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Belediye Tarifesine Uymayan 7(Kasap Kapatıldı,

El HATLARI YENİDEN
Belediye Meclisi 
Şubat Ayı 
Toplantılarına 
Başladı

SÜ1 Kuzu 40 TL KoyunlEtl 34II
Beiedıv© Encümeni hat

tı içinde yaptığı Toplantıda 
«t ftatiannı yeniden taptım ij

3u konuda Gazetemiz 
muhabirin© bilgi veren Beledi 
y© Başkanı Ibrahim Akıt ya
ri Kastar hataundı şunlarısöy 
tanıştır. ' ilçemizde belediye 
kararına uymevar kendi ken
dilerin» CaS ayarlaması yapan 
7 kasap 3 gün sür» il© işten 
men edilerek ticarethaneleri 
kapatılmıştır Eğer belediyenin 
tasbit etmiş olduğu fiatiarı uy
gulamama devam ederse kim 
olursa ©taun ikinci tekerrürde 
ticarethaneler 15 er gün fca- 
^atılacaktır. Keyfi uygulamalı 
ra asta izin verilmeyecektir." 
demiştir. Daha sonra bel adi- 
yeler kanununa göre Fiat ar
tırmak için uygulanacak yolu 
anlatan Akıt şunları söylemiş 
tir. "Kasaplar kuzu etlerinin 
fiatîanm kendi kendilerine 
yükselteceklerine belediye ile 
ilişki kurup zam isteyebilirler 
«fi. Ama bu yapılmadan key
fi uygulamaya geçilmiştir, Ko

BORU SAN ile
Türk Metal İş 
Toplu Sözleşme 
İmzalandı

Gemlik’te kurulu Botusan 
tesislerinde çalışan işçiler adı 
na Türk Metal Sendikası ile 
iş»/srtn ırasında üç aydan 
b©ri sürdûlen toplu sözleş* 
m© görüşmeleri sonuçlandı

D, Sayfa 4 de

nu bu hafta içinde Belediye 
Encümeninde yeniden ele alın 

d*. 45 liraya et satıldığı hal* 
kımızdan gelen şikayetlerle 
anlaşılmak tadır Buna izin 
vermeyeceğiz. Bursa da sa
tılmakta olan et hatlarını bele» 
«üyemiz dalma ön planda tut

Sunğipek fobılkasınınSS. Kurulusu Kuttandı
Sümerbank Gemlik Sun- 

ğrpek Fabrikasının işletmeye 
açılışının 33. Yıl dönümü ya
pılan törenle kutlandı.

Sunğipek yöneticileri, 
davetliler, işçiler ve emeklile- 

| nn hazır bulundukları yemek 
li törende konuşan Fabrika 
Müdürü Hüsnü Baltacıoğlu 

। Sunğipek Tesislerinin kuruluşu 
hakkında bilgi verdikten son* 

I ra üretim hakkında şunları 
söylemiştir. «Müessesimizde 

: bulunan reyon, selon ve viz* 
kon üniteleri ihtiyacı karşılaya 

[ maz duruma gelişi nedeniyle 
। yakında sökülerek memleket 

ihtiyacını karşılayacak 4,400 
। ton kapasiteli selon tesisleri* 
j ne başlanacaktır, 1938 de 24 
I memur ve 78 işçinin çalıştığı 
| fabrikamızda bugün 116 me* 
i mur 623 işçi çalışmakta olup 
; sermayesi 250 milyar liraya 
| yükselmiştir.»

Daha sonra söz alan 
Gemlik PetrolSendikası 
Başkam Emin Bora tesislerde 
ki iş barışı, çalışma barışının 
devam etmesini isteyerek 
müessese ile sürdürmekte ol
dukları toplu iş görüşmelerin 

makta ve ayarlamalarını ona 
göre yapmaktadır. Son aldığı 
mız karara göre et fiatiarı 
şöyledir. Süt Kuzu 40 TL Ko 
yun Eti 34 TL. Sığır 
29 TL Dana kemikli 
dır. Ayrıca bundan 
manda, keçi ve saka

kemikli
32 TL 
böyle 
satmak

de son safhaya gelindiğini 
belirterek şunları söylemiştir. 
«Ankara' daki görüşmelerimiz 
barış içinde devam etmektedir.
91 maddelik görüşmenin' 81 
ini tamamladık 10 madde ise

Erdoğan Alemdar Yeni Bir Firma Kurdu
İlçemizin tanınmış iş 

adamlarından Erdoğan Alem- 
dar Gemlik Ticaret ve Sanayi i lat İhracat. Alemdar Enternas 
Odasına kayıtlı yeni bir firma | yönel Kollektif şirketi, Alem-
kurmuştur.

Alemdar Sanayi Ürünleri J. ürünlerinin pazarlamasını ya- 
Pazarlama AŞ.” adını taşıyanj] pacaktır. Öte yandan Erdo- 
yeni firma Erdoğan I ğan Alemdar'ın Şimdilik adı 

Alamdar’ın ortak bulunduğu ı açıklanması istenmeyen yeni 
’’Alemdar Holdıng”“Alemdar | bir fabrikayı daha kuracağı’ | 
Kimya Endüstrisi," *' Alemdar ^öğrenilmiştir? Fabrika //.üdürü[AçıliflKon ^maunda

mm

isteyen kasaplar belediyemize 
baş vurarak ayrı bir dükkan 
açmak koşuluyla ruhsat ala
bileceklerdir." demiştir.

KASAPLAR BELEDİYEYİ 
SUÇLUYOR

Öte yandan kasaplık hay
van fiatlarındaki artışı D. S. 4 de 

en kısa zamanda sonuçlana
caktır.» demiştir.

Birlikte yenen geleneksel 
yemekle Sunğipek tesislerinin 
38. yıldönümü sade bir şekil 
de kutlanmıştır.

M

Gemlik Belediye Meclisi 
Şubat ayı olağan toplantılarına 
‘başladı.

Dün saat 15.oo de Be
lediye Başkanlık odasında 
toplanan Belediye Meclisi 
gündemindeki konuları görü
şerek karara bağladı. D. 4 de

I Enternasyonal Tic." Yağsan 
9 AŞ. Erdoğan Alemdar Itha*

dar Ticaret ve sanayi A.Ş.

LSunğU^-< tab*| 
ffrÜGUm 33. e 

yilfdönûmu 
törenlerinde 
yamrf® kat
lan emekli 
iç £.rû«
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EZGİLER
Bizim acıların bir bar ca olur feryadı 

Elde yok, avuçta^yok boşuna inat edeninin 

Gün beye kırarsın, kzekkflesenf kısır yeli 

Akşamla umut başlar, yağsaflyaşlarla yağmur».. 

Serpsea bûyûrmûfibu toprakta terkedilrnijliğin^öykûsû 

Anı olur, yarınla başlayan duaların cılız gürültüsü 

Nedir gariplerin çektiği bitneyecekmi çilesi 

Yüce kesime yazı olıruş duyusunun tokluğunda sesi 

Garipmidirf hu seçmiş umutla sunulan ekmeği 

Birde yejerse Menedin Tatmasıyla beklediği 

Tanrım Ln« gezer î Joktornı.Qaradığı Tatmasıyla 

Hap ayrı kaygu göz yaşlı öküzün yatmasıyla 

Sonund«"söner feryatlar ;Qi ner başlar beklemeye 

Garip olurfestiğide yanmıştık başlar hava çiselemeye 

Gözler düşer bellenmez umutla ayrılıklar 

Islatır boşuna i çilemidiryyağan söndü umutlar.

REMZİ GOLER

ÇIKKAZ
SOKAK

Şimdi ortasındayız

Tam kapının dibinde

Burun buruna

Yas tutmuş ayaklar, pislik kokan mazot

Oşûyen ellerimiz

Çamura batan iki göz

Umutsuz bakış

Ardından duyulan yankı

Hemde kocaman harflerle

Şajınlan yel»..

Karşında fam karşında

" Çıkmaz Sokak* levhasff

İmdat J)£CC£X

Havaların Düzenli 
Gitmesi Zeytinin 
Rekoltesini
Yükseltecektir. :

Ocak ayında havaların 
ısısındaki düzen ve yağış
ların etkili olması 1976 
zeytin rekoltesinin yüksek 
olacağı yetkililerce açıklan
mıştır.
ilçemiz Ziraat Teknikleri 
Hakkı Çakır son yağışların 
çifçiler ve zeytin üretici le
hine olduğunu belirterek 
şöyle konuşmuştur. «1976 
rekoltesindeki düşüş kara- 
koşnil ve ilkbahar donların 
dan ileri gelmişti, oysa bu 
yıl Şubat ayına kadar ha
vaların ısısı ve yağışlar çok 
olumlu bir yönde gitmek
tedir. Önümüzdeki aylarda 
bu iklim faktöründe bir 
düzensizlik olmazsa 1976 
yılının rekoltesinin rekor 
düzeyde olması kaçınılmaz 
dır» demiştir.

15 Ton Balık Âğı 
i İpliği İthal Edildi

Marmara Bölgesi balık 
çılık kooperatifi birliği Ja- 
ponyadan 15 ton balık ağı 
ipliği ithal etmiştir.

Birlik ikinci Başkanı Sait 
| Aydının verdiği bilgiye göre 

Birliğe bağlı kooperatif ti
ye lirinin gereksinmelerini

I karşılıyacak olan balık agı 
ipliğinin kilogramı 60-65 TL 

j arasında olup birliğin itha
lat işini yapmasıyla kilogram 
başına 45-50 TL kâr sağ
lanmaktadır.

ithali yapılar, 15 ton 
ipliğin 5 tonu Gemlikli ba 

| İrkçılar tarafından satın 
alınmıştır.

GALERİ SANAT 
AÇID/

İlçemizin genç iş I 
adamlarından İbra
him Şirin ve Eşi Ni
hal Şirin,;," ŞİRİN O- 
TEL’i altındaki , yeni 
işyeri "GALERİ SA- 
NAT’ı davetlilerin de 
katıldığı kokteyl île 
açtı;

Narkotik Büro
Elamanlarının
Bakkal
Dükkanına
Yaptıkları
Baskında Kaçak 
Eşya Ele 
GEÇTı I

Dün sabah Bursa Nar j 
kotik büro elemanlarının 
bir ihbarı değerlendirerek 
Balıkpazarında Fenerbahçe 
Bakkaliyesi ne yaptıkları 
baskın spnunucu çok sayı
da yabancı sigara mermi, 
ve silah ele geriniştir.

Raslm Durhan adlı şah 
sa ait dükkanda ele geçen 
745 mermi 2 tabanca 159 
karton yapancı s Igaraya 
al konmuş ve savcılık olay 

hakkında soruşturmaya 
başlamıştır.

AYDIN-İŞ
SICAK DEMİR 

ATELYESİ
HER TÜRLÜ ZİRAAT ALETLERİ YAPIM VE ONARIM 

İŞLERİNİZ İÇİN UMURBEY’DE AÇTIĞIMIZ ATELYEMİZ 
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR.

AYDIN-İŞSICAK DEMİR AIELYESİ
Çeşitli Pulluk-Çapa - Bel - Kazma-Orak - Tahra • Keser 

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

YAPILIR.

Adres : Nurettin Zeybekçl Çarşı Meydanı Okul yolu
, UMURBEY

stMcsKssas hatama smusmm m M mi
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T. C.
Gemlik Tapulama Ha kimliğin dan
Kaaa j 1967/74 Karar : 1968/53

İLÂN
Davacı Gemlik Orman bölge şefliği tarafından davalılar îazet Bükülmez ve 

Ritim Onbiray aleyhine açılın Gemlik Umurbey köyünün Akköyler mevkiinde kâin 
3564 numarala panelin tapulama tesbitine itiraa davasının yapılan duruşması sonun 
da ; Davacının itinamın reddi ile parselin Tapulama tutanağında yazılı olduğu veçhi 
le iki sebim itibar olunarak birer aebimlerinin davalılardan îazet Bükülmez ve Basim 
Onbiray adlarına tapuya leşçiline 10 lira ilâm harçı ile 630 kuruş muhakeme uıasra 
finin dayacıdan tahsiline dair ve temyizi kabil olmak üzere 15/5/1968 tarihinde taraf 
ların gıyabında verilen karar davalılardan tzzet Bükülmeze tebliğ edilememiş ve ad 
reşide tesbit edilemediğinden ilâmın 7201 sayılı kanunun 28 ve 29. maddeleri gere
ğince tebliğ makamına kâim oimak üzere ilân olunur.

EVİN
RESTÂURANFla

Ucuziatılmıs Yeni Fiaîiarı
Gemlik sliye Hukuk Hakimliğinden

975/314

Gemlik Koracaafi köyünden Salim Sevinç vekili Avu 
kat HalH Seymen tarafından Gemlik Karacaali köyünün 
Tepebağ-Sarıbağlar mevkiinde kain doğusu Fatma Kaval 
batısı, Güneyi Sahibi senet Salim Sevinç, Kuzeyi Şerif 
Bakır ile çevrili gayrimenkulun senetsizden tapuya tes
cili talep ve dava edildiğinden bu gayrimenkul üzerinde 
mülkiyet iddiasında bulunanların ilan tarihinden itiba
ren 3 ay içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize müra 
anotlarını teminen ilan olunur.

Belediye
Et Fitlannı
Saptadı

görmemezlikten f. geldikleri için 
Belediyeyi .suçlayan kasaplar^ 
"Bu yıl hayvan darlığı - nede 
nlyle fiatlar birden arttı. Be
lediyenin eski fiatıyla et sat- . 
mak tamamen zararına çalış s 
maktır. Kapatma kararı 'bir 
çözüm değildir.” demişlerdir.

Bulacaksınız.
Taze Balık — Izgara Çeşitleri 

Mezeler - Temiz Servis

İskele MeydanıffTel : 71 - GEMLİK
| 1111 ■ • ■ —

GEMLİK
Belediye Meclisi
Şubat ayı 
Toplantıları 
Başladı
Belediye Başkanı İbrahim 

Akif ın başkanlığında toplanan 
Meclis, önce 19. Kasım 1975 
tarihli toplantı tutanağı oku
narak üzerinde görüşmeler 
yapıtmış daha sonra ğündemın 
ikinci maddesine geçilerek ta 
rife komisyonu üyeleri seçim 
fert yapılmıştır. Tarife komis
yonuna Emin Bora. Kâmil 
Sertkaya, Ahmet Çeterez Ziya 
Sarışen, Nezih Dimili, Burhan 
Aydın, Bilâl Kara, Hayrı Köse 
seçilmiştir.

Bütçe Komisyonu seçim 
lerinde ise Tevfik Solaksubaşı 
Aydın Erenoğlu, Sinan Akman 
Emin Bora, Kâmil Sertkaya, 
Cemalettin Ergen, Galip Arı. 
ve Ibrahjm Aydın görev almıştır

Memurlara yeni kadrolar 
açılmasına karar verilen Mec 
lis toplantısı 11 Şubat günü 
toplanmak üzere dağıtılmıştır.

Boru San ile Türk Metal İş Toplu 
Sözleşme İmzalandı

Gemlik Borusan Yön. Bşk. 
başkanı Asım Kocabıyık'ın 
da hazır bulunduğu bir tören 
le imzalanan sözleşmeye göre 
işçilerin saat ücretlerine birin 
ci yıl 450 ve ikinci yıl 475 
kuruş zam yapıldı. 1 Ekim

1975 tarinden geçerli olmak 
üzere imzalanan sözleşme ile 
işçi ücretlerine 2 bin 590 
lira tutarında bir zammın ger 
çekleştirildiği açıklandı. Yeni 
sözleşme işçilere bazı sosyal 

haklarda sağlıyor.

DÜĞÜN

NİŞAN

NİKÂH

KUTLAMA 

DAVETİYELEİR 

KARTVİZİT , 

KART ADRES 

ÇEŞİTLERİ

KÖRFEZ
BASIMEVİ| J

Her Türlü Rnsım işlerinizde
Emrinizdedir.

E3FATURA7S

ETEKET

MAKBUZ

TEM-ZB

İŞÇİLİK

UYGUN

FİAT
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Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanlığından
Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı 22 Şu

bat 1976 Pazar günü saat 10 da Balıkpazarı Seç Apart
manının zemin katındaki dernek lokalimizde yapılaca
ğından sayın üyelerimizin teşriflerini rica ederiz.

Belirtilen gün ve saatte nisap temin edilmediğinde 
Genel Kurul toplantısının 29 Şubat 1975 Pczar günü ay 
nı yerde ve aynı saatte yapılacağı duyurulur.

İbrahim Toplu 
Gemlik Balıkçılar Derneği

GÜNDEM Başkanı
I Açı/ş ve saygı duruşu
2 Divan teşekkülü ve yoklama
3 Faaliyet ve hesap raporlarının okunması ve müzake

resi
4 İdare heyetinin ibrası
S idare heyeti ve murakabe heyeti seçimi
6 Dilekler ve kapanış

Kongre İlanı
Kapaklı Köyü Turizm Derneğinin Genel Kurul top

lantısı 16 2 1976 Pazartesi günü saat 18 de okulda ya
pılacağından sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM

I Açılış
2 Divan teşkili ve saygı duruşu
3 Yönetim kurulu ve denetim raporlarının okunması 
4 Raporların müzakeresi ve ibraı
5 Yönetim ve denetim kurulların seçimi
6 Dilekler ve kapanış

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
976/12

Gemlik Narlı köyünün abdiağa koyu namı diğer te
pecik mevkiinde kain doğusu Mehmet Başaran, batısı 
Selamı Utar ve müşterekleri kuzeyi yol güneyi kumsala 
paralel yar ile çevrili geyrimenkulün senetsizden tapu
ya tescili Fatma Saykal ve Emine Eken vekilleri avu
kat Halil Seymen tarafından talep ve dava edildiğinden 
İş bu gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında 
bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde delil
leri ile birlikte hakimliğimize müracaalarını temlnen 
İlan olunur.

Gemlik Tapulama Hâkimliğinden
Esas No: 1967/159 Karar : 1968/116

İLAN
Davacı Gemlik Mal Müdürlüğü tarafından Davalılar Gemlik Yeni Köyden Süley

man Karaoğlu ve Çevriye aleyhine açılan Gemlik Umurbey köyünün Parmakbağlar 
mevkiinde kâin 4521 numaralı parselin Tapılama tespitine itiraz davasının yapılan 
duruşması sonunda

Davacı Mal Müdürlüğünün itirazının reddine, davalılardan Süleyman Karaoğln'nun 
vefat ettiği anlaşıldığından tesbitin iptali ile parselin 32 eebim itibar olunarak 16 
sebiminin davalı ölü Süleyman Karaoğlu mirasçıları adına 16 sebimin’n diğer davalı 
Çevriye adına Tapıya Tesçiline (10) lira ilâm harçı ile 13 lira 45 kurnş mahkeme 
masrafının davalılardan alınmasına temyizi kabil olmak üzere 6/11/1968 tarihinde 
tarihinde tarafların gıyabında verilen karar davalı Çevriye ye teblih edilemediğ ndeo 
ve adreside tesbit edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 madde
leri gereğince ilânın tebliğine ayni kanunun 31. maddesi uyarınca ilân ter.hinden iti
baren 15 gün sonra davalı Cevriyeye tebliğat yapılmış sayılacağı ilân olunur.

Gemlik Tapulama Hakimliğinden
Esas : 1967/82 Karar : 1968/49

İLAN
Davacı Gemlik Umurbey Köyünden Fatma Palabıyık tarafından Davalılar Gem

lik Umurbey Köyünden Mehmet Denizaltı Emir ve Nafize Çakar aleyhine açılan 
Gemlik Umurbey köyü Köprübaşı mevkiinde kain 5916 numaralı parselin Tapulama 
tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda : Davacının itirazının kabu
lüyle teabitin iptaline ve parselin devamının davaçı adına tapuya tesçiline (10) lira 
ilâm harcı ile (10.80) lira mahkeme masrafının davalılardan tahsiline temyizi kabil 
olmak üzere 3/5/1968 tarinde davacı vekilinin yüzünde davalıların gıyabında verilen 
karar davalılardan Emir ve Nefise Çakar’ a tebliğ edilemediği ve adresleride Uebit 
edilemediğinden 7201 Sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilânen tebliğ ma
kamına kaim almak üzere ilân olunur.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
975,154

Gemlik Koracaali köyünden Sinan Turgut vekili a- 
vukat Halil Seymen tarafından Gemlik Karacaali köyü
nün köy İçi mevkiinde kain doğusu yol batısı Mustafa 
Turan kuzeyi Haşan Turgut ve Mustafa Yavuz güneyi 
Mustafa Şimşek İle çevrili gayrimenkulun senetsizden 
adına tapuya tescili talep ve dava edildiğinden İş bu 
gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulu
nanların İlan tarihinden İtibaren 3 ay İçinde delilleri 
ile birlikte hakimliğimize müracaatları tamlnen ilan 
olunur. '

T. C.
Gemlik Tapulama Hakimliğinden
Esas : 19671180 Karar : 1968/19

İLAN
Davacı Gemlik Orman Bölge Şefliği tarafından davalı ölü Selim Can mirasçıları 

aleyhine açılan Gemlik Umurbey köyünün Damlı bağlar mevkiinde kâm 5896 numa 
ralı parselin Tapılama tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sosunda : 
Davacı OrmanBölge Şefliğinin itirazının reddine parselin Tapulama tutanağında ya
zılı olduğu veçhile ölü Selim Can mirasçıları adına tapuya tesçiline 10 lira ilâm har 
cı ile 675 kuruş muhakeme masrafının davacıdan tahsiline temyizi kabil olmak 
üzere 6/3/1968 tarihinde tarafların gıyabında verilen karar davalı ölü Sel m Cin mi
rasçılarına tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

T. C.
Gemlik Tapulama Hakimliğinden İLAN
Esas : 1967/192 Karar : 1968/43

Davacı Gemlik OrmanBölge Şefliği tarafından Davalı Emme Lçar aleyhine açı
lan Gemlik Umurbey köyü Gemlik yolu mevkiinde kâin 5404 numaralı psTrelin Ta
pulama tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda : Parselin sayıl
mayan yerlerden ve orman tahtit haritası sınırlın dışında kaldığı ar.»ş..dığmdan 
Davacının itirazının reddile parselin Tapulama tutanağında yazıholausu veçüc 
davalı adına tapuya tesçiline 10 lira ilâm harcı île 845 kuruş m ah kem* masrafının 
davacıdan tahsiline temyizi kâbil olmak üzere 26/4/1968 tarihinde tarat gıyabı
na verilen karar davalı Emine Uçar a tebliğ edilemediği ve adreside edilemedi
ğinden 7201 sayılı tebliğat kanununun 28 ve 29. maddelen gereğince tebliğ makamı 
ca kaim olmak üzere ilân olunur.
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Sayın Gemliklilerin Hizmetine Girdi

HER ÇEŞİT RENKLİ VE SİYAH BEYAZ İŞLERİNİZ EN 
KISA ZAMANDA VE İTİNALI BİR ŞEKİLDE YAPILIR 

DÜĞÜN — NİŞAN — NİKÂH — YAŞ GÜNÜ veJAİLE 
TOPLANTILARINIZA FOTOĞRAFÇI GÖNDERİLİR 

KIRIK. — SÖNÜK E8Kİ FOTOĞRAFLAR ONARILIR

KENAN GÖL

iskele Meydanı öğretmenler Derneği Yanı GEMLİK
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MAHZENİ |
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Acele Devren Satılık 
Bakkal Dükkânı

Müracaat t Gemlik Körfez Basımevi

AşağıJVlernıeroğlu Mevkiinde
200 ağaç Zeytinlik Satılıktır 

Müracaat : Taksi Durağı Ümit Kasabı 
Ali Yazıcı Tel : 457 Gemlik
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Kasaplar Zarar Ettikleri Gerekçesiyle Kesim Yapmıyor

ET SIKINTISI BAŞLADI
Gemiik Se»ednıss;no 

geçen hafta içmde et baden 
na nam kanunca ilçedeki । 
bütün kasaplar Mttşlan dur
durmuş ve Gemi ;k te «t $»- 
sriunttaı baptan» rnr.

Belediye encümeninin 
Buna Dsiediyesirdi n emek 
a«araK et Saftanıra yaccğı ye 
n» ayartamadan sonra kuzu 
en 40 liraya koyun eri 34 
Iâraya sağır kıyma 29 İraya çj 
kanfrruyn.

KASAPLAR MARK İN 
KALKMASINI İSTİYOR

Betedryerun rark Jko /rra 
sn lunoyan Gemlikli 16 ka
saptan 13 û dükkanını açma 
mis şevle konuşm-ıslardır. 
“Beiediyer.in bu tutumuna 
afal cafiramiyoruz 40 liraya 
kuzu en satmak demek tama 
men zarar etmek demektir. 
Befadiye <asac esnafını dü
şürmemektedir Bu hatlar 
komşu üçeler içinde en dü
şük narlardır. Belediye Bursa 
daki Et ve Balık Kurum unun 
varlığından habersiz gibi fiat 
ayarlamaktadır. Bizim ekmeği 
mizîe oynarım amalidir.” de
mişler ve koyun etinin 40 
«üt kuzunun 45 komikli Da-

28 Bekçi Maaş
ALAMADI

İlçemizin Merkez, Armut 
tu ve Umurbey kasabasında 
gece bekçiliği yapan 23 em
niyet gÖrovM şubat ayı ma- 
aşlarını alamadıklarını bildir- 
mişferdir. Gece bekçilerinin 
bir aylık maaş tutarı 65 bin 
TL olduğu ve birkaç gün i- 
çinde Maliye Bakanlığından 
ödeme yapılacağı özel İdare 
Memurluğunsa açıklanmıştır.

ne 35 Iradan satılmasını is
temişlerdir.

Öte yaudae Gemlik Be 
tediye Başkam İbrahim 
Akıt kasapların isteğinin 
haksız olduğunu belirterek 
''Belediye kasaplara gerekli 
zammı sermiştir. Artık ka 
sapların bir kuruş bile zam

Gençlik ve Spor Bakanı 
İlçemizde İncelemeler Yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı 

Ali Şevki Erek bugün ilçemizi 
ziyaret ederek spor tesislerin 
de incelemelerde bulundu.

Bursa valisi Mehmet Ka 
saroğlu, GS Bakanlığı Müs
teşar Yardımcısı Mehmet Ar- ' 
seven BT Genel Müdürü Yar
dımcısı Talât Akgün ve Bap 
Yardımcı Fehmi Dinçer iîe il
çemize gelen Bakan, Tüccar

Belediye'Çarşısı Dükkanlarına % 25 Zam Yapıldı 
Ruhsat Ücretleri Yeniden Ayarlandı

Belediye Meclisi İkinci Toplasında
ELEKTRİK ve SUYA UM YAPILMADI
İlçemiz Belediye Meclisi 

şubat ayı ikinci toplantısını 
yaparak fiat tarife komisyonu 
nun raporunu karara bağla
mıştır.

11. Şubat 1976 Çarşam
ba günü saat 15.co te Bele
diye Başkanlık Odasında top 
İanen Meclis gündeminde 
bulunan maddeleri görüşerek 
sonuçlandırmıştır. Pazartesi 
günü saat 20.oo de toplanan 
tarife komisyonu üyeleri Mec 
lise sunulmak üzere hazırla

dıkları yeni fiat düzonlemlerine 
ait rapor tanışmalardan son
ra komisyondan geldiği gibi 
kabul edilmiştir.

Tarife komisyonunun ra- 

istemeğe hakkı yoktur eğer 
direnişlerine devam ederler 
se hemen et tanzim satışla 
rina Başlanacaktır. Et sıkın 
tısı bir bakıma da havalar 
nedeniyle doğmuştur. Fahiş 
fiatla satışlara asla izin 
vermeyeceğiz şeklinde ko
nuşmuştur.

lar Kulübünde yaptığı konuş
mada, gazetemizde bir süre 
önce çıkan Gençlik ve Ba
kanlığına ait Dinlenme tesis
lerinin yazın çalışıp, kışın boş 
bırakılması konulu haberi ü- 
zeminde durmuş ve Bakanlı
ğın bu tesisleri yılın 12 ayın 
da kullanılır bir duruma ge
tirmesi için çalışmalara başla
dığını bildirmiştir. D. S. 3 de

poruna göre ; Belediye ye 
ait dükkânların bazılarının 
mevki ve yerlerine göre % 
25 zam yapılmıştır. Halin alt 
katı yeni çarşı ve belediyenin 
Balık Pazarındaki dükkanları 
ile Dere üstü işyerlerini kap

samına alan yeni zamdan pazar

Ev Soygguncularından Biri Yakalandı
Umurbey de 18 evi so

yan soygunculardan biri yaka
lanarak tutuklanmıştır.

Bir yıl içinde on sekiz evi 
soyan hırsızlara karşı amansız 
mücadele açan Gemlik Jan
darma ve emniyet örgütü bir 
görgü tanığının ifadelerini 
derinleştirmesi sonucu aslan

Belediye Kurulması için
Kumla’da Yatın I
Halk Oylaması Yapılıyor ]

1975 Genel Nüfus Sayımın- Derneği Sekreteri Erel Güler
da nüfusu 2013 olarak sap
tanan Küçük Kumlada bir sü 
redir devam eden Belediye 
kurma çalışmaları sonunda ya 
rın halk oylaması yapılacaktır.

Küçük Kumla Belediye 
Kurma Derneğinin Bursa Va- 

I İttiğine başvurması ile başla
yan kuruluş çalışmaları İlçe 
Seçim Kurulunun yeniden teş 

I kil edilerek konunun ele alın 
masını sağlamış ve 15 Şubat 
günü Küçük Kumla da 
halkın olurunun alınması için 
referandum yapılmasına ka
rar verilmiştir. Yarın üç san
dıkta Belediye kurulması için 
halkın EVET oyu kullanacağı 
sanılmaktadır.
EVET OYU KULLANMAĞA 

ÇAĞIRDI
Öte yandan yarın Kumla 

da yapılacak halk oylaması 
için halkı sandık başına çağı 
ran K.K. Belediye Kurma 

yeri yanına açılan dükkânlar
daki ftatların bütün belediye 
ye ait dükkânların hatlarının 
üstünde olması nedeniyle ay 
nı bırakılmıştır. Öte yandan 
yapım ve işyeri açılışı sırasın 
da alınan ruhsat fıatlarıda gü 

De. Sa 3 te

Umurbeyli olan Ömer Yavuz 
adlı şahıs bazı arkadaşlarıyla 
birlikte yazlık evleri soyduğu
nu ortaya çıkarmıştın

Olaya el koyan Gemlik- 
Savcısı Ümit Tekeli diğer soy-, 
guncuların en kısa zamanda 
yakalanacağını ve soruşturma 
nın devam ettiğini bildirmiştir. 

yaptığı açıklamada belediye
nin yararlarını anlatarak "Pa
zar günü sandık başına gide 
rek EVET oyu kullanılmalıdır 
Kurulacak Belediye Küçük 
Kumla’nın gerek ekonomik 
gerekse turizm yönünden Kal 
kınmasını sağlayacak tek ku
ruluştur.’ şeklinde konuşmuş
tur. . ...

Kar’ın Zeytin
Ağaçlarına Zarar
Vermediği Açıklandı

Bir haftadır devam eden 
son yılların en yoğun kar ya 
ğışlan zeylin ağaçları üzerinde 
zarara yet açmadığı açıklandı.

İlçe' Ziraat Müdürü Nihat 
Mengi’nin verdiği bilgiye go 
re son kar yağışları ve havh 
ısısındaki düşüşler bazı tehli
keli derece azaldığı halefe 

büyük ölçüde z.rır yel aç.T.çnfş» 
ağaçlarda yaprak yanması, fi
liz vb sürgünlerde kabuk2 çat 
laması görülmemiştir. Açıkla
malarına kar yağışlarının dal 
kırıklarında zararsız denecek 

kadar az ziyan verdiğini bildiren 
Mengi «bugüne kadar hiçbir 
üreticiden zarar tosbîti ,içîh 
başvurunun gelmediğini» söyL 
lemiştir.

10 BİN ZEYTİN FİDANI j 

DAĞITILDI

Öte yandan, bedelleri öp 
ceden alan 10 bin zeytin fi
danının üreticiye dağıtıldığını 
da açıklayan İlçe Ziraat Mü
dürü, «havaların uygun gitme 
ğe başlaması ile Gemlik ve 
köylerinde zeytin dikim sefer
berliği başla ir çaktır» demiştir.
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RÜŞVET
Bir köşe yazarınının okuyucuların-j 

fdan izinsiz arada bir köşesini boş bırak 
matı okuyucuya karşı'işienmiş suçların^ 
en önemlilerinden biri olarak kabul etti 
ğimden. siz sayın okuyucularımdan el- 
de olmayan nedenlerle bir hafta GÖ- 
RÜŞ‘ü yazısızdı çaktığımdan özür dileriz.

Dünyamızda bir haftada değil bir 
gündeş hatta bir saniyede önemli değiş 
meler, skandal kırla karşılaşilmasıldoğalj 
ofmağa başladı. Hele şu Amerika da ol 
mysa dünya ulustan skandallardan, bi
haber olacaklar. Ama ne anlayışsa ya
pacaktan m yaptıktan sonra hiç olmayan 
yence. birden patlıyor Sam amcanın to
ru r lan. Ve dünya kamuoyu bu birden 
patlamalarla karma karışık oluyor.

İşte Nixson’un Wat«rget skandalinden 
sonra, yepyeni bir skandal daha, Leck 
heed uçak şirketi elindeki dev uçakları 
satabilmek için Türkiyenin de dahil ol
duğu birçok devlet yetkililerinejmilyon- 
larca Ura rüşvet dağıttığı açıklandı. Hm., 
demek pek sayın Amerikan kapitalistle 
rf. milyonlarca dolan işine gelen ve de 
kendi uçaklarını satın almada 
yardımcı yandaşlarına cep harçlığı 
olarak veriyor. Yani kazın geleceği yer
den tavuğu esirgemiyor. Yabancı yan
daşlarda uluslarının çıkarlarını çok dü
şündüklerinden milyonları «yan canibi
me koy» diyor.

Skandala adı karışan ülkelerden biri 
Hollanda. Prens Bernard’ın adı 
dolaylı yoldan da olsa rüşvete karıştı 
Komisyonlar kuruldu, soruşturmalar baş 
Hatıldı. Oysa bizde kılını kımıltadan yok 
Nede olsa yolsuzluklara alıştık sayılır. 
Bizde büyük devlet adamlarının yolsuz 
luk İddiaları her zaman açıklanır. 
Eş, dost, akrabalar için, keresteler, 
mobilyalar için skandallar hep patlatılır 
ama ne olur? Kocaman bir hiç. Meclis 
soruşturmaları bile önlenir.

Şimdi Leckheed şirketinin Türkiye 
yede 13 milyon lira rüşvet verdiği Ame
rikan senotosu araştırma komisyonu ü 
yeterince açıklandı. Tabii bu bir gerçek 
13 milyonu üst kademedeki beyler bir 
güzel yemişlerdir. Ama kanıtlanması 
gerekli JblrJsorun. Bunun için yakında 
blzde.de komisyonlar kurulur, soruştur* 
maiar açılır sonunda kocaman bir HİÇ 
çıkar* Bu skandalde zaman içinde unu
tulacak. Ama bir gün mutlaka eski he
sapların ödetlleceğl unutulmamalıdır.

Ankarada’ Komando- 
larca Öldiirü.en
Semih Erbek, Bursa 
da Toprağa Verildi

3 Ocak günü Ankara 
da Orta Doğu Teknik Cni 
versitesînin servis arabası
na yapılan komando baskı 
nıuda yanlanarak hastahane 
ye kaldırılan Semih Erbek 
önceki gün tedavisi yapıl
makta olduğu lıastahanede 
ölmüş ve cenazesi dûn 
Bursa Yeşil Camiinde kılı
nan öğle namazından sonra 
toprağa verilmiştir.

Semih Erbek’in cenaze 
sine çeşitli illerden gelen 
öğrenci ve halk katılmış, 
bu arada hükümet istifaya 
çağırılarak, katillerin buluu 
ması istenmiştir.

Petrol-lş’ile Suıığiptk 
MüessesesijArasında 
Toplu sözleşme 
görüşmeleri 
sürdürülüyor

Aralık ayında Gemlik 
Sunğipek Fabrikasında ça
lışan 623 isçi adına toplu 
iş sözleşmelerini sürdüren 
Petrol-İş Sendikası ile mü
essese arasındaki görüşmele 
rin davam ettiği öğrenilmiş 
tir,

Gazetemiıe bir açıkla
ma yapan Gemlik Petrol-îş 
Sendikası Başkanı Emin 
Bora, Ankara daki görüş
melere bir süre ara verildi, 
ği belirterek, «Pazartesi gü 
nü müessese ile yeniden gö 
rüşmeloro başlayacağız 91. 
maddelik sözleşmenin 83 ünü 
bitirdik, geride en önemli
leri olan ücretler kalmıştır, 
bunlaıı da önümüzdeki haf 
ta tamamlarsak işçimizin 
yüzünü güldürmüş olacağız» 
demiştir.
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şiir köşesi
Çılgın Mı Çıılgın

Ansızın uyanının gecenin karanlığında
Bir söz böler uykumu sonra
Aklıma bir fikir gelir
Değiştirmek istiyorum dünyayı
Yeni bir baştan kurmak
Tüm insanlar özgür ve mutlu
Bağlamasınlar demir bilezikle

Ellerimizi.'.
Kardeş kardeşi vurmasın
Yorulmasın gönüller
Yağlanmasın, paslanmasın eller
Ağlamasın güzel gözler
Kul, ku'a köle olmasın
Çekmesinler özlemini yaşamanın
Bu caddeler, bu sokaklar
Daha aydınlık olsun

İsmet AYDIN

Kav Orman Sanayi

_.| II I» " ~ ■

Ağlamanın Böylesi
0 bildik bileli sancılanma
Ses çıkartmayan davula benziyor
Ağzında doğulu bir kızgınlıktır tütüyor'
Ağaran günle birlikte inceliyor, azalıyor
Gözünde karanlık bir nokta daha aydınlanıyor
İçin geçiyor...
Bir ahlayabilsen bıraksalaıda
Dişlerin sıkılmaktan kırılacak gibi
Yılların verdiği alışkınlıkla
Özleminde soluk yüzler parlıyor
Gün alabildiğine hızlı .
Sular sızıyor gözlerinden
Yüreğin sağılıyor

,  İmdat PELTEK

Hani nerede! .öykülerimle süslediğim 
Masallarımdaki SİNDERELLA,

Ve ben neredeyim
Acılarını içtiğim
Aşk nerede!
Koşulların yönelttiği evtende
Biz'.neredeyiz.
Dünden bu güne değin
Ne dileniyoruz
Ne istiyoruz Doğanın ötesinden
Bize bahşolunundan başka
Daha ne dileniyoruz hayasızca
Sere serpe uzatılan
Gerçeklerin ötesinde
Kimbilir. neler göreceğiz.
Yeminler üzerine kurduğum
Sadâkat yuvam
Ve ölesiye maksadla sevdiğim 
0 ölümsüz SEVGİLİ NEREDE.

Fikri ATE$
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Sınırlı Sorumlu Gemlik Körfezi 
Yapı Kooperatifi Başkanlığından

Gençlik ve Spor Bakanı
İlçemizde İncelemeler Yaptı

Kooperatifimi* ortaklığısın yıllık normal Genel Kuru) toplantısı 14.3. 1976 Pa- 
aar günü s*at 14.00 de Şehit Cemal İlkokulu toplantı salonunda yapılacağından.

Aşağıda gündemi görüşmek üzere ortaklarımızın anılan giin ve saatte toplantıda 
ham bulanmaları ilân olunur.

Kooperatif Başkanlığı
Başkan Başkan Vekili

T. İnan Taner Burhan Cahit Açıkalın
GÜNDEM

1 - Yoklama
2 - Açılış
3 - Kongre Divanı Seçimi
4 - Faaliyet. Hesap ve Denetçiler raporlarının okunması
S - Raporların müzakeresi
6 - Raporların kabulü ve Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraı
7 - 7 asil, 7 yedek yönetim kululu üyesi seçimi
8-2 asil, 2 yedek Denetçi ssçimi.
9 - Dilekler

10 - Kapanış.

r- ~ Mehmet Sevinç
Kongre ilanı

Yıllık normtl genel kurul toplantısı 27.2.976 Cuma 
günü saat 2o.oo da derneğimiz lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.
Gemlik Turizm ve Tanıtma

Derneği Başkanlığı

GÜNDEM
I Açılış ve saygı duruşu
2 Divan teşekkülü ve yoklama
3 Faaliyet ve hesap raporlarının okunması
4 İdare heyetinin ibraı
5 idare heyeti ve murakabe heyeti seçimi
6 Dilekler ve kapanış

Amatör Ressamlar 
Sergisine Katıldı

İlçemiz ressamlarından 
Emekli öğretmen Mehmet Se 
vinç 4. Bursa Amatör ressam
lar sergisine bu yıl yine ka
tıldı.

Sergiye 13 tabloyla katıl 
dığı söyleyen Mehmet Sevinç 
«bu yı|ki çalışmalarımda daha 
çok ilçemizi ve doğayı konu 
aldım, ve tablolarımın sergiye 
katılacağını sanıyorum» demiş 
tir.

Daha sonra Bakandan amatör 
küme meçlanna hemen baş
lanılması, Kapalı Spor Salcnu 
yapılması. Su Sporları Kulü
bünün ele alınarak geliştirilme 
si ve gençlik lokallerinin açıl 
ması işlenmiştir.
✓ Gençlik vc Spor" Bakanı 
Ali Ş«vki Erek, Bakanlığına 
4 bin m«lre karelik bir a- 
lanın verilmesi karşılığında 
Eylül ayında Gemliklilerin 
isteğini Devlet Planlama 
Teşkilatına sunup, 1500 ki 
şilik bir Kapalı Spor Salonu 
yapımı 1977 programına so 
kaçağını söyleyerek, «bizim 
asıl amacımız Gemlik teki 
iki tesisi tam çalaşır bir ha 
le getirmek ve burasını mil 
li takımın kamp yeri yap
mak olacaktır» demiştir. 
Ali Şevki Erek, ayrıca Ba'

Belediye Meclisi toplandı

Suya ve Elektrike Zam Yok
nün koşullarına ve sınıflarına 
göre yeniden ayarlanmıştır.

Daha sonra BEOİ fiat
tarifelerini ele 
Komisyondan 
benimseyerek 
hatlarına zam

İlçemizde

alan Meclis 
gelen öneriyi 

elektrik ve su 
yapmamıştır, 
kullanılan su

kanlığına ait tesislerin ya
kınlarında 300 kişilik çelik 
konsiriksiyon dan ikinci bîr 
kapâlı salonun yapılacağını 
açıklamış, «buradan d* te
sislerdeki sporcular yara 
lanacaktır» demiştir.

Daha sonra Hasanağa 
ve Karacali Tesislerini ge 
zen Bakan, buraların «en 
kısa zamanda yaz kış çalı
şır hale gelmesini istiyorum» 
demiştir.

Gemlikİtlerin isteği üze 
rine futbol sahasını da ge
zen Bakan, «amatör küme 
maçlarının hemen başlatıl
ması için emir vereceğim ve 

ek tesislerin yapılması içinde 
ödenek göndereceğim» de
miştir.

yun tonu 250 kuruş olup 
elektrik fiatları ise şöyledir : 
Meskenler 58 kr Ticarethane 
ler 70 kr, okullar 55 kr, kü 
çük sanayi 58 kr büyük sa
nayi 51 kr, resmi daireler 72 
kr. ibadethane ve hayır ku- 
kurumları 56 kr tur.

SAMSANA!
ACİLDİ

Yatak Odası Takımlarını 
Konuk Odası Takımlarını 
Oturma Odası Takımlarını

GÖRÜNÜZ

KRİSTAL AVİZE ÇEŞİTLERİ 
APTİKLER — BİBLOLAR 

ABOJURLAR — TABLOLAR

istiklâl Cad. Şirin Oteli Altı Gemlik



SORUMLU MÜDÜR
M. Cengiz Göral 

SAHİBİ
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MÜJDE ULUDAĞ SÜTHANESİ
Özlediğiniz, Koyun YOĞURDUNUN Satışlarına Başladığını MÜJDELER

Dünyaca ünlü KAFKAS’ ın nefis Vişne Reçelini TAMEK reçel çeşitlerini ve HALİS SÜZME BAL’ı 
Müessesemizden temin edebilirsiniz

NOT : Evlere Servis Yapılır. ULUDAĞ SÜTHANESİ
Demirsubaşı mah. Çeşme Sok. No. 31 Tel : 151 GEMLİK

STÜDYO KENzAN
Sayın Gemliklilerin Hizmetine Girdi

HER ÇEŞİT RENKLİ VE SİYAH BEYAZ İŞLERİNİZ EN 
KISA ZAMANDA VE İTİNALI BİR ŞEKİLDE YAPILIR

DÜĞÜN — NİŞAN — NİKÂH - YAŞgGÜNÜ ve AİLE 
TOPLANTILARINIZA FOTOĞRAFÇI GÖNDERİLİR

KIRIK — SÖNÜK ESKİ FOTOĞRAFLAR ONARILIR

KARA KALEM PASTEL İŞLERİNİZ YAPILIR

KENAN GÖL
İskele Meydanı Öğretmenler Derneği Yanı GEMLİK

Izgara Saionu’nun 
Sayın Müşterilerine Yeni Hizmeti 

Döner Piliç, Kuzu, Kelle Çeşitleriyle Sayın 
GEMLİK’lilerin Hizmetindedir.

EVLERE SERVİS YAPILIR.
Tel: 715 GEMLİK

EVİN
ŞİMDİ 

UCUZLATILMIŞ YENİ

Taze Balık - Izgara Çeşitleri — Mezeler — Temiz Servis
İskele Meydanı TEL: 71 - 6EMIİK

Tahmil Tahliye ve Nakliye 
işleri iYaptırılacaktır

1* Gemlik iskelesine gemilerle gelecek Müesaesemize 
ait Viskon ve selülozların Tahmil, Tahliye ve Müessese, 
mize kamyonlarla nakil işleri yaptırılacaktır*

2* Bana ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdür
lüğünden temin edilebilir.

3- Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı tekliflerin 
engeç 2#.Şabat.l976 Cuma günü saat 14.00 e kadar Mi 
essesemizde bulundurulması gereklidir.

4- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.

SÜMERBANK GEMLİK SUNĞÎPEK VE VİSKOZ 
MAMULLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ

inşaatçılara Duyuru
GÜLNUR
T±CARE T

Demir ve Çimento 
Satışlarına Başlamıştır 

Emekli Öğt. Osman Güleç Güray Onur 
İstiklâl Cad. No. 48 Tel *4 GEMLİK

Acele Devren Satılık 
Bakkal Dükkânı

Müracaat s Gemlik Körfez Basımevi

Aşağı Mermeroğlu Mevkiinde
200 ağaç Zeytinlik Satılıktır

Müracaat : Taksî Durağı Ümit Kasabı 
AH Yaztct Tel : 457 Gemlik
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HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ G A Z E T e“]

RıKbm Kana’ızeisyon Yapımı Tamamlanacak
Yani Saflık TaaislaHna 150 Bin TL» Ayrıldı

A Kapalı Spor Salonu için Yar Alınıyor
♦ Su Yıl 60 Yataklı S S-K. Hastahanesl yapımına başlanacak

Belediye Bütçesi
8.661.200 Lira

3««cıv« Mtaciia ŞubM 
■W tacı«r> «nnın ûçûncüau- 
üû dûn mm 1700 de 
,«cti w 1976 ytiı bütçesini 
jcrlsereK 8 milyon, 661 bia 
2CC lire oisra* <soui eni.

Aca vermeden dört saat 
sûren bütçe jcrüşrraiarnın en 
irerrıi bölümünü i#or Sar *3S<n 

sen MacsMİı «uyu için alına
cak. 20 yd vadeli kredi teyidi 
eenâ bu konunun incelen
mesi İçin İbrahim Aka 3aş- 
icanlığırda bir heyetin Ankara 
ye gitmesi '«ararlaşorimnıştır.

Belediyenin 1976 yık büt
çesi, yatıranlar bölümünde 
geçen yıl başlanan nhtım ve 
kanalizasyon teşkilatının biti- 
rilmesı , başta Kapak Spor 
Salonu olmak üzere bazı ara 
ziierin istimlâk: edilmesi ve 
halkın sağlık hizmetlerinin da
ha iyi sağlanabilmesi için ye 
ni sağlık tesislerinin yapılması
na, Fazıl Alemdar, tarafından 
yaptırtacak hastane için uygun 
bir arsa alınması karara bağ
lanarak ödenekleri bütçede 
aynfmıştır.

Erbakan Gelmiyor
Başbakan yardımcısı ve 

MSP Genel Başkam Necmet 
tın Erbakan bugün Bursa 'ya 
gelmiş ve incelemelerde 
bulunmuştun saat 8.00 de 
Gemlik'e geleceği öğrenilen 
Erbakan'ın daha sonra prog
ramını değiştirdiği Bursa va
liliğinden gelen telefon ele 
öğrenilmiştir.

Toplantıda 12 bin metre 
karelik Sanat Okulu alanının 
istimlâk edildiğini belirten İb
rahim Akıt, yer sahibi itiraz 
davası açınca tapuyu ala

Kasaplar Boykota Devam Ediyor
AKİT ”TanzimSaîışlarına Başlayacağız” dedi
Belediyenin yapmış olduğu 

fiat ayarlamalarını yeterli 
bulmayan ve zarar ediyoruz 
diyen ilçemiz kasapları, et 
satmama direnişlerini sürdü
rerek belediyeyi anlayışsızlıkla 
suçlamışlardır.

öte yandan kasapların 
boykotu üzerine muhabirimize

• demaç veren Belediye Başka

Bir Yılda 110 Bin
Gazetemizin yaptığı bir 

araştırma sonucunda Gemlik 
te 1975 yılı içinde 110 bin 
kg, sigara ve tütün kullanıl
dığı saptanmıştır.

Çevre ilçelerdeki sigara 
tüketiminden bir kat daha faz 
la olan bu tüketim bilhassa 
yaz aylarında büyük yükselme 
ler göstermiştir.

Halk Eğitimi Kursları Bitti
Bir süredir Kurtul ve Şa 

hinyurdu köylerinde devam 
etmekte elen Halk Eğitimin 
Okuma Yazma gece kursları

madik, bu yüzden okul 1976 
yılı programına sokulmadı. Ta

puyu aldığımızda Bakanlığa 
devir ederek Sanat Okuluna 
da kavuşacağız’* demiştir.

Suıığipek’te Toplu 
Sözleşme İmzalandı

Bir süredir Gemlik Petrol 
İş Sendikası ile Sunğipek Mü- 
essesesi arasında sürdürülen 
toplu sözleşme görüşmeleri 
dün anlaşmaya varılarak imza 
edilmiştir.

Sözleşme süresini 27 ay 
I olarak kararlaştırdıklarını belir 

ten Gemlik Petrol-lş Sendi
kası Başkanı Emin Bora gö
rüşmeler hakkında şunları söy 
lemiştir. «günlerdir işçilerimi- 

De. Sa. 4 de

nı İbrahim Akıt şunları söyle 
miştir. «Kasaplar bir süredir 
verdiğimiz fiatları beyenmeyip 
kendi kendilerine hayvan ke
simini durdurdular. Ben ka
sapların bu tutumun a akı! er 
diremiyorum. Verdiğimiz fiat- 
larda zarar mevzubahis olamaz 
Biz Belediye olarak daha yük 
sek fiatla et sattırmıyacsğız.

Kg. Sigara İçildi
Araştırmamıza yardımcı 

olan Tekel Müdürü Sabahattin 
Koruköy, Gemlik'te tüketil
mekte olan öbür Tekel mad 
deleri hakkında şu rakkamla- 
rı verdi. Mamul Tütün sigara 
110. bin kilo, İçkiler ve bira 
340. bin litre, ispirtolar 6 bin 
litre, çay 70 bin kilo kahve 
18 bin kilo, Kibrit 12 bin ki
lo, Tuz 350 bin kilo dur.

16.$ubat.1976 günü sona I 
erdi.

Kurtul'da öğretmen A.
De Şa. 4 te |

Bu durum karşısında en kısa 
zamanda et tanzim satışlarına 
başlayacağız iki dükkân 
açarak Et ve Balık Kuruntun
dan halkın ihtiyacını karşılaya 
cağız»
Konuşmalarının bir bölümün
de çevre, Belediye Başkanla 
rınıda tanzim satışlarına çağı
ran Akıt «halk bu pahalılığın 
altından kalkamaz» demiştir.

Dernekler Kanununa 
Mu halef ettenSuçlanan 

Öğretmenler Berat 
Etti

Dernekler yasasına uyma 
mak nedeniyle haklarında so
ruşturma açılan ve yargılanan 

dört öğretmen salı günü yapı 
lan duruşma sonucu bir cel
sede beraat ettiler.

Mahkemece Ankara Savcılı
ğından dağıtılan bildiriler hak 
kında bilgi istenmiş ve bildi
rilerin Türkiye çapında dağıtıl 
mak üzere TÖB-DER Genel 
Merkezince, alındı belgesi ile 
alındığı görüldüğünden dört öğ 
retmenin suçsuzlukları kanıtlan 
mış beraat etmişlerdir.

Gemlik Körfez’den
Okurlarına . ,

S. yırı o'tu-ları nız, Siz* 
lo-e doima d ğru hu. e- ve yo- 
'U n vıımeğl ilke edinmiş olan 
gar temi t üç ; ildi/ har . ■bildiği 
yolda sapmadan sîzlerden aldığı 
güçle ilerlemektedir. Su sağlam 
İlerici ilke nedeniyle "Gemlik Kör 
faz" alı llşemîz sınırlarını aşa
rak, yjrt ç >p ndakl yerel gazete 
lerin en iyilerinden biri yaptı.

Bunun en güzel kanıtların
dan biri tı ağdaki devamlı artış 
tır. İlkin 500 adet ile başlayan 
baskı sayısı dilerden aldığı güç 
ile 750 ye, 900 e ve 1000 e çıktı 
Şimdi 1000 Adet olan baskı sayısı 
da yetmemekte olup 1250 adet 
gazete çıkarmanın hazırlık/arın- 
dayız. Oysa nüfusu 20 bin olan 
bir kasab ı juzs. e in e ı yüksek 
buskı.ı 750 dir. Gemli.r KSrfcz'i 
tearıik nedenlerle her zaman erke.* 
çıkaramamanın kayıplarını da dü
şünürsek, tırmanış küçümsenemez 

£ öylesine halkın malı elan 
bir yerel gazete, bazı çevreleri ı 
hoşuna gitmemektedir. Eu neden 
lerle bir süreden beri "Gemlik 
Körftz"e karşı girişilen kampan
yaya bazı yen iticilerde el altlı
dan ve açıkça ka .ıhr.ıştır. Gazete
mizi yıkmak, <nı con evınde-ı 
vurmak için türlü. yela < ve çirkin 
iftiralar hazırlanarak fısıltı gaze
teleri çalıştırılmaktadır. Böylece 
yaratılmak istenen koşullanmış bir 
kamuoyu çabaları »on safhasına 
gelinmiştir.

"Gemlik Körfez*'! yıkmağı 
hedef alan bu çirkin ve asılsız sa! 
dırtlar bilhassa yazı kairosuna 
karşı bir çeşit baskı ve sindirms 
politikasına dönüşmüştür. Çok y-.ı 
kında bu adi komplocuların yeni 
oyunlarını gereceğiz. Hazır olun.

"Gemlik K.srfez"l.ı kendine 
ait olmay n eski bir oriaılmtaı 
doğan ekonomik ve hukuksa1 du
rumu bir süredir gözleyen bu çev 
reler onu var gücü île kendi pa
ralellerine çekmek istediler ama 
başaramadı! ı< . Şimdi ise son koz 
larınt oynuyorlar.

Gemlik Körfezi yıkmak iste 
yen işbirlikçiler şunu bilmefidirki 
o partili partisiz her Gemliklinin 
gazetesidir. Gemlik Körf.-z e karşı 
oynanan cyuıla.* Gemlikliler3 Kar 
şı oynanmaktadır. Halktan aldığı 
nı halk İçin sunan gazetemiz her

Do. Sa. 4 ta
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HABERLER

BASLARKEN
Nf. CENGİZ GÖRAL

kazmak fakat neyi.. O kadar çok şey I 

var ki yazılacak ve bunlar o kadar| çok 
yazıldık! bugüne değin.

^Te öylesine güç bir şeyki yazmak. 

Olaylara bakış açınız, yaklaşım yöntemi 
niz ne olacak *?.. Bunu anlaşabilir şekil 
de anlatmak sorunu var, bilgiçliğe kaç» 
mamak sorunu var, uygar cesaretle 
donkîşotluk taslama arasındaki hassas 
çizgiyi aşmamak sorunu var.. Kısacası 
yerleşmiş deyimle "haddini bilmek** so
runu var. Birde her olayın temelindeki j 
çelişkiyi yazınızın havası içinde ortaya 
koyma zorunluğunu bunlara ekleyin ve 
gelin görün_yazmanınjg üçlüğü nü...

2şte böylesine güç bir şeye başlamış^ 

olmanın bilinci içindeyim. Fakat, bu İıçe 
nin çoçuğu olarak, İlçe insanlarının be ' 
ni her zaman olmasada, genellikle hoş 
görüyle karşılıyacaklarına , inanıyorum. 
Sonra tüm olanaksızlıklarına karşın, ile 
ricî çizgisini son derece belirgin bir yöre 1 
sal Gazetenin yazan olmanın, insanı 
gururlandıran huzuruna inanıyorum. 
Bu iki inanç, benim için güvenceye dö 
nüşüyor bir noktada...

^Bözün kısası ; bu bilinçle başhyo- J 

rum ve böyle sürdüreceğim, götürebile 
ceğim yere değin.

zlere, Halikarnas Balıkçısı’nm (Ce- 
vat Spakir) deyimiyle ; bir ağız dolusu 
"MERHABA..."

Orhangazi’de 
Kasaplar Boykotla

Orhangazi kasapları, 
bir yıl İçinde üçüncü kez 
istedikleri zammın Belediye 
ce reddi üzerine kesim ve 
satış yapmamakla Boykota 
geçmişlerdir. Bu konuda 
Belediye Başkanı Hayri 
Çoklar "Son olarak üç ay 
önce istedikleri zammı ka
bul ederek Kıyma ve Ko
yun ’un kilosunu 28 den 
34 TL. na çıkarttık. Bir 
yıl içinde ikinci zamdı bu 
şimdi tekrar zamlı tarife 
işlediler haklı olarak reddet 
tik. Boykota geçtiler bele
diye olarak hazırlıklarımızı 
ikmâl ettik. Gerekirse Bele 
diye önünce halka et sat
maya kararlıyız*’ demiştir.

Silah Satıcı
Firmalar

şiir köşesi
OJE «OJEM

Kongre ilanı
Tüccar Kulübü Başkanlığından

I - Kulübümüzün Mutat ganol kurul toplantısı 7/3/ 
1976 pazar günü saat 20 da kulüp lokalinde yapılacaktır.

2 - Sayın üyelerimizin katılmalarını rica ederiz.
GÜNDEM :

I • Yoklama ve açilış 2 • Divan heyeti seçimi
3 • Saygı duruşu
4 • Yönetim kurulu iki senelik faaliyet raporu üe de
netçiler raporu okunması
S - Raporlar hakkında konuşma
6 • idare kurulunun İbrası

/ - Yeni idare kurulu İle denetçi ve hayslyot divanı seçimi 
$ • Dilek ve temenniler 9 - Kapanış.

APMa Dünyada silah satıcı 
firmalar arasında Almanya 
önemli bir yeri işgal etmek 
tedir. Alıcıları arasında 
Türkiye, Yunanistan ve 
orta doğu ülkeri gelmekte
dir. Motorcu Und Turbinen 
Union (MTU) firmasından

• yunanlılar M-47 M.-48 tank 
motorları, Kraus Maftai fir 
masından Leopard tankları 
alımı içiu temaslarını sür
dürmektedirler. Son olarak 
Alman Savunma Bakanı 
Türkiyeyi ziyaretinde, bu 
ülkeden silah satın alınma 
sı konuşanda mutabakata 
varıldığı belirtilmektedir.

Yine Yunanlılar Hücum 
botu lisansı için W«rf Abe 
king Und Rasnussen firma 
sı ile müzakere halindedir.

Yunanistan Silah sana 
. yii kurma çabasındadır. Bu 

emelinin tahakku için bir 
taraftan Almanya ile anlaş 
ma yoluna girerken diğer 
taraftan Çekoslovakya ile 
de temaslarını sürdürmek
tedir.

Son kaz şarkımızı dinliyorum bu akşam 
Gözlerim öylesine bitkinki
Sanki 28 yıl kapanmamacasına

Ve bekar odamda
Her şey 'suskun bu akşam
Bir hüzün çöreklenmiş hatıralarıma
Nedense ak kağıtlar sararmış
Dost bildiğim kalemim' yabancı şimdi

Bu son şiirim sana
28 gecemin sonsuz baranlarından
28 gecem
Sanki 28 ay 28 yıl

Bu sön şiirim sana
Yazmak istemiyorum senin üstüne hiç
Ve 28 şiirimle sileceğim
28 günlük hatıralarımı

Yine saygım sonsuz sana
Yine binlerce' teşekkürler
Yediğim 2 darbe üstüne

Belki belki demiştim ^olabilir
Sevebilir oda beni
Ama olmadı olamadı .
Ve 28 gecemde
Tükettim tüm-.ümitlerimi

Ben eski ben değilim artık
Sevmiyeceğim bundan böyle
Hiç ama hiç görmeyecek gözlerim
Mutlulukları

İşitmeyecek kulaklarım
Aşk ninnilerini

Ve ben 'kaçacağım bundan böyle
Sevgiden aşktan ve senden
Nefret edercesine

Tabir SAATÇİ

Avuçlarımızdaki çizgilerin
Çıkmazında yaşıyoruz
Boşuboşuna' geçiyor ömrümüz çocuk
Gülmeye hasret doğduk
Sevgiye hasret gideceğiz

Sen uzat, ellerini
Her şey ağlarken
Sonra başkaları
Yeniden doğmak için
Temiz ve yalansız
Yaşamak için
Birleşelim

MÜCAHİT ÜNAL



UĞRADINIZ MI ?
GELİNİZ GÖRÜNÜZ

21 Şube* — Cumartesi

Yatak Odası Takımları 
Konuk Odası Takımları 
Oturma'Odası Takımları

gemUikİkörfez
BEKLENEN MAĞAZA

GALERİ SAHAFA

Kristal Avize Çeşitleri
Apiikler - Biblolar 
Abajurlar - Tablolar

İstiklâl Cad. Şirin Oteı AIR 
Gemlik
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4v. M Cengiz Gürel 

SAHİBİ 
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MIÎJDE ULUDAĞ SÜTHANESİ 
Özlediğiniz, Koyun YOĞURDUNUN Satışlarına BaşladığınıMÜJDELER 

Dünyaca ünlü KAFKAS’ ın nefis Vişne Reçelini TAMEK reçel çeşitlerini ve HALİS SÜZME BAL’ı
Müessesemizden temin edebilirsiniz

NOT t Evlere ServlsjYapılır. ULUDAĞ SÜTHANESİ
Demirsubaşı mah Çeşme Sok. No. 31 Tel : 151 GEMLİK

STÜDYO
Sayın Gemliklilerin Hizmetine Girdi

HER ÇEŞİT RENKLİ VE SİYAH BEYAZ İŞLERİNİZ EN 
KISA ZAMANDA VE İTİNALI BİR ŞEKİLDE YAPILIR

DÜâÜN - NİŞAN — NİKÂH - YAŞgGÜNÜ ve AİLE 
TOPLANTILARINIZA FOTOĞRAFÇI GÖNDERİLİR 

KIRIK — BÖNÜK. ESKİ FOTOĞRAFLAR ONARILIR

KARA KALEM PASTEL İŞLERİNİZ YAPILIR 

KENAN GÖL
İskele Meydanı Öğretmenler Derneği Yanı GEMLİK

* proje KARAOSMANOÖİÛ
MİMARLIK

# KONTROLLÜK

# DEKORASYON ÇARŞI MEYDANI GEMLİKJ
Akmanlar Paşajı kat 1 No 104

SINIRLI SORUMLU
SUmerbank Viskoz Sanayii İşçileri Yapı 

Kooperatifi Başkanlığından
Kooperetlflmlzi ortaklığının yıllık Gtntl Kurul Toplantısı 7.3.1976 pazar 

günü saat 13.30 da Sunğipok toplantı talonunda yapılacağından,
Aşağıdaki gündemi görüşmek Uzara ortaklarımızın anılan gün vo saatte 

hazır bulunmaları İlan olunur.
Kooperatif Başkanlığı 

GÜNDEM t

I» Yoklama
1- Açılış
3- Kongre Divanı seçimi
4* faallyo, hesap ve Denetçiler raporlarının okunması
S- Raporların mUıekeresl
6- Raporların kokulu vo Yönetim Korulu üyeleri İle Denetçilerinin İbrası 
!• Kooperatife alt yol konarındaki ortaya dükkan yapılması için proje 

hasırlanması
8- ferdi İşlem vo aidatlar
9e Dilekler 90 Kapanı/

Kongre ilanı
Kapaklı Köyü Turizm Derneğinin Genel Kurul Top

lantın 16-2-1676 Pazartetl günü Ektoriyet temin edilme
diğinden 23-2-1976 pazartetl günü saat 18.00 da Okul 
Salonunda yapılacağından sayın üyelerimizin teşriflerini 
rica ederiz.

Yönetim Kurulu 
GÜNDEM :

I Açılış
2 - Divan teşkili vo taygı duruşu
3 • Yönetim kurulu vo denetim raporlarının okunması
4 - Raporların müzahereti ve ibraı
5 - Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6 - Dilekler ve kapanış

Petrol - İş
zin dört gözle bekledikleri en 
laşma nihayet cuma günü 
imzalanmıştır İşçilerimizin 27 
aylık saat ücrotierine 7 lira zam 
gelmiştir. Ek zamlar bundan 
hariçtir Prim, kıdem tazmina 
tını, terki hizmet tazminatını 
çocuk zammı, yıllık izin ile 
ailenin yardımları* ile giyim yar 
dunlan alınmıştır. Sosyal halk 
larda gelişmeler olmuştur, gö 
rüşmeler 20 oturumda vo ol
gunluk içinde geçmiştir.»

Gemlik Körfez’den
Okurlara 

türlü oyunlarınğüstesindenjgelecek 
ve yıkalamayacaktır.jşŞBu böyle 
bilinmelidir.

Yaşama gücünü tiz tayın 
okurlarından alan Gemlik jKörfeı 
in Sorumlu Müdürlüğüne gem 
ve dinamit bir Avukat arkadaşı 
getirdik. Bundan böyle 2. tayf adı 
**Görüş" köşesini ”Haftadan Haf
taya" adlı sütunuyla dolduracak 
olan Mehmet Cengiz Goro/'ır 
yanlarıyla karşılaşacaksınız. Sert 
ceğinizi umuyoruz.

GEMLİK KÖRFEZ

Kumla'da Referandum Yapıldı

Halk Delediye Kuıulmasma
Evel Dedi

Küçük Kumlada geçen 
pazar günü yapılan refe
randumda halk belediye 
kurulmasına Evet dedi.

3 Sendikte oy kullanan

567 teçmonin 562 si Evet
5 tanesi de Hayır deı 
Böylece Kumlada halk
İndiye kurulmasını İstemiş
tir.

Halk Eğitimde Kurslar
Yavuz’un yönettiği okuma 
yazma kursunda 13 kişi ba
şarı sağlayarak diploma alma 
yı hak etmiştir.

Oto yandan Şahinyurdu

köyünde öğretmen Penbe 
Oztürk ûn yönettiği kadınlar 
okuma yazma kursunda 18 
kişi öğretmen Yaşar Yolvor'ifl 
yönettiği kursta da 14 kişi 
diploma almayı hak etmiştir.
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Bir Parti Başkanı ve Kaymakamın Hazırladığı HATALI Raporla

GEMLİK’TE ÖĞRETMEN KIYIMI BAŞLATILDI
Bir türedir gazetemiz û- 

zerine döndürülen sinsi tez- 
gahlamalar nihayet sonuçlan
mış ve gazetemizin çıkma
sında büyük emekleri geçen 
Adliye Köyü İlkokulu Müdürü 
ve TÖB-DER Saymanı Kadri 

Güler başta bilinen partinin İlçe 
Başkanı ve ilçe Kaymakamının 

gerçek dışı düzenledikleri ha* 
yal i raporlarla kıyıma uğratılarak 
Orhan e linin Armutçuk Köyüne 
sürdürülmüştür.

KIYIM TEZGÂHLANIYOR

Gazetemize karşı tutum* 
lan bilinen parti Başkanı ve 
çevresi, bir süredir açtırdığı 
yaygın yıpratma kampanyala
rına bu arada bir idare ami> 

I rinide katmış, ellerine geçir- 
ı dikleri eski bir yamek fotoğ

rafını delil göstererek, ilçe 
Kaymakamına onaylatmış kı- 

( yım bölgesi kabul ettirmişi er- 
। dir. Öğretmen Kadri Gülerin 
1 Gemlik TÖB-DER’in kurucula 

rından olduğu, solcu olduğu, 
■■ öğretmenler arasında bölücü- 
’ lük yarattığı gibi gerçek ol

mayan bayanlarda oklonorok 
hazırlanan tok taraflı rapor
la valiliğin onayına sunularak 
kiyim gerçekleştirilmiştir.

öğretmen Kadri Gülerin 
maslak yaşantısında hiçbir 
leke bulamayan komplocılar 
düşün yönünü alo alarak «sol* 
cudur, ilçemiz sınırlarında ça 
lışması zararlıdır» gibi sözler 
lo amaçlarına erişmek İçin 
Kadri Gülor’i uzaklaştırıp 
Gemlik Körfez'! yıkmaya çalış 
m işlerdir.

Kadri Güler o Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 234.1/6276 
sayılı yazısıyla Orhanell'nln

Armutçuk Köyü öğretmenliği 
ne atandığı bildirilmiştir. Milli 
Eğitim Müdürlüğünden gelen 
yazı aynen şöyledir. «Yapılan 
soruşturmaya istinaden ve Vi
layet Makamının 24.2. 1976 
tarih ve 6/70 sayılı onayianı 
(23) numaralı değişiklik çi
zelgesinde belirtilen ön rapo 
ra binayen İlçeniz Adliye Köyü 
İlkokul Öğretmeni Kadri Gü- 
ler’in tayini Orhaneli Armut
çuk Köyü İlkokulu öğretmen 

Lisede Evrim Kanıtları Tablosu Lenin’ln Görüşüdür 
diyerek Duvardan İndirilince 26 Öğretmen durumu kınadı

Gemlik Lisesi 5 Fen A 
sınıfında Canlı Bilim dersinde 
verilen Embriyolojik Evrim 
Kanıtları adlı tablolar içinden 
en güzeli seçilerek sınıfa asil . 
mış fakat sınıf öğtetmoni Or
han Koçak tarafından görüşle 
rime ters, bu daha ispati an
mamıştır denilerek indirilmiştir. .

Olayı öğrenen ders öğ
retmeni Gürsel Çizmeci ise; Bu 
durumu bilime karşı geliş ola*? 
rak nitoliyorok. Bakanlığın ki
taba koyduğu kanunun ödevi, 
görüşlerime uymuyor diyerek, 
indirmesine akıl erdiremedim 
burada kişilerin görüşleri değil 
bilmin gerçekliği önemlidir* 
diyerek tabloyu yine sınıfa 
asmış, fakat sınıf öğretmeni 
tekrar indirince olay idareye 
duyurulmuştur. Okul Müdür
lüğünün tablonun önce as- 

ı masına daha sonra ise asılma 
I masına ilişkin yazılı bildirisi i 

üzerine tablo kaldırılmıştır.
Olayın okul içinde yayıl i 

masından ve tablonun indi
rilmesinden sonra Gemlik U» I

liğine çıkmıştır. Gereğini rica 
ederim. İmza Vali. a. Bayram 
Özen Vali Muavini.

öğretmen «vaurı uıi/ar 
MC nin kıyımına uğradı

sesinin 26 öğretmeni durumu 
kimyan bir yazıyla ©kul Mü
dürlüğüne başvurmuş ve «bilmi 
inkâr eden çağ dışı düşünce 
lerin tutsayı olmayı» kınamış 
lardır. yazıda özetle Milli 
Eğitimimizin bilimle bütünleşti 
ği. Okul Müdürünün bilimsel

Et Fiatları Yeniden Ayarlandı
Bursa Belediyesinin et 

fiatlanna zam yapmasından 
sonra toplanan Belediye En
cümeni et fiatlarmı yeniden 
ayarlamıştır.

Yeni hatlara göre kuzu 
40 lira, koyun 34 liradan 
36 L. ya kemikli sığır 29 L. 
dan 31 L. ya, sığır kıyma 34 
L dan 35 L- y a dana kemik 
li 32 L. dan 35 L. ya çıka
rılmış tavuk yine 30 lira ©la 
rak kalmıştır.

Yeni eyerlemeleri Burs* 
Belediyesinin et Mrienrv ser 
best bırakması üzerine «MA 
larını belirten Akıt "Bursa Ba 
lediyeei bizi çok zor durum-

Gelen yazıda da görüldü 
ğü gibi bir soruşturma yapıl

mış ve bir ön rapor düzenlenmiş 
ama tek taraflı olarak.

Öğretmenin sovunması 
alınmadan görev yeri değiş
tirilmiştir, Yani kıyılmış, Oysa 
Anayasamızın 118. maddesi 
«hiçbir devlet memuruna sa
vunması alınmadan ceza ve
rilemez» der Anayasayı ve da 
nıştayı kararlarını uygulanma
dığı bir dönemde öğretmen 

liği bir kenara iterek hurafelere 
boyun eydiği kanısının arttığı 
Evrim kanıtları tablosunu Le- 
nin'in görüşleri diyerek, yan
lış ye çağ dışı düşünceler 
verilmesinin Cumhuriyetin bek 
çilerine acı ve utanç verici 
dir denmektedir.

da bıraktı verdiğimiz tözü 
bozdurmamıza sebep ©Mu ** 
demiştir.

Öte yandan ksMcUer 
kuzu etinin 45 kreve c*a* 
mas» için uğraşmaktadırlar

Dışarıdan Bitirme
Sınavlan Yapıldı

20 Şubat gteü yamUn 
ükeknln dtsandao k*r»t*a* 
smıvianna 11* kış» k*cU-

Yapı'-;»» »»©erde M k>- 
I» başan
e» deın bek etarifHiB. 

kıyarak amaca eriieşeceğini 
sananlar yanılmaktadırlar.

Öte yandan Gemlik Lise 
si Matematik Öğretmeni Cen
giz Bayar içinde aynı komp 
loların hazırlandığı ve ön ra
porun Bakanlığa gönderildiği 
bugünlerde Cengiz Bayar’da 
sürgün kararnamesinin gelece 
ği öğrenilmiştir.

MC nin öğretmenler üs 
tüne sürdürdüğü faşist baskı 
lan ve kıyımlın kınarız.

Seçmen Kütükleri
Yeniden Düzenlendi

Daimi Seçmen Kutukk» 
rinin denetimi için İlçe Seçi- 
m Kurulunca bütün işlemi* 
rin tamamlandrğ» açıklanmış 
v© sa h günü gerek h evrakı©' 
sayım görevlilerin© vorfMf*.

Deomi Seçmen fcüaûMeri- 
nin yazımına 1 Mert wMn 
de başlanacağ -m befirten ilçe 
Seçim Karahı »un» $©f» 
HALlT KORKUSUZ. T M«n 
7 Mest ereamde 21 
yeşınden gün etaeç herkse 
evlerinde görevMsri MAieder 
ee vanhşMler ©enez v© ber- 
hee ı© küeûMer© yaz.-kmç 
•Kı» ” m* finde henefMMrtr.

Seçmen RüriMari çeek* 

den vobMMmi tonsa hçe 
t©c*n KaruM BeMem Ahmet 
Beriki mMbm BvıeM»- 
cok w krarier içta «ak iye 
«BanMcete. Mmz oâ 
•Mi «çanda Bpe Seçim Kam 
Mm keçmmam* teçmenM 

vMmB «McMMe.
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HABERLER şiir köşesi
”îüm Gözler Yargıdadır”

Mehmet Cengiz Göral

Türkiye bugün ilgi çekici bir çelişki
nin içindedir. Toplum ilerledikçe kurum
lar ve kurallar geriye götürülmek isten
mektedir, buda «Manevi ve milli değer
leri koruma» kalkanı altına yürütülmek
tedir.

Gerçekten" toplu m bugünr1961 yılının 
toplumu değildir, daha bilinçlenmiştir, 
daha ilericidir ve daha sağlıklı düşüne
bilmektedir. Fakat 1961 anayasası olsun 
temel’hak ve özgürlüklerle ilgili yasalar 

। olsun 15 yıl öncesi kurallarının inanılmı- 
yacak ölçüde gerisindedir. Demokratik 
ve özerk kurumlar 1961 anayasası ile 
kazandıkları güvencelerin hemen 
hemen tümünü yitirmişler ve yozlaştırıl 
mtşlardır. Bütün bunlar, «Huzuru getir
mek» adına yapılmıştır.

Böylece Türkiye, 12 Mart 1971 den 
sonra karanlık ve çağdışı bir hukuk uy 
gulanmasına sahne olmuştur. Gözaltı
na almalar, dayanaksız tutuklamalar, 
özel soruşturma timleri, özel sorguma 
yöntemleri ve olağanüstü mahkemeler 
hep bu hukuk anlayışının belirgin ve 
Ülkemizde yaşanmış örnekleridir.

Bu uygulamanın sonunda, göz gö* 
zü görmez, toz duman İçinde bir toplum 
sal hava yaratılmak istenmiş, bunda 
bir ölçüye değin başarıda kazanılmıştır. 
Ve bu havayı, seven kurtlar yapacakları 
nı yapmışlardır.

Bugün son beş yılın blancosuna 
baktığımızda manzara tüyler ürpeticidir 
Yetmişe yakın genç sokaklarda öldürül
müştür, yüzlerce İnsan toplum ve çevre 
den soyutlanmıştır, binlerce öğretmen 
ve memur kıyıma uğramıştır, Rüşvet 
suistlmaı olayları belgeleriyle su yüzüne 
çıkarılmıştır.

Bütün bunlar, çağdışı bir hukuk an 
layışının egemen kılındığı devredey apıl- 
m ıştır. Toplum olarak içtenlikle çağın 
doğal sancılarını çektikçe, sağlıklı mü
dahaleler yerine toplum yırtlaklanmak 
İstenmiş, Türkiye’nin çağdaşlaşma atı- 
lımları kasten engellenmiştir.

Türkiye şimdi yavaş yavaş bu karan 
İlk dönemden çıkmak üzeredir. Yargı 
erkinin bağımsız yargıçları ve inanmış 
hukukçular ülkede çağdaş hukuk anla 
yışını egemen kılmada dayanak alınacak 
en büyük güvencelerdir.

Türkiye’de tüm gözler yargıdadır ve 
o gözler umut doludur.

ANKARA (APM) Ame 
rikada büyük ve ünlü ban 
kaların problemli durumda 
oldukları belirtilmektedir.

Türkiyede bir irtibat 
bürosu kuracağı açıklanan 
Amerikanın en ünlü Banka 
larından First National 
City bank’m Kredi-öz ser
maye oranının % 114 e çık 
çıktığı belirtilmektedir. Ame 
rika Birleşik devletleri Na 
kit Komptrolörlüğünce bu 
oran % 66 ya ulaştığı tak 
tirde bu bankanın tehlike 
sınırını aştığı kabul edil
mektedir.

Roekefeller sermaye 
grubuna bağlı The Case 
Manhattan Bank ve First 
National City Bank’ın da 
içinde bulundğu büyük ban 
kaların tehlikeli sayılan bir 
duruma girmelerinin arka
sında dünya kapitalist sis
teminin karşılaştığı sorun
ların yatmakta olduğu belir 
tilmektedir.

Amerikan Bankacılık 
çevreleri Uluslararası piya 
şada kârlı operasyonlar dö 
neminin sona erdiğini ileri 
sürmektedirler.

Dünyanın üçüncü bü
yük bankası olduğu bilinen 
The Case Manhattan Bank 
aynı lamanda Petrol çevre 
lerini destekleyen bir ban
kadır. Occidental Petroleum 
şirketini ve bu şirket aracı 
lığı ile Düuyada petrol bo
ru hatlarını da finanse eden 
Manhattan Bank*» bu son 
durumuna NtvTnrk beledi 
yetinin iflâs dut umuna yak 
laşmasinm büyük etkisi ol 
duğu ileri sürülüyor.

Amerikada
Bankacılar
Tehlikeli
Dürümdalar

AŞKIDA 
YAŞAMAK

Boynuna o yeşil suları 
sorma çocuk 

gece (irenlerine binme 
kaybolursun

Sokaklarda!
mızıka çalma çocuk 

her kadına
serenad yapma 

Vurulursun.
Fikri Ateş

ÜÇLEMELER
i
öğretide demirlemez ozanın gücü 
ne denli çekerse günü yarına

o denli açılır özgürlük gülü

2.

güneydoğumdan başlar sancılarımız/ozan mısın 
halk durur da arkanda dağ/kimi gûr-kimi çorak

salt kendini yazan mısın

3

Yarini kurmak için bugüne karşı duran 

nasarlı ellerde hep 
bereket oluyor kan

4

bu sorun dolu ülkemin aydın kaçağında 

yelmiyor insana
bir beyin-iki kol/yetmiyor

5

kutsalın ölümüyle donandıkça uslarımız 
dünün totemlerini bir bir kırdıkça

bzdedir yarını kuracak güç

Ihsan TOPÇU

Güneşe çıkarılmış kar gibi eriyen

Y«g»l«n»siığ”i ••
Uğruna şiirler yazdığım
Bir yol kayşatımda olmalısın,
İçinde bir perdeyi kapatmak

Bir ışığı yakmak, bir kapıyı açmak geliyor ama

Yüreğinden yaralısın.
Ampd diplerinde aydınlık kıpırtıların
Kamında bulaşık. sıcak ıslaklarla soluk soluğa.

Kaba çakıllar atılmış bir topraktasın.
Yı nede gürbüz sular kadar s esli j I

Bağ m- bestaorm. beorm1
İmdat PELTEK
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: - Gayrimenkulun AÇık Artırma İlânı 
'' Gemlik İcra Memurluğundan
m' X

TC.
Gemlik İcra Dairesi 

Dosya No. : 975/231 T.

Bir borçdan dolayı ipotekli olup ;
Saulmasıaa karat verilen gayri menkulün cinsi, kıymeti,adedi, evsafı

Gemlik Tapu sicilinin 11.9.1972 tarih ve cilt t 162, sahile 80 ve 16 numarasın* 
da kayıtlı 921 metrekare mikdarlı Gemlik Karacaali köyü suağzı mevkiinde kain 
arsa üzerine tesis edilen kat irtifakını müteakip inşa olunan A-Blok 28/494 arsa pay 
tı bodrum kattaki, kayden bir giriş antresi lokanta kısmı ve müştemilatı Salon dis
kotek depo ayrı ayrı kadın ve erkek tuvaletleri ve bir büfeden müteşekkil olup hah 
hazır durumda köy okuluna yani Güuoy'e bakan kısmında iki dükkan, arka kısma 
yani bahçeye bakan kısmında ise diskotek, büfe, orkek ve kadın tuvaletleri bu

lunan elektrik ve suyu mevcut olan her ne kadar kayden bodrum yazılı isede normal 
zeminden yani yol yüzeyinden girişi yapılan ve bilirkişi tarafından 200 bin lira kıymet 
takdir edilen (29) nolu lokanta ve gazino.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 29/3/ 1976 Pazartesi günü saat 9.30 dan 9.45 e kadar GEMLİK İCRA 
DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu vo 
satış masraflarını geçmek şsrtı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 8 / 4 / 1976 Perşembe günü aynı 
yerde ve Aynı saatlerde ikinei artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacak- 
hların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur.
2 —- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
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
illiye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 e— İpotek sahibial ocaklılarla diğer ilgililerin (-{-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larım hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içimle dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 43 Satış bedeli homen veya verilen mühlet içindo ödenmezse îcra ve îflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. îki ihale arasındaki farktan ve % 10 
failden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rin Isa ahsil edilecektir.
S ’-t 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 istiyonlorin 975/231 T.sayılı dosya numarasıyla me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

27/2/1976

(te. tf. K. 126 )

faj İlgili tor tâbirine irtifak hakkı sahiptori da dahildir.

Gemlik Küçük Kumla Köyü Yalı Camii
Yaptırma ve Yaşatma Derneğinden

Derneğimizin Genel Kurul Kongresi 29.2.1976 Pazar 
günü Seat 14.00 de Küçük Kumla Köyü yalı gazinosunda 
yapılacağından üyelerin teşrifleri rica olunur.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde kongre 7.3.1976 
Pazar günü aynı yor ve sentte yapılacaktır.

GÜNDIM

I • Açılış
2 - Divan teşekkülü
3 - Faaliyet raporlarının okunması
4 ■ Raporların müzakeresi ve ibraı 

■ 5 - Yeni yönetim kurullarının seçimi
6 - Dilekler ve kapanış.

Kongre Çağrısı
Armutlu Avcılar Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık Genel Kurul toplantısı 5. Mart 
1976 günü saat 20.oo de Gençlik Lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM

I. Açılış ve yoklama
2. Divan Heyeti seçimi
3. Faaliyet raporu
4. Hesap raporu
5. Yeni İdare Heyetinin Seçimi 6 • Kapanış

RODOP
Izgara Salonu 
Sayın Müşterilerine Yeni 
Hizmeti Döner Piliç, Kuzu 
Kelle Çeşitleriyle Sayın

Gemliklilerin
Hizmetindedir

EVLERE SERVİS YAPILIR
TEL: 715 GEMLİK
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Gemlik Satış Memurluğundan Gayrimenkulun 
Satış ilânı

Dosya No. 1976/1

Davacı Umurbey Köyünde* Oktay Gürsoy Vekili Avukat Mehmet Nalbantoğlu 
tarafından Davalılar Umurbey Köyünden Tuncay Gürsoy, Şonsy Pehlivan, Tiirkay 

Gürsoy .Turgut Güraoy Ülker Sivri Nilüfer Akgün llelha Kınalı ve Meral Sayğaç aleyhine ika 
aaeettıkleri izaleyi şuu davaaı sonunda muris Osman Gürsoy'un Hepicceler mevkiinde 
tarlanın taksimi kabil olmadığından Gemlik Sulh Hakimliğinin 27.10.1975 tarik 1975/ 
151 Esas 1975/337 Sayılı Karar ile gayrimenkulun satılarak hisselerin tefrikine karar 
verilmekle verilen karar taraflara tebliğ edilmiş olup temyiz olunmadığından Hüküm 
Kesinlenmiştir.

- SATILACAK GAYRİMENKUL : Gemlik İlçesi Umurbey Köyü Hcptcce Mevki 
inde kain Tapunun 19.6.1969 tarih Pafia 34 Parsel 2371 Kütük Sahife 2350 Muris 
Osman Gürsoy adına kayıtlı 12.440,00 Metre Kare Miktarındaki tarla YİRMİBEŞBİN 
LİRA KIYMETLİ OLARAK SATILACAKTIR.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 29/3/ 1976 Pazartesi günü saat 14.30 dan 14.45 ekadar Umurbey Köyü 
Bele. Müzayede salonunda 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 en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 12 / 4 / 1976 Pazartesi günü aynı 
yerde ve Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçbanlı 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 akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del
ikliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 —* îpotok sahibial ocaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâsımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Konu»
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
failden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kılmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
S —■* Şartname, ilân tarihinden itibaren hetkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 —• Satışa iştirak özdenlerin şartnameyi götmüş ve münderacıtını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 976/1 sayılı dosya numansıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

27/1/1976

(!o. İt K. 126 )
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ELEMANLAB ARÂN1Y0B I
Vardiye 'amiri olarak görevlendirilmek 

üzere MAKİNE TEKNİKERİ Atelyedfe Çalışa* ■ 
cak Sanat Enstitüsü TORNA TESVİYE bö- ■ 
lümleri mezunları, elemanlar aranmaktadır. ■

İsteklilerin şahşen veya yazılı olarak Fab- I 
rikamız Personel Şefliğine müracaatları riv ■ 
ca olunur.

ADRES : KAV ORMAN SANAYİİ A. Ş. 
Orhangazi / BURSA 

©ta/ I 
s I

HÜSAMETTİN KARAKAŞ
TEKNİK HIRDAVAT VE İNŞAAT 

MALZEMESİSATIŞLARINABAŞLAMIŞTIR I
M

Demlrsubaşı[]Mah. Semerciler Cad* No. 7 ■ 
Tel. 417 GEMLİK
— .. -------------- . . __________ ■

KONGRE İLANI |
Sınırlı Sorumlu Gemlik Motorlu Taşıyıcılar Koopera

tifinin normal senelik mali Kongresi 14.3.197i tarihinde I 
Pazar günü saat 10.oo da Gemlik Şoför ve Otomobilci- I 
lor Derneği Lokalinde yapılacaktır.

GÜNDEM
I. Açılış ve Kongre Divan seçimi. 2. Yönotlm Kurulu ■ 
Faaliyet Rarorunun, Bilanço ve Kar-Zarar Cetvellerinin 
okunması ve müzakeresi. L
3. Denetim Kurulunun Hesaplarla ilgili raporu. 4. Yöne- ■ 
tim ve Denetleme Kurullarının Ibraı 5. Dilekler ve ■ 
Kapanış. YÖNETİM KURULU I

ILICA Yolunda I
Resmi Parselli Arsalar I

MÜRACAAT : Tel 442 GEMLıK| I

Karaosmanoğlu 5
J3VKOSU Sfi 

. proje 
KONTROLLvK

ŞŞ^jDEKARASYON_____ I
Çarşı Meydanı Akmantar Pasajı fiKat 1eNoflO* m 

GEMLİK ■

Geçen Haftaki Gemlik Körfez don Okuyuculerm* 
•dh yozısmı son b^ümündekf <dftranırt* sözcüfBoa 
'dinamik" olarak düzeltiriz.
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* Kasaplar Boykotu Sürdürmeğe Kararlı
| Et ve Balık Kurumu Günde 2 Ton Dana Eti Verecek

♦ Dana Eti 30 Liradan Satılacak
Satışlar Başkanın Ankara Dönüşü Başlayacak

Vali Karasarîıoğlu Başkanlığında

ilçe Sorunları Görüşüldü
Et Tanzim Satışlarına 

1 Başlanıyor
Bir süredir ilçemiz kasap 

lan Belediyenin et fiat 
tarifelerini yeterli bulmadık 

lamdan sürdürdükleri boykot 
levam ederken. Belediye Baş 
kanı İbrahim Akıt « Tanzim 

r satışlarına başlanacaktır» dedi.
Gazetemiz muhabirine de 

meç veren Belediye 
Başkanı İbrahim Akıt, Kasap 
larm son olarak toplu halde 
kesimleri durdurmalarını çok 
üzücü bulduğunu belirterek 

® şunları söylemiştir. «Kasaplar 
son tutumlarıyla Belediyeye 
karşı kesin tavır aldıklanni or 
taya koymuşlardır. Bizim ya
pacağımız tek şey halkı dü
şünerek tanzim satışlarına baş 
tomaktır. Bunun için Bursa 
Et ve Balık Kurumu Müdür- 
lüğü ile anlaşmaya vardık ve 
Garrük’e günde iki ton kemik 
K dana eti ayırtmayı başardık 
Ankara dönüşü satışlar hemen

Amatör Ressamlar
; Sergisi Kapanıyor

Bursa Güzel Sanatlar 
Galerisinde açılan Amatör 
°essarr'ar sergisi yarın kapa- 

r myor.
Ondan fazla amatör res 

sanan yapıtlarının gösterildiği 
sergide daha çok yağlı boya 
»simler yer almıştır. İlçemiz 
ressamı Mehmet Sevinç'in

* Geraft İskelesi, Gemlik te Kış 
Köyümden, Harman, Sessizlik 
Isönbuldan, Boğazdan, Görü 
aöş, iskele adlı tabloları ser- 
jMe yer almıştır.

başlayacaktır. Bu arada da Et 
ve Balık Kurumu Genel Mü
dürlüğü ile de görüşerek Gem 
lik için kıyma talebinde de 
bulunacağım1' demiştir.

Gemlik’te kış mevsiminde 
yaklaşık 1 ton et tüke
tildiğini de belirten Akıt «Bu 
oran yazın iki, üç tona

1 Milyon Kilogram Gübleye İhtiyaç var

Yeterli Gübre Bulunamıyor
Zeytin ağaçlarını gübrale- 

mokte kullanılan amonyum 
nitratlı* sülfatlı gübre bulama
yan üretici zor durumda kaldı.

Yıllık tüketimi 2 milyon 
kilogram olan ilçemiz ve köy 
lerine bu güne kadar 900 ton 
gübre geldiğini belirten Zira
at Odası Başkanı Nurettin 
Özel «günde ortalama 30 ton 
gübre dağıtılmaktadır. Ama 
gübrelemenin belirli tarihler 
arasında yapılması nedeniyle 

| bu miktar çok yerersiz gelmek 
j tedir» demiştir. Bugüne kadar 
ı yaklaşık olarak 300 
i ton kompeze gübre, 600 ton

Traktörün Altında Kakn Sürücüsü Öldü
Çift sürmeğe giderken 

| devrilen traktörün altında ka- 
I lan sürücüsü öldü.

Umurbey Köyünde mey
dana gelen kazada ölen Ka- 

I zım Bulut üç gün önce aldı 

ğı traktörü ile çerkezdere mev 
kiinde tarlasına giderken ara 
zinin çok dik olması ve ac. 
milik nedeniyle devrilmiştir 

ulaşmaktadır, İlkbahar
da hayvanlar bollanacak ve 
et sorunun kediliğinden çözüm 
lonecektir» demiştir.

Tanzim satışlarının baş
lamasıyla kemikli dana etinin 
on pahalı 30 liradan satılaca 
ğı öğrenilmiştir.

kadar da sülfat, nitrat ve üre 
tüketilmiş, bu ise ihtiyacın 
ancak yarısını karşılamıştır.

Gemlik te geçen yıl zey 
tin rekoltesinin düşük olma
sından gübrelemenin de az 
yapılmasıyla üretici bu yıl da 
ha çok gübre kullama ihtiya 
cini duymuş ve gübre dağıtım 
işini yürüten Ziraat Odasından 
gübre ihtiyaçlarının karşılan
masını istemişlerdir. Ziraat o- 
dası Başkanı Nurettin Özel, 
ihtiyaç ancak Rusya dan ithal 
edilen 4500 tonluk gübrenin 
gelmesiyle karşılanacağını bil
dirmiştir.

Traktörde bulunan Kazım Bu 
luç oğlu Ahmet Bulut kızı 
Sadiyo Bulut 300 metrelik bir 
yuvarlanmadan sonra Çerkez 
dereye düşmüştür. Olayda Ka
zım Bulut hemen ölmüş, Ah 
mor Bulut yaralı olarak has
taneye kaldırılmış, kızı Sadiye 
Bulut ise şans eseri kurtul
muştur.

Bursa Valisi Mehmet 
Karasarlıoğu, salı günü yanın 
da Milli Eğitim Müdürü, Ba
yındırlık Müdürü, Ziraat Mü
dürü, YSE Müdürü olduğu 
halde ilçemize gelmiş ve Gem 
lik‘in sorunlarını görüşmüştür.

Ticaret Odasında yapılan 
toplantıya ilçe Kaymakamı, 
Belediye Başkanı, İlçe Daire 
Müdürleri, Balıkçılar Derneği 
Başkanı, kamu ve özel kuru 
luş temsilcileri katılmışlar ve 
kendi soranlarını ele alarak 
anlatmışlardır;

Vali Karasarlıoğlu,yaptığı 
açılış konuşmasında. Gemlik 
in turizm yönünden gün geç 
tikçe geliştiğini, bunun yanın 
da sorunlannında arttığını, bu 
sorunların el birliği ile çözüm 

lenebilineceğine değinmiş.

HAFTANIN FOTOĞRAFI

Kasap Boykotundan sonra

«Benim için Bursa iline hiz
met etmek en büyük görevdir, 
demiştir.

SORUNLAR

Daha sonra söz alan 
ilçe yetkilileri yol'ann düzen
lenmesini, yapılmakta olan ba 
rınağın ihtiyacı karşılamadığı
nı, Armutlu Sahil yolunun 
kısa zamanda tamamlanması 
gerektiğini, Zirayi Donatım Ku 
rumunun kurulmasını, acil, 
olan gübre sorununun çözüm 
lenmesini, orman kadostrosu 
nun Gemlik'e yeniden gelme
sini ve elektriksiz köylerin bir 
an önce plana alınmasını iş- 
mişlerdir. Sorunların üzerinde 
tek tek tek duran Vali Kara- 
sarlıoğlu' Gemlik’in sorunla
rını çözümleyeceğiz» demiştir.
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