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HAFTADAN 
HAFTAYA

İNÖNÜ ve TRT
Şaban Kt>r«->taş Televizyonu ismet 

İnönü’nün ölüm yıldönümünde, birproğ 
ram yapmak gereğini dahi duymamış 
tır. Sadece haberlerde, bir-ikl dakika a- 
yırmaktan başka bir şey yapmamıştır 
TRT İsmet Paşa için.

İsmet İnönü ilk Genel Kurbay Başka 
rutin*.

Garp Cephesinin başarılı komutanı
dır, Mustafa Kemal’in deyimiyle ” Türk 
Ulusunun ters dönmüş tarihini değişti
ren* adamdır.

Lozan delegasyonu başkamdir. Bi
rinci ve ikinci Lozan barış toplantılarının 
unutulmaz asker-diplomatıdır.

Atatürk’ün en uzun süre başbakan
lığını yapmış kişidir.

Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Cum
hurbaşkanlığıdır.

E . Kısaca Türkiye Cumhuriyeti'nin te- 
melinde harcı, alın teri olan adamdır İs
met Paşa.

Ve Cumhuriyet TRT’si bu İsmet Pa- 
şa’yı anmak gereğini duymamıştır. Bu
na cüret edebilmiştir.

Buna fazla şaşmamak gerekir. Zira 
bugün TRT’nin başında bulunan kişi, 
yargı kavrarlarını çiğneyen ve Genel Mü 
dürlük niteliği olmadığı, yargı kararlarıy 
la saptanan birisidir. Bu kişi, Genel Mü 
dürtük koltuğunu yasalara rahmen iş
gal eylemeye devam etmektedir.

Yargı kararlarına ters düşmüş bir ki 
şinln, ulusuna da ters düşmesi kaçınıl
mazdı^-.

İsmet Paşa tartışılabilir, tartışılmah- 
dırdaj. İsmet Paşa eleştirilebilir, eleştiri 
lebilmelidirde... Fakat İsmet Paşa anılır, 
anılmalıdır da...

TRT’nin başındaki kafa, bu konunun 
şakâya gelir yanı olmadığını anlamalı- 
ve anlayacaktır da...

Kurtuluş Savaşı önderlerini TRT’de 
anmak kadir şinaslık olmaktan da öte, 
•görevdir.

Bu görevi savsaklayan TRT işgalci
si, bir kez daha hangi çarpık zihni
yetin adamı olduğunu ulusa göstermiş 
tir.

Ve bu kişi, bir sürü sorumluluğunun 
yanına bir yenisini daha eklemiştir.

Ve bu kişi, bu sorumluluklarının he
sabını bir gün mutlaka verecektir.

Yargı kararlarını tanımayan bu kişi, 
tarihi de tanımayacaktır elbette.

Tarihin ve ulusun yargısı önünde mahkûm 
olacaktır bu kipi.

Ve o günler d» fazla uzak değildir.

M. Cengiz Göral

Kongre ilânı
AKINCILAR DERNEĞİ GEMLİK ŞUBESİ

Kongremiz 16 1 1977 Pazar günü saat 10.30 da 
Cana hor iy et Alem Akmantar Pasajı Kat 2/14 deki ad- 
türemizde yapılacaktır. Bütün üye ve gönüldaşlarm teş
riflerini rica olnnur. idare Heyeti

Gundeoa ;
f Kar'aa-ı Kerim — 2 Yoklama — 3 Kongre baş- 

kanlık divanısın seçimi — 4 Faaliyet raporunun okun* 
ması — i Hesapları tetkik heyetinin aeçilmeai — 6 İbra 
7 idare heyetinin seçilmesi —- 8 Dilek ve temenniler 
9 Kur’aa-ı Kerim ve Kspanış

KÖRFEZ

şiir köşesi
ÎEVVAAAHH!

Bu dünya şeytanları çıldırtır, (!) 
Sokaklarda g:zli bir ölüm ! dolaşıyor 
Biliyoruz ölüm bir kaçınılmazlık 
Yaşayan kazayen ! yaşıyor

Onsekiz yaşın heyecanıyla
Kaldırdı elini haksızlığa bir çocuk
Vurulup yıkıldı kaldırımlara 
Gözlerinde taş kesildi mutluluk 

Özlemlerimizi güneşe çizdik 
Türküler yaptık sevgiye barışa 
İstedikki tutsak olmasın insan ! insana 
Ama sözümüzü geçiremedik taşa

Ateşi içtik su diye
Susuzluğumuz okyanuslardan büyük 
Avucumuzda pırıl pırıl bir günah! 
Düşman kesilmiş bize usumuz ?

Vurulup ölen önsekiz yaşın sevincidir 
Ümittir mutluluktur
Küçüklüğümüzün öcünü çiçekten alıyoruz 
O, ne sağcı ne solcu sadece bir çocuktur.

MUSTAFA YAZICI

Atatürk
19 Mayıs 1919 da Samsun’a ayak bastı. 
Türklüğü esirlikten kurtarıp,.
Özgürlük savaşını başlattı.

29 Ekim 1923 te Cumhuriyeti kurdu 
Yaptığı devrimlerle yurdumuzu 
Uygarlığa kavuşturdu.

10 Kasım 1938 de öldü dediler ATATÜRK. 
Ölünceye kadar son Türk 
Ölür mü hiç ATATÜRK l

ILGIN KARACA 
.Yücetepe İlkokulu 3/B

An ıttepe/ANK AR A

İLÂN ve ABONE 

Kongre İlanları 100 TL. 
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL.

Sayfa 2

I
Dizgi ve atkı :

TEL. : 7®T

Liradır,

Rssmi llAnlar tek «ütün cm.ti 30 TL.
Mahkeme ve lora ll&nlan sütun cm.si 15 TL 

özel 1 (Anlar pazarlıkla alınır.

SAHİBİ HÜSEYİN GÜLER 
GENEL YAYIN MÜD. KADRİ GÜLER 
SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL

Körfez Baaımevi - Şirin Pasajı

Abone : Yıllık 25 6

idare Yeri ; Gazhane Cad. Şirin Paaajı

GEMLİK 
İLAN VE

KÖRFEZ GAZETESİ
ABONE FİATLARI

İşte x aşanı
İşte bir küçük oda 
Yaşantımızla dolu 
Bir köşede çarşafsız yatak. 
Üzerinde kirli yorgan. 
Bir köşede siyah tencere 
İçinde bir baş soğan.
Biraz yag, oıraz tuz, 
Kokusu dağılmış etrafa 
Bir köşede gene bir adam 
Gömülllüş kitaplar arasına 
Ümutla dolu içi.., 
Çalışıyor hukuk diye adalet için 
Yazıyor, çiziyor ukuyor.......
Öylesine dalmuşki... 
Biran kaldırdı başını 
Duydu kokusunu pişen yemeğin 
Birkâşık koyda tencerenin kapağına 
Bir dilim buğday ekmeğiyle 
Yedi, banarak yemeği.

MEHMET ALİ TÜMER
Yeniyol End. Mes. Lisesi / Bursa

Kitap

Bilgiyi, eğitimi öğreten 
Okula gelmeyi bildiren 
Okumayı, yazmayı 
Sensiz öğreten, 

Okul insanın cam 
Okul insanın kanı 
Bilgiyi öğreten 
Canlı varlığı.

Okula gidersin, 
Bilgi öğrenirsin, 
Sokağa gidersin, 
Oyun öğrenirsin.

11 Eylül İlkokulu 4/A Sınıfı 
FİLİZ ÖZEROL

Nöbetçi
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HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE?

Fİ ATI 25 KURUŞ 3 OCAK 19T6 CUMART18İ

Orta Doğunun En Büyük Gübre Fabrikası Olacak

Azol S®ip 6öie Tesisleri
Tokar’da İkramiyesini
Alamayan 300 İşçi
Direnişe Geçti

1977 de llreîime Seçecek
Yapanına iki yıl öne? 

şlanan Gemlik. Azot Sana* 
,ı Fabrikasının 1977 yılında 

(irileceği öğrenilmiştir.
Yapım ve montaj gider* 

•tinin 1 milyar liraya çıkacağı 
•rfvnin adilen tesislerin, orta 
ucğunun en büyük Gübre 
rabrikası olacağı ve Türkiye- 
nin tüm gübre gereksinimini 
karşılayacağı ilgililerce belirtil 
miştir.

Fabrika yapım çalış
maları hakkında bilgi veren

1977 Üretime Açılacak Olan Gemlik Gübre Tesisleri Görülüyor.

Küçük Esnaf Sanatkârlar 
Demeği Seçimleri Yapıldı

Kış Bitiyor

Okullara Ayrılan Kömür Yeni Geldi
Gemlik Esnaf ve Sanat 

karlar Derneği seçimleri ge
çen hafta içinde yapıldı.

Dernek Başkanlığına yi
ne Şükret Solmaz getirildi. 
Yönetim Kurulun öbür üye
liklerine ise Ahmet Danış 
2. bşk, Ziya özdoğru sekte 
terliğe &gün Bol, Tuncay Bo

Kadir, Akta ,ı. Ibr.ıhl p Ko-

TOKAR Müdürü ÖZKAN A- 
ğış şunları söylemiştir. "Tesis 
fer 220 bin metrekarelik bir 
alanda yer almaktadır. İnşaat 
iki üniteden meydana gelmek 
tedir. Birinci ünite üretim gru 
bu. Bu grupta amonyum, nit 
rat, kalsiyum ve nitrik asit 
tesisleri yer almaktadır. İkin 
ci grupla ise depolama ve 
paketleme üniteleri bulunmak 
tadır. Tesislerin yapımı ile yıl 
da 600 bin ton gübre üretile 
çektir. Ayrıca tesislerde 400 

çaş. İsmail Sayan, İsmail 
Sütçe da de üyeliklere geti
rilmiştir,

Derneğin Denetmenlikle* 
rine Mehmet Dikiç5, Oktay 
Duran Hüseyin İnan Haysi
yet Diyanına Fehmi Şahin. 
Mehmet Ünver ve Faik Tum 
ba seçilmişlerdir, 

bin ton da nitrik asit üretile
cektir. Kalsiyum nitrat tama
men yerli kaynaklardan üreti 
lirken amonyum ham madde 
si dışarıdan ithal edilecektir. 
Fakat 1976 yılında tesislere 
ek olarak Amonyum ünitesi 
eklenecektir. Üretim deneme 
çalışmaları.. |ağustos ayında 
başlayacak 1977 yılı başında 
da üretime geçilecektir. TO
KAR firması, tesisleri Azot 
Sanayi Genel Müdürlüğüne 
üretime geçmiş şekilde teslim

Okulların 15 Ekimden 
açılmasından bu yana bir ço 
ğunda kaloriferlerin kömür 
yokluğundan yanmaması öğ
renci velilerince şikayetlere 
yol açmıştır.

Gerekli tetbirl rin zama
nında alınmaması ürerine 
okul kaloriferirinde toz kö
mürler yakıtmış fakat bu yön 

edecektir.

TÜRK İŞÇİ VE TEKNİT
ELEMANLARI ÇALIŞIYOR

Tesislerin yapımında tamamen 
Türk emeği bulunmaktadır, 
TOKAR şirketinin ortak oldu 
ğu Fransız firmasından 6 tek 
nik elemen montaj dı kontro 
lör yapmaktadır. İşyerinde 
500 e yakın Türk işçi ve mü 
mühendisi çalışmaktadır.

temle hiçbir * temin edile
memiştir. Sıcaklığa 9-10 ce 
rec«ye düştüğü
öğrencüv svufa ceket w 
ptrio'ula girmek zorunda 
kaimtşİBKkr.

^^•a» yapdaa ödenek* 
verikneş» kömür 

dtğlLmmtfk geç drraçma $e- 
beb olmuştur.

Gemlik Azot Sanayi Te
sisleri TOKAR yapım bölümün
de yılbaşı ikramiyelerini alamı 
yan 300 işçi direnişe geçti.

İşveren TOKAR Fir
ması ile. Türk İş’e bağlı YgI 
İŞ Sendikası arasında yapıla ı 
toplu sözleşme gereği, yılba 
şında işçiye ödenmesi gerekli 
tam aylık tutarındaki ikrami
yenin ödenmemesi üzerine 
işyerine giden işçiler kart bas
tıktan sonra toplanarak ikra
miyelerin verilmesini istiyerek 
çalışmamışlardır.

OLAYLARIN GELİŞMESİ

İşveren ile yapılan toplu 
sözleşme nin 10/j maddesine 
göre «işyerinde en az bir yıl 
çalışmış sendikalı işçiye her- 
yıl başında tam aylık ücret 
tutarında ikramiye verilir. İk
ramiyenin veriliş tarihinden 1 
yıldan az. 6 aydan çok çalı 
şan işçiye çalışılan her ay i- 
çin 20 saat üzerinden hesap 
edilerek ikramiye: i ödenir, 
denilmektedir.

İşveren bu ikramiyenin 
yansını 31. 12. 1975 tarihin
de. yansını da daha sonra 
vereceğini işşilere duyurmt $. 
işçiler ise ikramiyenin tama
mının ödemesini istemişler
dir. Buna uyutmayınca 2 O 
cak cuma günü işyerine ge
len işçiler kMt başmışlar fa
kat çahşmararştadar.

laçriar direr işe başUma 
dan önce içmenin tutumun 
Yol iş Sun Akası KgMarina 
duyurduk fakat rorgflka durum 
ile igü» ç^is?mde bulunmadı 
hattatta almak için direndik»

DLerûş üzerine 
İs verine gelen sendika yet- 
k»*an. evecen !• görüşmüş 
*• fcarray^erm tamamım 
öni.<ndokı cuma günü öde 
neceği ac * *annvş*r.



fdars değişmeyen memur maaşları, üretlcly 
ireceği bilinmeyen taban fıatları...
oi-tik durum tamamen umutsuz. Kurulduğundan 
’*-:athğı belli alan dört başlı bir hükümet.
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dış haberler
Liibnanda

a-<

Fı

bnYeni

düzensiz bir ekonomik ve siya

HU

rini 
rin

Adam kaçıruuılur birbi 
takilırtmekte ve cinetle 
ardı arası kcailmemek-

güvenliği*
savaş ft* 

kısmî bir 
Iduğu lıal- 
Lübnan’a

Firat 
ner- 

clrne 
The

Huzursuzluk
BEYRUT (APM) Lüb- 
gerek ınüslüman g»>-

tok Pazar, Kıbrıs 
boykot. yolsuzluk .
muıj. sömürü., 

E’/ti böyfesine

orta doğu ülkesinin iç ısa 
vaşının sona ermesi bütün 
siyasi çevrelerce özlemi du 
yuları bir konu haline gel* 
hıişrir.

pat Bit y Bank ve 
Boston' Corporation 
(leyse faaliyetini tatil 
zorunda knlrnışfardır.

erinin bütün çabalatma 
ağmen oturulmaz bir ülke

sorunu,, devalüasyon., grev,, 
eş dost kayırma,, sömürü., tö

goruş
76 Umut Yılı Olama?

şöyle bafhyar* eY er yüzün de tezek üreten 
tek ülkenin Türküye olduğu öne sürülmekte, 

ta e eli -'tarak yakılan 67 milyon ton hayvani gübre
nin tarım olanında kullanılma ması yüzünden ulusal 
ekenomimîs yılda 10 milyar liraya yakın zarara 
uğra<i.^ı belirtilmekte Tr.m

Atatürk, üniversitesi Ziraat Fakültesi toprak 
küm» kSrsüsuace yürütülen b r arattırmadan elde 
edile n lanuçtara göre, Türkiye yılda 16 milyon, 800 
bta tc:» tezek yakmaktadır. Bir başka haberde de :

< -3 Ekimde tama at tana co ğı Bcşbakancr açık
lanan Uca ’d* ÎZ5J konuttan 53 ünün bittiği tesbit 
edildi. Noterce yapılan tesbitto Lice’ye yaptırılan 
komstlcrsss 1566 değil 1257 tane olduğu ve yapıl- 
• ktJ olan fırın inşaatının ise temel üzerinde dört 
icaLaa batinde kaldığı saptanmıştır.* Bîr başka ha 
bar ''Liceliler yeni yıl* çadarlarda geçirdi/* ’’So- 
jafctme 6 çocuk hcstclanarak

îjto 197S Türklyesinin son görünümünden birkaç 
haber, Ye 1976 ya genel bir çizgiyle böyle girdik 
Yine tüm politikacılar verdikleri yeni yıl demeçle 
rinde iyimserliği elden bırakmadılar. Tüm ir sanlık 
ayrı iyiasserliği diledi, her yeni yılların ba^langı- 
aada olduğu gibi. Bizde, umutsuz da olsa diledik. 
Alışılmış bir durum bu aslında 1976 nın ülkemiz a* 
açısında» s as ıt yıh ola.nayacoğı bayından b İli.

1976 Yılında ekanamik sorunlar yine ağırlıkta. 
Tamamen tüketilen rezervler, açığı kapatılması güç 
bir bütçe, hızla yükselen fiatfar, bunun yanında

Bu hÖkümet kİ aralorırdaki ayrılıklar nedeniyle iki 
ay meclislerine başkanını seçtlremiyerek parla
mentonun çalışmasını engellemiş, sonunda bir anlık 
kararla önce savundjğj görüştton cayarak yine 
' centimanllk* anlaşmasına dönmüş Ama «iki ay 
meclisler iş görmernrş, görmesin. Nasıl cha 1976 
var önümüzde» daşOnctsi ve koalisyon İçinde bir
birini suçlayan ortakların gerginliği, CHP • AP Ko
alisyon unun gittikçe ağırlık kazanması, hükümetin 
yıkılacağı...yan isinin kurulacağı... işçi sorunları.. öğ
renci olayları.. ulusal kaynakların sömür üt mask. 
NATO. CEN7O ağır sanayi., montaj sanayi.. Or-

ortam ile giriyoruz 1976 ya. 1976 büyük halk 
yığınlarının sorunlarında hiçbir değişiklik getlrml- 
yeceği gibi; baskılar, sömürüler, ezgiler tümüyle 
Ostüno binecektir emekçinin, köylünün, memurun, 
Şairin dediği gibi "Umut fakirin ekmeğl/ye me
madım ye” sözü geçerliliğini koruyacaktır 1976 da.

Sayfa 2

<a • ■şiir köşesi
Hatırlardır

Sadece Hatırlanan
Büyük siyah bir uyku döjüyor 

Bütün ömrüme
Uyumak isliyorum arzu içinde I 
ümitle dolu yarınlarımın 
Kırıntıların silmek bir bir 
Görmüyorum artık hiç bir şey 
Elemden, kederden, saadetten 
Tüm am, tatlı hatıralardan esinlediğim 
Ey hüzünlü hikaye I
Ve ben bir beşiğim sanki 
Salladığı bir elin 
Hişt bayan I
Sayın bayan delice gülmeyiniz eyle 
Neyiniz vatsa var han, hamam 
Hişt bayan yürümeyiniz öyle 
Nacoslre, prolore I sonra karış.narr*

FİKRİ ATEŞ

örürtü rn ünde,.
İş güvenliği 

gibi Lan ve mal 
de yok. Noel de 
tunlarında bibi 
sükunet hakin» ol 
de bu sükûnet
gelmedi. Savaş biitün şid
detiyle. devam ediyor.

Fin lüks otelleri karar
gâh beline getirmiş bulu
nan ticarî uaücsne..oler ara
sında başta The Case Man* 
hatten - Bank, Firs Nrıtio-

Case Maıılıa!ten Bank ile 
First City; fınfiyetlarini 
Kahire ile Alinaya kay
dırmayı yer bulmuşlar ve 
göçü daha güvenceli bir 
yol olarak seçmişlerdir.
Ticari hayatın felçe uğradığı

“Yeni Yılda 
Güldüler”

Bir yeni yıl daha geçirdiler hanımlar 
Beyler
Topalın süıümesi gibi ayakkrını
Yoksul yığınlar özelinden
Kaç emeğin hakkını bir gecede
Yediler
Köpeklerine Aıneıikan mama yedirenler

Fak r bir insandan tiksindiler
Kurbanlık koçlar gibi kesip kanlarıyla
Uıhulları örttülür
Çt|nıs başlarında kadınlar çıplak
Ayaklarıyla koşarken Çocuklar ve
Çalıjflnları gördüler 
Gecede verdiler 
Yeni yılda güldüler

yığınlardan aldıklarını

güldüler

KEMAL YAR

Beyrutla başta olmak ü- 
zere bütün büyük kentler
de yangınlar bir çok mal 
kaybına yol açmakta itfai
ye ekipleri ise can güvenli 
ği bakımından yangınlara 
anında müdahale edeme
mektedirler. Devlet ileti ge 
İClilerinin ikametgahlarına 
dahi saldırılar yoğunlaşmış

Huzur Ariyan ülke
Angola

Bakımsızlığa kavuşma 
aiyla birlikte sağ sol çatış 
malarına sahne ölaıi Ango 
lada bilhassa büyük devlet 
ler nüfuzlarını artırma ça- 
basıııdalar, Başla Amerika 
olmak üzere Sovyetler Bir
liği Ülkede çatışmayı sihdü

ren yardım kamanayasını 
hızla devam «itirmcdçler.

Angola zengin yeraltı 
servetlerine sahip bir ülke 
Cabinda Bölgesinde petrol 
durumu büyük bir zenginlik 
gösteriyor. Gulf şirketince 
işletilen petrolleri diğer bü 
yük devletlerin iştahını çek 
yor.

Elmas yatakları 1971 
yılından beri Opeenheimer 
gurubunun De Beers Canso 
lidated şirketi ile Diamang 
şirkeri tarafından işletili
yor. Elmas madenleri Anğa 
loya senede I. milyar dola
rın üstünde bir gelir sağlı
yor. Cııssinga bölgesi Demir 
yatakları bakımından zen
gin,

Fosfat altın ve elmas 
m az olarak bıılunduğü 
Angolada siyas-i kuruluşlar 
olarak FNLA UiNtTA ve 
MPLA gibi örgütler birbiri 
ile çalışma halindeler. Bu 
üç kuruluşun biılcşcıek bir 
idare altında toplanmaları 
vc\ ülkeyi müşterek idare I 
etmeleri halinde ülke buzu 
ra kavufabilir *kai taktir
de ülkede iç sıvaş kaçınıl
maz bir hal olarak görül
mektedir.
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POLİTİKA KATANI
Anadalu 1975 başlıklı yazımız

da kısaca sözünü etmiştik. Neelâ 
Çarpan adında bir bayan, ben 
»medyum» um, diyerek Atatürk'ün 
ruhunu çattırıp, kendisinden aldığı 
mesajları bir kitap halinde derlemiş.

tu kitap da Gemlik'te kay
makam tarafından köy muhtarları
na sattır ihya'muş.

«Medyum Bayan» ve eserleri 
hakkında tamamlayıcı bilgiler bul 
dek.

Bayan Çarpan, meğer daha 
r» h r çarpmamış ki ?

Sadece Atatürk’ün değil Mev 
lanahnn da ruhunu çağırıp kendi
siyle konuşmalar yapıyormuş v.ev- 
l onanın günümüz insanlarına yol
ladığı masajları da bir eser halinde 
toplamış.

Sen, Atatürk'le konuştuğunu 
ileri süren bu hcnfendi/le «sesyai 
fizorfen.'» dah'in uğraşması gere
kir diye düşünmüş vs de güiüp 
geçmiştim.

Meğer tanımı/ormuşum.
Gene de tanımıyorum ama ta

nıyanlar var.
Üstelik hamfrndiyi tamy'îi.lar 

aylı sıradan kişiler değil.
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1 OCAK 1975

X ESAJLARA BAKIN

o zamanki Genelkurbcy
Cevdet ziyaret

ziyaretin amacı, 1969 yı

rı berimi ı ve tülün

yon Çarpan’ın birdenbire devirt
duacı ıızını.

güze*İlkleri için

Sıyın Sunay, 
de bu konu yeı

evtiyavlloh
idin. Allah

c’rn aşağıdaki b~İyeleri ve yendeki 
mesajları ohitrmckh yetineceğim.

sizinle berabırı 
fcoloy'ık versin

Ama bir beş^a eserde, lonjy 
la ilgili bazı belgelere rastladım 
ki, buraya olmakta yatar nv_

Ve demiş ki :
— İlâhi murat hasıl oldu, çok 

iikür.

mi;?
Onu da öğrenemedik, çünkü

1962 de 
Başkanı 
etmiş.

Bu

•o» Şlzofreri ve Atatürk üwin de
ki Başkası» edil eserinde Neelâ 
Çarpan konusuna da yer veriliyor. 

Kanunu.ı ilginç yanı, saym
Evvel A<l--h,

ORSAN ÖYMEN

Ruşen

Başbaka ı yardımcımız sayın 
■ Alpaılan Türkeş, Dışişleri Bakanı

mız sayın İhsan Sabri Çağloyangil 
ve eski Cumhurbaşkanı sayın Cav
dı t Sunay

Nasıl tanışmışlar orasını pek 
bilmiyorum ama, hamfendi bir fi
se rinde yazdığına göre; 22 şubat

dığımz i'in öğrenen edik
Ancaaaaak.
Aradan ytl’ar geçip de sayın 

Sunay Cumhırtaşksrı olunca, sa
yın Çarpan Cumhurbaşkanını bu kez 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde ziyo-

lındanberi Atatürk'ün «ru^anlyet 
al-nünden» Cevdet Suroy’ın gele
ceğin devlet başkan' olmasını i.te
dibini bildirmekmiş. Ziyaret sıra
sında bu «tebl ğ» (Atatürk'ün teb
liği) Sunay’a iletilmiş. Ve Atatürk'le 
Sunay cra ındakl bu i g nç elçi,

Elma ciğer ve böbreklere kuvvet ve* 
rir. Miğdesi ekşiyenlere iyi gelir. (Karbo
nat zararlıdır) Boğaz ağrılarını keser, su 
suzluğu giderir, çok yenmemelidir zafi
yet getirir.

Bir ki o suya 50 gram tuz ilave 
lip kaynatıldıktan sonra gece'eri yatma 
madan evvel gözler yıkandığında gözle 
rin yorgunluğunu alır.

Tuzlu su saç dökülmesini yok eder 
baş yıkandığında saçları temi 
dökülmesini önler. Halılara bol 
da tuz serpildlğlnde sert bir fırça ile de
vam! aynı yöne doğru süpürülüp sıcak 
su II® ıslatılmış (Hat fça) tülb>nt ile silin 
dlğlnde tozlarının alındığını ve halıları
nızın yeni gibi olduğunu vade parlaklık 
kazandığını göreceksiniz.

Mutfaktaki yemek kokularını gider
mek İçin ateşe bir miktar tuz atmak 
kafıd r (Ada çayıda iyi gelir.)

GALERİ SANAT

Bu sütunlarda beyea N®c*â 
Çarpanın Atatürk'ten »ürj' 
İlâhi mesajlardan bazı örnek
ler bulacakscnız :
, Milli birlik bir cenkktır. V 

her canlının okjuğu fpbi bu 
bi lığın de büyük manada ru
hu vard.r. İşte bu ruh mana 
da mütoyeiç ığı yasatır.
, Türk milleti kadim tarihi 

olan hattâ tanhin dahi bu bü
yük milletle başladığını aöv 
Uyabiliriz ki. üstün bir nul- 
lettir. Çok kıymetli b.r et te- 
sabulinden meydana jeton yur.

e V atananız Orta Asya'ya di 
kıtı bir göndere benzer, sahip 
ol Allaha, imanınızı yitirmeyin 
Turkluğjnu unutturmak iste
yenleri vatan haini uân ede 
ve atın aranızdan.

e Tasavvuf en yüce itendir, 
insanlrğın hakikat ilmide.

Kutacağın ruh bıton enstitü 
sû od® w medyum'.atlas S«:a cd-

SAYIN GEMLİKLİLERİN

HIZMET ’.NE AÇILIYOR

seferi, 
malan 
im.îna 
kiki M

yapacaksr ız. Hakiki 
dönüş. ruh eğiti tu ha

O uyuru
a m ve ayna işlerinizi 
re her türlü kolayhK’ar ya o

FAHRÎ ERGİN ve ORTAGl

Tüm fantası mobilyaianntza ca 
Not : Oto camı ve fitilleri yao*kr

Baiıkpozan Atlas Sineması Karşts-

R
%
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—iEaBmawaaB»H w» snn Laa
i Alim Ticorel’in Sayın Gemliklilere
ğ Yeni Hizmet

Kış geldi diye artık korkmayın ZE-YAK İle odun * kömür 
3T- derdiniz sona erdi.

Temizlik yüksek kalori 25 paketten itibaren evlere servis

mYAKILIŞ ŞEKLİ:
Kalıplan aralıklı olarak yerleştiriniz. Üzerine bir miktar gaz 

dökerek kâğıt parçası iie tutuşturunuz. Gaz yoksa odun ve* 
ya kömürün yakıldığı şekilde yakılabillr,

5! DİKKAT : YANMA ESNASINDA KARIŞTIRILMAMALIDIR.

İnşaatçı ve Soğuk Demirciler
Her batta

$ Boru-Snn Profil
CAM — AYNA — KONTRALİT — KONTRAPLAK 

ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

i 
I 
I 
! 
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| ©SlOıûSS |
i GAZETE ve BASIMEVİ I 

I Okurlarının ve Müşterilerinin I 

I Yeni Yıllarını En içten Dilekle-1
K riyle Kutlar. ı
Iffissffiflsssssts&ssîRasaeassBflsBî^nı&arjB^I

istikâl Caddesi No, 53 Gemlik Tel 305

Azim Ticaret

Lütfü Öner i

Tokar’da Direniş
SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ

TOKAR da çalışan 300 
işçi bu Yol İş Sendikası 
yetkililerine isçi tem
silcilerini kendilerinin se
çeceklerini bildirmişlerdir. Sen
dika daha önce işçilerin seç
tikleri temsilciyi kabul etmiye- 
rek kendi kendine temsilci 
atamışlardı.
Sendika temsilcileri ise işçiler 
tarafından seçilecektir.

TÖB-DER Semineri

Başladı

Gemlik Tüm Öğretmenleri 
Birleştirme Derneği Yönetim 
Kurulu «TÖB-DERa in Yeri ve 
işlerirr adlı seminer düzenle
miştir.

Bugün dernek lokalinde 
yapılacak olan seminere öğ
retmenler katılacaktır. *

1 GÖRHELE £ |
I Karadeniz Pide Salonu {

Sayın Dost ve müşterilerimizin yeni yılların: kutlar, 
mutluluklar dileriz
Kıymalı, Peynirli, Pastırmalı ve Sucuklu Pideler 
sipariş olarak yapılır.

Not : Evlere Cumartesi ve Pezar günleri servis yapılır.
Adres : Yunus Bektaş İstiklâl Cad. No. 7 Gemlik

। i
i^ek:
HİZMETİNİZE ı

AÇILIYOR ı
la-sjır-’.eit UiîMsn-ttTi—sesssras::-.ı;:t-eib«i

YENİLİK III
Turşucular - Zeytinciler İş Yerleri SI

SAHİPLERİ
Yeni Basım Makinamızla Her Türlü 11

Baskı İşlerinde Emrinizdeyiz
50X70 Cm. ilk Dev Kazanlı Otomatik I j 

Makine ile en güzel renkli basım
İşlerinizi artık biz gerçekleştireceğiz ■ I

Renkli Zeytin — Turşu Eteketleri
Fatura — Bono — irsaliye — Tahsilat İV 

Makbuzlan — Kantar Fişleri
Zeytin Kutuları — Kitap — Dergi 

El İlanları — Bildiri baskılan

Gazhane Caddesi Ali Şirin Pasajı
No. : 5 GEMLİK II
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2 Yıldır Yapımı Devam Eden ve 9 Milyun Liraya Çıkan

UMAN BARINAĞI ŞUBAT HHA
BTTİRİUYOR

İki yıldır yapımı devam 
etmekte olan Gemlik Liman 
Barınağının Şubat ayında 
bitirileceği öğrenilmiştir.

Yapımı sırasında iki yapı 
cı firma değiştiren ve ERTE 
inşaat Şirketi tarafından biti
rilecek olan Liman Barınağı
nın, elektrik su tesisatı ve de 
polama bölümlerine başlanmış 
oluo Şubat ayında Ulaştırma 
Bakanlığı Denizcilik Bankası 
Umanlar Genel Müdürlüğüne 
devredileceği yetkililerce açık 
tanınıştır.

BALIKÇILAR ŞİKAYETÇİ

Yapımı sırasında 9 mil* 
yon lira harcanan Liman Ba 
nnağının mendireğinin boyu
nun ilk projedeki gibi 320 
metre olmasını isteyen İlçe
miz Balıkçıları şunları söyle
mektedirler. «125 metre 
uzunluğunda bitirilmekte olan

Basketbol ve 
voleybol maçlarında 
Gemlik Lisesi yenildi

Geçen Cumartesi günü 
Gemlik Lisesi Spor Salonunda 
yapılan basketbol ve voleybol 
maçlarında, Gemlik Lisesi İz
nik Lisesine yenilmiştir.

Sâat 13.00 de başlayan 
valeybol karşılaşmasına hızl 
giren Gemlik Lisesi 1. seri 
aldıktan sonra durdu. Maçı 
İznik Lisesi 2-1 bitirdi

Basketbol karşılaşmasın
da ki çekişme son üç daki
kaya kadar sürdü ve üç daki 
kayı iyi kullanmasını bilen İz* 
nıkliler karşılaşmayı 36-32 
galibiyetle bitirdiler 

mendirek ile yapılan liman 
ancak 25-30 tane küçük ba
lıkçı teknesi alabilecektir.

Şubat Ayında Bitirilecek Olan Liman Tesisleri Görülüyor.

Soyguncular değerli antika halıları çaldığı

Umurbey’de Üç Ev Daha Soyuldu Kasabalı Polis Teşkilatı İstiyor
Geçtiğimiz hafta içinde 

Umurbey Kasabasında üç ev 
daha soyulmuştur.

Bilinmiyen soyguncular 
girdikleri üç evden çaldıkları 
değerli eşyalarla iz bırakmadan 
kaçmayı başarmışlardır.

BOŞ TATİL EVLERİ 
GÖZLENİYOR

Bugüne kadar 18 soygu
nun yapıldığı Umurbey'de

1976 nın ilk Cinayeti Umurbey'de İşlendi

Hic Yüzünden Köylüsünü Öldürdü
1976 yılının ilk cinayeti 

pazartesi günü Umurbey kö
yünde işlenmiştir.

| Araları bir süreden beri açık 
bulunan Fuat Ünal (29) köy 

Iüs j Hüseyin Turna (Külhan- 
bey) yi fazla Alkol almış ol
ması nedeniyle öldürmüştür.

Olay günü babasıyla ai

Havanın patlak vermesi ile 
büyük motorlardan balıkçı 
teknelerine yer kalmayacaktır.

devamlı boş tatil evlerinin 
soyulması dikkâti çekmektedir.

Tatillerini Umurbey'de 
geçiren Ünlü yazar Şevket 
Süreyya Aydemir'in pencere 
demirlerini söken soyguncu
lar c-ımı keserek eve girmişler 
ve bazı ev eşyalarını çalmış-’ 
lardır. Daha sonra İstanbullu 
Doklor Fahri Kırtaranın evine 
merdiven dayayarak giren hır

lesi ile arasındaki açıklık ne
deniyle kavga eden Fuat Ünal 
fazlaca alkol almış ve« baba
mı öldüreceğim kimse bana 
engel olamaz» diyerek çiftesi 
ni alarak çarşıya çıkmıştır. 
Minübüs yazıhanesi önünde 
araları daha önceden açık o* 
lan Hüseyin Turna ile

Bu kadar para harcandı ama 
yapılan eser bir şeye benze 
medi.» 

sızlar evdeki dokuz antika ha 
lıyı, üç takım erkek, iki takım 
kadın elbisesini çalmışlardır. 
Bunlar lada yetinmiyen soy
guncular Doktor Nurettin kal 
kavan'ın evine girmişler ora

dan da hah ve buldukları gi
yim eşyalarını çalmışlardır.

D. S. 4 de

karşılaşınca tüfeğini ateşliye- 
rek köylüsünü öldürmüştür.

TURNA Yİ SEVMEYEN 
YOKTU

Hiç yoktan yere öldürü
len Hüseyin Turna Umurbey 
de çevrede tanıyanlarca çok- 
sevilen bir gençti. Turna bîr

D. S. 4 de

Tckar dı işçiler 
ikramiyelerin*

d., d:j

Geçen hafta ikramiyele
rini akmadıktan için direniş - 
geçen TOKAR işçileri dün 
ikramiyelerinin u marnını at
mışlardır.

İşverenin toplu sözleşme 
gereği işçilere ödemesi gerek 
li ikramiyeyi iki bölümde öde 
m 3 yapacağını duyurması üz? 
rina başlayan direniş .işve.-?3 
ile sendika arasında vanlen 
anlaşma üzerine cuma günü 
ödenmesi kararlaştırılmış, b 1- 
nun üzerine direniş kaldın' 
m işti. İşçilerin dün ikramiy a 
le ini alması sevinç yaratm şa 
tır.

D. S. 4 de

Petrol-İş Sümerban': 
arasındaki toplu 

sözleşme görüşmeleri 
pazartesi günü 

başlayacak.
Petrol-İş Sendikası ile 

Sunğipek va Viskoz Mamul 
leri Fabrikası Genel Müdürlü 
ğü arasında yapılacak yeni 
dönem Toplu İş sözleşmeleri 
nin pazartesi günü başlayaca 
cağı öğrenilmiştir.

Yarın beş kişilik bir sen 
dika grubu Ankara'ya hareke' 
edecek ve pazartasî günü 
Sunğipek Gene! Müdürlüğün 
de başlayacak olan görüş
melere katılacaktır. -

Bu konuda konuşa* 
Petrol-İş Sendikası Gamlîl 

i Şubesi Başkanı Em n Bon 
şunları söyle~ ştîr. ’ Görüşrm 
lerîn uzun s rmeyeceğini saı 
maktayım. İşverenden günü 
müzün koşu'lı na göre sos 
yal ve parasal taleplerde bu 
lunacağız karşıîikh barış bc 
zulmadan iyi niyetle istekle 
mizi alacağımızı sanmaku 
yım?'
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p-görüş^ — 
Kitaplar Üzerine

t ** C »■» M

« 4y>ktamak>> sözcüğü Türk Dil Kurumunun söx- 
füğünöa joy>e tanımlanıyor. «Bir şeyin içinde işe 
yaramayan parçaları veya taneleri ayırıp çıkarmak 
tenkih et.nek» Pirincin taşını ayıklamak, sebzeleri 

' ı ayıklamak gîbi^.
Siz kitapların ayıklanacağını duydunuz mu? Ki

tap pirinç mi kî, sebze mi kİ ayıklansın. Ama gel gör 
ki kitap ayıklayan Bakanlar orta dereceli okullara k 
gönderdikleri genelgede «okullarda kitapları ayık* 1 
/ayacağız» diyor ve şöyle devam ediyor. «Biz okul* i 
lordan sadece liste istedik. Bu listeler gelirce Ba- 1 
kanlıkta bir heyet kMru/acaktır. Bu heyet gerekli I 
ayrımı yaptıktan sonra ban inceleyeceğim ve bir I 
karara varacağız. Sîzim yaptığımız iş, Anayasaya, i 
miiii ahlâka ve temel eğitim kanununa göre okul 
kitaplarını hazırlanmasıdır. Biz sadece liste istemek

I te/iz. Bu listeleri gözden geçirdikten sonra okul
lardaki kitaplıklarda hangi kitapların bulunacağını 

i bir heyet marifetiyle tesbit edeceğiz. <
Okul kitaplıklarında ne tür kitapların bulundu- 1 

’ nıimcsı gerektiği yönetmenlikler ile ve tebliğler ' 
öergiferfnde çıkan tavsiyelerle bellidir. Kitaplık 
yöneticileri ve okul yöneticileri bunun dışına çıka
mamaktadır. Çıkamazlarda, Peki istenen nedir ? Ki
taplıklarda bulunan kitapların listelerinin istenmesin 
deki anlam nedir? Türk ceza Yasasının 141, 142. ı 

4 maddelerine girdiği bilinen ve Türkiyede de bo- 1 
f sılması, bulundurulması yasak olan kitapların okul 

kitaplıklarında bulunduğunu söylenirse buna karga- 
• far bile güler. 1

Gün geçtikçe geriye doğru bir adım atılmak 1 
isteniyor. Tuhaf olan bu hareketler yönetici kad- S 

1 rötarca gerçekleştiriliyor. Hemde yanlı* başına ik I 
t tidar olamayan yöneticilerce, Perlementoda üç san- t 

dalyesi bulunan siyasal kuruluşlara ödün vermek V 
biraz daha iktidar olabilmek için. 1
Okul kitaplıklarına Milli Eğitim Bakanınca el 3 

I atılmasındaki amaç açıktır. Türk edebiyatında ve £ 
y Dünya edebiyatında isim yapmış, milyonlarca kişi- I 
J nin yapıtlarını okuduğu ünlü yazarların kitapları-, |

mn ayıklanması için hazırlıklar sürdürülmektedir. 
Gerekçe solcu olmaları, «ahlâk ve âdetlerimize I 

। aykırı kitap* yazmış olmaları. Değer ölçüleri ise 
pastanmış kafaları.

Yakında Yaşar Kemal, Oktay Akbal, Aziz Nesin i 
Orhan Kemal, Fakir Beykurt, Çetin Alton gibi ün- I 
/eri sınırlarımızı aşmış, yapıtları birçok dile çevril
miş yazarlarımızın günümüz edebiyatının baş sıra- 

| farı tutan kitapları okullara sokulmazsa şaşmayalım.
Bir zamanlar Hitler kendi görüşlerini ters ol

duğu için milyonlarca kitabı meydanlarda yaktır- 
| mıştı. Bizde iıe Milli Eğitim Bakanı çağının sorun- 
i iarını yığınlara ileten kalemleri genç beyinlerden 
g kaçırmak hazırlıklarında. Çağının gerisini düşenler 

blrgün çağın köpükleri İçinde boğulacaklardır.
i

şiir köşesi
“DEVİRMEK

ÖZLEMİNİ UĞRUNDA”

VE...
Bir umut gözlekindeki gülüşler 
Devirmek özlemini uğrunda 
Sevdalı dediğim inandığını sevdiğim 
Yağmurlarında ıslanırken sırılsıklam 
Toprak kokusu gibi yazgımız 
Gözlerinde hiç yalan kalmazken 
Bir pınarın saflığında, ışıl ışı!
Verdiğin Çiçeklerin
Birim değil binlercesin* isterken
Mutlu oidurum ürününde güldüğüm 

Yazında şenlenmişim sonbaharında 
Ağaçlarda bekleyen birkaç yapiak gibi

Ve.., Özlemini devirmek uğrunda

ZAMAN İÇİNDE
Seninle olduğum zaman 
Sanki bitiyor her an 
Zaman içinde mahçup 
Bir rüzgar, bir kuş 
Olup uçuyor ellerimiz 
Arasından. .

KEMAL YAR 6 Ed/A 
. Gemlik Lisesi

dış haberler
Türkiye’de İlaç 
Sanayii ve Çok 
Uluslu Şirketler

ANKARA ( APM ) — 
Türkiyede ilâç sanayii bü
yük kısmı ile ya Çok ulus
lu şirketler tarafından ve- 
yalıutta çok uluslu şirketle
rin isim lisansı altın da fa
aliyet göstermektedirler. Bu 
şirketler Rosh, Ciba-Geigy 
Hoechst, Sandoz, Karlo-Er 
ba, Pfeiser ve diğerleri olup 
ilâç imalatını ellerinde bu
lundurmaktadırlar.

Çok uluslu şirketlerin 
Türklyeden ilaç konusunda 
yaptıkları yıllık transfer tu 
tarı 700 mi/yoa lirayı bul* 
maktadır. Son hükümet ka 
rarnamesi ile ilâç ham 
maddesi gümrük vergisi dı 
şı bırakılmış olduğundan bu

firmaların gerek karlarında 
gerekse bu kâr dolaysiyle 
yapacakları transferlerle bü 
yük artışlar gösterecektir. 
Türkiyeye giren ilâç ham 
maddesi 2500 kalemi bulun 
maktadır, Bunlardan şimdi 
ye kadar % 30 ile % 200 
arasında gümrük vergisi 
alınmakta idi. Bu vergiler 
kaldırıldığından ilâç Hatla
rında belli bir ucuzlama o- 
lacaktır. Ama bu arada 
gümrük vergilerinde de a* 
Zimsanmıyacak derecede bir 
azalma olacağına muhakkak 
nazarı ile bakılmaktadır.

Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi

STRAZBURG (APM) 
Avrupa konseyi parlemento 
meclisinin 27 nci toplantısı 
dönemi çalışmalarının 3 ncü 
kısmı 25-30 Ocak tarihleri

I Ç^BPl 
phj5

Horgörülmesi ızdırap okyanuslarında yaşayanların 
itilmesi, tekmelenmesi pislik çukurlarına 

boyunbükmeo yalvarmak
Kulun kula yalvarması köleliği kulun kula 

elem çemberlerinde kavrulmak p mek 

yaşayamamak insanca 
insanın ezginliği, bezginliği 
bitirici yaşam ve kahpelikler 

yaşamın apialcası gebecesi 
boynubûkûk yaşamak kısacık dünyada 
sevenıemek güneşi yıldızları gökyüzünü 
sevfememek toprağı, ağaçları, denizi sevememek 

duyulmıyan günler görememek 
insanlara kuşkuyla bakmak 
pişmanca yaşaması insanların 
çamur deryalarında 
sonra ölmek yaşamadan.

İZZET HONGUR

Selimiye Köyü öğretmeni

arasında Strazburgda yapı
lacaktır. Politik, ekonomik 
ve sosyal konular, özellikle 
haberleşme ve aktarma ile 
Arazi Amanejmanı problem 
leri hakkındaki raporlar ge
nel toplantıdan önce komis
yonlarda müzakere edilecek- 
.tir.

Parlementer Meclisin 
hazırlıklarını yapmak üzere 
5 Aralık terihinde tarım 
komisyonu. 5-6 Aralık ta
rihlerinde Sosyal sorunları 
komisyonu, 15 Aralık tari
hinde Avrupa konseyine fi
ye olmayan Avrupa ülke
leri komisyonu, 18 Aralık 
tarihinde arazi Amanejmanı 
Komisyonu, 19 Aralık tari
hinde Nüfus vemfilteciler 
Komisyonu 29 Aralık tari
hinde Ekonomi ve gelişme 
komisyonu toplanarak gün
demindeki konuları ve ha
zırlık çalışmalarım sürdür
müştür.

GALERİ SANAT SAYIN GEMLİKLİLERİN
Gemlik Körfezi Okuyunuz vo Abone Olunuz HİZMETİNE PEK YAKINDA AÇILIYOR
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TRT’de Traktör Konusu
MuJanya Ziraat Odası 

Eski Başkanı

Salih TETİK

güuü akşauıı televisyenik traktör 
aaevMUAM **t çiftçimi.*»» en hayati konusu açık 
etsruu» olarak tattırıldı. Bu ayık oturum biz çift* 
çileri g ryekten memnun etti. Traktör gibi mühim 
çiflytbk kv'uu artuı her 4au.au televizyonda tartışıl 
iH.i»tuda yurt kalk uması bakımından aaruret oldu 
J.ıua bir çiftçi alarak inanıyoruz.

Traktör k "usu yarım »antta konuşulup bitir** 
krank bir k ıau d<ği dır. Çok yönlü çok kuruluşları 
ı gre.dudığı g;bi bışa çiftçilerimizi ilgilendirmek 
tadır Bu gibi oturumlara biaaat çiftçilikle iştigal 
eder traktör ve toprakla uğraşan kişilerinde bu 
gibi »Kurcularda yer alması gereklidir. Çünkü gerçi 
bununla uğraşanlar bilir. Bu oturumda önemli ko
nulara değinilmiş ve konuşmalar çiftçiler tarafından 
iğiyle takip edilmiş yararlı fikirler ortaya atılmış 
Ur. Makına mühendisleri odası adına konuşan çift 
çilık doğreltusunda çok doğru konuşmuş çiftçimi
zin teknik gelişmesinin bugün merkezlerde plan 
yapanlardan daha deri olduğunu söylemiştir. Bü
tün çiftçiler olarak bu fikir» bıılerde iştirak edi- 
yortız. Yılda 34.0C0 traktör kov başına bir tane 
dahi düşmez. 2000 Yılında 100.000 hesapların ya* 
pıldığın» bu oturumdan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
gün çiftçimizin ihtiyacı en az 120.000 traktördür. 
Bu bakımdan çiftçimizin bugünkü teknolojik gelir 
imi planolardan en as 25 sene ilerde olduğunu ifa

i de etmek isteriz. Traktör atımında belge işi bir 
• gerçek olup traktör atımında ve sıraya giriminde 

ler çiftçiden çiftçilik belgesi sorulmazına mutlak 
f zaruret vardır. Şu günlerde traktör ılımında bel- 
* ge usulünün kalktığı rastgele kişilerin çiftçilikle
• hiç ilgisi olmayanlar traktör alacak bu durumda

gerçek çiftçiler daha uzun yıllar traktör bekliyecek 
öbür taraftan 82.OCU Liralık traktör 172.000 lira
ya karaborsa olarak satılacaktır. Çiftçiler %100 

• fark ödeyecek bunun ticaretini yapan çifçilikle il* 
2 gizi olmayıp traktör alanlar hiç yoktan çiftçinin 
• sırtından para kaza nacaklardır. Bu konuyu çok da 
O ha uzun do konuşabiliriz.

Belge sorulması şart ve esastır. Türkiye kalkı* 
nan bir ülke as olan hiçbirşeye yetmiyor. TRT. ve 

• diğer ilgililerin dikkatlerini çiftçilik konusuna bil- 
2 hassa çekmek ister bütün dünyanın gıda kavgası 
2 yaptığı bu dönemde artık üretime gerçekçi acıdan 
• önem vermek mecburiyetinde olduğumuzu yurdu* 
e muzun kalkınması ve geleceği bakımından işaret e 

der. Televizyonda çok sık çiftçilikle ilgili konuları 
açık oturum olarak düzenlenmesi bu oturumlara biz 

t çiftçilerden ziraat bankası ve diğer ilgililerden çağ 
• rılması oturum saatinin 30 dakika yerine en az 2 
» saat yer ayrılması saruretine inanır, bu düzenlenen 
X açık Oturum’ TRT ye ve ilgililere iştirak edenlere 
e şükranlarımızı arz ederiz. Bundan sonraki oturum 
• lar için çiftçilerden çağrıldığı takdirde hangi ko- 
• nuda olursa olsun oturuma iştirak etmeğe teklif 
1 ediyoruz. TRT ve ilgililerin dikkatlerine arz eder 
2 gereğini istirham ederiz.

Han
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden

Muhammen bedeli 52.960 lira, geçi.i teminatı 3-972 lira olan 14 adet pırtatif 
banko ile 1 adet portatif vezne imâl ettirmek suretiyle 28.1.197b çarşamba günü sa
at ll.oo de kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale Gemlik Vergi Dairesinde yapılacaktır.
Bu işe ait şartname aynı yerde görülebilir.
isteklilerin Ticaret Odası veya Esnaf Derneği belgesini dış zarfa ko.mak sure

tiyle ve şartnamede belirtilen esaslar dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat öncesine kadar ihalenin yapılacağı yerdeki Komisyon Baş
kanlığına Vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur.

İLAN
Atatürk İlkokulu ve Öğrencilerini Koruma Derneği

Başkanlığından
Derneğimizin yıllık olağan Genel kurul toplantısı 18.1.1976 pazar günü saat 

14,oo te Atatürk ilkokulu Salonunda yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilemediği takdirde 25.1.T976 pazar günü aynı yer ve saatte 

tehirsn icra olunacağı sayın üyelere duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1 — Açılış konuşması ve divan seçimi
2 —- Mevcut üye yoklaması 3 — Saygı duruşu
4 — Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması
5 — Raporlar üzerinde genel görüşme
6 — Yönetim ve Denetim Kurullarının ibraı
7 — 1976 Tahmini bütçenin okunması
8 — Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
9 — Dilekler ve temenniler 10 — Kapanış konuşması,

Kongre İlanı
Şehit Cemal İlkokulu Koruma Derneği yıllık olağan toplantısı 17.1.1976 Cumar

tesi günü 14. 30 da okul salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığında toplantı 24.1.1976 Cumartesi günü aynı yer ve saat

te yapılacağı sayın üyelere duyurulur.
Şehit Cemal İlkokulu

Koruma Derneği İdare Heyeti
GÜNDEM

1 — Açılış, Divan başkanı seçimi
2 — Saygı duruşu
3 — Faaliyet ve Murakıp rspor'arının okunması
4 — idare heyetinin i rası
5 - Yeni idare heyetinin seçimi
6 — Dilekler ve kapanış

PEK YAKINDA SAYIN GEMLİKLİLERİN

HİZMETİNE AÇILIYOR
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Unıurbeyde boygun

inşaat Sahiplerine |
Duyra |

Her ebatta cam ve ayna işlerinizi seri ve temiz olarak 
ve her türlü kolaylıklar yapılır

GÜMÜŞ EL CAM ve AYNA TİCARETHANESİ 
FAHRİ ERGİN ve ORTAĞI ®

Tüm fantezi mobilyalarınıza cam ayna dekoru yapılır.
Not : Oto camı ve fitilleri yapılır.

• ISBalık pazarı Atlas Sineması Karşısı GEMLİK . &•

POLİS TEŞKİLATI 
İSTENİVOR

Soygunlardan sonra tv
istin* demir parmaklık yaptı
ran Umurbeyliler Ka'subaların.) 
en kısa zamanda polis teşki* 
latı istemişlerdir. Bu konuda 
konuşan Ümurbey Balediyş 
Başkanı Pars Dönmez şunları 
söylemiştir. »Umurbey'de ge*

1976 da
İlk Cinayet

süre 'Gemlik Sunğipek Fabri
kasında çalışmış, daha sonra 
Kav Sanayiine girmiş, oradan 
da ayrıldıktan sonra yazlık 
Terme Tesislerinde çalışmıştı.

Katil Fuat Ünal, cinayet 
işlendikten sonra yakalanarak

2®® tutuklanmıştır.

GORHELE
Karedeniz Pide Salonu

Kıymalı, Peynirli, Pastırmalı ve Sucuklu Pideler 

sipariş olarak yapılır.

Not : Cumartesi ve Pazar günleri evlerden gelen malzeme 
ile pide yapılır.
Adres : Yunus Bektaş İstiklâl Cad. No. 7 Gemlik

Mİ

M

Hl ZME TİN 1X. E

TOKAR
SENDİKA YETKİLİLERİ 

GELMEDİ

Gemlik Körfezi Okuyunuz Okutunuz 
Abone Olunuz ve Köylere Yollayınız

j’çyp yazdan(barl 18. hırsızlık 

"Olayı*olmuştur. . -Soyguncular 
düvşFyılı içinde ktşın veya ya 
zın kimsenin bulunmadığı ev 
leri seçiyorlar. Kasabamızda 6 
geçe bekçisi vardır. Bu yeterli 
gelmektedir. Sortin çoktan 
Belediyemizi açrmştırf Dileği
miz en kısa zamanda Umur» 
bey’e polis teşkilatının kurul
masıdır.

miye ödenmesi sırasında 
Yol-İş Sendikası yöneticilerin 
den kimsenin bulunmaması

nı işçiler protesto etmişler ve 
"Sendika bizi en önemli an
larımızda yalnız bırakıyor** 
demişlerdir.

İŞÇİ TEMSİLCİLİĞİ

TOKAR işçileri ile Yol’
iş Sendikası arasında geçen
hafta başlayan işçi temsildir
ği sorunu Baş temsilci Os
man Çilin temsilciliği ve 
TOKAR daki işini bırakması 
ile boşalmıştır. İşçiler önü
müzdeki hafta kendi temsilci 
lerini kendileri seçeceklerdir.

İşyerinde varılan anlaş
tı maya göre, dün işçilere ikra-

YENİLİK
İ 
1I
M
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Turşucular - Zeytinciler İş Yerleri 
SAHİPLERİ

Yeni Basım Makinamızla Her Türlü 
Baskı İşlerinde Emrinizdeyiz

50X70 Cm. lik Dov Kazanlı Otomatik

işlerinizi artık biz gerçekleştireceğiz 
Renkli Zeytin — Turşu Etek etleri 

Fatura — Bono — irsaliye — Tahsilat 
Makbuzları — Kantar Fişleri 

Zeytin Kutuları — Kitap — Derci 
El Manian — Bildiri baskılan

Gazhane Caddesi Ali Şirin Pasaj»
No. î 5 GEMLİK
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Osmaniye Mahallesi Göl ve Irmak Sokak Halkı,

Yeni imnr Planmın Değiştirilmesi işin 
imar ve iskân Bakanlığına tawrö

Yeri İmar P*anında <r< 
Mrtrtr 3«ediy» *• Hükümet 
konalı ısnrrjk bahasına gir
diğini öğrwrtı»r Csmacıv* Va- 
haMaei Gci *• Irmak Scttak 

aittir Biz Mselis olarak bu 
karara vymuvoruf ^e eski 
planda gösterilen yerde ol
masını istiyoruz veba isteği
miz» valilikte uydu** demiştir.

DİRENECEKLER

Evlerini ne pahasına o- 
lursa olsun yıktırmayacaklarını 
bildiren mahalleli «eğer karar 

aleyhimize çıkarsa evlerimizin 
yıkılmasını önlemek için sonuna 
kadar direneceğiz. 303 kişiyi so
kağa atmak isteniyorsa bu bir
kaç zengin için yapılmaktadır"

demişlerdir.
Göl ve Irmak Sokağı hal

kının İmar ve İskan Bakanlı
ğına gönderdikleri 50 imzalı 
dilekçe söyledin :

HaMu Bakanlığa gönderdikleri 
dHekçed» durumun düzeltil
mem çın d«ğiş>kiık yapılması
nı istediler.

İMZA TOPLADI LAR 
Asrtrrdı imza tepieven 50 
mareıleti ânca Kaymakam h- 
3> bapıursı Ml «elemin durdu- 
'uhnanru sfem >perdir. Deh» 
MMB BMediv» Başkanlığına 
bnar İskan Bakaltğıra dilek
çelerle başvuran Göl va Irmak 
îckae halkı "imar planının 
biran dnea değistinlmeeını 
«envcrız. Hükümet ve Beie- 
üve eskt planda çösrenlan 
yer» alınmalıdır" demişlerdir

Bu konuda Belediyenin 
gcrûşienn* açıklayan Belediye 
BaskAkıt "Yen» planda 
Muirümav /e Betedrye »ırala- 
nrm oamaniyo mahallesine I 

atatması düşüncesi plancıya

Limâ.iünızdan
Libya’ya Çimento 
ihraç Ediliyor

•-»manemjdar Libya ya j 
çimence itvuç edilmeğe beş- 
larmısfır,

Türk w Libya hükümetleri j 
ersemde yapılan ticaret an- ' 
«epnas» gereği Bolu Çimento 
FMerfuemden 50 bin ton çimen 
te Yunan, Kıbrıs ve Kenede 1 
bendsafc gemilerle timsmma- 

İP» *roç «dMmeğe beşler. m»ştı r.
bmen Beşkenhğtnden öğ 

MBMğine göre bugüne ka- !
13 Mn M*» çimento ihraç j 

•Mmiş olup ihracatın önu- • 
MfaMö günlerde hoJeneceğ» 
bstirMmtştir.

Voni imar Planı Hakkında Açıklama Yapan Akıt Halkı Uyardı

''Yönetmeliğe Aykırı Yapılacak Her Türlü Yapı Yıkılacaktır”
Yem İmar Plânının Bele

diye Meclisince kabul edilme 
(i He. eski yönetmeliklerle 
yapı sahiplerine verilen ruh- 
şatlar durdurulmuş vs kat 
yüksekliği yeni yönetmelik ile 
«rır’andırılmıştır.

Yeni İmar plânı dikkate 
ehnarek. ruhsat alınmasını İs
teyen Belediye Başkan* Ibra- 
rshkn Akıt, inşaat sahiplerinin 
zor durumda kalmamaları için 
şu açıklamayı yapmıştır.

Yeniden düzenlenen ilçe 
miz imar planı beldemize yeni 
bir düzen getirmiş eski karı
şıklığı önlemiştir Getirilen bu 
düzen içinde bina inşaatına 
başhyacak müteahhid ve şa
hısların belediyemize mü raca 
alla arsalarının imar du'umla 
nnr öğrenmeleri ve belediye 
fen elemanlarınca verilecek 
imar durumuna göre planları 
m yapmaları, bilahare inşaat 
ruhsatı talebinde bulunmaları 
lazırngelmektedir. Düzenlenen

Esrar Yakalandı
Bekçilerin tesadüfen ara 

dikleri şahısta esrar bulundu.
Ramazan Erçetin adlı bir 

şahısın sokaktaki davranış te
rinden şüphelenen gece bek 
çileri üzerinde yaptıkları an 
ma sonucunda 886 miligram 
esrar bulmuşlardır. Ramazan 
Erçetin tutuklanarak cezaevine 
gönderilmiştir.

yeni imar planı ve yönetme

TÖB-DER Seminerleri 
। Devam Ediyor.

TÖB-DER Gemlik Şubesinin 
geçen hafta başlattığı mesle
ki seminerlerin önümüzdeki 
hafta devam edeceği öğrenil
miştir,

"TÖB-DER’in YERİ ve 
İŞLEVİ" adlı seminerin ilgiy
le izlenmesinden sonra yeni 
seminerlerin düzenleneceğini 
açıklayan Dernek Başkanı 

ı Cengiz Bayar şunları söyle
miştir "TÖB DER'in amacı 
üyelerinin ekonomik, sosyal 
ve özlük haklarını savunmak 
ve çözümlemektir. Bı nun için 
toplantılar, açık oti'rumter ve 
seminerler düzenlemek, halkı 
ve üyelerimizi aydınlatmak 

1 görevimiz arrsınd.ıdiL Titizlikle 
।,seçilmiş öter» aşın.'ertelin ilki 

0 i. 4 do 

liğine aykırı yapılacak her -tür
lü uygulamanın belediyemizce 
kabul edilmeyip yıkılacağı ke
za müteahhidlerin yapmış veya | 

yapmakta bulundukları bina
lardan daire satın alacak olan 
vatandaşların alacakları daire-

renin durumunu bilmeleri -yönü 
ile belediyemize müracaatla 
alacakları dairenin bir mahsu
ru. bulunup bulunmadığının 
öğrenilmesi menfaatleri icabı 
dır. Sayın halkımızın bilgileri
ne sunulur. > 

ilçe Ziraat Mühendisiiğines 
üreticiye

10 Bin Zeytin Fidanı 
Dağıtılacak

önümüzdeki hafta için 
de zeytin üreticisine lObin 
Zeytin fidanı dağıtılacağı 
öğrenilmiştir.

Daha önce bedelleri ti
re ti ci den toplanan Beytin 
fidanlarının hava bozuklu
ğu nedeniyle dağıtılmadığı 
nı bildiren İlçe Ziraat Tek 
nisyeni Hakkı Çakır "üre
ticinin istediği fidanları 
önümüzdeki günlerde dağı 
tacağız” demiştir, öte yan 
den bu hafta içinde 3 bin 
Adet elma, armut, şeftali 
biran fidanı çiftçileri bedel 
Jeri alınarak dağ t diniştir.

Küçük Kumla’da 
Referandum için 

Sandık Kurulları 
Saptandı

Küçük Kumla’da yapıla
cak olan halk oylaması için 
ilçe Seçim kurulu son hazır
lıklarını bitirerek sandık kurul
larını saptamıştır-,

15.0cak. 1975 Perşembe 
günü yargıç Ahmet Şeritli 
Başkanlığında toplanan ilçe 
Seçim Kurulu, Küçük Kuma
da yapılacak referanduma ka
tılacak siyasi partilerin aday
larını ineeliyerek i birinci san
dığa Haşan Güfsi'in asil, 
Abdullah Üsküp'ün yedek, i- 
kinci sandığa Kazım Yıldırım 
ıh esil, Erdoğan Turgut'un 
yedek, üçüncü Sandığa Hü
seyin Dur'un asil Haşan Ma 
latya'nın yedek üye olmasına 
karar vermiştir.

Öte yandan yapılan se
çimlerde sandık kurulu başkan 
tıklarına : Idris Yavuz, Tuncay 
Bulut ve Şevki Doğan geti
rilmiştir.

KARAKOŞNÎL İÇtN

UYARILDI

Geçen yıl Gemlik ye 
çevresi zeytin ağaçlarına 
büyük zarar veren Kazp- 
koşnil ile mücadele içyn 
üreticinin uyarılması toplMn 
tıları son olarak Fngürb- 
cük ve Gençali köylerinde 
yapılarak bitirilmiştir
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»yenlerden inen adam । 
m k _. i gerdanını kırarak yüz, $ 
i .: ı clunmaz şekillere soka- §

j .zatecilenn araş na giriyor. Ama j 
en se yüzü r er zamankinden asık, | 

er e t aşlıyc: < emeçlere Ben le bitiriyor.
.rkya’de her şey var. Yok yok,, diyor. İ 

3oğr~ı FUrkiy^* © herşey var. Başta sö- 4 
. mlirj, işsiz ik.» yokluk, hastalık, yoksul- $ 

luk. eğitimsizlik, vurgunculuk, eşi dostu | 
- kayırma, cisvlel eliyle zengin olma, a- 4 

raci. tefeci, ağa, baskı.... Birşey yok Tür- S 
t kya’de mutluluk! s

İşçi, köylü» memur hergün yediği ek- | 
m eğ i biraz daha kısmak zorunda kalı- & 
yor. Fi atların devamlı yükselmesi, işçi | 
zamlarını çoktan aştı. Memurların 17 İ 
cuması gerekli katsayıları 9da dondu- a 
ruldu. Köylüye uygulanan taban fiatı »; 

•' politikası nedeniyle yüzü gülmez oldu. | 
Ülkedeki çarpık kapitalist düzenin ya- | 

a rattığı bu bozukluklar ekonomimizi gün > 
9 geçtikçe çıkmazdan çıkmaza sokuyor, i 
| iflasların her gün artması, iş hanlarının 9 
r birbiri ardına yanması öte yandan dev | 
f holdinglerin kurulması ve tekelleşme- S 

terin uluslararası boyutıar kazanması 
• herşeyi ortaya koymuyor mu? |

Bü;ç3 4-3 m.iyar açık vermiş. Nere- s 
.• den karşılanacak bu açık. Ekonomiden t 
1 triraz anhyanlar hemen yanıt verir. Ya | 
L d v.et para basar, ya vergiler getirir, yada j 
J rn _mur işçi maaşlarını dondurur.

Para basılmayacağına, yeni vergiler î 
• gebriimeyeceğlr e göre beceriksizliğin 3 

yunağı em ğı »le geçinenlere yüklene- 8 
c k dem«k ir. euna mernur katsayıları- î 

; r » -o durmakla başlandı. "Kat sayı 1O ı 
* cıursj ö m.iyar gider" diyen yetkililer, I 

şimdide işçilere el attılar, bir kısmını 1 
memur yaparak amaçlarına ulaştılar. ; 
Geri kutanların toplu sözleşmeleri de ' 
engellenirse iş oldu blttiye getirilecek. ] 

„ 4v milyar işç • memurdan çıkarılmış p- । 
J lac ak, Yani «mekçiler açlığa itilecek 
t z um furyam ında.

Şimdi oyunun sofi perdesi oynanı
yor Aynı 12 fr/»*-.rt dönemi günleri yasa* I 

r mamızın neder.leride bundandır. Dev- I 
‘ let üç Leş çapulcu komandoya boyun | 

eğrr»ek zo'tınaa havası esiyor. Koman- 1 
dolar okul bakıyor, caddede adam öl- 1 

* dürüyor, e.r Aba basıyor hiç biri yakalan I 
mıyor-Tüm o» yları çıkaranlar Isejsolcu j 
lar, Maksistl r, Maocular oluyor beyler- i 
ce„ Yooor, h. Ik uyumuyor gerçekleri I

D. S. 4 de

I Tutsak
Senin hiç haberin yokken
telleyip duvaklamışlar bir gece 
ağlamışsın yavrum, için için yanmışsir» 

ay ışığında titreyan dudaklarına inat 
pembeleşmeden, koyulaşmadan 

vurup sırtına siyah bir tırtınanın 
kara kara bulutlara tutsak etmişler 
telleyip duvaklamışlar bir, gece

| öksüzlüğünü anlatmışsın

£ gözlerine baka baka hürriyetin.
| seni, sizleri birisine benzetiyorum
| bana çok yakın

o da böyle satılmış
1 sömürülmüş senelerce

dudaklarını ısırmış koynunda Akdenizin 
siz Türkiyem gibisiniz yavrum

> senTürkiyem gibisin
MUCA.T ÜNAL

fiil
Yaprak gazel oldu tabiat sustu 
Ekinler^sarardı harmana^küstü 
Sen gidince herşey yattı yüz üstü 
Özledik sesini dön gel&hemşerim

Bir işe.başlarken^sana^sorardık 
Bütün haksızlığa^karşı^koyardık 
Ezilenler„için kafa yarardık 
Özledik _sesini.dönjgel _hemşerim 

Sen varken.bu köyde işsizlik yoktu 
Her kes çalışırdı karnımız toktu 
Gel JgörSağa^bizi^ne.halejsoktu 
Unutma köyünü_dön.gel hemşerim

İMDAT PELTEK 

............................ ..........

Kolay oeğii 
Yaşamak

Biliyorum kolay değil yaşamak
İnsanca yaşamak - insanca sevmek * insanlığı I 
Gem vurmak haksızlığa soysuzluğun göbeğinde i 
Gündüzleri gün ışığında ısınabilmek 
Şöyle bir yarım günde olsada toblayabilmek 
Atı ye özenle düşlediğimiz yuvamızı 
Tomurcuklar gibi kıpır kıpır yarınlarımızı 
Bir yarım günde olsada yaşamak özleminde 
Yıldız ışığında, samanyolunda dolaşmt c geceleri 
Ve bir bir vurmak zamana alabildiğince 
Acımasızlığıyla geçip giden yıllara 
Sur çekmek ihtiyarlığa tekrar küçülmeye] 
Hiç usanmamak, engellere, güçlüklere 
Bir cenkse eğer hayat gözlerimiz*' 
Kalbimiz de elele biliyorum!
Kolay değil.yaşamak - Sensizliğimde, bu günü

Fikri ATEŞ

Kosrei
Uzak diyarlardasın

Hasretsen sevdiklerine

Sabah olur, akşam olur

Ayrılırsın özlediklerinden

KEMAL YAR

Gemlik Lisesi

dış haberler
DEVLET SANAYİ 
HOLDİNĞLERİ 
KÂR GÖSTERMEDİLER

The Times in yayınla
dığı bir istatistikte, 1974 yı 
lında Avrupada söz sahibi 
kurulnşlarddn devlet holding 
terinin kâr göstermedikleri 
belirtilmektedir. Avrupanın 
50 büyük kuruluşu arasında 
bulunan (İRİ) İtalya İskân 
Sanayii Enstitüsü bir dev
let holdunğu olup 1974 yı
lında 3,956,8 Sterlinlik sa
tış yaptığı halde kâr gös
termemiştir. Bilindiği gibi 
IKI aynı zamanda İtalyan 
televizyonunun da söz sahi

bi ortakları arsında bulun
maktadır.

Makyaj Yapmak 
Sırası Erkeklere mi 
Geldi ?

Paris (APM; - Makyaj 
kadının vazgeçmediği bir 
husus olarak bilinirdi. Şimdi 
ise erkekler de makyaja 
önem vermeye başladılar. 
Parisin GARITA adlı erkek 
güzellik salonu şimdi erkek
lerle dolup taşıyor.

CARİTA'nın sahibi bu 
konuda şunları söylüyor : 
tcllk önceleri erkek müşte

rilerimiz içere girerken ken
disini görüp görmediklerine 
bakıyordu. Şimdi ise serbest
çe girerek derilerini temiz
letiyorlar, kaşları ile kirpik 
terinin bakımını yaptırıyor
lar. Hatta içlerinde kıl al
dıranlar. biie var.

Güzellik uzmanlan bu
nun tabii olduğunu, esasen 
cilt bakımı ile makyajın 
birbirinden pek sınırlı ola
rak ayrıl amadığmı söylü
yorlar.

Carita Güzellik salonu 
uu Pariste bir çok 
benzerlerinin takibedeccğine 
muhakkak mızarı ile bakıl
maktadır.
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Gemiık Tapulama HAklmliğindsn

Esas : 97C/ 6
Karar s!971/ 35

L im I
Davacı Abdullah Bavrak mirasçıları Şevket Bayrak, Murat Bayrak ve Ali Bay

rak tarafından Davalılar Mehmet Baykal, Mustafa Baykal. İsmail Baykal ve Hatice 
Baykal aleyhlerine açılan Gemlik Umurbey köyünün Ak köy çeşmesi mevkiinde kâin 
O7S3 numaralı parselin Tapulama tesbîtine itiraz davasının yapılan duruşması sonun 
da ; Davacdarın itirazının kabulü ile teshilin iptaline ve parselin mübrez veraset 
üâmı gereğince (S) sebim itibar olunarak (2) sebimiuin Abdullah Bayrak mirasçıla
rından Çevriye Bayrak, adına. (1) terden ^6) Sebimininde - Abdullah Bayrak miras
çılarından Şevket Bayrak, Murat Bayrak, Ali Bayrak, Fatma Apak, Hatice Bayrak 
ve Behice Sağlık adlarına tapuya TESÇİLİNE, (10) lira ilâm harcı ile (37.4ü) lira 
mahkeme masrafının davalılardan alı*n aüt» davadır vekili için tekdir olunan (300) 
lira ücreti vekâletin davalılardan alınarak davacılar vekiline verilmesine dair verilen karar 
davalılardan Hatice Baykal*a tebliğ edilememiş ve adıeside tesbit edilemediğinden i- 
lamın davalı Hatice Baykal'a 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri uyarınca teb
liğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

Gemlik İmam-Hatip Lisesi ve ilahiyat Öğren
cilerine Yardım Derneğinin yıllık genel kongresi 
29.1.1976 perşembe günü saat 17 3j da aşağıdaki 
gündeme göre İstiklâl Caddesi No. 15 deki Din 
Görevlileri lokalinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde kongre 
bir hafta sonra aynı yer, gün ve saatte yapılacak
tır. Muhterem üyelerimize duyurur teşrifleri rica 
olunur.

Gündem ; Yönetim Kurulu
I - Açıbş
2 - Kongre başkanı ve kâtiplerin seçimi
3 - Faaliyet raporunun okunması
4 - Murakaba heyeti raporunun okunması
5 - Tenkit, dilek ve temenniler
6 - Yönetim kurulunun ibrası ,
7 - Yeni yönetim kurulu ve murakebe heyetin 

seçimi
8 - Kapanış

Kongre İlom
Gemlik Camilerini Yışıtma Derneğinin yıllık ge id kongresi 29-1-1976 pe şen.be 

günü saat 20.30 da istiklal caddesi no 15 deki Din Görevlileri lokalinde aşağıdaki 
gündeme göre yapılaçaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde kongre bir hafta sonra aynı yer gün ve saatte 
yapılacaktır. Muhterem üyelerimize duyurur teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :

1 — Açılış
2 — Kongre başkanı ve katiplerin seçimi
3 — Faaliyet raporunun okunması
4 — Murakabe heyeti raporunun okunması
5 - Tenkit, dilek ve temenniler.
6 - Yönetim kurulunun ibrası.
7 - Yeni yönetim kurulu ve murakabe heyetinin seçimi.
3 - Kapanış.

ilOÜGüt İİ&HI
Gemlik 11 Eylül İlkokulu Okul ve öğrencile

rini Koruma Derneği olağan Genel Kurul toplan
tısı 28.1.1976 Tarihinde 11 Eylül İlkokulunda saar 
14 de yapılacaktır.

Üyelerimizin teşrifleri önemle rica olunur.
Yönetim Kuıulu

GÜNDEM :
1 - Açılış ve saygı duruşu
2 - Divan seçimi.
3 - Faaliyet ve hesap raporlarının okunması.
4 - Denetim Kurulu raporlarının okunması.
5 - Yönetim ve denetim Kurulu ve raporlatm mü

zakere ve aklanması.
6 - Yeni yönetim kurulu ve Denetim kumlunun 

seçilmesi.
7 - Dilek ve Temenniler.

Kongre
Gemlik Din Görevlileri Derneği’nin yıllık genel kongresi 3.2.1976 salı günü saat 

10.00 da aşağıdaki gündeme göre, İstiklâl Caddesi No. 15 deki Din Görevlileri Lo
kalinde yapılacaktır.

Muhterem üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
Ekseriyet temin edilemezse Kongre bir hafta sonra aynı yer, gün ve saatte ya

pılacaktır.

& G ü nd em t Yönetim Kurulu
I - Af ılış
2 • Kongre başkanı ve kâtiplerin seçimi
3 - Faaliyet raporunun okunması
4 • Murakaba heyeti raporunun okunması
5 • Tenkid dilek ve temenniler
6 - Yönetim kurulunun ibrası
7 • Yeni yönetim kuruhı ve murakaba heyetinin seçimi
& • Kapanış

I | ©.ahdili 1

| PEK YAKINDA SAYIN GEMLİKLİLERİN 

/ | HİZMETİNE AÇILIYOR g

Kongre İlânı
Gemlik Nacaklı Suyunu Getirme 

Derneği Başkanlığından
Derneğimizin Genel Kurul toplantısı 24.Ocak.l975 

cumartesi günü saat 10.30 da, ekseriyet olmadığı 
takdirde 31.Ocak. 1976 cumartesi günü aynı saatte 
Gemlik Belediye Salonunda yapılacağından üyele
rin teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı 
GÜNDEM

I- Açılış
2- Saygı duruşu, üye yoklaması
3- Divan seçimi çalışma hesap raporlarının büt 

çenin okunması, müzakere ve onaylanması,
4- Eski yönetim kurulunun ibrası
5- Yeni yönetim ve Denetim kurullarının seçimi
6 Dilekler - Kapanış

ZAYİ
Sursa valiliğinden almış olduğum TR - C - No 

4993SS nolu pasaportumu kaybettim. Yenisini ala 
cağımdan hükümsüzdür.

Emin ATALAT
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KÖTÜMSER TABLO
ı^l gÖtüyor artık. 'Sıkıyönetim* getirmek is- 

tlyenleri grev yapmayan İşçiler biliyor
i artlk-* ' .. . V
j§] Bilmek yetmiyor1, birleşmek ve faşist 
rj] güçlere açık vermemek gerek. Yoksa 
fjpi hedeflerine yaklaşıyorlar hergün
[pj
gj] KAYIP DUYURUSU

Samsuna- Vezirköprü Tepeören Köyü İlkokulundan 
1970- 71 ders döneminden almif olduğum diplomamı ve

Her ebatta cam ve ayna işlerinizi seri ve temiz alarak 
ve her türlü kolaylıklar yapılır

GÜMÜŞ EL CAM ve AYNA TİC ARETHANESİ 
FAHRİ ERGİN ve ORTAĞI

Tüm fantazi mobilyalarınıza cam ayna dekoru yapılır.
Not : Oto camı ve fitilleri yapılır.

Bhkpazarı Atias Sineması Karşısı ı GEMLİK

[pî] Samsun Vezirköprü Nüfus Memurluğunda doğumdan ve- 
$1 rllen Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan 
M) her ikisi degeçersizdir.
[§ MEHMET AKYÜZ
^DÜZELTME : I Geçen hafta "Umurbeyde Soygun haberi-

> j mizde’' Bu yeterli gelmektedir'* cümlesini "Bu yeterli 
gelmemektedir" olarak düzeltiriz.
DÜZELTME : 2 TOK AR haber imizdeki Osman Çil adını 

L<- Osman Pir olarak düztltir, öziir dileriz.

m) imar ve iskan Bakanlığı Sayın Makamına
i ANKARA’

Bizler aşağıda ’sitn ve imzaları bulunan Gemlik be
lediye hudutları dahilinde ve Osmaniye mahallesi Göl ve

I -İİJİ .'.BASKI İWK |
, 50X70 Cm.lik DEV KAZANLI Otomatik S 

g Makina İle en güzel renkli basım işlerinizi g 
artık biz gerçekleştireceğiz.

I Renkli zeytin Turşu Kantar Fişleri - Zeytin I

I eteketleri „ . , < . S
9 _ < . Kutuları - Kitap - Dergi u
| Fatura - Bono - İrsaliye
| Tahsilât Makbuzları. El İlanları-BlldlrlBaskılanj 

I istiklâl Caddesi Ali Şirin Pasajı No 5 GEMLİK İi 
in । r m.Mr-1.1 u n in-,m.ı?-^.T-ınr*ıı-rt. u7TMT.-T-^ı~T»nırTtwr.7f^-n.rrjTt-r!l

Irmak sokak sakinleri gayet fakir ye günlük kazançları 
ile geçinen kimseleriz.

Bu yaşa kadar zor zahmet biriktirdiğimiz birkaç 
kuruş ile tek katlı binalarımızı yapardık aile efradımız 
ile başımızı sokacak bir yuva temin 1 ettik. Ancak bu 
kerre Gemlik imar planında değişiklik ile evvelce bele
diye encümenince kabul edilmiş hükümet binaları yerle
rinin değiştirilmek suretiyle bizlere'uit adanın istimlaki 
söz konusu olmaktadır. ■

İmar planında Gemlik iskele yanında bulunan eski 
binaların hükümet bıuaları için gösterilmiş olduğu, be
lediye encümenince bu hususta k/rar verilerek takdiri 
kıyıpetlerinin yapıldığı, istimlâk bedelinin özel idare i- 
çın bankaya yatırıldığı bir gerçektir.. Ancak bazı zengin 
bina sahiplerinin tazyiki neticesi, ihalen bu adanın is
timlakinden vezgeÇildl^i ve b<z fakir vatandaşlara ait 
yerlerin istimlak cihetine gidilmek . istendiği, imar pla
nının bu şekilde tâdil edildiği ve. halen imar v« isLtn 
bakanlığına gönderildiğini öğrendik. Bu ada üzerinde 
bizler tahminen 4h 5C hane fakir aile yaşamaktayız, esa
sen bizlere ait gayrimenkulîer geri planda, uul-aamaıtta 
ye hükümet binaları yayılmışına da elverişli değildir. 
Kuldıki eskiden plandı ve belediye encümeninde kabul 
edilen hükümet binası • yeri* gayet yerinde olup, takdrrı 
kıymetleri dahi yapılmıştır.

Yeni plan tadili yarinde değildir, birkaç zenginin 
hatırı için bu değişiklik yapılmak istenmektedir. Bu ne
denler plan trdilı tasdiki ha.inde biz fakir aileler bir v 
daha ev sahibi olmamıza imkan kalmayacağından ve çok 
mağdur duruma düşeceğimizden, işbu tadilin tasdik e 
dilmemesini ve bu buruşta Lızhrc yardımcı olunmasını 
saygılarımızla ara.ederiz.

GÖL ve IRMAK Sokak halkı adına 50 imn

Tûd-DEK 

ilgiyle karşılandı. Bundan son
ra 15 er ğûn arayla veni se
minerler düzenlemeğe devem 
edeceğiz. İkinci seminerimiz

SEMİNERİ
«Mes oki ve Özlük Sorunla . 
rımızm Önümüzdeki hafta deı- 
nek lokalimizde öğretmen ar
kadaşlar# sunacağız* demiştir;
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Milyonlara Çıkan Haşan Ağa ve Karacaali Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisleri

Yazın Çalışıyor Kışın Yalıyor
G*nckk \« Spor Bakan

ağına bağk Gwdk Hasanağa 
ve karacak dinlenme tesiste- 
n yakn 270 günû kullanılmıyor.

Mlîvon’acca Hra harcana 
ra» meydana getirilen tesis- 
terin ytantz yaz aytacında fa- 
akyec göstermesi bura kar- 
ştek sonbahar. k»s ve ilkba
har mevsimleri boyunca kul- 
te—Imarn’i Bakarbğı 

rıborJarcj lira r arara uğran ğ s 
saptanm s:'

Gançak ve Spor Bakan- 
»ğmaı tesis e îrden değişik yvar 
tenma yöntemi beklenirken 
Tûrkiyenin bir çok yerinde bu 
tanen tam tayekkûdû bütün 
dm! erme karrpîannın kulla-

nıknsması va çeşitli ’ eda ra s- 
yocıkra bağlı sporcuların kar 

Yılır»*270 günü kullanılmayan Hasana^a Gençlik ve Spor Bakanlığı tesisleri görülüyor.

şılaşmalar öncesi lüks oteller 
de kampa alınması Gençlik

ve Spor Bakanlığı milyonlarca 
lira zarara uğramaktadır.

Daimi Seçmen 
Kütükleri Hazırlık 
Çalışmaları Başladı

1976 yıl Mart Nisan ay
larında yapılacak olan Daimî

। Seçmen kütükleri Denetimi 
hazırlık çalışmalarına başlan

। mıştır.
Her yıl yapılması gerekli 

Daimi seçmen kütükten De- 
‘ netimi iç'n gerekli basın ev- 
, raklann geldiğim belirten Da

imi seçmen Bürosu Şef» Ha-
• lit Korkusuz suntan söylemiş

' tir «Geçen yıl yapılan dene
timde cvd» bulunmayan seç-

| m enlem kütükler* yazıİmama 
1 lan ve denetime îtirazlann zz- 
I marunda yapıYıuması üz rin? 
] bir çok seçmen madur durum 
, da kalarak seçim erde oy kul 

lanamamıştır. Bunun için bu yıl 
yine ilkokul öğretmenleri ta-

Kız Meslek Lisesi 
Müdürü
İstanbul’a ATANDI

Gantük Kız Meslek Lise 
taun sevilen Müdürü Yıldız 
Şseaoğiu İstanbul** atandı.

On«kı yld t Gemlik Kız 
Mesta* L «ası Müdürlüğünü 
yürütmek* elan $»r*toğiu 
âğtanailar in göz yaşlan ara | 
anda aynim»» ve Gemlık’lıle 
tam gazetemiz aracılığı ile 
fantan *öytem«*tardjr.’

SAYIN GEMLİK’Lİ 
DOSTLARIM

1963 yıhda Şirin Gem- 
tatil* ta» vaa günü görevime 
faaftaır»yun. Okulumuz Ak
sam Ka »arat öğrenci mev
cudu 125-150 öğretmen kad 
taau *ç ve çok alv>rişsiz bir 
«kul tanen Ama ben sıcak 
*• «man, bir hava içinde 
karedendim

Bugün 19.Ocak.1976 
Dota dota tariki yıl geçirmiş 
•tatade w sevgili doattenm

D. S, 4 t»

İkinci amatör küme 
maçlarının yaklaşması üzerine

I Gemlik Güven spor bugün 
sezonu açacaktır,

Bu sezon daha çok genç 
terin yer alacağını belirten 
Kulüp Başkanı Fazıl Şentürk

Suntan »oylemişur. »
Bir zamanlar Türk sporuna 
büyük oyuncular yetiştiren

Gemlik Güven bu yıl lig» ba
şarı sağlayacağını umarak 
giriyor. Gençler işin önemini 
başından sonuna kadar kav
ramış bir şekilde fOtûrurterse 
başar» kaçınılmaz olacaktır.»

İLGİSİZLİKTEN YAKINILIYOR

Gemlik li gençler Gem 
*»kte sporun yaşaması kin 
başta tesislerin yeterli olması 
nl istiyorlar. Yaptım biten 
Gemlik Şistinin hayvan otla
ğı olarak kullanıldığını söyle

Gemlik Güven Spor Bugün 
Sezonu Açıyor

yen gençler, binlerce lira mas
raf yapılarak yapılan tesisler

de karşılaşmadan yapılmama 
sim Bursa Bölge Müdürlüğü
nün bîr oyunu olarak oteli- 
yorlar.

Daha önce bu sezon 
Gemlik Stadında karşılaşma
lar yer verileceğini bildiren 
ilgililer şimdi Gemlik t&kımla- 
nnı zor durumda bırakmak î- 
çin ağız değiştirerek "tesis
lerin tam olarak bitmediğini* 
öne sinmektedirler..

Öte yandan 1. Bursa A- 
rvatör liginde düşme tehlikesi 
gösteren Sümer sporun umu
du yarın Tiriiye ite karşılaşa
cak otan Doğanspoıun gali
biyetine kaknıştır. Doğanspor 
Tiride karşısında \enıtdığı sn 
Sümerspor küm* düşecektir.

80 Lik Bir İhtiyar 
İçki Komasından 
Ölü Bulundu

Engürücük Köyünde 80 
yaşındaki bîr ihtiyar fazla al
kol alması sonucu ölmüştür.

Ahmet Çakal adlı yaşlı 
köylü devamlı almakta oldu
ğu içkiyi bu kaz fazla kaçı
ncıcı girmekte olduğu evinin 
kapısında ölmüştür. Yapılan 
otopsisinde Ahmet Çakal ın 
alkol komasından öldüğü 

saptanmıştır.

TÖB-DER’in 
"Öğrettin enlerin 
Meslek ve Özlük 
Sorunları" SEMİNERİ 
BUGÜN YAPILIYOR

Gemlik TÖB-DER Şube
sinin bir süre önce bsşlsttığ; 
seminerlerin İkincisi bugün 
yapılıyor.

Demek Lokalinde yapı
lacak olan Seminer saat 14 
te başlayacak \ e öğretmen 
Gürsel Çizmeci. Ahmet Sa-

D. S. 4 de

rafından denetlemeler 1-9 M art 
tarihlerinden yapılacaktır. Ga 
çen yıl kütüklere kayıtlan ol 
mayanlar ite bu yıl seçmen 
yasına girenlerin belirtilen ta
rihlerde denetimde bulunma
ları kütüklerin güvenilir bir 
şekilde hazırianmasır a neden 
olacaktır.

Hamidiyede 
Okuma Yazma 
Kursları Sona 
Erdi

Hamîdîye Köyünde bir 
süre önce Halk Eğitim Mer
kezi Müdürlüğünce açılan 
Kadın okuma >*zma kursu 
sona esmştir.

kurs öğretmenüğird yapan 
Hamidıy* Köyü İlıokuta öğ
retmeni Fatma Yurda*»» kurs 

ı| sonunda 15 kursiyerin dîp- 
lema skirgmı beüner*k «Ha- 

I midiye Köyünde kadntan 8k 
ı kez bîr kurs açı mis bu flgiy- 

le karşıtennuşt* » demiştir.
Öte \a vian Şahinyurdu

D. S. 4- te
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! görüş
ETKİN MUHALEFET

şiir köşesi
ri r
L

Meclislerde flbütçefgörüşrheleri baş
larken CHP nin de etkin bir muhalefet 
yürüteceği göze çarpmaktadır.

İskandinav Ülkeleri gezilerinden dc» 
nen CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit 
MC Hükümetinin demokratik yöntemler 
le düşürülmesi için çeşitli girişimlerde 
bulunması bunun somut bir örneğidir. 
CHP bunun için bir strateji çizd iğ ide se
zilmekte ve bütçenin reddedilmesiyle de 
bu stratejinin gerçekleşeceği sanılmak
tadır.

tan huzursuzluk demokratik kuruluşlar 
içinde CHP yi doğal olarak rahatsız e- 
decektir. Milyonlara varan bir kitlenin 
siyasal örgütü olan CHP, tüzüğünde be 
lirttiği «demokratik sob düşüncesini ger
çekleştirebilmek ve tek başına iktidar 
Olabilmek için huzursuzluğun kaynağı
nı kurutmakla görevlidir. Bunu yakarma
dığı zaman tabandan oy beklemesi bo
şa olacaktır. İşte Ecevit, bu doğrultudan 
yola çıktığında huzursuzluğun kayna- 
nağını bu günkü hükümette bulmakta
dır. Çözümü ancak bütçe görüşmele
rinde hükümeti düşürmekte görmekte-

Bu bir çözüm getirecek mi acaba? 
Hükümetin düşmesinden sonra doğacak 
bunalımın nasıl ati atılacağı hesaplanmış

kümeti mi düşünülmektedir..? bir koa-

dan farkı olacak mıdır ? Soruları akla 
takılmaktadır. Ve CHP ce aydınlanma
mı şt ir. Zaman bu sorularında aydınlığa 
çıkmasını sağlayacaktır sanırız.

Bugün içinde bulunduğumuz kötüm
ser tabloda CHP nin açmış olduğu et
kin muhalefete işçi sendikaları ve de
mokratik memur kuruluşları da katılmak 
tadır- Ecevit, Türk İş Genel Başkanı Halil 
Tunç ve DİSK Genel Başkanı Kemal 
Türker le yaptığı görüşmelerde «demok 
rasi mücadelesinde» işçilerin de görüş 
lerinf almıştır. Bu şunu ortaya koyuyor 
ki emekçiler de, aydınlarda, MC nin gi
dişinden kuşku duymaktadır. Bu,neden
lerle demokrasinin geleceğinin güvence 
altına alınması İçin CHP etkin muhale
feti sürdürmelidir. Hatta geç bile kalmıştır

Devleti içinden ele geçiren MHP İlle
rin her taşın altından çıkmaları gelecek 
için büyük tehlikedir Sosyal Demokratlar 
burada üzerine düşen tarihi görevini yap
mazlarsa acısını emekçi halkla kendileri 
çekerler. Hitler Almanyası örneğini Tür- 
ye de yaşamak İstemiyorsak etkin mu
halefet sonuna dek sürdürülmelidir.

E

Giden Gidene
Dünlerin yorgunluğu sankiggözlerimizde 
Yitikliğîyl e^Jatıyor kalbimizdeki tik taklar 
İçimiz buruk, dudaklarımız titrek ellerimizde 
Tükenmeyen yüz tutmuş gerçekleri saklar 
Saklar ya alabildiğine aldatılırcasına 
Hal kısızlığı miza acımak bir perde aralığında 
Oynanması var gibiğ sergilendiğince 
Oynananlar arasında boşluk 
Oynayanlar arasındajise sonsuzluk

Öylesine güzel gizlenmişler ki gözlerimizde 
0 bildiğimizce dürüstlük çerçevesine 
Ardımıza da maskelenmişler kendilerince 
Pireyi deve yaparcasına büyütülmüş 
Küçücük dev adam olmuş kurşun askercikler 
Oysa rieki I pohpohlasan şişer !
Dokunsangdüşer !
Düşer ya meydancıklar dağarcımızda 
Tutanı olmaz garibimin çamurlu ellerinden 
İtilen yino odur. Gölge düşmüşse yarınlarına 
Halkçılık ifridadı ile vurulur £
Vurulur ya bu günde de kem gözlerinde 
Vurulan bir olur iki olur üç olur 
Günü kana bulanır bir yiğit anasının daha 
Karanlığında başlar ağıtlar aydınlığa susamış 
Bir beyitte kalır türkünün acısı içimizde I 

Fikri ATEŞ

Analann
Buğunda

Korkmuşlar hak sözünden
Sırlından beslendikleri yoksul yağından 
ürkmüşler da yığınlardan
Onu bile yok etmek istemişler
Öldüresiye vurmuş can almışlar
Hükmümüz sürsün diye
Çarak toprak Çocukları gelmiş 
Kısır döngü içinde yetişenlerle 
Sarı samandan çıplak topraktan 
Karşılaşmışlar taş duvarların ötesinde 
Bekleyenler gibi umut beldesinde
Ozdaş olmuşlar acıyla 
Karanlıkla arkadaş 
Ve ana olacakların sancılanması 
Giyotin kucağında
Ağlaşmışlar hepside ANALARIN BAĞRINDA 

Güneş doğsun diyerek»

KEMAL YAR

Gemlik Lisesi *

dış haberler
Hükümet Bunalımı
İtalyada Sanayi
Kuruluşlarını
Etkiliyor

PARİS (APM) - İtaly

kuruluşlar ver almaktadır.
Dow Chemical şirketi

nin îtalyayı terkedeceği ve 
işyerlerini kapalına kararı 
aldığı bildirilmektedir.

Afrika Birliği1 
Angolaya Çare 
Bulamadı

a-
da Hükümet bunalımının 
sürüp gitmesi ve devamlı 
grevler sonucu her ne kadar 
yerli sanayii pek etkilemi- 
yorsada yabancı ve çok u- 
luslu şirketlerin bundan et
kilendiği gelen bobeıler ara
sındadır. İtalya'nın en büyük 
kuruluşlarından olan Kimya 
dalındaki Motocalini Edison 
ve Elektrik, elektronik da
lında faaliyet gösteren Oli
vetti firmaları şimdilik bir 
sıkıntı çekmedikleri ancak 
grevlerden pek az da olsa 
etkilendiklerini bildirmekte-: 
dir. Buna karşılık yabancı 
ve çok uluslu şirketlerden 
Leyland Otomotiv kuruluşu 
şimdiden 4500 işçisinin işine 
•on vermiştir.

Ülkeyi terke hazırlanan 
kuruluşlar arasında Leyland 
Ducati, Körting Singer gibi

Amerikan 
Bankalarında 
Sıkıntılı Günler Mi ?

Washington Post gazete 
sinin bir haberinde Ameri
kanın ve dünyanın en bü
yük bankalarından olan The 
Case Manhattec Bank ile 
Fira National City Bank 
ciddi problemle karşı kar-

Adisababa da toplanan 
Avrupa Birliği temsilcileri 
Angola da çıkan iç savaşa 
bir çare bulamadan dağıl
dı. Afrika Birliği Angola- 
nın bağımsızlığına kavuşma 
sından sonra k> durumu 
ele almış ancak buna bir 
çözüm bulamamıştır. Sağ 
eyilimli grubu tutan ülke-

jıyadır.
The 

Bank’ın
Case Manhatten 

yabancı ülkelerde 
Bankacılıp işlemle

rinde bazı kredi kayıplarına 
uğradığının Amerikan Fede
ral Bankacılık idaresince 
ileri sürüldüğü bildirilen ya
zıda, «Bu durumda dahi bu 
iki bankanın/ı dünyadaki 
finansman grupları arasında 
«en sağlam» iki banka oldu
ğu kaydedilmiştir.

ramadığı için yeni bağım
sızlığına kavuşan bu ülke
de menfaat gruplarının ça 
tışmaları delam etmekte
dir. Zengin madenleri elin 
de bulunduran yabancılar 
rında körüklediği bu iç «a- 
vaşln nereye kadar ulaşaca 
merak konusudur. Bilindiği 
gibi Altın madenlerini ve 
elmas yataklarını elinde bu
lunduran yabancı devletler, 
bu ülkenin kuvvetli bir hü
kümet kurması konusunda 
kararsızdırlar.
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I '. İ l A H
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden

Muhammen bedeli 52.960 liru,' geçici teminatı 3-972 lira olan 14 adet portatif 
banko ile 1 adet portatif veane imâl ettirmek suretiyle 28.1.197b çarşamba günü la

at H.oo do kapalı »nrf uaulU ile ihaleye konulmuştur.
İhale Gemlik Vergi Dairesinde yapılacaktır.
Bu işe ait şartname aynı yarde görülebilir,
İsteklilerin Ticaret Odaaı veya Esnaf Dcrurği belgisini dış zınfs koymak sura* 

tiyle ve şartnamede belirtilen esaslar 'dahilinde hazırluyacııkurı teklif mektuplarım 
ihale aaatioden bir aaat öncesine kadar ihalenin yapılacağı yerdeki Komisyon Boş* 
kanlığına vermeleri* postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilAn olunur.

Basın 2

T. C.
GEMLİK İcra Dairesi
Dosya No ı 975/449

1; Gayrimenkulun Araartraa İlânı 
w Gemlik İcra Memuriuğunıto

Satılmaeına karar verilen gayrimonkulün cinai, kıymeti, ede di, ovsnfı :
Gemlik Tapu sicilinin 5.6 975 tarih ada: 268* auhife 494 vc 6 pı.rsol numarasında 

kayıtlı kayhan mahallesi 1 no.lu caddede kain 143.70 metrekare mlkdarlı arsa üze
rine inşa edilen meskenlerden 6/72 arsa paylı ikinci kattaki E-5 depo eklentili iki 
oda. bir hol, mutfak, banyo* tuvaletten müteşekkil elektrik vu suyu mevcut denize 
cephesi bulunan ve ileniz, cephesinde bir de balkonu olan kaloriferli ve bilirkişi tara
fından 300.000. — lira .kıymet takdir edilen 4 no.lu mesken açık arttırma suretiyle 

4 satışa çıkarılmıştır.

e. SATIŞ ŞARTLARI :
1—* Satış 24/2/ 1976 Salı günü suat 10.30dau 11.00 e kadar GEMLİK İCRA 
DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktı^. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhault alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmasın en 
çok .artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 5 / 3 / 1976 ('uma günü aynı 
yerde ve Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacak
lıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbelinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lAsııudır. Sa* 

0 nş peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 güuÜ geçmemek Üzere mehil verilebilir. Del-
( illiye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış

bedelinden ödenir.

3 — İpotek sahibial acakltlarla diğer ilgililerin ( f-) bu gayrimenkul öterindeki hak
li (arını hususiyle fail ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ileonbeşgün 
1 içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol

madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 —» Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödeutnetse icra ve İflas Kanu* 
nunun 133. .maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı vo kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir. *
5 Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin göreoilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir.

8 —• Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve nıünderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, .başkaca bilgi almak latiyenlerio 975'449 sayılı dosya numarasıyla me* 

ı mtırluğumusa başyurmaları ilAn olunur.

19/1/1976
(Ör îf. K. 126 )

/// llgıhltr (Abînm ittUtk hakkı sahi plan da dahılda.

tuz Satın Alınacakla
1- Müossosemız ihtiyacı için lüOOtontı 

satın alınacaktır.
2- Buna ait şartname Müessetnmlz 1 

caret Müdürlüsünden temin «dilebilir.
3« Ştırtnomemize göre hazırlayacağın 

kapalı tekliflerin en geç 23 Şubat 197 
Pazartesi günü saat 143O*a kadar Müass 
semizde bulundurulması gereklidir.

4«,MÜessesemlz 2490 sayılı kanuna ta 
değildir.

SÜMERBANK GEMLİK 
SUNâlPEK ve VİSKOZ MAMULLERİ

SANAYİİ MÜESSESESİ
Basın 3

Kongreye Davet
Derneğimizin yıllık alalade kongresi 10 Şubat 19B 

Salı günii saat 15.00 de Gemlik Ticaret vo Sanayi Odı 
toplantı salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilememesi hâlinde toplantı ey 
salonda 17 2.1976 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktı

Sayın Dernek üyelerimizin belirtilen gün ve saat 
toplantı yerinde baaır bulunmaları ilân olunur.

Gemlik Motorcular, Kayıkçılar te 
Benzeri Derneği Başkanlığı

GÜNDEM
1 ■ Açılış Konuşması
2 - Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
3 • Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4 - Denetçi raporunun okunması
5 - Yönetim Kurulu ve denetçilerin aklanması
6 • Yönetim Kurulu seçimi
7 • Denetçilerin seçimi
8 • Haysiyet divanı seçimi
9 * Birlik temsilcisinin seçimi

10 - Çalışma programının müzakere \e onanması
11 » Muhammen Gelir vc Gider bütç* »erinin müzakere i 

onanması
12 - Dilek vc temeaoilar
13 - Kapanış.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete

İLÂN ve ABONB
Resmi İlânlar tek sütun em.»i 20 TL

Mahkeme ve icra Hânları sütun emsi 10 TL.
Özel Hânlar paaar'ıhia ehoır 

Kongre ilanla» 106 TL.
Abone : Yıllık 20 6 Aylık 16 Liradır.

Dış ülkelere. Y’ılhk Abone 30 TL.

fcSAlllnt : KROL VK ItVMKYİN OÜUBR I
SOHUMI.l* MÜDİ'R : KROL oCl*KR

İdare Yeri ; Gazhane Cad. Şirin Pasaj»
Oisgl ve Barkı ; K6rfat Berunevl - Şirin FaaaJ» < 

TKİ.. : TOT ~~ GBMLtK



SORUMLU MÜDÜR
EROL GÜLER

SAHİBİ
GÜLIR-H GÖLEK

İdare yeri t Şirin pasajı

HCL.: TOT — GBMLİK

asg»1 tga I

yjp 1 n Dlıgl ve Batkı Körfez Basımevi jl
?*^İB ^ **** v X" JZ>4

Sayfa : 4 24 Ocak 1976—Cumartesi

MEVlUT

işlerinde YENİLİK
turşucular - Zeytinciler — İş telesi

Yen! Basım Maklnurnnla Her lürlü

Merhum babamız AHMET YÖRÜK'ÜN ölümünün 
seneyi davriyesi dalayisiyle 31.1.1976 Cumartesi günü 
öğle namazından sonra Gemlik Çarşı Camiinde mevfüt 
okunacaktır.

Akraba, dost ve arzu eden din kardeşlerimizin teş
rifini rica ederiz

Ailesi

k Kız Meslek Lisesi Müdürü İstanbul’a Atandı 
M

BASKI İŞLERİMDE
50X70 Cm.lik DEV KAZANLI Otomatik

Makinajle en güzel renkli basım işlerinizi 
artık biz gerçekleştireceğiz.

|Renkli{|zeytin[|T urşui 
leteketleri

Fatura’-|Bono?-| rsaliyej 
Tahsilât ^Makbuzları

[IjKantaryFişleriJ- Zeytin
|Kutulang-3Kitap^Dergi

bu uzun süre sonunda Oku 
lumuz artık Kız Meslek Lise
si öğrenci mevcudu ortalama 
400-450 öğretmen kadrosu 
20 ama maalesef yine elve
rişsiz başka bir okul binası 
Yine ben sıcak ve samimi bir 
hava içinde uğurlanıyorum.

Dostlarım Meslek haya
tımın belkide en verimli yıl
larını memleketinizde geçir
mekten memnun olduğumu 
tekrarlamaya bilmem gerek 
var mı ?

Oniki yıl sonra 
bazı nedenlerle ve 
aranızdan ayrılırken 
şitli şartlar altında

sıhhî 
isteğimle 
çok çe- 
yaptığım

çalışmalarımda daima yanım
da bulduğum sevgili öğret
men arkadaşlarıma her za
man destek olan hattâ za
man zaman abartılmış övgü
lerini şahsımdan esirgemeyen 
hakiki dost Gemlik’lilere teşek 
kürü bir borç bilir tüm sami 
mi duygularımla iyilikler 
dilerim.

EI|İ!an!arı- BildiriBaskılan

TEMİZ BİR ŞEKİLDE

H_SEYÎN|G^LER

İstiklâl Caddesi Ali Şirin Pasajı No 5 GEMLİK I

SICAK DEMİR
ATELYESI

ÜRETİCİ ve ÇİFTÇİ KARDEŞ
HER TÜRLÜ ZİRAAT ALETLERİ YAPIM VE ONARIM 
İŞLERİNİZ İÇİN UMURBEY’DE AÇTIĞIM ATELYEMİZ 

HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR.

AYDIH-İŞ SICAK DEMİR ATEIYESİ
Çeşitli Pulluk • Çapa • Bel • Kazma.-Orak - Tahra . Keser 

Balta - Nacak Yapım ve Onarım :
TÜM KAYNAK İŞLERİNİZ EN İYİ ve 

YAPILIR.

Adres : Nurettin Zeybekçl Çarşı Meydanı Okul yolu 
UMURBEY

TÖB-DER Semineri 
Bugün Yapılıyor
nat ve İzzet Hongur tarafın 
dan dinliyicilere sunulacaktır. 
Öğretmenlerin Mesleki ve öz 
lük sorunları 3 adlı semine
rin ilgiyle izleneceği sanılmak 
tadır.

Okuma Yazma Kursu 
da öğretmen Pembe Öztürk 
ün kadıniara öğretmen Oktay 
Yolver’in ise erkeklere açtığı 
okuma yazma kursu devam 
etmektedir. Kurtul Köyünde 
öğretmen Ahmet Yavuz’un 25 
kursiyerle devam ettirdiği kurs 
ise 16 Şubat günü sona ere
cektir.

Bayan çorapları mevsimlik spor gömlekler 
İntrapor Bluzlar Trevera çeşitleri

İÇ giysileri ERTAN Trikoları Örme iş 
întraponları Erkek, Kadın giyim çeşit

leri Yeni çeşitleriyle müşterilerinin 
hizmetinizdedir

ALI ÇATAK

Gazino Sok- Kuyumcu Karşısı GFMLİK
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Yaşlı Ağaçlara Gençlik Aşısı Yapılıyor

; Zeylin Ağaçlarında Gençleştirme
i Çalışmaları Başladı

Bursa Ziraat Müdürlüğü 
ne bağlı bölgelerde yaşlı zey{| 
tin ağaçlarına gençlik aşısı 

. yapılmağa başlandığı açık
lanmıştır.

Aralık ayında î ilçemizde 
{yapılan Bolce Ziraat toplantı

sında alınan karar üzerine
~Bursa iline bağlı Zeytinci Böl 
öğelerde bulunan ve yaşları 
{200 ile 500 arasında 4.5 mil 

ı yon yaslı zeytin ağacı kabak 
| lama yöntemiyle aşılanarak 
I gençleştırilmeğe başlanmış

bundan olumlu sonuçların 
alındığı ilgililerce açıklanmış
tır.

Bursa Ziraat Müdürlüğü 
zeytincilik proje lideri Metin

Sunğipek
Fabrikasının 38.
Kuruluş Yıldönümü
Kutlanıyor

Türkiyenin en eski sana- 
r yii tesisi olan Gemlik Sunğipek
c ve Vizkoz Mamulleri Sanayii

Müessesesinin 38.kuruluş yll- 
r dönümü 2.Şubat 1976 Pazar-
ıc1 tesi gönü düzenlenecek müş

terek yemekle kutlanacaktır.

Fabrika Müdür ve perso 
nel ile işçilerinin katılacağı 

A yemekte Petrol 1$ sendikası 
ile Müessese arasında imzala* 
nan toplu iş sözleşme sonuç 
lannın açıklanacağı sanılmak 
tadır.

İnan’ ın yaptığı açıklamaya 
göre 4,5 Milyon yaşlı Zeytin 
ağacının ilk aşılama projesinin 
bu yıl içersinde 400 bin ağa 
cı kapsayacağı ve gelecek 
yıllarda ise belirli bir proje 
kapsamında gençleştirme ça-

Koyunlarını Bulana
Mükafat Verecek

Karsak Köyü yakınlarında 
ki bir mandırada bulunan 100 
koyunun 80 ini çalan hırsız
lar bir haftadır yakalanamadı 
lar.

Şahinyurdu Köyünden Os
man adlı köylüye ait 100 adet 
koyun 24 ocak 1976 cumar 
tesi gecesi bilinmiyen hırsızlar 
ca mandıradan (çalınmıştır

Koyunları çalınan Osman 
Vakit olayı şöyle anhtmıştır.O- 
Iay gecesi saat yarımda hay 
vanları kontrol ederek say 
dlm ve yattım. Sabah kalk 
tığımda ağılı böş buldum. 
Hayvanların ayak izlerini 
takip ederek kamyonla 

kaçırıldığını a n İzdim, 
kamyona binmiyen 20 koyunu 
çevreden toplayarak durumu 
jandarmaya bildirdim. Bir ■ 
haftadır bütün aramalarım 
za rağmen hayvanların 
izine rastlayamadım. Bütün 
servetim koyunlarımdı, bulan 
olursa kendisini mükâfatlan 
dıracağım

lışmalarının sürdürüleceğini 
ön görmektedir.

Yine Metin Inan’ın açık
lamalarına göre; gençleştirile
cek ağaçların boyları 2,5 met
re olup, budama, ürün 
topl ama., ve zirai

Gemlik Ticaret Ve Sanayi Odasının 1976
Yılı Bütçesi 553 Bin

İlçemiz Ticaret ve Sana
yi Odası geçen hafta içinde 
yaptığı toplantıda 1976 yılı 
tahmini bütçesini hazırla yarak

ŞUNDAN
BUNDAN 

Sağolsun MSP ye CHP ile 
kurduğu koalisyonda yeni türet 
tiği Ahlâk Dersleri aracılığıyla

Türkiyemizde «Ahlâklı Vatandaş» 
lar gün geçtikçe çoğalıyor. Bir 
yandan da Ahlâkçılık mesleği 
oluşuyor.

ilçemizin Ahlâkçıların 
dan biri, bir cuma günü 
cemaata vaaz verir. Ora
dan buradan anlattıktan sonra 
sözü kadınlara getirir Kadın hak 
(arından bahsederken der ki 
«Kadına hak vereceğini iddia 
eden zihniyete nerede olursa bu 
nun hesabını soracağız.»

Anlayanlar anlar, anlama
yanlar gözleri açık dinler, neme 
gerekçiler «la havle ve süphan 
•İlah» çekerler, bir kısmı da 
«aşkolsun şu ahlâkçıya» der.

Der ama konuşmalar dışarı 
ya yayılır. Bu kez İşler karışır 
Karışır ya 1973 yılı kadın yılıy
dı. Kadınlar daha hak İstiyorlar 
özgürlük eşitlik istiyorlardı.Ama

mücadelede işçilik kaldırılmak 
ta, üreticinin maliyeti asgariye 
düşürülmektedir. Yapılan araş 
firmalara göre gençleştirilmiş 
ağaçların verdiği ürün oranı 
da öbür ağaçlara göre iki kat 
ve taneler daha iridir.

Lira Olarak Saptandı
onaylamıştır.

553 bin 245 lira 50 ku 
ruş olarak hazırlanan 1976 
yılı bütçesi şöyledir :D.S.4 te

ahlâkçı «kadına hak veren dü
şünceye» hesap soracaktı Neydi 
kadına hak veren düzenin teme 
li .'Kadına hak vermeyen düzen 
hangisidir Şeriat, Oysa Hilâfeti 
kaldıran Cumhuriyetin kurucusu 
ATATÜRK'tü- Yani işin ucu A- 
tatürk'e kadar uzanıyordu.

Bu işe parmak atanlar oldu. 
Duyduk ki Ahlâkçı Orhaneline 
gidiyor. Araştırdık soruşturduk 
işin aslını anlayamadık. Bu kışta 
kıyamette olurmuydu yani?

Elin ağzı çuval değil ki dikesin. 
Yine duyduk ki Gemlik yeni yeni 

tarikatçılar türemiş. Kimi .«»örnek 
rem»diye eşlerini göstermiyorlar, 
mış. Saygın bir dosforı geidi- I 
ğinde hoş geldiniz derken tokalaş ı 
miyarlarmış. Su iyirahbet görmüş} 
İçlerinde. Nereden soktun l u-~u | 
oraya diyeceksiniz. Bir ilgisi var 
ki soktum işte. Her şey yazılmaz 
ki canım.

Neşe, Orhaneli sözü çıkınca

D. Sayfa 4 te

[ ÖĞRETMENLER 
İ TÜKETİM
KOOPERATİFİ

|KURDU
Gemlik Öğretmenlerinin 

Eylül ayında kuruluş çalışma
larına başladıkları Tüketim 
Kooperatifi Ticaret Bakanlı- 
yınca onaylanarak resmen ku 
rulmuştur.

Ticaret Odasına kayıt ve 
Tesçilini yaptıran Gemlik Öğ 
retmenleri Sınırlı Sorumlu Tü
ketim Kooperatifi Kurucu yö
netim Kurulu aralarında yap
tıkları iş bölümünde Başkan 
lığa Hüseyin Berber, Başkan 
Yardımcılığına İbrahim Özde- 

| mir, Saymanlığa Salih Türer 
I Yazmanlığa Kadri Güler üye

liklere Nadir Alpay Ali Ih- 
j san Elitunç ve Mevlut Aksoy 
j getirilmiştir.

Gemlik Öğretmenleri Tü 
ketim Kooperatifi belirli süre 

| sermaye birikimi yaptıktan son 
ra ilçemizde her türlü gıda 
konfeksiyon ve ev araçlarını 
satacak bir mağaza açacaktır.

Kısa Kısa
Sir süre önce Ferit 

Bekçeyi öldürmek suçun
dan Yakalanarak yarıgla- 
nan Osman Del iç ey (15) 
12 yıla mahkum oldu.

Salih Akovahğil*e alt 
taş ve mermer ocaklarında 
gece bekçiliği yapan Salih 
Nuri Çatal y iirek'in uyuk
laması sırasında alında bu
lunan sigarası divan yatağı 
nı yakması sonucu meydana 
gelen gazdan zehirlenerek 
ölmüştür.

Gemlik Lisesi öğretmen 
(eri i denek yokluğundan 
iki aydır tk ders ücretleri 
n» alamamaktadırlar. Ara
lık Ocak ek ders ücretleri 
ni «lamcyon öğretmenler 
zar durumda olduklarını 
bildiriyorlar
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YARINLARDA

zafer bizim

insanlık dip

LİSESİ

ZAMAN İÇİNDEW»IS
lan gorüycr.

Kemal YAR

i ir köşesi

|l|m*|ly(ı
inanar*k güvenerek
uykularımız bölünmlı bir gece
soluk soluma giyinmeliyiz 
gecenin bu saatinde bu yolculuk

Seninle olduğum zaman 
Sanki bitiyor her*an 
Zaman içinde mahçup 
Bir rüzgar, bir kuş 
Olup uçuyor ellerimiz 
Arasından..

önüne çıkanları öldürmesi 
diyenlerin
önlemler kurarken insanlar 
kalanlara
yarınlarda gülelim diyerek

Kemal Yar GEMLİK

köylûnûn toprağında» işçinin 
makinasında.*.
yorgundu hep eller umutsuz gülüşler
çöllerde yaşanması gibi serap görmeleri 
unlulan emeklerin
çözlerine mil çekilirken hepsinin
kızgın çıkarlar dağlanır

bulutlar karışır yamurun sevincinde
kapkara azgın felaket selleri gibi 
sonra yağmalanması ganimetlerin

ilerici aydınlar aylardan beri ülkede ki 
olayların tek sorumlusu Türkeş ve ko
mandolarıdır dîye bar bar bağırıyorlardı. 
Geçte olsa bir hükümet üyesi parLinin 
bunu görmeğe başlaması iyiye^gidiş^mi

Bir adını
bir kaç adım daha 
yaklaşmalıyız-
Bir su gibi berrak gökyüzünden avuçlarımıza! 
yıldızlar düşmeli yavrum 

yıldızlar düşmeli 
bu sancılı gecenin sonunda mutlaka 
Bu düzen değişmeli*

Mücahit Ünal

Tutsak olmuşuz
Artık, ’
Bu, bozuk düzene.
Hayat yaşanmıyor artık, 
Bu düzen karşısında
Bozuk bu yaşam bozuk

ISKARTA...
Sedat YILDIZ

CAM PAZARI

Gün yok ki bir genç ölmesin. bir ban

Büyük, kentlerin sokakları can paz<ı- 
n oldu artık. Kimlikleri bilinmlyen keman, 
do çetolori. her gün taze » bir genç kanı 
emiyor. Bakıyorsunuz köşede birini sı- 
kışbrmış.’ar ŞişteıTıişler. bir başkanı «Mil-

lan fana, beke dostluktan yok bunların.

Zeki Yılmaz. Eskibir ülkücü-koman- 
do Teröre karşı çıkarak örgütten ayrıl
mış ve MSP yanlışı «Akıncılar» saflarına 
geçince; Başbuğun davadan döneni

b«=lli değil ama MSP grubu olayların so

dış haberler

goruş

Bugün faşizm hergün JtırmanıyorJ 
zivreye doğru, CİA dan gelen yardımlara 
hükümetin basıda göz yumuyor. Ame
rikan bankonotlarıyla palazlanan faşiz
min en büyük düşüncesi devleti ele ge 
çirmektî. Bunda oldukça büyük başarı
lar elde edildi : Devlet kademeleri MHP 
komandolarıyla doldu. Hele Milli Eğitim 
deki durum içler parçalayıcı- Okullardan 
toplu çıkarmalar yerine ülkücü toplum 
cuları (Mitlerin Nasyonel sosyalistleri 
gibi.) alma taktikleri ^gözler jönündedir.

Almanyada Faşizminde bu yollarla ba 
şa. gelmişti- Önce 3 Nasyonel-SOsyalist 
Hitlerci Meclîse girmiş sonra yavaşyavaş 
sokağa egememolunmuş, ardından dev 
let ele geçirilmiş ve faşizm insanlığın 
başına belâ olmuştur.

Olayların biteceğine kimse inanmıyor 
artık» şimdi sokağa egemen olma uğra 
şısı sürüyor. Bu ara sıkı yönetim ilân 
ettirip işleri kolayca yürütme olanağı" 
aranıyor.

Kiril emellerine gençlerin kanını akı
tarak ulaşmak isteyenlere tarih değiş
mez yanıtını zaman içinde verecektir.

Jlginç Bir İddia 
_ABD Türkiyeye 
8,32 Harpon Mermisi
Vermiş

Amarikada yayenlanan 
. ünlü Havacılık Dergisi 
i Aviation Wekk,in verdiği 
i bilgiye göre Doğu Akdeniz 

böljgeaindc HAKPOON gü
dümlü mermilerine İsrail 
ile Türkiye sahiptir. Avrnpa- 
da ise bu mermileri yalnız 
Hollandanın elinde bulamak 
tadır. İngiltere,Almanya,İs
panya bu mermileri elde 
etmek için sürekli olarak 
WaShington nezdinde teşeb 
büste bulunmaktadır.

Rum kaynakları ABD- 

nin son günlerde Türkiye 
32 adet Harpoon mermisi 
verdiğini ileri sürmektedir
ler. Yunan hükümeti de 
donanması için bu mermi 
terden elde etmek amacıyla 
washinton nezdinde teşeb
büslerde bulunmaktadır.

Aviation vvcek dergisi
nin haberinde Türkiye ay
rıca Italyadan tank ve uçak 
savar füzeleri alacaktır, t- 
talya Türkiye nezdinde bu 
satışın gerçekleşmesi için 
anlaşma imzaladığını yaz
maktadır. Uzmanlar «bu 
anlaşma ile İtalya Türkiye 

tına başlayacaktır» demek
tedirler.

SAÇLARI KISA VE 
DÜZ OLDU

PARİS (APM) - 1976ı 
yılının saç modasında hedef

Pirisin ünlü kuvaförlari 
jaques essange ve Elesander 
in müşteıek ortaya kovduk1 
lan saç modelleri genellikle 
böyle.’

Kısa saçlarda renk yu-

kumralın tonları 
değişiyor, Arka düz

tir. perçemler dışa dönük 
olarak taranmış, kısa minik 
buklelere de sık sık rastlan 
maktadır. Rüzgâra karşı 
gelmişeesine dışa doğru ta
ranmış saçları hemen herkes 

Kendisi yaratabiliyor,
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Goyrimenkulün Atılı Artıma Hânı 
Gemlik icra Memurluğundan

TC.
Gemlik İcra Dairesi 
Dosya No. : 973/458

İPOTEKLİ OLUP ;
Satılmasını karar verîleu gayrimenkulun cinsi kıymeti adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 26.3. 19o9 tarih ve pafta : 26, ada : 353 ve parsel t 1 de 

kayıtlı Gemlik Osmaniye mahallesi pembe mevkiinde kain 1(12.60 metrekare mikdar- 
lı altında bodrumu olan ve bu bodrumun üzerine iki kat inşa edilmiş ve her katta 
birer dairesi bulunan ve bilirkişi tarafından tamamına 300.000,- lira kıymet takdir 
edilen kargır bahçeli ev açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI ;
1— Satış 8/3 1976 Pazartesi günü saat 11.00 den 11.30a kadar GEMLİK İCRA 
DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa cn 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 18 / 3 / 1976 Perşembe günü aynı 
yerde ve Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacak
lıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur.

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

3 — İpotek sahibial acakklarla 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 hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bjr hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 973/458 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

' 21/111976
(Ic. îf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILIYOR

PAROLAMIZ
A. Rıza YARAMAN

Nüfusumuzun % 40 okuma - yazma bilmez. 
Bilenlerin de % 70 ilkokul mezunu. Okuldan ayrı
lan her genç, kendi kederini yürütüyor. Ortada acı 
bir tablo var. Aradan 50 yıl geçti, durum bu. A- 
narşik olayların kökeninde bu tablo yatar durur. 
Okulculuk. okulda öğrenci bırakma metodu bu gün 
kü ortamı oluşturmuştur. Süper devletler her yirmi 
yılda bir giysilerini değiştirirlerken diz bu metod- 
larla onların çok gerisinde kalacağız. Demokratik 
bir ülkede eğitim ve öğretim vatandaşın ayağına 
götürülmedikçe, o ülkede kişiler arasında simetrik 
eksen bulunmaz. Ülkede tahsil düzeyi % 50 yi aş
mışsa, toplumda refaha giden yol işliyor demektir. 
Biz Milli Eğitim Temel kanunu yerine öğrenciyi 
sınıfa bırakmıyan, ilkokuldan sonra branşa yönelik 
dütün branşları içinde mevcut, tek okul sistemi 
yanında halk içinde, halka dönük, halka beraber, 
yaparak öğrenme, genel eğitim seferberliği istiyoruz, 
insanın özgür düşünebilmesi kişiliğindeki yenileş
me uyarısı ile olabilir. Bu uyarıyı değerlendirme
dikçe, toplum içinde topluma, yararlı hizmet verme 
beklenilemez. Daima eskinin özlemi çekilir ki bugüne 
kadar okulculuk sistemi ile sınıfta kala kala depo 
lanan öğrencilerin sürtüşmesi sonucudur bu tablo 
Olayların kökcnininde ki ikinci gerçek ; Tarih bo
yunca içimizi kemirir durur. Devamlı Türk-Yunan 
düşmanlığı sürer durur. Yabancılar bizim ağzımıza 
bir parmak bal çalarlar, tükrükle boğacağımız 
Yunanistanı silah deposu haline getirirler. Neden? 
Madenlerimizden çıkan ham maddeyi ucuza alırlar, 
işlerler bize altın fiatına satarlar. Türkiye’de fab- 
rikalaşma alabildiğine yayılma imkanına sslıip iken 
bu yolda çok yavaş gidiyoruz. Gerçi bir fabrika u- 
zun yıllar kâra geçer ama Türk Ekonomisine ka
zandıracağı hizmet o fabrikama çıkaracağı malze
meyi dışardan getirmeden çok daha millidir Bence 
en büyük milliyetçilik buradadır. İthal malı getiren 
tüccarın kemerlerini sıkması lâzımdır. Çünkü ham 
maddesi Türkiyede olan her malzeme yurdumuzda 
yapılabilir. Yeter ki, Sanatkâra, teknisyene, mühon 

dişe olanaklar vsrilebilsin. Bu gerçeği görebilsrydik 
Topumuzu, tüfeğimizi, tankımızı, uçağımızı her şe
yimizi çoktan kendimiz yapabilir duruma gelebilir
dik. Akdesiz ülkeleri arasında da en refaha ulaşmış 
ülke olabilirdik. Yabancılar bu gerçeği çok iyi bil 
dikleri için bizi okşuyorlar, Y’unanistanı silâh depo
su haline getiriyorlar. Ve bu sayede de ekonomi
lerini ayakta tutabiliyorlar. Bir TÜRK-Y’UNAN 
harbi olursa, Amerikan Ingiliz, fransız ve Italyan 
askerlerini Yunan askerleriyle yan yana olduklarını 
göreceğiz, Yabancıların uçakları tepemizde uçarak 
Silâhlan mehmetçiye eteş kusacak. NATO filân bîr 
kenara İtilecektir. Bilhassa Fırınsa ve İtalya hiç te 
ekonomik durumu sarsacak jeni pazarın doğması
na razı olanııyacaktır Zira Akdeniıde Türk Eko 
nomisi güçlendiği zaman bu iki devlet çok şeyler 
kaybedecektir. Bunu gayet iyi bildikleri için yıllar 
dır oynadıkları oyuna devam etmektedirler. Biz bn 
oyuna gelmemeliyiz.

HALK EĞİTİMİ ve KENDİ MALIMIZI REN 
DÎMÎZ İŞLEYELİM PAROLAMIZ OLMALIDIR.
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EROL. GÜLER 

SAHİBİ
B. GÜLKR-H. GÜLER
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TEL.: 79T — GEMLİK

Dizgi ve Batkı Körfez Basımevi U
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I AYDIN-İŞ I 
1 SICAK DEMİR |
| ü | ATELYESİ |

HER TÜRLÜ ZİRAAT ALETLERİ YAPIM VE ONARIM | 

gj İŞLERİNİZ İÇİN UMURBEY’DE AÇTIĞIMIZ ATELYEMİZ 
® HİZMETİNİZE ^GİRMİŞTİR. ®

| AYDIN-İŞ SICAK DEMİR ATELYESİ |
Çeşitli Pulluk - Çapa - Bel - Kazma - Orak - Tahra - Keser

Balta - Nacak Yapım ve Onarım : Çg
TÜM KAYNAK İSLERİNİZ EN İYİ ve TEMİZ BİR ŞEKİLDE g

1 '■ ■YAP1L,R- ■ 1
Adres : Nurettin Zeybekçi Çarşı Meydanı Okul yolu g

UMURBEY g

T. C.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No. 975/304 T.

Menkulün Açık Arttırma

İLANI

GEMLİK İCRA MEMURLUĞUNDAN

Bu borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve| 
kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci arttırma 2/3/1976 günü saat 11.00 11.30 da 
Gemlik İstiklâl Caddesi kamyon garajında yapılacak ve oj 
günü kıymetlerin % 75 ine istekli bulunmadığı takdirde 
3/3/1976 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılacak en 
çok fiat verene satılacağı ve satış şartnamenin icra dosyasın 
dan {görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şarttamenin 
bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bildi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla icra me 
morluğuna başvurmaları ilân olunur.

28/1/1976

Muhammen kıymeti
Lira Krş. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)

100000.00 06 LD 205 Plakalı INTERNATIONAL 
marka 975 Model Faal kamyonet

F. K. 114/1,114/3)

Izgara Saıonu’nun GEMLİK KÖRFEZ
s

Sayın Müşlerilerine Yeni Hizmeti |i
Döner Piliç, Kuzu, Kelle Çeşitleriyle Sayın ||

GEMLİK’lilerin Hizmetindedir. Sİ

Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete
İLÂN ve ABONE

Resmi ilânlar tek sütun cm.si 20 TL.
Mahkeme ve lora İlânları sütun em.si 10 TL.

Özel İlânlar pazarlıkta alınır.
Kongre llanlan 100 TL.

Abone : Yıllık 20 6 Aylık 10 Liradır.
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.

EVLERE SERVİS YAPILIR.
SAHİBİ : EROL VE HÜSEYİN GÜLER 

SORUMLU MÜDÜR : EROL GÜLER

Tel: 715 GEMLİK İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı 
Dizgi ve Baskı : Körfez Basımevi - Şirin

Mü j de Ahlâkçının Ahlâkı
AMdkçı, AMck f kü/türünü ertt.rj 
mok için bir ara Ankara ya git 
mİ? birkaç günlüğüne. Ama Allahın

GELİRLER
TICRAET ODASI

G2*.xje:r1 RUJ, Libya yoicu/uja çıkmıj.

Üye ödentileri 197.000
Munsam ” 180.000
Vergi Harçları 62003

GİDERLER

-Personel ve sig. pir. 277.432-
- Huzur Haklan
-İdari Masraflar

26.400-
138.003-

öbür Hizmetler 114242.50 Gemlik mallarını sergileme
bojke/ann dû kejf*der/«rse yekinde 
kflrtfl kavfetı bcy/ıyacck demektir

sttsi»/ır. Derir ki Süleyman r

ri Birfekî n. Çin n»

39.502.50

592. 748 — Demirbaşlar
Sosyal Yardımlar 

Gazete kitap ve. 
Aidatlar

25.001-

41.001-
12.500-
4.001-

68 410-

SROSMCİ 592.748 —
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