı doğrudan mille
tin olacaktır. Derhal seçime 
gidilerek millete baş vuru - 
ması zorunlu olacaktır.

Bugünlerde bir çözüm o 
lanağı ortaya çıkmazsa bu i- 
nancımızı ve bu zoruntegu 
bütün yurtta m£teüe birlikte

50 MURAT 
İHRAÇ EDİLDİ j

TOFAŞ, Murat araba fab* 
rikası anlaşmış olduğu arap , 
ülkelerine ilk Murat'ları Gem- 
ük limanından ihraç etmeğe | 
başlamıştır.

Bin tonluk "ARZU-' Şi
lebi ile Birleşik Arap Devlet
lerine gönderilmek üzere Bur
sa ’dan özel taşıycılarir, deniz l 
suyuna dayanıklı boyalarla 
boyanmış 50 MURAT Gemlik 
getirilmiştir Şilebe yerleştirilen 
üt parti MURAT İskenderiye 
Um ar ına törenle gönderilmiştir

CHP. Yönetim Kur. i 
ilk Toplantısını Yaptı |

Gemlik CHP İlçe Yöne- I 
tim Kuruluna seçilen yeni 
üyeler 5. 11. 1974 salı günü | 
saat 20.30 da Parti Başkanı j 
Danış Ekim'in' Başkanlığında 
toplanrak yaparak görev I 
bölümü yapmışlardır.

Yönetim Kurulu toplan
tısında Mehmet Sevinç (Ge
nel Sekreter), Mustafa Özalp 
(Muhasip Üye) Erol Güler, 
Cemal Ergen, Halil Güneş ve 
Haşan Çetin (üye) olmuşlardı.

CHP, İlçe Yönetim Kurulu I 
ilk toplantısınna zeytin üreti
cisinin tuz sorununu ele al
mışlardır.

ANMA KOMİTESİNİN ÂKİL ALMAZ TUTUMU
iki yıldır Atayı anma 

komisyonunun akıl atmaz 
tutumu vc tutuculuk dav* 
Tanışları içinde bulunması 
na anlam verilmemektedir.

Geçen yıl olduğu gibi 

bu yıl dakomite de ata san
sür kurulu görevini görmek 
te Ve okullarda öğretmenler 
kurullarınca beğenilen okul 
müdürlerince de olumlu kar
şılanan bası yası ve şiirle- 
rid anma gününde okun
masına isin verilini inekte
dir.

Soruyoruz anma ko
misyonu A bdülhamit ’ ten

kalma »msür kurumumudur? 
Yoksa ATATÜRK'Ü ken- 
id i tekillerine atmış bir 
bürokrat yığını m:dır.?

Sayın okurlarınıza bu 
yıl Kız Enstitüsünce teklif 
edilen ve yine sansür edi
len (okutulmasına izin ve* 
rilnıiyen) galim YAĞCIOĞ- 
LU’nun Atatürk'ten Son 
Mektup adh şiiıi ikinci «*v- 
fanıısuo yayınlıyoruz. Ve 
bu tutumu kınıyoruz.

dile getireceğiz. Örgütümüz 
, her an seçime hazır otrnai- 

dır.
Kongrenizin bu hazır

lığa hız ve güç katacağına 
inanıvorum.

Değerli üikdaşlanma ve 
kongrenize başarılar dilerim. 
Saygılar ve sevgiler sunarım

Bülent ECKVÎT
CHP Genel Başkanı

Telgrafların okunma
sından sonre Yönetim Ku- 

. rulu aklanmış ve seçimlere 
geçilmiştir.

CHP İlçe Baş kanimin a 
yine DANIŞ EKİM nday 
oimu ve oybirliği ile seçi
mi kazanmıştır.

D S. 5 d»
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Yeni bir 10 Kasımı anı
yoruz. Her 10 Kasımlarda ba
zıları Ata'yı göz yaşlarıyla an
mayı adet edinmiş. Oy Atam. 
Vay Atam ezgileri içindeler. 
Bazıları da o gitti ah şimdi ne 
olacak ebediyeti peşinde. Oy
sa Atatürk bu tür dövünme
lerin yersizliğine bir çok söy
levinde değinmiştir. O, « Be
nim nâçiz vücudum birgün 

1 elbet toprak olacaktır Ama 
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza 
değin yaşıyacaktır.» « Beni 

1 görmek demek ille yüzümü 
görmek demek değildir. Be
nim düşüncelerimi, benim duy- 

| gulanmı anlıyorsanız bu yeter» 
sözleriyle dövünme edebiyatı 
yapmanın gereksizliğine değin- 

j mistir. Atatürk’ü 10 Kasım- 
! tarda anmak, Atatürçülüğü 
I tanımak, devrimlerini ilerlet

mek, ulusumuzu mutlu, varlıklı 
yapmaktır. Şekillenmiş 10 Ka- 
stmiarfe değil Atatürkçülüğü 
anlatmakla, buğuna dek Ata
türkçülük yolunda ne gibi i-

göriiş -
^rd- ta Can

ATATÜRKÇÜLÜK
I e demeler yapıldığını, hangi
lerinin başarıldığını, hangileri
nin başanlamad iğini bu ba- 
şansızlıkların nedenlerini an
latmakla 10 kasımları geçir
meliyiz. Genç beyinlere bu a- 
lışkanhklan kazandırdığımızda 
görülecektir ki Atatürk daha 
iyi tanınacak, sapıkların kal
kanı olmaktan kurtarılarak ger
çek yönüyle Atatürkçülük or
taya çıkacaktık.

Bugün Atatürkçülük bir 
bilinmiyen kavrammış gibi çe
şitli yönlere çekilmek isten
mektedir. Yobazıyla, ırkçısıyla, 
faşistiyle. Marksiziyle, fanati
ğiyle Atatükçülük değişik şe
killerde ortaya konulmakta ve

böylecö bir kavram boğun- 
tuşuyla Atatürk.... Atatürk.,., 
diyerek Atatürkçülük yolundan 
saptırılmaktadır.
Atatürk cumhuriyetçiydi, dev
rimciydi, devletçiydi, layikçiy- 
di, halkçıydı, milliyetçiydi. 0- 
hun ortaya koyduğu bu il
keler - ki bunlar Atatürkçü
lüğü oluşturur - bugün yıkıl
mak. için zorlanıyor.

Cumhuriyetçiyiz dedik, 
düşünceye zincir vurduk, ağa
lığı, toprak köleliğini daha a- 
tamadık.

Laikiz dedik, din politi
kaya alet edildi. Günümüzde 
şeriat devleti kurulmasına 
" toerik olarak olabilir" diyen 

bir Başbakan Yardımcısı çıktı. 
"Kısa zamanda ümmet esa
sına dayanan şeriat devletinin 
kurulması için devlet dairesin- 

' de söz sahibi olacak mevkilere 
gelmek için çalışacağım... ” 
diyen Kur'an Kurusu öğrenci
leri yetiştirildi.

Devrimciyiz dedik, Ata- 
türkten sonra bir tek devrim 
yapamadığımız gibi reform
culukla kendimizi aldattık . 
Atatürk’ün tamamlamağa öm 
rü yetmediği ait yapı devrim- 
lerine elimizi sürmedik.

Devletçiyiz dedik, dev
letçiliği özelciliğin içinde boğ
mak istedik. Devletçiliği kur
taralım diyenlere kötü gözle 

baktık.
Halkçıyız dedik, halkı 

sosyal güvenceye kavuştura
madık, halkın çoğunluğunu 
mutlu kılamadık Sosyal ada
leti dengeleyemedik.

Milliyetçiyiz dedik, milli
yetçiliği Hitlercilîk sanarak 
Komandolar- yetiştirdik, vatan 
evlatlarını birbirine kırdırdık.

Atatürkçülük, Atatürk'ün 
ortaya koyduğu ilkelerden 
hareket ederek sorunlan azal
mış, çağdaş, halkı mutlu, ya
rınlarına güvenle bakâbilen, 
insancıl, kendinden başka tüm 
insanların mutlu olmasını is- 
tiyen, barışçı, özgürlükçü bir 
toplum yaratmaktır. Eğer bun
ları gerçekleştirememiş isek 
yolumuzu yine Atatürk'e çe
virerek sapmadan amaca eri
şebilmek için vargücümüzle 
çalışmalıyız. Bizi engelliyen ne 
denleri 10 Kasımlarda olsun 
gerçek olarak görmeliyiz, genç 
kuşurlara göstermeliyiz.

Egemenlik, saltanat, kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. X. Atatürk

şiir köşesi
HALİM YAĞCIOĞLU

ATATÜRK’TEN SON
MEKTUP

Siz beni hâlâ anlayamadınız
Ve anlayamacaksınız çağlarsa da
Hep tutturmuş «Yıl 1919 Mayısın 19’u diyorsunuz 
Ve eskimiş sözlerle beni övüyor i övüyorsunuz 
Mustafa Kemal'i anlamak bu değil 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Bırakın o altın yaprağı artık
Bırakın rahat etsin anılarda şehitler 
Siz bana neler yaptınız ondan haber verin 
Hakkında gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin 
Mustafa Kemah i anlamak yarinde saymak değil 
Musutafa Kemal ülküsü sadece söz doğ!i

Bana muştular getirin bir daha
Kuru söz değil iş istiyorum sizde anladınız mı 
Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan
Kuru söz değil iş İstiyorum sizden anladınız mı 
Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı 
Mustafa Kemal' i anlamak avunmak değil 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Hâlâ o acıklı ağıtlar dudaklarınızda
Hâlâ oturmuş On Kasımlarda bana ağlıyorsunuz 
Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın 
Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların 
Mustafa Kemal'i anlamak söz boyamak değil 
Mustafa Kemal ülküsü sadece göz değil 

Laboratuvaılarda sabahlayın, kahvelerde değil 
Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız
Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar
Ancak böylece aydınlanır o sonsuz karanlıklar 
Mustafa Kemal’i anlamak ağlamak değil 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü
Görüyorum ki hâlâ aynı yerdesiniz hiç ilerlememiş 
Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek dururken 
Hani köylerde ışık, .hani bolluk, hani kavgasız gülen 
Mustafa Kemali anlamak itişmek değil 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Arayı kapatmanızı isliyorum uygar uluslarla 
Bilime, «saat, varılmaz rezil dalkavuklarla 
Bu vatan, bu canım vatan sİzdon çalışmak ister 
Paydos öğünmeye, paydos avunmaya, yeter, yeter 
Mustafa Kemal'i anlamak aldatmak değil 
Kustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Varlıktan

BEN MUSTAFA KEMAL 
-ANİTTEPEDEN BAKIYORUM

TÜRKİYE’ME 
m ahmmut alptekin 

Varlıktan

Duydum ki «-Ben». den konuşuyorsunuz 
Kurtuluş Savaşı Destanı uzak-yakm 
«19 Mayıs'ta Samsun’a çıktın diyorsunuz 
Törenler düzenliyorsunuz görkemli 
Oysa ben

.Her.gün. çıkıyorum Samsun’a. yeoidaa^
Bir nice uykudasınız
Haberiniz yok sizin
Her temmuz Erzurum’da
Her eylül Sivas'tayım

Törenler düzenliyorsunuz görkemli 
Ağlayanlarınız var ardımdan 
«10 Kasım 1938'de öldü diyorsunuz 
Oysa aranızdayım

Ben Mustafa Kemal’im
Gördüm kı «Ben» den onuşuyorsunuz 
Çanakkale'den bakıyorum yurt topraklarına 
Geyve Tepesi. Alagöz köyünden 
Ölümsüz destanlar yaratan halkıma 
Çaldağı'nden bakıyorum
İzmir'e Türkiye'me
Ben Mustafa Kemal
Amttepeden bakıyorum yurduma
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Mustafa Kemal* i görü
yorum köşe penceremden, yıl
ar öncesi Mustafa Kemal* i, 

tarih olmuş, kalplerimizde a- 
nıtiasmış Mustafa Kemal i. E- 
vet, Mustafa Kemal* i. Genç, 
dinamik Mustafa Kemal’i.

Demede görüyorum. A- 
nafartalar da görüyorum. O 
zamanlann köhne yönetîmina 
kafa tutarken* Olmaz, bu VA
TAN satılamaz bu millet tut
sak olarak doğmamıştır, tut
sak yaşıyamaz. *’ Derken gö
rüyorum. Onu 16—19 Ma
yısın ışıklı günlerinde bam
başka bir havada daha iyi 
görüyorum. Kurtuluş Savaşı 
sıralarında durmadan, dinlen
meden Mehmetçikle omuz o- 
muza savaşırken, bu savaşın 
mutlu günlerinde, kazanılmış 
büyük zaferin hazzı içinde, o 
sevimli çehrenin nurlandığını, 
ışığını görüyorum ” Ey ulu, 
uiulann ulusu Türk Milleti İş
te istediğin sonuca varlığınla

Atatürk’ü Anarken
MEHMET Sevinç

ulaşabildim. Fakat işlerimiz 
bitmedi. Bundan sonra daya- 
pacağımız birçok savaşlar var. 
Bunlara başarılı olursak, ken
dimi bahtiyar sayarım..” Der
ken görüyorum.

Ne zaman bir kenara i- 
lişseın karşımda Mustafa Ke
mal, birçok yapıtlarıyla elle
rinden öperim. Nur ellerin
den, mübarek ellerinden na
sıl öpmem, nasıl kucaklamam 
Mustafa Kemal’i. Mutlu gün
lerin kurucusunu. Dünya çok 
büyük çok değerli devlet a- 
damları görmüştür. Fakat 
Mustafa Kemal gibi çok yön
lü, eşine rastlanmıyacak ola
nı asla, o, elimizde yolumu
zu aydınlatan bir meşaledir. 

bayraktır. Ona uzanacak el 
kırılacak, ona uzanan dil ko- 
parılacakiır. _Bu böyle bilin
melidir. Bir vatan evlâdı bir 
Cumhuriyet ve Mustafa Ke
mal gençliği olarak bunu sağ
lamak bizim ödevimizdir.

Yıl 1934 bundan böyle 
Mustafa Kemal.i Atatürk, Tür
kün Atası olarak görüyorum 
Unutulmıyacak bir devrim da 
ha yapmıştır. Bizleri çeşitli 
unvanlardan kurtarmış, soyad- 
larımızı koymuş; kendine en 
yakışır olanını almış ATA
TÜRK olmuştur. Atatürk dün
yanın saydığı ve milletlerin 
ülkelerin benimsediği gerçek
çi büyük adam, Bizlere bü
tün bırakılacakların en iyisini 

en güzelini bıraktın. Bize sen
den kalan büyük bir mirastır 
bu. Her türlü tehlikeye karşı 
nasıl göğüs gereceğimizi, bu 
kuvveti nereden alacağımızı 
işaret eden söylevin. Türk 
Gençliğine olan söylev orta
dadır. Bu bizim için en bü
yük bir nimettir- Bizler millet 
olarak, gençlik olarak bu söy
levi kendimize daima düştür 
edindik. Zaman zaman yok 
edilen özgürlüklerimizi bun
dan aldığımız güçle gideri
yoruz.

Ölümsüz Atatürk" ün a- 
ramızdan ayrılalı 36 yıl oldu 
ölümünden bu yana onu kaç 
kez gördüm ama, 1950 den 
bu yana hele 1960 baharın

da, ' 971 yılında kî kadar 
üzgün görmemiştim. Gözle- 
reriyle yıldırımlar yağdırıyordu 
üzerlerimize Hani bıraktığım 
ilkeler hani mutlu günler, ha
ni çağdaş Türkiye, hani dev- 
ri.nlerim Oysa siz kişisel çı
kanlar peşinde bîrbirleriniz 
yiyorsunuz, devrim lerimc ka 
kan elleri kıramıyorsunuz, di
yordu.

Atam senin ilkelerin za
man zaman ezilmek istensece 
ona kalkan kara eller kırıla
caktır. Kişisel çakrlar için ulu
sal çıkarlarını sömürenler bir 
gün yok olacaktır. Senin her- 
şeyini bıraktığın gençlik öyle 
uyanık ki inan bütün gerçek
leri görüyor, senin eserini ko
ruyacak ve yüceltecetir. Atam 
inançlıyız ve senin önerdiğin 
mutlu Türkiye’ yi mutlaka 
gerçekleştireceğiz. Senin yo
lundan çlktığımız an bize yi
ne şen ışık olacak gerçek yo- 
In göstereceksin.

US BASMA ATATÜRK Yeniköy Orta Oku! yaptırma ve yaşatma
Derneği Başkanlığından

Büyük Devrimcinin ölümünden sonra ve 
hayatta iken hakkında yabancı basında çıkan 
yazılardan örnekler sunuyoruz.

— "Hiç bir kimse bu muzaffer general, 
bu yılmaz devrimci, bu insan kahraman, bu 
halkçı lider kadar kendi ulusunun kalbine 
yakın almamıştır.

PETİT PARİSİEN GAZETESİ 1938
Musta fa Kemal sosyalist değil. Ama gö

rülüyor ki iyi bir örgütçü, yüksek anlayışlı, 
ilerici ve iyi düşünceli, akıllı bir lider. Mus
tafa Kemal, soygunculara karşı bir kurtuluş 
savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kı
racağına ve sultanı da yaranı ile birlikte alt 
edeceğine inanıyorum.'” LENİN 1921

Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak da
hi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o 
büyük dâhi çağımızda Türk ulutma nasip ol
du. Mustafa Kemal İn dehasına karşı elden 
ne gelir, " İNGİLTERE BAŞBAKANI LOYD 
GEORGE

- " Atatürk yirminci yüzyılın en büyük 
mucizesidir.’' NATİONAL TİDENCE GAZETE
Sİ ( DANİMARKA ) 1938

- ” Atatürk gibi dahalar sadece görünüşte 
ölürler. Oysa, gerçekleştirdikleri eserler dai
ma hayattadırlar." TAHRAN GAZETESİ ( İ- 
RAN) 1938

- ” Hiç bir ülke Atatürk Türkiyesinin 
gördüğü değişiktirler! bu kadar hızlı bir şe
kilde görmemiştir. Bugünün Türkiyesinin ta
rihi Mustafa Kemali’ in tarihidir. ” DNESS 
GAZETESİ (BULGAR) 1938

- ” Tarih çok büyükler gördü. Yirminci 
yüzyılda büyüklük rekorunu ise Türk oğlu 
Türk Atatür kırdı. ” L’ LLUSTRATÎON DER
GİSİ 1938

- ” Atatürk, ölümünden önce herkes ta
rafından saygı gösterilen, değer verilen güç
tü dinç ve çalışkan bir Türkiye yaratma ül- 
ülküsünü tamamiyle başardı- ” ELENİKGL 
MELLON GAZETESİ 1938

- ” Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı | 
bir ülke Mustafa Kemal bütün rütbeleri ka
zanmıştır. Türkiye’ de düşünülebilecek en şe
refli isim de ona verilmiştir. ” MARCEL SA- 
UVAGE FRANSIZ GAZETECİ 1935

Derneğimizin yıllık olaağn genel kurul toplantısı 
24 Kasım 1974 pazar günü saat 20.oo de Yeniköy 
ilkokulunda yapılacağından sayın üyelerin teşrifleri 
rica olunur.

GÜNDEM :

1- Açılış, saygı duruşu
2- Divr.n seçimi
3- Yönetim Kurulunun raporunun okunması
4- Denetim Kurulunun raporunun okunması
5- Yönetin ve Denetim Kurullarının aklanması
6- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi
7- Eleştiriler, dilekler
8- Kapanış.

Satılık Fırın
Eski Orhangazi caddesinde 

d 2)
FIRIN

Gemlik Körfez Basımevi ve Gazetesi
Çeşitli Baskı ve Reklam İşlerinde Her An 

Emrinizdedir,
Gazhane Cad Ali Peç^jı T’c. 5 Tel 797 GEMLİK

Satılıktır
Müracaat yeri

Sakal döken No. 53
USU 5S
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Gemlik Satış Memurluğundan Gayrimenkul
Açık Artırma İlâm Dosya No : 1974/11

Davacı Mensure Yıldız Vekili Avukat Halil Seymen Tarafından Davalı Orhaniye 
Mahallesi Sakız ağacı Sokak ta Mukim Ali Pekcl aleyhine açılan izaleyi şuu davası
nın yapılan açık duruşması sonunda Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği 3. 12. 1973 
tarih ve 1973/154 esas 1973/242 Karar sayı ile Gayrimenkulun satılarak şuyuun iza
lesine karar vermiştir.

Sulh Hukuk Hakimliğinin Vic hi Kararı Taraflarca Temyiz edilmediğinden 
Kesinleşmekle Davacı Vekili Satışın Yapılmasını istemekle

Gemlik İlçesi Halit Paşa Mahallesi Kumla Caddesi Mevkiinde Kain tapunun 
25. 2. 1967 tarih Pafta 4 ada 315 Parsel 20 kütiık 108 de kayıtlı 0049. 54 Metre 
Kare miktarındaki Ahşap Ev ONBEŞBtN lira kıymetle satılacaktır

Gayrimenkuldu Hali Hazır D ırumu ve İmar Durumu Dosyada mevcuttur.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 11/12/1974 Çarşamba günü saat 14. den 14.15 şe kadar Gemlik Belediye 
MüzayedeSalonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy 
metin %75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartı ile 23/12/1974 Pazartesi günü Gemlik Belediye Müzayede salo
nunda saat 14 den 14.15 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacak 
laların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
veya bu miktar kadar milli bîr bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-}-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 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 gömebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 974/11 T. Sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

611111974

( îc. îf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

KOt GRE İLÂNI
GEMLİK FEVZİYE KÖYÜ KALKINDIRMA ve GÜZELLEŞTİRME 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞI
Derneğinizin olağan kongresi 17 .11 1974 Bazar günü Fcvz ye Köyü Muhtarlık 

binasında yapılacaktır üyelerimize duyurulur.
Müteşebbis Heyet 

GÜNDEM ;

1- Açılış vs saygı duruşu 2- Divan seçimi
3- Müteşebbis Heyetin çalışma raporu okunması
4- Müteşebbis Heyetin ibrası
5- Yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimleri
6- Dilekler, teminniler !• Kapanış,

ATATÜRK HAFTASI 
(10-17. Kasım. I974)

İdris YAVUZ
İLKÖĞRETİM MÜDURO

"Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır,
ATATÜK i 

"Andiçtik Atam, gitmeğe gösterdiğin izden, 
"Ruhun tutacaktır bizi her an elimizden. , 

ÖĞRETMEN ’

10. .17 Kasım. 1974 tarihleri arasındaki hafta 
bütün dünyada ATATÜRK HAFTASI olarak kutlana 
çaktır.

İlçe ihtifal Komitesinin yaptığı program, Ata’’ 
nın ölüm tarihi olan 10. Kasım Pazar günü saat 
9. 30 da Gemlik Lisesi salonunda uygulanacaktır. 
Diğer okullar ölümsüz Ata' sini kendi okullarında ] 
yapılacakları anma törenleriyle yadedeceklerdir Bu 
hafta her kedemedeki okullarda derslerin çıkış nok- < 
tası ATATÜRK olacaktır.

10. Kasım sabahı saat 9 u 5 geçe şanlı bay
rağımız yarıya indirilecek. O gün bütün başlar e- * 
ğik, bütün günülğ hüzünlüdür. O gün Türk Yurdu 
üstünde dalgalanan bayraklar nazlı, aziz milleti- 1 

miz yaslıdır. y
Biz Atatürk nesliyiz. Bu vatan üstünde ne var

sa hepsi o" nun eseridir. Atatürk olmasaydı bu va
tan kurtulamaz, camilerimizden çan sesleri duyu- j 
/ur, semalarımızda yabancı bayraklar dalgalanır- 
dı; esir bir millet olurduk.

Atatürk'-ün-Türk Milletine saçtığı ışık ölümün
den sonra azalmamış, bilhassa her geçen gün bi- I 
raz daha artmıştır. Türk Milleti bu ışıktan ebedi- İ 
yen faydalanacaktır Yolumuz düz pürüzsüz, gayet 
aşikâr ATATÜRK YOLUDUR. Bu yol vatan, millet, 
bayrak, hürriyet ve adalet cşkıyle dolu olan yoldur. 1

Aziz Atam, cuo.huriyetin 51. yıldönümünde 
seni bir defa daha en derin duygu ve takdirlerle 
andık. Gelişen demokrasimiz ve yapılan eserlerle 
yolundan ayrılmadığımız! bir defe daha ispat ettik 
ve aynı yoldan ayrılmadan yürüyeceğimize bir de
fa daha andiçtik. Komşularımızda huzursuzluk de- i 

vam ederken, etrafımız ateş ve barut kokarken sağ- | 
lam temeller üzerine kurduğun cumhuriyet sayesin- I 
de :uzur ve sükun içinde yaşıyoruz. Kurduğun cum- | 
hüviyeti ilelebet yaşatmak için öyle azimli, öyle i- | 
nançlığız ki bu imanımızı hiçbir kuvvet ve yan te- I 
sir bozamıyccaktır. Doğan çocuk ilk önce senfâ | 

ismini heceliyor, şu sanallı ihtiyar senden beh^- 
derken gözyaşlarını tutamıyor. Her yerde sen vamn 
herşey senin eserin.

Sakarya, Dumlupmar ve Kocatepedeki sesini ]' 
52 yd sonra Kıbrıs'ta tekrar duyduk. Türk Mille- ! 
tinin gücünü ve azmini bir defa daha dünyaya ’ 
duyurduk. Yediden yetmişe milletçe bir defa daha 
birlik ve beraberlik içinde içinde olduğumuzu ispat ■ | 
ettik. Mehmetçik Kıbrıs’ta hızını alamadı, çekilen 
kilınçların pası silinmedi Atam. Yunan palikaryaları ' I 
tır defa daha Türk Milletinin şamarım yedi; bir . j 
defa daha sesin izinden ayrılmadığımızı sniedts 
Rahat uyu Atam. Kurduğun cumhuriyet ilelebet 
payidar olacaktır.

Sevgili yavrularım, yarının Mustafa Kemâlleri 
çok çalışın. Ulu önderin hayat mücadelesini İren 
dinize örnek alın. Bîr benden ne çıkar demeyin. | 

Milleti meydana getiren fertler nekadar sıhhatli, 1 
bilgili, iradeli ve kuvvetli olursa o millet o nisbetle I

Devamı Sayfa 6 da
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^■Gerçek devrimciler onlardır ki gelişme 
ve yenileşme devrimıne yöneltmek istedikleri 
kişilerin ruh ve vicdanlarındaki gerçek eğilim
leri ele geçirmesini bilirler. (1.9. 1925)

-M.Devrimlerin temelini her gün derinleş
tirmek sağlamlaştırmak gerekir. Sayın toplum 
birbirimizi atdacmıyalım. Uygar dünya çok i- 
leridir. Buna yetişmek, uygarlık çevresine ye
tişmek sorundayız. Bütün boş sözleri yoket- 
mek gereklidir. Şapka giyelim mi giymiyelim 
mı gibi sözler anlamsızdır. Şapka da giyece
ğiz, batının her türlü uygarlık ürünlerini de 
alacağız. Baylar, uygar olmıyan insanlar uy
gar eianiann ayakları altında kalacaktır

■JJ. Ötülerden yardım dilemek uygar bir 
ulus için lekedir.

ATATÜRK DİYOR Kİ
Cumhuriyet düşünce özgürlüğünden 

yanadır. içten geldikçe ve doğru yolda bulun
dukça her düşünceye saygı duyarız. Bütün 
bizce saygıya değer. (Söylev ve Demeçler)

Ne kadar varlıklı ve bayındır olursa 
olsun bağımsızlıktan yoksun bir ulus uygar 
insanlık karşısında uşak olma durumundan 
yüksek bir işlem için değer taşıyamaz. Ya
bancı bir devletin koruma ve esirgemesini 
benimsemek insanlık niteliklerinden yoksun
luğu, güçyetmezliği ve uyuşukluğu benimsemek 
ten başka bir şey değildir..

Bütün ezilmiş uluslar bir gün ezenleri 
yok edecektir.

Siyasi çalışmaların çoğu yararsızdır. A- 
ma toplumsal çalışma her zaman semerelidir. 
Aydınlarımız buna çalışmalı. Neden Ana;o' • 
ya gelip uğraşmazlar? Neden ulusla doğrudan 
doğruya ilişki kurmazlar? Yurdu gezmeli, u- 
lusü tanımalı? Eksiği nedir görüp göstermeli. 
Ulusu sevmek böyle olur. Yoksa sözde sevgi 
yarar vermez.

^.Tiirk toplumunun toplumsal düzenini 
bozmağa yönelik didinmeler boğulmağa mah- 
kûmdur-

İktisat demek her şey demektir. Ya
şamak için, mutlu olmak için, insanlık varlı
ğı için ne gerekirse hepsi demektir. (Atatürk’
ten Düşünceler)

Askerlik başarılarımızla övünmeyelim. 
Yeni bilim ve iktisat yengilerine hazırlanalım.

Herhangi bir amaca varmakla yetin- 
miyeceğiz? Daima daha ilersine varmak için 
çalışacağız. (Söylev ve Demeçler 1)

■^Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi 
gerçek üretici olan köylüdür. Öyleyse herkes
ten daha çok, bolluk, mutluluk ve varlık e- 
dinmesi gereken köylüdür. (Söylev ve Demeç
ler 1)

■^Kadınlarımız erkeklerden daha çoğ ay
dın daha çok verimli, daha çok bilgili olmak 
durumundadırlar.

■^Okulun adını hep birlikte analım. O- 
kuî genç beyinle insanlığa saygıyı, yurda ve 
ulusa sevgiyi, bağımsızlık şerefini öğretir.

■M-En önemli konu eğitim konusudur. E- 
ğitimdir ki bir ulusu ya özgür, bağımsız, şan
lı, yüksek bir toplum olarak yaşatır, ya da 
bir ulusu tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır.

BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM AKITIN GAZETEMİZE BEYANATI
3 Kasım pazar günü 

yap dan CHP İlçe kongresine 
nazik davetleri üzerine ka
tıldım

Kongrede bazi konuş
macıların gerçekleri tahrif 
ederek CHP i i Belediye 
Meclîsi Üyelerini tenkit et

mekte haksız olduklarını 
müşahede ettim.

Ekmek konusunda, ha
kikatlerle hiç bir ilgisi ol
madan konuşanların ne de
diklerini bilmediklerini ve 
sarf eski İlçe İdare Heyetin
deki değerli üyeleri tenkit 
etmiş olmak için yalana 
başvurduklar mı üzülerek 
gördüm.

İlçemizde Romlar za- 
masmda yapılan 7 fırın o 
günkü 4500 nüfusun ihti
yacını karşılamak için yapıl
mış. Halen ilçenizde aynı 
fırınlar çalışmakta ve yak
laşık olarak 20-25 bin kişinin 
ihtiyacını karşılamakta ve 
ayrıca köylere do ekmek 
gitmektedir

Bu durum ve geleceği 
göz önünde tutan Belediye 
Melısı tam üyelerin iltifak 

ile modern bir ekmek fab
rikası yapılmasına karar 
vermiş ve bu günlerde in
şaatı ikmal ediler ekmek 
fabrikasının işletmesi ihale 
edilmiştir.

Fırınların önünde ender 
görülen ekmek kuyruğuna 
gelince: Toprak Mahsulleri 
Ofisince Belediyemize ayda 
170 ton buğday tahsis edil
miştir. Aylık tahsis olan 170 
ton zamanla 110 ton indiril
diği için İlçenin ve hava
lisinin ekmek ihtiyacını 
gidermek güçleşmektedir. 
İşte bu nedenle ekmek sı
kıntısını gidermek için Bele
diyece alınan bir kararla üç 
fırına fırancala ekmek ap- 
ma müsaadesi verilmiş olup 
isteyen ofisnun ekmek is
teyende fırancala ekmek al
maktadır.

Miktarı düşürülen ofic 
tahsisinin arttırılması için 
ilgillilere defalarca yazılmış 
ve telefon görüşmeleri ya
pılmış olduğu halde maale
sef art f r ılır, a m ıştır. Bu
rada ns CHP li ve nede 
AP li Belediye Meclisi üye

lerinin çalışmaması diye bir- 
şey yoktur. Konuşmacılar 
sırf oy avcılığı için yalana 
baş vurmuşlar ve kıymetli 
Meclis arkadaşlarımızı kü
çük düşürmek istemişlerdir.

Hem ekmek konusuda. 
hem ilçenin şiddetle olan 
su konusunda ve hemde 
diğer ilçe ihtiyaçlarında AP 
li, CHP li ve D.P. li mec
lis üyeleri parti farkı gö
zetmeksizin memleketin yı k 
sek menfaatlerini gözönüne 
alarak.beraberlik içinde ça
lışmaktayız. Bundan sevinç 
duyulması beklenirken art 
düşünce ile hareket edip 
CHP li meclis üyelerinin AP 
lileria paralelinde gittiklerini 
söylemek kuyruklu yalandır.

Art düşünceli yalancılar 
nc derse desinler Belediye 
Meclisi üyeleri memleket 
meselelerinde bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonrada 
birlik içinde çalışacakların
dan kimsenin şüphesi ol
masın. Konunun bunu bil
mesinde fayda vardır. Hak
sız tenkitler onlar kadar 
bizleride üzmüştür.

itil
KAYMAKAMLIK MAKAMINDAN

ilçemiz Lisesinde açık bulunan Kâtip ve hesap Me
murluğu için bir memur adayı alınacaktır. Sınav 27 Ka
sım. 1974 günü saat 14.30 da Lise'de yapılacaktır.

isteklilerin 657 - 1327 sayılı kanunun 48. maddesin
de belirtilen özel ve genel şartlan-'taşımaları gerekir.

isteklilerin Kaymakamlık Makamına müracaat et
meleri ilân olunur.

(Basın 13)

mm
GEMLİK ÖĞRETMENLER 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 23 

Kasım 1974 cumartesi günü saat 10 da 27 Mayıs llk- 
Okulu salonunda yapılacaktır bütün üyelerin teşriflerini 
rica ederiz.

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



SORUMLU MÜDÜR 
EROL. GÜLER 

SAHİBİ
B. GÜLER-II, GÜLER
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BASIN UNUTULUYOR
Bayramlarda, kutlama günlerinde 

her nedenşe gazetemizde program ve 
davetiye gönderilmez oldu.

Bîr zaman önce aynı konuyu öbür 
meslektaşlarımızda yazmıştır. Basına 
saygı bu kadar mı?

»©«©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©o©©©©©©©©©©©©©©© 
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ATATÜRK HAFTASI I
6

X o
o

• °
• kuvvetlenir ve yükselir. Hayat mücadelesinde üze- § 
$ rinize düşen görevi yaparken bunun bir memleket © 
S davası olduğuna inanın. Atatürk'ün emaneti ancak © 
0 ve ancak sabırlı ve inanlı bir çalışma ile korunur, o 
• Atatürk'ün Yaşamak için mücedale şarttır, sözünü o 
S unutmayın. ©

Atatürkçülük - milliyetçilik, medeniyetçilik ve §
o müsbet ilim demektir. Bunun yöneticisi ise yarının © 
• genç nesillerini yetiştiren fedakâr ve vefakâr öğ- ® 
2 e
2 retmenlerdir. O

O
Aziz Atam. Türk Milleti olarak aynı iman ve o 

X inançla açtığın uygarlık yolunda yorulmadan, o 
• usanmadan yürüyoruz, yürüyeceğiz ve eserlerini g 
• koruyacağız. Türk Milletinin en büyük andı budur. ğ

Ruhun şad olsun, rahat uyu. ©
-©©a©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©»»

Bora İşkembe 
SALONU 

Özlemle beklenen İstanbul tertibatlı 
Bora İşkembe salonu siz sayın halkımızın 
hizmetine girmekten kıvanç duyacaktır. 

Adliye Altı Tel: 701 - GEMLİK

I 
s
I

TELEVİZYONUNUZ İÇİN
JAPON MALİ

TİP ve ELEKTRONİZİN SAĞLIĞIMIZDA BÜYÜK AŞAMASI
BÜYÜTEÇLI FİLİTRE CAMLARI

ÜÇ KARDEŞLER TİCARET
ZİRAAT BANKASI YANI

CHP. İlçe Kongresi Yapıldı
Çekişmeli geçen Yöne

tim Kurulu seçimlerini ise 
yeni grup kazanmıştır. Ye
ni Yönetim Kuruluna Meh
met Sevinç, Mustafa Özalp, 
Erol Güler, Cemal Ergin, 
Haşan Çetin, Halil Güneş, 
vfe Yücel Esen seçilmiştir.

Daha sonra yapılan tl 
Temsilcisi seçimlerini ise; 
Mehmet Sevinç Mustafa 
Özalp, Rıza Çakıcı, Haşan 
Oktay, Cemal Ergin. Abdul
lah Dineer, Şakır Şerter, 
Hüseyin Eryavuz, Haşan

Kaygısız kazanmışlardır. 
Gençler il temsilçiliğine ise 
Tamar ÖZDEMÎE seçilmiş
tir.

ilçe Kongresinde tl 
Örgütünün den kalabalık 
bir grup katılmıştır. Kon- 
ğreye Bursa milletvekili 
Mehmet' Emekli ile Bursa 
Senatörü Saffet URAL da 
katılarak birer konuşma 
yapmışlardır.

Kongre geç saatlerde 
dağılmıştır-.

TELEVİZYON EKRANINDAN AKSEDEN YÜKSEK 
VOLTAJLI İŞINLARDAN GÖZLERİNİZİ KORUR. 
KARLAMAYI YOK EDER,NET GÖRÜNTÜ SAĞLAR

AYARLI BÜYULTECLİ OLUP ARZU EDİLDİĞİNDE 
GÖRÜNTÜYÜ BÜYÜLTÜR.

SABA Televizyonları
Yelkill Gemlik Bayii

Üç kardeşler ticaret Ziraat Bankası yanı - Gemlik

I MUNTAZAM | 
| SERVİS |

Kıymetli varlığımız sevgili evladımız Ali 
tahya,nın vefatının kırkıncı gününe taslayan

Kü-
14

Kasım 1974 Perşembe günü Yatsı Namazını mütad 
kiben Çarşı Camiinde Mevlidi Şerif okunacaktır.

Akraba Dost ve Din kardeşlerimizin teşrifini 
rica ederiz.

AİLESİ
İl

KIŞ GELDİ...
SOBALARINIZI VE BORULARINIZI 

Üç Kardeşler Ticaretten Temin Edebilirsiniz 
Emaye Taşlı, Kovalı, Gaz Soba Çeşitleri
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Ticaret Ve Sanayi Ortası Başkanı Tevfik Solaksubaşı Basın Toplantısı Düzenledi.

Tuz verilmesinin anlamı çözülemedi.
Gemli k Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Tevfik Solak- 
subası dün bir bası n tc plan- 
tısı d üzeni iy erek ilçemiz ve 
çevresi üı aticilerini yakından 
ilgilendiren tuz sorunu konu
sunda Ticaret ve Sanayi O- 
dasının almış olduğu tutum 
hakkında bilgi vermiştir.

Tevfik Solaksubaşı basın 
toplantısında zeytin ürününün 
toplanma zamanı geldiği hal
de üreticinin ürünü, değer
lendirmesi için gerekli olan 
tuzun hâlâ getirilememesi ko
nusuna değinerek şöyle de
miştir. «Gemlik ve çevresin
in ihtiyacı olan tuz her yi! İz
mir Çamaltı Tuzlasından ge
tirilmekteydi. Alınan yeni bir 
kararla bölgemizin tükettiği 
tuzun Konya dan getirilme
sine başlanmıştır. Oysa Kon
ya dan getirtilecek tuzun muh
teviyatı zeytin tuzlamağa va
ramamaktadır. Biz bunu yet
kili uzmanlanmıza baş vura
rak öğrendik. Ve bu durum 
karşısında, alman yanlış ka- 
rann düzeltilmesi için yetkili
lere çeşitli tarihlerde yazılar 
yazdık.»

Daha sonra Bakanlıklar 
ve milletvekilleri ile bu konu
da Oda" nm ilişkisi üzerinde 
durarak «16, 4. 1974 tarîhın- 
de Gümrük ve Tekel Bakanı 
Mahmut Türkmenoğlu' na tel 
çekerek Konya Yavşar tuzla
sından bölgemize tuz getirtil- 
meşinin nakliye ve kalite ba
kmandan sakıncalarına anlat
tık ve İzmir Çamaltı Tuzlasın
dan yeniden bölgemize tuz 
tahsisini İstedik, Öte yandan 
Bursa Mi'let/ekiHerîcddr. Meh
met Emekli' ye ve Mustafa 
Tayyar'a durumu bizzat bil

dirdim. Yakından ilgilenecek
lerine söz verdiler. Ama bir 
sonuç alamadık. Yine Tekel 
Bakanının şahsına 27- 7- 974 
tarihinde mektup yazıp duru
mu bildirdik. . Başbakan yar
dımcısı Necmettin Erbakana 
ye tekrar Sayın Mahmut Türk- 
menoğluna 24- 9- 974 tari
hinde tel çekerek soruna ilgi 
göstermelerini istiyerek şöyle 
dedik: Sayın Mahmut Türk
menoğlu Zeytin mahsulü ka
pıya dayandı, 1 gr tuz yok. 
Emirlerinizi dinlemiyorlar. Ace
le mevzuya el koymamızı ri
ca ederim.

Tevfik Solaksubaşı 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Od. 
Başkanı.

Halka Açık Olarak

KARACABEY’ de SÜT SANAYİİ KURULDU
Yurdumuzda geliştirilmek

te olan süt sanyiinin bir ku
ruluşu da Karacabey’ de hal
ka açık olarak gerçekleştiril
miştir.

Karacabey'in Uluabat Kö
yünde kurulan SÜTAŞ(BUR- 
SA VE HAVALİSİ PASTÖRİ 
ZE SÜT VE SÜT MAMUL
LERİ GIDA SANAYİ VE TİC. 
A, $, )

% 1G0 Gümrük muafiyeti 
ve % 30 yatırım indirimi sağ 
lamıştır 1975 yılı ortalarında 
üretime geçmesi beklenen 
Fabrikaya ait makinelerin bl*

Cemal KARDEŞ
K< roma D naği B >şk. r ı 

Ali 7AYLAU 
llz Başkan

Konuyla ilgili yazışmalara 
devam ettiklerini bildiren Tic. 
ve Sanayi Odası Başkanı T. 
Solaksubaşı daha sonra; Baş
bakana, Tekel Bakanlığı Ge
nel Müdürlüğüne, Bursa Mil
letvekili ve Senatörlerinin tü
müne sonunda ise Cumhur
başkanı Sayın Fahri Korutürk- 
e de tel çekerek zeytin ürü
nünün toplama zamanı geldi
ğini ama Gemlik’li üreticinin 
tuz sıkıntısı çektiğini bildirdik. 
Tüm çabalarımıza rahmen 
derdimizle ilgilenen çıkmadı, 
demiştir.

Ticaret ve Sanayi odası
nın tuz konusunda Gemlik’ li 
üreticinin zer duruma düşme
mesi için gösterdiği tüm ça 

rinci partisi gelmiş olup, di
ğer gelecek makinelerin de 
tahsisi çıkmıştır. Her biri 1000. 
TL, olan hisse senetleri şim
dilik Karacabey’ deki bütün 
banka şubelerinde satışa su
nulmuştur.

10 000. 000.- TL. (ON- 
MİLYON) Sermaye ile kuru
lan SÜTAŞ ın hisse senetle
ri çok rağbet görmektedir. 
Fabrikanın, pastörize süt ve 
süt mamülleri (Peynir, Krema 
Yoğurt) üreteceği ve 1975 
yılında ortaklarına kâr dağı
tacağı açıklanmıştır.

Kurul adına şükran duyguları
mızı ve teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla 
Mehmet ÇALIM 

Lise Müdürü 

ba sonuç vermemiş ve Gem
lik Tekel Müdürlüğüne 150 
ton tuz gelmiştir. Bu tuzun 
ilçemiz ve çevresine ancak 
bir hafta yeteceği oysa Gem
lik’ in- Marmara zeytin B.rli 
ği Kooperatifi hariç- 4000 ton 
tuza ihtiyacı olduğu açıklan-- 
mistir.

50 kg tuz için Kayma
kamlıktan belge alıp Tekel - 
Müdürlüğünden tuz almak 
hoş bir iş olmasa gerekir.

Gemlik’ li zeytin üretici
sinin tuz sorununun nasıl çö
zümleneceği bir muamma ol
muştur. Bir deniz kıyısı ilçe
si olan Gemlik' e Konya’ dan 
tuz getirilmesi ise daha baş
ka bir muammadır.

YAĞLIK ZEYTİN
FİATLARI
YÜKSELİYOR

Geçen hafta 325 kuruşa 
yükselen yağlık zeytin fiatla- 
rı hergün biraz daha yüksel
mektedir İiçemizde ve köy
lerde yağ fabrikalarının tam 
kapasite çalışması sonucu fi- 
atlarda artışlarda olmakta ve 
fabrikalar arası rekabetler art
maktadır.

İlçemizde dün yağlık zey
tin 340 ile 380 kuruş arasında 
alınmıştır

aynı zamanda tüm Gemliklilerin 
de hakkınızdaki iyi duygularını 
dile getiıdiği bir gerçektir.

Liseye yararlı bu güzel 
hizmetle, nizden dolayı Genel

LİSE KORUMA 
DERNEĞİ 
SEÇİMLERİ 
YAPILDI

Gemlik Liaesi Koruma 
Derneği seçimleri yapıldı.

10.11. 1974 günü Gem
lik Lisesinde yapılan toplan
tıda Koruma Demeği Yöne
tim Kurulu üyeliklerine Ce
mal Kardeş (Bşk), Ali Tay
lan (II. Bşk) Kâmil Turan 
(Sekreter), Süheyla Aldemir 
(Muhasip), İsmail Sönmez 
(Kasa), Ziya Sanşen ( Üye ) 
seçilmişlerdir.

AÇIK TEŞEKKÜR
Gemlik Lisesi Koruma 

Demeği Başkanlığını yıllardır 
yapan ve Gemlik Lisesine yap
tığı yararlı çalışmalarla tanınan 
Sahabettin Cantay’ın görevin
den ayrılması üzerine Okul 
Koruma Derneği basın yoluy
la kendine, açık teşekkürde f 
bulunmuştur.

Koruma Demeğinin açık 
teşekkürü şöyledir.
Sayın

Sahabettin CANTAY
Emekli Albay

(Gemlik Lisesi Koruma 
Derneği eski Başkanı) 
10. 11. 1974 günü ya

pılan Gemlik Lisesi Koruma 
Demeği Genel Kurul toplan
tısında, Gemlik Lisesine yap
tığınız yararlı hizmetlerinizden 
dol ayı size teşekkür edilmesine 
karar verilmiştir.

Kendi arzunuzla Demek 
çalışmalarınızdan ayn kalmanız 
bizleri üzmüştür. Sîzlerin açtığı 
çığırda devam ederek Liseyi 
yüceltmek bizlerindetek ereği 
olacaktır.

Oniki yıl Dernek Yönetim 
Kurulunda çalışarak; bugünkü 
Lise binasının, Kapalı Spor 
Salonunun yapımı yanında. 
Lisenin açılması ve diğer ih
tiyaçlarının giderilmesinde gös
terdiğiniz üstün çabalarınız 
Genel Kurul toplantısında tak
dirle karşılanmıştır. Bu karann
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ÇOCUKVE KİTAP
Kadri Güler

ÖĞRETMEN

İmanın doğumdan ölümüne dek geçen yaşamı 
boyunca öğrenmeğe meroğı vardır.

Yeni doğan ve bir kaç aylık olan çocuk kas
tarının gelişmesiyle tutmağa, yakalamağa, atmağa 
başlar. Geçen bir kaç ay sonra yürümeğe çalışır. 
Çocukta biyolojik gslişma sağlandıktan sonradır ki 
söyleneni anlama, bilmediğini öğrenme isteği baş
lar Tüm anlatılanları merakla dinler. İşte çocuğun 
ba dinleme ve öğrenme isteği çocuğa göre oldu
ğu an büyümekte olan çocuğun bedeni gelişmesiy
le b'rlikte zihnen de gelişmesi sağlanır.

O/leyse çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine 
yardım :ı olacak İçin on'ar/n isteklerine göre an
latımda bulunmak gerekir. Bu ise masal ve öykü 
terle başlar. Çocuklarda ilk edebiat ilgisidir bu. 

Bunu geliştirmek ise anne, baba ve öğretmenler 
in görevidir. Anne ve babanın a~I tıcakla ı ma
sal ve öyküler çocuklara zevk ve neşe verecek 

özettikte olmalı, belleği çalıştırmalı z hni bes
lemelidir.

Bu devreden sonra çocukta okumağa hazırlık 
dönemi başlar. Dinlediği öyküleri kendisi öğrenmek 
ve okumak istiyen çocukta kitapları karıştırma, re
simler üzerinde kokuşma isteği artar.- İşte burada 
iş aileye düşer. Çocuğa yardımcı olmak ailenin gö
revidir. Onlar çocuğun bu isteğine yardımcı ola
cak ve ilgilerini giderecek kitapları karıştırmala
rına olanak sağlamalıdırlar. Şu bir gerçektir ki e- 
vinde kitaplığı olan ailenin çocukları okuma ça
ğında çabuk öğrenmekte, hatta okula okun:a-yaz- 
mayı öğrenerek gelmektedirler. Okumağa hazırlık 
devresinde çocuklarımıza bol bol ilgilerini çeke
cek kitapta' vermeliyiz. Çocukların ilgi erini 
çeken kitaplar nasıl olmalıdır.

önce çocukların okuyacağı kitaplar onların il
gilerini çekmelidir, İlgi çeken kitaplar daha çok 
resimli olanlardır. Ama yınlz resimli değil, resim 
ve yazılı kitaplar çocuğun gelişmesine ve okuma
sına yararlı olur. Bugün kitapçı vitrinlerini doldu
ran resimli her kitap çocuklar İçin yazılmış ki
taplar değildir. Hele TomMiks-Teksas-Kinova gibi 
yacancı patentli beyin sömürüsü olan kitaplar hiç 
değildir. Unutmıyalım bunlar kitap olmıyan kitap
lardır.

Çocuk kitaplarındaki yazı çocuğun okulda gör
düğü şekilİe o.'malı, onları çelişkiye düşünmemelidir. 
Cümleler, paragraflar kısa, anlatımda arı dil kul
lanılmalıdır.

Çocuk kitaplarında kâğıt parlak değil mat ve 
sağlam olmalıdır. Ciltli olanlar her zaman tercih 
edilmelidir.

iMwiwr 
m Minmeı | 

Sı Porçosıdır

Güllümüzde çocuk için kitap yazı’malımıdır.? 
Çocuk edebiyatı var mıdır? saraları düşünürler ve 
/azarlarca tartışılır. Kimi yanlı* 5ocuk İçin yazıl-

D, S. A te

STRAZBUG(APM)Av- 
rupa Konseyi Genel Sek
reteri M. Khan Ackerman 
verdiği demeçte, Türk iye
nin Avrupa camiasındaki 
durumunu e'e alarak özetle 
şunları söylemiştir.

” Akdeniz, Ege Denizi 
sahillerinden itibaren başka, 
dünyanın- başladığını sanan, 
insanlar vardır. Bu insan
lar aldanmaktadır. Türki
ye Avrupanm bölünmez bir 
parçasıdır” demiştir.

Avrupa Konseyinin ye
ni Genel Sekreteri Khan 
Ackerman, Batı Almanyalı 
bir diplomattır. Bilindiği 
gibi 17 üyesi bulunan Av
rupa Konseyi, Avrupa bir
liğinin savunucusu bir te
şekkül olup, bünyesinde 
Demokratik kurallarla ida
re edilen hükümetleri bu
lundurmaktadır.

Khan Ackerman de
vamla şunları söylemiştir.

"Türkiye, Avrupa Kon- 
teyi için büyük önemi olan 
bir ülkedir. Türkiye Akde
niz havzasının en önemli 
bir ülkesidir. Türkiyenin 
tarihi nedenlerden dolayı 
geçmişte olduğu gibi bir 
gün için de Avrupadaki ro
lü önemlidir.

Türkiyenin NATO ca
miasındaki durumunada de

ğinen M. Khan Ackerman, 
''Nihayet Türkiye NATO- 
nun diıpozitiflerinin Akde- 
nizde son kanadını teşkil 
etmektedir" demiştir.

beklesin diyorlar azıcık
Yiği ti m koçum 

■ Mektubunu demincek ■ aidim- . 
mutlar okuyuvirdi 

ıhğ ılığ genişledi yüreğim 
mektup deel de senin ünlemini 

duydum gibi 
aslanımı düşledim günlümde 
muttur okudukça güzümü sel bürüdü 

gıvır gıvır saçların ak almış 
■kan oturmuş güzlerin 
neden be yiğidim - 

ben dört duvar arasında, duramam di yun 
da a bi ay oldu 
dayan bele suçun yoh ki 

b ma kır seni yargıç 
afukatta tuttu h 
sen iste 
h.er an gelem yanına 
de hele 
her kez bil i yo

sen beni korudun ki 
beni vermedin ki 
elin düşmanına karşı 
benim namısımı savundun ki 

~‘^im"ne’def 'sana' ........
istersen doğruyu de

ben herifle boğuşurken 
karım furdu de 
odunla furdu kafasına de 

ben de çıkayım yarg ç önüne seninle 
yüreğimin tozunu alınma yiğidim 
elli İi ra

önderyom şincHik 
çıkamazsan yine göndercem 

sigarayla don da sardım bohçaya 
dört duvar da bilir suçun yoh 
dönüşünü- bozkırlara eklim sanma 
ben 
seni bekleycem 
yedi ay sona.

İkinciye oğul verecem sana 
adı sen ne dersen o olsun 

yazımı çözeçen mi bilmem 
seni köy beküyo 
herkez bırakırlar diyo 
tüm köylünün selamı va 

dağın kurdun kuşun 
özgürlükten öte ne ister 
beklesin diyolar azıcık 

benim günüm şenle doğar 
şenle biterim ben

sana selamım her dakka 
sana çarpar bu kalbim 
seni bekler karnımda şişliğin, 

seni
üçümüz Sedat OKUMUŞ
bakiiyoz KARACABEY
yiğidim
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Gemlik Satış Memurluğunun Gayrimenkul
I Satış İlâm D..y. ».

Davam Mustafa l stüu Vekili Avukat Fehmi Karacan Tarafından Davalılar Ali 
Rııa Öz t etik ve Nizamettin Öztetik Vekilleri Avukat Abdullah Erdoğan ile Saffet 
At ay Emine Baydur, Reşide Yıldırım, Hüseyin Üstün, Necla Şam, Ayten Sönmez 
'Abdullah Sülün, Gülen Yıldız Vekilleri Avukat Fehmi Karacan ile Yine Davalılar 
Ahu et Öztetik. Faik Üstün Haklarında açılan izaleyi şuu davası sonunda Muris Ali 
Dstetikten intikal eden gayrimenkuldu izaleyi şuunu istemekle Gemlik Sulh Hukuk 
Hakimliğinin 12. S. 1974 tarih ve 1974/77 Esas 1974/217 Sayılı kararıyle satışa ve 
hisselerin tefrikine karar verilmekte verilen kararda kesinleşmekle Davacılar ve bir 
kısım davalılar vekili Satışın yapılmasını istemiştir.

Bu itibarla: Gemlik İlçesi Küçük Kumla Köyü Asarcık Mevkiinde Kain Kütük 
7 Sahite 603 ve 603 Numaralı Parsel Kuzeyi Apdullah Uzun,ve Emine Yavuz. Güneyi 
Haşan Gür, Doğusu ve Batısı Çalılık ile çevrili 1020 Metre Kare Zeytinlik yedi bin 
lira kıvmetli olarak s&tılacakır.

Satışa Girmek İsteyenlere

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 16/12/1974 Pazartesi günü saat 15. den 15.15 şe kadar Gemlik Belediye 
MüzavedeSalonunda açık şrtırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy

I metin %75 ini ve rüçhaalı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta-

i ahhüdü baki kalmak şartı ile 30/12/1974 Pazartesi günü Gemlik Belediye Müzayede salo
nunda saat 15 den 15.15 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacak 
Iılarm alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

12 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
t veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa- 
| öş peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
I lâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
I bedelinden ödenir.

13 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-J-) bu gayrimenkul üzerindeki hak- 
I lanın hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
i içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol- 
I madik ca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

14 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 

« faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile- 
I tinden tahsil edilecektir.

S ZO •• i t •

s Bize göre gerçeklerin yansıması | O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  o
® Ali Memduh Ertunga
g Emekli Hakim g
o o
o “
| Yurdumuzdaki Siyasal ve Binansa! i 
o o

S BUNALIMLAR io ©O Oo ö
O . oO 1973 genel seçimleri yurdumuza pek hayır ge- o 
g tirmedi. tik kez hükümetin kurulması 90 gün gibi g 
g bir yılın dörtte birini kapsayan zamanı alıp götürdü, g 
g Bu süre sonunda zoraki nikâhla doğan hükümette, g 
© 7,5 ay gibi kısa bir süre varolabildi. Bu dağılıştan o 
O sonra yeniden meydana gelen hükümet buhranı, o
9 ikinci ayını tamamlamak üzere olduğu halde kesin O 0 J 8 o
g bir olunuma ve bunun yaratacağı ulusal huzura o 
g eremedi. g
g Mevcut buhranlar ve bunların uzun zaman al- g 
o ması, pusuda yatıp bu tür fırsatları kollayan, maddî g 
o kazançlarından başka hiç bir şev düşünmeyen ahlak o O J 0
0 ve vicdan yoksunu vatan hainlerinin ekmeklerine o 
o • ®® iki taraflı yağ sürmüştür. o
g Başta halkımızın muhtaç bulunduğu ana gıda ® 
g maddeleri olmak üzere bir çok maddeler saklanarak g 
2 Stok yapılmış, bunlar üzerinde suni darlık ve pa- g 
2 halılık yaratılarak el altından normal değerlerinin g 
© • oo çok daha üstündeki değerlerle satılmıştır. Bu yollarla o 
g fakir halkımızın omuzundan gayrı meşru kâr ve o 
g kazançlar elde edilirek yeni yeni gizli açık mil- ® 
g yonerler türemiştir.
c Örneğin: Bir şey veya bir kişi hakkında şaka g 
w yakutta gerçek anlamda küçümseme ve bir değer- g 
g sizlik örneği verirken ("KENDİNİ FASULYE GİBİ g 
» NIGMETTEN Mt SAYIYOR? SAYIYORSUN... ) g v z u
g deyimleri kullanılırdı eskiden. Fasulyenin bir niğ- g

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacaktan, başkaca bilgi almak istiyenlerin 974/12 T. sayılı dosya numarasıyle me- 

i morluğumuza başyurmalan ilân olunur.

15/77/7074
| ( îc. îf. K. 126 )

j (x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

KONGRE İLANI
Ülkü Orakları Gemlik Şubesinin Zeytin Halindeki lokalinde 23. II. 1974 Cumartesi 

günü Saat 14 de yapılacak olan kongreye tüm üyelerin teşrifi rica olunur.;
Müteşebiş Heyet

GÜNDEM
1- Açılış 2- Yoklama ve Saygı duruşu Divan seçimi 4-Faliyet Raporunun okunması 
5- Raporun tenkid ve ibraşı 6- Yeni idare" ve Muragıbların seçimi 7-Dilekler kapanış

g met olabileceği hiç kimsenin aklından bile geçmezdi g 
o Bu gün fasulyede niğmet olmuş ve niğmetler ara- ® 
o smda kendisini saydırmasını ve onurunu korumasın» o 
® ı ®o başarmıştır. o
® ♦ • ı_ I °O iyi ve besleyici neviden bir gıda niteliğine »a- ® 
g hip olmaması nedenile geçmiş yıllarda KABAK g 
g (Cennetten çıkmadır; soluğanile yidirilmeye çalışı- g 
g lirdi. İşini gereği gibi yürütmeden aciz, dünya g 
g oluşumlarından habersiz kaba fikirli ve kaba ya- o 
o piliç kişilere : (KABaK GİBİ ADAM.) deyimi kul- o
O lanılırdı ®o o® Görgüsüz, göreneksiz, kültürsüz ve kişisel duy- ® 
g ğulardan uzak, yaradılışta olanlara da: (HIYAR g 
g GİBİ HERİF.) denirdi.
g Bu gün ise asla KABAK ve HIYAR deyip geç- g 
o meyin. Geçe haftaki pazarda: Lahnanın kilosu 150, o 
O Patlıcanın 200, taze fasulyenin 500-600 kuruş iken o 
o kabakla hıyarın kiloları 500 kuruştan aşağıya düş- ® 
® memek suretile pazarda bile üstünlüklerini korumayı ® O r 'O
g başardılar.
g Vaktile varlığı ve darbımesellerile de küçüm- g 
g sediğimiz kabağın bu gün çekirdeğinin bile kilosu © 
o 32 liradır. Cevizin 40, Bademin 80. iç şam fıstığı- o 
o nın 90, kuru üzümün 20, beyaz peynirin 25. ka- o o ’ ,. . ... .... * o
o şarm 40, eskisi gibi irisini bulmaya imkân olmayan 2 o % ■* c
® tere yağının kilosunun da 50 liradan satıldığını gö- g 
o rürsünüı.
X Devamı Gelecek Sayıda J

©S©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©e



SORUMLU MÜDÜR 
EROL. GÜLER 

SAHİBİ 
B. GÜLER-H. GÜLER
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WKÖRFEZ Dizgi ve Batkı Körfez Basımevi

İdare yeri t Şirin patajı 
TEL. T97 — GEMLİK.
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ÇOCUK VE KİTAP
malıdır derken öteki grup; hayır büyükler için ya
zılan kitaplardan çocuklarda yararlanıyorlar de
mektedirler. Gerçek şudur ki kitaplar büyükler için
de yazıtmış olsa çocuklara yararlı olduktan sonra 
biz bunları her zaman okutacağız.

II. 17 Kasım Çocuk Kitapları Haftası olarak 
UNESCO, tarafından kabul edilmiştir. Bu hafta o- 
kullarımızda çocuklara kitap sevgisi, kitap dost
luğunu anlattık. Anne ve babalarında çocuklarına 
verecekleri en güzel armağan her zaman bir ki
tap olmalıdır.

Kitaplar için söylenenlerden bir kaç örnek
— Elimde olsaydı, her karış toprağa buğday- 

eker gibi kitap ekerim. (Horace)
— Bazı kitaplar tadılmalı, bazıları yutulmalı, 

birkaçıda ağır ağır çiğnenmeli ve sindirilmelidir. 
(F. Bacon)

— Kitaplarda dost gibi az, ama iyi seçilmiş 
olmalıdır. (Jioneriano)

— Bana kitaplarını göster, şana çocuklarının 
ne ruhta olduklarını söyllyeyim (W. Stekel)

— Gençleri kitaplarla beslemiyen ulusların son
ları acıdlr. (Ovidius)

Yeni köy Orta Okul yaptırma ve yaşatma
Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
24 Katım 1974 pazar günü saat 20 oo de Yeniköy 
ilkokulunda yapılacağından sayın üyelerin teşrifleri 
rica olunur.

TELEVİZYONUNUZ İÇİN
JAPON MALI

TİP ve ELEKTRONİĞİN SAĞLIĞIMIZDA BÜYÜK AŞAMASI
IBÜYÜTEÇLİ Fİ LİTRE CAMLARI

Ü;Ç KARDEŞE» TİCARET
ZİRAAT BANKASI YANI

E TELEVİZYON EKRANINDAN AKSEDEN YÜKSEK

I
 VOLTAJLI IŞINLARDAN GÖZLERİNİZİ KORUR.

KARLAMAYI YOK EDER,NET GÖRÜNTÜ SAĞLAR 
AYARLI BÜYULTECLİ OLUP ARZU EDİLDİĞİNDE 

GÖRÜNTÜYÜ BÜYÜLTÜR.

SABA Televizy onları
Yetkili Gemlik Bayii

Üç kardeşler ticaret Ziraat Bankası yanı - Gemlik

I
I MUNTAZAM

| SERVİS

IsBss^ssssssgeaı;

~ KIS GELDİ..L
SOBALARINIZI VE BORULARINIZI 

Üç Kardeşler Ticaretten Temin Edebilirsiniz 
Emaye Taşlı, Kovalı, Gaz Soba Çeşitleri

GÜNDEM :

1- Açılış, saygı duruşu
2- Divan seçimi
3« Yönetim Kurulunun raporunun okunması
4- Denetim Kurulunun raporunun okunması
5- Yönetin ve Denetim Kurullarının aklanması
6- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi
7- Eleştiriler, dilekler
8- Kapanış. Gemlik Körfez Basımevi ve Gazetesi

Satılık Fırın
Eski Orhangazi caddesinde

FIRINI

Satılıktır
Müracaat yeri 

Sakal döken No. 53

Çeşitli Baskı ve Reklam İşlerinde Her An 
Emrinizdedir.

Gazhane Cad Ali Şirin Paşajı No. 5 Tel 797

Hamidiye Mah. Ilıca Mevkiinde
Pafta No. 42

Parsel 134 te
295 rn2

Arsa Satılıktır.

GEMLİK

Müracaat: Gemlik körfez Gazetesi Tel: 797
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Geliş haberinin duyulması üzerine hazırlıklar başladı. Salonun 
halkı almıyacağı sanılıyor.

Ecevit saat 1500 de konuşacak

CHP- MSP Koalisyonunun 
bozulmasından ve yeni hükü
metin kurulmasından sonra 
ancak dinlenme olanağı bu
lan CHP Genel Başkanı Bü
lent Ecevit Bursa İl Seçimle

rini izlemeğe geleceği öğre
nilmiştir.

1. Aralıkta Bursa’da yapı 
lacak II Örgüt seçimlerine E- 
cevit'in yanında Yönetim Ku
rulu üyeleri de bulunacaktır.

Ecevitin Bursa' ya gele
ceği haberi CHP ilÇe örgütün
ce bütün köylere duyuıuimuş- 
tur. Birçok köylü ve sem
patizan şimdiden 1 Aralık gü
nünü beklemeğe başlamıştır.

Haşan Dillioğluna Açık Mektup
Hasar Dillıoğlu
9. Kasım 1974 tarihli 

Gemlik Gazsresinde çıkan Kı
lavuzu KARGA OLANIN BUR
NU,, yazınızı bütün Gemlik* 
'iler gibi hayretle okudum, 
2u güne kadar ç;kan bizim 
yazı lan rrızda bizim, sizin ya
zılarında/a senin KARAKTE
RİNİZ görülmekte.

?.unden evvel çıkan ya- 
zjîanrr.ız istifa eden üyeler o- 
iarak rnüş’ereten yazılmıştı, 
Bu '/azımı Mehmet Turgut o- 
•arak yazr/orum. Haşan Dilli- 
oğlu.

Ben idare kuruluna gir
mek için senin etrafında do
laşmadım ama, sen bana, 
Avni Malgıl, Yüksel Yıldırım’ 
ın yanında İl Genel Meclisi 
üyeliğine müracaat ettiğim ge
ce aday olmamam için yal
vardın öyle yalvardın ki ben 
burada o kelimeleri yazmak 
küçüklüğünü gös'ermiyece- 

ğim. Takdir Sayın Gemliklilerindir
25 Ağustos 1972 tarihin

de seçildiğim A.P İlçe İdare 
Kurulundan istifa ettiğim 8.

Ağustos 1974 tarihine kadar 
arkadaşlarımla birlikte onlarla 
hiç bir ihtilâfım olmadan ça- 
lışdım SİZ ise devamlı arka
daşlarınızla hizipleşerek parti 
içinde arkadaşlarınızla uğraşan 
bu şekilde partinin bölün
melerine sebeb olan kişisiniz

SİZE GÖRE sizi partiye 
kayıt eden İl Genel Meclis 
üyesi yapan Eski idare kuru
lu İbrahim Onur Nurettin Ö- 
zel, Şevket Taşkın, Abdurrah- 
man Akçalar, NecatiArda, v.s 
eski Belediye Reisi 

Emin Dalkıran yeni Be
lediye Reisi İbrahim Akıt 
birlikde İl Genel Meclisi 
üyeliği yaptığınız Vedat Çır
pan Yeni İl Genel mec
lisi üyesi Yüksel Yıldırım 
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Tevfik Solak- 
subaşı yönetim kurulu 
üyeleri biz istifa eden 
idare kurulu üyeleri partiye zarar 
lı bunu böyle ilân ediyorsun 
Gemlikde kulakden kulağa.

Bu kadarınsan partiye za
rarlı yalnız senmi iyisin, bu 
kadar insan yalancıda yalnız 
aenmi doğru söylüyorsun

TAKDİR GEMLİKLİLE
RİNDİR,

1— «Toplantı yanmadığı
mızı üöylüyoııün yazında Biz

istifa eden üyelerin toplan
madığın «yazıyorsun alttaki kli- 
işyi tetkik et göreceksin

Sayın Dillioğlu
2- İstifamız 8 Ağustos 

1974 tarihlidir. Daha evvelki 
yazımızda izahettiğimiz gibi 14 
Ağustos da Ankara’ya gittiniz 

Devamı sayfa 3 te
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Demokrasiyi Kuııdakiıyanlar

şiir köşesi
OYMUŞ OLUMDUR («)

Türk Demokrasisi 1960 dan bu yana baz» zor 
cöne«s.ier geçiriyor. Demokrasiyi geliştirelim der
ken demokrasinin kuralları çiğneniyor, özü yitiri- 
lîyor. Sunun açık örneklerini 12 Mart'tcn sonra 
gördük. Demokrasinin özü yok edilmek pahasına 
zamanın yöneticileri çoğunlukta oldukları halde 
tasını tarağını toplayıp yönetimi terk ettiler. Ve
ya terketme için demokrasiyi zorladılar. Bu dö
nemden sonra kurulan Erim Hükümetleri, Melen 
Hükümetleri re de Talû Hükümetlerinin Türk De
mokrasisine hiç bir yaran olmadığını gördük, ya
şadık.

iktidar ofmıyan, iktidarların ülkeye yarar sağ
layacağı beklenemez. İşte 12 MarVtan sonra 
ortaya çıkan ve demokrasiyi yozlaştıran hükümet 
şekillerinden birini daha denemek zorunda bırakıl
dık. Geçen günlerdeki olaylara gerçekçi olarak 
bakarsak san durumla bir ilişki kurabiliriz. Buna 
bağlı olarakta demokrasinin kundaklandığı ortaya 
çıkar. Parlamentoda hükümet kuracak partiler 
varken, parlamentoya dayalı olmtyan bir hükü
metin kurulması demokrasi kurallarına uygun ol
masa gerek. Demokratik sol bir parti ile iktidar 
olarmyan sağ kanat partilerinin kendi aralarında 
da iktidarı gerçekleştirmemeleri, ağızlarından çı
kacak bir evet veya hayır sözü için 15 gün bek
lemeleri, tarafsız bir başbakana bile yanaşmama
ları, seçimlerden ise seçim diye diye kaçtıkları bir 
ortamda ülke işleri tabiiki ortada kalır vede bu 
durum karş’sır.aa ülkeyi daha kötü duruma dü
şürmemek için parlamento dışı bir hükümet kur
mağa zorlandırılır ise bu demokrasiyle bağdaşmaz.

Saym a .evit’in {(Bugünkü h .kümet, kuruluş bi
çimi normal demokratik kurallara uymaz. Hem er
ken seçim oimıyacak, hem partilere dayanmıyan 
hatta büyük bir kısmı parlamento dışından bir hü
kümet kurulmuş olacak... Bu Türkiye’de parlamen
ter sisteme gölge düşürür» sözü gırçek değil mir 
dır? Mademki hükümeti desteklemiyo r, bakan ver
miyorsunuz Öyleyse buyurun Haziranda seçimlere... 
Ama yek .Hükümet nasıl olsa başarı sağlıyaınoz, 
bir deneme daha ve arada nice aracı, tefocl, spe
külasyonca, şls göbekliyi milyoner etmek var. Ve 
ardında Bizans oyunları...

Halk yutmuyor beyler. Her gün sırtına ağır 
yük bindikçe bunun nedenlerini görüyor, daha da 
bilinçleniyor. İşte bu bilinçten korkanlar seçime 
yanaşmıyor, demokrasiyi kundaklamaktan da çekin
miyorlar.

Yiyecek Maddelerinin
Kontrolü

ROMA (APM)- Avrupa 
Konseyi Halk Sağlığı Ko
mitesi, 5-8 Kasım tarihleri 
arasında Rom ada toplanmış
tır. Komitenin bu taplantı- 
sında ele alınan konular şun
lardır:

1. Ambalaj malzemeleri,
2. Koku verici maddeleri, 
3. Hayvanları geliştirmek 

için kullanılan antibiyotik
lerin tehlikeleri.

4. Yiyecek maddelerinin 
ediistriyel muameleye tabi 
tutuluşları esnasında dezen
fektan maddelerin kullanıl
maları.

IRAK’A OTOBÜS
SATILDI

İSTANBUL (APM) - 
Otomatsan firması tarafın
dan özel olarak yapılıp Bağ
dat Fuarına gönderilmiş bu
lunan otobüsler, Irak Devlet 
Nakliye organizasyonu tara
fından çok beğenilmiş ve 
bir sene denemiştir. Irak 
Devlet Nakliye firması 12 
Adet 302 Mercedes otobüsü 
sipariş vermiş bunu Turizm 
Genel Müdürlüğünün 8' adet
lik siparişi,, takibetmiştir. 
Mercedes 302 otobüsleri tu
valetli olup beherinin fiatı 
800 bin TL. dır. 39 kişilik 
olan otobüsler Ortadoğu 
ülkelerince büyük ölçüde 
sipariş edileceği sanılmakta
dır.

Ihsan TOPÇU
Gerçeğin giz dolu ansı

sokunca o afyonsu usumdan 
Artık, bir başka aşmakta düşlerim beni 

bir başka dolmaktayım yarınlara

O gün bu gündür işte
çalıp tutsak güneşi karanlıklardan

Bir güzel kaçtım
Oysa arkamda kirli adımlar 
Etleıim sığmıyor sokaklara 

sokaklar dar

Köksüz ağaçlara su vermedim ben
Hiç gaga gölgesinde başak büyür mü

gün ulaşmazken güneşe 
Oysa zorla bakraçlar iliştirdiler ellerime 
Uykular ölümümdür dedim kırdım

Bilirim ölüm kokar uykuları bu kentlerin
ah ölüm kokar

Şimdi iğneli yataklarda uyanık
yarma çıramsı gözlerimle bakıyorum 

Göne beşikler sundu geçmiş
Nerde bir beşik görsem yakıyorum

Sol yanımda kemençem
öte avluda davul

Bu- düşler bitirmeden beni
soğumadan geçmişin bileğimdeki kam 

Doludizgin bir nara atıp
heyt bire heeyt diyeceğim 

Geceyi kurtarıp atmosferinden 
Güneşi özgürleştireceğim.

(+) İlgaz Dergisinde Yayınlanmıştır

Marmara d a kendi adıyla anılan
Körfezin hemen ucuna yayılan
Uzaktan beş minaresi sayılan
Şirin bir kasabadır GEMLİK

Bursadan otuz kilometredir
Zeytinliktir sağı solu.

Bir orta bir lise bir enstitü beş ilkokulu 
Güzel bir kasabadır GEMLİK

Nekadar yazsan anlatamam Gemlik* i
Beş - elti temmuz günü yayılan şenliği
Güze lığı sarmış bütün benuği
Sen kasabaların en güzelisin GEMLİK

İSMAİL BAYRAKTAR
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Haşan Dillioğlu’na Açık Mektup
Gidiş olayın» unuttunuzsa Sayın 
Orhan Dergûfden sorun aynen 
bizim geçen yazımızda yazdığı- 
rrız gîti olmuştur. 14 Ağustos 
ca İstifa-Tiizcan haberiniz 
vardı Size bunu anlatan sayın 
Parti müfettişi Orhan Dengiz- 
dîr 24 tarihli gazeteden öğ
renmediniz sayın Orhan Den
giz sağc‘x bayattadır.

Hassn DİHioğlu, Servetimi 
Psrtime hûrcadım diyorsunuz 
Yıllık, 60.- TL. sından başka 
partiye nakdi yardımınız yoktur 
Su yardımı yapmazsanız parti 
tüzüğüne göre başkan ola
mazsınız mecbur olduğunuz 
için yapıyorsunuz. Parti mak- 
buzfsrt fTic 3 tdoCİî r

Noterden tasdikli defter ka- 
yıtian meydandadır.

Demokrat Parti devrinde 
rahmetli Muhtar Aiemdar ile 
başkanlık mücadelenizde de- 
[eğelere Kükürtlü otelinde zi
yafetlerde servetinizi kaybet- 
tinizse veya işinizi bozdu- 
nuzsa, işinizin bozulma ola
yını Servetimi M.illetime saf
fettim diyemezsiniz. Defter 
kayıtlan parti makbuzları mey
dandadır.

Takdir Gemliklilerindir.
Yazınızın 2 nci madde

sinde 14 Ağustosta istifa
mızdan bilginiz olmadığını 24 
Ağustos tarihli gazeteden öğ
ret, o iğinizi yazıyor Sayın par
ti müfettişinden olayın tetki
kini rica et.im diyorsunuz.

Bende diyor um ki 12 A- 
ğustcsda Vifa’/rte verilen isti
falarımızdan ay^ı gün haberi
niz oldu ve 14 Ağustosda 
Ankara’da is ira'arınızı parti 
müfettişi Sayın Cihar» Den- 
giz'ie görüştünüz. 16 Ağus- 
tdcda Say n Orhan Dengiz 
Gemlikle gelerek bizimle gö
rüştü. Biz istifalarımızda ka
radı olduğumuzu kendisine 
söyledik 17 Ağustosda sizin
le tekrar temas etti. Demek 
oluyorki 24 Ağustos tarihli 
Gemlik Körfez Gazetesinde 
istifalarımızla ilgili haber çık
tığı zaman sizin kesin habe
riniz vardı. Buna rağmen siz 
27 Ağustosda bize yazdığı
nız yazıda olayı yeni öğren
miş gibi hareket ettiniz Biz 
istifa etlimizi size tekrar aynı 
gün bildirdik Buna rağmen

31 Ağustos tarihinde tekzip 
ederek gazetelerde tartış 
maya girdiniz

Şaban Kamber'in istifae- 
dip etmediğini kendi imzasını 
klişeden tetkik ediniz. Hükmü 
kamu oyu verecektir.

Takdir Gemlik'lilerindir.
4— Haşan Dillioğlu yan

da klişesi görülen 'RAPOR„ 
u tetkik ederseniz görecek

siniz. Hükmü kamuoyu ve
recektir

Takdir Sayın Gemlik’lile- 
rindir.

5— A.P. Kongresinde o* 
kuduğunuz İdare Kurulu faa
liyet raporudur. Bizim çalış
ma devremizi anlatır. Alkış
larla ibra edildi bizim çalış
malarımız. Ama siz kendi fa
aliyetiniz gibi gösterdiniz* 
kongreye.

Seçim kampanyasına 
katılmadınız diyorsunuz Gü
venli, Fevziye, Kavakdibi 
hariç Gemlik7 in bütün 
köylerine gittim. Seçim 
kampanyasında bunu en iyi 
bilen evvela sizsiniz. Sonra 
Sayın Mustafa Tayyar. Ay
rıca yalnız Gemlik Köyleri 
değil Bursa'nm bütün kaza- 
lannada gittim Keleş, Or
haneli, Kemal paşa, Kara
cabey, Yenişehir, İznik Bir 
Mudanya hariç Hatta Or- 
hanelinde Sayın Milletvekili 
adayı Mehmet Gazioğlu ile 
beraberdik Orhaneli kazası
nın. Büyük Orhan, ve Har
mancık nahiyelerinde Sayın 
Milletvekili Kasım çnadım, 
Sayın Haşan Kamacı, Sayın 
Alı Hikmet Arı da bulunu
yordu.

Gemlik ve Gemlik köy
lerindeki Seçim kampanya 
sına iştirak eden millevekili 
adayları Sayın Mustafa Tay
yar, Sayın Halil Karaatlı, 
Sayın özer Yılmaz, Sayın 
Emin Dalkıran, Sayın Hü
seyin Sungur Şimdiki il 
Başkan ırnız Sayın Recep 
Kırım,da benim secim 
kampayıeınm ilk gününden 
son gecesine kadar iştirak 
ettiğimi bilmektedirler ve 
şahittirler hepsi çok şükür 

sağ ve hayattadır.
Şimdi siz.kalkmış seçim 

kampanyasına iştirak etme
din çalışmadın diyorsunuz. 
Bu durum da size söyli- 
yeceğim hiç bir şey , yok 
Bunları mecbur olduğum için 
anlatıyorum bir öğünme se
bebi olarak değil partime 
her zaman hizmete devam 
edeceğim. Bunun için yöne
tim kadrosunda bulunmama 
gerek yok çünkü ne bizden 
evvelki kurucular ne bizler 
ihtiras sahibi değiliz. Hükmü 
kamuoyu verecektir.

Takdir Gemliklilerindir.
Karar defteri .elinizde

dir 2 sene yönetim kadro
sunda .bulunduğum müd
detçe belki bir iki toplan
tı hariç hepsine bütün top
lantılara iştirak ettim. Ak
sini iddia ediyorsanız 1 ka
rar defterini gösterin.

6— Kongrede Halitpa- 
şa mahallesi delegesi DE
LEGE SEÇİMLERİNİ 1- 
DARE KURULUNA HA
BER VERMEDEN YAP
MIŞSINIZ, İdare Kumlu
nun karan varsa okuyun, 
yoksa bu kongre USUL
SÜZDÜR dedi* 'Sizde 2.8 
Ağustos 1972 tarihli kara
rı okudunuz yani iki sene 
evvelki başka bir kararı 
yapılan delege seçimlerinden 
bizim < haberimiz yoktur 
Buyrun klişeyi tetkik ede
lim hükmü kamuoyu vere 
çaktır.

Ayrıca o kongrede .bulunan 
Halil Karaatlı, Sayın Or
han Dengiz, Sayın İhsan 
Sabri Çağlıyangil Sayın Hü
seyin Sungur, diğer misa
firler ve Gemlikden Nuret
tin özel olayın şahitleridir.

Yine yazınızda toplantı
larda konuşmaktan aciz ol
duğumu söylüyorsunuz srz 
bunu başardığınız! yazıyor 
sunuz buna cevap vermeğe 
tenezzül'etmiyorum. Sizin ve 
beni Gemlikliler çok iyi tanı
yorlar.

Siz başta bulunduğunuz 
müddetçe partinin da ğılacağı 
görüşü sadece bana ait değildir.

Yanda khşide görülen [l .Baş 
kanlığına Genel Başkanlığa 
gönderilen yanında imzası bu
lunan herkesindir. Okuyun bel
ki biraz nasiplenirde yola ge
lirsiniz senelerdir yaptığınız gi
bi şahsiyat yapmaktan vaz

geçersiniz.. -A.P sinin başında 
bulunduğunuz müddetçe bu
na mecbursunuz. Aksi hare
ket partimize iyi neticeler ver 
meınektecîir. Saygılarımla.

Klişedeki yazılar teknik yeterlilikler
le ancak bu yeterlikte basılabildiği - 
için yazılarınnın aynını veriyoruz.
Karar Tarihi : 8 Ağustos 1974
Toplantıda Bu
lunanlar : Yüksel Yıldırım, Mehmet TurçuL Şaban Kan* 

: her, Ferit Uslu, Bekir Baîuray-

8- 8- 1974 Perşembe rinü isal 14-30 da biz A. P 
Gemlik İlçe İdare kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki hrtrs- 

lan II Başkanlığına ve Genel Merkeze duyurmaya karar vere k.
1—20 Temmuz 1974 tarihinde başlıya* GsraKk İlçe 

delege ve temsilcisi seçimelri tüzük hükümlerine aykırı olarak 
bizlerin haberi olmadan tarih ve saatleri başkan Hasaa Nh* 
oğ'u tarafından tes.it edilerek tsk başına hareket etmek su
reti ile yapılma jo'una gidilmiştir.

2— Tespit ed;len tarihlerde yapılan temsilci ve dekçe 

seçimleri köy ve mahallelere haber verilmeden sadece 4-5 
kişi ile tertip sureti ile yapılmış bu durura köylerden ve ma

hallelerden gelen şikayetlerle ve yaptığımız tetkiklere t e tar 
şilmaktadın

3— Yukarıdaki iki maddede yazdan ka arlan GcmI 
Merkeze ve Îİ Başkanlığına duyunı’mzsına oy birliği ile ka

rar verildi.
8 8 1974

Yüksel Yıldırım Mehmet Turgut Şaban Kanber
Sek. Oye Muhasip Oye üye

Ferit Uslu Bekir Baturay Bilal Kara
Oye Oye A P- İd. K. Oye»
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RAPOR
t. Haşan Dîilioğlu 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra si* 

yasi patîlerin kuruluşuna izin verildiğinden Gemlik,te Yeni 
Türkiye Partisini kurarak Gemlik’te ve çevresinde Adalet 
partisine karşı çalışmış muaffak olamıyacağınca A.P. saflarına 
katılmıştır.

2.1973 mahalli seçimlerden önce kendisinin kazanmasını 
temînen Belediye Reis adayları İbrahim Akıt ve Avni Mal- 
gıl için Belediyeyi idare edemezler partiyi temsil edemez
ler diye probaganda yaparak ön seçime iştirak eden her 
iki adayı yıpratarak Adalet partisinin seçimleri kazanma 
şansını azaltmıştır.

3. Haşan DiUioğlu 1973 mahalli seçimlerinde Belediye 
meclîs üyeliklerine kanuni şekilde müracat eden kendi is
temediği adayları kazandırmamak İçin özel aidat almadan 
bir çek kişileri ön seçime iştirak ettirmiştir.

Bu durum ön seçime iştirak eden aday listesi ile parti 
makbuzu karşılaştırıldığında anlaşılacaktır.

Bunun için parti idare heyeti karanda yoktur.
4. Başkan Haşan Diltioğiu 1973 mahalli seçimlerinde 

bazı şahıslan yıpratmak için haberi olmadan müracat et
meden Belediye meclis üyesi ön seçimine iştirak ettirmiş 
tunu haber alanlar mahalli gazetelerle durumu tekzip ederek 
kamu oyuna duyurmuşlar ve partimiz muhitte kötü duruma 
düşmüştü r. I

5. Haşan Dîilioğlu »973 mahalli seçimlerinde il genel 
meclîsi ön seçunt ne iki aday müracat etmiş olma
sına ve Gemlik iki ûye çıkarmasına rağmen parti merkezi 
ve lokalini kapatarak kendisinin birinci olmasını temin et
mek için köy köy «açlaşarak ikinci aday Yüksel Yıldırım’ın 
a* ey hinci e konuşmuş sadece tek kendisine oy verilmesini 
istemiş kendi adayını kötüiemiştir*

6. 1973 malî seçimlerinde Gemlik’te il Genel Meclisi 
iki üyeliğide kazanılmış Bursa îl daimi encümen seçimle
rinde Gemlik üyesi Yüksel Yıldırım ve Bursa merkez üyesi

DaHcıran’ın gurupta kazanması halinde mecliste oy 
ver miyeceğini söyleyerek 4 daimi encümen üyesini C.H.P. 
sine kazandıracağını söylemiştir.

İl teşkilatı durumu bilmektedir Bu hususim İl teşki
latından sorulması,

7. Haşan Dîilioğlu İlçe merkezi ve lokali binasının a- 
nahtarlarını kendisinde saklayarak hiç bir idare heyeti ü- 
y esi ne vermemiş idare heyeti üyelerinin partiye girmelerini 
önlemiştir-

8. A. P. İlçe başkanı Haşan Dîilioğlu çevrede yaptığı ko
nuşmalarda Gene! başkan sayın Süleyman Demire!" e gittiğini 
bu devre aday Olmayacağını söylediğini ve sayın gOnel başka- 
nında . {asan bey siz parti başkanlığından benim hatırım için 
ayrılrrnyacaksıntz dediğini yayarak sayın genel başkanımızı ken
di şahsi menfaati için istismar etmektedir.

9. De!'. e seçimleri yapılırken köylerde mahallelerde mev
cut ilçe balkanına oy verecek kişilerin seçilmesi değil halkı en 
iyi şekilde temsil ecen ve partiye oy kazandıracak kişilerin par
tililerin tam iştiraki Ha seçilmesi gerekirken Haşan Dîilioğlu 
köylerde ve mahallelerde üyeler im izin bulunmayacağı saatlerde 
seçim yaparak kendi üç beş arkadaşına haber vermek sureti ile 
yapmış bir çok partil.lerin seçim olacağından haberi dahi ol
mamıştır.

Ge-en şi kay etler dende anlaşılmıştırki bu durum Gemlik'te 
partimizi korkunç derecede yıpratmıştır, ilerlduki seçimlerde 
sandık başına vatandaşı götürememe endişesinde olduğumuzdan 
Genci Başkanlığa ve ii Başkanlığına duyurma luzumunu hissettik:

Bazi mevzularda rapor içinde bahşedllmemlytir, bir çok 
mevzu bulunmaktadır bu mevzularda bir müfettiş gönderilmesi
gerekli tetkike geçmesi anında açıkça görülecektir. Durumu tak
diplerinize soyşı ile arz ederiz. 8. 3. 1674

İbrahim Akıt Yüksel Yıldırım
Gemlik Bel. Başkanı A. P. ilçe, İd. K.

Sek. üye ve II Genel
Meclis üyesi

Şaban Kanbor
A.P. İd. K. Üyesi

Yaşar Aydıner
Armutlu Bel. Bşk

İSTİFA DİLEKÇESİ

Biz aşağıda imzaları bulunan Gemlik İlçesi 
A.P İlçe İdare kurulu üyeleri ilişite sunulan İlçe 
İdare kurulu kararı ve Gemlik A.P kademelerinde 
görevli arkadaşların iddialarının tetkikine ve gere 
ğinin yapılabilmesi için müteşebbis İlçe İdare ku 

rulunun teşekkülüne imkan tanımak için Gemlik 
İlçe İdare kurulundan istifa ediyoruz.

Gereğini Saygı ile arz ederiz-
8 8 1974

Bize göre gerçeklerin yansıması
Ali Memduh Ertunga 

Emekli Hakim

Yurdumuzdaki Siyasa! ve Finansal
BUNALIMLAR

Yüksel Yıldırım
Sekreter üye

Şaban Kanber
üye'

Mehmet Turgut 
Muhasip üye
Bekir Baturay

üye

Ferit Uslu 
üye

Bilal Kara 
üye

KONGRE HİNİ
Gemlik Kız Meslek Lisesi Yaptırma 

Onarma ve Koruma Derneğinin yıllık kon 
gresi 2. 12. 1974 Pazartesi günü saat 
18, 30 da okul salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur. 
İdare HEYETİ

■ GÜNDEM :
I- Açılış ve divan seçimi
2- Saygı duruşu
3- Yönetim ve denetleme kurulu rapor 

larınm okunması.
4- Yeni yönetim ve denetleme kurulu

nun seçimi.
5- Dilekler ve kapanış.

DUYURU
Öğretmenler Derneği Bşk.

Derneğimizin yıllık genel kuru! toplantısın 
da çoğunluk sağlanamadığından 2, toplantı 30. 
kasım- 1974 cumartesi günü 27 Mayıs İlkokulu 

salonunda'saat 10 da yapılacaktır- üyelerimize 
duyurulur*

GÜNDEM
1 . Açılış, saygı duruşu
2 . Divan seçimi
3 • Yön. Kur. raporunun okunması
4 . Den- " ° «
5 - Yönetim ve Denetim Kur. aklanması
6 . Yeni Yönetim Kur- seçimi
7 • Eleştiriler, dilekler
8 - Kapanış

Mehmet Turgut 
A.P. İL i. K. Muhasp 
üye Bel. Meclis Jyesî 

Bekir Batıray 
A.P. İd, K. Üyesi

İbrahim Aydın 
Bel, Mac. Üy. 

Tic. Od. Y6. K. Üy,

Tevflk Solaksubaşı 
Belediyo Mac. üyesi 
Tlc. Odası Bşk.

Aydın Erenoğlu 
BeL Mac. Üye.

Ferit Uslu 
A.P.Id.K. Üy.

Ahmet Çetem 
Dol. Met. ÜY.

Ziraat Od. Bşk. Y 
Tlc. Od. Ydn. K. Üy.

Esat Coşkun 
Bol. Mac. üy.

Hü-tyin Yanar
A.P, Gençlik K. Bşk.

Bak Mac. Üy.

Bilal Kara 
A.P. id. K. üyesi

/ Aralık 1974 Pazar günü Bursa da 
yapılacak olan G H P>İ1 kongresinde 

konuşma yapacak olan Genel Başkan 
Sayın BÜLENT ECEVİT I karşılamak için 
aynı gün saat 9 da Partimiz önünden top 
lu halde hareket edilecektir.
Delege ve üyelerimize duyururuz.

GEMLİK
C.H.P İlce Yönetim Kurulu

Mandıracı ve komisyoncu',.>rla paynir imalat
hanelerinin peyniri stok yapıp fiatmı düşürmemek 
için piyasaya azar, azar sürmekte oldukları da ne 
yazık ki bir gerçektir.

Bu aşırı fiatlar ve pahalılığa karşılık; Balıkesirde 
bir kasap, koyun, etinin kilosunu (14) liradan sat
makta olduğunu gazete-de okuduk. Kasap dökkânı 
satmakta olduğu etler, ve satıcı kasabın aynı za
manda fotoğrafını görmemiş olsaydım inanmazdım 
buna.

Yine bir gazete beyaz peynirin kilosunu 13 
liraya maledip halka 30 lira üzerinden satılmakta 
olduğunu tesbit etmiş. Bu da başka bir oyun.. .

Bu olağanlar ve altlarındaki gerçekler insanı 
şaşırt mıyormu?

Bu iki örnek hile ve düzenin, bu yolla aşın 
kürlerin nedenlerini açıklayan birer ölçüsünü ver
mekte değilmi?

Fiat kontrol ve mürakabe kuruluşunun da Din 
Hukuk, Ahlak ve İnsanlık haysiyetile bağdsştınl- 
masına imkân olmayan bu gidişi durdurma veya 
aksatma yönlerinden gözle görülür ve elle tutulur 
bir etkisi olamamıştır. Bu başıboş gidişe bir dur 
demenin zamanı gelmiş ve hatta çoktan da geçmiş 
bulunuyor.

Peki ; yakınmalarınızın nedenlerine inandık. 
Amma ; bu gidişi nasıl durdurmak ve fireniemek 
mümkün olabilir? Bunun nedenlerini de açıklama
nız gerekmez mi ? Diye, haklı bulacağım bir so
runuz da olabilir.

Konumuza tekrar dönmek üzere bir noktaya 
değinelim : Bilindiği üzere normal düzen dışında 
sağlanan kârler, kanunî ve İktisadî gereklere daya
lı olmadığı için gayri kanunî ve gayri m«şm yo> 
landan ve gizlice yürütülür. Böyle bir gidişe mü
sait ortamlarda ((KARA BORSA)) kuralları uygu
lanır. Kara borsa düzeni son derecede emniyet, gü
ven ve gizlilik içinde hükmünü sürdürür

Demokrat partinin iktidarı devresinde, genel
likle otomobil ve traktör parça.farile lastikleri ve 
diğer konularda yaratılan darlık her şeyin üstünde 

I kendisini hissettirmekte idi. Bir parçanın norma. 
I değeri (piyasada bulunsa idi ) 1550 lira iken buna 
I karaborsadan 4-5 bin liraya kolaylıkla buûr.ak 
। mümkün olmakta idi. Karaborsacı veya ade^ı.' 
j (Parayı yatır, istediğin parçayı şuradan şu s-atte 
i gel ve al.} diyor, parçayı aynı yerde ve saatte tes- 
I lim ediyordu. Birbirlerini hiç tanımayan hatta r 
I çevrenin yabancısı olan alıcı ve satıcılar arasmd 

itimat ve güvensizlik diye bir şey yoktn. Bu hra
I böyle sağlam ve emin temellere dayalı olarak sûr- 
ı dülüyordu. Aksi hal ve yaratılacak tek güvensin •< - 

bu gayri meşru gidişin sonu demekti. Piyasada ka
lamadığı bir parçayı karaborsadan pahalıya da ol
sa elde eden ihtiyaç sahibi, aradığını bulabilmiş 

| olmanın sevinci içinde işini yürütürdü.
Bu biçimde karşılıklı itimat ve güvene d^yah 

olarak yürütülen karaborsanın hiç bir şrydvn «.uı-
Devamı Gelecek Sayıda
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ZEYTİN FİATLAM AÇ1KIANDI
TABAN820 TAVANISIN 
Kuruş Utarak Saptanıl

Günlerdir üreticinin me
ralde beklediği zeytin irat lan 
25 Kasım günü Marmara Zey
tin Koop. Genel Müdürü Na
il Atlı tarafından açıklanmıştır.

Taban fiatı 820 kr tavan 
fiatı da T SCO kr. olarak sap
tanan zeytin ürünü için üre
ticiye 270 milyon liranın ö- 
denecsği öğrenilmiştir.

26 Kasur: sah günü atım
lara başlanır ıştır. Geçen yıl 
13 Aralık günü zeytin atımla
rına başlanmasına karşılık bu 
yıl bölgede ahmiann erken 
başlanması sevindirici olmuş
tur. Fakat zeytinlerin karar
maması karşısında Gemlik’te 
ürün toplanmaya başlanma-

Ekmek riatları
Yeniden
Saptandı

Belediye Encümeni haf
ta içinde toplanarak kasaba
mızda çıkarılacak ekmek gra
maj ve Hatlarını yeniden sap
tamıştır.

Bu konuda fınncılara ya
zıtı demeç veren Belediye 
Başkam İbrahim Akıtır Ofisçe 
tahsis edilen unun tam ola
rak verilmediği ve bu neden
le ekmek sık/ntısını önlenme
sini temin amacryla işletmek
te bulunduğunuz fırınınızda 
«erbest piyasadan tamin e- 
deceğiniz undan mamul fp- 
rancala ekmek çıkarmanız uy
gun körükr.uştum demiş ve 
yeni hatları şöyle açıklanmış
ta 60/70 randımanlı undan 
yapılan 690 gr. ekmek 300- 
kr tor.

SİYİ î T6 FİATI 25 KURUŞ 30 KASIM 19T4 CUMARTESİ

Yeni Yönetim Kurulunda İş Bölümü Yapan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

basın toplantısı yaptı.

Gemlik’e Organize Sanayii 
Bölgesi Kuruimasi İslendi

Basına açıklama yapan 
Birlik Başkanı Nail Atlı «geçen 
yıl Marmara Bölgesinde 68. 
550 ton zeytin vardı bu yıl 
ise üretim yan^kaplık olarak 
80 bin tona ulaşmıştır» demiştir

Bilindiği gibi geçen yıl 

zeytin Koop. üreticiden 11. 
731 ton zeytin alarak üreticiye 
138 milycn lira ödemiştir. 
Nail Atlı’nın açık lamasına 
göre bu yıl birliğe 20 bin ton 
zeytin alınacak ve üreticiye 
270 milyon lira ödenecektir.

Nacaklı Suyunu Getirme Derneği 
Yardım Kampanyası Açtı

Nacaklı Suyunu Getirme 
Demeği Başkanı İbrahim Akıt 
dün Yönetim Kurulu ile yap
mış olduğu toplantıdan sonra 
Nacaklı Suyunu getirmek için 
yardım kumpanyasının açıldığı
nı bildirmiş ve «Nacaklı suyunu 
getirmek için Derneğimiz ça
lışmalarını sürdürmekdedir. 
Brcji çalışmaları bunlar
dan biridir, Ve pek yakında 
bitecektir. Daha sonra ise 
hemen ihaleye verilecektir. Bu 
bakımdan Sayın Gemlik’li 
hemşeriierimin bu konuda 
yardımlarını esirgemiyecekle- 
rine inanıyor ve yardım kam
panyasını açıyorum» demiştir.

Dernek Başkanı İbrahim 
Akıt daha sonra ise getirile
cek olan Nacaklı' Suyunun 
özelliklerini soyla saymıştır. « 
20 aydan Gemlik’e getirilecek 

BİİlENT ECEVİI Yarın
BURSA’YA GELİYOR

Konuyla ilgili yazı 4. sayfadadır.

Bunun için Ticaret Bakanlığın 
dan başlangıç kredisi olarak 
240 milyon lira Birlik emrine 
gönderilmiştir. Birlik Genel 
Müdürü 30 milyon lira da 
işletme kredisi temin edildiği
ni de ayrıca açıklamıştır.

Geçen yıl zeytin taban 
fiatları 696 kr, tavanı se 936- 
krş. idi.

Gemlik' li üreticiler taban 
ve tavan fiatları gelişen ha
yat pahalılığımızı hafiflecektir 
demişlerdir 

olan Nacaklı Suyunun saniye
de akış hızı 125 dm3 tür. 
Ve bu su ”taşdelen" ayarın- 
dadır. Bu suyun Gemlik’imizin 
nüfusu 100 bin kişi olasıya 
kadar yeteceği de tesbit edil
miştir. Suyun maliyeti tahmini 
muslukta akar olarak 10 mil
yon lirayı bulacaktır.»

Daha sonra ise aslen En- 
gürücük Köyünden olan Ko
misyoncu Şaban Hazer’in eşi 
Nigar Hazere babasından kalan 
8 parça zeytinliğin 1/4 hisse
sinden birinin zeytin ürününü 
Nacaklı Suyunu Getirme Der 
değine bağışlaması üzerine 
Dernek Bsk. ve yönetim ku
rulu basın yoluyla örnek dar 
ranışı nedeniyle Nigar Hazer’e 
teşekkür etmişlerdir.

Derneğe yardım eden 
leri önümüzdeki hafta yayın 
lıyacağız.

Geçen hafta yıllık olağan 
toplantılarını yapan ve Meclis 
Başkanlığına Ahmet Yılmaz, 
2. Başkanlığa Sinan Akman 
Yönetim Kuruluna da Tevfik 
Solaksubaşı, Kemal Kılıç, İb
rahim Aydın, Ahmet Çeterez, 
Hikmet Yıldırım'ın seçildiği 
Gemlik Ticaret ve Sanayi 0- 
dasi 27 Kasım Çarşamba gü
nü aralarında iş bölümü ya
parak Yönetim Kurulu Baş
kanlığına Tevfik Solaksubaşı 
2. Bşk. Kemal Kılıç ve üye
liklere ise İbrahim Aydın, Ah
met Çeterez, Hikmet Yıldırım 
getirilmiştir.

Görev bölümünden son
ra bir basın toplantısı düzen- 
liyen Gemlik Ticaret ve Sa
nayi odası Yönetim Kurulu 
üyeleri Gemlik’li üretici ve 
tüccarların sorunlarına değin
mişlerdir.

Konuşmasına Gemlik’li 
üreticiyi yakından ilgilendiren 
zeytin barem Hatlarının Odaca 
saptanmış olan listesini açık- 
lıyarak başlıyan Yön. Kur. Bşk. 
Tevfik Solaksubaşı "Tuz ko
nusu daha bir çözüme 
kavuşamamıştır ve üreticinin 
durumu fecidir.* demiştir.

Besin-İş Fırıncılarla | 
Toplu İş Sözleşmesi i

Yaptı
Başın-İş Sendikası ile Mar- j 

mara Bölgesi fırıncılna 23 Ka
sım tarihinde toplu iş sözleş
mesi yapmışlardır.

Bu sözleşmeye göre pi
şiriciler 90 L. hamurcular 90 L. 
yardımcılar 67 L Çıraklar 55 L 
tezgahtarlar 55 L alacaklardır. 
Ayrıca fazla mesailer ise % 50 
zamlı olacaktır.

Marmara Birliği Zeytin 
Koop. açıkladığı zeytin Hat
larını Odanızca nasıl bulun
duğu sorusu üzerine ise «B z 
üreticiyi daima düşünürüz. Bj 
bakımda üreticiyi koruyacak 
Hatlar tesbit ettik. Marmara 
Birliği Zeytin koop. tesbit et
tiği Hat tabiîdir ki kendi po
litikalarına göre ve hükümet • 
ierin tutumuna bağlıdır» demiş
tir.

Basın toplantısında Gem
liğin Sanayii yönden gelişen 
bir kapasiteye sahip olduğu
na değinen Tic. va Sanayi 
Odası Başkanı, Gemlik’te Sa
nayi Organizasyon Bölgesinin 
kurulmasının zorunlu bir ihti
yaç haline geldiğine, bu ba
kımdan bölge turizmininde 
yek olmaması için bu koru
ya bir an önce el atılmasının 
gerektiği üzerinde durmuş 
Odamız Sanayi Organizasyon 
bölgesini şu anda gelişmekte 
Tuzla Çiftliği olarak düşür
mektedir,, demiştir.

Fabrika artıklarının Mar
mara Denizini kirletmesi ve 
balıkçılık yakın gelecekte yok 
olma tehlikesi karşısında O- 
danızın görüşü nedir sorusu
na karşılık «Sanayi kuruluş
larının deniz kenar.nda başı
boş kurulması bura sebep o- 
labîlir. Ama kuıulacak bir Or
ganize Sanayi Belgesinde fab
rika artıkları zararsız hale es
tirilir. Mesela Azot Sanayi Te
sisleri bu durumu önlemek 
çin 16 milyon Liralık yan te
sisler kurmaktadır^ demiştir.

Daha sonra ise: Gemlik 
Limanının gelişen Sanayii 
karşılıyamıyacagını bunun için 
işkelenin geliştirilmesi ve Vinç

D. Sayfa 4 de
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BİLİNEN OYUNLAR

14 Ekim seçimlerinden sonra meydana gelen 
bunalımın yüz gün sürmesi ancak CHP-MSP koa
lisyonu ile çözüm bulmuştu. Böy/ece uzun süren 
bunalım sona ermiş, Türkiye’de pek geçerli olmı- 
yen bîr koalisyon hükümeti yapılan ve karşılıklı 
imzalanan anlaşmayla gerçekleşmişti. Yedi ay sü
ren bu hükümet, bilindiği gibi yapılan antlaşma
nın hükümlerine uyulmadığından bozuldu.

14 Ekim seçimlerinden sonra demokrasimiz i- 
kinci kez bir bunalıma girdi. Ve bu arada temel
de birlirleriyle benzerliği olmıyan partilerin kura
cakları koalisyon hükümetlerinin uzun ömülü ol- 
mıyacağı gerçeği yeni deneyle de kanıtlanmış oldu. 
Öyleyse yapılacak tek şey vardı; programlarıyla 
temelde blrbirlerlyle benzerlikleri olan sağ parti
ler bunalıma son vererek yeni hükümeti kuracak
lardı. Bu bireysel davranışlardan vede Bizans o- 
yunlarından dolayı gerçekleşemedi. Her geçen gün 
büyüyen enflasyonun hızını kesecek, piyasada dar
lığı çıkılan malları sağlıyacak uyumlu bir hükü
mete ihtiyaç daha çok artıyordu.

CHP ikinci kez hükümet kurma dene
melerine girerken doğal olarak sağ bir partiyle 
demokratik sol bir partinin temelde ayrıcalıkları 
olduğunu bildiği için ve kurulacak bir koalisyon 
hükümetinin MSP ile kurduğundan bir farkı olma
yacağını deneylerle de gördüğü için erken seçim 
koşuluyla her türlü koalisyon hükümetini kulmağa 
haztr olduğunu liderlere bildirmesine karşın, tüm 
önerilerine olumsuzlukla cevap verildi.

Durum çok açıktır. Demokratik sol bir parti
nin iktidar olmasını önlemek, öte yandan sağ par- 
tllerlede birleşmiyerek ekonomik bunalımı büyült
mek, tarafsız bir başbakan, erken seçim koşuluyla 
destekiiyeceği.u diyerek desteklemek ardından or
tam yaratarak solcu gençlerin üzerine silahlı ko
mandoları salarak 12 Mart öncesinin kirli oyunla
rını tekrarhyarak memleketi suni huzursuzluklara 
boğmak ve ardından seçimlere yanaşmak olacaktır.

işte o zaman sağcı liderler meydanlarda CHP 
anarşistleri saldı, okullarda boykutlar başladı. Ban
kalar soyuldu. Dunun tek sorumlusu CHP dır. CHP 
solcuları koruyor, koministleri destekliyor sözle
riyle halkımızı aldatarak oy avcılığına çıkacaklar
dır. 12 Martta demokrasimize ara rejim ycMıran* 
lor şimdi aynı oyunu oynamak istiyorlar. Onlar 
14 Ekimde gerekli derzi aldılar yinede alacaklar. 
Uyumıyalım gerçekleri göromiyenlere gösterelim.

dış v 
haber

Ölüm Cezalarının 
Kaldırılması

PARİS (APM) - Avrupa 
Konseyinin Hukuk Komis
yonu 26 Kasım tarihinde Pa 
riste yapacağı,top. elealacağı 
konuların en öuemlisiolarak 
(ölüm Cezalarının Kaldırıl
ması Konusu) bulunmakta
dır. Bu toplantıda ayrıca 
çevreye verilen zararların 
sorumluluğu üzerinde du
rulacak bunun önlenmesi 
konusu tartışılacak, üye 
ülkelerin bu konudaki ted
birlerinin yeterlilik derecesi 
gözden geçirilecektir.

İlgi çekici tartışmaların 
olacağı tahmin edilen top
lantıda alınacak tavsiye 
kararlan tesbit edilerek üye 
ülkelere sunulabilecektir.

şiir köşesi
HHU MNUU KİDİR

Durup durup sebepsiz yere ağladığın ölüyor mu 
Göz.'yaşların bir sel tnişali boşaîıyormu gözlerinden 
İçinin bir bahar gibi kabardığını hissed yor musun 
S(fnra~ özlemin alevler halinde fışkırıyor mu her yerinden 
Akşama yakın bir saatte bir efkar basıyor mu içini 
Sevişen bir çift görsen yüreğin burkuluyor mu 
Yokluğumda dünya sana zindan oluyor mu 
Bir gün görmesen gökyüzü başına çöküyor mu- 
Gözlerinden bir bir siliniyor mu insanlar, 
Sadece benim hayalim ile baş' başa kalıyor musun. 
Bensiz omuzlarında ağır bir yükmû zamanlar. 
Yoksa o ellerin o dudakların bir işe yaramıyor mu, 
Bütün gücün bütün ümitlerin yalnız benim içinmi, 
Gelmesemde beni her yerde bekliyecek misin, 
Uzlemin o kadar büyükmü Anlat o kadar derin mi-

ARİF ÇAKMAK

Üye Olmayan Ülke
lerin Tekrar Avrupa 
Konseyine Alınması

PARİS (APM) - 27 Ka
sım tarihinde Pariste ya
pılacak olan Siyasi Komis
yon çalımlarında Avrupa 
Konseyine üye olmayan Ül
kelere Komisyonu, Yunanis- 
tanın takrar konsey üyeliği
ne alınması yolundaki mü
racaatını görüşerek bir sonu
cu bağlayacaktan. Bilindiği 
gibi Yunanistan, Cunta ida
resinin ülkeye hakim olması 
üzerine üyelikten çıkarıla
cağını anlayınca kendiliğin
den koseyden ayrılmış bu
lunmaktadır. Karamanlis 
yönetiminin tekrar Demok
ratik düzene geçme çabala 
rını sürdürdüğü dönemde 
Konseye alınması için mü
racaat eden Yunanistanın 
bu durumu konseyde görü
şülmüş, ancak seçimlerin 
serbest olarak yapılması 
sonucuna kadar bir karara 
varılmamıştı. Yunanistanın 
tekrar üyeliğe alınmasıyla 
Avrupa Konseyi üye sayısı 
18'e çıkacaktır.

SEVME KIZIM
Sevme kızım sevme beni
Ben askerim toz toprak kokarım-
Ben şarkı türkü bilmem
Marş söyler marş yazarım-

Ben diskotek dans bilmem 
Gece kalkar nöbet tutanm, 
Ellerini uzatma tutmasını bilmem 
Tüfek tutar gibi tutarım.

Bana aşkı sorma bilmem kızım-
Ben vatan ve sancak aşkını bilirim-
Beni eski günlerde arama
Ben yepyeni umutlu günlerdeyim-

Beni akşam 8 Cer. sonra arama
Gece eğitimine giderim
Dudaklarını uzatma öpmesini bilmem 
Ateş ya' a* gibi yakama

Bana yan çözie batma kızım
Sena da savaş açana
Grine ye Haıcsa’ys bayrak rrifiğiaiı urbî
Seo nde kaiKire bayrak çekeri»

NEC D ET BULUT 
İd Loj H». Ok. Hzre. Bl.

Eoirkesâr
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Bize göre gerçeklerin yansıması s
Alî Memduh Ertunga ®

o 2
® Emekli Hakim £
S »
o JJ

Yurdumuzdaki Siyasal ve Finansal
BUNALIMLAR İ

O yi© geçco sayıdan devam ®
o o
o kuşu da yoktu. Aksinden doğabilecek ceza da ona o 
o halk deyimi le vız geliyordu. Onun tek korktuğu şey o 
g karaborsaya konu olan malların yurdumuzda çoğal- J 
g ması, ihtiyaç sahiplerinin normal bedellerle piyasa- © 
® dan istediklerini temin edebilmeleridir. o
2 oBu açıklamamızdan çıkarılacak sonuçla konumu- o
? za tekrar dönüyoruz t O

A-Piyasada darlığı hissedilen—Genellikle hal- Oo - ... ®
® kemırıu ana gıda maddeleri — derhal hariçten ge- ® 
• tînlerek sun' i darlığı ve karaborsa oyunlarını bo- § 
g zup beritaraf etmek.
§ B - Memleketimizde imal edilen bütün malla- • 
0 nn daha henüz fabrika, yapım ve iş yerlerinde i- o 
© kan / ( Mamul me!:n iptidaî maddesi, Bu madde- © 
♦ . . ® g lerin ayrı ayrı m iîyet değerleri, Yapım masrafları' ® 
ö yapım tarihi, i- --nuni kâr haddi, satış yeri ve satış s 
o . . S® fiatmı gösteren. zamanla bozulmayan birer etiket © 
® konulması )) mecburiyetini getirmek. ®

C - Dış ülkelerden getirilen mallar için de alış © 
fîatlanm gösterir sağlam ve güvençli belgeler isten- o 

? inesi, s&tıs için normal ve kanunî olacak kâr had- ® o 
g lensin (limitlerinin) saptanmasından sonra ticaret $
® gazetelerinde ilanı veya ticaret borsalarile odalara © 
a duyurulması yükümlülüğünü getirilmesi. ©

Ç- Faturasız mal alım ve satımının yasaklan- o 
9 ması. Bu yasaklamaya, düzenlenen fatura karşılığın- 
□ da alman bedelin miktarı tam olarak gösterilmesi © 
® kaydınm koyulması. Gerçek satışla faturada gösteri- 2
s leu değer arasındaki farkın dolaylı olarak yapılan o 
g hilenin tesbiti halinde ağır müeyyideler ve cezalar 0 
© uygulanması •

D - Kâr ve kazanç hırs ile gıda maddelerinin x 
$ safiyet ve arılığını giderici karışımlar yapanlara, bu ® 
© karışımlar kişiler ve hayvanların sağlıklarına zararlı 2 
© olacak nitelikler taşıyorsa; 10 yıldan az olmamak 2 
o üzere hapis ve 10 bin le 100 bin lira arasında o

V g değişen para cezası, kişiler ve hayvanların sağlık- V 
lanna zararlı olmamakla beraber yalınız ğıda yarar- Y 

2 lığı ve saflığını bozanlar için 5 yıldan az olmamak x 
© üzere hapis ve 5 binle 50 bin lira arasında para 2 
© cezası uygulanmalıdır. 2

Bu tip maddelerin bilerek yurt içinde sürümünü o 
• temin edenler hakkı.-.dada, bir yıl hapis vc 1000 ? 
• , r o• lira para cezası verilmelidir. o® O

Bu tür maddeler aynı zamanda dıs ülkelere 2 0 J V
® gönderilmeye hazırlanmış veya gönderilmişse, yur- 2 
2 dumuzno dışarıda itibar ve güvenini sarsacak bir ® 
2 düzeyi yaratmış olan hilekârlarında; 15 yıldan az o 
0 olmamak üzere hapis ve 100 500 bin Hra arasında o 
• para cezasına çarptırılmalıdırlar. Bu nıüev. hiçlerle 9 
9 yetinilmeyerek hileli malın müsaderesi ve zararlıların ” 
£ imhası da tedbirler arasında yer almalıdır. 2

E- İptidaî madde üreten çcvrcleıin belediyeleri 2 
> tarafından her hafta yenilenmek şartile belediye 2

Devamı Gelecek Sey/da 2
©92»® te. <©©©••©•©••© ©••«© 0«©®. O ©o ©©••<

Şimdi Daha Zengin
Çeşitler

EM »ER n WMS®İ
Rneiinizdeili!

PRESİZ EVSÂH
elektrik süpürgesi

Titiz ev hanımlarına gönüllerince bir temizlik sunmak, onları 
yormadan bir evin her köşesini aynı kolaylıkla temizlemek 
için yaratılmış elektrik süpürgesidir
Presi!/Evsan.

Presiz- Evsan Buzdolapları-Çamaşırmakinaları
Karbüratörlü gaz Sobaları muntazam servisi ile Gç KAR
DEŞLER Ticarette

Hizmetinizdedir
Ziraat Bankası Yanı; TEL: 604 - 787

SABA Televizyonları 
fetih' SemHfc Bcp

Üç kardeşler ticaret Ziraat Bankası yanı - Gemlik
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Karaçalı Köyü Turizm Derneğinden «

Derneğimizin Genel Kurul Toplantısı 12*. ııhl ŞftZ 
1974 perşembe günü saat 20.30 da Dernek Lokalinde flQ| 
yapılacağından üyelerin teşrifleri rica olunur.

Çeşitli Boylardaki Yağ Turşu ve Zeytin Tenekelerinizi 
Piyasadan daha ucuz fiatlarda Fabrikamızdan Temin edebilirsiniz

I-
GÜNDEM :
Açılış Saygı duruşu
Divan Seçimi
Yönetim kurulu raporunun okunması.
Denetim Kurulu raporunun okunması 
Yönetim ve Denetim kurulunun aklanması 
Yeni Yönetim ve Denetim kurulu seçimi. 
Dilekler ve kapanış.

koli. şti. mehmet yaşar ve Ort.
İstiklâl Cad. Menekşe sok. PTT. Aralığı

Fab. Tel: 748 Ev : 320 —GEMLİK3-
4-
5-
6-
7-

Gemlik’e Organize Sanayii 
Belgesi Kurulması islend

BÜLENT ECEYİ! 
GELİYOR

DUYURU
Yeniköy Ortaokul Yaptırma 

ve Yaşatma Derneği Başkanlığı
Derneğimizin yıllık Genel Kurul toplantısında 

çoğunluk sağlanamadığından 2. toplantı 2 Aralık
1974 pazartesi günü saat 19,oo da Yeniköy 
okulunda yapılacaktır, üyelerimizin teşriflerini 
ederiz

GÜNDEM :
1- Açılış, saygı duruşu
2- Divan seçimi
3- Yönetim Kurulu raporunun okunması
4- Denetim Kurulu raporunun okunması

rica d

■s
5- Yönetim ve Denetim Kurulu aklanması
6- Yeni Yönetim Kurulu seçimi
7- Eleştiriler, dilekler
8- Kapanış

Gemlik Sigortalı İsçileri 
Yanı Koop.Bşk

Hisartcpe mevkiinde bulunan seytin ağaçlarında 
ki aeytin ürününün açık arttırma usulü ile satışı

i

rJ

14 Aralık 1974 Cumartesi günü isteklilerin sa
at 13.00 te Damirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sokak 
No II de ki Muhasebe Bürosunda hatır bulunma
ları duyurulur»

<$•
Ki

YÖNETİM Kurulu

tesislerinin kurunması gerek
tiği üzerinde durulmuştur.

Ticaret Bakanının Yağ 
konusunda gazetecilere ver
diği demeçte değindiği «bu 
konu variık için de yokluktur» 
Sözüne karşı düşünceleri so
rulan Oda 2 Bşk. Kemal Kı
lıç Bakan Tamamen doğru 
söyliyor, bunun sebebi hükü
metlerin ayçiçeği politikasını 
yanlış uygulaması doğurmuş
tur. Önce hata ayçiçeği ta
ban fiatının hükümetçe 375 
kr. saptanmasıdır karşılık üre
tici ürünü ekmez oldu. Ve

serbest piyasada ayçiçeği 550 
krs alıcı buldu. Köylü ayçiçe
ği ekeceğine buyday ekti- Arz 
talebi karşılamadı ve zama
nında ithalda edilmeyince 
darlık doğdu» demiştir. Mu
habirimizin bunda Stokçula- 

nn etkisi olmamışmıdır 
sorusuna karşılık ise: «Tüc
car az kazanç getirecek ma
lın stokunu yapmaz. Ancak 
bunu yapsa yapsa çiftlik a- 
ğalan yapar. Bu gidişte da
ha da tedbir alınmazsa ayçi
çeğinin Tenekesi 300 TL ça
labilir» diye cevap vermiştir.

Gemlik Tic. Odasının 
1974-75 Yılı Ürünü Tahmini 

Barem Hatları
Birimdeki Dine adedi Tahmini mıbayaa fiatı

En az En çhk En aa En çok

Adet Adet Krş. Krş.
220 240 14.50 15.00
250 280 14.00 14.50
290 310 13.00 13.50
320 350 12.00 12.50
360 390 10.00 10.50
400 450 9.70 10.00
450 500 9.00 9.50

Hamidiye Mah ıhça Mevkiinde s 

Pafta No. 42 Parşei 134 te 
295 m2 Arsa Satılıktı

yMüracat Gemlik Körfez G îesitel:79?|

Bursa il Kongresi seçim
leri yarın saat 10.00 da TAY
YARE Sinemasında yapacak
tır. Bu nedenle CHP Gene 
Başkanı Sayın Bülent Ecevt 
Ankara'dan Bursa'ya gelecek
tir. Kongrede konuşacak ci
lan Bülent Ecevit daha sona 
havanın uygunluğuna göre 
TOPHANE Meydanında d# 
açık hava konuşması yana
caktır.

Bunun için Gemlik' tss 
de saat 9.000e Bursa’ya «re- 
balar hareket edecektir

KİLOYuA

Değişik Renkler
BOL ÇEŞİT 

GÜLER 
MANİFATURA’da

HALİT PAŞA MAH-
2 NOLU CAD. 

NO. 107- GEMLİK

6emlik Börfea 
BKIIYIİH31 
otsımaı
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