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Ön Seçimlerde

AP ’i Bir grup I» Batan Aleyhine Çalıştı

ada'Hari :

12 Ekim 1975 günü 
yapılacak, olan milietvekili ve CHP MİLLETVEk A P SENATO ve MİLLETVEKİLİÇİLİ ve SENATO
senatör üçte bir yenileme 
seçimleri îçân aday adayları İLÇE

ADAY L A R
ADNAN KARAM UL- ÇAĞLA-

ADA
BARLAS

Y L
ŞEREF

A R I
AH EMİN

arasında gecen pazar günü Dalkıç YÖZEL IA OĞLO YAN6İL KONTAY KAYALAR Elverdi DalrroB

ön seçim far yapılmıştır. MERKEZ 300 388 299 780 721 330 365 40b
Şehit Cemal İlkokulu sa M. K. PAŞA 82 <124 166 337 277 291 360 12

fonunda saat 8 oo de başla- KARACABEY 84 104 152 187 195 180 198 23
yar ön seçimler saat 17.oo İNEGÖL 86 132 44 290 209 115 158 140
de sera ermiştir. YENİŞEHİR 103 104 132 178 91 108 71 99

Ön seçimlerde AP den ORHANGAZİ 49 52 50 145 67 13 139 130
1S6 delegenin 190'ı CHP GEMLİK 52 36 59 180 163 23 86 100
nin 104 delegesinin 84’ü oy İZNİK 57 55 74 132 142 82 10 119
kullanmıştır. Saat 17 oo de MUDANYA 76 71 84 180 180 42 99 65
açılan seçim sandıklarından. ORHANELİ 95 95 92 311 231 306 177 130
şu sonuçlar çıkmıştır. KELEŞ 52 35 50 130 126 66 10 105

CHP Milletvekili aday . TOPLAM 1035 1196 1202 2850 2402 1556 1673 1212

İlyas Daig.ç 52 Hüseyin Dö
şer 20

CHP senatör adaylar» : 
Şebtb KaramuHaoğlu : 59 
Adnan Yüze i r 37 Saffet U- 
ral : 4.9 Süleyman Göker : 
47 Şeyra Eram : 33 ay

A? Milletvekili Adayları ; 
Emir, Dalkıran : 100 A. ', Elver
di 86

AP Senatör adaylar» :
L S. Çeğlayangil : 180
Balas Küntay ' 163 Fikret 
Torhargil : 157 Şeref Kaya
lar ; 23 oy almıştır.
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GEMLİK
Körfez Gazetesi

Okurlarının yarın 

banlayacak ulan ‘Rama

zanlarını kullar

Petrol - İş Kongresinde Konuşan İSMAİL TOPKAR
Hürriyet nizamını, barış nizamını, ekmek kavgası nizamını nizamsız hale getiren 

işverenler GREVLERİ ÇOĞALTIYOR" dedi

SiÇİÜİİl! Efflfe Mu
Gemlik Petrol iş sendi

kası 3. Genel Kurul kongresi 
geçen Pazar günü Atlas Si
neması Salonunda yapıldı. 
Çok sayıda işçilerin izlediği 
kongrede konuşan Petrol İş 
Sendikası Genel Başkanı Is* 
mali Topkar ”Bugünkü grevleri 
çoğaltanlar işverenlerdir'* de
di.

Kongrede söz alan Top
kar, Kıbrıs çıkartmasından son
ra Amerikanın ülkemize koy. 
duğıı ambargoyu bir Amerikan 
oyunu olarak nitelemiş ve 
'Türk işçisi Amerikanın bu 
kahpe politikasını şiddetle kı
nar ' demiştir. Daha sonra 
işçi işveren ilişkilerine değine
rek, işverenlerin işçilerin hak
larını vermediklerini ve ülkenin 

barış nizamını, özgürlük ni
zamını, ekmek kavgası niza
mını bozduklarını savunmuş 
'’işverer.ler bu tutumlarıyla 
ülkede grevleri çoğaltmakta
dır" demiştir.

Türk İşçisinin solcu ol
duğunu da konuş nasında 
bulirten Topkar." Tek-İşçisi
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Sanayide “Erozyon” 
Semineri Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı ile Birleşmiş Milletler 
Endüstriyel Yetiştirme Teşki- 
lâtı’nın işbirliği ile düzenlenen" 
Sanayi de Krozyon" adlı se-

D. S. 4 te

Geçtiğimiz Pczar »ünü ycöı/cn ö© seçimlerde V 
eski Gemlik Belediye Başkanı A.P. Buna millet * 
vekili aday adayı olan sayın Emin Dalkıran - Bana ' 
da ön seçimlerde Emekli General ALI Ehrerdi'aia ■ 
arkasından 461 ay farkı ile ikinci oldu ve bu devrede ’ 
de Milletvekili olma olanağı ortadan kalkması İl- A 
çemizde büyük üzüntü yarattı.

Ön seçimlerde İlçelere dağılan aylan ince^rsek R

Devamı Sayfa 4 te
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görüş
Saldırının Ardındaki

Vurgunlar̂
Z/«a C*jb 

ı j
Ecevit'e yine saldırıldı. Aslında saldı 

rılar Ecevit'in kişiliğine değil demokrasi < 
[ nin, özgürlüklerin ve cumhuriyetin te ! 
, me lerine karşı yapılıyor.

Kendine saldıranlara bile barış elini fi 
uzatabilecek kadar kadar hümanist fi 

ı ( insan seven ) bir kişiliği olan Sayın | 
> Ecevit, «olayları yaratanlar yönetim ba 1 
; şında olanlardır« diyor. Evet son zaman « 
[ larda tüm devrimci kuruluşlara, ilerici 1 

partilere, öğretmenlere^ gazetecilere kar S 
! şı girişilen saldırılar ülkede gerçek anar fi 
ı. şiyi yaratarak FAŞİZMİ yerleştirmek için fi 
| yapılıyor. fi

Bozuk düzende egemen güçlerin g 
; koruyucusu ve onların silahlı nöbetçisi | 
! olan faşistler ilerici güçlerin halkın uyan I 
' dırmalarından çekinirler ve dikkatleri 1 
! daha çok kargaşalığa, anarşiye dönüş- fi 
ı türmeğe uğraşırlar. S

Son günlerde Cumhuriyet Gazetesin fi 
> de Demirellerle ilgili bir yolsuzluk olayı < 
! kamu oyunun dikkatlerini üzerine top | 
, luyordu. Neydi bu yolsuzluk olayı : |

Demirellerin İsparta da bulunan ün S 
! lü Terakki firmasına Yahya Demirel tara- fi 
> fından İsviçre de bulunan hayali üç fir fi 
ı ma aracılığı ile Libya İtalya ve Kıbrıs'a | 
[ mobilya ihraç ettiğini bildirir ve Merkez | 
; Bankasından bu satım nedeniyle2o mil- fi 
[ yon lira vergi iadesi alır. Aslında İsviçre'de | 

i 1 adres olarak gösterilen yerlerden birin- | 
I de ünlü Mıgırdıç Şellafyan’ın kardeşi fi 
I Arden Şellafyan oturmaktadır. Gazete- | 

nin özel olarak görevlendirdiği gazeteci s 
Altan Öymen İsviçre resmi makamlarıy | 

I la da ilişki kurarak ve belgeriyle Demi- | 
I rellerin gösterdikleri adreslerin hiç biri- | 
t nin ticaretle ilişkisi olmadığı kanıttan- fi 
I mıştır. fi

Görülüyorkl bir ülkenin yönetiminin | 
| başında bulunan kişinin birden bire 1 
I zengin olan kardeşleri Türkiyeden ka* 1 
r çan vergi kaçakçısı ve adı daha birçok 1 

! kaçakçılık olayına karışmış Şellaf- 
yanlarla İlişki halindedir.

Milletin alın teriyle kazanarak devlete 
ödediği vergilerle Merkez Bankalarında 
toplanan paralar kimlerin cebine ve na- 1 

; sil indiği görülüyor. Daha önce de kar- 
; deşlerine 29 milyoncuk kredi verdiğini 
1 bunun 36 milyon olmadığını, 36 milyon 

lira kredi verildiğini söyleyenlerin kıskır-
D. S. 4 te

Faşist Saldırı Kınandı
Bursa CHP il Gençlik 

Kolu ile Merkez îlçe Genç
lik Kolu Başaknl Semih 
özer ve Ali Arabacı, ortak 
bir açıklama yaparak önceki 
gün Elazığ’da meydana ge
len saldırı olayını kınadılar 
Açıklamada şöyle denildi;

"MC'nin beslediği fasist 
komondolar, yeni bir Ge
rede olayı daha yarattılar. 
Yine önceden planlandığı o- 
layı yaşayanlar tarafından 
da saptanan Ecevit'e ve di
ğer CHP'lilere, Elazığ'da 
düzenlenen saldırı hareke
ti' Türk Siyasi Tarihine 
yeni bir leke daha sürmüş
tür.

Saldırı hareketinin he
defi bellidir: Seçim yoluyla 
iktidara gelemeeyceklerini 
bilen MC hükümeti, bu tür 
şiddet hareketleriyle dev
rimci güçleri sindirmek ve 
iktidarlarını bu gibi faşist 
yöntemlerle sürdürmek he
vesindedirler. Fakat, ne ya
parlarsa yapsınlar, halkın

iktidarını kuracak olan CHP 
nin iktidara gelmesini ön
leyemeyeceklerdir.

Şunu da bilmelidirler 
ki, biz CHP gençliği olarak 
bu tür faşist baskılara bo
yun eymeyerek, sonuna dek 
mücadele edeceğimizi hal
kımıza duyururuz”.

Öte yandan olayları kı
nayan Bursa Halkçı Dev
rimci Gençlik Derneği Baş
kanı Hamdi Çokgür dün 
bir açıklama yaparak şun

ları söylemiştir : Amrnk^ 
emperyalizminin yerli iş
birlikçileri ve onun maşa
larının saldırılan halkımı
zın bağımsızlık özgürlük ve 
demokrasi mücadelesini* 
güçlülüğü karşısında yok 
oluncaya kadar halkçı ve 
devrimci uğraşımızı sürdü
receğiz. Halkımızın ba 
mücadelesine hiç bir kuv
vet ile engel olamıyacağuu 
tekrarlarız.»

Marmara Birlik Zeytin Koop. 
Zeytin Depolorı İhale Edildi

Marmara Zeytin Tarım 

Satış Kooperatifleri Birliği 

nin Gemlik, Mudanya Or

hangazi ve İznik Zeytin 

Tarım Satış Kooperatifle

rinde 10 bin ton kapasiteli 

zeytin depoları ihale edildi 

ilgililer toplam 19 mil

yon 638 bin liraya ihale 

edilen depoların 1975-1976 

kampanyasına yetiştirilecc 

ği ilgililerce açıklandı. Yet 

kililer üreticilerin tüm de 

po ihtiyacının karşılanması 

için gerekli tedbirleri© 

alındığını da belirtirler.

şiir köşesi
İtlEIMENlN

Bir Köy Öğretmeninin Öyküsü

Boz bulanık nehirlerin aktığı 
Güneşin bile gülümsemeyi 
Unttuğu bir köye ;
" öğretmen geliyor ” 
Sesleri ulaştı benden önce 
Yanık yüzlü erkekler 
Elleri nasırlı kadınlar 
Karşıladılar bu yolcuyu 
Susamışlardı İ 
Bilgiye I
Işığa I
Mutluluğa I
Saltanatını kurmuştu yokluklar
Yanık bağırlarında
Yol yok I
Su yok I
Okulları yoktu I
Unutmuşlardı gülmeyi
Kara toprak daha bir derin çatlamıştı 
Ezgileri daha bir yanıktı

Binnur Yeşilyaprak

Karaçalı Dinlenme Kampı

Bir öksüz köydü burası
Çok şeyler bekliyorlardı öğretmenden 
Dilediklerini vermek istedim onlara 
Sevdim onları herşeyden önce 
Sevdim ?
Ama gücüm yetmedi
Güçsüzdüm,
Yardım edenim yoktu
Öğretmendim, 
Duyanım yoktu
Yaşlı bir çınar vardı köyde
Ona anlattım derdimi
Sustu—
Ağladım, feryad ettim
İletmedi mor dağlar

Duyuramadım sesimi...
Çalıştım I
Son gücümü yeiirinceye dek
Bir gün..
En sonunda bir gün
Gülümsemeler de oldu herşey 
Başardım I
Okulum oldu...
Öğrencilerim oldu
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gemLik

KÖRFEZ
Gemlik Satış Memurluğundan Gayrimenkul 

Satış İlanı
Dosya No : 1975/10

Davacı Umurbev Köyünden Turgut Gürsoy vekili Avukat Halil Seymen tarafından 
Davalı Türkav Güraov ve Tuncay Güraoy aleyhine açılan izaleyi ı>uu davasının yapı
lan açık duruşması sonunda Mahkemenin 2. 6. 1975 tarih 1974/341 Esas 1975/149 
Karar sayılı ilamında murise ait gayrimenkuldu satılmasına karar gıyabi davalılarada 
tebliğ edildiği gibi temviz ulunmadığından Hüküm kesinleştiği ve davacı vekilide 
satış istediğinden satış muamelesine geçilmiştir.

SATIŞI ÎSTENEN GAYRİMENKULLER ; Gemlik İlçesi Umurbey Köyü örenler 
mevkiinde Pafta 27 Parsel 2213 Sahife 2193 de 1075.00 Metre Kare miktarında zey
tinlik 50C00. 00 Elli bin T. Lirasına satılacaktır

2 - Umurbev Köyü Hepiççe Mevkiinde Pafta 34 Parsel 2397 Sahife 2376 da 18. 
600.00 Metre kare miktarında Zeylin ik ve tarla 100.000.00 Tl. kıymetli olarak satılacaktır

1 — Satış 10 /10/ 1975 Cuma günü saat 15.00 den 15.15 1 ci gayrimenkul 15.30-1545 2 ci. 
gayrimeaxuie kadar Umnrbey Köyü Bel. Müz. Salonunda açık artırma suretiyle yapılacak 
tır- Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak
ları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böye bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 20/10/1975 Pazartesi günü aynı 
yerde ve Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacak
lıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

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

3 — ipotek sahibial acakklarla diğer ilgililerin (-}-) bu gayrimenkul üzerindeki hak-: 
larınt hususiyle faiz, ve masrafla 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 İcra 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 göreoilmesi 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 1975/ 10 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

5/9/1975

(le. îf. K. 126 )

İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

i 
i

Gemlik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından
I2/Ekim/1975 tarihinde yapılacak Cumhuriyet senotosu üreleri ve Millet 

vekili ara seçimi için teşekkül ettirilecek sandık kurullarına ad bildiren si
yasi parti erden seçilecek üyelerin ad çekme işlemi ile köy ve mahalle ihti
yar meclisi ve ihtiyar heyeti asil ve yedek üyeleri arasından seçilecek üye
lerin ad çekme işleminin 8/9/1975 Pazartesi günü saat 14.00 de yapılacağı 
ilân olunur

dış haberler
, Modern Ailede 

Baba vs Annenin
! Durumu ve
| Sorumluluğu

STRAZBURG (APM)- 
Avrupa Konseyi Sağlık ve 
Sosyal Sorunlar ko
misyoncuda Madam Erika 
Wolf bir rapor sunmuştur 
Çocukların eğitimi, toplumun 
geleceği için büyük önem 
taşımaktadır denen raporda 
kadınların dışarıda çalışma
ya başlamaları dolaysiyle 
aile içinde baba ile annenin 
arasındaki vazife taksiminin 
birkaç yıldanberi değişmeye 
başladığının müşahede edil
diği belirtilmektedir.

Madam Wolf, geleneksel 
I olarak kadınların zamanla- 
. rının çoğunu çocuklarına 

ayırmaları gerekmektedir.
I Fakat, kadınların içinde bu

lunduğu şartların değişmesi 
durumun yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğini erkek 
lerin de eşitlik görüş açı
sından çocuklarının eğitimi 
ile meşgul olabileceklerini 
göstermekledir, raporda iki 
şekilde aile düzeni teklif 
edilmektedir. Birinci teklife 
göre baba veya anne çocuk
lar küçük iken evde kalıp 
onlara bakmaya karar vere
bilir bu durumda evde kalan 

1 baba veya annenin meslekî 
planda cezalandırılması aza- 

| lan kazancının bir yardım ile 
telafi edilmesi gereklidir. 
Diğer taraftan erkek vekadı- 

। nın hukikî bakımdan eşitliği 
I işini tsrkeden baba veya 
I anneye çocuklar biivüdüğu 
' zaman tekrar kolayca if 
ı bulmak imkânı verilmelidir.
I ikinci şekilde ki aile düzenine 

göre baba ve anne bütün

çalışmaları paylaşmaktadır. 
Onlar aynı zamanda hem 
mesleklerini icra etmekte 
hetnde evde çöc oklarıma 
bakmaktadır. Bu durumda 
her ikisine de müsait kısmi 
iş bulmak ve çocukları hasta 
olduğu zaman izin almak 
için kolaylık gösterilmelidir. 
Ayrıca çocuklarına bakmak 
için bir insan tutmak mec
buriyetinde olan ailelere, 
vergi azaltmaları veya aile 
yardımları yolu ile yardım 
etmelidir.

İhtiyacı Olan
Halka Yardım

STRAYBURĞ (APM)- 
Avrupa Konseyi Nüfus ve 
Müfteciler komisyonunda 
Fransız M. Raymond Forni 
Mülteciler komisyonu adına 
Kıbrısta ihtiyacı olan halka 
yardım ve ekonominin can
landırılması konusunda ha
zırlanan raporu Meclîse 
sunmuştur. M. Raymond 
Forni, avrupa Konseyinin 
Kıbrısa yapabileceği yardım 
konusunda İsrar etmiştir M. 
Forni adanın coğrafi durumu
nun ve ekonomik imkânla
rının analizini yapmıştı» M. 
Forni silahlı çarpışmalardan 
sonra adada acele olarak 
bir yardım ağı kuran mil
letler arası yardım kuru
luşlarına teşekkür etmiştir. 
Konsey bu şartlar altında 
yapılmakta olan yardımı 
tamamlayacak şekilde orta 
ve uzun vadeli bir yardım 
yapılmalını sağlamalıdır M. 
Forni ye göre Kuzende e ko
minin canlandırılması. Gü
neyde önemli sayıdaki işsiz
lere ış bulunması ve bu 
bölgedeki ISO.OüO mültecinin 
problemlerinin çözümünü 
sağlayabilecek bir yardım 
teşkilâtı kurulması gerek
mektedir.

Gazeteniz
SENLİK KÖRFEZE

Abone Olunuz - Okuyunuz - Okutunuz ve

Köylere Yollayınız



SORUMLU MÜDÜR 

EROL GÜLER 
SAHİ Bl

E. GÜLER-H. GÜLER

İdare yari : Şirin paıap

TEL.: 7&T — GEMLİK

i ve Batkı: Körfez Eatımtr
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Ön Seçimler C9GC5ftOÎ5CîCO©OC

Gemlik'ten AP milletve-
Ati Elverdi'nin - Emin Dalkıran İn olan oy farkını 
A. Elvoröı'nin kendi ilçesi olan M. Kemalpaşa, 
Karacabey, Orhangazi ve Gemlik ten sağlaması bir 
noktada ilgi çekicidir.

Şöyle ki.
Ali Elverdi M. Kemalpaşa ve parti teşkilatına 

bu güne dek ne kazandırmış ne vermiştir? Bir 
Kocaman hiç. Ve buna rahmen M.Kemalpaşalılar ken 

I dilerinden olduğu için, rey vermişlerdir Ali Elver- 
diye, böylece göstermişlerdir bölgeciliğin örneğini M. 

Kemalpaşa olarak.
Siz ne yaptınız Gemlikli olarak Emin Dalkıran’a 

Kendi çıkarları için Kulis yapan A. P. nin İlçe 
teşkilatındaki bir grup* kötü puan aldınız Gemlik 
teki seçmeninizden.

Emin Dalkıran Gemlik'e ve teşkilatına çok şey- 
■ ler kazandırmıştır Teşekkür edilecekti Dalkıran’a 

böyfemi vefa borcu ödenecekti.
Bir İznik, bir Yenişehir kadar bile olamadınız, 

İ Ali Elverdi ile Emin Dalkıran arasındaki oy farkı 
’ İlçemizde bu iki ilçe kadar bile olamadı, yazıklar 

olsun buna sebep olanlara İlçemizde Dalkıran adına 
A. P. delegelerine alehte oy kullandırmak için ya
pılmadık kalmadı Kalmadık ama bunu yapanlarda 

! yüz karası oldular Gemlikte, teşkilatlarında, sözde 
Gemlikli ve A. P. li geçinenler utanmalı Gemlik’e 
ve davalarına ve teşkilatlarına -sırf şahsi kapris
leri ve ihanet ettikleri için, bu grup bütün 
Gemliklilerin nefreti kazandı. Şimdi sîzlerin kimler 
olduğunuzu Gemlikliler, ve ilçe teşkilatınız çok 
iyi biliyor.

Ne yaptı Emin Dalkıran, ekmeğinizimi,' mevki- 
nizi mi aldı elinizden ? Ama siz İhanet ettiniz Emin 
beye ve Gemlik'e Evet Gemlik için büyük bir ka
yıptır bu, Mecliste bir Gemlik II Milletvekili olması 
fazlalıkmıydı, acaba ? Ali Elverdi mi senelerce uğ- 

I raştı bu teşkilatta, Ali Elverdi mi senelerce emek 
| verdi bu güzelim Gemlik’e

Bu mudur sizin Particilik anlayışınız ? Bu mudur 
teşkilatçılığınız ? Yazık ettiniz Emip Beye. Yazık 
ettiniz Gemlik’e Gelecek seçimlerde ümit ettiğiniz 

l dağlara da kar yağacağını bilmelisiniz.

O «I o o O o o o o e o o o o c

kili adayı olan Emin Dalkıran 
ın parti içinde bir grup tara
lından destek lenmeneşi A.P 
içinde ikiliğin çıkmasına neden 
olmuştur. Dalkıran ın Gemlikte _ 
desteklenmemesi ayrıca üzüntü o
yaratmıştır.

Sanayide 
’Krozyon’

miner yurdumuzda ilk kez
Gemlik'te açıldı. Sümerbank 
Gemlik Müessesesi Fabrika
sında düzenlenen Amerikalı 
uzman S.O. vvaters’in yönet
tiği seminerde metalden ya
pılan maki nelerin dış etken
lerle aşınmasını "Krozyonu’* 
hangi maddelerin meydana 
getirdiği, bunları önlemek için 
alınması gerekli tedbirlerin 
neler olduğu tartışılmakta... 
Çeşitli illerden gelen 22 kim
ya ve Makine Mühendisinin
katıldığını seminer 
günü sona erdi.
gösterenlere, birer 
alacaklar Türkiye’de

6 Eylül 
Başarı 

sertifika 
ilk kez
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tıcılıkyaptığını bildiren sayın lider,baka
lım bu yolsuzluğu nasıl kapatacak.

İşte dün Malatya'da öğretmenlere 
saldıranlar, Diyarbakırda ilericileri kırmak 
isteyeler, Gerede de Elâzığ da Ecevife 
saldıranlar gençleri Öldürenler halktan 
vurgu nlarısaklamakistiyorlar.Çı  karılacak 
kargaşa ile dikkatler başka olaylara çe
kilecek ve yağmacılarda rahatça dev
letin kasasını soyacaklar.

Devir sizin beyler ama Teyfik Fikret’ 
in şu şiirini de unutmayın,

böyle bir. seminerin Gemlik' 
açıldığını belirtilmiştir.

PETROL -İŞ

.'te
o 
>0 o o o o o 9

Bu sofracık, efendiler, halkımızın van yoğu, hayatı 
kan ağlayan, can çekişen halkımızın, 
bekler sizi, efendiler, önünüzde titrer durur, 
ama sakın çekinmeyin, yiyin yutun, şapur şu put 

Çok açsınız efendiler, suratınızdan bellidir, 
yiyin hadi, yemezsiniz, yarım kain mı. kimbilir . 

Verir bu .fukara memlekit, nesi var nesi yok hapsim 
verir malını, canını, umudunu, düşünü, 
rahatını, sağlığını, içinin bütün ateşini 
hadi yuvarlayın, düşünmeyin haram mıdıf. helâl mi. 

Bu harmanın gelîrsonu, kapıştırın gider ayak 
yarın sönmüş bakarsınız, bugün çadırdayan ocak 
hazır mideler sağlam, hazır mideler sıcak, 
atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak, 
yiyin, efendiler, yiyin, bu haykıran sofra sizin, 
doyuncaya, kusuncaya, pat layıncaya kadar yiyin
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Trafik Kazasında 
iki Kişi öldü

Gemlik Bursa yolu bu 
hafta iki trafik kazasına sah* 
ne oldu ve üç kişi öldü.

İlk kazada Şoför Ali Rı- 
za Yıldız yönetimindeki 
34 HP 660 plakalı kamyon 
île karşı yönden gelen 
09 D D 206 plakalı kamyo
nun çarpışması sonucu 
34 HP 660 plakalı kamyo
nun şoförü ve yardımcısı o- 
lay yerinde hemen ölmüştür.

Ola/dan sonra kaçan 
09 DD 206 plakalı kamyon 
şoförünün yolda uyuduğu sa 
nılmaktadır.

2 Yaşındaki Çoçuk
Derede Boğuldu

İznik Elbeyli köyde o- 
turan ilkokul öğrencisi Se- 
lahattin Tuna, serinlemek 
için girdiği Karasu dere
sinde boğularak öldü.

Selahattin’le birlikte 
dere giren arkadaşları, o- 
nu» yüzme bilmediğini be
lirttiler ve "Bir anda su
lara gömüldü.*' dediler.

Boğulan Selahsttin Ka
rasu'nun cesedi yapılan a- 
ramalar sonunda dereden 
çıkarıldı.

demokratik sosyalizme evet I 
der. Bilimsel sosyalizme hayır I 
der” demiş ve '"Demokratik 
sosyalizmi araç yaparak benim I 
işçi arkadaşımı işveren ile hür I 
bir şekilde grev hakkını kı
sıtlamak isteyen her türlü 
diktatörlüğün de karşısındayız" 
demiştir.

Daha sonra söz alan 
konuşmacılar yönetim kuru
lunun çalışmalarını eleştirmiş 
bu arada konuşmac ‘arın bir
birlerine sataşmalııı üzerine 
salon karışmış ve yumruklar 
konuşmuştur. Kısa zamanda 
olaylar sona ermiş ve çok 
çekişmeli geçen seçimlerden 
sonra Emin Bora 255 oy a- 
larak Gemlik Petrol İş Sen
dikası Başkanlığına seçilmiş
tir.

Gemlik Kütfeıe
Abone Olunuz

Komadı'ar el üstünde
Kem gözlerden sakındılar 
Yıllarca yaşadım.
Kentten uzak, kente özlemsiz
Ali'lerle, Ayşelerle, Kasanlarla birlikte 
Senelerce yürüdüm onlarla 
Işığa güneşe doğru!.-
Yılmadan, çalıştım 
Onlarla, ağladım 
Onlarla, güldüm 
Güç verdiler bana 
Anladım-*, 
Yoktan var edebilmekmiş 
Başarmakmış mutluluk 
Bir Ah! şimdi derinden 
Yüreğimde burcu burcu özlem 
Bekleyen haykırışlar kulaklarımda 
Onları öğrencilerimin sesi 
Sonra uğraşılarım gelir us'uma 
Canlanır halkım, ses verir bana 
Aydınlandık!
Uyandık!
Mutluyuz artık!
Pırı! pırıl gözlerde 
0 sihirli kelime 
Öğretmenim, öğretmenim!
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LİCE SARSINTISI

ta C- e» m

Her şey dipten gelen şiddetli sarsıntıyla baş- 
! lıyor. Duvarlar yıkılıyor, çatı çöküyor, bir toz 

bulutu etrafı sardıkdan sonra herşey bitmiş oluyor. 
ı Başlama ve bitme arası en çok bir iki dakika. Di- 
1 yarbakır'da böyle oldu. Daha önce Varto'da, E- 
' «net’te, Demirci'de, Sakarya’da da.

Lice. Diyarbakır’ın yoksul bir kasabası, Lice’de 
I yapılar toprak, taş yığması. Liceli yurttaşımız ağa 
’ kapısında kul, bey kapısında ırgat.

Diyarbakır depreminde en büyük kayıpta Li- 
; ce’de verildi. 8 bin 200 kişilik kasaba 3 saniyelik 
l sarsıntı sonunda tamamen yok oldu. İlerici kuru- 
| tuşların olay yerlerindeki izlenimlerine ve kesin 

olmayan sayıya göre; depremden yalnız Lice' de 
I 4000 kişi öldü. Öteki köylerde kayıp sayısının 
B 3000 e yaklaşık olduğu sanılıyor. Yani 3 saniyede 
I 7 bin yurttaşımız toprak altında kaldı. Bu dün- 
| yadan bir ramazan günü göçüp gittiler. Şimdi 

K söylevler dinliyoruz tv. de radyoda Diyarbakır'a 
| falan şu kadar yardım ediyor, filan şu kadar ilaç 
K veriyor diye. Giden geriye gelmiyecek olduk* 
B tan sonra .. I

Yirminci yüzyıl insanı doayı teknik ile yenme 
v savaşında büyük atılımlar yapmıştır. Ama Lice’deki 
§ yurttaşımızın teknikten insanca yaşamaktan habe 
t ri yok, olmadığı için de doanın insafsız öfkesi ile 
E bir sarsıntıda 7 bin kişi ölüyor.

Siyasilerimizin oturduğu Ankara Çankaya'ya 
B yolu düşen bir uğrarsa, yolları, konutları ve de ka- 
B pılarında can güvenliklerini koruyan görevlileri 
I görürler. Büyüklerimiz dünya cennetinde yaşarlar* 

ken Anadolu insanı 20. yüzyılda depremden bin- 
g terce ölü veriyor. Ölü sayısının çok olmasının tek 
I nedeni işe gelmiş geçmiş yönetimlerin konut poli

tikaları olmaması, Anadolu'ya yüzyıllardır el a- 
tılmamasıdır.

Anadolu insanını, insan yerine koymayan siya- 
■ silarimizin seçim döneminde bu depremi siyasal 
t çıkarları için yatırım konusu yapacaklardır. Ve 
B yüzler kızarmadan bol keseden vaadler verilecek* 
v tir. Bir tarcftanda deprem için yardımlar toplana 

cak ve öbür depremlerde olduğu gibi yine yerine 
ulaşmayarak, büyük kentlerin, büyük mağazaların- 

J da satılacaktır.
İ Depremler bile sosyal bir gerçeği ortaya çı« 

1 ’ karıyor. Bozuk düzende ezilen hep yoksul halktır.
Şuda bir gerçektir ki bu düzen böyle sürüp 

I gittikçe gelecek yöneticiler kim olursa olsun ne 

j konut politikası olur, ne eğitim politikası, ne dış 
] ! politika Başka depreler de olacaktır ve yine yok

sul vatandaş taş yığınları altında can verecekler
dir. Acımamak elde değil ama gerçeklerde o ko* 

* dar katı kİ I Lice depremi ortada

şiir köşesi
GORBEI

Ah yirmi ay ah
Yirmi ay gurbet bekleyen 
Uyku nedir hiç bilmeyen 
Hergûn sılayı yari özleyen 
Benim gibi askerin yari mi oldun?

Tatlı uykudan kalkıp
Nöbet tutan
Hedefe yel gibi koşan
Heran ölümle selâmlaşan
Benim gibi askerin yari mi oldun?

Silah elde mevziye yatan 
Siladaki yarini kalbinde tutan

i Bizim gibi askere emanet ettiler vatan
! Benim gibi askerin yari mi oldun 

Omuzuma astım piyade tüfeği 
Belime kuşandım beşyûz fişeği 
Unuttum
Evimdeki rahat döşeği 
Benim gibi askerin yari oldun

Mehmet BAŞYİĞİT

Tagas Bir Kavgaık 
lükenmeı

Gönenç yağmurlarıdır / yağar mutluluklar perbe. I 
düşler örneği 1

Uzak ormanlarda koşar ak tavşanlar kara kurtlan » 
Yıkık duvarlada bulunsa da umut kırıntısı, kanma I 
Yakalı kısa koluyla karanlık kuşkular
Karar kederler ezilmişliğini/mavi kartallar uçarken j 
Büyür usumun gülçiçeği verimsiz topraklarda 
Oltaların yeniliğinden kolkuludur tüm balıklar 
Omurgaları takırdar uygar yamyam kuşkusunda 

Sıkıp bir çiçeğin çengelinden zehirli tohumlarla 
Bitmez tükenmez eskil üzünçleri kustururken 
Uyanmaktır yapacağımız / yaşam bir kavgadır I 

tükenmez I
Gözlerimde aydınlık doruklar / al bayrak çekilir I 

burçlar dolusc '

Itır GÜRDEMÎRCÎ

haberler
Eylül Ayı
Zirai Mücadelesi

Zeytin Karakoşnili Mü
cadelesi: Zararlı, eğer ilaç
lamayı gerekli kılacak de
recede yoğunluk gösteriyor
sa beyaz yağlardan biri %1,5 
oranında kullanılarak bu 
ay içinde üçüncü ilâçlanıa 
yapılmalı ve bu mücadele 
bitirilmelidir.

Zeytin Sineği Mücadele
si: Zararlı, eğer ilâçlamayı 
gerekli kılacak derecede yo
ğunluk gösteriyorsa beyaz 
vağlardan biri % 1,5 ora
nında kullanılarak bu ay 
içinde üçüncü ilaçlama ya
pılmalı ve bu mücadele

bitirilmelidir.
Zeytin Sineği Mücadele

si: Zeytin ağaçlarında ya
pılacak kontrollerde yağlık 
çeşitlerde % 8-10, sofra
lık Çeşitlerde ise % 2-3 
vuruk görülüyorsa hemen 
ilâçlamaya girişilmelidir. 1- 
lâçlamada Dimethoate 40 
Em. veya Lebaycide 50 Em 
ilâçlarından biri 100 litre 
suya 150 cc. katılarak kul
lanılmalıdır. Şayet zehirli 
yemle ilâçlanıa yapılacaksa 
vuruk oranının % 1-2 ci
varında olması mücadeleyi 
gerektirecektir. Bu itibarla 
96 kilo suva 4 kilo Zitan 
ve 750 cc. Rogor ilâçı ka
rıştırılarak, ilâçlama yapıl
malıdır.

Tütün Rekoltesi
Düşük Olacak

Bu yıl Bursa ve çevre
sindeki tütün rokoltesini» 
geçen yıla oranla düşük ola
cağı belirtiliyor.

Bir yıl önce 10,5 milyon 
olan tütün rekoltesinin bu 
yıl 7,5 milyon kiloya düşe
ceğini belirten ilgiliinir, ba
nan mavi küf, kuraklık ve 
doludan ileri geldiğini söy
lediler.

Teknik adamlar rekol
tenin düşük olmasına rağ
men bu yıl elde edilen 
tütünlerin çok kaliteli oldu
ğunu öne sürüyorlar.

Gemlik Öğretmenler Derneği Başkanlığından
27 Eylül 1575 Cumartesi günü saat 10.00 da 27 Mayıs İlkokulu salonunda yıllık ola

ğan kongre yapılacaktır.
Üyelerimizin teşriflerini rica ederiz. YÖN ET î M KURULU
GÜNDEM :

1 — Açılış ve yoklama — 2 — Divan başkanlığı seçimi ve saygı duruşu — 3 — Yö
netim ve denetleme kurulu raporlarının okunması 4 — Yönetim ve denetleme kura
llı raporlarının gürüşüliip ve aklanması 5 —« Yeni yönetim ve denetim kurulu üyele
rinin seçimi 6 — Dilekler ve kapanış
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9 Eylül'de Cumhuriyet 
Halk Partisinin kuruluşunun 
52. yıldönümü bütün yurtta 
kutlandı. Cumhuriyet Halk 
Partisi 52 yaşında, Tiirki-

52 yaşındaki genç
doğru etkin adımlar altla
mıyor ve a t ilam azda. Yine 
vedi aylık yarım iktidar 
ortaklığının gösterdiği; dışa

Ali ÇAĞ

partisidir, 
oluşunun kesin kanıtı

eşraf ve tüccar yönetimin
deki C.H P. si, 1940 larda

da gençliğin Cumhuriyet 
Halk Partisine yönelişidir.

Atatürk kurduğu C. H.P.

özellikle Demokratik Sol 
niteliğine kavuşmaya baş
ladıktan bu vana hem için

de dışındaki

çıkar ve kullanma aracı ola
rak gören bürokratlarca 
yönetilmiştir, 1970 lerin 
C.H. Partisi artık işçilerin 
köylülerin, sanatkârların, es
nafın, memurun, aydınların

oturmaktadır, Ekonomik 
demokrasiye halkın bizzat 
katılması ve sorumluluğu 
sonuçlaştırarak HALK SEK
TÖRÜNÜ kurmuştur.

Bugün halka dayanan, 
halka bütünleşen CHP. si
nin yeni yöneticileri, yıllar 
boyu haksız iftira ve yıprat-

nomik politik, İdeolojik ik
tidarını halka pek tesl'zn 
etmeyecektir Şimdi de faşist 
yöntemlerde C.H. Partisini 
sindirmek istedemektedırler.

Genç kadrolar yöneti
mindeki C. H. P. kendi
sine bağlanan umutların 
yersiz olmadığını yedi avlık 
iktidar ortaklığı döneminde 
gösterdi. Bunun üzerine yer
li ve yabancı para babaları 
C H. P. yi yıkmak için 
milyonlar akıttılar, önce 
affı önlediler Kıta sahanlı
ğı, baş haş ve petrol sorun
larını halkımızın milli çıkar
larına aykırı olarak oluştur-

Dışa bağımlı semayı 
sınıfının, ulusumuzu için* 
attığı bu zor dönemden ül

racak olan 
sağlam, desiyaset

dayalı
Partisidir.

korkmadılar Sonunda kaza
nan yalnız C.H.P. si değil 
özgürlükçü demokrasi yan- 
olan bütün halk kitleleri oldu.

halkın mutluluğu amacını 
yürekleklerinde taşıyan Türk

C.H. Partinin 52. yıldö
nümünde, Atatürk emaneti-

halk çocuklarına
Cumhuriyet Halk

Fakat yedi aylık yarım ik
tidar gösterdik ; ezilen halkı
mızın siyasal örgütü olan 
C.H. Partisi iktidara gelme
dikçe Halk İKTİDARINA

Lrmüş 1970 lerde

sahnesinin dışına itilmek is
tenmişlerdir. Herşeye rah- 
men, demokrasi uğruna uğ
raşı ' veren genç kadrolar

kampanyaları

Elektrikli Fırınlar

tîsi olmuştur. Bu değişim; 
ülkemizin toplumsal uyaşı- 
nm ürünüdür C.H. Partisi 
sürekli gelişen, sanayileşen, 
yeni sosyal güçler yaratan, 
tutucuları yok eden bir top
lumsal yapı içinde kendini 
yenilemiştir C.H. Partisi 
gerçek tabanına oturmuş ve

Radyo Çeşitlerimi

Kış Mevsimi Yaklaşıyor 
Soba Sorununuzu 
Biz Çözümleriz 
Bize Uğramanız 
Yeter

Baysal - Kömür - Talaş 
Odun Sobaları
Mers Gaz Sobaları
Evsan Karbüratörlü Gaz 
Sobaları
Emaye Soba Boruları 

üç Kardeşler Ticarette

Emayetaş Fırınlı

Ocakları

Mobilya Çeşitleri
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İnşaatçı ve Soğuk
Demirciler

* DİKKAT *
BORU-S^CT PROFİL

İÇİLİYORUZ
10X10X1
20X10X1
30X10X1
30X20X1

3.50
4.50
5.00
6.25

30x30x1 =
2ox4ox1,2 = 
25x4 ox1,2 =
4ox4ox2 —

8.10
9.oo

1o.65
16.1 o

Orhangazi’de Erkek 
Sanat Okulu 
Yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca 
Orhangazi'de Pratik Erkek 
Sanat Okulu yapımına karar 
verilmiştir.

Orhangazi Lisesi Müdür
lüğü ve Okul Aile Birliğinin 
uğraşıları sonunda Pratik Er
kek Sanatlar Okulunun açıl
ması gerçekleşmiştir.

Orhangazi Belediyesi, 
Milli Eğitim Bakanlığına Ya
lova yolu üzerinde 10 dö
nümlük bir arsayı bağışlamış 
ve tapusu Bakanlık adına 
çıkarılmıştır. Pratik Erkek sa
natlar Okulunun 1. bölümünün 
yapım işi 20 gün önce 3,5 
milyon liraya iade edilmiştir.

İhalesi yapılan okulun 
yapım çalışmalarına önümüz

deki günlerde baştanca*
Yıllardır Gemlik'te yap**-, 

sı istenen pratik Erk* mm 
okulunun yapılmaması w fe 
konuda ilgililerin pasif kafâa- 
üzücü oluyor.

İmam Hatip Okulu
15-25 Eylül 1975 t««m 
arasında kayıt işlemlerine h* 
lanacak olan İmam Hatç li
sesine kayıt işlemlerine keyu 
için şu belgeler gereklidr.

İlkokul diploması, *Mb 
Cüzdanı aslı, Sağlık Rap» 
Altı adet vesikalık fmo> 
Birer liralık 8 adet pul veaö

Öte yandan edinilen bil
gilere göre köylerden geleat 
öğrenciler için pansiyon lemsi 
edilmiştir. Yıllığı 3500 TL* 
lan pansiyonun 2500 TL • 
peşin alınacaktır. Kalan 15® 
TL. sı da şubat ayında öde
necektir.

ALTAN TİCARET - TEL : 281 - No. 49 GEMLİK

SATILIK MOTOSİKLET

| . m Müjde Müjde \ |
Ü Sayın inşaat Sahiplerine j|
I â©®g|
■ Hüseyin GJLOAL - Mesut SOYDAN â
ıt i

Her Nevi Cam ve Ayna Çeşitleri
Temiz ve Çabuk Olarak Takılır M

M &'
Adres: Pazar Caddesi No. 30 GEMLİKB g

Az kuşanılmış İLO Motosiklet 
Satılıktır.

Mücracaat Körfez Basımevi
Gemlik

ÇATAK 
TUHAFİYE

23s^Sss=i£CteiiE3»iar rmr

! KÖRFEZ BASIMEVİ Ş 
j s m

Her çeşit Düğün, Nişan, Nikâh ve 
toplantı davetiyelerini Sayın Müşterilerine 

E SUNAR i
I I
■ Gazhane Cad. Şirin Pasajı — Tel 797 — GEMLİK tf

$M Be Kı$iık Çeşitleri ile 
Sayın Gemliir’lileria 

HİZMETİNDE
Kışlık gömlekler 

» Kazaklar 
» İç giysileri 

Bayan Pantolonları 
İntrapon Bluzlar 
Örme iç intraponları

Ali ÇATAK

Gazino Sok. Kuyumcu Karşısı GEMLİK
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Gemlik Lisesine Üniversite Giriş

Sen yıllarda büyük bir 
sanayileşme hamlesi yapan 
l-çer-ızde buna bağlı olarak 
nüfus artışıda görülmektedir. 
Artan nüfus ile eğitim ola
naklar kısıtlı gençler de ço
ğalmakta ve yetişkinlerin e- 
ğitimi gün geçtikçe önem ka
zanmaktadır.

İlkokul öğreniminden son
ra eğretime ara veren genç
ler yaşiar.rın ilerlemiş olması 
neceniyie orta eğretime de
vam edememektedirler. Sayı
lan Tu a yaklaşan gençler bu 
eksik İlklerini gidermek için 
hergün Bursa'da bulunan 
Gece Ortaokuluna gitmekte
dirler. Bursa’ya gidiş gelişin 
çok zor elması ve kışın bu
nun çekilmez bir durum al
ması nedeniyle, gençlerden 
bir kısmı okuldan aynlmak 
zorunda kaldıklarını bildir
melerdir.

KISA KISA
Gemlik Liftinin güzel 

İngilizce öğretmeni Nur Ç«- 
leb li Eylül günü Afyon 
âeie'ii/e Salonunda yapılan 
nikâh töreniyle Atillâ Kurt 
baş ile evlendiler.

Belediye Başkanı İbrahim
Akıt bu ara sık sık Başkente 
giderek Hçe sorumlarını çözüm- 
temekte uğraşıyor.

Küçük Kumla Muhtarı 
Hakkı jeker’in Fort taktiği 
Yalıdan köye giderken yeni 
atfaH yolda İlk kazayı yaptı 
ama içindekilere bir şey 
otmad< Yoldan şarampole 
yuvarlanan takti az daha 
mezarlığa giriyordu.

Gemlik Lisesi Müdürü i- 
le yaptığımız temas sonucu 
yetkililerin Gece Okulu açıl
ması için gerekli izni sağlama
ları karşısında Gemlik Lisesi 
bünyesinde hiçbir ek kadroya 
gerek kalmaksızın Gece Oku
lunun açılabileceği öğrenilmiştir,

Gemlikte bir eğitim soru
nu olarak görülen Gece Or
taokulunun açılması Gem
likliler ilgili ve yetki- 
lileden istemektedir. Gazete 
miz bu konu ile ilgilenmesi 
için bütün yetkilileri göreve 
çağırır.

VALİ Kumla Narh
Yoluna El Attı

Küçük Kumla ile Narlı 
Köyü arasındaki sahil yoluna 
Bursa Valisinin el atması ile 
önümüzdeki günlerde onarımı 
başlayacaktır.

Kıyı kum yağmacılığı ve bü
yük yapıların kumsallan önle 
rine yapılan iskeleler vede dal
galarında etkisiyle yer yer yı 
kılan Kurnla - Narh sahil yo
lu araçlar için tehlikeli durum 
arzetmekteydi.

Geçen hafta içinde İlçe 
mizi ve Kumla - Narlı arasın 
dolaşan Bursa Valisi Mehmet 
Karasarıhoğlu yolların tehlikeli 
olduğunu görerek bu yolların 
en kısa zamanda düzelti 
meşini istemiştir.

önümüzdeki günlerde 
onarım çalışmalarına başlana 
cak olan Kumla Narlı arasın
daki kara yolu için önce is
tinat duvarları yapılacak daha 
sonra da yol ile duvar arası 
doldurularak yolun eskisi gibi 
olması sağlanacaktır.

Öte yandan gün geçtik
çe büyüyen Hisartepe mahal 
leşinde bir ilkokulun yapılma 
ması yüzlerce çocuğu zor du 
rumda bırakmakta, ve altı 
yaşındaki öğrenciler oku 
la gelebilmek için bir kilo 
metre yol yürümektedirler.

Ziraat Odaları
Zeytinyağının 21 Liradan
Alınmasını Önerdi

göre, Türkiye’de 1967 yılında 
80 bin ton zeytinyağı üretil
miş, bunun 12 bin 475 ton’u | 
ihraç edilerek karşılığında 6 ' 
milyon 845 bin 185 dolar dö-

Türkiye ziraat Odaları 
Birliğince hazırlanan raporda 
yeni ürün zeytin yağının des
tekleme alım fiatlarının 21 lira 
olarak saplanması hükümete 
önerilmiştir,

«Bir kilo zeytinyağının 16 
lira 16 kuruşa malolduğu » 
açıklanan raporda, « Maliyeti, 
işçi ücretleri artışı ve toprağın 
daha çok çift hayvanlarıyla 
işlenmesinin yol açtığı masraf 
yüksekliğinin etkilediği» be
lirtilmiştir.

Raporda, en çok zeytinyağı 
tüketen ülkenin 19,9 kg. ile 
Yunanistan’ın başı çektiği, 
Türkiyede ise, tüketilen zey
tinyağının kişi başına 2,5 kg. 
olduğu açıklanmıştır.

Raporda yeralan bilgilere

kim ne ödedi
İKİNCİ BÖLÜM

Yusuf Tekin Süt İmalatı 2155.—
Şaban Tekin » » 2365.—
Ahmet Kahraman Nakliyeci 2305.—
İsmail Kahraman G. M. Serv. İradı 4565 -
Osman Vidinli Nakliyeci 380.—
Ali Yardımcı G. M. Sevr. İradı 1465.—
Orhan Yazıcı İnş. Müth. Mimar 283905.—

Dört yol kavşağındaki trafik 
sorunu ise bu bölgeye bir 
okulun en kısa zamanda ya
pılmasını gerektirmektedir. 
Mahalleliler bir kurban verme 
den önümüzdeki yıl okulları 
nın plana alınmasını istiyor
lar.

viz elde edilmiştir. 1973 yı
lında üretim 52 bin 300 ton 
olmasına karşılık, bunun 44 
bin 490 ton'u ihraç edilmiş 
ve 47 milyon 824 bin 964 
dolar döviz elde edilmiştir. 
1974'de ise üretim 130 bin ton 
olarak gerçekleşmiş. 11 bin 
61 ton zeytinyağı ihraç edile
rek 15 milyon 105 bin 662 
dolar döviz sağlanmıştır. 1975 
yıl ocak temmuz aylan içinde 
6 bin 272 ton zeytinyağı ih
raç edilmiş, elde edilen döviz 
miktarı ise 11 milyon 819 bin 
234 dolar olmuştur.

Sınavı Sonuçları 
Gelmeğe Devam 
EDİYOR

Geçeri haftaki sayımızda 
Gemlik Lisesinden Üniversite 
sınavlarına katılarak başarı 
gösteren öğrencileri tanıtmış
tık, bu hafta içinde de ara 
ara gelmeğe devam eden 
sınav sonuçlarından bazı öğ
rencilerin daha başarı göster
dikleri ilgililerden öğrenilmiştir.

Başarılı öğrenciler ve gir
dikleri okulları açıklamaya de
vam ediyoruz.

Levent Çulla} : İktisat Fak- 

Bülent Çullas ! Siy- Bil- Fak- 

Muallâ Atalık î E- On- Ecz- Fak- 

Alper Tuncar : Siy- Bil- Fak. 

Oya Çebeci : Halkla. İi. Fak. 

B- Çakıroğlu : Tek- D- M Böl-

Ayrıca Gemlik Lisesi Türk
çe öğretmeni Sami Aslım da 
Hukuk Fakültesini kazan
mıştır. Sami Aslım'm Fa
külteye dışarıdan devam e- 
deceği öğrenilmiştir.

Sınav sonuçlarının açık
lanmaya başlaması üzerine 
Gemlik Lisesi Koruma Der
neği Başkam Cemal Kardeş 
ve Okul - Aile Demeği Baş
kanı Faika Gürpınar yaptığı 
basm toplantısında öğrencile
ri kutlayarak şunları söylemiş
lerdir '■ Lisemizden mezun o- 
lan öğrencilerimizin bsşanlan 
biz velîler için çok sevindirici 
olmuştur. Eu başarıyı göste
ren. öğrencilerimizin yetişmes n 
de gereken ga\reti gösteren 
Lisemiz öğretim kadrosuna te 
şekkür ve şükranlarımızı su
nar, çalışkan öğreneflenmizi 
kutlar, yeni ders yılında da ti 
semize başanîar dilsiz.
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imzalandı
Sendikalar ve dernekler demokrasi-

rı Ortalama olarak 1000 TL 
yükselmiştir. Buna göre da
ha önce brüt 1750 lira o- 
lan bir işçinin aylığı brüt

talan kısıt 
demokrasi

Memur Sendftoton ve
1861 Anayasası

?ll j
i«

• anmaktaysa, 
göstermeliktir.

ülkedeki
3

Son yıllarda ülkemizde 
lumun çalışan büyük

olduğu gibi 
bir kitlesini

oluşturan kamu görevlilerinin anayasal 
hakları olan sendika kurma özgürlüğü 
nün kaldırılması ve de bu hakları kaldı
ranların aynı Anayasayı hazırlayan be
yinlerin olması, ülkemizdeki tuhaflıkları 
açıkça ortaya koymaktadır.

1961 yılında kabul edilen Anayasa 
bugüne dek çıkarılan Anayasalar için-

*■>

«oîaş rienaıiH
Mako ve Bosch’da

DİSK'e bağlı Maden 
İş Sendikası ile MESS (Ma
deni Eşya Sanayicile Sen
dikası) arasında Tofaş Re
nault, Mako, Robert Bosch 
işyerlerinde çalışan 5400 
işçi adına toplu sözleşme 
imzalanmıştır.

Seçim yasakları nedeni

leşme sonunda işçilerin sa
at ücretlerine I nci yıl 4,25
TL.
zam

den

2. nci yıl 4,25 TL. 
yapılmıştır.

1 Nisan 1974 tarihin- 
geçerli olarak sözleş-

leri koruyanıydı.
Çağdaş batı toplamları Anayasaları ka
dar özlükçü olan 1961 Anayasası çıka
rıldığı günden beri belirli sermaye çevre 
lerince beğenilmedi. Sermaye yanlısı 
sağ partiler de ağababalarının izinden 
giderek 1961 Anayasasını eleştirdiler, 
Ne var ki sayısal güçsüzlükleri nede

niyle en kuvvetli oldukları 1965 1970 dö-

w
I 1I1

me ile ayrıca kanunda 500
kuruş olan asgari ücret 650
kuruşa, 2 maaş 
mi ye 3 maaşa 
ve çeşitli sosyal 
zanılmıştjr.

Sözleşme

olan ikra- 
çıkartılmış 
haklar ka

sonucunda
Maden - îş’e bağlı işyerlerin
de çalışan işçilerin aylıkla-

Mal Darlığı ve 
Büyük Mağazalar

ANKARA (APM) - Bü
yük şehirlerimizde son gün
lerde yine margarin ve ben
zeri yağ darlığı görülmeye 
başlamıştır. Ancak Gima, 
Orka, Silko gibi büyük ma

ğazalarda bulunabilen bu mal
ların fiat artışı söylentileri 
sebebiyle küçük dükkan sa
hipleri stok edildiği kanısı 
hakimdir. Fransanın meşhur 
Printemps mağazaları gibi 
büyük mağazaların adedi
nin büyük şehirlerimiz de 
artması sonucu ancak bazı 
tüketim mallarını bulabilme 
imkânı doğmaktadır. Bilin
diği gibi Barisin meşhur P- 
rimtemps mağazalarından A 
dan Z ye kadar bütün tüke
tim malları bulunabilmekte 
ve alıcı girdiği mağazadan 
bütün ihtiyacını bir anda

görebilmektedir. Bizde deS 
permarketler gün geçtik 
çoğalmakta ise de bu anca ı 
Ankara, İstanbul, İzmirgü । 
bir kaç büyük şehirlerim 
dir olmaktadır. Bu m 
ğazalariu yurt çapında te 
kilatlanmasına ihtiyaçold*. j 
ğu artık artık iş çevrelerince

İznik Üzüm Festivali
17 Ekim’e Ertelendi

13 Eylül tarihinde ya
pılması gereken geleneksel 
İznik festivali ve üzüm 
Bayramı seçim yasaklan 
ve Ramazan nedeniyle 17 
Ekim e ertelenmiştir.

İznik Kaymakamını* 
yaptığı açıklamada 17-18 
19 Ekim günleri yapılarak
dan bu festivalde

«Üzüm kraliçesi» de seçile 
çektir.

Diğer yandan 4-5-6 
Ekim tarihlerinde İznik'te 
«Sonbahar hayvan panayır» 
yapılacaktır. Kaymakam
panayır'm ilginç geçmen 
için bayıl ilk defa olarak 1 
deve güreşleri yapılacağım I 
da söylememiştir.

ğurduğu toplumsal hareketleri hep Ana 
yasada arayan zamanın hükümetleri 
gerçekleri ters yüz etmede pek ustaydı. 
Ulusal gelirin % 6O'ı sekiz, on ailece 
paylaşılan bir düzeni normal gören gö
rüş sahipleri doğal olerak emekçiyi ko
ruyan söz ve yazı özgürlüğl s»rin1 savu

$

İ 
i a

i; £

öğretir

Anayasayı beğenerr.ezlerdi Ama kendile 
rinin yapamadığını 12 Mart faşist baskıla

1

rın geçerli olduğu dönem 
Atatürkçülerine yaptırdılar.

gardorop 
imde bu

sini kuşa çevirdiler.
Neden 1961 Anayasasından bahsedi 

yoruz. 1961 Anayasası memura sendi
kal hak tanımıştı. Grev ve toplu sözleş-

götlerde birleşen memurların özlük 
hakları korunuyor ve memurlar Sendi
kalar aracılığı İle sınıfsal bilince erişiyor 
•ardı Kemde pek çabuk. İşte bu hak el 
ı&rind&n alındı memurların ve ağızlan

D. S. 4 d©

ın>mız İhsan Topçu üç aydır İzmirde kısa devreli yedek Subay görevini yapnaktodr.
Bu hafta şiir köşemizi TOPÇU'ya ayırarak bizieri anmasını diliyoruz.

ÇOOÜK VURUNDA GERCEGİ
Bir baba - bir çocuk

Bir koyup bir kaldırıyorlardı parmaklarını
Uçtu uçlu kuş uçtu/arkasından

Masa uçtu
Uçak uçtu

Ben uçtum
Birden büyüyü bozdu çocuk

Hani kanatlarım

Hani gökyüzü
Hani güneş
Her sözcük düncü yüzünde şaklıyordu babanın
Çocuk aldırmıyor haykırıyordu
Uçmuş uçmuş kuş uçmuş da/arkasmdan

Toprak uçmuş
Ağaç uçmuş
Taş uçmuş da

Ben kalmıştım

BUNALTI ASISIDIR
SOLUDUĞUMUZ

Bugün
Öyle bir düzenin çivi altıyız ki

Gerçek

Ayaklarımızın altında olduğudur başa ®a»

HAKSIZLIK
Çekirge durur durur da s.çrârmıj

Oysa dikenler dökülür geceye sıçraya*«" 

Uzar uzar da ellerim/haksızlığımdan 

Bir türlü baskılara zincir vuran**
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Eğitim sistemini diğer 
sistemlerden ^ekonomik sos
yal, politik v.b ) soyutlaya- 
madığımıı gibi, ilköğretimi 
de eğitim sistemini oluş
turan diğer alt sistemlerden 
soyutlamayla. Türkiye’de 
ilköğretimi tüm boyutları 
ile ortaya kovabilmek için 
eğitim sisteminin ekonomik, 
sosyal ve politik sistemlerle 
olan ilişkilerinin ışığında 
eğitim sistemini oluşturan 

। tüm alt sistemlerin (öğret- 
| men, yönetici, personel, öğ

renci, okul programları, o- 
kul binaları, orta yüksek
öğretim, v.b ) ilköğretimle 
olan ilişkilerinin açıklanma
sını gerektirir.

Ancak bu yazıda, ilk- 
j öğretimin mevcut durumu 
[ kısaca belirlenerek bazı ö- 

nemli sorunlarına değinil
mekle yetinilmiştir.

ilköğretimde amaçlar, 
’ ilkeler, pro azami ar, yönetim, 
’ ilköğretimin işleyişi geniş 

açıklamaları gerektirdiğin- 
ı den yeri amirli olan bu 
i yazımızda bu konulara gi- 
J rilm eyere ktir.

Tanzimatla başlıyan ilk- 
I öğr-rim uvgulaması, Cum-

İlköğretim
Mustafa ÜoTÜNDAĞ

Milli Eğitim Eski Bakanı

huriyet döneminde yeni harf
lerin kabulünden sonra yurt 
sathıua yayılmıştır. Aradan 
birbuçuk asır geçmesine rağ
men ilköğretim sorunu yur
dumuzda henüz tam olarak 
çözümlenememiştir. Fakat, 
batıda ve doğuda pekçok 
ülke ilköğretim sorunlarını 
ilköğretim süresini 6 veya 
8 yıla çıkararak %I00 ora
nında çözümleyebilmişlerdir.

Son yıllarda ilköğretim 
alanında karşılaşılan en bü
yük sorunlardan birisi: İlk
öğretimde okul binası ya
pımının yasa emrine rağmen, 
büyük ölçüde aksatılması 
olmuştur

222 sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanunu, her yıl dev
let gelirlerinin %3'ünün ilk
öğretime ayrılmasını öngör
mesine rağmen, I. ve II. 
beş yıllık kalkınma planları 
döneminde öngörülen yatı
rım ödenekleri ile ayrılabilen 
yatırım ödenekleri arasında 

1,5 milyar TL. dolayında 
noksanlık olmuştur. Bugün 
kent okullarının % 50'sin- 
den fazlasında ikili Ve üçlü 
öğretim yapılmaktadır yer 
yer dörtlü öğretime rsştlan- 
maktadır. ikili öğretim nor
mal sayılsa bile, üçlü ve 
dörtlü öğretimin kesin ola
rak kaldırılması gerekmek
tedir. Normal yeni kayıt 
artışının gerektirdiği kapa
site yanında harap okulların 
yenilenmesi kalabalık okul
ların normal şartlara dö
nüştürülmesi, geçici binalı 
okulların yeni okul binala
rına kavuşturulması ve üç 
lü dörtlü öğretimin önlen
mesi için 61.000 in üstünde 
dersliğe ihtiyaç vardır.

Bu savı ya, ayrıca nü
fus artışı için heryıl 5.000 
dersliğin daha eklenmesi 
gerekmektedir. Ecevit hü
kümetine kadar geçen dö
nemde ilköğretimde yıllar 
itibariyle yapılan derslik sa 

yısı ihtiyacın çok altında 
kalmıştır. İlköğretim çağın 
da bulunan 875 000 çocu
ğumuzun okuldan yoksun 
bulunduğu 1973-1974 öğre 
tim yılında 3.361 köyümüz 
halen okulsuzdu. İlk kez 
1974 yılı bütçesinde 
ilkokul yatırımlarına (1973 
bütçesinde ayrıl anın beş 
misli) yeterli sayılacak bir 
miktar ayrılarak nüfus ar 
tışının her yıl için gerektir 
diği beşbinin üzerinde ders 
lik yapılabilmiştir.

İlköğretimdeki derslik 
açığımızı kapayabilmemiz 
için her yıl beşbinin çok 
üstünde derslik yapmamız 
zorunlu olmazına rağmen 
1975 yılında tekrar gerile
me başlamıştır.

İçinde bulunduğumuz 
dönemde ilköğretimde diğer 
önemli bir sorun eğitim sis 
teminin temel öğesi olan 
öğretmenlere yapılan baskı 
ların ve saldırıların giderek 

artırılmasıdır. Huzur ve gü 
ven içinde özgür ol mı yan 
bir öğretmen tep lum undan 
sağlıklı verim beklemek hı 
yal olur baskı ve şiddet 
altında özgürlükleri kısıtla
nan öğretmenlerden özgür i 
gelecek kuşaklar yetiştir- | 
mesi beklenemez.

Çağdaş öğretmenin halk | 
tan ve haktan yana olacağı | 
toplum sorunlarına kendini I 
kapama yerine onlarla ilgi- I 
lenen ve onları dile getire 1 
rek bu sorunların çözümüne | 
katkıda bulunacağı gerçeği I 
yetkililer ve siyasilerce ka I 
bul edilmelidir. Öğretmenin I 
özlük hakları günün koşul I 
larına göre ayarlanmalıdır.

Çağın gereği olarak sü 
ratli değişikliklerin oluşmak 
la olduğu ülkemizde toplu 
mumuzun ihtiyaçlarına bi 
reylerimizin ilgi ve yetenek 
lerine cevap verebilecek bir 
eğitim sisteminin ilköğretim 
de yaratılmasında yenileştir 
me ve iyileştirme çalışmala 
mızın başarıya ulaşması bü 
yük ölçüde eğitim sistemi- ’ 
nin temel unsuru olan öğ
retmene bağlıdır.

CO

Mobilya Çeşitleri□

Radyo Çeşitler miz

Tel. 172 — Gemlik

SİMİ YAKLAŞIYOR
SOBA SORUNUNUZU 
BİZ ÇÖZÜMLERİZ 
BİZE UĞRAMANIZ YETER. 
HER ŞEY TAKSİTLE SATILIR

BAYKAL - KÖMÜR - TALAŞ - ODUN 
SOBALARI 
MERS GAZ SOBALARI
EVSAN KARBÜRATÖRLÜ GAZ
SOBALARI
EMAYE SOBA BORULARI 

ÜÇ KARDEŞLER TİCARETTE

Elektrikli Fırınlar

Emayetaş Fırınlı
Ocakları



SORUMLU MÜDÜR 
EROL GÜLER 

SAHİ Bl
E. GÜLER-H GÜLER

gemük
KÖRFEZ Dizgi ve Baskı : Körfez Basımev

İdare yeri : Şirin pasajı 

TEL.: 79T — GEMLİK
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ALTAN TİCARET - TEL : 281 - No. 49 GEMLİK M
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Memur Sendikaları ve İ 
1961 Anayasası |

tıkandı. Bakın batı demokrasilerine Al- I? 

manya - İtalya - Fransa - Amerika - Ingil- .■ 
tere’ye tümünde memurlar sendikalı 
Hemde grev hakları olan sendikaları var. ■ 
Bizdeki batı demagogları bunları pek ** 
iyi biliyorlar ama bilinçli memur kitlesi- H 
nin yasal hakları kullanması ülkede 
büyük bir uyanışı sağlayacağından bB 
sendikalaşma engelleniyor.

Bu gün 600 bir memur gerek devle- w 
tin, gerekse patronun elinde oyuncak ® 
durumda. Hele son zamanlarda buna S 
eklenen kıyımlarsa bardağı taşıran son *■ 
damla olmaktadır. fl

Memurlar sendikal hakları elde ede- **MS 
bilmek için halkçı bir iktidarı işbaşına getirmek M 
için var gücüyle çalışmalıdır. Bunu kendileri için Ifi* 
ve gerçek demokrasi için yapmak zorundadırlar.

■ . Iİ ■ Müjde Müjde / |
Sayın inşaat Sahiplerine â

İ "ü*â © a s ® t |
Hüseyin GÎİLDAL - Mesut SOYDAN

o .
Her Nevi Cam ve Ayna Çeşitleri
Temiz ve Çabuk Olarak Takılır J

S ■ »g Adres: Pazar Caddesi No. 30 GEMLİK |

Gemlik Fındıcak Köyü 
Muhtarlığından

1 • Fındıcak Köyü, Köy içi mevkiinde köy şahsiye
tine ait tahminen 288 ster Meşe odunu açık arttırma, 
suretiyle satılacaktır.

J 2 - Muammen bedeli (45.000) lira olup, muvakkat 
teminatı (6.500) liradır.

3 - İhalesi üzerine kalan şahış ihale bedelini derhal 
köy şahsiyetine yatıracaktır.

4 - İhale 26/Eylül/1975 Cuma günü saa^t 10’00 da 
Gemlik Özel İdare Köy Bürosunda yapılacaktır

5 * İhaleden sonra odunların tamamını ihale üzerinden 
alan şahsa teslim edilecektir. Teslim işleminden 
sonra hiç bir mesûliyet kabul edilmez. 16.9.1975

I KÖRFEZ BASIMEVİ |
Her çeşit Düğün, Nişan, Nikâh ve 

toplantı davetiyelerini Sayın Müşterilerine ! 
| SUNAR |

■ Gazhane Cad. Şirin Pasajı — Tel 797 — GEMLİK |

1 - Belediyemizce yaptırılacak olan taş dolgu rıhtım 
inşaatları 2490 sayılı kanun hükümler: dahilinde kapalı 
zarf usulu ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 3. Ekim. 1975 Cuma günü saat 15.00 de
ve 16.00 da sırası ile yapılacaktır

3 - ihade iştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün j 
evvel müracaat ile iştirak belgesi elmaları şarttır.

a - İnayet sokak ile kayıkhane taş dolgu rıhtım inşaatı A 
640,760,00 lira olup muvakkat teminatı 29,380,40 liradır. 1

b - Hamidiye mahallesi Tibet oteli ile ılıca deresi I 
taş dolgu rıhtım inşaatı 343,800,00 lira olup muvakkat 1 
teminatı 21,502,00 liradır.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler 1 
dikkate alınmaz.
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SEÇİM Propagandaları Başladı. 6üMer Kahvehanesinde Konuşan

ş. Gökalp; “AP hür leşehbüs diyerek
12 Mart üçte bir senato 

yenileme seçimleri yaklaştık* 
ça siyasi partilerin propagan 
da gezilen de artmağa başla 
nnşvr.

Su hafta i!k propaganda 
.gezisini Katırtı Köyünden baş 
latan CHP Ifçe örgütü Hami 
diye, Fevziye, Şükriye, Cihat 
fr, Şahinyurdu, Adliye Güven 
fi, Yeniköy, Engürücük ve 
Kurtul Köylerinde konuşmalar 
yaparak partiierininin siyasal 
görüşlerin seçmenlere anlat
mışlardır.

Öte yandan AP İlçe örgü 
1ü de köy propaganda gezıle 
rin» sürdürmektedir,

25 Eylül 1975 Çarşamba 
günü Güneyler Kahvehanesin 
d© konuşan CHP İi Yönetim

Kısa Kısa
Atatürk, İlkokulu öğretme 

ni Hacer Uçanlar ve Uso İngi 
Irzca öğretmeni Yavuz Uçan- 
ter'n Oğuz adlı bir oğulları 
oldu.

CHP İlçe Başkanı Da
nış Ekim 20 gün türen Av 
repo gezisinden çarşamba \ 
günü döndü.

Seçimlerin /aklaşmasıyla 
köy yollarının düzeltilmesi de 
başladı YSE nin dozerleri, 
damperli kamyonları köye 
hizmet götürmenin aşkıyla ça 
hpyortar Sor.m Köy işleri Ba 
kam Vefa PoyraZda Bursa'da । 
^oytaz, böylece Bursa YSE 
laşkılaftru. A. P teşkilatına I 
fafcşmaiın* de yakından izleye- 
0®yör. Ama köy kiler tunlara I 
•©çim yaorrr.ı dr/oriar.

Kurulu üyesi Avukat Şerafet- 
tin Gökalp partisinin siyasal 
görüşlerini açıklamış ve «bu 
gün Türkiyede iki görüş ça
tışmaktadır » demiştir, konuş
masına sürdüren Gökalp şun 
ları söylemiştir ”lşçi ,köylü, 
esnaf, memur ve dar gelirli 
halkın partisi olan CHP. ile 
sermayedarların partisi olan 
AP ülkemizde iki görüşü tem
sil etmektedir. AP. hür teşeb
büs diyerek halkın kanını sö
müren ve o kandan bir avuç 
zengin yaratan bir partidir.

Umurbey de
Ekmek Fabrikası
Yapılıyor

Umurbey Köyünde mo- 
derin bir ekmek fabrikası ya
pılacaktır.

Umu bey Belediye Başkanı 
Paris Dönmez bu konuda 
şunları şöylemiştir. "Umurbey 
fırınının geçen yıl çıkan yan-

D. S. 4 te

YORUM
Son günlerde emperya 

fizmin gözcülerinden ilginç 
demeçler duymağa başladık. 
Pek sayın NATO Genel Sek 
relerinin Amerikan Senato 
tuna karşı yaptığı konuşma 
da ; Batı yanlısı ve Ameri 
kaçı AP. nln Senato seçim 
ferinde desteklenmesi ve 
başarı göstermesi İçin am 
bargonun kaldırılması go-

Daha sonra partisinin milliyet
çilik anlayışını belirten Gökalp. 
"Gerçek milliyetçilik- Amerika 
ya karşı haşhaş ekmektir. Köy
lünün ürününü yüksek fiatla 
değerlendirmektir, Türklüğün 
onurunu ulusal davalarda dış 
devletlere karşı korumaktır 
CHP. bunları 7 aylık 
hükümet döneminde göster
miştir.» demiştir.

Oysa daha 5 ayda sözde 
milliyetçi MC. hükümeti başta 
dış politikada ülkemizi ya- 
payanhzlığa itmiş, Kıbrıs’ı

Belediye Ziraat Müh. 
Arsa Bağışladı

Gemlik Belediyesi, ilçe 
Ziraat Mühendîstliğine, iki par
sel arsa bağışladı.

Gemlik Belediye Meclisinin 
18 Ağustos 1975 tarih ve 975 
M. 99 sayılı kararı ile Ziraat 
Mühendîstliğine. Hamidiye 
Mahallesi ılıca civarında (eski 
futbol sağası içinde) iki parsel 
arsa sembolik bir fiatla bağı$-

I lanmıştır. D. S. 4 te

EMPERYALİZMİN OYUNU
rektlğini söylüyor.

Yani diyor kİ :
- Bugün Türkiyeyi yö

netenler Amerikan uyrukça 
sudur. Durum böyle İken 
ve Ecevlt denen CHP lideri 
gün geçtikçe güçlenirken 
uyducu yöneticileri niçin 
ambargoyla zor duruma «o 
kuyorsunuz. Yakında Cum
huriyet Senatosu seçimleri 

taksime kalkmış, köylünün ü- 
rününü hızlanan havat paha
lılığına karşı yükseltmemiştir. 
Daha sonra da Demirellerin 
yolsuzluklarına değinen Gö
kalp «Biz halkı bir avuç ser
mayedara soydurmayacağız, 

devlet kredilerini yakınlara, eşe 
dosta değil halka açacağız» 
demiştir.

Aynı gece Umurbey’de 
konuşan Köy İşleri Bakanı 
Vefa Poyraz CHP. yi komi- 
nistlikle suçlamış, kendi parti
sinin DP. nin devamı oldu
ğunu savunmuştur.

i «Renaissance» 
392 Turist Getirdi

" Renaissance" adlı tran
satlantik turist gemisi 25 Ey
lül Perşembe günü limanımı
za 392 yolcusuyla geldi.

Türlüye ile Fransa arasın
da Turistik geziler düzenliyen 
KEY-TUR firması, bir ay ön
ce limanımıza turist getirerek 

D. Sa. 4 te

yapdacak, ambargoyu seçim
lerden önce kaldırın kî halk 
uyducuları başarılı şansın 
ve oyunu versin.

Bu demecin yankıları iç 
politikada tepki yaratınca 
Sayın Demirel kibar bir dil 
ile uyducu olmadığını anlattı. 
Dedi kİ : Kimse Türkiyenin 
İç İşlerine karışamaz. ! Çok

Konuşmacı Ş e raf ettin Gökalp

İlköğretim Örgütü
Motor!u Bir Araca
Kavuşturulmalı

Gemlik İlköğretim örgü
tünün motorlu bir araca ihti
yacı gün geçtikçe artmaktadır.

Merkeze bağ? 21 köy ve 
Armutlu Bucağına bağlı 5 köy 
ilke k -ki ile ilişkili olan Gemlik 
İlköğretim Müdürlüğüne bağh 
15* ilkokul öğretmeni çalş- 
maktad.r. Çoğunluk köylere 
düzenli bir ulaşım olanağı olma 
ması nedeniyle böhassa uzak 
köylerle ilişki kurulamamakta 
ile merkez koy ares-nda k^şm 
ılişk.iec ezrlmektacfcr.

Eğitimde etkinliğin sağ
lanabilmesi ve köy okulianyla 
ilişkinin kurulabilmesi için Gem 
Irk İlköğretim örgütünün mo
torlu bir araca ihtiyacı artık 
zorunluluk kazanmıştır.
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DİLDE KARSI DEVRİM
KADRİ GÜLER

“Ülkesini, yüksek bağımsızlığını ko- | 
rumasını bilen Türk Ulusu dilini de ya- 1 
bancı diller boyunduruğundan kurtar- 1 
malıdır." 3

Atatürk'ün dil konusundaki görüşü | 
bağımsızlık anlayışıyla eşdeğerdi Madem J 
ki Türk Ulusu bağımsızlığını kazanmıştı, I 

; bunu dildeki yabancılaşmada da gös- | 
[ termeliydl. Çünkü Osmanlı İmparatorlu- | 
, ğu zamanında saray çevresi ile helk a- fl 

rasın da dilde büyük ayrılıklar vardı. Sa- S 
ray arapça, farsça ve türkçe karışımı | 

» yeni bir dil ortaya çıkarmış ve buna Os- S 
; manlıca demişti. Oysa halkın dili Türk- | 

çeydi. I
Bu ikilemin ortadan kaldırılması, di- g 

’ limizin yabancı egemenliğinden kurta- 1 
! elması, dilimizin zenginliğinin ve değe- i 
- rinin araştırılması ve işlenerek geliştiril- I 

» mesi amacıyla Türk Dil Kurumu kurul- | 
t muştu. Asıl dayanağı devrimci bir anla- 1 
r yış ve bilimsellik olan Türk Dil Kurumu | 

I 1932 yılında başlattığı özleştiricilik çalış- 1 
! malarını güunümüze değin sürcürmüş- | 

tür. Bir çok kez kendi başkanlığında | 
toplanan dilcilerde tartışan Atatürk beş | 

ı zamanlarında dil çalışmaları da yapı- | 
; yordu. Uzay (feza), artı (zait), eşit (mü- | 
[ savı), çap (kutur) er, subay, teğmen, yar- | 

bay, albay v.b gibi birçok yeni sözcüğü | 
. Türkçemize kazandıran Atatürktür. | 

Türk Dil Kurumu Atatürk'ün ölmeden 3 
ulusuna bıraktığı devrimci kuruluşlar- a 

' dan biridir. Atatürk’ün ölümü ile kendi i 
[ ni ortaya çıkaran karşı devrimciler her I 
[ fırsatta devrimci kuruluşlara saldınmak- 1 
1 tan çekinmiyorlar. Dil devrimlnl gecik- | 
t tirrriek için ellerinden geleni yapıyorlar i 
* Söyleşine eli kalem tutan üç beş çey- i 
> rek aydın kendileri gibi yayın organla S 
; rında dil devrimlne ve dil bilginlerine ® 
; karşı söylemedin söz bırakmıyorlar. | 
' Bunlara göre : «Dilde devrim olmaz; dil I 
! yavaş yavaş gelişirmiş» «Dili devlet zo- 1 

ruyla değirtirmek İstiyorlarmış» «Dilde | 
; ırkçılık yapılıyormuş, *’DII bozuluyor” 
[ muş, "Baba oğul anlaşamaz olmuş” ve 
: “Yeni dil dış Türklerle bağımızı koparı- 
! yormuş"... Daha neler neler...

Bu tutucu bağnaz kafalar Osmanlı 
artıkları okula (mektep) öğretmene (mu 
allım), öğrenciye (talebe)' sözlüğe (lügat) 

1 dergiye (mecmua) yatırıma (plasman), 
batıya (garp), basına (matbuat) demek is 
temektedirler. Ama bu sözcükler tama
men ulusça benimsenmiştir. Şimdi ay
nı kişiler halk tarafından tutulmağa baş 
(anan koşul (şart), bildiri (beyaname),

D. S. 4 te

dış haberler
Dünyanın
En Pahalı Uçağı
Tonıcat F-14

VÂSHİNGTON- Ajans 
lar- Amerikan Deniz Kuv
vetleri ile Iranın talip 
olduğu TOMCAT F-14 uçak 
larmın fiatı 300 Milyon TL,

Newyork başlıklı ha
berde belirtildiğine göre 
Amerikan Deniz Kuvvetle
ri ile İran TOMCAT uçak
larına ilk talip olanlardır.

Tomcat uçaklarının bi-

yanın en pahalı uçağıdır 
demişlerdir.

Amerikan Deniz Kuv
vetleri F-14 lerden şimdi- 
diye kadar 390 adet ısmar
lamış olup 140 adedini tes
lim almıştır. İran ise 80 a- 
det Tomcat E-14 almak i- 
çin teşebbüse geçmiştir 1- 
ranın istediği uçaklar an
cak yılbaşından sonra par
tiler halinde teslim edilebi
lecektir.

Tomcat uçaklarının en 
büyük özelliği çift iskeletli 
oluşudur.

F-14 Tomcatların 
Özellikleri

VÂSHİNGTON- F -14 
TOMCAT uçaklarının bu
gün dünyanın en pahalı U- 
çağı olduğu ve başta Ame
rika Deniz Kuvvetleri ol
mak üzere İranın da buu- 
çakları sipariş ettiği bildi
rilmektedir. Tomcatların ö- 
zellikleri şöyle sıralanabi
lir.

1. Sesten 2,5 defa da
ha fazla bir sürata sahip 
olup fiatı 20 Milyon dolar 
( 300 Milyon Tl.) dir.

MMıMMBMUi'l Mîtiı'it î M ©Tîı J 1ı ı ü ı®ıT > -ı'Hrı--r rint» fıı'Ml 1 ıtıtf rı rıır ' -

rim fiatlarına 2 milyon do
lar daha ilave edilerek fi- 
atı 20 Milyon dolara (300 
Milyon Tl.) çıkarılmıştır.

Bu konuda açıklamayı 
yapan ABD Savunma Ba
kanlığına yakın çevreler, 
böylece TOMCAT lar dün-

Gemlik 
Körfeze
Abone Olunuz

2. Elektronik beyinle I 
donatılmıştır.

3. Çift iskeletlidir.
4. 45 bin fit yüksekli

ğe çıkabilmekte ve hedefe 
40 Km. yaklaştıktan sonra 
füzesini atarak dönebil - 
mektedir.

şiir köşesi
DERLEMEN İNTİZAR

Hangi rüzgârdı umutlarım yitiren
Ilık akımlı o ilk akla gelinen
Dalga dalga dolayımla kaldı bir söz
Bir bütündük sevgiyle şimdi sanki etrojen

Bilinir - bilinen Bilinmez her sözde sövülen
Sanki yalan - belki talan vaadlerde verilen 
Salpa salpa olayımla gör gel ki çöz 
Pislettik altımıza cafer ilen bez ilen

Körebe değil HAYAT saklanamaz bilinen
Şefaatten acınmaz bir parmaksa kesilen
Varsa yoksa hayâle dalan bilki iki göz 
Kokuşur etrafa I SIÇRATILAN - EŞİLEN

Fikri ATEŞ

Yüzünün pembesi gül gibi solsun

Aşkın ızdırabı kalbime dolsun 

Koncan açmadan yaprağın solsun 

Derdine derman bende bulasın

Kıyamete kadar süründe ölme

Her zaman yaş dökde bir güzel gün 
germe

Oturduğun yuvanda bahtiyar olma 

Yuvan dağda da perişan olasın

Durmuş EYBÜR

t İL 2K
Gemlik Öğretmenler Derneği Başkanlığından

27 Eylül 1S75 Cumartesi günü saat 10.00 da yapılması gereken olağan yıllık kongremiz 
çoğunluk sağlanamadığından 11 Ekim 1975 cumartesi gönü saat 1C.00 da 27 Mayıs İlke" 
kulu salonunda yapılacağından, sayın üyelerimizin bilgi edinmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1 —•' Açılış ve yoklama — 2 — Divan başkanlığı seçimi ve saygı duruşu — 3 — Yö
ne ti in ve denetleme kurulu raporlarının okunması 4 — Yönetim ve denetleme kuru
lu raporlarının gürüşülüp ve aklanması 5 — Yeni yönetim ve denetim kurulu üyele
rinin seçimi 6 — Dilekler ve kapanış
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ke o 1 • • •ım seçimleri için
| Gemlik’liler

ne diyor..! nopırtaj < h.söleh

12 Ekim 1975 Paxar gü- 
| nü yapılacak olan Cumhu- 
I riyat Senatosu 1/3 yeuile- 
ı me seçimlerinde Bursa Se- 
| natörlüklerini hangi parti- 
I ierin paylaşacaklarını Gcm- 
I lik’li çeşitli meslek gru- 
| bundan seçmenlere sorduk, 
1 onlar yanıtladılar.

Seçim tahminlerini 12 
ekime kadar bu sayfamızda 

I bulacaksınız.

: MUSTAFA KALYON
seyyar köfteci

p - Ben aslen Malatya’lı- 
| yun. Ve Eeeyir’çiyim. Bu 
I seçimlerde Borsa’da CHP 
I 2 AP 2 Senatör çıkaraca- 
I ğını sanmaktayım. Ama 
ı bakarsın CHP 3 senatör çı- 
I kararak sû priz de yapabilir.

MEHMET SEVİNÇ
RESSAM-Em. ÖĞRT.

Türkiye’de seçmen ar
tık futbol takımı tutar gibi 
parti tutmıyor. Ezilen halk 
yığınları 12 Ekim de CHP 
saflarında toplanacağı Ka
nısındayım ve tahminime 
göre AP nin Bursa kalesi 
bu seçimde yıkılacak. MSP 
ve CHP nin AP den birer 
senatör alacağını sanıyorum 
Sonuç CHP 2 AP 1 MSP I'

ŞÜKRET SOLMAZ
MANAV

AP bu seçimlerde bir 
senatörünü kaybedecek sa
nıyorum. CHP bütün Tür
kiye de olduğu gibi Bursada 
da ilerleme kaydetmiştir. 
Tahminim CHP 2 AP 2 se
natör çıkaracaktır.

TEVFİK SOLAKSUBAŞI
Sanayici - Bel. Mec. Üyesi

Benim kanıma göre bu 
seçimlerde de bir değişiklik 
olmayacak. Yani AP yine 
3 senatör çıkaracak, CHP 
ise bir.

İSMAİL IŞIK
AKADEMİ Öğrencisi

Bursa da şanşı yine AP 
de görüyorum MSP, AP nin 
bir adayını alacağa benzer. 
Tahminim AP 2, CHP 1, 
MSP I dir.

SAHABETTİN BIÇAKÇI
TATLICI

Bu seçimlerde Bursa 
da AP^yine önde gidecek
tir. CHP ve MSP de birer 
senatörlük alacaklar kanı
sındayım.

MEHDİ AÖRI
Eski Sendikacı-İşçi
MSP Bursa da AP nin 

tabanını çalmasaydı şans 
AP nin idi. Ama şimdi iki 
partinin şansları ortaktır. 
Tahminime göre CHP ve 
AP 2 şer senatörlük alacak 
lardjr.

İBRAHİM AYDINLI
RADOY PLÂK SATICISI

Bu seçimlerde oylar 
kardeş payı olacağa benzi
yor MSP. ye Bursa da şans 
tanımıyorum CHP. 2 AP. 2

MEHMET AYAR
KİTAPÇI

Bursa da AP kavvetliy 
di ama CHP senatör sayısı 
nı 2 ye çıkaracaktır. Duru 
mun 2-2 olma ihtimali kuv 
vetlidir.

SÜLEYMAN ARSLÂN
FOTOĞRAFÇI

Ben seçimlerde şansı CHP. 
do görüyorum- Sebebi ise 
gezdiğim bütün yerlerde 1 
eski AP. liler CHP. li olmuş i 
Bu yüzden tahminim belki 
başkalarınkinden değişik o- I 
lacak ama bana göre : CHP.
3 AP. I senatör çıkaracak- < 

tır. MSP. ye şans tanımıyorum

FAZIL ÇAVDAR '
AYAKKABI SATICISI

Şansları ortada görüyo- 1 
rum. Senatörlükler paylaşı
lacağa benzer.

Mustafa Toplu
Sandalcı - Makinist
Seçimlerde şanslar or- < 

ta galiba. Ben öyle sanıyo 
rum. Yani CHP 2 AP 2 se 
natör çıkaracaktır.

kim ne ödedi
İKİNCİ BÖLÜM

H. İbrahim Akyol Zahireci 27690.—
Fehmi Aydın a 4215.-
Kemal Harikaya Sandık imali 1107.—
Nedim ipek Nakliyeci 1440.—
Nurettin Kzrdeştuncer * I0İ925.—
Enver Çelik 16915.—
Hazım Hakikat K. Yemişçi 385.—
Halil Hakikat 9 595.—
Necdet Ülkü I Oş. Müt. Boş beyan. verilmiştir.
Hüseyin Karakaş Nakliyeci 1305 —
İbrahim Aydın
Ahmet Kaynatma

Mütabid
Nakliyeci

243865.—
7830.—

Mümin Kuzey Kasap 2510.—
Mamdi < c 2405.—
Bilgin üstüne! Marangoz 32)0.—

Merie Zey, Yağ Tie. 30.—
İsmail Uysal 2^ey< İmal 2165.—
Celal Acar Ambalaj San» 4230.—
Ali Bakar 1»Ş. Müth. 15075.—
Esat Akay Motorcu Beyan, verilin iştiş.
Hakkı Peker 12380.—
Mustafa Üstünci Berber Vergisiz

I ® ®

UÇ KARDEŞLER
I IJ CIR E I
i EROL 01} L E R

İstiklal Cad. No. 25 — Ziraat Bankası Yanı
Tel. 172 — temlik

KIŞ MEVSİMİ YAKLAŞIYOR
SOBA SORUNUNUZU
BİZ ÇÖZÜMLERİZ
BİZE UĞRAMANIZ YETER.
TAKSİTLE SATIŞLAR

BAYKAL - KÖMÜR - TALAŞ - ODUN
SOBALARI
MERS GAZ SOBALARI
EVSAN KARBÜRATÖRLÜ GAZ
SOBALARI
EMAYE SOBA BORULARI

ÜC KARDEŞLER TİCARETTE

Radyo Çeşitlerimiz

E ektrikli Fırınlar

Emayetaş Fırınlı
Ocakları
Mobilya Çeşitleri



SORUMLU MÜDÜR 
EROL GÜLER 

SAHİ Bl
B. GÜLEU-H. GÜLER

gemUk
^KÖRFEZ

'TORBirn mı o ıciı im c
[İdare yeri $ Şirin pascjı

TEL.: 79T — GEMLİK 
। Dizgi ve Baskı ; Körfez Basımevi 
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İMy inşaatçı ve Soğuk
Demirciler

BORU-^AN JR1RO1FÎ1L 
MİATLARIMIZI 

. «ÇltlYODUI
10X10X1. ■ 
20X10X1
30X10X1
30X20X1

3 50
4.50
5.00

ALTAN TİCARET - TEL

NAKLİYE EKSİ» HANI 
72 Sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifinden

Birliğimiz adına Kooperatifimizden muhtelif vilâyetlerdeki Mümessilliklerimize 
sev kedi leeek zeytinlerin ve Ankara'dan Kooperatifimize getirilecek boş ambalaj san
dıklarının kamyonla nakliye işi 30/Eylül/1975 Tarihine rastlayan Salı günü saat 11. de 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.

Mukavele mahiyetindeki şartname, Kooperatifimiz merkezinden mesai saatleri 
dahilinde görülebilir.

Eksiltmeye iştirak edecek firmaların ihale günü saat lo'a kadar 5.ooo,- Lira ge
çici teminatını Kooperatif veznesine makbuz mukabilinde yatırmaları ve tekiif mek
tuplarını da aynı saate kadar ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

149o Sayılı Kanuna tabiolmayan Kooperatifiniz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine vermekte serbesttir.

ü

m

30x30x1 > 8.10
2ox4ox1,2 = 9.oo 
25x4ox1,2 = 1o.65
4ox4ox2 = 16.1 o 1 “t?
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güzel ama bu sırada Ameri
ka Birleşik devletleri Baş
kanı Gerald Ford'da

- Amerika ulusal çıkar
ları için başka ülkelerin iç 
işlerine karışacaktır. Demez 
mi...!

Buna sayın Demirel ne 
yanıt verir bilinmez ama Bi 
linen şudur ?

Bugün emperyalizmin 
son odak noktası olan Ka
pitalizm, dünyayı sömürme 
yoksulu daha yoksul yapma 
ellerindeki artık değerleri 
ni (üretim fazlalıklarını) 
tüketmek, egemenliklerini 
korumak ve dış pazarlarını 
ellerinde tutmak İçin dün
yayı kana bulamaktan çe
kinmemektedirler, Bu ne
denle de Merkezi Haber 
alma Örgütü (CİA) ile her 
ülkenin iç işlerine burunla 
rını sokmaktadırlar. Hele 
uyduculartnı bulurlarsa...

Son yıllarda Amerikan 
var i darbelere bir göz. ata 
hm. Bunu daha İyi görü
rüz.

Şili de halkın oylarıyla 
yönetime gelen Sosyalist Ai
len'de bakır madenlerini 
ve İşletmelerini devletleş
tirince (halkın malı yapınca) 
CİA tarafından yetiştiril
miş uyducu genara İlerce 
devrildi.

1967 yılında Yunanista
i» • j T * * * OeF C» ö

geçiren Albay Papadopulos 
bir CİA ajanı olduğunu ve 
darbeyi Amerikan desteği 
ile yaptığını açıkladı.

1974 te Kıbrıs'ta Ame 
rikacı Yunan Albaylar Cun 

tasının hazırladığı Sosmo» 
darbesi yapıldı. Ame Lee 
vrt’in Kıbrıs Harekâtı beea 
engelledi.

1974 te Kıbrıs ta dar
be gerçekleşmiş e İtaydı 
Amerikan Emperyalizmi be 
ğün Kıbrısta egemen ola
caktı. Ama oyun Urzulde 
Şimdi yeni bir oyun sahne 
lenlyor. Hemde Amsrikea 
çıkarla rina yarar bir biçim 
de. Oynayanlar ise Dankta t 
Demirel İkilisi.

Bağımsız Federe Terk 
Devleti tezi Amerikan çı
karlarına ters düşmekteydi 
ve oynanan oyunla Kıbrıs 
bir oldu blttiye getirilerek 
Bağımsız Kıbrıs Türk Dev
leti haline getirilmek iste
niyor. Yani Kıbrıs taksim e 
diliyor. Kibrisin taksimi ise 
orta doğu ve Akdenizde Ame 
rikan egemenliği demektir

Ziraat Mühendisliğim
Belediye mec’isinin bu 

karan ilçe Ziraat Mübendm 
fiğ ince sevinçle kerşf lanmış vs 
başta Belediye Başkanı 5e 
tüm meclis üyelerine teşekkür 
edilmiştir.

Ekmek Fabrikası
omda yanmasından sonra 
köyümüze açılan yeni hne 
ihtiyaca cevap vermemekMfife 
iieride bir sorun haline gelecek 
olan ekmek işini kesin son jca 
bağlamak için Beleriyoruz 
ekmek fabrikası yarmağa ka
rar vermiştir. Ekim ayında

Han
1 - Belediyemizce yaptırılacak olan taş dolgu rıhtım 

inşaatları 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı 
zarf uaulu ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 • İhale 3. Ekim. 1975 Cuma günü saat 15.00 de I 
ve 16,00 da sırası ile yapılacaktır.

.3 - Ihade iştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün 
evvel müracaat ile iştirak belgesi almaları şarttır.
• • İnayet sokak ile kayıkhane taş dolgu rıhtım inşaatı 

640,760,00 lira olup muvakkat teminatı 29,380,40 liradır.
b - Hamidiyc mahallesi Tibel oteli ile ılıca deresi 

taş dolgu rıhtım inşaatı 343,800,00 lira olup muvakkat 
teminatı 21,502,00 tiradın

4 - Pofta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler 
dikkate alınmaz.

Dilde Devrim
doğal ‘ (tabii) yaşam 
(ömür) örneğin (me
selâ) olasılık.(ihtlmai) 
v.b sözcüklere savaş 
açmışlardır. Öylesine 
ki bu sözcükleri kul? 
lanan devlet adamları 
işlerinden edilmeğe 
başlanmış bu sözcük
leri kullanan liderlerin 
konuşmaları alaya a- 
Immak iştemiştir. Ba
zı köşe başı fıkracıla
rı bunları kullanan
larla her gün sataş

•noktadırlar oma yazılarında dc 
Türk Dil Kurumunca özleştirilmiş 
sözcükleri farkına varmadan kul
lanmaktadırlar.

Tanzimatçın sonra yazılan 
kitaplarda kullanılan Türkçe söz
cük oranı %3S - 40 iken bugn 
bu oran %80 - S5 e yükselin iftir | 

Su da karşı d&rrimcilere karşı dil- I 
deki derrimi savunanların başarı
sını kanıtlar. Atatürk devrimlerin- 
cen biri o/on dîl d evrimini devlet 
korumalı ve adli dilde, resmi y©> I 
zışma dilinde öz türkçemîzîn kul- î 
lontlmosın* zorunlu krlmobdrr.

yapımı başlanacak olan Ekmek 
Fabrikası en kısa» zsTianda 
bitirilerek köylünün hizmete 
girecektir./

Renaıssance
İznik ve Bursa’daki tunsak 
yerleri gezdirmişti.

392 Fransız ve Ingie 
turistle sabahm erken SMdft- 
rinde öze! oto'aria Bursa «e 
izrak'i ziyaret eden ’Rensîssc- 
nce" yolculan ilçemizi çok 
beğenmişler ve bol bol fotoğ
raf çekmişlerdir.

”Renaıssance'* turist ge
misi aynı gün tımar.ımııdın 
ayrılmıştın


	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\6 Eylül 1975\6 Eylül 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\6 Eylül 1975\6 Eylül 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\6 Eylül 1975\6 Eylül 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\6 Eylül 1975\6 Eylül 1975 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\13 Eylül 1975\13 Eylül 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\13 Eylül 1975\13 Eylül 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\13 Eylül 1975\13 Eylül 1975 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\20 Eylül 1975\20 Eylül 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\20 Eylül 1975\20 Eylül 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\20 Eylül 1975\20 Eylül 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\20 Eylül 1975\20 Eylül 1975 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\27 Eylül 1975\27 Eylül 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\27 Eylül 1975\27 Eylül 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\27 Eylül 1975\27 Eylül 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\9. Eylül 1975\27 Eylül 1975\27 Eylül 1975 Sayfa 4.JPG

