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Yerli ve Yabancı Folklor Ekiplerinin Katıldığı:

3. Gemlik Festivali Bugün Sona Eriyor

Bugün g6>t«riıere katılacak olan halkına sıyın konuk’ar nızr, ba- 
ROMANYA Folklörcülerl görülüyor

iki kaza ve 9
Engürücük Kurşunlu Kav

şağında meydana gelen tra
fik kazasında altı kişi öldü.

Kaza 4 Temmuz 1974 
perşembe günü saat 20.45 te 
meydana gelmiştir. Müteahhit 
Zeki Tanyeli’ye ait 26 DE 005 
plakalı otonun Engürücük Kö
yü önünde Haşan Yıldınma 
alt İneği ezmesi üzerine inek 
sahibi İle Zeki Tanyeli ara
sında çıkan tartışmaya köylü
lerde katılmış, bu sırada Ya
lova'dan Bursa yönüne git
mekte olan Muammer Kah
veci yönetimindeki saç yüklü 
54 AP 316 plakalı kamyon 
toplanan kalabalık arasına gir
miş ve şarampole yuvarlan

ileri ATATÜRK ve 27 MAYIS İlkokulları 
Bahçesinde

3. Gemlik Festivali dün 
yapılan açılış töreniyle başladı.

Her yıl 5-6 Temmuz ta
rihleri arasında yapılmasına 
karar verilen ve bu yıl 3. kez 
tekrarlanan "Gemlik Festivali" 
dün İskele Meydanında bin
lerce kişi tarafından büyük bir 
çoşkuyla izlendi.

Tören başlamadan önce 
Festival Komitesi Başkanlığı
na gelen çeşitli telgraflar halka 
okundu. İlk telgraf Başbakan 
Bülent Ecevit'ten gelmiş olup 
şöyledir.

Sayın
Namık Kahvecioğlu

Gemlik Kaymakamı
Turistik değerleri tanıt

mak maksadıyla "Gemlik Tu
rizm FestîvalFnin eçılış töre
ni için çağrınıza teşekkür e- 
derim.

Size ve değerli Gemlik 

mıştır. Olay sırasında Yılmaz Te 
kin (16) Mehmet Işık (14) 
Haşan Şener (66) Ergün Dinç 
(16) Mehmet Danacı (55) 
adındaki köylüler hemen öl
müşlerdir.

Kamyon Şoförü Muam
mer Kahveci (33) Yardımcısı 
Ali özsemerci, köylülerden 
Mehmet Onur, Haşan Temel 
Osman Güleç yaralanarak Bur
sa Devlet Hastahanesine kal
dırılmıştır.

Meydana gelen bu acı,, 
kaza Engürücük Köyü nü 
mateme boğmuş, haber çevre
de de üzüntü yaratmıştır.

Savcılıkça kaza ile ilgili 
soruşturmalara da başlanmıştır

Halk Coşku ile İzledi
şanlar ve mutluluklar diler say
gılarımı sunarım.

Bülent Ecevit
Başbakan

Başbakan sayın Bülent 
Ecevit'in telgrafını halk daki
kalarca alkışlayarak coşkuyla 
karşıladı. Daha sonra İ ç j Kay
makamı Namık Kahvecioğlu 
günün önemini belirten ko
nuşmasını yaptı ve Festivalin 
başarılı geçmesini diledi.

Kaymakamın konuşma
sından sonra program “gere
ğince yerli ve yabancı Folk 
ekiplerin geçit töreni yapıldı. 
Çekostavakya ekibinin göste
rileri büyük bir dikkatle izle
nerek uzun süre alkışlandı,

T. R. T. ekibi gösteriler 
sırasında hazır bulunup, geçit 
gösterilerini filme aldı. Tah-

ölü
GÜNÜN KAZASI

Bugün saat 5.I5 sırala
rında meydana gelen trafik 
kazasında 3 kişi daha öldü.

İzmir'den İstanbul yönü
ne gitmekte olan Gazanfer 
Bilge firmasına ait 34 KY 422 
plâkalı otobüs Sunğipek Fab
rikası üstünde direksiyon kir
lenmesinden 34 yolcusuyla 
şarampole yuvarlanmıştır. Ka
zada Feriha Çetin (I8) Mus
tafa Bıçakçı (22) ve kimliği 
bilinmeyen 55 yaşlarında bir 
şahıs ölmüştür. Aynca 15 ki
şi de ağır yaralı olarak Devlet 
hastahanesine kaldırılmıştır.

Savcılık konuda soruş
turma açılmıştır.

minen bu akşam TV Haberler 
programında Gemlik Festivali
ne yer verileceği yetkililece 
ayrıca belirtilmiştir.

Geçit töreni sokaklarda 
da devem etmiş Gece ise Ata 

Bursa Kılıç Kalkan Ekibinin Paristeki gösterileri görülüyor.

Kız Enstitüsü İlk Mezunlarının

Veda gecesi yapıldı
Gemlik Kız Enstitüsü, ilk 

mezunlarının veda gecesini 
yaptı

Çarşamba günü saat 
20.30 da başlıyan gecenin 
açılışını yapan Okul Müdü- 
resi Yıldız Şiretoğlu özetle 
şöyle konuşmuştur:

«Sîzler bizim ilk mezun
larımız olmakla ilk göz ağrı 
lanmızsınız da. Önünüzde 
çetin bir yaşam uzanmakta- 
tadır. Ama sîzler okulunuzda 
aldığınız eğitim ile bu yaşa
mın zorluk’annı kolayca aşa
bileceksiniz. Biz öğretmenle
riniz sîzlerin çevredeki örnek 
davranışlannızla her zaman 
iftihar ettik, bundan sonrada 
mutlu haberleriniz sevincimiz 
olacaktır. Tümünüze yaşam- 
lannızda başanlar dilerim.

Gecede öğrenciler yıl i- 
çinde hazırladıktan giyisilerin 
defilesini yapmışlar. Dalgalar 
Orkestrasının eşliğinde geç 
saatlere dek eklenmişlerdir.

Gecede giysileri tanıtan 
manken öğrenci Ha— . Sön
mez görülüyor.

türk ve 27 Mayıs İlkokulların
da yapılan gösterilerle Festivale 
devam ed lecek olup ayrıca 
Sunğipek Fabrikası Çamlığın
da" Festival Bolosu" ile 3. 
Gemlik Festivali sona erecektir.
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Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği 
Satış Memurluğundun Guyrimenkul

Açık Artırma Suretiyle Satış İlânı
Dosya No. 1974/2

Davacı Jale Limon vekili avukat Fehmi Karacan tarafından davalılar Osmaniye 
mahallesinden Melek Kavuk Ali Kavuk Hatice Kavuk aleyhine açılan izaleyi şuu 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda Gemlik ilçesi Osmaniye mahallesi mev
kii Nüshetiye 26 Pafta 93 ada ve parsel 6 da kayıtlı 0065.25 metre kare miktarın* 
dakı ahşap evin satışına karar verilmekle Sulh Hukuk Hakimliğinin 4-2-1974 tarih 
1973/159 Esas 1974-25 sayılı kararı davalılar tarafından temyiz edilmekle yargıtay 
6 acı Hukuk dairesi başkanlığının 10-6*1974 tarih 2685-2774 Karar sayıh ilamla Sulh 
Hukuk Hakimliğinin kararı onandığı ve hükmünde kesinleşmiş olduğundan Davacı 
vekili tarafından satışın yapılması istenmiştir.

SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKUL:
Osmaniye mahallesi Nüshetiye-Değirmen mevkiinde tapuda 26-3-1969 tarih Paf

ta 26, Ada 93 Parsel 6 da kayıtlı 0065.25 Metrekare miktarında ahşap ev 35.000.00 
lira kıymetinde.

İMAR DURUMU: Gayrimenkul iskan bölgesinde olup bitişik nizamda ve değir
men sokağa göre, 12.50 metre irtifamda inşaata müsaittir. Bu imar durumu Gemlik 
Belediye Fen işleri 23-1-1974 gün 2 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.

Gayrimenkul halihazır durumuna göre satılmakla alıcıya boş olarak teslim edilir. 
SATIŞ ŞARTLARI;

I— Satış 9. 8. 1974 Cuma günü saat 10. 00 dan 10. 15 e kadar Gemlik Beledi
yesi Müzayede Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 75 ni 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 şartiyle 20/8/1974 Salı günü aynı yerde ve aynı 
saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırma dada rüçhanlı alacakların ala
cağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzım
dır. Satış peşin para iledir, alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebiir. Dellâliye 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be
delinden ödenir.

3— îpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (-|-) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâğzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sa
bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Ka 
nununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden 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 münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1974/3 sayıh dosya numarasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

5.7.1974
(îc. îf. K, 126)

(4 ) İlgililer tâbirine irtifak hakk sıahipleri de dahildir.
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TÜRKİYE ve A. B. D. 
e

OSMAN ÖZKAN ------------------------------------------ e 
e e 
t a *-------------------e

Bu günlerde kzmu oyuna sık sık yansıyan, düşünen kim- o 
seleride ilgilendirmesi gereken olaylar sıralanmaktadır.

Milli cephe,, Türkiye Yunanistan gerginleşmesi, A.B.D. • 
nin haşhaş sorunuyla ilgili aldığı karar, (Türkiye haşhaş yasa- o 
ğını kaldırırsa yardımların kesilmesi, Türkiye’ye haşhaş ekme • 
izninin verilmesi vs ), Mobil ve BP’nin hütümete ( dolayı- o 
sıyla Türkiye’ye ) karşı davranışı.

Bunlar bizi ilgilendirmez gibi görünür, ama aslında çok o 
yakından ilgilenmemiz gerekir. Bizide ilgilendirdiği için bu ko- o 
nudan olmak üzere düşündüklerimizi açıklamaya çalışalım: •

Daha önce alınmış olan haşhaş ekme yasağını, hükü* o 
0 

met kaldırıp serbest bırakınca A.B.D nin işine gelmedi. ( Haş- ® 
haşin dünyadaki önemimi ve değerini düşünûrsük) sömürü kol* o 
kollarından birini kaybetti-

Orta * Doğuda süregelen savaşın da durma 'olasılıkları J
belirginleşti* Şimdi A B D kime silah petrol vs satıp aşın S

kar sağlıvacaktı? (Çünkü geçen yıl T-R-T nin açıkladığına gö- 2
re) yabancı yatırımlardan özellikle petrol fiatlarının yüksel- |
meşinden 196 mil-dolar kar sağlamıştır-

e
Ha I İşte burada sahneye Türkiye ve Yunanistan’ı çıkar- 2 

mayı düşündü- Yunanistan’ın durumu müsaitti. Cunta yönetimi © 
Yunan halkını sıkıyor. Cunta ise içte olan çelişkileri, dikkat- $ 
leri dışa yönelterek baskıyı göstermemeye çalışacaktır. Yani © 
baskı ve sıkının dıştan geldiğini anlatmaya çalışacaktır halka.. ’ 
- Yutlurabilirse tabi * Ve T-P-A-O-nın yaptığı çalışmaları ba* • 
hane ederek aranın gerginleşmesine sebep olacaktır.

■
Türk hükümetide bu sorunların barışçı yollardan çözüm* • 

leneceğini (ödün vermeden) açıklarken; içerde de "Milli Cep- « 
he„ Sloganı doğdu. Arkasından işbaşında bulunan hüküm»- $ 

ti çalışmaz hale getirmek veya düşürmek için çok yönlü f 
girişimlerde bulunuldu. Mobil ve BP petrole zam isteğiyle • 
üretimi durdurdu. Bu durum karşısında bir hükümet yetkili- • 
si, 15 gün içinde ATAŞ ın devletleştirileceğini açıklayınca £ 
bu açıklama milliyetçiler tarafından «sorumsuz bir beyana © 
olara değerlendirildi. Arkasından bir muhalefet lideri Al- I 

manya’nın Atina muhabirine verdiği demeçte hükümeti: • 
«Sorumsuzluk ve gövde gösterisi yapmakla» suçladı.

Şimdi bütün bunları göz önüne alarak kimim mili»- © 
yetçi kimin milliyetsiz olduğu yargısını kendimiz verelim. a

Şurası iyi bilinmelidir ki; TÜRKİYE’yi ne A.B.D nede ! 
o'nun yerli ortaklan kendi istediği şekilde yönetemiyecek- J 
tir. Türk mîlletinin karşısında hiç kimse ba gücü kendin- f 

bulamıya çaktır.

Türkiye Yunanistanla savaşmayacak; Örf adet v« gel»- J 
nekieriyle birbirine yakın aynı bölgelerin halktan savaşsız, 2 
banş içinde yaşayacaklar.

Çünkü bütün ülkeler geleceğin Sömürüşüz barışçı dûo- | 

yasına gidiyor....
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GEMLİK BELEDİYESİ !
İ BAŞKANLIĞINDAN |

1—Belediyem izce ekmek fabrikası inşâat kıs- 9 
S mı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2

2—Muammen bedeli 330,810,62 lira olup, mu- 9 
ğ vakkat teminatı 16,982,42, liradır.

3—İhalesi 2490 sayılı kanun hükümleri dahilin- • 
o de 15 Temmuz 1974 Pazartesi günü saat 11. de £ 
o Belediyede yapılacaktır. {
t o

4—ihaleye iştirak edeceklerin üç gün evvelin- g 
• den iştirak belgesi almaları şarttır. *

|—Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz o 
o g

• '(Basın 1) S
O nO 9
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Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden İLÂN
Dosya No. 1974/212

Gemlik Kurtul köyünden Fatma Ertuğrul vekili a- 
vukat Mehmet Nalbantoğlu tarafından aşağıda mevkii 
ve hudutları yazılı 8 parça gayrimenkulün senetsizden 
tapuya tescili talep ve dava edildiğinden iş bu gayri- 
menkuller üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulu
nanların ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde delilleri ,i- 
le birlikte hakimliğimize müracaatlarını teminen ilân o- 
lunur.

1. Gemlik Kurtul köyü köy işi mevkii Necip Tü
fekçi, Deveci Mahmut yol ve dere ile çevrili evin.

2. Gemlik Kurtul köyü düz tarla mevkiinde dere 
yol, Cafer ve Necip Tüfekçi ile çevrili tarla.

3. Gemlik Kurtul köyü koca tarla mevkiinde Haşan 
Şener, Mahmut Demir, Abdullah ve Necip ile çevrili 
tarlanın,

4. Koça Çalalık mevkiinde kain İsmail Çil, Dere, 
hilmi ve ilyas ile çevrili zeytinlik.

5. Delbey mevkiinde kain Ali Yılmaz, Salim Yıl
maz, Ali Yılmaz ve Mehmet Kurt ile çevrili tarla.

6. Gemlik Kurtul köyü Kuştepe mevkiinde kain 
yol, Ahmet, yol ve haşim ile çevrili zeytinlik.

7. Gemlik Kurtul köyü Çamlık yalağı mevkiinde de
re ve Salih, Şevki, Veysel ile çevrili tarla.

8. Gemlik Kurtul köyü tepe tarla mevkiinde yol 
Mahmut Demir, İslam İnan Mahmur Demir ile çevrili 
tarla.

T.C.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No : 971/486

Gayri Menkulün Açık Anırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 4.7.965 tarih Pafa : 3, Parsel : 292 de kayıtlı Gemlik Ci- 

hatlı köyü Düzbağlar mevkiinde Kain 1960“M2. mikdarlı zeytinliğin 1 /6 hisesi (1/6 
‘ hisseye 6000. lira kıymet takdir edilmiştir ) açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI ;

I— Satış 13. 8. 1974 Salı günü saat 10. 00 dan 10. 30 a kadar Gemlik Beledi
yesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 
75 ni 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 şartiyle 23/8/1974 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmadada rüçhanlı alacakların alacağını ve satış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok attırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzım
dır. Satış peşin para iledir, alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebiir. Dellâliye 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be
delinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (4-) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâğzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sa
bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflâs Ka 
nununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— Satışa iştirak adehlerin şartnameyi görmüş-ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1971/486 sayılı dosya numarasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îc, îf. K. 126)
4.7.1974

(4-) ilgililer tâbirine irtifak hakk sıahipleri de dahildir.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Gazetemize gönderilen yazılar yayınlansın veya ya» 
vınlanmasın geri gönderilmez.

Gazetemizin yıllık abonman tutan 16.00 TL dır.
Dış ülkeler yıllık abonman tutarı 40.00 TL dır.

İLANLAR
1191 sayılı basın ilan yasası gereğince yayınlana

cak resmi ilânlar sütun cm 20 TL
Mahkeme ilânları sütun cm 10 TL dır.
özel ilânlar pazarlıkla alınır. «
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İLÂN i
GEMLİK BELEDİYESİ BASKINLIĞINDAN I

9
1—Rıhtım üstünün stabilze malzeme ile kaplanması işi kapalı zarf eksiltmç^* 

usulü ile 2490 sayılı kanun hükümleri dahilînde ihaleye çıkarılmıştır. •
2—Bu işe ait dosya mesai saatleri dahilinde Belediyede görülebilir.
3—Muhammen bedeli -156.000 lira olup, muvakkat teminatı 9050.00 liradır, o 
4—thalesi 15 Temmuz 1974 Pazartesi günü saat 15- de Belediyede yapılacaktır-® 
5—İhale tarihînden üç gün evvel müracaatla iştirak belgesi alınması şarttır. • 
6—Postada vaki Gecikmeler nazara alınmaz.

(Basan 2/ 2
S
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Gemlik Körfez*in Sosyal Hizmeti

HSÜJLTIEP?!
Mesleği Münhal

tnş. Teknikeri I
Sobacı 1
Çelik Eş. Im. Ustası 1
Garson 4
Bulaşıkçı 2
Çırak 2
Müstadem 1
Şef Garson 1
Kadın Hizmetçi 2

Cin. Şartlan

E San,. Ok. Mes
E Sıh*T, ÎSyanhyan
E Usta Olması
E Tecr^ttpolmalan
E 14 >20 yaşlarında
E 12-16 «
E 22-35 Yaş. İlk. Mez.
E K, en az lOyıl Tec. ( 
K Evde kal. tercih ed.

İşçilere acele ihtiyaç duyulmaktadır.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden İlân
<• ■ Dosya- No j 1974/79 .

* jr* Davacı Hiiena Sakun ile Mehmet Şener tarafından Davalılar Hazine Kürt His- 
men ve. Gevğili Keleş* aleyhine açılan Taudüt ve hudut tashihi davasının yapılan açık 
duruşmasAahpuada datyının^reddine dair, verilen karar Davacılar tarafından temyiz 
edilmekleWaYğıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığının 27.3.1973 tarih ve 1973/1813 
Esas 1973/22$'$ Sayılı kararında Davacı tapusunun Tesis Tarihine nazaran Doğu Ku
zey ye.'B'atı sirlarında Tecavüa^fenadığı tesbit edildiğine- Güney sınırlarının ku> 

t şişrilen ha£> >c mesafesi uOİduğııScayıtla belirtildiğine göre Güney sınırının bu yön 

önüıîtfe trftiijjı.‘^jSiıretiyle tap< muhtevasının taj in edilmesi mümkün bulunduğu 
aüşünülmedeıf <j^zı]L $ildî karar verilmesi yolsuzdur. Hükmüm bu sebeple H.U.M.K’

t niu 428 inci •midesi gereğince BOZULMASINA karar verilmiştir.
fent. Bu defa Davacılar davasını yenilemekle Davalı Kürt Hüsmen ve Gevgeli Keleş’e 

'Yargıtay ilamı tebliğe dilemediği gibi yenileme dilekçeside tebliğ olunamamıştır- 
*’•*** İlanen tebliğe karar verilmiş olmakla. Yukarıya Yargıtay ilamının hüküm kısmı 
aynen çıkarılmıştır. Yargıtay ilamı ilanen tebliğ olunduğu gibi iş bu mahkemenin 
duruşmasıda 3/10Al 974'Perşembe günü saat İle bırakılmıştır.

Elektronik Tv. Radyo. Buzdolapları 
ATÖLYESİ

C^zanadolu

HER TÎP TELEVİZYON ANTENLERİ VB ELEK
TRONİK KUVVETLENDİRİCİLERİ 

MONTAJ ve AYARLARI

Müessesemiz tarafından teknik elemanlarıyla yapılır.

YeflZcorff No. M — Gemlik 300 'f • 2,4
. Ev: 272

ismi geçen davalı Kürt Hüsmen ve Gevgeli Keleş'e duruşma günü dahi ilanen 
Tebliğ olunur. Duruşma günü mahkemeye icabet edilmediği taktirde veya kendileri
ni bir vekille temsil ettirmedikleri taktirde dosyada mevcut ilanen gıyap kararı teb
liğ edilmiş olduğundan duruşmanın gıyaplarında devam ederek karar verileceği karar 
tebliği ve Mahkeme duruşma günü tebliği olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

1973 Yıh Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi
TÜCCAR

258 Adem Uzunlar Arçelik Bayii 222/0
259 özcan Vural Diş Tabibi 985
260 Ahmet Aydın Otel ve Kahveci 1710
261 Mümin Yılmaz Köfteci 4940
262 Muharrem Ço.,kunyürek Bıçkıcı 775
263 Sabri Sankaya Bıçkıcı —
264 Talat Şimşek Yağlı Boyacı 587
265 Cemal Sürmene İnşaat Mût. 3855

MEMUR
Müstahdemler

148 Hüseyin Biçer Müstahdem 2868
149 Habibe Biçer « 3264
150 Ha t içe Aygül « 1527
151 Lâle Arda « 1710
152 Tabir Yamak « 1695
153 Hunifc Yumak « 2364
154 Fatma Kaya « 2208

SATILIK ARSA
Gemsas Sahilinde 150.000 TL 
değerinde 496 M2 Arsa Sahibi 
eliyle acele satılıktır.

Tel 22 01 36—İstanbul 
Not Telefonla Ödemeli aranabilir.

K. Kumla Yalı Gazinosu
ÇAY BAHÇESİ ve RESTAURANT 
Olarak Yeni İşletmecileriyle 

Hizmetinize Açılmıştır.
TEL 75 K. KUMLA

KAR TEKNİK
ÇesilN Soğuk Hava Tesisleri Sanayi ve 

Ev Buzdolapları
PENCERE TİPİ KUMA CİHAZLARI

Her çeşit Elektrikli Ev Cihazları T amir ve Bakımı 
Tecrübeli Teknik Elemanlarla

Sayın Halkımızın Hizmetine Girmiştir.

Emniyet Karşısı GÜRLE Pasajı - Gemlik
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Turizm mevsimi başladı. Kazalar çoğaldı
Bir Halfada Sekiz Kaza Mefdana Geldi

Turizm mevsiminin başla
masıyla hızlanan trafik akışı, 
kazalara neden olmağa baş
lamıştır. Yetkililerden aldığı
mız haberlere göre, bilhassa 
Gemlik-Karacaali Köyleri ara-

halik kazasında 1 kişi daha öldü
Gemlik Bursa yolunda 

11. Temmuz günü meydana 
gelen trafik kazasında İbrahim 
Deniz adında Gemlik'ti bir mi
nibüs şoförü ölmüştür.

Olay Bursa'ya bağlı Ova 
akça Köyü yakınlarında Güneş 
Emlak Bürosunun önünde 
meydana gelmiştir.

İlçemizde, Çifte Fırın kar
şında kasaplık yapan aynı za
manda şoför olan İbrahim 
DENİZ, kısa bir süre önce 
kasaplığı bırakarak, K. Kumla 
Karacaali Köyleri arasında mi 
nİbüs dolmuşçuluğu yapma
ğa başlamıştır. Kaza günü ise 
arabasının elektirik onarım

Halk Eğitim Müdürlü
ne Memur Alınacak

İlçemiz Halk Eğitim Mü
dürlüğünde açık bulunan yar
dımcı hizmetler kadrosuna bir 
memur alınacağı öğrenilmiştir.

15/1 yardıma hizmetler 
sınıfına alınacak olan memu
run ilkokulu bitirmiş veya or
taokuldan ayrılmış olması ko
şulu aranmaktadır.

İsteklilerin 18 Temmuz 
tarihine kadar İlçemiz Halk 
Eğitim Merkez Müdürlüğüne 
başvurmaları gereklidir. Baş
vuranlar 19. Temmuz tarihinde 
saat 8.00 de Merkez Halk Eği
tim Müdürlüğünde seçme sı
navına alınacaktır. 

sında kazalar meydana gel
mektedir. Bir hafta içersinde 
meydana gelen 8 trafik ka
zası C. Savcılığına iletilmiş ve 
bu konularda gerekli soruş
turmalara başlanmıştır.

yaptırmak için 16 DH 906 
Plakalı otosuyla BURSA'ya 
giderken, karşı yönden ge
len kamyonla çarpışmaları so
nucunda kaldırıldığı hastane
de ölmüştür.

Çevresinde arkadaşları 
arasında sevilen ve ölü
mü derin üzüntü yaratan İB
RAHİM DENİZ, evli ve dört 
çocuk babasıydı.

Genel Nüfus yazımı 
hazıralıkları hızlandı

26 Eylül - 15 Ekim ta
rihleri arasında yapılacak olan 
"Genel Nüfus Yazımı" hazır
lıktan hızlanmıştır.

Bu konuyla ilgili olarak 
basına yazılı bir açıklamada 
bulunan Bursa Vali Yardım
cısı ve İl Merkez Yazım Ku
rulu Başkanı Mustafa Kösem 
yazımın başarıya ulaşabilmesi 
için 440 sayılı yasaya bağlı 
kuruluşların Merkez Yazım Ku
rudan, Nüfus İdareleri ile tam 
bir işbirliği ve anlayışı içinde 
çalışmalanyla mümkün olaca
ğını açıklamıştır.

Genel Nüfus Yazımı için 
İlçemizde Nüfus Memurluğun
da gerekli çalışmalarda başlan
mıştır.

Trafik' kazalarının başlı
ca nedenleri: Sürücülerin çok 
hızlı gitmeleri, yollârın yaz se
zonunda yörede mevcut bu
lunan trafik araçlarına cevap 
verecek durumda bulunma-

Bir Kadının Ziynet 
Eşyası Çalındı

Zeynep AK BAY adlı bir 
ev kadını, 10 bin lira değe
rindeki ziynet eşyasının çalın
dığı iddiasıyla İlçemiz Cum
huriyet Savcılığına baş vur
muştur.

Ziynet eşyalarını E.E. a- 
dındaki komşusunun çaldığı
nı öne süren Zeynep Akbay 
Savcılığa gerekli başvurmayı 
yapmıştır. Bu konuda adli so
ruşturma açılmış, olup soruş
turmaya devam edilmektedir. 

Sıcakların Artmasıyla Denize Hücom Başladı
Sıcakların artması, okul* Küçük Kumla dan Narlı'- Fotoğrafta yaz sıcakiann- 

larda sınavlann sona erme- ya dek tüm sahil tayandaki dan kurtutnak için kendini 
siyle plajlar, dinlenme yerle- otel, motel pansiyon w det- ja da denize atan bir gûaal 
ri dolmağa başlamıştır. reler tamamen dolmuştur. görülüyor.

ması - ki bu noktada, çevre 
karayollarımızın pek çok dar 
olması, iptidai bir tarzda ve 
çok eskiden planlanmış olma
sı, virajların sertliği, çevre pla
nın zamanımızda yetersiz o- 
luşudur. Son bir haffa içer
sinde Azmi Bayraktar, Adnan 
Akaç, Hamdi Bal, Kubilay Cin
ci, A. Rıza Geniş, Nihat De
mir ve Metin Ekin yönetimin
deki araçlar sahil şeridinin de
ğişik yerlerinde değişik kaza-

SİVRİSİNEKLER ÇEKİLMEZ OLDU
Sıcakların artmasıyla siv

risineklerde çoğalmağa başla
mıştır.

özellikle son günlerde 
Çarşı ile Karsak Deresi ya
takları sivrisineklerin kaynağı 
olmuştur. İlçemiz halkı bu du
rumdan halkı olarak yakınma
ğa başlamış ve ilgililerin in- 

lara neden olmuş ve bu ka
zalar sonucunda birçok mad
di ve manevi zararlar meyda
na gelmiştir.

Turizm açısından hızlı bir 
gelişme potansiyeline sahip o- 
lan yöremizin yollarının bu 
gelişmeye yeterince ayak uy
duramaması sonucunda do
ğan kazalar, mal ve can ka
yıplarına neden olduğu gibi, 
ulusal ekonomimize de zarar
lar vermektedir. Devamı S. 4 

san sağlığıyla böylesine ilgi
li bir konuda gerekli müca
deleyi yapmamalannı kına
maya başlamışlardır. Belediye 
ve Sıtma Eredikasyon Memur
luğunun işbirliği ile sivri si
nek sorununun çözümlenece
ğine inanıyor ve ilgililerden 
gerekli ilgiyi bekliyoruz.
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goruş iç ve dış
3. Gemlik Festivali Ardından haberler şiir köşesi

3. Gemlik Festivalini de gerilerde bıraktık. Ya
pılacaktı, yapılmıyacaktı, olurmuş olmazmış tartış
malarını bir kenara iterek bu Festivalide yaşadık.

Her yeniliğin kusurları ve eksikleri olacağı 
’ kanısındayız. Yalnız bu bozuklukların yenilikleri en- 
* gellemesi ve geriletmesi düşüncesine katılmamakta- 
> yız. Eksiklikler olabilir ama görülen bu kusurları 
► gidermeğe çalışmak, daha iyiye daha güzele götür- 
> mek asıl sorundur.

2. Gemlik Festivalinde ortaya çıkan eleştirile- 
J re dikkatle eğilmek varken Festivali kaldırma dü- 
[ şüncesini ortaya atmak - her kimden gelirse gelsin* 
t çalışmaları engellemek her halde Gemlik'in geliş- 
I meşini baltalamaktan başka birşey değildir. Geçen 
| yılki Festivalin en çok eleştiriye uğrayan yönleri 
| halktan kopukluğu ve organizasyon bozukluğu idi. 
r Eğer bu hatalara düşülmezse 3. Gemlik Festivali 
r daha güzel geçebilecekti. Festival Komitesi çalışma- 
K larına bu yönden başlamış olacak ki halktan ko- 
K pukluğu gidermek için gösteriler iki okul bahçe- 
| sinde halkın rahatça oturup izleyebileceği bir şe- 
K kilde düzenleniştir. Böylece geçen yıllarda meydana 
f gelen tatsız olaylar önlenmiş olundu.

Tabii organizasyonda yine bazı eksiklikler gö- 
[ ze çarptı. Bunları sıralamak gerekirse; başta gös- 
! terilerin yapıldığı okullarda programları yöneten 
! kişilerin işin eğli olmaması ve mikrofon başındaki 
> fiaskoları seyircileri sıkmanın yanında sinirlendir- 
। di de. Yakın kasabaların bazı Belediye Beşkanla- 

rıntn Festivale çağırılmamasını ise büyük bir unut- 
‘ kanlık sayıyoruz.

Festivalin halktan kopukluğunu önlemek İçin 
! görüşümüz belirli bir sınıfın belirli bir ücret ödi- 
। yerek girdiği ve yine parasını vererek yiyip içti- 
► ği ama adına ((Festival Balosu» denen halktan ko- 
• puk gecenin tamamen kaldırılmasıdır. Yapılacak o- 
’ lan gösterilerin sinema ve okul bahçelerinde ayrı- 
[ çalık yapmadan halka sunulması gereklidir. Kasa- 

banın yöneticileri halktan koptukça halkta kendi- 
I terinden kopacaktır. Bu değişmez bir kuraldır. Baş

ta yöneticiler halktan ayrı düşmemelidirler.
Tüm bunlar yanında halk, festivali izleyici du* 

> rumundan çıkıp hiç olmazsa festivallerde doyasıya 
eğlenen kişiler olmalıdır. Bu monotonluk ekiplerle se
yircilerin kaynaşmasıyla glderllebillnlr. Bunların ya-
nında Gemlik Festivali bir folklor gösterileri sun
ma durumunu aşmalı ticari ve kültürel gösteriler 
sunmaya başlamalıdır. Müzik Şölenleri, resim ser
gileri, şiir öykü ve oyun yarışmaları düzenlenme
li, Gemlik’in endüstriyel zenginlikleri küçük bir fu
ar şeklinde gelecek yeril ve yabancı turistlere te
li ıtılmalıdır.

Böyleslne bir 4. Gemlik Festivali özlüyor ve 
gerçekleştirilmesini bekliyoruz.

YURDA DÖNEN 
İŞÇİLERİMİZ VE 

AVRUPA 
PAZARLARI...

İSTANBUL ( APM )- 
Yıllık izinlerini geçirmek ü- 
zere yurda dönen işçileri
mizin getirdikleri mallar Av
rupa pazarları - Büyük şe
hirlerde Amerikan Pazarla
rı diye anılmaktadır - diye 
açılan dükkanları doldur
maktadır. Bilhassa Parfüm 
Christian Dior, Guerlain ve 
emsali parfümler sosyetenin 
rağbet ettiği kokular oldu
ğundan pazarları çalıştıran
lara bol kazanç sağlamak
tadır. Bunun yanında her 
cins elektrikli eşya, radyo, 
televizyon da buralara dok 
durmuş bulunmaktadır. Bu 
arada yerli malların etiket
leri değiştirilerek bu yaban
cı mallar yanında alıcı bul
maktadır.

HAPİS YERİNE
DİĞER CEZALAR

KIZIM
jt ÜTJE ’ye

Oku k zım, çalış kızım, tembel olma 
Tembellik yüzünden geride kalmışızdır 
Uyuşukluk yüzünden uykuya dalmışızdır 
Dünkü uşaklarımıza el açıyoruz gör 
Hakikati gör, olma kör
Hayat yoluna düşen acemi bir yolcusun 
Bitmeyen sermayen tahsilin inan
O sana karanlıklarda ışık olacak 
Kültür bu toplumu kurtaracak 
Bir savaş içindeyiz şimdi 
Sömürücüyle emekçinin savaşı bu 
Emekçi alın terinin emeğini alacak 
Haybecilik, tefecilik tarihe karışacak

Köylü, ürününü kendi satacak pazarlarında 
Bak ileriye aydınlık
Geçidin karanlık olduğuna bakma kızım
İşte ışık

Hakkını vermeyecek direneceksin
Sonun ölüme bağlansa dahi
Her devrin kapısı açılır
Dünde böyle idi, bugün yarında
Seveceksin okulu, öğretmenleri
Doğru yol gösterenleri
Ordunu, milletini, bayrağını
Meşenin dalını, zeytinin yaprağını
Seni yeşerten kutsal toprağını

İsmail BAYRAKTAR
Karacaali K. — Gemlik

STRAZBURĞ (APM)- 
Avrupa Konseyinin Huku
ki çalışmaları çerçevesinde 
toplanan bir uzmanlar gru
bu 18-20 Haziran tarihleri 
arasında Strazburgde topla
narak, Hapis cezası yerine 
geçebilecek diğer cezai ted
birlerin neler olabileceği ü- 
zerinde çalışmalarını sür
dürmüşler ve bir prensip 
kararı üzerinde çalışmışlar
dı. Alınan sonuçlar üye ül
kelerin hükümetlerine ileti
lecektir.

Elektronik Tv. Radyo, Buzdolapları
Ö xanatLoLi

HER TİP TELEVİZYON ANTENLERİ VE ELEK
TRONİK KUVVETLENDİRİCİLERİ

MONTAJ ve AYARLARI
Müessesemiz tarafından teknik elemanlarıyla yapılır.

Yenlçorşı No. 64 — Gemlik tflRö H ;
Evsin
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i 1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi
Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği Satış 

Memurluğundan Gayrimenkul Satış İlâm
TtTCC^JK

266 Yüksel Yıldırım Nakliyeci 5975
267 Mehmet Seymen Zeytinci 880
268 Erol Yıldırım Yağhane ci 5205
269 Osman Çil Zeytinci 9230
270 Mehmet Turgut Zeytinci 5072
271 İzzet Güner Kasap U650
272 Ömer Köse Komisyoncu 4940
273 Kemal Ünal Yağhaneci 4625
274 Şevket Serengil Sinemacı 2600
275 Ali Taylan Zeytinci 7830
276 Osman Taylan Zeytinci 7025
277 İsmail Balaban Terzi 2255
278 İbrahim Üre Arşelik Bayii 78655
279 Ahmet Alpaslan Zeytinci 1045
280 Nuri Şener Oto Tamircisi 525
281 Nurettin Bezan Zeytinci 8530
282 Naci Güvengiriş Müteaahit B. Vermemiştir.
283 Mehmet Zühtü Çırganl G. M. İradı 6465
284 Rıfat Doğru G.M. İradı 7997
285 Memduh Ökter Zirai Gelir ...
286 İbrahim Toplu Balıkçı 4710
287 Haşan Toplu Balıkçı 1255
288 Faik Durmaz Zeytinci 1590
289 Cait Durmaz Zeytinci 26380
290 Mehmet Sezginer Nakliyeci 37£
291 Enver Erünver Nakliyeci 715
292 Muammer Peker Halıcı 6955
293 Durmuş Peker Halıcı 7060
294 Cavit Şahin Nakliyeci 160
295 Abdülkerim Şenel Zeytinci 15355
296 Abdil Dalsal Kireççi 1700
297 Haşan Balıkçın Köfteci 745
298 Cemal Göçğün Münübüs İşletmesi 920
299 Bahattin Çil Zeytinci 5590
300 Emin Yanar Bakkal 1170
301 Turhan Kaya Münübüscü
302 Hikmet Evrenes G. M. İradı 6947
303 Mustafa Altmcan Marangoz i—.'.—

304 Mahmut Demir Nakliyeci 10665
205 Süleyman Üre Nakliyeci 11680
306 İbrahim Şimşek Zeytinci _
307 Haşan Kara Nakliyeci 1910
308 Aydın Ayar Zeytinei 1590

MEMUR
Müstahdemler

«155 Sabri özdeş Müstahdem 1479.—
156 Resmiye Yıldız « 2481.—
157 Ayşe Yaşar « 1479.—
158 Metin Sönmez « 1071.—
159 Kadriyc Sönmez « 2064.—
160 Sevim Korkmaz « 1515.—

,161 Hatice An « 2868.—
'162 Saadet Tuğrul < 1939.—
•163 Ömer Noca « 2331.—

DOSYA NO*
1974 r 10 I

Davacılar Gemlik İlçesi Umur bey Köyünden Emine Tarkan, Ayşe Tarkan, Gün- 
sile Tarkan vekilleri Gemlik’te Avukat Fehmi Karacan Tarafından Davalılar Umur- 
bey Köyünden Ahmet Tarkan Vekili Avukat Halil Seymen ile Pembe Tarkan ara
sındaki İzaleyi Şuu davasının yapılan açık'duruşması sonunda:

Gemlik İlçesi Umurbey Köyü Köy içi Mevkiinde kain Tapunun 2.5.1974 tarih 
Parsel 944 de kayıtlı Ev ve avlunun taksimi kabil olmadığından satılarak hisselerin 
tefrikine dair Sulh Hukuk Hakimliğinin 8.4.1974 tarih ve 1973/89 Esas 1974/88 Sa
yılı Kararla hüküm verilmekle verilen hüküm Taraflarca temyiz edilmediğinden ke
sinleşmiştir.

SATILACAK GAYRİMENKUL: Gemlik Tapusunun 2.5.1958 Tarih Gemlik il
çesi Umurbey Köyü Köy içi mevkiinde kain Pafta 7 Parsel 944 Kütük Sahife 928 
de Ev ve Avlu 0625.00 Metre Kare OTUZ BİN LİRA KIYMETİNDEKİ gayrimenkul.

GAYRİMENKULUN HALİHAZIR DURUMU: Umurbey Köyü Köy içi mevkiin
de Kuzeyi Sokak, Güneyi Osman Çelebi Doğusu Salih Öğüt, Emine Konut Batısı 
Ayşe Tarhan Emine Erer ve Şükrü Uzgör ile çevrilidir. Bina bir avlu ve onun üze
rinde bir kattan müteşekkil yarı ahşap ve yarı kâgir bina bu gayrimenkulün bö
lünmüş kısmına tapuya dahil olarak satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI :

I— Satış 12.8.1974 Pazartesi günü saat .10.00 dan /0.15e kadar Umurbey K. Be
lediyesi Müzayede Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75 ni 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 şartiyle 22/8/1974 Perşembe günü aynı yerde ve aynı 
saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmadada rüçhanlı alacakların ala
cağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzım
dır. Satış peşin para iledir, alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebiir. Dellâliye 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be
delinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâğzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sa
bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflâs Ka 
nununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden 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 münderecatmı kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1974/10 sayılı dosya numarasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

12.7.1974
(İc, îf. K. 126)

(+) İlgililer tâbirine irtifak hakk sıahipleri de dahildir.
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SORUMLU MÜDÜR 
BROL Gİ'LKR 

SAHİBİ 
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gemLik
C^KORFEZ

İdare yeri ; Şirin ftatajı 
TML. TOT — GEMLİK

Dizgi ve Baskı Körfez Basımevi

13 Temmuz 1Ö74 — Cumartesi
Sekiz Koza

Baştarah Sayfa 1 de

Böylesine ciddi bir ko
nunun yıllardan beri ele alın* 
mamasını biz ilgililerin sorum
suzluğuna yorumlıyoruz.

Bundan böyle çevremiz
de doğacak kazaların tek so
rumlusu olarak bunca zaman
dır yapılan uyarılara rağmen 
bu önemli konuya eğilmeyen 
yetkili ve ilgililerin oldukları
nın bilinmesi gereklidir.
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DUYURU
Ortaokula, yeni başlıyacak öğrenciler 

Orta Lise Öğrenci’eri ve İngilizcesini İlerlet
mek istiyenlere İNGİLİZCE Dersleri YerWr

Müracaat : Telefon 656

Not : Dersler Yabancı Diller Eğitim Enstitüsü 
son sınıf öğrencisi ŞERMİN UĞUR tarafın
dan verilecektir.

DUYURU
Basımevimiz İstiklâl Caddesi Şirin Pasajın

daki eski yerinden yine Şirin Pasajinın 
Gazhane Caddesi üzerindeki yeni iş yerine 

taşınmış ve adı KÖRFEZ Basımevi 
olarak değiştirilmiştir

Sayın Okurlarımıza ve Müşterilerimize duyurulur

I 
i
I
I
I

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
İLÂN

Gemlik Körfez 
Gazetesi ve 
Basımevi

Davacılar Nebahat Kösemen, Mahmure Ay, Aydın 
Kösemen ve İbrahim Kösemen vekilleri Av. Mehmet 
Nalbantoğlu tarafından davalılar Mal Müdürlüğü ve Ka
ra caali Köyü Muhtarlığı aleyhine ikame olunan tesçil 
davasında:

Gemlik Karacaali Köyünün taşlama mevkiinde ka
in doğusu dere, batısı yol, kuzeyi Telli Ahmet, güneyi 
İzzet Toplu ile çevrili gayrimenkulün senetsizden dava
cılar aleyhine tapuya tesçili istenmekle bu gayrimen
kul üzerinde başkaca hak iddia edenlervarsa Gemlik As
liye Hukuk 974/256 sayılı dosyasına bir ay içersinde 
müracaatları ilan olunur.

İLÂN
S.S. Kurumu Genel Müdürlüğünden almış olduğu

muz 1974 senesi 1. Temmuz. 1974 ve 1. Ekim. 1974 
tarihlerinde ödenmesi icap eden -867- TL. lık iki adet 
ve -435- TL. lık ikişer adet aşağıda tahsis numaraları 
yazılı çeklerimizi kaybettik. Yenisini alacağımdan hü
kümsüzdür.

32116569 Tahsis Nolıı.
ŞAZİYE SEVİM

34316569 Tahsis Nolu.
İNCİ SEVİM
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® , . . 1 0 ® I—Rıhtım üstünün stabilze malzeme ile kaplanması işi kapalı zarf eksiltme | 
® usulü ile 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde ihaleye çıkarılmıştır. |
g 2—Bu işe ait dosya mesai saatleri dahilinde Belediyede görülebilir. g
® 3—Muhammen bedeli 156.000 lira olup, muvakkat teminatı 9050,00 liradır, o

4—İhalesi 15 Temmuz 1974 Pazartesi günü saa 15. de Belediyede yapılacaktır. • 
o 5—İhale tarihinden üç gün evvel müracaatla iştirak belgesi alınması şarttır. •
g 5—Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. •
g (Basın 3)
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Gemlik Körfezin Sosyal Hizmeti

Mesleği Münhal Cin. Şartları

Konserve işçisi
Yardımcı işçi 
Garson
Ev hizmet işçisi 
Bulaşıkçı

5 
21

1 
I
1

K
E
E 
E 
E

Enaz Orta Ok. Mez. 
İlk Ok. mez. 22-25 yaş 
Gece kalanlar, tercih 
14-20 yaşlarında

KAR TEKNİK i ı ■ I
çeşitli Soğuk Hava Tesisleri Sanayi ve

, Ev Buzdolapları
PEMCE8E TİPİ KLİMA CİHAZLARI

T I। Her çeşit Elektrikli Ev Cihazları Tamir ve Bakimi ;
Tecrübeli Teknik Elemanlarla

Sayın Halkımızın Hizmetine Girmiştir.

Emniyet Karşısı GÜRLE Pasajı - Gemlik
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Epayji. Barış, kardeşlik için KIBRIS’a 
EUCVll. hareket edilmiştir.

SİLAHLI KUVVETLERİMİZ KIBRIS’I»
Kıbns.ta EOKA-B örgütü 

ne bağlı Yunan Subaylarının 
yaptıkları darbe ile Bağımsız 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Maka- 
rios'u devirmesi ve Cuntaya 
bağlı ENOSİSci Grivas'ın sağ 
kolu olan Nikos Sampson

Başladı... yıllar geçti ama bitmedi
"Biz biliriz bizim işlerimi

zi,, demiş atalanmız. Ama Ha- 
sanağa koyundaki yapılmakta 
olan Milli Eğitim Başkanlığı
na ait dinlenme kampının ne 
zaman biteceğini kimse bil
miyor. Yapımına yıllar önce 
başlanan fakat bir türlü bit
mek bilmiyen yapının başına 
gelen pişmiş tavuğun başı
na gelmemiştir. Bu yaz sezo
nunda bitmesi gerektiği halde 
yine yarım kalan Milli Eğitim 
Bakanlığı mensupları dinlen
me kampının durumuna güf- 
izcinin dediği gibi "Karden mi 
neden bilmem,, demek elden 
gelmiyor.

Devlet mallarının yapı
mında süre gelen Irçkahk ne 
zaman bitecek? Devlet malı
nı zarara sokmak "Devlet de
niz yemiyen keriz, felselesine 
ne zaman sonverilecektir? 

u işbaşına geçirmesinden son 
ra olaylar hızla gelişmiştir.

Adanın bağımsızlığını yok 
eden. Anayasal hiçbir yönü 
bulunmıyan bu davranış kar
şısında Türk Hükümeti hemen 
barışçıl diplomatik temaslara

Hasanağa koyundaki ya
pıdan sonra başlıyan her ya
pı bittiği halde bu yapının 
bitmemesi neye yorumlanabi
lir? Tabiiki yine ilgililerin il-

ADLİ TATİL 
BAŞLIYOR
Her yıl olduğu gibi bu 

yılda adli tatil bugün başlı- 
yacaktır.

Adli tatilin başlamasıyla 
mahkemelerdeki davalara kıık 
beş gün bakılmayacaktır. Bu 
arada yalnız sorgu yargıçlığı 

1 görevini yürütecektir.
Adli tatil 5 Eylül günü 

sona eıecektir.
Bilindiği gibi savcılık ad

li tatilden yararlanamamakta 
.yıllık iz n etini sırayla kul- 

। (anmaktadırlar.

başlamış, konuyu görüşmek 
üzere Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit İngiltere ye gitmiştir Kıb
rıs Devleti konusunda iki ga
rantör devlet yetkilisi görüş
müş ama sonuca yarılamayın
ca yurda dönmüştü.

gisizlik ve sorumsuzluğuna 
Artık bu sorumsuzluklar 

sona ermelidir. Göz göre gö
re bu kadar sorumsuzluk a- 
yıp doğrusu.

Emekliye 
ayrılıyorlar

Gemlik Belediyesinde 
görev yapmakta olan ve her 
birinin yirmibeş yılı aşan ça
lışması bulunan üç memur 
istekleri üzerine emekliye ay
rılacaklardır.

Belediye Zabıta Amiri 
Zekeriya Atamer. Başkâtip 
Niyazi Çamlıca ve Tellâl Halil 
Kıriu’m ay sonunda görevleri 
sona erecektir.

Türkiye antlaşmalar gere
ği Kıbrıs' ta garantör ve mü* 
daheleci bir devlet olması ba-
kımında konuyu ivedilikle ele 
almıştır.

Sabaha karşı saat 2.30 
da toplanan Bakanlar Kurulu, 

. Silahlı Kuvvetler Komutanları
nın almış olduğu kararla Türk 
Silahlı Kuvvetleri Kıbrısa saat 
5.00 de havadan denizden 

I çıkarma yapmağa başlamıştır.

Kumlada her an cinayet çıkabil
Turizm mevsiminin baş

lamasıyla hızlanan turist akımı 
ile turistik kıyılarımız tamamen 
dolmuş ve asayiş bozukluğuda 
başlamıştır.

Grç?n hafta içerisinde 
Küçük Kumla yalısında mey
dana gelen çakılı, tornavidalı, 
tabancalı kavgalara asayişi

Kampa 20 Öğrenci 
Katıldı

Gençlik ve Spor Bakan
lığının Karacali Köyündeki Kız 
Dinlenme Kampına bu yıl ilk 
kez Gemlik'ti 40 öğe c ka
tılmıştır.

devamı son sayfada

Korkunç kazada bir 
kadın parçalandı

Dün sabah dörtyol ağzı 
kavşağında maydana gelen tra
fik kazasında bir kadın par
çalanarak korkunç şekilde öl
müştür.

Olay saat 7.30 sıraların
da mevdana gelmiştir. Bur*

O. Soy. 4 te

Bu konuda basına açık
lama yapan Başbakan Sayın 

Bülent Ecevit « Türk Silahlı
Kuvvetleri Kıbrıs'taki anayasa 
dışı duruma antlaşmalar ge
reği müdahelede bulunmuş 
tur » demiş ve c Ordunun sa
vaş için değil barış için Kib- 
ns'tadır. Kıbrıs'ı istila için de
ğil zorbaca bir istilaya son 
vermek için Kıbrıs’tadırlar. Gün 

devamı son sayfada 

korumakla görevli olan jan
darmanın seyirci kalması halk 
arasında hayretle karşılanmıştır 

Bu durumun aynı şekilde 
devam etmesi halinde çıkacak 
kavganın ölümle sonuçlan
ması içten değildir. Jandar
manın ilgisizliği can kaybına 
sebep olmadan ilgililerin konu
ya eğilmeleri beklenmektedir.

Öğretmenler ücretsiz 
ders vermeye çağnldı

ANKARA (TUBA) Öğret 
menlerin bütünlemeye kalan 
dar gelirli ve yoksul halk ço 
cuklanna ücretsiz ders verme 
leri istenmiştir.

devemi »on sayfada

Genel Nüfus Yazımı
Genel Nüfus Yazammm 

yaklaşması üzerine Gen* 
Kaymakam Vekffi ve İlçe Mer
kez Yazan Kurulu D »Ekeni 
Kadri Onur Basma verdiği 
yazılı Açıklamada 26 Eylül 
1974 Be 15 Ekim tarihleri a- 
vasmda yapılacak olan Ge- 

deramı m© «eyfade
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Yurdumuzda ye dünyada haftanın aktüel konu
lunu Kıbrıs olayları taşımaktadır-

Bağımsız bir Cumhuriyet olan Kıbrıs'ta yaşı- 
yan iki toplumun güvencelerini Türkiye - Yunanistan 
ye İngiltere devletleri yapılan antlaşmalar gereği 
üzerinde taşımaktaydılar. Yudanistan'ın antlaşmayı 
tek taraflı olarak bozması karşısında Türkiye - İn
giltere adaya müdahale hakkına - antlaşmalar gere
ği - doğrudan sahip oldular.

Yazıyı yazmakta olduğumuz sırada Türkiye'nin 
Başbakanı gelişen olayları ve alınacak önemleri gö 
rüşmek üzere İngiltere'ye hareket etmiş, T. B. M. 
Meclisi Cumhurbaşkanın çağrısı üzerine toplanma
ğa başlamıştı. Bundan sonraki olayların nasıl geli
şeceği, ne gibi sonuçların doğacağı, büyük devlet
lerin nasıl bir davranışta bulunacağı kesin olarak 
saptanmış olmamakla birlikte ABD nin B. Millet
ler Genel Kurulunun olağan üstü toplantısındaki 
tutumu pasif ve Yunan taraflısı göründü.

Kıbrıs olaylarının doğması aslında bugünün ko
nusu değildir. Kurulan komplonun, düzenlenen oyun 
ların son halkasıdır. Bu oyunları sergillyen ABD ve 
onun piyonu olan Yunan Cuntasının asıl amacı 
bir taşla iki kuş vurmaktı.

Yunanistan’da son birkaç yıl içinde sergilenen 
sağcı Faşist Cunta yönetiminin doğmasında Ameri
kan Gizli Tervisi (CİA) nin parmağı olduğu dünya 
kamu oyunda aydınlığa kavuşmuştur. Cunta Yöne
timin kurulmasından sonra Yunan ve Amerikan ser
maye transferleri ve yatırımları hızla artmış, Akde
niz kuvvet dengesini Amerika kendi elinde bulun
durabilmek için yeni bir üst edinmiş, bir yandan 
da Yunanistan'a silah yardımı yapmağa başlaması 
Türkiye - Yunanistan arasındaki silah dengesini de 
bozmuştur.

Olaylar böyle gelişirken 14 Ekim seçimleriyle 
Türkiye do halktan yana bir hükümet'in iş başına 
gelmesi ABD İşine yaramamıştır. Kurulan koalisyon 
hükümetini devirmek İçin yerli ve yabancı serma
yenin oyunları başlamıştır bu kez. Yıllardır ses çı- 
karmıyan Kürtlerin ayaklanması, bunca zamandır 
ortaya çıkmayan kıta sahanlığı konusunda Yuna
nistan ilo aramızın açılayazması Türk Hükümetinin 
afyon kararındaki tutumu pek hoş karşılanamadı.

Türkiye'de işbaşında bulanan hükümet tüm o- 
taylara akıllı ve barışçıl çözüm yolları bularak 
sıyrılmasını bildi. Vo bu girişimlerinde Türkiye kâr
lı çıktı. Ama kurulan oyunlar tam sergilenemeylnce 
bu kez son bir oyun daha sahneye kondu.

BURSAda 

25 OKUL 
İhale edildi
Bursa İl encümeni ek

siltme suretiyle 25 ilkoku
lun yapım ve onarım işle
rini ihale etmiştir. .

Keşif tutan 10 milyon 
500 bin olan ve Bursa İl 
encümenince müteahhitlere 
ihale edilen ilkokullar şun
lardır :

Gemlik Kurtul Köyü 
İlkokulu, Namazgâh İlk O. 
İnegöl Sultaniye köyü ilk
okulu, Orhangazi Narlıca kö 
yü ilkokulu, Orhaneli Emir 
köyü ilkokulu, Yenişehir 
Terziler köyü ilkokulu, Ye
nişehir Karabahadır köyü 
ilkokulu, K aracabey Hürri
yet köyü ilkokulu. Keleş 
Çayören köyü ilkokulu, M. 
Kemal paşa Eski Kızılelma 
köyü ilkokulu, İnegöl 6 Ey
lül ilkokulu, İznik Boyalı
ca köyü ilkokulu, İnegöl 
Akbaşla köyü ilkokulu, Or
haneli Şükriye köyü ilko
kulu, Merkez thsaniye kö
yü ilkokulu, Merkez Gün- 
doğdu köyü ilkokulu, Mer
kez Soğukdere köyü ilko
kulu, Keleş Yağcılar köyü 
ilkokulu, M. Kemalpaşa Çör- 
dük köyü ilkokulu, İznik 
Süleymaniye köyü ilkokulu 
Merkez Gümüştepe ilkoku
lu, Mudanya Küçük yeni
ce köyü ilkokulu, Karaca
bey Akçasusurluk köyü ilk
okulu, Orhaneli Merkez ilk
okulu ve İznik Çiçekli kö
yü ilkokulu.

GRUP
NARHLAR 

sezona
YEPYENİ REPERTUAR 

ve 
giysilerle katılıyor

Devamı Son Sayfada Grup Martılar Düğün 
Nişan ve Sünnet eğlenceleri
nizde emrinizdedir.

şiir köşesi
;AVEAMS

9

Bir av buldum bir kış gününde karda 
Olurmuş, bekliyordu yarı yolda 
Bir avcının yolu düşer de belki 
Atılıp önüne feryad eder ki;

«Kurtar beni istemiyorum hayat; 
Bir ömür çirkefte yuvarlandı yat 
Gidemem artık bundan ileriye, 
Of dönmeye korkuyorum geriye I... 
Düştüm bir doğanın pençesine 
Didiklendim daima haincesine 
Vaktaki harabe misâli oldum 
Kendimi bu gecede karda buldum- 
Artık istemiyorum geçmek ele 
Ama, artık dönmemde geriye,, 
Deyip ağlarken bir avcı göründü 
Kederli yüzü sevince büründü. 
Ağır ağır avcıya yaklaşarak 
Koluna atılıp kucaklaşarak, 
Bir anda mazi döküldü dilinden 
Kurtulamaz artık avcı elinden. 
Asla bakışlarında nefret yoktu; 
Fakat hasının ı bir hale soktu- 
Birden sıçrayıp karşısına geçti, 
Ölümünü kendine kurtuluş seçti- 
Dedi : « Boşalt tüfeğini üstüme, 
Çabuk ol bakma öyle yüzüme, 
Derken bitkin yere seriliverdi. 
Ama patlayan tüfek değildi 
Yaklaşınca avcı yanına gördü. 
Durdu nefes, sustu nabız o öldü. 
Bir bilezik susan nabzın üstünde. 
Gördü avcı bir şey oldu yüzünde- 
Bulmuştu bir kış günü avda, 
Yıllarca kayıp nişanlıyı yolda-

M. AKİF ÇAMLI
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1973 Yıh Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi öyküleriyle türkülerimiz
309 Reşat Sütaş Aile Bahçesi İş. Beyanname ver.
310 Fahrettin Üzmezler Fotoğrafçı 305.—
311 Muzaffer Başarır Zeytinci 4855.—
312 Nizmettin sel Yorgancı 30.—
313 Necdet Girgin Bakkal 925 —
314 Necati Kalebeli İnşaatçı 1690.—
315 Şevket Taşkın Nakliyeci 870 —
316 Mehmet Özkardeş Lastik Bayii 27955 —
317 T. Turgut Özkardeş Singer Bayii 26830.-
318 Kazım Kaya Zeytinci 16480.—
319 Fahrettin Karacan Hurdacı
320 A. Rıza Türkan İnşaatçı
321 Kâmil Demir Halıcı 12815.—
322 Kemal Akıt Akaryakıt Bayii 36175.-
323 Yücel Esen Terzi 840 -
324 İsmail Girit Zeytinci 1800.-

Anadolumuz folklor zen
ginliklerinin kaynağıdır. Ana
dolu insanı folklördür bir ba
kıma. Onun doğa karşısında 
ki yaman savaşı, hareketleri 
kişiliği folklörümüzü oluşturur.

Biz bu yeni yazı dizimiz 
de folklörümüzün bir parçası 
olan türkülerimizi ele alacağız 
Halkımızın gerçek yaşantısının 
öyküsü olan bu türküleri ta
nıtmaya çâlışacığız sîzlere. Yö 
re yöre. Kimi acıklı, kimi yi
ğitçe, mertçe Anadolu insanı 
gibi.

Ezo Gelin hürülerden, benzer meleğe 
Başın için salma beni dileğe 
Benim olsan seni vermem feleğe 
Minnet eylen nazlı yari versinler

Ezo Gelin tutmuş, şeker düğünde 
Al giyinmiş, Antep çiti önünde 
Bir güzel gördüm Uruş köyünde 
Minnet eylen nazlı yan versinler

Ezo Gelin hürülerden hürüdür 
Baş köy derler gümammm birinir 
Ezo Gelin nece canlar eridir 
Minnet eylen nazlı yari versinler.

Belediye Görevlileri
G/dergisi Brüt Maaşı

164 İbrahim Akıt B. Reisi 1628 5000
165 Niyazi Çamlıca B. Katip 6840 3120
166 Halit Konak Y. ’İşleri Ka. 2592 1720
167 Abdullah Aşçı Müh. Mem. 7602 2640
168 Kadir Sal' Muh" Huav. 4275 2120
169 Brsevim Tunalı Daktilo 2739 1720
170 Recai Tezsever Tahakkuk Mem. 42.7,5 2360
171 Ahmet Semiz Tahsil Mem. 4410 1720
172 Şakir Sezer Mez . Mem. 1815 1400
173 Mehmet Çakıcı İskele Mem. 2709 1840 -
174 Ahmet Selvi Muhtemet 3851 ’ 2040
175 Zekeriya Atamay Z:ıbıta A, 7260 2960
176 A. Rıza Şahin Zab . Mem. 4398 ■’ 2160
177 H. Fehmi Kaptan « « 4379 1400
178 Mehmet Ulukaya « « 2175 1360
179 Cevat Tümer « 2475 1360
180 İbrahim Onsekiz « « 1728 1000
181 Mehmet Sal îtfaye Am 5712 2520 •
182 Mahmut Seymen « Mem. 4269 2160
183 Şaban Ersen « « .3198 1600
184 Niıamettin Çetin « « 2781 1520
185 Nuri Sert « « 2619 1360
189 Haşan Gedik « « 2326 1360
190 Arif Akbulut « « 2475 1360
191 Yaşar Çetin « « 2341 1360
192 Kazım Ünal « « 2475 1360
193 Yaşar Kayaoğlu « « 2125 1360
194 İhsan Baştürk « « 2619 1360
195 Niyazi Ünal « « 1890 1000
196 Rahmi Kaptan « « 1728 1000
197 Aaiı Ataoğue Doktor 33480 8000
198 Belkız İşen Ebe 8520 2956
109 Hakide Koşanhoğlu Ebe 5808 2200
200 Kadir Baş oğlan Sağlık Mem. 3798 1600
201 Halil Kırkız Tellâl 3348 1880
202 Yaşar Gedik Odacı 1370 1000
203 Bülent Katbay Fen। Mem. 9136 3200

Ezo Gelin yaşantısında 
mutlu olamamış, bu mutsuz
luğun doğurduğu üzüntüler
den verem olmuş ve sonunda 
tutulduğu amansız hastalıktan 
kurtulamı yarak ölmüş yanık 
bir gelindir.

Güzelliği dillere destandır 
Ezo Gelinin. Öyle bir güzelki 
sormaya gör 1909 da dünyaya 
gelmiş Gaziantep'in Uruş Kö
yünde Babasına Emir Dede 
derlermiş

yörede sevilen, sayılan bir 
kişiymiş. Ezo GeEn doğduğun-

da Zöhre koymuşlar adını.
Aradan yıllar geçmiş güzel 

Zöhre 20 yaşına girmiş ever
mek zamanı gelmiş ve ever
mişler Zöhre .'yi. Evermişler 
evermişler ama gel gör ki bir 
geçimsizlik başlamış. Sonun
da ayrılmışlar. Aradan 6 yıl 
geçmiş, altı koca yıl sonunda 
Suriye nin Halep İlinin Cera- 
blus kazasının KOZBAŞ Köyün 
deki teyze oğluyla evlendirmiş
ler. İlkbahar gelince Ezo Ge
lin sınır ötesine geçmiş.

Kocası Memey (Mehmet)

yoksulmu yoksul. Geçim derdi, 
yaşamın zorlukları ve vatan 
hasreti derken Ezo Gelin ça
resiz hastalığa yakalanmış. Yok 
sulluktan bakılamaz. Yurduna 
yüksek tepelerden baka baka 
gözlörini kapar. Ölmeden sı
nır üstünde gömülmesini ister 
ve isteği gerçekleşir.

EzoGelin'in ölmesini tüm 
çevrede üzüntü yaratır. Ardın
dan yanık yanık türküler ya
kınılır. Yukanda ki' türkü Ezo 
Gelin için evlenmeden önce 
güzelliği üzerine çıkanlmıştır:

NOT :
Kaynak olarak "Evlerinin Önü,, adlı yapıttan 
yararlanılmıştır.

Marley Yer Döşemeleri flex

J
K. Kumla tel:57 - Gemlik Tel. 797

üç kardeşler ticaret
K A ROLUİKS
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Kıbrıs ve Amerika
Baştarafı Sayfa 2 de

Dikkatleri dışa çekerek Türkiye'de başlatılan 
halkçı girişimleri • perdelemek için Kıbrıstaki Ma- 
kariyosa karşı güçler Amerikan taraflısı Cunta 
Yöneticileriyle işbirliği sonucu adada yeni bir ka
rışıklık çıkararak askeri darbe ile Türkiye ye kar
şı doğrudan fiili bir durum yaratmış oldular.

Bir taşla iki kuş vurmak demiştik. Pek. fazla 
Amerikan yanlısı gözükmiyen Ecevit hükümetini 
yıpratmak, karışıklık yaratarak Istifçilere olanak 
sağlamak ve bunların yanında yüzyıllardır bir ha
yalden başka bir şey olmayan Büyük Yunanistan 
ülküsüne yardımcı olarak Yunan Halkına hoş gö
rünme sevdası.

Sonuç olarak söylenecek söz; son olayların çırmasının so
rumlusu Yunan Cuntasını Piyon olarak kullanan Amerlkadır. 
Türk Hükümetinin başınında söylediği gibi önce barışçıl yollar 
denenecek, gerekirse kuvvet kullanılacaktır. Yunan Türk’ün gü
cünü dünyada her devletten daha İyi bilir, önemli olan olayla
ra akıllı ve barışçıl çözüm yolları bulmaktır.

DUYURU
İstanbul trafik büro

sundan aldığım J42763 no- 
lu ağır vasıta ehliyetimi 
kaybettim. Yenisini alaca- 
cağından eskisinin hükmü 
yoktur.

Ati Çelik
İstiklal Cad. Şirin Oteli 

Gemlik

Kamp
İki dönem" halinde^kam- 

pa katılacak olan öğrenciler
den 11 kişilik 1 Kız Enstitüsü 
Lise bölümü ile 9 kişilik Gem
lik Lisesi Kız öğrencileri gru
bu 17 Temmuz günü kampa 
gözcü öğretmenleriyle başla
mışlardır.

18-29 Temmuz tarihleri 
arasında Kız Enstitüsü ve Li
se Kız öğrencileri 31 Tem
muz 10 Ağustos tarihleri ara
sında ise 20 kişilik Orta Okul 
öğlencilerini ^katılacaktır.

Ordumuz Kıbrısta 
ağarırken başlattıkları harc- 
kâtlr Türklelde Rumlarda ye
ni baskı rejiminden kurtulalar 
aydınlığa kavuşturacaklardır.

Olaylar üzerine Bakanlar 
kurulu 14 ilde savaş durumu 
baş göstermesi nedeniyle sı
kıyönetim kararı almıştır. Hü
kümet bugün, toplanacak o- 
lan T.B.M.Merisinden bu ko
nu hakkında te savaş duru
mu halinde Bulunnramız do
layısıyla geniş^yetki istiyecek- 
tir.

taefsiı te
TÖB-DER Genel Merkezi 

nin konuyla ilişkin bütün öğ 
retmenlere yaptığı çağrıda ö- 
zetle şöyle denilmektedir. «E 
ğitimimiz genel olarak, ulusal 
özden yoksun plânlamakta ve 
programlar buna göre düzen 
lenmektedir. Bir ulusun eğiti 
mi, okullarda kuru, işe yara
maz bilgilerle olmaz. TÖB'DER 
li öğretmenler, kurbağanın vü 
cut yapısını ezberliyemedikle- 
ri için sınıfta bırakılan yoksul 
dar gelirli halk çocuklarına 
parasız öğrenci kursları açarak 
yardım etmek zorundadırlar.

Çağrıda, öğretmenlerin 
Vali. Kaymakam, Milli Eğitim 
İlköğretim ve okul müdürleri 
ile ilişki kurarak parasız kurs 
açılmasının gerçekleştirilmesi 
istenmektedir.

sa'dan Yalova'ya gitmekte o- 
lan MAHMUT TEKİNE'e ait 
35 FR 699 plakalı kamyonun 
Kalırla Köyü halkından 60 yaş
larındaki Hatice aralar’a çarp
ması sonucu Hatice Karalar 
korkunç şekilde parçalanarak 
ölmüştür.

Ehliyetsiz olarak araba 
kullandığı saptanan şoför 
Mahmut Tekin yakalamış olup 
davaya cumhuriyet savcılığı 
elkoymuştur.

Müstahdem alınacak
Umutbey İlkokuluna 15. 

derecenin l.inci kademesin
den ilkokul mezunu bir müs
tahdem alınacaktır.

26 Temmuz 1974 Cuma 
günü saat 9.00 da 27 Mayıs 
İlkokulunda yapılacak sınav 
için İlköğretim Müdürlüğüne 
müracat edilmesi gereklidir. 

BOĞULDU
Manastıra eğlenmek ve 

denize girmek için Bursa'dan 
gelen bir genç boğularak öldü 
Arkadaş grubu ile Manastıra 
gelen ve yüzme bilmedeği 
halde denize giren İsparta 
Lisesi Öğretmeni Mustafa 
Hazar bir süre yüzdükten son
ra farkına varmadan açılmış 
ve fazla su yutarak boğulmuş
tur.

Nüfus yazımı 
nel Nüfus Yazımında satış
lardan aranacak bekytâe «t 
uyulması gerekli k.o~_ ar
kımızın dikkat etmesi-. ıs», 
m iştir.

Genel Nüfus Yazmandı 
aranacak belgeler şunlardı 
1. Nüfus cüzdanları 2. NJ» 
idarelerinden alınmts onay» 
nüfus kayıt örnekleri 3. Ya» 
ma esas olmak üzere 
idarelerinden alınacak ozd 
belgeler, 4. Evlenme cüzdan
ları, 5. Askerlik terhis belge
leri, 6.Yaş, ad, soy gibi ki» 
hallerine ilişkin kesinlesn» 
mahkeme kararlan, 7. İçişten 
bakanlığı nüfus idaresi genel 
müdürlüğünce verilmiş onayk 
vatandaşlık kararlan, 8. Türt 
vatandaşlarına verilen pasa
port, vatandaşlık durumu a- 
çıklanmış okul diploma, tas- 
tikname, onaylı kimlik cüz
danlarıdır.

Yazım bölgesi kuruHann- 
ca istenen belge ve bilgilen 
vermeyenler veya doğru oı- 
maayan belge gösteren yada 
beyanda bulunanlara Genel 
Nüfus Yazımı yönetmenliği 
nin yüzüncü maddesi uygula
nacaktır.

Donanmamız
Yardımlarınızla

Güçlenecektir

KAYIP
41 AR 269 nolu plakamı kaybettim Bulanların adre 

sime getirmeleri rica olunur. Getirmedikleri taktirde ye
nisini alacağımdan eskisi hükümsüz kalacaktır duyurulur

HAŞAN GÜRLE
İstiklâl Cad- Gürleliler Kahvehanesi-Gemlik

ffi . T''. . ®® Resmi Parsellenmiş ®
I Arsalar I

Müracaat: TEL. 442-Gemlik^r
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| Batıray Kömürleri
İ KIŞ YAKLAŞMADAN KÖMÜRLERİNİ ALACAKLARIN DİKKATİNE
o
o 1. Ağustos ayı başından sonuna kadar zamsız kömür satışlarımız başlamıştır.
§ Siparişler şimdiden kabul edilip sıraya konulmaktadır.
3 2. Resmi ve Özel Kuruluşlar memur ve işçilerinede Kolaylık sağlanmış olup
q kömür bedelinin yarısı peşin kalan yansı uygun olarak müşterileri sıkmada© 
O vadeli ödemeleri sağlanmıştır.
S K ömür atımlarına Ağustos ayında mutlaka başlamanız menfaatiniz gereğidir, l
® Nedenleri müessesemizde açıklanır.
î 3. Kömürümüzü her an geriye almak şartı ile garanti ederiz.
® 4. Kömürümüz soba içinde şılaka ve curuf yapmaz.

5. Kömürümüz sobada yanarken hanımların beylerine "Allah razı olsun., de- 
© me şartı ile garantilidir.

9. Kömürümüz bacalardan siyah naftalin şeklinde pul pul kurum© etrafa sa- 
o çıp kendinizin ve komşularınızın çamaşırlarını kirletmez. Rüzgâr etkisiyle kapı ve 
® pencere aralarından yine pul puf kurum sızıp odanızı ve evinizi kirletmez.

7. Kömürümüz yüzde yüz saf olup içinde taş, toz, toprak katiyyen yoktur.
§ Çıktığı an geriye almayı yükleniriz.
99ioto©©©«s9©©©©©©9©©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©© îimıııııımnııınııiî
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Türk Hv. Kuvvetleri ve Donanma 
Vafkma yardımlar devam ediyor <T £

Kıbrıs çıkarmasından son
ra bütün Türkiye de olduğu 
gibi ilçemizde de Türk Silahlı 
Kuvvetlerine para yardımı 
kampanyası açılmıştır. Ziraat 

Ticaret ve Sanayi Odası Aracılığı ile Açılan 
Kampanyada Orduya Yapılan Bağış Listesi

Bağışı Yapan Hava Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri
Adı Soyad: Miktarı Miktarı
Ticaret ve Sanayi Odası 1 o.ooo.— 1 o.ooo.—
Mehmet Nuri Kumla 1cl.OGO.— 5.000.—
Gemlik Yağ Sanayii L. Şti. 3.75o.— 3.75o.—
Kamil Turan 125.— 125.—
Mina Yağ iş Limited Şti. 5.000.— 5.000.—
Danış Ekim 2.5oo.— 2.5oo.—
Orksan Organik Kim. San. L. Şti.*2.5oo.— 2.5oo.—
Ahmet Çetrez 25o.— 25o.—
Hikmet Yıldınm 25o.— 2Şo5—
Akmantar Koli. Şti. 5oo.— 5oo.—
Cemalattin Gürel 15o.— 15o —
Halıcı Muammer Peker Kardeşleri 4oo.— 4oo.—
Ayar Aydın 25o.— 25o.—
Adem Akcan 125.— 125.—
M. Erenoğlu. Aydın Erenoğlu 1 .ooo.— 1 .ooo—
Akbank Personeli 15o.— 15o.—
Ömer Taylan ve Oğulları 2.5oo.— 2.5oo.—
Emin Küçükşahin 125.— 125.—
Mehmet Balıkçı 125.— 125.—
Halil Seymen 25o.— 25o.—
İsmail Emeç 25o.— 25o.—
Ticaret ve Sanayi Odası Per. 1oo.— 100.— I

Mehmet Gürbüz 125.— 125.—
AH Şirin 5.000.— 5.000.—
Hayati Gençoğlu 25o.— 25o.—
Güngör Mert 25o.— 25o.—
Cahit Durmaz 5oo.— 5oo.—
Halil Karakaş 1oo.— 1oo.—
Fahri Güner 25o.— 25o.—
Gemlik Avcılar Kulübü 1.5oo.— 1.5oo.—
Necati Girgin 4oo.— 4oo.—
Hüseyin Çakır 15o— 15o.—
Ziya Duruşen 25o.— 25o.—
Altan Ticaret Koli. Şti. 1.25o — 1.25o.—
Sekip Tangün 25o — 25o.—
Haldun Hızal 25o — 25o_-
Esat Akay 25o.— 25o,—
Mehmet Çevik 25o.— 25o.—
Mehmet Semiz 126.— 125.-
İbrahim Tetik 5o.— 5o.—
Erdoğan Barutçuoğlu 5.000.— —

Bankasında açılan hesaba yar
dım sever Gemlikliler bugüne 
dek 98.382 TL yardımda bu
lunmuşlardır. Ote yandan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda

sının eçmış olduğu kampan
yada.da 103*000 TL toplanmış 
tır. J ’

Gemlik den toplanan top
lam 201.382 TL Türk Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vaf- 
kına ve Türk Donanma Vaf- 
kına gönderilecektir.

Kumlada bîr kişi 
bıçaklandı

Küçük Kumla Yalısında 
18 Temmuz gecesi bir kişi bı
çaklanmıştır.

Karsaktı Mustafa takma 
adıyla anılan kişi tarafından 
bıçaklanan Çadırçı İbrahim 
Işgüden ölüm tehlikesi at
latmıştır.

Olaya el koyan jandarma 
soruşturmalara başlamıştır.

Kazada 1 kişi öldü
Geçtiğimiz hafta içerisin

de meydana gelen "trafik 
kazasında bir çocuk ölmüştür.

Kurşunlu Sahilinden Gem
lik yönüne doğru gitmekte 
olan Ahmet Tıkızoğlu yöneti
mindeki otonun önüne fırlıyan 
5 yaşlarındaki Zümrüt Efe 
adındaki kız çocuğu çarpma 
sonucu kaldırıldığı B. Devlet 
Hastahanesinde ölmüştür.

C. Savcılığı olaya el koy
muş ve soruşturmaya başla
mıştır.

Karartmaya uymayan
lar Muhtara saldırdı

Kıbrıs Banş Harekâtı ne
deniyle ilçemiz ve köylerinde 
Bursa Valiliği emirleriyle baş
latılan Karartma sırasında C. 
Savcılığına Büyük Kumla Kö
yünden bir olay intikal etti
rilmiştir. Bunun dışında ilçe
miz ve köylerinde uygulanan 
karartma başarı ile sona er
miştir. D. S. 4 te

İlçemizde bir zaman önce 
şubesi açılan ve Liman Baş
kanlığında çalışmalarını sürdü
ren Türk Donanma Vafkı para 
yardımlan yanında yiyecek 
yardımları da toplamış ve 
Kıbrısta ki soydaşlarımıza u-

Devamı Son Sayfada

Belediye Otosu 
Hizmete Girdi

Şehir içinde sefer yapa
cak olan Belediye Otosu dün 
hizmete girmiştir.

30 yolcu taşıyabilen Be
lediye Otosu Terme Oteli ile 
Cumhuriyet Mahallesi arasın
da çalışmaya başlamıştır. O- 
tonun hizmete girmesine en- 
çok şehrimizin uç bölgelerin
de oturan halkımız sevinmiştir.
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1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi

DÜZELTME
Geçen »ayımızın 3. sayfasında yayınladığımız Beledi

ye Görevlileri Gelir Vergiler sütunundaki Belediye Baş
kanı IBRAHIM AKIT'a ait Gelir Vergisi yanlışlıkla 1628 TL 
olarak yayınlanmıştır. 16280 TL olarak düzeltiriz.

325 Ali Şefik Ülger Nakliyeci Beyanname •vermemiştir.
326 Yakup Bektaş inşaat Müt. 2955.—
327 İbrahim Ersöz Keresteci 16705.—
328 Remzi Elpen G. Menkul Iradı 755.—
329 Hacer Sözer Zeytinci 430.—
330 Mehmet Subaşı Marangoz 1200 —
331 Yusuf Yazıcı Zeytinci 4210.—
332 Nuri Bayrak Zeytinci 6185.—
333 Sami Üre Naylon Torba imali 24355.—
334 Necdet Korun Nakliyeci Beyanname vermemiştir.
335 Muhsin Korun Nakliyeci 11505 —
336 Bilal Kırmızıay Terzi 905.—
337 Mustafa Gümüş Pansiyoncu 120.—
338 Hakkı Karasoy Pansiyoncu —.—
339 Haşan Malatya Pansiyoncu 2060.—
340 Mehmet Yıldız Nakliyeci 1050.—
341 Çetin Tayyük Zeytinci 8530.—
342 Fevzi Kartal Zeytin yağı Tic. Zarar Beyan etmiştir.
343 Süleyman Paksoy İnşaatçı —.—
344 Akif Onur Nakliyeci 585.—
345 İsmet Açıkkol Fırıncı 14585.—
346 Fatma Kemah Nakliyeci 627.—
347 İbrahim KemaK Otelci 8460.—
348 İsmail Kemah Otelci 8697.—
349 Mualla Kemah G. Menkul İradı 3515 —
350 Bekir Yavuz Köfteci 300.—
351 Mustafa Yaprak Radyo Tamiri 605.—
352 ö Lütfü Öner Cam Ticaret 6325.—
353 Cemal Güngör Zeytinci 415 —
354 Meliha Zorlu Benzinci 300197.—
355 Bilal Kara İnşaat Müt. 9930.—
356 Mükerrem Sokullu G. Menkul İradı 1497.—
357 Fahri Güner Kasap 6675.—
358 Mehmet Pir Marangoz 3309.—
359 Mustafa Yavuz Motorcu 205.—
360 Zekoriya Yalçın 11 310 —
361 özoan Sabitoğlu Zahireci 2355.—
362 Abdullah Pazvant Bakkal 715.—
363 Ziya Sarışen İnşaatçı 6150.—
364 Ömer Denizeri Motorcu 45.—
365 Erdoğan Tokatlı Nakliyeci 3005.—
366 Nazmi Karadeniz Nakliyeci 15.—
367 İsmail Bostancı Şekerci • 10350.—
368 Kemal Aslan Komisyoncu 610.—
369 A. Kadir Kaldırım Pansiyoncu 2450.—
370 A. Şevket Bayrak İnşaatçı 425.—

AÇIKLAMA
Bugüne dek açıkladığımız Memur Gelir Vergileri, 

memurun verdiği son bir aylık gelir vergisi ile 12 sa
yısının çarpımı ile elde edilen rakkamdır. Okuılar.miza 

duyururuz. •

Vardım çamaşır-haneye 
Oturdum çamaşır yu ma ya 
Dua ettim ben Mevlâ'ya

Ninni taş bebeğim 
Emek boş bebeğim

ninni 
ninni

ninni 
ninni

Vardım tandır başına 
Başım koydum taşma 
Bak şu Tanrının işine 
Di! verdi mermer taşına

Ninni taş bebeğim 
Emek boş bebeğim

Ninni taş bebeğim
Emek boş bebeğim

ninni 
ninni

Taş bebek beşikte ağlar 
Sütüm güldür güldür çağlar

Taş bebek beşikten düştü 
Annesinin aklı şaştı 
Babası odadan kaçtı

©9999©©9©©©9©©999fi©©»©99999999999
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Dillire destan olup yö
remizde /.bile türküsünü 
zevkle ^dinlediğimiz ve din- 
1 erk aîkröy küsünü hep hatır- 
ladığdnız TAŞ BEBEK ola
yı Konya dolaylarında mey
dana' gelmiştir. .

Bu öykülü türkümüzün 
Konyanm hangi köyünde 
geçtiği kesinlikle bilinme
mektedir. Yalnız Konya yö- 
resinide aşan bir türküdür 
TAŞ BEBEK.

Yanık bir gelinin tür
küsüdür bu Bahtsız gelin, 
mutlu bir evlilik yapar. 
Bu mutlu evliliği bir yav
runun perçinleştirmesini is
terler. Ama aradan tam ye
di yıl geçer çocukları olmaz. 
Kocası evden kaçar. Yanık 
gelin sevdiği erkeğin ardın
dan göz yaşları dökerek dağ
lara çıkar. Dağda bulduğu 
uzun bir taşı bebek giysi
leriyle giydirir ve beşiğe ya
tırır. Eve dönen koca be
şiğe koşar. Beşik devrilir 
taş bebek ortaya çıkar. Ko
ca bu kez yine kaçar Ama 
Tanrı taşa can verir. Yanık 
gelin aşağıdaki türküyü söy
ler.

taş bebek

Ninni taş bebeğim 
Emek boş bebeğim

ninni 
ninni

Marley Yer Döşemeleri f 1 e x
HALIFLEKS-VELÜR-GÜNEY SANAYİ, PELÜŞ 

HALI VE YOLLUK - LİNYİT KÖMÜR SOBALARI 
VE ÇEŞİTLİ EV EŞYALARI 

üç kardeşler ticaret
Gsarf* 

Tel t
Sİ K Kemi*
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Egoruş
Büyük karar ve ECEVİT

Dünya’da İlginç 
İstatistikler

€-
Barış Harekâtı üzerinden bir hafta geçti. Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Adası üzerine yaptıkla
rı harekât tam bir başarı ile sonuçlandı.

Amerikan Gizli Servisi (CİA) ve Yunan Cunta* 
sı işbirliği ile adada gerçekleştirilen antidemokra
tik kanlı darbeye karşı Türk ve Rum halkının öz
gürlüklerini, demokrasiyi ve barışı getirmek için 
Türk Hükümetinin almış olduğu olumlu karar üze
rine 20 Temmuz Cumartesi sabahı Silahlı Kuvvet
lerimiz Kıbrıs Adasına çıkartma yapmıştı. Başbakan 
Bülent Ecevit bu konuda basına: * Türk Silahlı Kuv
vetlerinin Kıbrıstaki zaferi, haklılığın zaferi ola
caktır, barışın zaferi olacaktır, " demişti. Daha 
sonra ise “ Türk Silahlı Kuvvetleri savaş için değil 
barış için Kıbrısta bulunmaktadır. Kuvvetlerimize 
ateş açımadıkça ateş edilmiyecektir. " demiştir. Böy- 
lece harekâtın amacını belirtmiştir.

Cumhuriyet tarihimizde ulusal davalarımızda 
Türk’ün dünya kamu oyunda onurunu koruyan ilk 
Başbakandır Sayın Bülent Ecevit. Bunu kıta sahan
lığı konusunda, haşhaş ekiminde aldığı kararla ve 
son olarak Kıbrıs Barış Harekâtıyla kanıtlamıştır. 
Dostu ve karşıtları, hatta dünya ulusları alınan 
son kararı olumlu ve yerinde bulmuş, destekleyici 
tutumlarını belirtmişlerdir. Yalnız ABD yapılan ha
rekâtı kınamış ve dış işleri yetkilileriyle üzüntüle
rini bildirmiştir.

Barış Harekâtı amaçlandığı gibi bitirildi ve si
lahlar sustu. Şimdi barış görüşmeleri başlıyor. İç
te bazı maceracı liderler silahların erken sustuğu
nu, adanın tamamının alınmasının gerektiğini öne 
sürüyorlar. Sanki Türk Silahlı Kuvvetlerinin ama
cı adayı tamamen ele geçirmekti. Bu gibi kişiler 
barış görüşmeleri sonunda bugün tam bir başarıy
la sonuçlanmış bir harekâtı kötülemekten de geri 
kalmıyacaklarını şimdiden açıklamıştırlar. Tıpkı to
zandaki gibi... Nevar ki olayları Türk kamuoyu 
da dünya kamuoyu da açıkça izledi. Başbakan E- 
cevit bugün dünya politikacıları arasında da kısa 
zamanda yerini almasını bildi. Bilmeklede kalmıya- 
rak eylemleriyle ulusal çıkarlarımızı korudu, Türk 
Devletinin prestejlnl sağlamlaştırdı.

Yazının yazıldığı saatlerde Cenevre de üçlü ba
rış görüşmelerlde başlamak üzereydi. Bu görüşme
ler uzayabilir. Dış baskılar, yabancı oyunları ser
gilenebilir. Ama Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs ba
şarısı diplomasiyle de pekişecektir.

Kıbrıs'a yaptığı hareketle Yunan Cuntasını yı
karak komşusuna demokrasiyi, özgürlüğü ve barışı 
kazandıran bir lider - başka bir deyişle ülkesinin 
çıkarları İçin giriştiği eylemle komşusundaki faşist 
yönetimi deviren lider - Cenevre'de de başarı sağlar. 
Buna İnanıyoruz.

Şu bilinen bir gerçek ki; Türk Ulusu gerçek 
liderlerini bulunca büyük İşler başarmasını bilen bir 
ulustur. Daha büyük başarılar diyeyiyie.

Jsviçre ‘de .yayınlanan 
Netıo Zilrchsr Znilııııg Gtı- 
yeteaind» ynyınlıup bir yazı
da şu ilginç iaUtistik ha
berleri verilmektedir.
Dünyamızda 3 nşilyıır 782 

milyon insan, 66«ityonat 
ve 42 milyon oşelç vardır.

Mogblist tındaki tef of on sa
yısı 26 bin dir.
Bulgaristan da tuvaleti o- 

lan evlerin oranı % 11,8 
dir.
Dünyada 214,5 milyon o- 

tomobil vardır.
Asyada 2 milyar 154 milyon 

Avrupada 469 milyon, Afri- 
kada 364 milyon, Latin 
Amerikada 300 milyon, Ku
zey Amerikada 248 milyon 
Okyanusyada 20 milyon 
insan yaşamaktadır.
Dünyadaki 214.5 milyon 

otomobilin 57,5 milyon, ti
caret taşıt aracının %45 i 
Amerika Birleşik Devletle- 
rindedir.

1972 yılı içinde yayınlanan 
kitap sayısının 82, 405 i 
Amerikada, 80,555 i Sov- 
yetler Birliğinde yayınlan
mıştır.

Gezete okumada şu sıra 
takip edilmektedir: İsveç, 
İngiltere, japonya, İsveçte 
1000 kişiye 534 gazete, İn- 
ğilterede 529 gazete, japon- 
yada 519 gazete düşmektedir

Şarap üretiminde 59 mil
yon hektolitre ile başta Fr- 
nasa gelmekte bunu 58.5 
hektolitre ile İtalya takipet- 
mektedir.

Birleşmiş Milletlerce ya
yınlanan istatistik yılığına 
dayanılarak verilen bu bil
giler dışında, Madencilik, 
Enerji üretimi ve tüketimi. 
Akaryakıt üretim, tüketim 
ve ihtiyacı gibi akla ne 
gelirse geniş şekilde etüd 
edilerek sıralanmış bulun
maktadır.
İstatistik kitabında verilen 
rakamlar dünya devletlerin
de % sıralarına göre ayrılmış 
olup dünya devletlerini her 
daldabirbiri ila kıyaslamak 
imkanı verilmektedir.

şiir köşesi
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Duyun, öğrenin, bilin artık bilin...
Taviz yok, haklarımız için 
Yabancılar yok, vatan için 
Savaşım yok, barış için 
Sadakaya ihtiyaç yok, köylüm için 
Bağımlılık yok, bağımsızlık için 
Değiliz artık ellerde oyuncak;
Yaptığımız işleri bildiğimiz için .. 
Öğrendik artık dostu da düşmanı da; 
Bir daha aynı masada karşılaşmak maksadıyla. 
Dr. amcanın dediği gibi, 
Dış siyasetim baştan suna değişti, 
Özgürüm artıkfözgür. Atfınla!
Hürriyetimiz kendimizdendir kendimize: 

Başkasından değil...

HAŞAN KAYAN

□□ __  ___ ___ __ ___ ~~

Sana bir hikâye anlatacağım k
Yaşanmış anılardan öte
Ama...!
Bir başlıyabilsem bir yaşasam
D üş!erimce...
Bir dönebilsem... -
Hayalde olsa eski günlere
Bak o zaman...
Gör bak sen... /
Nasılmış benim geçmişim
Nasıldır, mazim...?
Ah...! Bir yaza bilsem
Bir başlıyabilsem
Hayalde olsa düşlerimde
Maziye bir dönebilsem
İşte o zaman...!
Gör bak sen ...

NECMİ ŞEKER SÖZ

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Gazetemize gönderilen yazılar yayınlansın veya ya
yınlanmasın geri gönderilmez.

Gazetemizin yıllık abonman tutan 16.00 TL dır.
Dış ülkeler yıllık abonman tutan 40.00 TL dır.

İLANLAR
1191 sayılı basın ilan yasası gereğince yayınlana

cak resmî ilânlar sütun cm 20 TL
Mahkeme ilânları sütun cm 10 TL dır.
Özel ilânlar pazarlıkla alınır.



gemLik

KÖRFEZ
Dizgi ve Baskı Körfez Basımevi

idari yeri : Şirin paıajı 
TEL. T®T — GEMLİK
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Yardım kampanyası
S. 1. in devamı

(aştırılmak özere Gemlik ten 
bir kamyonla Mersin Donanma 
Kumandanlığına 3706 Kg. zey
tin 337 Kg. sabun, 7 Büyük 
teneke zeytin yağı, göndermiş
tir.

Bunlar dışında Ticaret 0- 
dası aracılığı ile Türk Donan
ma Vakfına Tasarruf Bonola- 
rı bağış olarak kabul edilmek
tedir.

Erdoğan Barutçuoğlu 5.79o 
TL T.Bonosunu 912 TL. fai
ziyle Münir Turan 57o TL.

. T. Bonosu 24o TL faiziyle 
T.D.V bağış olarak vermiştir.

T.C. Ziraat Bankasına ya
pılan yardımları önümüzdeki 
hafta yayınlıyacağız.

Sınıfta kaldı diye 
Okulun camlarını kırdı

İskender Saka, ilyas 
Yurtsever, ve Halit Canbay 
adlarındaki öğrenciler sınıfta 
kaldıkları için Gemlik Lisesi
nin camlarını kırmışlardır.

Okul yöneticileri durumu 
savcılığa bildirmiş olup öğren
ciler hakkında soruşturmaya 
başlanmıştır.

Muhtara Saldırdı
S. 1. Devamı

Alınan bilgiye göre B. 
Kumla Köyündeki Coşkun Si
tesinde oturan bir ailenin ka
rartmaya uymaması üzerine 
köy muhtarı gerekli uyarıda 
bulunmuş ve emre uyulma
dığında elektriğin kesileceği 
bildirilmiştir. Muhtarın uyarı
larına yine uyulmayınca elek
trik kesilmiştir. Muhtarın bu 
davranışına kızan baba oğul 
Muhtara saldırmışlardır. Bu 
durum karşısında Köy Muh
tarı silahını çekerek üç el a- 
teş etmiş ve saldırganlara ih
tarda bulunmuştur. Olay köy
deki güvenlik kuvvetlerine ile
tilmiş ve C. Savcılığı olaya el 
koymuştur.

Sarkıntılık ettiler
Turizim mevsiminin baş

lamasıyla kalabalıklaşan kıyı
larımızda çeşitli entresan olay
lar başgöstermeğe başlamıştır

İçki içtikten sonra yolda 
gezen kızlara laf atan Oktay 
Oğuz, Mehmet Bilgin adlı 
gençler içkinin bedelini pahal- 
lıya ödemişler ve mahkemelik 
olmuşlardır.

SAYIN MÜŞIERİlERİNİtE RUYVRU
10 kg. Iık zeytin tenekesi % 25 kalaylı 950 kr
10 kg. Iık zeytin tenekesi % 100 kalaylı 1100 kr 
% 100 kalaylı turşu tenekesi (bombem ve salça 

kapak) 1425 kr
% 100 kalaylı turşu tenekesi ( kumbara) 1400 kr 

olduğu duyurulur.
TOSAN KOLL. ŞRK. 

MEHMET YAŞAR VE ORT 
Fab. Tel: 743 Ev: 320

KAYIP
Bursa Trafik Şubesinden 5.10.1971 tarihinde almış 

olduğum 21656 nolu Ağır Vasıta eğliyetimi kaybettim 
Yenisini alacağımdan eskisi geçersizdir.

SAİT ÖZGÜL

han
İzmir Süleymaniye mahallesi cilt 236 sayfa 40 hane 

1090 daki Ziyalaz soyadım Gemlik Asliye Hukuk Ha
kimliğinin 5/7/974 gün 974/91-231 sayılı kararı ile Tanrı- 
verdi olarak tashih edilmiştir ilan olunur

MEHMET SABRI ZİYALAZ
(Tanrıverdi)

satiuk |
। Resmi Parsellenmiş Arsalar |
I Müracaat: NECDET GİRGİN
I TEL. 442-Gemlik
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İ Mülde Müjde Müjde
| ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ YÜKSEK VASIFLI
o

| Batıray Linyitleri
Koku ve Gaz Yaymaz, Pislik Yapmaz, Yanması Kolay, 

s Soğuk Bir Havada Sıcak Bir Yuvada
i BATIRAY LİNYİTLERİ hep bir arada i 
g siparişleriniz derhal kabul edilir.
İ S i
i ADRES: İskele Yolcu Salonu - Gemlik-Tel.: 354 Ev:467 i
2
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| Batıray Kömürleri i
I KIŞ YAKLAŞMADAN KÖMÜRLERİNİ ALACAKLARIN DİKKATİNE Ş

1. Ağustos ayı başından sonuna kadar zamsız kömür satışlarımız başlamıştır. !
9 Siparişler şimdiden kabul edilip sıraya konulmaktadır.
2 2. Resmi ve Özel Kurüluşlar memur ve işçilerinede kolaylık sağlanmış olup#
o kömür bedelinin yarısı peşin kalan yarısı uygun olarak müşterileri sıkmada* • 
o vadeli ödemeleri sağlanmıştır. >
o Kömür atımlarına Ağustos ayında mutlaka başlamanız menfaatiniz gereğidir. J 
o Nedenleri müessesemizde açıklanır.

3. Kömürümüzü her an geriye almak şartı ile garanti ederiz.
g 4. Kömürümüz soba içinde şılaka ve curuf yapmaz.
g 5. Kömürümüz sobada yanarken hanımların beylerine "Allah razı olsun,, de- » 
g me şartı ile garantilidir.

9. Kömürümüz bacalardan siyah naftalin şeklinde pul pul kurumu etraf* m- J 
o çıp kendinizin ve komşularınızın çamaşırlarını kirletme*. Rüzgâr etkisiyle kapı ve | 
© pencere aralarından yine pul pul kurum sızıp odanızı ve evinizi kirletmez.

7. Kömürümüz yüzde yüz saf olup içinde taş, toz, toprak katiyyen yoktur. • 
g Çıktığı an geriye almayı yükleniriz.
• M®®©®®®®®®®©®®©®®®©©®®»©»©®©©©©©©®©©©©©©©© ©♦♦«•••••••>••••••••••••**
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