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•$$ Bütçe 7,5 milyon lira olarak saptandı Mahallelerde Görülen Hastalık Hakkında
Rıhtım yapımı 1 milyon 250 bin Lira He tamamlanacak.

•§• Başkanın maaşı Bürüt 6500 TL. oldu
Tuz toptan taban fiatı 33 krş. olarak Şaptandı.

Belediye Meclisinde Bütçe Görüşmeleri Yapıldı

Belediye Bütçesi 7,5

AÇIKLAMA YAPILDI

Milyon Lira
Gemlik Belediye Meclisi 

Şubat ayı toplantılarına de
vam ederek 26. 2 1375 ve 
27. 2 1975 günü toplana
rak Belediye Bütçesi görü
şülmüştür.

Bütçe komisyonu 1975 
yılı Belediye bütçesini 7 mil
yon 500 bin L olarak ka
bul etmiştir. Bu konuda ken
disiyle konuştuğumuz B. Büt
çe Komisyonu Başkanı Sinan 
AKMAN şu bilgileri vermiştir. 
«Gemlik Belediyesinin 1975 
yılı Cari harcamaları büyük 
toplam tutmaktadır Toplu 
sözleme ve memur aylık
larındaki artışlar bütçeye çok 
büyük yük getirmiştir.

Yatınm harcamalarını çok 
sınırlı tutmak zorunda kaldık. 
Önceden başlamış olan rıh- 
tim inşaatına yatırım harca

otobüs işletmeleri (E.S.O.İ.) 
adı altında bir çatı altında 
toplanacaktır.

1975 yılı içinde Beledi
yeyi ilgilendirecek eri önem
li konu hakkında Sinan Ak
man şöyle konuşmuştur: 1975 
yılında Belediyemizi’ ilgilendi
ren en önemli kon₺ttuzlâ-çjft- 
liğinde yapılan BORU-SAN 
Fabrikasının elektrik tüketimini 
Belediyemizden sağlamasıdır. 
Bu konuda girişimlerimiz o- 
lumlu sonuçlar verdi TEK’ 
yöneticileri ile anlaşarak ara
mızda sözleşme yaptık. Gem
lik Belediyesinin buradan 
yıllık kazancı tahmini 2,5 mil
yon lira olacaktır. Şimdiki 
girişimimiz ise* Azot Sanayi 
tesislerine de aynı metodu uy
gulamaktır. Eğer Azot Sanayii 

yetkilileri ile anlaşabilirsek Be
lediyemize yılda 5 milyon li- ' 
ra gelir sağlanacaktır. Bu ise 
halka hizmet götürmek de
mektir;

Belediye Meclisinin gö
rüştüğü bir konu da Belediye । 
Başkanının maaşı olmuş ve 
'Bürüt 5000 Lira 6500 Liraya 
yükseltilmiştir.

Tuz konuşu görüşmeleri 
'oldukça tartışmalı geçmiş ye 

■'-Fiat Tespit Komisyonunun 
* saptadığı 40 kuruş Belediye 

Başkanınca karşı çıkılmış ve 
görüşmeler sonucu tuz toptan'.’ 
fiatları Tekel satış hatlarından 
1 kr. aşağı depoda teslim, o- 
tarak 32 kr a perakende sa
tış fiatı 35 kg. â kadar 35- 
kuruşa, kırma tuz ise 42 kr; 
olarak saptanmıştır.

Geçen hafta gazetemiz
de yayınlanan «Menenjit Has
talığı Görüldü» adlı haber ü- 
zerine; Hükümet Doktoru 
Mustafa Karbay teşebbüse 
geçmiş ve belirtiğimiz mahal
lelerde incelemeler yapmıştır.

Hükümet Doktoru Mus
tafa Karbay bu konuda ga
zetemize şunları söylemiştir.

50 Murat 
Daha 
ihraç Edildi

Bursa TOFAŞ Firmasında 
yapılan Murat Otolardan elli 
adedi daha Birleşik Arap 
Cumhuriyetine satılmıştır.

Limanımızdan 197fnyj|ına 
ait 2; Murat oto ihracını daha’ 
sonra üçüncü 50 adet Murat 1 - 

24; ötonurv izliyeceği öğrenil
miştir.

«Balıkpazarı Mahallesinde gö 
rülen ölüm olayı menenjit 
değildir. Aynı zamanda Halît- 
paşa Mahallesinde görüldüğü 
söylenen hastalıklarda ince
lenmiş ve bunlarında tipik 
mevsim hastalığı olduğu an
laşılmıştır. Bu nedenle halkı
mızın paniğe kapılmamatan- 
nın bildiririm.»

1955 Doğumlu
338 Kişi 
İlk Tertip Olarak 
Askere Gidiyor

1955 doğumlulardan ilk 
tertip olarak 338 kişi 4 - 8 
Mart tarihleri arasında askere 
gidecekleri öğrenilmiştin

1. tertip olan 1955 do
ğumlu asker adaylarının çoğu
nun gidecekleri eğitim mer 
kezlerİ İskenderun - Ankara 
İzmir - Sivas dır.

malarından 1 milyon 250 bin 
lira ayırarak rıhtımı bu yaz 
halkın kullanışına açacağız.

Belediyenin yatırım har
camalarının sınırlı olması ne
deniyle elektrik işletmesinden 
1975 yılında tasarruf sağlan
dığında bu tasarrufu çeşitli 
yatırım harcamaları için bele
diyeye aktarılmasına kararlaş
tırılmıştır.

öte yandan ayrı ayrı iş
letmeler halinde olan elektrik 
su ve otobüs işletmelerinin 
bir isletme haline getirilmesi
ne ve Ticaret Odasına kayıt- 
Mı yapılarak ticaret sicilini 
onaylatmasına karar verilmiş- 
W. Böylece elektrik, su ve

HALK EĞT. Mrk.Md.
> ne Bayan Kurs

Öğretmeni Atandı
Gemlik Merkezi Halk 

Eğitim Müdürlüğüne kurs öğ- 
remeni olarak bir bayan atan
mıştır.

Gülseren Alaftargil adın
daki bayan kurs öğretmeninin 
köylerde biçki - dikiş merkezde 
İM yemek, pasta kursları 
açacağı öğrenilmiştir. Kurs 
yerinin bulunmaması öğret
menin çalışmalara başlamasını 
geciktirmektedir.

Zeytin Bakım Kursu
Açılıdı

Gemlik Ziraat Teknisyen - 
liğince Kapaklı köyünde zeytin 
bakım kursu açılmıştır.

Bu hafta içinde açılan 
kursa 28 üretici katılmıştır. 
Kurslarda zeytin budama has
talıklarla savaşma gibi bakım 
konulan işlenmettediı. Zey
tin Bakım Kursu sonunda ü- 
reticiye kurs belgesi verilecektir.

Bu tür kursların öteki 
zeytinci köylerde de açılaca
ğı ilgililerce belirtilmiştir.

HOŞT
Sende hiç yiikseimi fikri yok 
Pi^raM keneden kurtulma fikri 
Ztraftt marifet sadaka fikri 
Bak emsalin salon k&fttği 
Kimi av köpefi kimi bekçi köpeği 
Sen oldum olası sokak köpefi 
Al içte sana hürriyet fikri
Nata kafa

-Nata mermeri

Sivri,imsâ $m...
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görüş
GELİR DAĞILIMI ve ARDI

Milli Gelir; bir ülkedeki üretilen mal ve hiz
metlerin parasal karşılığının yine o ülkede yaşayan 
insanlara eşit olarak bölüşülmesi sonucu kişi başı
na düşen gelir demektir. Uluslar arasında bu gelir 
bölüşümü oranı, ülkelerin kalkınması ve kalkınma
masında bir ölçü olarak kabul edilir. Burada dik
katleri bir noktada toplamak gerekir. Bir ülkede 
üretim araçlarını elinde tutan kişilerle, hiçbir li
retim aracı olmayan; emekleri ile geçinenler, iş
sizler, çocuklar, öğrenciler, yaşlılar ülkedeki milli 
geliri eşit paylaşmış sayılırlar. Bunu bir örnekle 
açıklamak daha yararlı olacak sanırım. Arap ül
keleri bugün geri bırakılmış ülkelerin en sonların
da gelirler Yani. Arap halkı her yönden sefil ve 
perişandır. Ama petrol nedeniyle son yıllarda A- 
rap ülkelerinin milli gelirleri Amerika Birleşik Dev
letlerini de gerilerde bırakmıştır. Bu ilginç bir tab
lodur. Arap şehleri petrol ile ancak bellerini doğ
rultmuştur. Ama bu madalyonun bir yüzüdür. Bir 
de öteki yüzü vardır, yüz’inde ise; ı ra> hal
kı bu m'lli gelir bolluğunda yine perişandır. Şöy
le kİ: İran'da kişi başına düşen milli gelir 490 do
lardır. Ama milli gelirin %60 ını nüfusun °/03 ü a- 
lırken halkın %97 sinin aile başı yıllık geliri 3500 
L. dan azdır.

Geri bırakdmış ülkelerin büyük birçoğunluğun- 
da milli geliri çok az bir azınlık ellerinde tutmak
tadırlar. Ve bu azınlık dağıtımdan aslan payını a- 
lirken halkına bir şey vermek istememektedirler. 
Halkı her türlü yokluk içindeyken bu mutlu azın
lık* Arap şehleri örneği yüzlerce kişilik yamakla' 
rıyla Las Vegas'ta kumar oynayarak milyonlar kay
bederler. Böylece halkın alın teri kumar masala
rında yok olur. Veya milli kaynaklardan biriken 
dolarlar yine bu mutlu azınlıkça batı sermayeleri
ne transfer edilerek yabancı sermaye ile kardeşlik 
kurmaktadırlar.

Bunlara neden değindim, ülkemizde geri bıra
kılmış bir ülkedir. Yıllardır kalkınma masallarıyla 
dışta yabancı sermayeye, İçte tekelci özel sektöre 
yakamızı kaptırmışız ve milli kaynaklarımızı sö- 
mürtmüşüz. Ulusul bir politika yerine Amerlkacı
bir politika güttürülmüşük. Ulusal bir politika gü
dülmesin! istiyon aydınlara yıllarca kötü gözle ba
kılmıştır. Bu aymazlıktan zorunlu olarak kurtul
mak gereklidir.

Libya Devlet Başkanı Kaddafl ulusal bir poli
tika İle petrolü millileştirdikten sonra şimdi de 
Vanazüala Cumhurbaşkanı Carlos Anders Perez de 
yer altı kaynaklarını millileştiriyor. Biz İse aymaz
lık İçinden kurtulamıyoruz. Bir yandanda makine 
sanayii kuruluşunda üçüncü beş yıllık kalkınma 
planı değiştirilerek devletin öncülük yapacağı bu 
sanayi dalı yabancı sermayeye ve onun yeril u- 
zantılarına teslim edilmektedir.

Yarın bizdekl mutlu azınlık da elinde birike
cek sermayeyi kâr amacıyla Avrupa'ya veya baş
ka bir ülkeye yatırmaktan kaçımryacaklardtr.

öyleyse toz! yak ezmek İçin halkı yaşatalım 
mutlu azınlığı.

c _o _____O

11 dış
I haberler 
o o------------------------ ---------o
8 ORTADOĞU’DA ATOM 
o O •
8 SİLAHLARI, 
o
O WASHİNGTON - Isra- 
O il’iıı Ismarladığı "Lance" 
o fümelerinin llO-lsnesi f- me- 
o rikan ordusunun kendi sıok- 
o larından verilecektir.

Taktikbir .atom si’alıı o
§ olan Lance füzeleri Ameri- 
0 ka dışında ilk defa İsrail’e 
o verilmektedir. Bu füzelerin 
o daha önce NATO üyeleri- 
o ne dağıtılacağı açıklandığı 
o halde henüz bir karar uy- 

gulanmamıştır.
9 Genellikle iyi haber a- 
§ lan "Aviation Week" adlı 
0 Amerikan dergisinde yer 
o alan bir yaridir İsrail’in bu 
o silahlan alan ilk yabancı 
0 .ö ülke olacağı belirtilmı kte 
0 ve İsrail'den önce “Lance" 
o füzelerini ısmarlayan Irgil- 
O tere ve Batı Almanya ya 
o silah gönderilmesine daha o ®o sonra başlanacağı bild.ril- 
9 enektedir.

Amerikan Ordusu Lan- 
o ce’i nükleer başlıkla kul- 
o (anmaktadır. 450 kiloluk 
o nükleer olmayan 1 aslıkla 
o değiştirildiğini açıklayan A- 
2 viation Week dergisi, an- 
0 cak bu başlıkların füztnin 
o menzilini 120 Km. den 70 
O Km. ye düşürdüğünü I u- 
o nun için kullanılmadığını 
® açıklamaktadır. (AA) 
o o _

şiir köşesi
ÂDÂM

Gözler yerde 
Acep düşler nerde?

Eğrilir bûğrûlûr kaldırım taşları
Adamın bakışlarında

Adımlar bezgin
Sürükler eski postalları

Bir sigara
Ucunda külü sonunda

Sonra kalkar baş Favaya 

Düşer gözler bu kez boşluğa

Ceket sırtında bir yama
Yırtık mı yırtmaç mı orada?

Gider gözler yine yolda 

Acep ne var bu adamda?

CENGİZÜLKERDOĞAN

HÜR
Ancak seninle varım, gitme 

Ne olur ölürüm 
ömrümün varlığını* gözlerinde 

Her an görürüm-
Çürüsün bu zincirler- Karanlık 

Zindanda bırakma.
Sensizlikte bir esir- Ancak 

Seninle hürüm.
İkimizi birlikte bağlasalar 

Zincire
Sen yanımda olunca o zamanda 

Hürüm

NURHAN ELGONBY

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o•
o

b 
s
a 
s

Amerika İran’a silah 
Satışım Yasaklıyor.

(BEYRUT-IRAK) Baş
bakan Yardımcısı Sadd. m 
Hüseyin Irakla ABD ara
sında yeniden^ diplomatik 
ilişkiler kurulabilmesi için 
iki koşul ileri sürmektedir.

1. ABD Irana silah 
satışını yasaklayacak ya da 
herhangi bir Arap dovlel ne 
karşı kullanılmasını cng> I- 
leyecektir.

2. ABD Filistinlilerin 
yasal haklan için çaba iu.r- 
ca ya çaktır.

GEMLİK
Benim bir kasabam var
Her yeri güzel, her yeri şirin
Hüzünlü hüzünlü denize bakar
Sizde görün, sizde sevin 

♦ ♦

Görürsün bir bak tepeden
Kalkan gemiyi iskeleden
Bütün insanlardaki sevgiyi 
Bir daha bak unutma Gemlik'i

Ahmet KINA
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Gayrimenkulun Açıkarîırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No: 974/159 T.

Nacaklı Suyu Getirme Derneğine Büyük 
Bir Coşku ile Katkıda Bulunan ve 24 AylıK 
Taahhütde Bulunan Vatandaşların Katkıla
rını Yayınlamaya Devam Ediyoruz.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı
Gemlik Tapu sicilinin 11. S. 1974 tarih ve pafta: 27, sahife. 4879 ve parsel: 1606 

da kavıtlı 1200 metrekare mikdarlı Gemlik Küçük Kumla Köyü Sarı incir mevkinde 
kaia gayrimenkul üaerine inşa edilen meskenlerden 10/660 arsa payına tekabül eden 
A*Bk>k Zemin kattaki 3 no. lu mesken açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Kıymeti: Bilirkişi tarafından mesken’e 50.000.- Lira kıymet takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 25/3/1975 Sah günü saat 11.00 den 11.30 a kadar Gemlik Belediye Mü
zayede Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmadı tahmin edilen 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 4/4/1975 Cuma günü Aynı saatde 
Aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
alacağı 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
ikliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (-(-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde ha\ları tapu sicili ile şahit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tcra ve tflas 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 g<..edilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatıoı kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1974/159 T. sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

19/2/1975

(îe. îf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Adı Soyadı Mesleği Lira

İsmin Küçükşahin Kasap 2400.— TL
ilalıt Çakır Bakkal 2400.
Fehizn Aydın Zahireci 3600.
Süleyman Akyol Yeni Mahalle Mu. 2400. ••

Nızamettin Oztetik Bakkal —
Kemal Çetintaş Fırıncı 3600. -

Mustafa Soydan Bak kal 2400. ♦»

Osman Aydın Odun satıcısı *»
Ferhat Apak Bilardo salonu S. «A •#

Mehmet Pir Keresteci 3. bin --

Mehmet Semiz K. Cami İmamı 2400.
S. Işıklı ve K. Çelik Demirci
Süleyman Üre Nakliyeci ** ••

Musa Al Şoför *•
Haldun Hızal Plastıkçi
Sait Pir Marangoz « 9^

Necmettin Akaç Fırıncı W
Kerim Apak Sandıkçı •9 •9

İbrahim Eksöz Biriketçi
Nihat Aytaç Bıçkıcı
Enver Işıklı Oto tamircisi •• 9*

Yüksel Yıldırım Yağhaneci 4803. ■-

Mehmet Unsal Hamamcı 2400.
Şaban Tekin Tatlıcı 2400. *9

Hüseyin Çaglıyan 6. bin 99

Yaşar Danış Fırıncı 2400
S. Üre ve M. Sevmen Esnaf 48 >0.
R. Engin ve T. Demiriz Lokantacı 2400. 99

Ahmet ve Mehmet Gürle Otelci 6. bin
Hürmet Baltacı Fırıncı 2490- *9

Mustafa Güre Kasap '9

Necati Can Pastacı 3600.
Haşan Sabitoğiu Zahireci 2400.
Halil Uludağ Terzi 2400. TL

Gemlik MSP İlçe Gençlik Kolundan
KONGRE İLÂNI

RODOP IZGARA SALONU 
Yeni Telefon Hummasını 

715 Olarak Sayın Müşterilerine 
DUYURUR

MS P. Gemhb ’İÇ-sı Geaçlık Ulnss 1 aananl 
konresi 9 Mart 1975 tarihinde parti kut»»,w4a ©©at 
19,30 da yapılacaktır fyelenmişi teşnfanı rw, rAırır

M.S.P
Gemlik (7raçlsh K«.ı« 

gündem
1- Açılış " yoklama
2- Dı»ı« k?y-ti seçum
3 K*a-«yet rayvsaas akMMMnı
4- lb‘-P
5- R»p*r.«r ürermds teadtsch*
♦ - .Mw*amme* ikûtç*
7- İdare bojetma dbram
A- k em ada** k*yv*>
4- Siyam k«*wvm»U*

1O- Kapanrş
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MARLEY YER DÖŞEMESİ 
HALIFLEKS velür Halı ve Yolluk 
GÜNEY SANAYİ Pelüş Halı ve Divan Örtüsü

SATILIK
TARLA, Orksan ve Yağ 

Sanayii Arasında 1320 M2 
Müracaat: 492002 İSTANBUL

1

MUTFAK
GAZ

GEMLİK BAYİİ

Presiz / Evsan
BUZDOLABI

Üç Kardeşler
Ticarette

Tel : 604

ZAYİ
İstanbul trafik Bürosundan aldığım 

nolu Ağır Vasıta eğliyetimi kaybettim.
Yenisini alacağım: duyururum.

210045

HAYRETTİN ÖZDEM

FOTO SARAY STÜDYO

ARTİSTLİK RESİM ÇEKİLİR
(‘) DAKİKALIK

C) HAFTALIK ve

(*) Düğün. Nişan, Nikâh resimlerinizde ilk | 

baş vuracağınız ad

FOTO SARAY STÜDYO . I

RA$S AĞLIĞI
Geçen hafta içinde ani olarak ölü

müyle aramızdan ayr lan küçük

ENİS BEKÇE'nin 

kederli anne ve babasına, yakınlarına 
tüm tanıyanlara tabir ve bapağlığı di
leriz.

Erol-Hüseyin-Kadri Güler
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Basın toplantısı yapan Belediye Başkanı İBRAHİM AKIT

” SUYA YAPIÎAN ZAM ANCAK İŞLETMENİN 
ZARAIA8INI KAPATACAKTIR "dedi

7. Kez Soyulan Dükkândan

60 BİN IİRAUK NAZ 
ÇAUNDI

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt geçen hafta Belediye 
Meclisince alınan bazı kararlar 
ve daha önce açıklanan su 
fiatianndaki artış ile ilgili basın 
toplantısı yapmıştır.

Toplantıda ence Başkanlık 
maaşı hakkında açıklama ya
pan İ. Akıt şöyle konuşmuş 
tur. ’TGe çer haf a Belediye 
Meclisinin son bölümünde bu
lunmadığım bir sırada değerli 
Meclis arkadaşlarım Bütçe 
Komisyonunun getirdiği teklif 
ile Başkanlık maaşımı bürüt 
6500 liraya çıkarmıştır. Ben 
bu karan kabul etmiyor ve 
eski maaşımdan aylığımı al
mağa devam edeceğimi bildi
ririm. Eski maaşım bürüt 5 
bin net ise 31GO liradır. Ve 
Belediyede hiçbir örtülü öde
nek /oktur. Makamıma gelen 
giden misafirler giderlerini ce- 
bimoen karşılıyorum. Bunu 
halkıma önemle duyururum," 
demiştir.

Daha sonra ilçede su 
fîatlan ile ilgili çıkan konuş
malara değinen Belediye Baş
kanı suntan söylemiştir. ”Ge- 
çen hafta Belediye Meclisinin 
almış olduğu kararla içme su- 
fannın fetuları m3 ü 150 ku
ruştan 230 kuruşa çıkarılmıştır 
Bu fia amşı üzerine Gemlikte 
bazı konuşmaların yapıldığını j 
duyarak değerli basınımız ara
cılığı ile halkımıza zama ait | 
gerekçelerimizi açıklamayı bir 
göre»/ bilirim.

Su işletmesindeki pompaj 
sistemini çalıştıran elektik tü
ketimi yüzünden ve işletmenin ( 
bakım giderleri olarak yıida > 
800 bin lira idare açık v«r-

Belediye Başkanı İ. Akıt gö
rülüyor

mektedir. Bu durum karşısın
da memurlarımızın maaşını 
karşılayamaz bir duruma geldik 
Çevre ilçelerde içme suları nın 
m3 ortalama fiatı 300 kuruş 
ken bizim zararına su satma

Kız Sağlık Ok. 
Öğrenci
Alınacak

Hemşire ve ebe yetişti
ren Kız Sağlık okullarına öğ
renci alınacağı açıklanmıştır.

Yalnız kız öğrencileri 
bünyesinde toplayan Kız Sağ- 
lış okuluna llkohulu bitilmiş, 
ortaokuldan ayrılmış ve yaşı 
18 i geçmiyen kız öğrenciler 
alınacaktır.

Kayıtlar 1 Nisan ile 30 
Nisan tarihleri arasında yapı
lacaktır. Geniş bilgi istiyen- 
lerin ilköğretim Müdürlüğüne 
başvurmalarının gerektiği öğ
renilmiştir 

mız Belediyemizi çokzor du
ruma bırakmıştı. Fiat Komis
yonu ve Belediye Meclisiniz 
bu konuyu ele alarak 250 
kuruştan karara bağiamış ve 
elde edilecek gelirlerle ancak 
açığımızı kapatabileceğiz. Bu 
kararımız bir bakımada bizi 
biraz tasarrufa itecektir. Du
rum halkımıza saygıyla duyu
rurum?'

İlçemizde yeni şeker fi- 
atları Ankara dan gelecek ta
rifeler üzerine zeniden ayar
lanacaktır. Satışların ise pa
zartesi günü serbest bırakıla
cağı ö6renilmiştir.

Geçen hafta tuz konu
sunda fiat tesbit Komisyo
nunca saptanan 40 kuruş ta
van fiatı haberimiz üzerine 
Komisyon Başkanlığınca açık
lama yapılmış ve Komisyonun 
meclise önerdiği fiatın 32.04 
kr olduğu bildirilmiştir.

Mandolin ve
İngilizce Kursu 
Açıldı

Halk Eğitimi Merkez Mü
dürlüğü ve 27 Mayıs İloku- 
lu Koruma Derneğince man
dolin kursu ve İngilizce kur
su açılmıştır.

Yalnız ilkokulu öğrenci
lerinin katıldığı İngilizce ve 
müzik kursu 27 Mayıs İlko
kulunda yapılmaktadır. Man
dolin kursu Gezici Halk Eği
timi öğretmeni Hüseyin Gü
neri tarafından, İngilizce ise 
Haşan Pir tarafından 30 Mart 
1975 tarihine kadar verile
cektir.

Yanlış duvmadınız dün 
akşamki soygundan sonra İb- 
rahim Aydın’a ait plak radyo 
dükkanı bir yıl içinde tam 7 
kez soyuldu.

Bilinmeiyen hırsızlar dün 
gece İbrahim Aydın* a ait 
plakçı dükkânının kapısındaki 
30x35 cm lik camı kırarak i- 
çeri girmiş ve küçük parça 
değerli eşyaları alıp gitmiştir.

Kendilerinden aldığımız 
I bilgive göre olav şöyle mey

dana gelmiştir. Bilinmiyen 
hırsızlar kapı camının kırarak 

ı içeri girmişlerdir. Bu arada 
hırsızların cam parçaları ile 
elleri kanamış kasadan aldık
ları pamuk ile ellerini silmiş
ler ve pamuğu maşa üzerin
de bırakmışlardır. Kasayı yet 
rinden söktükten sonra, tez
gâh arkasında gizli olan ve 
70 ye yakın kol saatinin bu
lunduğu kutu boşaltılmış, da

Lisede Türk
Yazarları Sergisi
Açıldı

Gemlik Lisesi edebiyat 
öğrencilerince Türk Yazarları 
Sergisi düzenlenmiştir.

5 Mart 1975 günü Lise
de 4/B, 4/C, 6/B öğrencile
rinin hazırladıkları ev ödevle
rinden oluşan sergi Edebiyat 
öğretmeni Ihsan Topçu tara
fından düzenlenmiştir.

Serginin 12 Mart günü 

yapılacak veli toplantısına ka
dar açık kalacağı öğrenilmiştir. 

ra sonra camekândakı kıy
metli saat, teyp ve çakmak
lar alınmıştır. Aldıklarını ye
terli bulmayan hırsızlar bu 
kez raflardaki teypleri de a- 
larak geldikleri yoldan kaç
mışlardır.

Mal sahibinin bu sabah 
dükkânını açmağa gelmesizle 
durum meydana çıkmıştır. İp- 
rahim Aydın durumu emniyet 
vetkililerine duyurmuş ve olay 
emniyetçede öğrenilmiştir.

İbrahim Aydın'ın bir haf
ta önce de evi soyulmağa 
kalkılmış. Zeytin deposunun 
kapı kilitleri kırılmış ve kapı 
zorlanmıştır.

Dükkandan tahmin 30 
bin lira değerinde kolsaati ve 
40 bin lira değerinde Radvo 
teyp çalınmıştır. Her nedense 
gece bekçileri bu sırada or
talıkta gözü km em iştir.

SEÇMEN KÜTKLERİ 
YAZIMI DEVAM

EDİYOR
Her yıl yapılmakta olan 

seçmen kütüklerinin denetimi 
için ilçe seçim Kurulu gerek
li hazırlıklarını yapmış ve 2 

I Mart gününden itibaren kü
tüklerin vazımına başlan m ıs-

I tir‘
9. Mart 1975 günü bi- 

! tecek olan yazım çalışmala
rını ilçemizde öğretmenler sür
dürmektedir.

Yazım çalışma lan bitimi 
sonunda listelere yazılmayan
lar I. Seçim Kurulu Büro Şe
fi Nabiz Korkusuz’ a 1 ay î- 
çinde üaşvurmalari gereklidir.
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GERÇEKÇİ GÖRÜŞLER

Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutiirk'ün yaptığı 
radyo televizyon konuşması etkisi daha da sürmekte
ve beklenmedik yeni bir deneme karşılaşan
"Milli Cephe” de acemice bir telaş sürmektedir.

'Vatandaşları ayrı ayrı cephelere bölerek veya 
azınlık hükümetileri kurarak önemi kararlar alınmaz 
Bu şekilde hareket milleti ve vatanı bölmekten, 
devletin gücünü azaltmaktan başka bir sonuç ver- 
miyecektir. Sorumluluğu günah ve ağır olacaktır." 
diyor sayın Korutürk. Görüldüğü gibi konuşmanın 
özünü oluşturan bu sözler ülkeyi ve ulusu kamplara 
ve cephelere bölmenin büyük bir hata ve rejime 
karşı işlenmiş en büyük günah olarak kabul ediliyor 
Sayın Korutürkçe. Bu »özlerin söylenmesi bir sorum
luluk örneğidir Bu sorumluluk da Anayasamızın 96 
maddesindeki ant’a bağlılığın sonucudur. (Madde 
96 : Türk Devletiinin bağımsızlığına, vatanın ve 
milletin bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı 
koyacağıma.... ant içerim.)

Cumhurbaşkam'nın değindiği noktalardan biri 
de "bizim bizden başka dostumuz yokdur" sözün
deki gerçekliktir. Ne yazık ki, bu gerçek halkımızdan 
yıllarca gizlenmiştir

Cumhurbaşkanı meclis aritmetiğinin özel durumu 
nedehiyle ve daha önceki tecrübelerinden edindiği 
izlenim ile bugünkü meclisle sürekli bir hükümetin 
gerçekleşemiyeceği va gi i/ilezsk yesiblr deneylerin 
elkeyi çıkmaza sürükleyeceği kanısına vardığı sa- 
nılmakdadır. İç ve dışta en kritik günlerimizi yaşa 
dığımız dönemde 'Millî Cephe' gibi ulusu bölecek ve 
kamplara ayıracak, gelecekte İse vatanın parçalan
masına veya antidemokratik bir rejimin yerleşmesine 
olanak sağlıyacak böyleslne bir çıkarcılar cephesinin 
kurulmasına, doğal olarak aklı başında ve gerçekçi 
kişilere izin vermezdi.

Kurulması İstenen Milli Koalisyonun uzun ömür
lü olmayacağı bilinen bir gerçektir. Cumhurbaşkanı 
Sayın Korutürk te bu gerçeği gördüğünden seçim 
yasalarında yapılacak olan değişiklerden sonra mec
liste çoğunluğu sağlıyarak bir hükümetin kurulabil
mesi İçin erken seçimin kaçınılmaz olduğuna değin
miştir. Bu İstek yalnız Sayın Korutürk'ün İsteği 
değil Antalya da, Bursa'da, v.b. daha birçok İlimiz
de halkın sabrını taşıran bir İstek halini gelmiştir.

Başbakan Sadi Irmak girişiminde başarı sağ
layamazsa bunalım yine uzayacaktır. Milliyetçi 
Cephe ne denli görev Istesede görevin kendilerine 
verileceği şüphelidir. Türklyenin yapısı büyüyen 
enflasyon ortamında daha fazlasını çekemez. Ak
lımızı başımıya toplayamazsak gelişecek toplumsal 
patlamaları Önleyemeyiz.

a

i

gemUik
KÖRFEZ Safya 2

şiir köşesi
Ülkemin
Çocuklarına (II)
devimsi gönülleriyle yalınayak

kurak topraklarda misket oynayan 
tomurcuk gözlü çocuklarımız

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

ben mi öldürmüştüm güneşi
ben mi sıkmıştım boğazını geleceğin
ve şimdi neden serseri günlere zincirliyim
tutun ellerimi
kırın ellerimi bağlayan zincirlerimi
aydınlık tanrısıdır bilekleriniz
ah bir bilseniz / bilebilseniz

Gerçeği Görmek
çekerken bizi taa gerilere gizli bir güç 
atmışım diye geleceğe demirimi 
inanmam büyüklüğüne torunlarımın 
eksik görmeyecekse yarınlar beni

|
GÖLE ÇAĞRI
feodal düzenin insan anıtı/hey gidi göl
ırmak ırmak yirminci yüzyıl biliyor musun | 
sana tüneller açıyorum dört yönden
ak diyorum - akıyor musun

İHSANTOPÇU
Basımı Biten "«YARINSIZ SAYFALARI YIRTIYORUM» ADLI 
YAPITTAN ALINMIŞTIR

dış

lifflfetario 
BflŞİ İ»B00
(APM)

Bir süre önce ellerinde 
bulunan Strafigher uçakla
rını değiştirme ye karar ve
ren 4 NATO ülkesi /Belçi
ka, Hollanda, Danimarka 
ve Norveç) in MlRAGE ve 
F - 16 uçaklarının yapımı 
ve özeellikîeri üzerindeyap- 
tıkları araştırmanın sonuç
landığı ve bu dört NATO 
ülkesinin F- 16 uçakları ü- 
zerinde prensip anlaşması
na vardıkları ünlü Aviati- 
on Wekk dergisi tarafından 
açıklanmıştır. F - 16 ların 
en büyük rakibi Mirage 
F-1 M- 53 uçakları ile İs
veç yapısı Viğgen Eurofigh- 
ter uçaklarıdır.

Belçika ve Hollandanıa

haberler
Fairey ve Sbaca firmaları
nın yürüteceği montaj sa
nayiinin kurulacağını belir
len Aviation Wekk dergisi 
İsveç uçaklarına Şans tanı
mamaktadır. Belçika ve 
Hcllandaya satılacak uçak
ların sayısı 175 olarak sap
tanmıştır. Her uçağın fiatı 
Bakım malzemesi ile yedek 
parça hariç haklamış 70 
Milyon Tl. tutarındadır.

Oçâk Montaj 
Tesisleri 
Kuracak.

WASHtNGTON- Ame
rikanın ünlü Havacılık der
gisi Aviation Week'in be
lirttiğine göre, 4 NATO ül
kesi (Belçika, Danimarka, 
Hollanda ve Norveç ) F-16 
uçaklarını alma konusunda 
prensip kararma varmışlar
dır. Hollanda ve Belçika- 
da iki Montaj tesisinin ku
rulacağı ve bu tesislerde 
F-16 uçaklarının yedek par

çalarının ve bazı kısımları
nın yapılacağı, uçakların 
Montajlarınında bu tesis
lerde olacağı bu suretle n- 
çak almak için ödeneceko- 
lan paranın büyük bir kıs
mının geri gelebileceği ya
zılıyor.

Hollanda ve Belçikada 
kurulacak olan bu montaj 
tesisleri sayesinde montaj 
sanayii sayesinde uçak alı
mı için ödenecek paranın 
% 88 i geri gelebilecektir.

(APM

OomtikKörfeze 
Abone Olunuz 
Okuyunuz ve 
Okutunuz
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3KORFEZ
MlLLİYETÇl CEPHE ve SAĞ BASIN

YÜCEL ESEN

Şubat ayı ülkemizde yer
yer gelişen olaylarla 
bîr nitelik kazandı, 
hırın gelişimini, sağ 
ve milliyetçi cephe

geçen 
Olay- 
baaın 
bütün

bu olayların başı C.H.P v« 
onun lideri ECEVİT’tîr der-
ken; ortaya kamuyu 
turacak bir somut 
koyamazken, balkın 
nün içine baka baka

oluş- 
örnek 
gözü- 
yaian

madıklartnın 
değillerdi.

Olaylara

bile farkında

sade bir v>- 
rçekçi olarak

yürüyenlerin yolları değil, 
A.P iktidarını aşındırdık
larını dahi faik edememiş
ti. Ta ki, 12 Marta dek!

Sayın CHP Genel Baş- 
kani ECEVİT* in Antalya 
Barış Mitingine gidişinden 
evvel sağ basın halkın dik
katlerini ters istikamete yö
neltmek amacıyle, kişisel 
çıkarları için ne denli za
vallı olduklarını bir kez da
ha kamu oyunun önüne 
serdiler. «Saygı değer ve 
sağ duğuîu CHP liler; Ece- 
vitin barış mitingine katıl-

bakıldığında, yasalara uy
gun olarak yapılan toplan
tılara ve yürüyüşlere hiç 
kimsenin mani olmaya hak
kı yoktur.

Sayın Milliyetçi Cephe 
Lideri Süleyman Demirel 
12 Mart 1970 öncesi ülke
mizde gelişen olaylar kar
şısında ne yapmıştı?" Genç
ler yürüyorlarsa yürümekle 
yollar aşınmaz. Diyen bir 
yetkili kişi olarak, ogün

Safya 3

Nacaklı Suyunu Getirme- Derneğine ya- 
) pılan Yardım Listesi.

nı ÖZGÜRLÜK, BARIŞ ve 
SEÇİMLERDEN KAÇAN- 
LARA SEÇtM İSTEYEN 
seslerini duyurmak için 
doldurdular.

Ulusal çıkarlarımız ya
nında, kendi kişisel çıkar
larını daha üstün tutanlar, 
Amerikanın üzülmesini vc İn 
cinınesini isten e enle , parti 
toplantılarında «biz istesek 
Türk.iyeyi altüst eder, işçi 
Hüseyinc sıra ne zsman ge
lir» diyenler, «Biz D.P nin

mayın, orada dinamitler 
patlayabilir, gençler sizde 
katılmayın, seyirci olun»

Bakla falına bakan fal
cı kadar olmayan bu yazı- 
rın gerçeklerden ne kadar 
uzak olduğu meydana çık
mış oldu.

Çünkü Antalyada ne 
dinamit patladı, nede CHP 
liler birbirleriyle kavga et
ti. Sayın CHP Başkanını 
dinlemeye gelenler, meyda-

devamıyız» tepiipte; T96O 1 
devriminin sayın ve meşhur 
albayı Türkeş ille yanyana 
olmaktan kendini uzak tu
tamayanlar, halkı kamplara 
bölmek isteyenler, bekledi
ğiniz ve özlemi içinde bu
lunduğumun iktidar koltu
ğunu size halk gereken ko
şullar altında, demokratik 
yoldan vermeye hazır, sizi 
beklemekte. Buyrunda se
çimleri hep birlikte yapa
lım, sizde arzunuza kavu
şun.

Kadir Kaya Otobüs Yazıhanesi Kât 24QD
Hakkı P'eker Bayi 6000
Osman Okumuş Elektrikçi 2400
Kemal Ergen İnşaat Malzemesi Sat. ••
Osman İçen Aşçı
Selâhattin Şimşek Parçacı •*
Haşan Balıkçın Köfteci.
Mehmet Bora Çorbacı •»
Faik Güre K Öfteci —
Tuncay Beken Bakkal *•
Ali Yazıcı Kurukahveci- ••
Halil Yıldırım Serbest 2400
Necmettin Antekin Malzeme Satıcısı •T
Mehmet Gürdal - e»
Kaya Kaya Marangoz 3 bin

|l. Mecdet Alyüz- - 3 bin
| Mümin Kuzey Kasap- 2400
I Halit Kına Saatçi
1 Ali Erdem -
1 Nurettin Kardeştuncer Muhasebeci
| İsmail Peker • 3600
[ İsmail Birgün Marangoz 2400

ÇKBI
t Sınırlı Sorumlu Gemlik Su Ürünleri Satış 1

KİAİRİOİLİU K S
ve Kredi Kooperatifi Başkanlığından 1

rS||Kİ Kooperatifimizin yıllık mutat toplantısı 28
[g] Mart 1975 Cuma Günü Saat 14.00 de Gemlik

* 1 BM Ticaret ve Sanayi Odası binasında yapılacaktır
i | mM Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatde toplantı

MARLEY YER DÖŞEMESİ
HALIFIEKS velUr M ve Yolluk

(vj yerinde hazır bulunmaları ilân olunur.
S.S. Gemlik Su Ürünleri

föü Satış ve Kredi Kooperatifi
[gÜ Yön. kurulu

GÜNDEM

6UNEY SANAYİ Pelüş Mı ve fci Örtüsü
1- Genel Kurul Kongre Başkanlık divan seçimi
2- 1674 yılı Hesap, Faaliyet ve Murakıp ra 

potların n okunması ve aklanması.

MUTFAK Presiz / Evsan
BUZDOLABI

GAZ Üç Kardeşler | 

Ticarette

GEMLİK BAYİİ TEL: 172

uci maddesi gereğince dağıtılması karar ittihau, iâ
4- Birliğe balık teslim eden ortaklarımıza Bir- Sa 

ligimize teslim ettikleri balık oranını île orantılı 
olarak risturn tevii Hk. karar ittihazı

5« Birliğimizin 1974 yılı Faaliyetinden doğan sa 
kârlarından Kooperatifimiz hissesine düşen kâim S| 
dağıtımı hk. karar ittihazı, ss

6- 1975 Y ılı tahmini Gelir ve gider bütçelerinin 
müzekere ve onaylanması,

7- Yönetim Kurulu seçimi,
8- Denetçilerin seçimi 9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış. S
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SORUMLU MÜDÜR
EROL. GÜLER 

SAHİBİ
E. GÜLER -H. GÜLER

gemUik
^KÖRFEZ ve Batkı: Körfez Batueavl

idare yeri g Şirin ftasejı 
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! MUHARREM KURT'UH | iAni olarak Aramızdan Ayrılmasıyla Düşmüş ol- *91 
duğu tonsuz acıyı Telgraf, Telefon ve Bizzat Gele* M 

M rek Bizlerle Paylaşan Sayın Akraba E;, Dost ve 
Rfli Yakınlarımıza Acımız İmkan Vermemesi Nedeniyle w 
*91 Gazeteniz Aracılığıyla Tefekkürlerimizi Sunarız. *ö* 
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Sümer Sokak

DUYUSU |
Osmaniye Mahallesi, Sümer ve • 

İpek Sokağın birleştiği mevkide^} 
1. Tertip İşçi Kooperatifi evlerinden;} 
205.50.m2 îikyere sahip krokidegö-J 
rülen bahçeli kargır bina kat karşılığı * 
müteahhhite verilecektir. Veya an- • 
laşıldiğı takdirde satılacaktır.

Müracaat: Tel: 188-474
oo5 ______
- 90000009099990090009000^00090000900999000000090900090000900009000000

| Sınırlı Sorumlu Sümerbank Viskoz San. | 
|İşçileri Yapı Kooperatifi Başkanlığından! 

Ekseriyet temin edilemediği için 1. Mart 1975 R0 
IS? tarihinde yapılamıyan Kooperatifimiz ortaklığının [gj 
[® yıllık olağan genel kurulu toplantısı 22. Mart 1975 
I® Cumartesi günü saat 14.30 da Sunğipek müessesesi [$] 
I® toplantı salonunda mevcudun iştirakiyle yapılaca- [gj 
H ğından. [gj

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ortakları- [gj 
t® mızın anılan gün ve saatte toplantıda hazır bu- 
K? lunmaları ilân olunur. ®
B KOOPERATİF BAŞKANLIĞI ®

I-
2-
3-
4-

GÜNDEM
Yoklama
Açılış
Kongre Divanı seçimi.
Faaliyet, Hesap ve Denetçi raporlarının o-

kanması.

KONKRE İLİNİ
Şubemizin 2. Dönem Genel Kurul Toplantısı 

23/3/1975 Pazar günü saat 10 da (Gündüz) Gem
lik Atatürk İlkokulu Salonunda yapılacaktır. Bü
tün üy-derimizin teşrifleri önemle rica olunur.

T. İşçi Emeklileri Cemiyeti 
Gemlik Şubesi Bşk. 

GÜNDEM .

1- Açılış ve Divan Seçimi.
2- Saygı Duruşu.
3- Faaliyet Raporunun Okunması ve müzakeresi
4- Yönetim Kurulunun İbraı.
5- Murakcbe (Denetim) Kurulunun Raporunun 

okunması.
6- Yardımlaşma Sandığı Kurulması hususunun 

müzakeresi ve bu husus ta Seçilecek İdare Heyetine 
yetki verilmesi.

7- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
8- Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
9- Genel Merkez ve Diğer Şubelerimizin temsil

cilerinin Konuşmaları.
10- Dilekler ve Kapanış.

ANA YAYINLARI 
Şiir Dizisi : 2

İhsan Topçu' nun

YARINSIZ

SAYFALARI

YIRTIYORUM

(Türkçe - İngilizce 
karşılıklı şiirler) 

adlı ikinci şiir kitabım 
kıvançla sunar.

leri

5- Raporların müzakeresi.
6- Raporların kabulü ve Yönetim Kurulu üye> 
ile Denetçilerin ibraı.
• * 7 asil, 7 yedek Yönetim Kurulu üyesi seçim
8- 3 asil, 3 yedek Denetçi seçimi.

80 Sayfa -S 12,5 lira 
Edinme adresi :
P.K. 40 Gemlik

Edinme adresi :
ANA yayınları 
P.K. 958-İstanbul

Baskı; Körfez Basımevi

®l İ
9- Dilekler.

10' Kapanış.

AT ARABACILAR DERNEĞİ 
KONGRE İLÂNI

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 16- 
Mart 1975 pazar günü saat 20 de Balıkpazan 
Dernek Lokalinde yapılacağından üyelerin teşrifleri 
rica olunur.

GÜNDEM:
1- Açılış
2- Divan teşekkülü ve saygı duruşu
3- Faaliyet ve hesap raporlarının okunması
4' Raporların müzakeresi ve ibraı
5- Yönetim ve denetim kurallarının seçimi
6- v* **j»*mf

İşçi Aranıyor
ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI—VASIFSIZ İŞÇİ ALINACAKTIR. 

İSTEKLİLERİN ŞİRKETİMİZE BAŞVURMALARI DUYURULUR.

TO8AN TENEKE KUTU SANAYİİ

TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ 
ÜC KARDEŞLER

TİCARET
Yeni telefon numarasını 172 olarak sayın 

Gemliklilere duyurur.
Erol Güler İstiklâl Cad. Gemlik ~
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Cumhurbaşkanının çugrıss üıefme MERMİ
Bülent Eçevit yarın yurda
dönüyor

KAÇAKÇISI
2 yıla Mahkum
OLDU

Cumhurbaşkanının hüküme. 
ti kurma görevini yine ken
disine verdiği Ord. Prof. Sadi 
Irmak, iki tur süren çalışma- 
lan m tamamladıktan sonra 
hükümeti kurmada başarı sağ
layamamış ve Çankaya'ya gi
derek görevi Cumhurbaşka
nına iade ermiştir.

Sadi Irmak'ın görevi ia
desini kabul eden Cumhur 
başkanı yeniden Hükümetin 
kurulması çalışmalarına baş
lamış ve Batı Almanyada ge
zde bulunan CHP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit'i yurda 
çağırmıştır.

Cumhurbaşkanının hükü
met kurulmasında yeni for
müller deneyeceği sanılmak-

TUMBA AHMET (KÜÇİT)
<> I. I >!' 1İC I. IJ i'

ISI
KÖY YOLLAR!

İlçemizin tanınmış sima- 
lanndan Tumba Ahmet (Deli- 
çay) öldürülmüştür.

Olay, 9. Mart 1975 pazar 
günü iskele meydânında mey
dana gelmiştir.

Görgü tanıklarından edin
diğimiz bilge göre olay şöyle 
cereyan etmiştir;

Kimliği bilinmiyen ve 45 
yaşlarında olduğu sanılan bir 
şahıs öğretmenler Derneği 
önüne pa k ettiği 34 plaklalı 
taksiden inerek, Liman Lo
kantasının meydana bakan 
yönünde oturmakta olan Ah
met Deliçay m yanına kadar 
soğukkanlılıkla yaklaşıp beş el 
ateş ederek öldürmüştür.

Bülent ve Rahşan Ecevit
Bursagezisinde görülüyorlar

tadır. Bu formüllerden biri 
ekimde seçim koşuluyla; Ir
mak + DP + Bağımsızlar+ 

Ani silah sesleri üzerine 
meydanda gezinti yapmakta 
olan 500 e yakın Gemlik li 
neye uğradığını şaşırarak pa
niğe kapılmışsa da katil soğuk 
kanlılığını hiç bozmadan ağır 
adımlarla arabasına binerek 
geldiği yoldan yine ağır olarak 
gitmiştir.

Olayın şaşkınlığından kur
tulanlar Tumba Ahmet’i has- 
tehaneye götürürlerken yolda 
ölmüştür.

Cinayetin halkın gözü 
önünde meydana gelmesi 
Gemlikte korku yaratmıştır.

Savcılık olaya el koymuş 
ve Soruşturmaya başlanmıştır.

Teknokratlar hükümeti olacağı 
sanılmaktadır Eğ ar bu giriş
mede sonuç vermezse Cum-

ONARIM
ÇALIŞMALAR!
YAPIYOR

YSE Bursa Bölge Mü
dürlüğü ilçemiz köy yolları 
onarım ve köprü yapım çalış
malarına başlamıştır.

YSE çalışmalarını Murat- 
oba Katırlı, Hamidiye, Fevzi- 
ye Şükriye köy yollanırda 
sürdürmekte olup Muratoba 
Umurbey arasında Çerkezdere 

I köprüsünün yapımına baş
lanmıştır.
Çatışmaların bir ay süreceği 
açıklanmıştır. 

hurbaşkanmın c’aha başka de
neylere girişeceği öğrenilmiş- 1 
tir.

Öte yandan Almanyada- 
ki Temaslarını sürdüren CHP 
Genel Bşk. Bület Ecevit yarın 
yurda dönecek, pazartesi gü
nü de Cumhurbaşkanı Fahri I 
Korutürkle görüşecektir. Ecevit I 
in Cumhurbaşkanı ile görüş
mesi Siyasi çevrede ilgi ile i 
karşılanmakta ve hükümet | 
kurulmasında yeni bir aşama 
olacaktır denilmektedir.

Cumhurbaşkanı Korutürk 
dün hükümetin kurulması te
maslarına başlamış ve Cum- । 
huriyet Senatosu Milli Birlik 
Grubu adına Mucip Ataklı ile I 
Kontenjon Grubu Başkanı 
Nihat Erimle görüşmüştür

BİR İl ■
ÇOCOfiÖ Q
BEREDE
BOĞULDU

Çarşı deresinde 3 yaş
larında bir kız çotuğu ölü 

j bulunmuştur.
Nazif e Türkmen (3) adır- 

> daki kız çocuğu oynarken 
Çarşı Deresine düşerek boğul

duğu san iimaktadır.
Küçük Naz’fenin ölümü 

! mahallede üzüntü yaratmrstr.

20 bin mermi ile yaka
lanarak tutuklanan Selahattin 
Kızılyar 2 yıl hapse mahkum 
oldu. 5.2.1975 Pazar günü 
impala mark bir arabada 20 
bin 100 adet yabana marka 
mermi ile yakalanan Selahattin 
Kızılyar 11. 3. 1975 salı gün 
yapılan duruşması sonucu iki 
yıl hapse mahkum edilmiştir.

Selahattin Kızılyar*a ay
rıca mahkumiyet sonu ahi 
ay ehliyet men cezası veril
miştir.

2Yıfe mahkum otan ka
çakça Selahattin Ktztfvar yaka

landı memâterie Emniyet
te Görülüyor.
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Türk »iyaset ar- naşı kısır bir döngü içinde. Bu
kısırlık halkı sıkmağa başladı dersek yalan olmaz. 
Sade vatandaşın hergün dinlediği radyo ve tele 
vizyon haberlerinde, basında hep rynı konu-. Hü 
kümetin kurulması...

Parlemantoda bulunan siyasi partilerin tüzük
leri incelendiğinde iki grupta toplanıldığı görülür. 
Sermayeyi emekten üstün tutan sağ görüş ile eme
ği sermayeden üstün tutan sol görüş. Sağ partile
rin amacı ne kadar sermayeyi korumak ve güçlen
dirmek ise, sol partilerin amacı da emeği koru
mak ve onu sermayeye ezdirmiyerek emeğin de
ğerini arttırmaktır. Sağ partilerinle gerçek felsefe
leri aynı olmakla birlikte bireysel çıkarlar nede
niyle dağınıklık içinden hiç bir zaman kurtulmaz
lar .

1961 Anayasası ile ortaya çıkan sendikal hak
lar, grev ve toplu sözleşme hakları, hukuğun üs
tünlüğü anlayışının 14 yılda toplumumuzda yerleş
mesinden sonra emeğe ve emekçilere dönük bir 
düzen daha geniş kitlelerce benimsenir duru
ma
gelmiştir. Bu ise sağ görüşün doğal olarak işine 
gelmiyecektir. "Yollar yürümekle aşınmaz "diyen
lerin gençliğin arasına kışkırtıcı ajan (ajan provo
katör) sokanların ve ülkeyi bir anarşi ortamına 
sürükliyerek 12 Mart'ı davet edenler tabiiki solu 
sindirmek istiyeceklerdir. Ama o 12 Mart sonu CHP 
Genel Sekreteri Bülent Ecevit «bu CHP ye karşı 
yapılmış bir girişimdir» diyerek partisindeki görevin
den çekilecektir. Yani getirilen ara rejimin Türk 
soluna indirilmiş ağır bir darbe olduğunu söyle
yecektir.

Ara dönem sonunda yapılan seçimler CHP nin 
yani solun başarısı olmuştur. Ne varki bu salt çoğun
luğu sağlayacak kadar değildi. Gelişen olaylar 
girişilen deneyler solun daha da güçlendiğini gös
terdi. Sağ partilerin kendi araların da birleşme-

&
3

$

«

tnesi, solun hükümet 
bunalımın uzamasına 
dağınıklığı gidermek 
len başarıyı önlemek

olmada

için-daha 
için sağ

sayısal yetersizliği 
Bu arada sağdaki 
doğrusu solda görü- 
partilerin birleştiği

görüldüse de tam başarı sağlanamadı ve CHP nin 
İktidar olmasını geciktirme yöntemlerine baş vuruldu 
Ne hükümeti kuracağız ne CHP ye kurduracağız 
ne de seçimlere gideceğiz taktiği uygulamaya kondu.

Acaba seçimler yapılmasa da, sağ "Milli Cephe" 
hükümeti kurulsada solun gelişimi önlenebilir mi?
Hayır. Çünkü bu tarihi bir gelişmedir. Fransız 
Devrimi nasıl feodaliteyi yılmşsa, 1878 Avrupa buh
ranı da burjuvaziyi yıkarak emeğin kutsallığını, 
çalışanların İnsanca yaşayacağı bir düzenin kurul
malını »ağlamıştır. D. S. 4 te

Paris’te 
Gençlik

PARİS (APM)- Avru
pa Konseyinin Gençlik ör- 

> güllerinden olan Gençlik 
konseyi. 9-11 Mart tarih- 

' leri arasında Paris’te top- 
। lanmıştır.

Toplantıya katılmak ü- 
I zere Türkiyeyi temsilen gi- 
| den Gençlik Konseyi Baş- 
I kan yardımcısı, hareketin 
I den önce çu bilgiyi vermiş- 
I tir. ■

’’ 9 - 1 1 Mart tarihleri 
i arasında Patiste toplanacak 
| olan Avrupa Konseyi Genç

lik Konseyi, bütün uluslar
arası gençlik kuruluşlarının

kat.lacağı bir toplantı ola
caktır. Hemen bütün ulus
lararası kuruluşlarda genel 
kenunun Kıbrıs konusuol- 
duju malumdur. Bu top
lantıda Kıt ıs konusu gö
rüşülürken, '1 urk tezini en 
iyi ş k İde iz.h etmek ola- 
ı ağını bulacağız. Toplantı 
sununda Türkiyeye döndü
ğümüzde detavlı açıklama
larda bulunuruz.

STRAZBURG (APM)- 
Avrupa Konseyine üye ül
kelerin parlamenterlerinden 
oluşan bir heyet Kıbrıs so
rununu bir sonuca ulaştır
mak amacıyla Türkiyeye

gelecekler ne Ankarad* il
gililerle temaslarda bulsa- 
duktan sonra Atinaya giGe» 
çeklerdir. Bir süre ösee Lrf- 
koşeyi ziyaret etmiş bu«u- 
uan Avrupa Konseyi heye
ti, Ankara ve Alinayı ziya
ret olasılığını İm la mama
lar dır.

Avrupa Konseyi Baş
kanı Guiseppe Vedovata, 
Konsey üyesi 18 ülkenıa 
Dışişleri Bakanlarını, Kıb
rıs sorununun çözüme ta 
vuşturulması için hu ver
meze davet etmiştir

Konsey Başkanlığından 
yayınlanan bir bildiride. 
Vedovato Kıbrıs anlaşmaz
lığının Avrupa Koneeyinde 
si} asi bir çözüme kavuştu
rulması olasılığının bulun 
duğu inancında olduğuna 
belirtmiştir.

şiir koşeşı
HAMAL

Eminönünden geçiyordum 

Seğiriyordu bir hamal 

Ter r k yordu alnından 

Yanakları olmuştu al, al 

Yükü ağırdı herhalde 

Yattı yere sele serpe 

Yaklaştım hemen yanına 

Zavallı, bayıldı herhalde 

Dağılmış saçlarından 

Kapanmış gözlerinden 

Yitirmiş mutluluğunu 

Unutmuştu- Bir insan olduğunu

AHMET KINA

AĞLIYORDU
Şu karşıdaki adam 
Çoban torbasından 
Bir parça ekmek için 
Yalvarıyordu
Bir parça ekmek için 
Yalvaran 
o adam
Sonradan ağlıyordu
Ve gözünün önünde
Karnı aç, boynu bükük
Çocui Iart ..-!
Çaresizlik içinde görüyordu
Bu rüyaları"
Akşamlan onlarda
Babalarını, 
C aiiile bekliyorlardı

AHMET KINA

GEMLİK KÖRFEZ BASIMEVİ
« YARINSIZ SAYFALARI YIRTIYORUM » adlı sür kitabının baskısını bitirâ.

Siz de her türlü Baskı işlerinizde GEMLİK KÖRFEZ BASIMEVİNİ TERCİH EDİNİZ.

Tel. 797 Gazhane Caddesi Ali Şirin Pasajı — GEMLİK
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gemUik
KÖRFEZ

Bize Göre Gerçeklerin Yansıması
Ali Memduh Ertunga

Emekli Hâkim

BİZCE
1 - Millet vekilleri ve senatörler meclislerde tümüyle 

Türk ulusunu temsil eden seçilip ödev verilmiş kişiler 
olduklarına göre, başka hiç bir işle uğranda bulunma
maları gerekir. Parlamenterlerin mes,ekleri, sanatları ve 
diğer bütün işleri Anayasamızın bu sıfatla kendilerine 
yüklediği görevler olmalıdır. Doktor, Avukat, Mühendis, 
İş adamı, Çiftlik sahibi ve bunların dışında kalanlar 
parlamentoya seçilir seçilmez her konudaki ilişkilerine 
ait ipleri kopararak kendilerini meclislere bağlanmalıdırlar 
Başkaca yan gelirler müstesna olmak üzer bu fakir mil 
let her birine her ay için 10,500 lira gibi çoksunacak maaş 
lar vermektedir. Fğer bununla geçinemiyoı larsa; önceden 
böyle bir görevle istekli olmamaları gerekirdi. Anayasal 
haklar cümlesinden olarak, hiç kimseye isteği dışında 
(bir görev almak hariç) ve zorla hır ödev yükletilemez.

2 - Ne yazıkki tatbikat ve uygulama kayıtladığı
mız bu ilkelerin tamamen dışında yürütülmektedir. Par
lamenterlerimiz Anayasanın öngördüğü ödevlerin dışında 
kendilerine başvuran vatandaşların devlet ve diğer ka
mu tüzel ve özel tüzel kişiliklerdeki haklı veya haksız 
işlerini kovuşturmaktadırlar. Bu tür davranışlarının adı 
da hemen dillerinde hazırdır.

Dilbazca ; (Resmî veya gayrı resmî kuruluşlarda iş
lerini yürütemeyen veya açık haksızlıklara uğrayan seç
menlerimize yardım amacı ile aslî görevimizi yerine ge
tiriyoruz.) dan ibarett'r.

Seçim devresinde, seçmen önündeki vaatlerinizi ve 
meclis kürsüsünden yaptığınız yeminlerinizi ne çabuk 
unuttunuz ? Sizin asli göreviniz meclis içindedir. Top
lantılara doğru dürüst katılmayarak, kutsal görevinizden 
kaçınarak meclis dışında maddî veya manevî menfaat
ler peşinde koşmak aslî göreve tam anlamı ile ihanet 
teşkil eder.

Yukarıda değindiğimiz gibi bir Anayasa değişikliği 
ile veya seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütük
leri kanununa bir madde ekleyerek her parlamenterin 
izin ve kesin özürleıi ayrıcalı tutulmak kaydile meclis
lere mutlak devam zorunluğunu getirmeli.

b- Millet vekilleri için 4 ve senatörler için 6 yıllık 
bir devre içinde özüre değer olağanlar dışında (Meclis
lerin yılda en çok yapabilecekleri 5 aya kadar tatil 
müddetleri de hariç olmak üzere) cn çok aralıklı 3 ve 
aralıksız I ay devam etmeyenlerin 80 inci madde uya
rınca bu müddetlere ait almış oldukları maaşları iade 
ile birlikte parlamenterlik sıfatlan düşürülmelidir.

e» Bu tür davranışlarda bulunan kişilerin halk O- 
yuna ve göreve ihanetleri bütün açıklığı ile belirlenmiş 
olacağından badema her hangi bir partiden veya bağım
sız olarak başkaca seçimlere girebilme haklarını da kay
betmiş olmalıdırlar. Kendisine vekil yapanın Anayasal 
hakleriyle bağdaşmayan eylem sahibi vekilinin vekillik 
sıfatının artık devamına imkân olamayacağı tabii göıül- 
melidır, D. S.4 de

GENEL KURULA ÇAĞRI
S. S. GEMLİK ESNAF VE SANATKÂRLAR KEFALET 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1974 Yılı 20. olağan Genel Kurul Top'antı» 29 Mart 1973 Cu
martesi günü saat 20.30 da Şirin Sinema Salonunda aj.ğıdakı gandeaı gereği ©ne ya
pılacağından teşriflerinizi rica ederiz.

Say g dar •anızla
GÜNDEM

1- Açılış ve Divan Seçimi (Saygı Duruşu).
2- Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Çilışma raporların;* okunması,
3- Bilanço Gelir—Gider hesap cetvellerinin okunması,
4- Okunan raporların, hesap vaziyetîerınio müzakeresi ile Yönetim Kurulu re 

Denetleme Kurullarının ibraları.
5- 1975 Yılı tahmini bütçelerin okunması, müzakeresi ve kabul*.
6- Karşılıklı Yardımlaşma Fou Yönetmenliğinin 8 ci maddesine göre, yapılsa 

Koop. yardımlarının kısa vadeli borç senetlerine % 30 e kadar yardımların yapılma
sı şeklinin kabiilüne,

7- Sosyal Dayanışma Fon Yönetmenliğinin 1 ci maddesi gereğince yapılan olum 
yardımlarının, % 60 dan % 7ü e çıkarılması şeklinin kabulüne,

8- Hizmet müddetleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine asil ve yedeklerinin 
seçimlerin yapılması.

9- Dilek ve Temenniler, serbest konuşma.
10- Kapanış

CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLÂNI
Partimizin Kongresi 23 Mart 1975 Pazar günü saat 14.00 de Parti ilçe merker 

mizde yapılacaktır. Sayın Üyelerimize duyuarlur.

Cumhuriyetçi Güven Partisi ilçe Başkanı
HÜSEYİN ALTIÇİFTL1K

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Heyeti seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması
4- Hesap raporunun okuuması
5- Raporlar üzerinde tenkitler
6- Dilekler, serbeşt konuşmalar
7- İdare heyetinin ibrası
8- Yeni İdare heyeti ve denetici seçimi
9- Delge seçimi

10- Kapanış

TELEFON DEOİ$İIIİ6İ 
ÖÇ KâSOlliER 

TİCARET
Yeni telefon numarasını 172 olarak sayın 

Gemliklilere duyurur.
Erol Güler İstiklâl Cad. Gemlik



SORUMLU MÜDÜR
EKOL GÜLER 

SAHİBİ
K. GÜLER-H. GÜLIR

D^A gembik İdare yeri : Şirin pasajı 

TEL.: 7ÖT — GEMLİK

Sayfa : 4

KÖRFEZ । Dizgi ve Baskı: Körfez Basımevi

15 Mart 1975—Cumartesi
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Baştarafı S. 2 de

GEMLİK
KÖRFEZ GAZETESİ

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Toplamları egemen güçler belirli bir dönemde 
yürütürler Sonunda yönetimi gerçek sahiplerine 
bırakmak zorundadırlar. Ama ne varki süreyi uzetma 
isteğinde egemen güçlere CİA da yardım etse son 
çırpınışları olur. Toplumumuz 1961 Anayasasının 
getirdiği kavramlarla gerçek yerini ve gerçek halkçı 
düzenini alacaktır.

Cumhurbaşkanı yeni denemelere girerken ku
rulacak bir hükümetin salt çoğunluğu elinde hu- 
lunduramıyacağı gerçektir. Birkaç partinin birleşmesi 
veya desteklemesi nedeni ile ülkenin sorunlarına 
gerçek bir çözüm getirmeyecektir. Bu nedenle seçim
ler mutlak zorunluktur diyoruz.

Gemlik Şoförler ve 
Otomobilciler Derneğinden

Derneğimizin yıllık mali genel kurul toplantısı 
31 Mart 1975 Pazartesi günü saat 20. 00 de Der
nek lokalinde yapılacaktır

Kanuni çoğunluk olmadığı takdirde 12. 4 975 
Cumartesi günü saat 10. 30 da 27 Mayıs ilkokulu 
salonunda yapılacaktır.

re
Üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üze- 

toplantıya teşrifleri rica olunur.
İDARE KURULU

1-
2-
3-

raporu
- 4-

5-

GÜNDEM
Açılış ve kongre divanı seçimi
Saygı duruşu
idare kurulu faaliyet raporu ile kesin hesap 

ı ve deneticiler raporunun müzakeresi.
İdare kurulu ve deneticilerin ibrası
1975 yılma ait muhammen

yıla ait çalışma raporunun okunarak
biitce ile aynı 
: müzakeresi.

HAFTALIK
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Gazetemize gönderilen yazı
lar yayınlansın veya yayınlan
masın geri gönderilmez. Ga
zetemizin yıllık abonman tu
tarı 16.00 TL. dır. •

Dış ülkeler yıllık abonman 
tutarı 40.00 TL dır.

İLANLAR
1191 sayılı basın ilan ya

sası gereğince yayınlanacak 
resmi ilânlar sütun cm. 20 TL 
Mah. ilânları sütun cm. 10 TL 
Özel ilânlar pazarlıkla alınır.

L

YARINSIZ SAYFALARI

YIRTIYORUM

Türkçe - İngilizce Şiirler

ÇIKTI

YARINSIZ SAYFALARI

YIRTIYORUM

Türkçe - İngilizce Şiirler

ÇIKTI

6- Haysiyet Divanı ve murakabe heyeti üyele
rinin asil ve yedeklerinin seçilmesi.

7- Dilekler ve Kapanış.

YIRTIYORUM

Tüıkçe - İngilizce Şiirler

ÇIKTI

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

VEYA YAPMAMIŞ VASIFLI—VASIFSIZ İŞÇİ ALINACAKTIR.

İSTEKLİLERİN ŞİRKETİMİZE BAŞVURMALARI DUYURULUR.

Dosya No: 1974/115

Davacı Fatma Olcay ve Muazzez Seval Vekilleri A- 
vukat Halil Seymen Tarafından Davalılar Hazine ve Ar
mutlu Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tescil dava
sının yapılan açık duruşması sırasında

Armutlu Nahiyesinin Ayazma Mevkiinde Doğuca 
Ümmügül Belentcpe Batısı Hulusi Efe Kuzeyi Mehmet 
Ermutlu Güneyi Yol ile çevrili gayri menkul üzerinde 
hak iddiası edenlerin üç ay içersinde 974/115 Sayılı Dos
yamıza müracaatları ilan olunur.

BİZCE
Baştarafı S. 3 te

d- Parlamenterlerin gerek kendisinin, gerek yakın
larının, gerek tüzel kişilikleriu ve gerekse haktan her 
hangi bir gerçek kişinin işini kamu tüzel, özel tüzel ki
şilikler veya gerçek kişilerin iş yerlerinde bizzat sözlü 
veya yazılı hiç bir iş kovuşturamayacağı hükmü getiril
melidir.

Hâkimler ve memurların görevleri dışında hiç bir 
uğraşıda bulunamayacakları hakkında ilgili kanunların
da açık ve kesin hükümler mevcuttur. Aynı kamusal 
görevli birer memur hüviyetinde olan parlamenterler 
hakkında dahi mevcut ayrıcalık (bir nevi imtiyaz) kal
dırılarak Anayasamızın eşitlk ilkesine uyarlı biçimde 
benzeri yasal hükümlerin getirilmesi bu önerimiz para
lelinde bir zorunluk olarak kabul edilmelidir.

e- Meclisler başkanlar ile Başbakan tarafından dev
let, kamu tüzel ve özel tüzel kişiliklerine gönderilecek 
birer genelğe ile; parlamenterlerin iş takipleri halinde 
en kısa zamanda başkanlıklarına durumun bildirilmeşi, 
aksinden sorumlu tutulacakları önerilmelidir. Bu tür 
davranışların dahi 80 inci madde uyarınca meclis (her 

düşürülmesine birer sebep teşkil
YARINSIZ SAYFALARI etmelidir.

Otomatik Baskı Makineleriyle
Muhtelif renkli Zeytin ve Zeytin 

yağı Etiketi işlerinizde

Körfez Basımevi
Hizmetinizdedir.
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Koop. bu yıl ortaklarına 8 milyon lira dağıttı

Esnaf ve Sanatkârları Kefalet
ORMAN ve
AĞAÇ HAFTASI
BAŞLADI

Koop. 20. Toplantısı Yapılıyor
Sınırlı Sorumlu Gemlik 

Eşraf ve Sanatkârları Kefalet 
Kooperatifinin 20. olağan ge
nel kurul toplantısı 23/Mart 
1975 Cumartesi günü yapı
lacaktır.

705 ortağı bulunan Es
naf Kefeiet Kooperatifi, Yöne
tim Kurulunca üyelere gön
derilen rapordan anlaşıldığına 
göre 1974 yılında 1.550. bin 
TL. kısa vadeli; 86. bin TL. 
donatım kredisi, 18. 700 TL. 
Taşıt Tamir 335.058.67 TL. 
Teminat Mektupları karşılığı 
plasmanla 1.989.758.67 TL. 
ek limit ile toplam 7.497.867.67 
TL ortaklarına kredi olarak 
âlem iştir

Su Ürünleri Koop.
Genel Kurul
Toplantısı Yapıyor

Gemlik Sınırlı Sorumlu 
Su Ürünleri Satış ve Kredi 
Kooperatifi önümüzdeki hafta 
Genel Kurul toplantısı yapa
caktır,

28 Mart 1975 Cuma gü
nü Ticaret ve Sanayi Oda
sında yapılacak olan, Genel 
Kurul Toplantısında yeni yö
netim kurulu seçimleri yapı
lacaktır.

YSE Çalışmalarını 
Sürdürüyor

Geçen hafta içinde köy 
yollan onarım ve köprü ya
pım çalışmalarına başlıyan 
YSE çalışmalarını sürdürmek
tedir,

Muratoba Kafirli, Harni-
4ye ve Fevziye köy yolları* 

onarım çalışmalarının geçti* 
ğiMfz hafta içinde önemli bir 
tofumü bîtkilmişor.

Öte yandan yine 1974 
yılında Kooperatif Sosyal Da
yanışma fonundan ölen 8 or
tağa 24.213 TL. ölüm yardı
mı yapılmıştır. Yine aynı büt
çe yılı mevduat ve sermaye 
faizlerinden 31.969.35 TL.

ŞEKER ZAMLAR ETKİSM
GÖSTERİYOR
Bakanlar Kurulu kararıyla 

şekere yapılan zam ilçemizde 
de şekerle yapılan ürünlerde 
etkisini göstermeğe başlamıştır.

Gemlik Küçük Esnaf ve 
Sanatkârlar Derneği Şekerden 

| etkilenen esnaflardan bir ko
misyon kurarak fiat artışlarına 
karşı yeni düzenlemeler yapıl- 

I masını Belediyeden istemişler
dir.

Önümüzdeki çarşamba 
günü toplanacak olan Belediye 
Encümenine K. Esnaf ve Sa

Türk Donanma Vakfının Basına 
ve Kamuoyuna Açıklaması

Türk Donanma Vakfı Ge
nel Merkezi, halktan toplanılan 
yardımların nasıl harcandığını 
neler yapılmak istediğini ka
muoyuna basın aracılığı ile 
yazılı olarak duyurmuştur.

Basına gönderilen yazılı 
bildiride özetle

«T.D.V. Deniz Kuvvetle
rimizin yaptığı çıkarma gemi
lerine yardımda bulunmuştur 
5000 tonluk havuz çekilme
miştir Deniz Kuvvetlerine ver 
miştir, Girne adında bir karekol 
gemisinin yapımı da devam 
et maktadır.

Gölcükte yapılan bir re

gelir farkı elde edilmiştir.
önümüzdeki Cumartesi 

günü saat 20.30 da Şirin Si
nemasında yapılacak olan 
genel kurul toplantısında yö
netim ve denetim kurulların
ın çalışmaları aklanacak da

natkârlar Derneğinden Hüseyin 
Çelik (Gazinocu), Şükret Sol
maz (Dernek Tem.), Osman 
Gürle (Kahveci), Hüseyin 
Çağlıyan (Tatlıcı) Rasim 
Üçel ( Tatlıcı ) katılacaktır.

Öte yandan Dernek yet
kililerinden aldığımız bilgiye 
göre tathcılama sıkıntısı çekilen 
Biskin Margarini dernekçe 
İzmit'ten bol olarak sağlan
mıştır. Böylece tatlıcıların en 
büyük sıkıntısı giderilmiştir.

fakat muhribine para yardımı 
yapılmış, yeni bir muhribin 
de hizmete sokulması için 
çalışılmaktadır.

Halen Vakfın elinde ba
ğışlardan toplanmış 202. mil
yon TL nakit ve 35. milyon 
TL. da Tasarruf Bonosuyla 
tahvil bulunmaktadır. Paralar 
halkın yatırdığı bankalarda 
bulunmaktadır.

Elde toplanan paralar 
Deniz Kuv. Komutalığınca 
oluşan bir komisyonca nasıl 
yatırıma dönüşeceği ve araş
tırıl maktadır» demektedir. 

ha sonra gündemin 6. ve 7. 
maddelerindeki öneriler karara 
bağlanacaktır.

Esnaf Kefelet Kooperati
finin Genel Kurul Toplantı
sına Bursa Millet vekillerinin 
geTeceği sanılmaktadır.

Kanalizasyon 
Döşeme Çalışmaları 
Yeni alınan Büz 
Makinesiyle 
Hızlanıyor

İlçemizde başlanan «Ka
nalizasyon yapım» çalışma
ları önümüzdeki haftadan 
sonra hızlanacağı öğrenilmiş
tir.

Bu konuda edindiğiz bil
gilere göre: Yapım çalışma
larını sürdüren müteahhit fir
ma büz döşeme çalışmalarına 
başlamış, fakat büzleri dışa
rıdan aldıklarından döşeme 
çalışmalarını hızlandıramamış- 
lardır. Bunun üzerine firma 
Alman malı büz yapım ma- 
kinası olarak geçen hafta il
çemize getirilmiş ve deneme 
çalışmalarından başarılı sonuç
lar elde edilmiştir.

Yeni getirilen büz maki
nesi 8 saatte 125 metre büz 
imal etmektedir. «Bundan son
ra kendi işimizi kendimiz gp- 

। receğiz» diyen yetkililer on, 
onbeş gün içinde hızlı bir 
çelişmeye gireceklerini bildir
mişlerdin

Türkiyedeki bütün okul
larda dünden itibaren «Or
man ve Ağaç Haftası» uygu
lama ve kutlamasına başlan
mıştır.

Bu hafta içinde ağaç ve 
ağaç sevgisi öğrencilere an
latılarak ağaç dikimleri yapı
lacaktır.

Ortaöğretimde bu yıl 
uygulamasına başlanan «Uy
gulamalı Tarım» derslerinde, 
ağaç haftasının başlaması 
nedeniyle okul çevresine 120 
adet kavak fidanı ve çam ağaç
ları dikilmiştir.

Önümüzdeki haftadan 
itibaren tüm okullar orman 
bölge fidanlama mühendis
liğiyle işbirliği yaparak çev
reyi ağaçlandıracaklardır.

M. ZEYTİN KOOP.
KIBRIS’A ZEYTİN
SATIYOR

Marmara Zeytin Birlik 
Kooparatifi bundan önceki 
seneler Romanya ve Bulga
ristan'a zeytin ihraç etmiştir.

Hafta içinde Kıbrıs Fede- 
[ re Devleti yavru vatandan 
| gelen Omorfo Sınırlı Sorum

lu Tüketim Kooperatifinden 
Fevzi Raşıt Adaner başkan
lığındaki bir heyet Marmara 
Zeytin Birliği Genel Müdürü 
Avukat Nail Atlı ve yönetici
lerle Kıbrıs'a zeytin ithal et
mek üzere ön anlaşma yap
mışlardır.

Zeytinler salamura olarak 
Gemlik ve Mersin depoların
dan TR kamyonlarıyla Kıbrıs'a 
önümüzdeki ay içinde gön
derilecektir. Bu heyet ayni 
zamanda Giresun Fisko Bir
lik, İzmir Tariş'ten de çeşitli 
tüketim mâlları için anlaşmalar 
yapacaktır.
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Maliye Bakanı Sayın Gür soy'un Millet Meclisi 
Plan Komisyonunda yaptığı konuşma oldukça ilginç 
tir. GBrsoy, şöyle diyor konuşmasında :«Türk Si
lahlı Kuvvetlerini teşkilatlandırmak için Milli Sa
vunma Bakanlığına gelecek yıllarda geçici yüklen
me yetkisi verilmesi için çıkarılacak yasa taslağı 
bütçeye 23.7 mrlycn harcama getirecektir. Bu tür 
yasalar Türkiye bütçesine yeni yükler getiriyor. 
Bu nedenle yeni vergi yasaları ile parlamentonun 
huzuruna gelinmesine hazır olmalısınız,

Türkiye bir an önce kendi, silahını, savunma 
araçlarını yapabilecek bir duruma geçmelidir. Bu 
konuda çalışmalar başlamış, ve hızla ilerlemekte
dir. Bu yükün etkisi ve enflasyonun artacağı be
lirtiliyor. Bu ülkede nüfus yüzde üç artmaktadır. 
Toplu sözleşmeler devam etmektedir. Taban fiat- 
ları ve destekleme alimleri mevcuttur. Bu durum
da enflasyonu mucize bile önleyemez.»

Yani önümüzdeki günlerde enflasyonun hızı ar
tacak; zaten aslan ağzında olan geçim daha da 
zorlaşacaktır. Bunun ise önlenmesi olanaksızdır. Bir 
kez 1975 bütçesi her yilkinden çok açık vermiş, 
bütçede koşullar gereği Milli Savunmaya'%60 pay 
ayrılmış, yatırımlar yok denecek kadar azaltılmış
tır, öte yandan gelecek yılları da yapılacak giri
şimler için 23,7 milyon liralık bir harcamanın ge
tireceği yük bu hızı daha da arttıracaktır. Bu ka
darı bile yokken bugün, halkımız can derdindedir. 
Yasalarca edinilmiş toplu sözleşmelerle bu pahalılık 
denizinde birazcık olsun nefes alan işçi kesiminin 
sanki durumu çok iyiymiş gibi, toplu sözleşmelerle 
edinilecek haklardan enflasyonun artacağını söyle
mek, işçiye enflasyonu sen yaratıyorsun demek o- 
luyor. Taban fiatları destekleme abralarında köy
lünün (üreticinin) eline geçecek üç beş kuruşluk 
artış enflasyonu yaratıyor havası taşımaktadır. 
Oysa gerçekler hep kamu oyundan gizlenmektedir. 
Birkez işçiye - memura ve üreticiye verilen yeni 
zamları, piyasadaki zamlar zaten kat kat aşmıştır. 
Birde bu durumda suçu İşçiye - memura - üreticiye 
yüklemek insafsızlığı da aşar.

Enflasyonun arttığı ülkelerde bu gidiş durdur
mak için ya yeni vergiler konur, veya karşılıksız 
para basıhrki o zaman paramızın dış paralar kar
şısında yeniden ayarlanması gerekir ki bu da devl- 
lasyondur. Yine halkı ezer.

Maliye Bakanı bu sözleriyle işçilere patronla 
toplu sözleşme yapmayın demek mi istiyor? Yoksa 
suçu işçiye üreticiye yüklemek mi istiyor?

Fiat kontrolü tamamen piyasanın emrinde olan 
-«bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler» ekonomik 

düzeninin egemen olduğu- Ülkemizde bu tür enflas
yonlara doğal olarak sık sık rastlanır. Çünkü bu 
çarpık bir sistemdir ve bu sistemden dev kapitalist 
ülkeler bile kendini kurtarcmamıştır.

Peki suçu işçiye • üreticiye yüklemek ne olu
yor t...

$
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o salt ağlar, diyemez sevmediğini 
öksürüğünü gökgüröltüsü keser 
yer-yemez demeden koyulur önüne 
az çorba, az yemek, yarım dilini ekmek 
salt verilir islemedikleri
o yer sindirir

hadi mehmet 
ye be mehmet 
mehmet doydun maşallah 

dayattılar bir gün elin solmuş gülünü 
gonca diye önüne

evlen ulan mehmet
çiçek gibi kız temtemiz 
hadi mehmet
he de mehmet

şanslısın oğlum
melek gibi bu kız maşallah 

dili bıçaklar kalbini 
ağız açtırmazlar

herkes kıkır kıkır
o toprak işçisi ağlayıp ölecek 
üstelemeden Tanrı

SEDAT OKUMUŞ

HE
İSTİR

Zamansızını geldik ne iştir

Dünlerimizde süslediğimiz yarınlarımıza

Tırıs kalkıpta rahvan gidiştir

Sora | sorula sonuçsuz çabalarımıza

Söylermisin ARKADAŞ ne iştir 

Seviden uzak düşle sanılarımıza

Uç perdelik dramla geliştir

Algıladığımız mutluluk delu yarınlarımızı

Bir kez daha söyle korkusuzca ne iştir 

Kelimeler dolusu düğümlenen boğazımızda

Her günün batışıyla sedası bitiştir 

Söylemek isteyipte susuşumuz avazımızda

Fikri ATEŞ

dış haberler
İteMMn 
SomMğy

STRAZBURG (APM) - 
Avrupa Konseyinin Ekono- • 
mik Sorunlar üzerindeki j 

çalışmaları çerçevesinde ya- - 
pılân bu toplantıda, üreti- | 
çilerin hukukî sorumluluğu I 
konuşundaki projeye son ı 
şeklinin verilmesi öngörül
müştür. 3-8 Mart tarihleri 
arasında Sîrazburgda yapılan l 
bu toplantıda halkada açık
lanacak olan metin. Hükü- | 
metlere ve. Avrupa Konseyi 
Meclisinin, Hukukî Sorun-, 
lar Komisyonuna gönderi
lecek ve sonra Konseyin 
Bakanlar Komitesinin tas
vibine sunulacaktır

Avrupa Konseyi Komis
yonunun çalışmaları kapalı 
oturumlarda sürdürüldüğü- 
den, alınacak kararların ve ! 
tavsiyelerin Basına açıklan
masından sinirli konu üze-

I tindeki görüşmeler anlaşıla
bilecektir.

Ekonomi 
Sorör. .

CENEVRE (APM)- Av
rupa Konseyi Ekonomi ve 
Gelişme Sorunları Komisyo
nu, 14 Martta Çenevrede 
toplanmıştır. Şu konular 
ele alınmıştır.

1- Gelişme için işbir
liği konusunda Nisan ayı 
toplantı döneminde yapıla
cak ve CNUCED Genel 
SekreteıiM. Gamanı Corea 
nın da hazır bulunacağı 
müzakerelerin hazırlık ça
lışmaları gözden geçirilmiş
tir.

2- Ekonomik büyüme
nin sınırları ve sonuçları 
konusundaki raporun ince
lenmesi yapılmıştır.

3. A ELE Genel Sekre
teri M. Beııgt Rabaeus’un 
da iştiraki ile bu kuruluşun 
1973/74 çalışmaları konu
sunda görüş mübadelesi ya
pılmıştır.

DOİIRİ 
komisyon 
îoyinnhsı

PARÎS (APM)- Avrupı 
Konseyi Daimi Komisyon» 
7 Mart tarihinde Patiste 
toplanmıştır.

Avrupa Konseyi Mec
lisinin Ankara Ve Atinayt 

j gidecek olan heyetinin A- 
| vusturyalı Franz Karateh 
। Kari Czernetz, İngiliz M 
j John Rodgers, Alman Mas- 

fred Vohrer ve uzman »h- 
। nışman sıfatı ile îsviçreh 
। Oliver Reverdin)* harekeîia- 
j den önce Kıbrıs konusun'»» 

müzakeresi (Heyet görevi- 
I nin birinci kısmını 12* is 
I Aralık 1974 tarihlerin» 
f Lefkoşede yapmıştı) vapâ- 

mıştır.
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Kulak ver tözüme dinle vatandaş
İleriyi gören geriye bakmaz

Hazırlayan 
Kadri Güler

8

İnsanlık yolundan taşraya çıkmaz
Allah cömert amma ekmek h r
Oturup geçmişi konuşanlara

¥ 
s

Cumhuriyet dönemimi' 
zin büyük halk ozanı Aşık 

! Veysel’i yitireli iki yıl oldu 
; İki yıl oldu ama Veysel 

yine kalplerde, dizeleri yine 
dudaklarımızda.

Yoksul ve acılı bir ya
şantısı var Veyselin ama bu 
yoksulluk içinde büyük var
lık ve aydınlığa sahip yi
ne Veysel.

1894 yılında Sivas’ın 
Sivrialan Köyünde dünyaya 
gelmiş ama gelişi bile çileli 
olmuş; anası Gülîzar koyun 
sağmağa gittiğinde merada 
dünyaya getirmiş Veysel'i. 
Aradan yıllar geçmiş çiçek 
hastalığından önce sol gö
zünü yitirmiş. Kısa bir za
man sonra da kaza sonun
da sağ göz~ akıp gitmiş. 
Kapkaranlık bir dünyada 
yapayaalız kalan Veysel e 
babasının getirdiği saz yeni 
bir dünya açmut r.

Kısa çizgilerle yaşamı
nı tanıttığımız Aşık Veysel'- 
i asıl Veysel yapan balko- 
zanlığıdır. Bir saz ustası 
olan ozanımız, halkımızın 
duygularını, yaşamını, çi
lesini, ezgisini güzel türk- 
çesi ile sunmayı her zaman 
başarmıştır.

Dizelerinde barışı, kar
deşliği ve birliği her za
man yineliyen Veysel bir 
şiirinde şöyle diyor;
Gel birlik kavrine girelim karda} 
Birlik, çek tatlıdır, benzer ûzûnıe 
İçip şerbetinin) duralım karda}

Ve bir başkasında top
lumdaki eşitsizlikleri ve ken
di durumunu düşünerek is
yan eder. Haks.z ıklatın kay
nağını Tanrıda aramağa kal

kar ve;
«Bu âlemi gören serisin 
Yok gözünde perde senin 

Haksızlara yol veren sensin 
Yok mu suçun burda senin

X X

Kâinatı sen yarattın 

Her şeyi yoktan var etlin 
Beni çıplak dışarı attın 

Cömertliğin nerde senin» der
Okula, Halkevlerine, 

Köy Enstitülerinin yararla
rına içten nasıl inanıyor
sa gericiliğe, yobazlığa vc 
bilgisizliğe de o denli kızmı
yordu Veysel. Bir gün kız
dığı bir softaya şöyle seslenir. 
Ey hocam karşıma Hikmelullaha 
o derya derindir gire«ı boğulur

Yürü ileriye bakma geriye 
Nasıl işler bakmazmisin 'ariya 

Yeiişmiyecek yere elini uzatma 
Ben bilirim diye halkı aldatma

Veysel de toprak sev
gisi tüm yaşamını almıştır. 
Bir tek ağacı olmayan Siv
rialan Köyünü meyvalıklar- 
la kaplamıştır bugün 
Dost dost diye nicesine sarıldım 
Benim sadık yarım kara topraktır 
dizelerindeki gibi toprak sev
gisi Anadolu insanın tut
kusunu sevgisini dile geti- 
riyor Veyselde de ve Vey
sel bir 21 Mart günü bu 
evrenden göçerek sevdiği 
kara toprağına ince uzun 
bir yolun sonunda varıyor.

Halk ozanı Asık Vey
sel bir kaç satırla anlatıla
maz, kitaplar içine sığabi
lir ancak ama biz onun a* 
insini saygıyla anıyor ve 
bir kez daha anımsatabil)- 
yorsak ne mutlu....

GENEL KURULA ÇAĞRI
S. S. GEMLİK ESNAF VE SANATKÂRLAR KEFALET 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1974 Yılı 20. olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 1975 Cu
martesi günü saat 20.30 da Şirin Sinema Salonunda aşağıdaki gündem gereğince ya
pılacağından teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

GÜNDEM

I- Açılış ve' Divan Seçimi (Saygı Duruşu).
2- Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu çalışma raporlarının okunması,
3- Bilanço Gelir—Gider hesap cetvellerinin okunması,
4- Okunan raporların, hesap vaziyetlerinin müzakeresi ile Yönetim Kurulu ve 

Denetleme Kurullarının ibraları.
5- 1975 Yılı tahmini bütçelerin okunması, müzakeresi ve kabulü,
6- Karşılıklı Yardımlaşma Fı.ı Yöoetmınliği'iia 8 ci mıdl-nne gire, yapılan 

Koop. yardımlarının kısa vadeli borç senetlerine % 80 e kadar yardımların yapılma
sı şeklinin kabülüne,

7-"'Sosyal'Dayanışma Fon Yönetmenliğinin 1 ci maddesi gereğince, yapılan ölüm 
yardımlarının, % g0 dan % 70 e çıkarılması şeklinin kabülüne,

8- Hizmet müddetleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine asil ve yedeklerinin 
seçimlerin yapılması.

9- Dilek ve Temenniler, serbest konuşma.
10- Kapanış

KONGRE İLÂNI

GENLİK KÖRFEZİ

Derneğimizin yedinei Genel Kongresi 6/ 4/ 1975 Pazar Günü Saat 20.00 de {Yat
sı namazını müteakip) Hamidiye Mahallesi İstiklâl Caddesi No. 15 deki Din Görevlileri 
Lokalinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediğinde kongre, bir hafta sonra yine aynı gün, aynı saat 
ve aynı yerde olacaktır.

Muhteıem üyelerimize duyurur, teşriflerini rica ederil.

Gemlik Kur’an Kursu Yaptırma
ve Yaşatma Derneği
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1- Açılış
2- Kongre Başkanı ve Kâtiplerin seçimi
5- Faaliyet raporunun okunması
4- Hesap ve Murakıp Raporunun okunması
5- Tahmini bütçenin okunması
6- Tenkit, dilek ve temenniler
7- Eski Yönetim kurulunun ibrası

Okuyunuz Okulunuz ve
8- Gayrimenkul alım, satımına yetki verilmesi
9- Harcama maddeleri arasında aktarma yapılmasına yetki verilmesi
10- Yeni Yönetim kurulunun seçimi

Abone Olunuz II- Denetim kutulunun seçimi 
12- Kapanış
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kongre Hani
Derneğimizin yıllık genel Kongresi 6/ 4/ 1675 Pazar günü saat 21.00 de, Hamidiye 

Mahallesi istiklâl Caddesi No. 15 deki Din Görevlileri Lokalinde aşağıdaki gündeme 
göre yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediğinde kongre, bir hafta sonra yine aynı gün, aynı saat 
ve aynı yerde olacaktır.

Muhterem üyelerimize duyurur teşriflerini rica ederiz.
Gemlik Camilerini Yaptırma Ve Yaşatma 

Derneği Yönetim Kurulu
GÜNDEM:

1“ Açılış 2- Kongre Başkanı ve Kâtiplerin seçimi 3- Faaliyet raporunun okun
ması 4- Hesap ve Murakıp raporunun okunması 5- Tahmini, bütçenin o-
kunması 6- Tenkid dilek ve temenniler 7- Eski Yönetim kurulunun ibrası

8- Yeni Yönetim kurulunun seçimi 9- Denetim .kurulunun seçimi 10 Kapanış

yerinde görülüp teklif almak suretiyle satılacaktır. | I 

mci Satınalmak isteyenlerin Mart 1975 sonuna kadar e» 
O teklif vermek üzere Tesisatımıza müracaatları ge- M I

rekmektedir.
BP PETROLLERİ A.Ş. g I

|| Gemlik Tesisatı
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İnşaatçıların
DlIKiIİNİ

Binalarınıza en kaliteli Marley Yer Döşemeleri 
firmamız tarafından itinalı ve piyasadan en ucuz 

şekilde yapılır.
İşlediğimiz Marley

Çeşitleri Üç Kardeşler Ticaret
Kaleflex Tel- : 172 - 604 - 797
Delifiez GEMLİK

“X MUTFAK 6*1
Erkaflex Servisimiz her gün hizmetinizdedir.

8
M ffl 
8 
i 
i ■ 
i

I

0 00QP lıunra Salonu
YENİ TELEFON NUMARASINI

715 Olarak Sayın Müşterilerine
DUYURUR

Armutlu Avcılar Derneği Bşk.
Kongre İlânı

Derneğimiz yıllık genel kurul toplantısı 28.
Mart 1975 cuma günü saat 14.00 de Dernek loka<
limizde yapılacaktır sayın üyelerimize

Gündem
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Heyeti seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması
4- Hesap
5- Yeni İdare heyetinin seçimi 
a- Kapanış

duyurulur

I 
i 
I 
i 
8
I

| Otomatik Baskı Makineleriyle
| Muhtelif renkli Zeytin ve Zeytin

yağı Etiketi işlerinizde
Körfez Basımevi II

Hizmetinizdedir. I
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Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Koop. Toplantısında Konuşan

Sait Aydın’5 Trolcülük , 
Yine Başladı ” dedi

İstekleri Kabul Edilmezse
KAHVEHANECİLER BOYKOTA
GİRİYOR

Gemlik Sınırlı Sorumlu 
Su Ürünleri Kooperatifi Ge
nel Kuru! Toplantısı dün ya
pıldı.

Saat 14 de çoğunluk sağ
landıktan sonra başlayan top
lantının divan Başkanlığına 
Gazeteci Necati Akgün, Ga
zeteci Erol Güler ve Erdoğan 
Akgün getirilmiştir.

Gündem gereğince Yö
netim ve Denetim Kurulları 
çalışma raporlannı okumuş
lardır. S.S.S.Ü. Satış ve Kre
di Kooperatifi 1974 yıh içinde 
2 milyon 500 bin lira gelir 
elde edilmiştir. Balık Satışla
rından elde edilen %50 ko
misyondan 150 bin lira, 40 bin 
lira çeşitli gelirler 96 bin lira 
parekânde satış gelirleri ve 
öbür gelirler olmak üzere 
bu rakkama ulaşılmaktadır. 
Bu arada öbür gelirler bölü
münde 123 bin lira farka or- 
taklann İstanbul Balıkçılar 
Kooperatifi Birliği aracılığı ile 
sattıkları balıklardan elde edi
len % 3 karlar toplamı 26 bin 
lira gelirde dahildir.

Genel Kurulda çalışma 
raporlarının aklanmasından 
sonra seçimler yapılarak Sa- 
yıt Aydın, Eyüp Küpe, Erhan 
Tekin, Necati Erez, Hüseyin 
Çelebi, Haşan Hızaf, Emin 
Marmara yönetim kurulu ü- 
yelîklerine, Ahmet Dinç, Er
doğan Akgün, Nazım Akay, 
Halis Sezer de yedek üyelik
lere seçilmişlerdir.

Açık oyla yapılan D enet- 
menliklere Gûrkân Mutman, 
Mehmet Taşkesen getirilmiştir.

Daha sonra söz alan 
Koop. Bşk Sait Aydın ba
lıkçıların genel sorunlarına 
değinerek trolcülerin yeniden 
ortaya çıktıklarını anlatarak 
0yte dedi; «1971 yılından 

beri Körfezimizde yapılma
yan trolle balık avcılığına ge
çen yıl olduğu gibi bir iki 
aydır yine gece gündüz de
meden ilgililerin gözlerine ba
ka baka devam edilmektedir. 
Körfezimizde balık neslinin ve 
balıkçılığın yok olmasına se
bep olacak bu yasak işle
min önüne geçilmemesini e- 
sefle kınıyorum.»

Daha sonra yine balıkçı
lık konusunda konuşmasına 
devam eden Sait Aydın kum 
motorlarıyla yapılan D.S.4 te

Yıllardır Unutulan’ Fevziye Köyüne

Nihayet Bir Okul Yapılıyor.
Kayıyor, kaymıyor, kalkı

yor, kalkacak diyerek yıllardır 
hizmet götürülmiyen Fevziye 
köyüne nihayet bir okul ya
pılmasına karâr verilmiştir.

İl Encümenince 1975 prog
ramına alınan Fevziye Kö
yünde Bursa il imar Müdür
lüğünce geçen hafta içinde 
yer tesbi çalışmaları yapılmış

Okulun yar tcsbitindc il imar Md. ilköğretim Md. 
Fevziye Köyü Okul Md. İbrahim Sivlin ve Muhtar Hasan 
Kaya görülüyor.

I

Bşk. yine seçilen S. Aydın

tır. ihaleye de verilen köy o- 
kulu preferitten yapılacaktır.
2 dershane, 1 öğretmen evi, 
2 tuvalet ve 1 deposu ola
caktır.

Fevziye Köyüne ilk kez 
okul 1902* yılında açılmış, a- | 
radan geçen 73 yıl sonra i- 
se yeni bir okula kavuşmuştur.

Hayat pahalılığı ve şekere 
yapılan zamlardan sonra ilçe
miz Küçük Esnaf ve Sanatkâr
lar Derneği Belediyeye baş 
vurarak Kahvehanelerde ve 
tatlıcılarda fiat ayarlaması 
yapılmasını istemiş bu nedenle 
bir komisyon kurarak Bele
diyeye baş vurmuşlardı.

Çarşamba günü toplanan 
B. Encü. tatlıcılara ait Dernek 
fiat listesini onaylamış, kah
vecilerin isteği ise bu toplan
tıda görüşülmiyerek Cuma 
günkü komisyona havale edil
miştir. Cuma günü de Bele
diye personelinden bir memu
run yakınının cenazesi nedeniy
le toplantı pazartesi gününe 
ertelenmiştir.

İlçe Seçim 
Kurulu Üyeleri 
Yenilendi

İlçemiz 1975 Seçmen 
kütüklerinin denetiminden son
ra yeni düzenlenen seçmen 
kütüklerinin incelenmesi için 
ilçemizin en kıdemli yargıcı 
ilçe Seçim Kurulu Başkanı 
Ahmet Şeritçi'nin başkanlığın
da Kurul üyelikleri yenilen
miştir,

Gizli ad çekme usulu ile 
yapılan seçimlerde, parti tem
silcisi olarak D.P Umur Çorum, 
M.S.P den Haydar Güllü, 
MHP Sadi Lostar, A.P den 
Avni M algı) asil üyeliklere, 
CHP den Mustafa Özalp ye
dek üyeliğe seçilmiştir.

Merkez Öğretmenleri ara
sında aynı usul ile yanılan se
çimlerde İlçe Seçim Kurulu 
ssil üyeliklerine İdris Yavuz 
ve Tuncay Bulut, yedek û- 
yeliklere ise Nurettin Arslan, 
Ali Rıza Çolak seçilmişlerdir.

Bu konuda kendisi ile 
görüştüğümüz K. Esn. ve 
Sanatkârlar Derneği Bşk Bur
han Aydı, kahvecilerin sorun
larını şöyle anlatmıştır:

Her gün pahalanan ha 
yat şartları karşısında kahve
cilerde etkilenmekte ve çay 
fiatları 50 kr. olduğu zaman 
zarar etmektedirler. Bunu rak- 
kamlarla şöyle açıklayabiliriz.

Ortalama 500 marka har
cayan bir kahvehanenin günlük 
masrafları şöyledir.
çay kahve 95 Lira, 15 L., 
garson 50 L. garson sigorta 
ve Vergisi 14 L Ocakçı Sig. 
Vergi 16,50 L, Aydınlatma, 
ısıtma soğutma 15 L, gün-

Devamı S. 4 te

BU YIL
2 Köy 1 Mahalle
Muhtarı
Seçilecek

Her yıl yapılan Muhtar 
ara seçimleri bu yıl yine ya
pılacaktır.

Geçen yıl Cumhuriyet 
Mah. yapılan Muhtar seçi
minde Sahabettin Cantay'ın 
istifasıyla boşalan mahalle muh
tarlığı bu yıl 1 Haziran tari
hinde yinelenecektir.

Öte yandan ilçemize bağ
lı Fmdıcak Köyü Muhtarı İb
rahim Şinik’in ölümüyle bo
şalan Köy Muhtarlığı ile Ka
dril Köyü Muhtariığ-ndan ay
rılan Mehmet Uskı’nun yeri
ne aynı tarihte yapılacak ara 
seçimlerde Muhtar seçilecek
tir.

Seçimler ile ügA hazır
lıklar için İlçe Seçim Kuru
lunca hezaMdara başlsnmtşîır.
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i semiren düşlerimde yoksul umutlarımı sağarım 
akarım içime süzülerek yağmurdan 
ellerim ellerimi kırar 
karşı gelir sözlerim dilime
yemeğimi yapar, bulaşığımı, çamaşırımı yıkar 
yatağımı kendim yaparım ''

yine de billurum ya seni

yüzümü yıkayan kırağılı sabahlarla yürürüm 
saçak altlarından giderim
renkli duvarların renkli kapılarından 
çıkıverirsen karşıma diye

nasıl anlatayım pınarım

kapımı kendim açar, ceketimi asar 
kollarımı kendi göğsümde dolayıp

igoruş

Eskilerin fazilet dedikleri ERDEM, bugün ken
dini aşağılama gücü olarak tanımlanmaktadır.

Kişilerde Erdemli olmak, eski Yunanın antik 
çağlarında ortaya konmuş olduğu bir bilim dalıdır. 
Erdem yalnız insanlara özgü davranış ve düşünüş
ler toplumudur. Hayvanlarda erdemlilik aramak 
boştur . ...! •

Karanlık Çöktü Şehrin Üstüne 
Bir efkar âldı sokaklara 
Bak, 'kimSe kalmadı yollarda 
Sop ayakta terk etti kaldırımları 
Siyah bir bulut gibi gece 
indikçe şehrin damlarına, 
Pişman bir gölge süzülür kapıdan. 
Gider pişmanlığını yaşamaya- 
Yoksun sen bu Şehirde, 
Bu kahır dolu caddelerde- 
Yalnızlığımı iliklerime işleten, 
O Sonsuz Yollar, o bitmeyen Gece

Gel artık, 
Bitsin beni çepeçevre saran yalnızlığım- 
Gel, Tanrm acizliğimi gör-
Kurtar beni. Bu serseri kış akşamlarından 
Qşüyorum- Parmak uçlarım sızlıyor. 
Gel, üşüyeceksek berabar üşüyelim.

Gel ki, 
Bitsin beni her gece öldüren, Şehir. 
Kimsesiz, Yoksul, Yorgun ve soğuk. 
Sensiz çekilmeyen bu koca Şehir,

t

!i

s

İşte kişiye özgü olan bu düşünüş ve davranış
lar bütüne kavuşmak için toplumlar ;kendî arala
rında bazı töreler ortaya koymuşlardır. Böylece 
törebilim ortaya çıkmıştır. Kişiler bu törelere uy
madıklarında erdemden uzaklaşarak Erdemsizleşirler.

İnsanlar hep erdemli olmak için uğraşmışlar, 
Çünkü mutluluğa insan mutluluğuna ancak erdemli 
kişilerce kavuşulacağı bilimsel bir gerçelik kazan
mıştır.

Toplumlar/ yönetenlerde erdemlilik her zaman 
aranır. İnsan mutluluğunu erdemli kişiler sağladık
larına göre yöneticilerde Erdem aramak toplumla- 
rın görevidir. İkiyüzlülük, yalancılık, sözünde dur
mama, halkı hor görme, bencillik .çıkarcılık hep 
Erdemsizlik belirtileridir.

Bakın çevrenize hemde çok iyi bakın. Böyle 
birçok kişi göreceksiniz. Belli yerlere tırmanmış, 
yönetimde söz sahibi olmuş, görev almış, büyük 
sorumluluklar yüklenmiş, kitleleri peşlerinde sürük
lemiş kişiler.,.. Ama birde eylemlerine bakın. Ba
kalım bugün halkın karşısına çıkıp söyledikleri ile 
ertesi gün söyledikleri birbirini tutuyor mu ? Bakın 
hak belledikleri yollarda doğru giderlerken, çıkar
ları için yollarını değiştiriyorlar mı? Bakın bakalım 
söylevlerinden yalan eksik oluyor mu ? Ve bakın 
bakalım hülktan aldıkları yetkileri halk için mi, 
çevreleri için m’, kendileri İçin mİ kullanıyorlar? 
Bakanlar görecekler ve kendi yüzleri kızaracak. 
Ama bunun için iyi bakmak gerekir. Yüzleri kıza
ran erdemli insanlara karşın " ahnlarının nr da
marları çatlamış „ lar yine yüzsüzce sırıtacaktır.

öyleyse halkı hor gören ve aldatarak görev
lerini kötüye kullananlara ikiyüzlülere, yalancılara 
sözünde durmayanlara erdemsizlere yuh olsun.

ffıı' IIV

kim demiş 
gözüm yok 
ben yitirir,

yine de bulurum ya seni

ki yalnızım 
kimsede 
ben bulurum,

SEDAT OKUMUŞ NURHAN ELGÜNEY

Hükümeti kurmakla gö-
bulanan Milliyetçirevü ] 

partiler topuluğu
Sayın Süleyman

Lideri, 
Demire!;

Yücel ESEN
CHP Gemlik İ çe

Yönetim Kurulu Üyesi

♦

S

«Anayasamızda Milliyetçilik 
vardır. Solun yeri yoktur » 
Demekle çelişkiler için bir 
kez daha düşmüştür.

C.H.P ye dolaylı yollar
dan çatmayı, kehdince silah 
olarak kullanan Sayın Cephe 
kumandanı, bir türlü duy
gusal olmaktan kurtulama- 
makta ve balkın kendilerini 
aştığı gerçeğini kabul ede
memektedir.

Milliyetçiliğin anayasa
mızda yeri olduğu tartışıl
maz bir gerçektir. Ama 
Sayın Demirdin gizlemeye

çalıştığı diğer bir gerçekte, 
CHP uin Sembolü olan altı 
okun birininde Milliyetçilik 
olduğudur.

mız Milliyetçilik, Atatürk

lanı anayasamızın 12 cı 
Maddesinin açıkça gösterdiği 
gibi; «Herkes dil, ırk, cin-

şefi inanç din mezhep
ayrımı gözetmeksizin yasa
lar önünde eşittir.

Hiç bir kişiye, aileye, 
zümreye veya sınıfa imtiyaz

tanımaz» esasına davanan 
bir Milliyetçiliktir.

Sayın Ecevit biz sol 
partiyiz derken; Hiç bir 
düşünceye, inanca karşı çık
mamıştır. Eşitlik ilkelerine 
bağlı kalarak, herkesin ya
salar önünde eşit olduğuna 
savunmuş, güvenini, gücüse 
cepheciler gibi patronlardan 
para babalarından değil. 
Halktan almıştır, 5 e b«ı

zaman çekino-emiştir.
Onun için Halkçı E

biride Halkçılık oian CEP 
nin Lideri ulusunun ve 
halkının tek güvencesi ha
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Sağdaki Şaşkın Ord^k
rejin.

buhranı içinde - veya o zan veriliyor • ama öyle değil 
Sözde salcılar milliyetçi cephe aldında bir birlik 
kurmuşlar. Bunlar milliyetçiymiş. elini t< şkil 
eden toplumun müdafii. Kurtarıcısı, Koruyucusu... 
Onlara göre solcu diye ayırım yaptıkları ve Kara 
elleriyle damgaladıkları, cephe kurdukları grup 
solcuymuş, muş, muş... Solcular ise milletin bütün
lüğünü parçalamak; gerçekçi olmayan Maocu, Leninci 
Marksizim ideolojilerinin kucağına atıp toplumumu-
za zararlı yol çizecekletmiş.. iniş... iniş..

Aklımın ermediği şu husus var. Canım Süleyman 
ağa Siz sağcısınız tamam.. Milliyetçisiniz tamam. 
Vatan perversiniz gene tamam, ya canı. Kanı Türk; 
vatanı gene Türk vananı Kanlarımızı karıştığımız 
da birbiriyle bağd aşabilen kardeşlerinize bu çirkin 
isnatları yapmayı nasıl yakıştırıyorsunuz şerefinize..

Ya bağrınıza başmak Lûtfunda bulunduğunuz: 
Turancı ihtilalini gerçekleştiremeyen faşist lider 
Kopyası, ikinci kez 27 Mayıs ihtilalinin bayraktarı 
kıratı da na Haya mayınca kıramadığın eli öp anla
mın ifadesiyle elinizin öpme nedenini anlıyamadan 
nasıl fikren bağdaşabilir veya kucaklaşabilirsiniz.

Hani şu odalar birliğinden zorla attığınız için 
dm kisvesine bürünerek sizi yıkmaya çalışan sen- 
patik .cennetin anahtarcısı Sayın Prefösöre nasıl 
inan ve iman edersiniz.

Birde halk Partesinden büyük parça gibi kopup 
genel seçimlerde ufalanan, şimdi ise toz olup erime, 
yokolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan liderle bir
leşmenizin kerameti İlâhisine nasıl tasliki rucu 
ediyorsunuz.

Beıı, benim, benden başkası baş olamaz dikta- 
tonyasmdan vazgeçemediğiniz ve sonucunda bir
liğinizi parçalara böldüğünüz için ki bu son par
çanızda sîzlere hoşki canım, gülüm, ciğerim demi- 
yecektir. Sîzleri sevseydi, tutumunuzu beğenceydi 
herhalde ailesini bırakıp ayrı bir yuva Kurmazdı. 
Sîzler ise şimdi üç beş oy kapabilmek için: onlarla 
dostuz, beraberiz, «milliyetçi cepheyi desteklemek 
nazaketini göstereceklerdir tanısındayırn.» 
der gibi deyim veya görünüm yaratmanız nasıl bir 
Politik tutumdur. Bundan evvelki hükümet olma 
olanağınızda ayni yolu tutmuş, yetmeyen oylarınıza 
B. Partisinden üç beş oy alarak arzunuza nail ol
muştunuz. Fakat pek haklı olarak parti genel ku
rulu izinsiz A.P ye oy verenleri ihraç etti, Bu 
nedenle de B.P eridi. Şimdi ayni oyunu D.P ye 
oynamanız hakka revamı dır.?

Cephe düşmana kurulur. Bu ne demek. Benim 
vatanımın vatandaşlarından beklemezdim bunu.. 
Ama sen bir cahil Köylüsün ne anlarsınız diyecek
siniz. Benim anladığım kadarıyla bu görüşüm..

Bu devirde Kan Kocanın bile geçinemediği 
ortamda hoca nikâhıyle üç Kadınla evlenmenin 
tabiî evlenebilirseniz - sakıncalarını ve doğacağı sa-
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kmcaların cezasını bıraktığı nesil yani bizlcr çeke» o 
eeğimizden sonucu ibretle ve korkuyla bekliyorum, ©

İsmail Bayraktar © 
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MARLEY YEB DÖŞEMESİ 
HftlELEMS vellir M ve YoM 
Gİ.-BEY SANAYİ Pelüş Halı ve Divan örtüsü

MUTFAK 
GAZ 

GENLİK BAYİİ

Evsan Buzdolabı 
ALEMDAR

Dikiş Makinalarl 
Üç Kardeşler Ticarette

Presiz / Evsan 
BUZDOLABI 

Üç Kardeşler 
Ticarette
TEL: 172

8 Saniyede Fotokopi 
acele fotokopi işleriniz

İçin FOTO ŞEN
Demlrsubaşı Mah Semeciler
Yokuşu 19/A GEMLİK
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Su Ürünleri Kooperatifi Kongresi Yapıldı
mücadele sonucu Körfezi 
mîzde gümüş baLğmın bel 
miktarda çoğalmasına sebep 
okluğunu anlatmıştır, ve «gün 
geçtîkça Gemlik Körfezi kıyı
larında gelişen sanayii sonucu 
fabrikaların denize akıttıkları 
zehirli maddelerifakir balıkçıla
rın ve fakir halkımızın rızkıyle 
oynamak oluyor» demiştir.

Kongrede söz alan di* 
van başkanı Bursanm Sesi 
Gazetesi sahibi Necati Akgün 
de şunları söylemiştir.

«Batık eskiden yoksul 
yemeği idi, şimdi ise lüks bir 
gıda maddesi oldu. Bı nun 
nedeni ülkemizde düzenli bir 
balıkçılık politikasının olma
masından ileri gelmektedir. Bu 
politika böyle devam ederse 
küçük balıkçılık zamanla yok 
olacak, balıkçılıkta tekelleşece- 
tir. Üçtarafı denizlerle çevrili 
bir ülkenin balıkçılık politikası
nın böylesine düzensiz olması 
üzücüdür» demiştir.

Gemlik S.S.S. Ürünleri 
Ş. ve Kr. Koop. başarılı ça-

lışmalci! serumda T C Ziraat 
Bankasn dâ. daha önce atman 
krediler kulianılmıyarak, Koo- 
perratif kend’ bünyesinde or
taklarına 1 yıl vadeli 40 bin 
liraya kadar kredi vermeğe 
başlamıştır.

Genel Kurul toplantısından 
sonra Kooperatif Ortakları ve 
davetliler Liman Lokantasında 
«Balık Gecesi» düzenlemişler 
ve gece geç saatlere dek 
doyasıya eğlenmişlerdir.

filine i m
' I

Aiüessesemize 657 sayılı Devlet Memurları Ra- I 
| nununa tabi olarak çalıştırılmak üzere iki daktilo I 
î alınacaktır.

İstekli olupta. aşağıda belirlenen şartları haiz 
olanların 7. İSisan 1975 Pazartesi günü yapılacak

I seçme sınavına katılabilmeleri için engeç 5. Nisaa j 
3' 19 < o Perşembe gunu mesai saati sonuna kadar « 
!, Müesese Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte yazılı 

i müracaatta bulunmaları duyurulur.

SÜMERBANK
Gemlik Sunğipek ve Vizkoz Mamulleri 

Sanayii Müessesesi

Aranan Şartlar
Türk vatandaşı olmak.
18 yaşını ikmal etmiş olmak.
Erkekler için askerliğini yapmış olmak.
Devlet Memuru olarak çalışmağa mani bir bali 
olmamak.
Enaz Lise veya dengi okul mezunu olmak. 
Daktilo kursunu bitirmiş olmak, bitirdiğine ■ 
dair kurstan belgesi bulunmak.

Kongrede açılış konuşmasın yapan Gazeteci Necati Akgün ve üyeler görülüyor

Kahvehaneciler 
Boykota 
Gidecek
luk zaiyat 1u.50 L. Bütangaz 
11 L. İş Veri sahibinin 16 
saat çalışma karşılığı 100 L 
toplam 387 L. dır. Oysa 500 
markadan birgündc 250 L. 
gelir sağlanmaktadır. Aradaki 
fark kahvecinin cebinden çık
maktadır, Bunun için Derne
ğimiz çay ve kahve fiat'arının 
75 kr olmasını istemektedir.

Bizim görüşünüze göre 
Encümen kahvecileri oyala
maktadır. Bu nedenle çarşam
ba günü de haklı isteklerimiz 
kabul edilmez veya oyalanırsa 
aldığımız kararla İlçemizdeki 
bütün kahvehane ve gazinolar

Biçki, Dikiş, Yemek
Kursu Açıld>ı

İlçemiz Halk Eğitimi Mer
kez Müdürlüğüne bir zaman 
önce atanan Kurs öğretmeni 
Gülseren Alaftargile Merkez
de Kurs yeri bulunamaması 
üzerine Biçki - Dikiş ve Pasta 
Yemek Kursları Büyük Kumla 
Köyünde açılmıştır.

24 Mart tarihinde başla- I 
yan Halk Eğitimi Kursu dört 
ay sürecektir.

24 Saatlik bir kapatma kararı 
ile boykota gidecektir. Halen 
kahvehanelerin % 39 unda 
çay kahve fiatları 75 kr. ola
rak uygulanmaktadır. Bu ko
nuda Belediye de bilgi sahi
bidir.»

DARUŞŞAFAKA 
LİSESİNE SINAVLA 
ÖĞRENCİ ALINACAK

Istanbulda Darüşşafaka 
. Lisesine bu yıl da sınavla öğ

renci alınacağı İlköğretim Mü
dürlüğünce tüm okullara du
yurulmuştur.

Bu yıl Darüşşafaka Lise- ı 
sine alınacak öğrencilerde şu I 
koşullar aranmaktadır:

Babası veya annesi öl
müş olmak, babası annesi sağ I 

| fakat yoksul olmak, 1.6.1963 
tarihinden sonra doğmuş ol
mak, 1974-75 ders yılında 
5. sınıfta okumak, sınavlara ; 
katılacakların 1 Nisan ile 12 
Nisan arasında İlköğretim \ 
Müdürlüğüne başvurmaları is
tenmektedir.

if

GEMLİK KÖRFEZ BASIMEVİ
Her Türlü Baskı İşlerinizde Emrinizdedir.

Gazhane Cad. Ali Şirin Pasajı No 5 — GEMLİK

Sınavlar 28. 6 975 tari
hinde yapılacak ve başaran

öğrenciler 6 yıl yatılı öğtfi* 
nim görecektir.
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