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Türk Hava Kuvvetleri ve Donanma Vafkına a 

Yapılan Yardım 319.200 TL 0IM7 
20 Temmuzda gerçekleş- göre bu yardıma koşmakta \ 

tirilen "Kıbrıs Sarış Harekâtı,, ve T.C. Ziraat Bankasında a-

Acele Önlemler Alınmazsa KÖRFEZ de Denize Girilemiyecek

Gemlik Körfezi
sonunda yurt çapında açılan 
şanlı ordumuza yardım kam* 
panyaları hızla devam ederken 
Jçemizde de işçi memur tüc
car küçük esnaf. Köylü gücüne

çılan hesap gün geçtikçe 
kabarmaktadır.

Türk Hava Kuvvetlerini 
Güçlendirme vakfına yardım e- 
den Gemliklileri açıklıyoruz.

gün geçtikçe kirleniyor
Günümüzün en önemli Hızla gelişen sanayileşme çok mikrobik hastalıklar çev-

T. C. Ziraat Bankası Aracı!ğı ile Türk Hava 
Kuvvetlerine Yapılan Bağış Listesi

Mehmet Acar 1 ooo— Cahit Turan f .J 5oo—
İbrahim Yıldız 9oo— Mehmet Erdoğan So—
Sabrı Sarıkaya 1oo— Ziya Semiz 5oö—
Vahit Uzan 156o— Cemil Dumiupınar loo—
Harun Öner 25 o— Ahmet Akıt 25o—
Murat .'Taslan * o o— Erol Güler İOJ—

Balıkçılar Derneği Scoo— Cemal ettin
Fıstıklı köyü 74oo— Esnaf Kef. Koop. 5ooo—
Orhan Oktay 1 DO- 

Zc©—
Mustafa Tosun
Arif Mutlu

3oo—
Ergun Haktanır 5oo—

1 oo—Nurettin Kavala Kerim Akan 5o—
Siyaset Güzel S o— Seyfuliah Ozan loo—
Şöhret Yazıcı loo—

1oo—
Mehmet Özkardeş
Şükriye köyü muh.

5ooo—
R. Turgay Erscy 7oo—
Cüneyt Karabuda loo— Mehmet Cam 1o—
Cem Karabuda loo— Narlı köyü muh I65o—
M icat Uz loo— Kadri Çevik 5o-
Rıfat Uz loo— Salih Işıklı So-
Haşan Aşçı 1o= Şefife Yazıcı loo-
Ali Yılmaz 2oo— Gencali köyü ad! lo2S-
Mustafa Akgün 4oo— Semerciler yokuşu esnafı 1315-
Hıdır Tuncel 5o— Süleyman Toplu So-
Murat Kayan 25o= Saban Tekin looo-
Hayrı Köse 565o— Sebahattid Uzunkaya loo-
Mustafa Güler 5o— Bekir Ersoy Soo-
İbrahim Paşa 5 o— Eütfiye Kütay Soo-
Hamdi Tangun Soo— Mehmet Tevfik Yıldırım loo-
Münüre O kay 25o— Selim Çakır looo-
Sümer Er tunç 2oo—• Necmettin Akaç 5oo-
Azot Tesisleri Mensup 4638— Engüriicük köyü halkı 24oo-
Ali Kadri Kaya 32o— Abdulkerim Şenel looo-
Erdoğan Bol 15oo— Kurtul köyü muh I5oo-
İsmail Piskü 1oo— Yahya Eker 2So-
Mustafa Bol loo— Seyfi Kaptan loo-
Musre* Deligan 15o— Hafize Sakız Soo-
İsmail Bostancı 765— Karacaali köyü lo.92o-
Hüsnü Kakan loo— Galip Ürel I5o-
İsmail Aydın loo— Ferhat Çavuş Soo-
Karaca Kampı 6165— Haşan Öztürk 5o-
Kaya Ticaret 2 ooo— Ömer Mete 25o-
Mahmut Kırpan loo— Hafit Yasa 5oo-
Yadigar Alkan Soo— İsmail Yılmaz 5oo-
Salih Ersolkut 525— Hüseyin Sevim 3oo*
Süleyman Yiğit 2oo— Çamlık Deniz kampı 4455-
Yusuf Yazıcı loo o. Fındıcak köyü 61 o-
Süleyman özer 25 o— Güvenli köyü 41 S-
İsmail Kılıç loo— Recep Kakan loo-
Zöfeer Gülşen 2oo— Yeniköy muh 455-
Kamil Demir 2 ooo— B. Kumla köyü 378o-
Afi Seymen 25o— Durmuş Eker 6.o75-
Haşan Kınık Soo— Devamı arka sayfada

sorunlarından biri doğa kirlen 
mesidir. Bunu karaların kirlen 
mesi havanın kirlenmesi ve 
denizlerin kirlenmesi diye sı
nıflara da ayırabiliriz.

Çevremizde baş gösteren 
ve yakın bir gelecekte bu 
günden önlemleri alınmadığın 
da karşımıza büyük bir sorun 
olarak çıkacak olan Körfezimi 
zin kirlenmesi önlenemiyecektir

Körfezin kirlenmesi Gem 
lik'teki balıkçılığı yok edece 
ği gibi Gemlik'in Turizminide 
baltahyacaktır. Böylece Şirin 
Gemlik maddi ve manevi ola 
rak büyük zararlara uğratıla
caktır.

Kumsallarda 
Halkın Denize 
Girmesi
Engelleniyor

Kumla da kumsalları kendi 
malı sanan site sakinleri ile 
gençler arasında çıkan tartış
ma kavgaya dönüşüyordu.

Geçen pazar günü K. 
Kumla ya denize girmek için 
gelen bir grup genç Seçkin 
Sitesi önünde denize girmek 
istemişler ve soyunarak kumsal 
da güneşlemeğe başladıkları 
sırada sitedeki bazı daire sa
kinlerince kumsalı terk etmeleri, 
ailelerini alıp gelmeleri, aileleri 
yoksa kumsalda yüzmemeleri 
istenmiştir. Gençlerde kumsa
lın kamu malı olduğunu ve 
istedikleri kadar denize gire
bileceklerini belirtmeleri üzeri
ne iki taraf arasında girersin- 
giremezsin tartış ması çıkmıştır. 
Tartışmaların kavgaya dönüşe- 

D. Son S. de 

yanında, gerek Gemlik'in ge 
rekse çevre sahil köylerinin 
lağım pisliklerin gerek açıkça 
gerekse gizli olarak denize 
akıtılması Gemlik Körfezinin 
kirlenmesine reJen olmaktadır 
Bunun yanında durum in
san sağlığını yakınden etkili- 
yecek ve deniz suyundan bir

Kıbrıs Harekâtı Nedeniyle 
«t f 11 Tel Çeken Dernekleri Kutladı

Hükümetimizin Kıbrıs ko
nusunda almış olduğu onurlu 
karar ve Türk Silahlı Kuvvet
lerinin Kıbrıstaki başarılı" Ba
rış Harekâtı" üzerine İlçemiz
den de Başbakan Sayın Bü
lent Ecevit'e telgraflar çekilmiş 
ve karşı cevapları alınmıştır.

Gemlik Balıkçılar Derneği 
ve TÖB-DER şubesinin Baş
bakan sayın Bülent Ecevit'e 
gönderdikleri telgraflar söyle
din

" Sayın Bülent Ecevit 
Başbakan ANKARA

Yavru Vatan Kıbrışta bu
lunan ırktaşlarımızın her türlü 
haklarını korumak amacıyla 
hükümetçe alınan çıkarma 
kararını Türk Milletinin bölün
mez parçası olarak bütün kal
bimizle ve her türlü olanak
larımızla destekler basiretli ve 
cesaretli çalışmalarınızdan do
layı şahsınızı ve tüm hükümet 
üyelerini Kahraman silahlı kuv
vetlerimizi, subay, astsubay 
ve erlerini tebrik eder basan
larınızın devamını ulu tanrıdan 
dileriz.

Gemlik
BALIKÇILAR DERNEĞİ 

reye yayılacaktır.
Gemlik Körfez Gazetesi 

ilgilileri bu konuda uyanr. 
Bilhassa Sahil Köylerindeki 
sitelerin Septik çukurlarının 
fenni kontratlarına çok dikkat 
edilmesi gerektiğini de hatır
latmayı bir görev sayarız.

”Sayın Bülent Ecevit
Başbakan ANKARA

Ulusal çıkarlarımızın en 
iyi şekilde korunmasındaki 
adımlarınızı Kıbrıs'ta şanlı or
dumuzun" Çıkarma Harekâtını 
içtenlikli destekler, her türlü 
göreve hazır olduğumuzu bil
dirir, saygılar sunanz.

TÖB-DER
Gemlik Şubesi

Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit'ten gelen telgraflar şey
ledir.

Gemlik Balıkçalar Demeği 
Başkanlığı

TÖB-DER Şubesi Bşk.

Türk Silahlı Kuvvetleri
mizin Kıbrıs’ta Barış, kardeş
lik ve özgürlük için giriştiği 
harekat dolayısıyla beürrrek 
lütfunda bulunduğunuz duygu 
ve düşünceler bana güç katü. 
Gösterdiğiniz duyarlığı içten
likle desteklerim. Basanlar ve 
mutluluklar dileğiyle saygdan- 
mı sunanm.

Bülent Ecevit 
Başbakan
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görüş
i SORUMSUZLUK-KIYILARIMIZ ve KÖRFEZ
, adta Ga n 1

En büyük haftalıklarımızdan birisi nedir dense 1 
r ben sorumsuzlukdur derim,' Bu hastalık aslında 4 
? bugünün sorunun değildir. Bozuk Osmanlı düzeninin 1 
| bir kalıntısıdır bize kalan. Öylesine berbat bir ] 
I, hastalık kİ yüz yıllardır, en büyüğümüzden en j 
!■ küçüğümüze dek benliğimizde yer etmiştir. OsmanlInın i 
\ bıraktığı miras günümüzde de bozukluğunu sürdür- < 
I mektedlr.
* Su konuya neden değindiğimi belirteceğim, 1 
[. Gemlik'lmizln dahası yurdumuz kıyı kasaba ve şehir ! 
t terinin yakın geleceğinin ve sonunun ne olacağı 1 

• ortada İken yıllardır bu konuyu hiç bir yetkilinin s 
> eğitmemesi beni şaşırtıyor. Her zaman yazarız " 1 
* Elimizdeki değerleri yitirdikten sonra o değerleri « 
! bir daha elde edemeyiz" diye Peki öylese ne diye 9 
t hep değerlerimizi yitiriyoruz? Peki ne diye değerlerin $ 

yitirilmesine göz yumuyoruz? Konuyu daha da x
[ açarsak altından Kamu malı kıyılarımızın ve denizin â 
> gün geçtikçe yok edilişi ve doğacak sonuçlar d 
? ortaya çıkar. 1

Kıyılarımızdaki yıllardır sürdürülen yağma daha
[ da devam ediyor. Halk denize girecek yer bulma 

sıkıntısı çekmeğe başladı. Oysa Türkiyenin en güzel s
। kıyılarına sahibiz. Ama bu kıyılar belirli bir sınıf < 
> için kullandırılıyor. Kıyılar ve kumsallar gün geç- ! 

A tikçe daralıyor. Yapı artıkları kıyılarımızı, kumsal- 1 
R farımızı dolduruyor. Bir kaç yıl sonra Gemlikliler t 
K denize girmek İçin iki saat yolculuk yapmak zorunda ' 
I kalacaklardır. <

Kıyıların sorunundan sonra önemli olan ve J 
yetkililerce önlemleri alınması zorunlu olan konu da < 
denizlerimizdir. Gemlik Körfezi gün geçtikçe kirlen
mektedir. Bu kirlilik giderek insan sağlığını da et-

İ kilemeğe bağlıyacaktır.
[ Körfeze salınan Lâğım kanalları gün geçtikçe 
i çoğalmaktadır. Bilhassa Küçük Kumla da plansız 

yapımlar sonucu sitelerde yetersiz olan septik çu- 
> kurları dolmakta, denize akıtılmakta, denize sızın- 
t tılar yapmaktadır. Yüzlerce sitenin, akıntıları, sızın- 
[ tıları dolayısıyla insan sağlığını da etklliyecektir. 
[ Pek yakın bir gelecekte Körfez de denize giremiye- 
! çiğimiz gibi KOLERA da başgösterecektlr.

Oysa dinlenm ğe gele lor güneş, kumsal ve 1 
deniz arıyorlar. Kumsal zaten kalmadı, denizde < 
elden gidiyor. Geriye kala kala güntş kalacak. O ye- 
terml bilmem? Yapılacak İş başta yetkililerin K. ] 
Kumla'da sıkı bir setpik çukurlarının kontrolünün 
yaptırılması ve hiç olmazsa Gemlik Belediyesinin 

[ bir santrafij alıp kıyılarımızdaki. Sitelerin septik 
! çukurlarındaki pislikleri temizlemelidir.

Tekrar ediyorum elimizdeki değerleri yitirirsek 
bir daha geri gelmez. Herkes sorumluluğumu bilsin 
ve alınacak önlemler soman geçmeden alınsın. Ye- 

| tor artık bu kadan sorumsuzluk.

Avrupa Konseyi 
Genel Sekreter
liği Nasıl Çalışır

(AMP)3C0 Milyon Avrupalıyı 
temsiien 17 üye hükümetin 
parlamen terlerinden oluşan 
140 temsilcili Avrupa Kon
seyi, çalışmalarını Fransada 
Strazburgda sürdürmekte
dir. Alacağı tavsiye kararları 
17 üye devletin Dışişleri 
Bakanlarından oluşan Ba
kanlar komitesine gönderilir 
Burada kat’i şeklini alan 
tavsiye kararları 17 üye 
ülkenin parlamentolarına 
sunulur. Parlamentolarda o- 
naylanan kararlar ancak o 
zaman üye ülkelerin hükü
metlerini bağlayacı nitelik
tedir.

Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterliğinde 700 Avrupa
lI memur bulunmaktadır. 
Bunların 40 kadar Türk 
memurlardır.

Genel Sekreterliğin kı
sımları şunlardır.

. Meclis Sekreterliği,

. Siyasi İşler Müdürlü
ğü.

. Ekonomik ve Sosyal 
işler Müdürlüğü,

. Eğitim, Kültürel ve 
bilimsel işler Müdürlüğü,

. Hukuk işleri Müdür
lüğü,

. insan Hakları Mü
dürlüğü,

. Çevre sorunları ve 
mahalli idareler müdürlüğü.

. Basın ve Enformasyon 
Müdürlüğü.

. idari işler Müdürlüğü. 
Genel sekreterliğin ana kı

sımları olan bu müdürlük
lerde her üye devletin me
muru bulunmakta ve gelen 
konuları incelemktedirler.

Avrupa Konseyine üye 
olan 17 devlet şöyle sıra
lanabilir:
Fransa, Federal Almanya, 
İtalya, Ingiltere, Türkiye, 
Belçika, Kolanda. Avustur
ya, İsviçre, İsveç, Dani
marka, Norveç, İrlanda, 
İzlanda, Lüksemburg, Mal
ta, Kıbrıs.

şiir köşesi

Her gün batınında yalnızlığım sahnededir 
Uzaklaşır senden yana ne varsa 
Gelir çaresizlik gözlerime oturur
Kâbuslara gebe, sancıları tuttumu uykularımın 
Artık uyu, uyuyabilirsen
Gecenin rengi siyahtanda siyah olur.

Gecenin rengi siyahtanda siyah olur 
Alıp gitmişsen aydınlıklara
Gözlerimi kapayan bir siyah perdedir.
Yıldız, yıldız değildir göremiyorsam 
Göremiyorsam seni eskisi gibi karşımda 
Gör.lüm uzanmıştır kilometrelerce ötelere 
Aklım senin olduğun yerdedir.

Aklım senin olduğun yerdedir
Oysa ellerim böğrümde kalakalmış günlerce 
A'd inden iki damla gözyaşı yıkamış ayrılığı 
Yalnızlık evrence büyüdü artık, çaresizim 
Bitiyorum, boş bakışlarla her akşam, her sabah 
Bekleyeceğim yolunu yıllar yılı...

NİYAZİ BATIK 
Merkez PTT Bursa

Adımı söyleme düşlerinde
Gün batınımda Kirpiklerin kapanır
Kişiiiğime ağlama, sevinçten!
Hayalim gözlerinde sararır.

Göğe bakma, yıkıktır, paramparça
Öğlesin çapraşıktır bulutlar
Sen nefes ile yaşadı bu aşk!
Gözlerinin altında sonbahar.

Ysnhzhğına ağlama, nede sefilliğine
Çaresizlik okur şarkımızı
Bir görüntüyüm resimlerde, kırık!
Boğuyor birde intihar çıkmazı.

Ümitlerin, düşlerimde tek te!
Uzatıyorsun ellerini yüzüme 
Paslı çivi parmakların!
Ölümüme dek sermedin gönlüsce...

N. ŞKKEHSÖZ
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öyküleriyle 
fürkülerimlz

Her yörede koçyiğitler 
vardır. Öyküsünü anlatacağı
mız Ger Ali de babayiğit mi 
babayiğit bir delikanlıdır. A- 
nalar her zaman böylesine 
babayiğitleri dünyaya getirmez
ler. Ama Ger Alî'nin anası öy. 
le bir babayiğit doğurmuş ki 
ünü tüm Aydın yöresini tut
muş.

Ger Ali denen yiğitin za- 
nın zaptiyesiyle başı belâya 
girer ve dağa çıkar. Dağa çı
kan kişi devlete karşı gelmiş 
sayılır yani asi olur- Ünü yö
reyi tutmuş olan Ger Ali'nin 
ününe ün katılır. Dağdaki tüm

ger ali
eşkiyaları sindirir. Ama Aydın 
Bölgesinin tanınmış derebeyi 
Kara Osmanoğlu Ger Ali'yi 
çekemez adamlarını salar ü- 
zerine, aman aldırmaz. Adam
ları yetmez devletteki nufuzu- 
nu kullanır ve zaptiyeleri de 
salar üzerine. Sıkıştırırlar Ger 
Ali'yi dağda. Yakalanmaz Koç- 
yiğiti seker geyik gibi kaya
dan kayaya ama gel gör ki 
hiyleye getirilir ve zaptiyenin 
eline düşürülür.

Ger Ali dedikleri bir kara dana
Çekti bıçağı, koydu meydana
Ger Ali'yi doğuran ana gelmez cihana 
Dağları bedesten eden Ger Ali

Bey Dağının arkası bayır değil mi? 
Kır atımın yediği çayır değil mi? 
Dün akşamki rüyalar hayır değil mi?
Vurman, ürgüdelim, diyen ince Ger Ali

İndim şu Aydın'a efeler, kollarım bağlı
Konak önünde urganım yağlı
Ne ettim, ne eyledim sana Kara Osmanoğlu
Nedir bu, hayınlıktır, dedi, aslan Ger Ali

T. C.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No. : 969/523

Gayrimenkulun Açıkartırma ilânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Hacizli olup satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
1- Gemlik Tapu Sicilinin 22.7.969 tarih ve 469 parsel sayısında kayıtlı Engü- 

cük köyü esmeler mevkiinde kain 10500 metrekare mikdarlı zeytinliğin 1/2 hissesi 
(1/2 hisseye 60.000.— lira kıymet takdir edilmiştir.)

2- Gemlik Tapu Sicilinin 22.7.969 tarih ve 1429 parsel sayısında kayıtlı Engii 
rücük köyü köy içi mevkiinde kain 219 m2 mikdarlı evin 3/8 hissesi (3/8 hisseye 
15.000.— lira kıymet takdir edilmiştir.)

3- Gemlik Tapu sicilinin 22.7.969 tarih ve 1463 parsel sayısında kayıtlı Engürü- 
cük köyü köy içi mevkiinde kain 67 m2 mikdarlı evin 3/8 hissesi (3/8 hisseye 
10.000.— lira kıymet takdir edilmiştir.) ki cem’an üç parça gayrimenkul açık ar
tırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
I- Satış 10/9/974 Salı günü yukarıdaki sıra gereğince :

1 No.lu sıradaki 469 parsel sayılı gayrimenkul saat 14.30 ilâ 14.45 arasında.
2 No.lu sıradaki 1429 parsel sayılı gayrimenkul saat 14.45 ilâ 15.00 arasında.
3 No.lu sıradaki 1463 parsel sayılı gayrimenkulde saat 15.00 ilâ 15.15 arasında 

GEMLİK BELEDİYESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah
min edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu 
ve satış masraflarını geçmek şartiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 20.9.974 Cuma günü aynı yerde ve 
aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
alacağını 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

İTİMAT 
Elektronik Tv. Radyo, Buzdolapları 

ATÖLYESİ
Altaf.iln (ğy, x.a n a tlo l it

HER TIP TELEVİZYON ANTENLERİ VE ELEK
TRONİK KUVVETLENDİRİCİLERİ 

MONTAJ ve AYARLARI
Müessesimiz tarafından teknik elemanlarıyla yapılır.
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haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair plan 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, iki 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 münderecatına kabul etmi 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 969/523 sayılı dosya numarasîyle me 
morluğumuza başvurmaları ilân olunur.

30.7.1974
(lc. tf. K, 126)

( + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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TEL. T9T — GEMLİK

Dizgi vo Baskı Körfez Basımevi

Sayfa : 4 3 Ağustos 1974 — Cumartesi

Tic. odası aracılığı ile Bağış listesinin devamı
Silâhlı Kuvvetlerine 
yapılan yardımlar

Salih Akovalıgil 15.100— 
Alemdarlar Sabun ve Yağ San.
A.Ş' 5.000—
Muharrem ve Münüp Atasoy 

1.ooo—
Fehmi Aydın 6o—
İsmail Kurt 82o—
Kamil Demir 239o—
Münür Turan 57o—
Erdoğan Barutçu 69o—
Esat Akay 37o—
Halil İbrahim Akyol 118o—
Erol Karsaklı 77o—
Feridnn An 76o—
Fehmi Aydın 44o—
Ramazan Hepaslan 65o—

Hv. Kuvvetlerine;
Sefer Yılmaz 25o—
Emin Küçükşahin 25o—
L Hakkı Sönmez 1 .ooo— ' 
Muharrem ve Münüp Atasoy

l.ooe—
Alemdarlar Sabun ve Yağ San.
A.Ş. 5.000—

Mehmet Asal 5o-
Katırlı köyü 3755-
Ahmet Kuzen 5oo-
M. Ali Altay 45o-
Mahmut Bozun 5o-
K. Kumla köyü 7436-
Armutlu Orta Ok. Md. 2o2- 
Veteriner Hekim 2oo-
Dr. Mustafa Karabaş 500-
Kaymakamlık memur 190.50-
Sıtma Eradikasyon mem 300- 
Gemlik B- El. Su İşleri 636.50-

Halk Bankası mensup 257-50-
Hüseyin Karadağ 100-
Gümrük Muh. Mem. 100-
Ali Ziya Sezer 50-
Verem Savaş Mensupları 250- 
Umurbey Orta Ok. 197.50-
Kız Enstitüsü 640,25-
Orhan Dündar 250-
Türk işçi Emeklileri 150-

Gûmrük idaresi 165-

Gemlik Müftülüğü 2881-50
ilkokul öğretmenleri 3200-
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Müjde Müjde Müjde
ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ YÜKSEK VASIFLI !!

Batır ay Linyitleri
Koku ve Gaz Yaymaz, Pislik Yapmaz, Yanması Kolay, 

Soğuk Bir Havada Sıcak Bir Yuvada
■ATIBAT UMYlnEBl hep bir aram i

siparişleriniz derhal kabul edilir.

ADRES: İskele Yolcu Salonu - Gemlik-Tel.: 354 Ev:467 : 
M 
S 
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kaza üstüne kaza
Geçen hafta Kurşunlu 

Köyünde 5 yaşlarında bir 
çocuğun trafik kazasında öl
mesinden sonra, bu hafta iç
ersinde 4-5 yaşlarında bir 
çocuk daha ölmüştür.

29. 7. 1974 tarihinde 
Kurşunlu sahilinde İsmet Ka- 
haraman yönetimindeki oto 
4-5 yaşlarındaki İsmet Ak 
adlı bir çocuğa çarparak ölü
müne sebebiyet vermiştir. Gem 
lik C. Savcılığı olaya el koy
muştur.

kumsallada halkın 
denize girmesi 
engelleniyor

ceği bir sırada jandarmalar 
olaya yetişmişler ve gençleri 
kumsaldan çıkarmışlardır.

jandarmanın bu tutumuna 
şaşıran gençler durumu kara
kol kumandanlığına bildirmiş
lerdir. Olayı inceliyen karakol 
kumandanı gençlenin kamu 
malı kumsalda istedikleri gibi 
denize girebileceklerini belirt
mesi ve durumu tartışmacı 
daire sahiplerine bildirmesi üze 
rine gençler yine SEÇKİN Si
tesinde denize girmişler ve 
olaylar böylece yatışmıştır.
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| Bâtıray Kömürleri
j KIŞ YAKLAŞMADAN KÖMÜRLERİNİ ALACAKLARIN DİKKATİNE
o * ı ■-.
® 1. Ağustos ayı başından sonuna kadar zamsız kömür satışlarımız başlamıştır.
® Siparişler şimdiden kabul edilip sıraya konulmaktadır!
§ 2. Resmi ve Özel Kuruluşlar memur ve işçilerinede kolaylık sağlanmış olup
O kömür bedelinin yarısı peşin kalan yarısı uygun olarak müşterileri sıkmadan 
o vadeli ödemeleri sağlanmıştır.
o Kömür atımlarına Ağustos ayında mutlaka başlamanız menfaatiniz gereğidir.
® Nedenleri müessesemizde açıklanır.
® 3. Kömürümüzü her an geriye almak şartı ile garanti ederiz.
§ 4. Kömürümüz soba içinde şılaka ve curuf yapmaz.
o 5. Kömürümüz sobada yanarken hanımların beylerine "Allah razı olsun,, de- 
o me şartı ile garantilidir.
o 9. Kömürümüz bacalardan siyah naftalin şeklinde pul pul kurumu etrafa sa- 
® çıp kendinizin ve komşularınızın çamaşırlarını kirletmez. Rüzgâr etkisiyle kapı ve 
® pencere aralarından yine pul pul kurum sızıp odanızı ve evinizi kirletmez.
§ 7. Kömürümüz yüzde yûz saf olup içinde taş, toz, toprak katiyyen yoktur.
* Çıktığı an geriye almayı yükleniriz.
9
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kime ne aile 
çay bahçesi

Sayın Kumlalıların
Hizmetine Girmiştir
Küçük Kumla Gemlik

I SAYIN NÜSTERİÛİIE DUYURU i
3 10 kg. Iık zeytin tenekesi % 25 kalaylı 950 kr ||

10 kg. Iık zeytin tenekesi % 100 kalaylı 1100 kr 3
H % 100 kalaylı turşu tenekesi (bombom ve salca S
§ kapak) 1425 kr S
Ü % 100 kalaylı turşu tenekesi (kumbara) 1400 kr
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gençliğin gücü
I KADRİ GÜLER

I t
Yarın 19 Mayıs 1974 Ulusça bir bayramı kut- 

f /ayacağız. Bu bayram bir büyük önderin gençliğe 
r inanı ve güveninin belirtisinden doğmuştur. O bü- 
y yük insan, o devrimci ruh kurmuş olduğu Cumhu- 
| riyetin gerçek koruyucusu gençlik olduğunu biliyor 
® ve” Ey Türk Gençliği, Birinci ödevin, Türk ba- 
| ğımsızhğını, Türk Cumhuriyetini, sonsuz değin, ko- 
। rumak ve savunmaktır. ” diyordu.

Evet M. Kemal Atatürk Türk Gençliğine o 
| denli inanıyor ve güveniyorduk!; bunu Kurtuluş Sa
fa yaşı başlamadan öncede, Kurtuluş Savaşı içinde de 
| Cumhuriyeti kurduktan sonrada birçok kez çe- 
t ŞJtli konuşma ve söylevleriyle belirtmiştir.

24 Mayıs 1918 de yazar R. Eşref Onaydın' a 
» surduğu bir fotorafına şöyle yazar: ’’ Her şeye 
® rahmen muhakkak bir ışığa doğru koşmalıyız. Ben 
g de bu îmanı yaşatan kuvvet yalnız kutsal memle- 
r ket ve ulus hakkındaki desteksiz sevgim değil bu- 
| günün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları 
| içinde sırf vatan ve gerçekçilik seviyesiyle ışık

serpmeğe ve aramağa çalışan bir gençlik gördü- 
ğümdendir.” der. Yine 26 Mart 1937 yılında Bur
salI öğrencilerin düzenledikleri Uludağ gecesinde 
yaptığı konuşmada şöyle diyerek gençliğe inancını 
belirtir. ’’ Sîzler yeni Türkiyenin genç evlâtları, 
yorulsanız bile beni izleyeceksiniz. Ben bu akşam 
buraya yalnız bunu anlatmak için gelmiş bulunu
yorum. Dinlenmemek üzere yürümeğe karar verenler 
asla yorulmazlar. Türk Gençliği amaca, bizim yük
sek düşüncemizde durmadan, yorulmadan yürüye
cektir.

Genç düşünce her zaman canlıdır. Duraksamak 
bilmez bir canlılıktır ondaki. En zor koşullarda, 
en ümitsiz anlarda bile. M. Kemal bunu bildiği I- 
çin Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiştir. Onun i- 
çin her 19 Mayısta Cumhuriyet, özgürlük, bağım- 
şızlık meşalesi Samsunda gençlerin elinde bayrak 
olur. Onun için '' Türk Genci, devrimlerln ve reji
min sahibi ve bekçisidir.” Tam bir güvendir M. Ke
malin gençliğe güveni. Sınırsız ve sonsuz.. .

Bugün gençliğin bu canlı gücünü bilenler genç 
fiği bölme ve gençliği birbirine düşürme sevdasın- 
dalar. Çünkü o gençlik 1960 tarda da gücünü gös
termişti» Çizilmiş olan bir yol vardı önceden o 
yolda dinlenmek bilmeden yürümeğe kararlı olduk
larından yorulmamış ve güçlerini kanıtlamışlardır.

Bugün gençlik amaçlı olarak kutuplara ayrılıp 
gücü yitirilmek ve bazı kişilerce de horlanıp sorum

Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği
Satış Memurluğundun İlan |

Dosya No : 1974/7

Umurbey Köyünden Oktay Gürsoy Vekili Avukat Mehmet Nalbantoğlu tarafın
dan Davalılar Türkan Gürsoy, Şenay Gürsoy, Tuncay Gürsoy, Turgut Gürsoy, Ül
ker Gürsoy, Nilüfer Gürsoy, Meliha Gürsoy ve Meral Gürsoy aleyhine açılan izale
yi şuu davası sonunda :

Muris Osman Gürsoydan Varislere intikal eden gayrimenkulun satılarak şuyuun 
izalesi istenmekle yapılan açık duruşma sonunda verilen Sulh Hukuk Hakimliğinin 
8.4.1974 Tarih ve 1973/251 esas 1974/92 karar sayılı ilan kesinleşmekle Davacı Vekili 
satışı talep etmiştir.

satişi İsteyen gayrimenkul :
Tapunun 7.9.1970 Tarih pafta 34 ada 122 Parsel 2 de Hamidiye Mahallesi 

Derekenarı Mevkiinde kain 10280.00 Metre Kare Tarla ELLÎBÎN Lira Kıymetinde 
Aşağıdaki şartlar gereğince satılacaktır.

tuzluğa itilmek istenmektedir. Gençlik gücüne önem â 
sorunlarına mutlaka eğilmeli onun itici ve ilerici a
verilmelidir. Süslü nutuklar değil amaca ulaşan çö 
zumlar gereklidir.

SATIŞ ŞARTLARI;

1— Satış 20. 6. 1974 Perşembe günü saat 11.00 den 11.15 şe kadar Gemlik Belediye 
Müzayede salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır, Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ni ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları meçmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 3. 7. 1974 Çarşamba günü aynı yer ve aynı 
saat II.00-11.15 te ikinci artırmaya çıkarılacakdır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklı 
ların alacağını ve satış masraflarım 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 verilebilir. Dellâliye 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be
delinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla 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 tapa 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, iki 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 adenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatnu kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1974/7 sayılı dosya numarasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

16.5.1974

(lc. If. K, 126)

( + ) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yarışmaca I. gelen 
Bingöl Uyaroğlu jüri ö- 
nünden geçerken görü
lüyor.

ATATÜRK'Ü!) ARMUÎLU’ya 
GELİŞİNİN 40. YILI 

TÖRENLERLE KUTLANDI
9. Ağustos Cuma günü ATA 
TÜRK'ün Armutluya gelişi 
nin 40. yılı törenlerle kut
lanmıştır.

Bu yıl dördüncü kez 
kutlanan ATA'nın Armutlu 
'ya gelişi törenleri parlak 
geçmiştir. Yerli ve yabancı 
yüzlerce turistin katıldığı 
tören proğram gereği yü 
rütüknüç, günün önemini 
belirten konuşmalar yapıl
mış gösteriler düzenlenmiş 
daha sonra ise Bucak Kap 
boasındaki Atatürk'ün odası 
ziyaret edilmiştir

Güngör Uyaroğlu 1974
Kumla Güzeli Seçildi
Geleneksel Kumla güzel

lik yarışması geçen hafta i- 
çindeAltay Tatil Köyünde ya
pıldı.

4. Ağustos günü akşamı 
Altay Tatil Köyündeki yarış
maya altı güzel katıldı. Çok 
kalabalık bir izleyici kitlesi ö- 
nünde yapılan yarışmanın jü- 
riliğini Yakup Yücel (Bursa 
Mer. Valisi), Seyhan Özpak 
(1973 Kumla güzeli), Ahmet 
Ateş (Es’i. Turizm Der. Şefi) 
Yurdanur Gerçeker (Ses Sa
natkârı), Mehmet Aksoy (Al- 
tay T. K. tem.), Ergun Şe
nol (Avukat) yaptılar.

Yanşmalara Hülya Eşen 
Deniz Çetiner, Necla Karakaş, 
Bingöl Uyaroğlu, Gülten Sei-

i

Geçen yılki törenden 
bir görünüm.

demann, Neslihan Tufan ad
lı güzeller katıldı. Ve ilk e- 
lemede Hülya Esen, Bingöl 
Uyaroğlu, Deniz Çetiner fina
le kaldılar. Final yarışmasında 
ise 1. Bingöl Uyaroğlu, 2. Hül

Fotoğrafta Kumla 3. sii Deniz Çetiner 
Kumla I. si Bingöl Uyaroğlu ve Kumla 2. si 
Hülya Eşen görülüyor.

T. C. Ziraat Bankası Aracılığı ile Türk 
Donanma Vakfına Yapılan Bağış Listesi

Çiftçi malları koruma personeli 75.—
Adem Ramazan Uzunlar 500.
Halk Eğirim Müdürü ve Sekreteri 65.—
î| ve işçi Bulma K. Büro Şef. 37.50
Hükümet Tabipliği o00“
T.C. Ziraat Bankası Personeli 242.50
Yeni Mahalle Muhtarlığı Zlt.—

Nml Devemi Son Sayfada

ya Eşen, 3. Deniz Çetiner 
seçildiler.

1. Bingöl Uyaroğlu'nun 
yaşının küçüldüğü ve sempa- 
tikiiği ilgi uyandırdı.

Orta Öğretimde 
Kurslar Ritti

Gemlik Lisesi Okul Ko
ruma Derneği ve Lise Mü
dürlüğünün birlikte düzenle
dikleri yaz kursları sona er
miştir.

Bütünlemeye kalan öğ
rencileri sınavlara hazırlayan 
kursların az ücretli olması dar 
gelirli velilerin yüzünü güldür- 
m üştür.

İKİ KUM MOTORU 
ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ

Armutlu Nusretrye Çiftliği 
önlerinde çarpışan iki kam 

I motorundan düşen bir kişi 
boğularak can {vermiştir.

İstanbul'dan Armutlu Nus 
i retiye Çiftliği önlerine kum 

almağa gelen Düzgider adlı 
motora. Ata soy adlı başka bir 
kum motorunun çarpması so 
nucu Düzgider motorunda 
bulunan 35 yaşlannda Hüse
yin Ada denize düşmüş ve 
kimsenin yardımına yetişeme
mesi üzerine boğularak ölmüş 
tür.

Olaya el koyan jandarma 
ve C. Savcılığı ilgilileri cesedi 

| aramalara rağmen bulamamış 
olup soruşturmalar devam e- 
dilmektedir

FİRARİ KADIN 
YAKALANDI

Bir süre önce kapak ka
dın cezaevinden kaçan Fatma 
Ozyeşilda Har yakaianmştr

1 yıl 3 ay hapis cezası
na çarptırılan fakat 1 yri 2 ay 
10 gün cezası kaldığı sırada 
kalmakta olduğu Gemfik Ka
palı Kadın Cezaevi koğuşun
dan kaçan Fatma Özyeşödak 
lar Bursa’da ydahrıad. ce
zaevine getirilmiş ve hakkm- 
da gerekli soruşturma bak
mıştır
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin " Kıbrıs Barış Hare- 
g kâtıu yapılalı 20 gün oldu. Bu kadar kısa bir za- 
0 man içinde Türk Ulusunun onurunu yücelten büyük 
g karar ve eylemden nedenli öğünsek azdır. Ama sa- 
o yın okurlarımızında hatırlıyacağı gibi biz bu köşe- 
® de iki hafta önce şöyle demiştik. " Bazı kişiler ba- 
g rış görüşmeleri sonunda bugün tam bir başarıyla 
g sonuçlanmış bir harekâtı kötülemekten de geri kal- 
§ mıyacaklarını şimdiden açıklamıştırlar. Tıpkı Lo- 
g zandaki gibi...» Evet fimdi Ulus ve Vatan sevgi- 
o sinden yoksun, densiz politikacılar 20 günlük sus- 
o kudan sonra yavaş yavaş ağızlarını açmağa başla- 
o dılar. Bu günkü iktidarın ve onun başkanına çı- 
g karma harekâtındaki onurlu ve ödün vermiyen ka- 
g rarım küçümsercesine " Kıbrıs harekâtı kimseye 
0 mal edilemez u diyerek söylevler vermeğe başladılar.

Böylece ulusal bir konuyu siyasal çıkarlarının 
• maşası yapmağa başlandı. Ama ne yazık ki partilisi, 
o partisizi hükümetin Kıbrıs Harekâtındaki önemini • 
g Ecevit’in harekâttaki fonksiyonunun çok iyi değer- 
g lendirdi ve KAR.AOG LAN' ı daha çok sevdi. Kara» 
g oğlan’ın bir masa! kahramanı olmadığını gördü. Ba- 
• rış sever bir benliğin, yumuşak bir yüreğin' bir hü- 
e monistin ulusal konularda böylesine tatlı sert olu- 
0 şuna tanık oldu.

Densizlik ancak bu kadar- olur ki tüm dünya- 
• nın kabul ettiği mutlak başarıyı küçümsemek ve 
o bu kanada demagoji yapmak yalnız tek sözcükle 
o ayıptır. Oysa böylesine kritik bir dönemde dış ba- 
• şının da Yunan uydurmalarına tempo tuttuğu bir 
g zamanda hiç olmazsa "Söz gümüşse, sukut altın- 
g dır." özdeğişini hatırlayıp susmasını bilmek gerek» 
g İldir. Türkiyenin şimdi her zamandan daha çok u- 
g lusal birliğe ihtiyacı vardır ) Bir liderin, bir yetki- 
9 linin söyliyeceği düşüncesiz tek sözcük bile ulusal 
• onurumuzu dünya kamu oyu önünde zedeliyebilir.

2. Cenevre görüşmelerinin başladığı bir dönem- 
o de I. Dünya Savaşında olduğu gibi karşımızda Yu- 
g nan değil emperyalist Amarika ve İngiltere vardır. 
g Yunanistan'ın istekleri değil emperyalistlerin Akde- 
g niz ve Orta Doğu'daki istekleri için çarpışılc e ıktır. 
o En güvendiğimiz sömürücü dostlarımızı bile yitire
li ceğiz ama hiç olmazsa bireysel çıkarlarımız için 
o birbirimizi yitlrmiyellm.
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BirDikföförlügün! 
Çöküşü i 

e o
AMP Fransız Le Monde gaze- g 
tesinde yayınlanan bir yazı g 
Yunanistanda Cunta rejimi- @ d 
nin başlangıcından 23 Tem- © 
muz 1974 tarihinde Kara- g 
manlis’in işbaşına gelişine g 
kadar Yunanistan olayları- g 

•1 r ı om tarih tarih sıralamakta o o 
ye " Faşist Cunta en fazla g 
2650 gün dayanabildi" de- g 
mektedir. g

Yunanistandaki önemli g 
gelişimler şöyle sıralanmış- o 
tır. o. , o

21 Nisan 1967 de Yu- g 
nanistanda bir hükümet dar- g 
desi olmuştur. g

14 Aralık 1967 de Al- g 
bay Papadopulos Başbakan o 
Zoitakis Kral naibi oldu. o o

29 Eylül 1968 de Yeni g 
bir anayasa yürürlüğe gir- g 
di. g

15 Aralık 1968 de Pa- g 
pabopulos içişler i ve Savun- o 
ma bakanlıklarını da üzeri- o o 
ne alarak daha sert bir tu- g 
tum izlemeye başladı. g

31 Ocak 1969 da Avru- g 
pa Konseyi Danışma Mec- g 
lisi insan haklarını ihlal et- o o 
tiği gerekçesiyle Albaylar o 
rejimini kınadı.

15 Aralık 1969 da Yu- g 
nanistan Avrupa Konseyin- g 
den kendi isteğiyle çekildi, g

31 Aralık 1970 de Pa- g 
padopulos bir demeç vere- g
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rek uygun görüldüğü anda g 
demokrasiye dönülebileceği- g 
ni söyledi.

10 Nisan 1971 de Tu- o 
tuklu kampları kapatıldı. | [

20 Kasım 1972 de öğ- ]j 
renci hareketleri başladı. ®

1 Haziran 1971 de Cum- g 
huriyet ilân edildi. Papado- o 
pulos 29 temmuzda Cum- o 
hurbaşkanı seçildi.

25 Kasım 1973 de Papadopulos rejimi devrildi Gizikis Cumhurbaşkanı oldu. Ye- g 
ros adası 31 aralıkta yine tutuklama kampı haline getirildi. g

1 Ocak 1974 de Gizikis Anayasa mahkemesini lağvetti. g
15Temmuzda Cunta tarafından arkalanılan Kıbrıs Ulusal Muhafız gücüne mensup g 

Yunanlı subaylar darbe yaparak Makarios idaresini devirdi.
23 Temmuz 1974 de General Gizikis eski başbakanlardan Karamanlis’i davet ede- o 

rek başbakanlığı verdi, g
işte 2650 günlük faşist cunta rejimi şimdilik kaydiyle normal hükümet şekline dön g 

me yolunda adım atmış bulunuyor^ î

KİM |
Hükümetimizin ve Kahraman silahlı kuvvetlerimizin Kıb- g

rıs harekâtının memleketimizde ve bütün dünyadaki akisleri g
gurur vererek davam etmekte» dış basında ve özellikle dün- g
yanın belli başlı büyük gazetelerinin harp yazarları gazetele- g

rinde Türk Hükümetinin büyük haklılığı karşısındaki müsbet ve o
enerjik davranışları ile şanlı Türk Ordusunun bir kere daha O
destanlar yaratan kahramanlıklarını ve üstün harp yetenekle- ®
rini hergün dile getirmektedirler.

Bu nedenlerle büyük bir gurur ve heyecana kapılan yü- g
ce Türk Ulusu, mümtaz askeri güçlerini bu günün modern im- g
kânları ile teçhiz edip daha da güçlendirmek üzere Hava ve o
Deniz Kuvvetlerini güçlendirme vakıf'arına ve bazı gazetelerimi- o
zin öncülüğü ile çeşitli kampanyalara büyük bir çoşkunlukla o
iştirak ederken, geçen hafta intişar eden GEMLİK gazetesinde g
de belirtildiği üzere Sunğipek müessesesinde çalışan işçilerden g
iki yıla yakın bir zaman evvel kanunsuz ve usulsüz bir şekil- g
de, tamamen Sendikanın talep ve emirleri ile kesilen birer q

yevmiye karşılığı paraların, sahipleri tarafından herhangi bîr g
amaca yönelik işarlarının belirlenmemesi nedeni ile müessese o
yetkililerince emanet hesaplarda alıkonulmaktadır.

Kıbrıs hareketlerinin Sunğipek mensubu işçiler üzerinde- g 
ki heyecanlı tesiri ile, para sahipleri iki yıla yakın bir za- g 
mandan beri muattal bulunun paraların Hava ve Deniz Kuv- g 
vetlerini güçlendirme vakıflarına devri için topladıkları imzala- g 
rı ile müesseseye müracaat etmişlerdir..

Müessese yetkilileri ve yöneticileri evvelce işledikleri ka- g 
nunsuz icraatlarını da dikkate almaksızın, bu haklı ve hisli g 
niüracaatleri yerine getirmemişler, bu teşebbüs karşısında ta- g 
lebe karşı koyan Sendika yöneticilerinin tesiri ile teşebbüsü g 
küllendirmiye çalışmıya kendilerine hedef tayin etmişlerdir.

bütün bu olup bitenlerden sonra beldede Sunğipek mü- o 
essesesi ve Sendika yöneticileri aleyhine söylenenler güç ka- 0 
zanmakta ve akla şu sualler gelmektedir.

a— Sümerbank Sunğipek müessesesini kimler ve han- g 
gi amaçlarla yönetmektedirler?

b— Kusurlu ve kanunsuz uygulamaların Sümerbank o 
genel müdürlüğü, ilgili Bakanlıklara, hareketleri dikkatle g 
izliyenler tarafından iletileceği ve birgün bunların hesabı- g 
nın sorulacağı akla getirilmek istenmemekte midir?

c— Bu tür davranışlar, ilgili makamlarca hoş karşı- O 
lanıp kendileri takdir ve taltif mi ettirileceklerdir? o

d— Kamu kuruluşu olan Sunğipek müessesesinin yö- g 
neticileri ve yetkilileri, böyle milli bir heyecana önayak g 
olmaları lâzım gelirken, hak sahiplerinin taleplerini kül- g 
lendirmek istemenin sebep ve manâsı nedir?

e— Toplum içinde birer kahraman edası ile dolaşan o 
üfledikleri zaman mangalda kül bırakmıyan, temsil ve yö- g 
neticiliğe kaba kuvvet yeteneği şayan,amma deve mi, kuş g 
mu oldukları bilinmiyen sözde sendikacıları, hak sahipleri- g 
nin milil ve hissi teşebbüslerine karşı koymanın anlamı ne- 0 
dir. Kendileri nerededir, renkleri nedir? g

f— Evet Sendika yöneticileri, çevrenizden çok kendi- g 
nizı görmiye ve tanımışa çalışın, sîzler böyle milli inanış g 
ve müsbet hizmet anlayışından yoksun kimselersiniz. Amma O 
şunu katiyen unutmayınız. Rüzgar eker, poyraz biçer. Na- O 
sil geldi iseniz, çok daha feci gideceksiniz, hemde arkanız- g 
dan çok şeyler söyleterek.

Yüce Türk ulusunun milli duygularına el uzatmayın g 
ve saygılı olmasını bilin. g

Hokkabazlıklara paydos 0
O

JSL JSL 27T g
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HALKTAN KÖRFEZE MEKTUPLAR öyküleriyle türkülerimiz

I»

I

27 Temmuz 1974 Cumartesi günkü sayınızı ü- 
zülerek okuduk. Bu üzüntümüz TİCARET ve SA
NAYİ ODASI aracılığı ile ordumuza yapılan bağış 
kampanyasının yüzümüzü kızartacak kadar az ol
masıydı. yardımda bulunan tüccar ve iş adamları
mızın ödedikleri rakkamların esef ve utanç verici 
azlığı bu beyefendilerin Kahraman ordumuza ve 
şanlı donanmamıza satniyetlerini ve bağlılıkları gös
teriyordu.

Sahildeki restoranlarda ve Barsamdaki eğlence 
yerlerinde bu rakkamların dört - beş misli hesap
lar ödeyen bu iş adamlarımızın yaptıkları yardımın 
ulaşacağı yeri hassasiyetle düşünmelerini eğer mad
di varlıklarını bu kadar çok seviyorlarsa ödedikle
ri miktarların iadesini saygı ile rica ederiz.

İSTANBUL’DA OKUYAN 
GEMLİK’Lİ ÖĞRENCİLER

1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi
TÎjCCJ^JR.

371 Süleyman özerdem
372 Haşan. Yılmaz
373 Halidun Hıza!
374 Galip An
375 Cemal Öner
376 Necdet Bulut
377 Mustafa Güler
378 Ali Sertkaya
379 Ali Kandemir.
380 Haşan Bıyıker
381 Ali Kız»
382 Meliha Uzunlar
383 Adil ince
384 Süreyya Bulca
385 Emin Kiiçükşahin
386 Nuri Sert
387 İsmail Aydınlı
388 Ersin Kara
389 Ali Yıldız Kahveci
390 Saim Doster
391 Ş Haşan Özgam
392 Naci Özoknr
393 Kaziye Engin
394 Cehalettin Başaran
395 Sefahattin Başaran
396 Ahmet Şengül
397 Mehmet Erol
398 Keriman Nalçacı
399 Osman Altın
400 Yusuf Suren

Komisyoncu 245.—
« 325.—

Naylon Torba İmalı 8355.—
İnşaat Müt. 110555.—
Zeytinci 11630.—
Sinemacı 6597.—
İnşaat Malz. 23350.—
Nakliyeci 2800.—
Zeytinci
Pansiyoncu 870.—
Nalburiye
G. M. İradı 270.—
Zeytinci 7655.—

« 25325.—
Kasap 4480.—
Kasap 3205.—
Arçelik Bayii 685.—
Berber 105.—
Küfeci 1600 —
Otobüs İşletmesi 2750.—
Motel İşletmesi 395.—
Doktor 26900.—
Lokantacı 1155.—
Nakliyeci 1240.—
Nakliyeci —•
Pansiyoncu 330.—
Pansiyoncu 2950.—
G. M, İradı 1010.—
G, M. İradı 3615.—
Sandık İmalı 3980.—

Çok yaygın olan bu tür
kü açı bir aşkın hikâyesidir. 
Necip aşkere çağrılır. Genç 
karısı Ayşenin işlerini çök sa
mimi arkadaşı Ahmet'e bıra
kır. Necip Yemen,'e gider. Ar
kadaşı bir süre sonra Ayşe'ye 
âşık olur.. Kadın yüz vermez. 
Bunu çekemeyen Ahmet,»Ne- 
cib'e mektup yazın karışının 
kötü yollara düştüğünü bildi
rirler. Necip çok üzülür, boş 
kâğıdını gönderir Başkalarının 
zorlamalarıyle Ayşe yeniden 
evlenir. Necip üzüntüsünden 
verem olur. Tebdil hava ile 
yurduna gelir. Yataklara dü
şer Ölümüne yakın kocası ta
rafından izin verilen Ayşe, ya
nında biıikaç kişi ile Necip'in 

-yânına gelir. Necip arkadaşı
nın ihanetini daha önce öğ
renmiştir.

Ölüm döşeğinde karşılık
lı sözleşmeye başlarlar:

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN

1 - Belediyemize ait so
ğuk hava tesisi 5 sene müd 
detle kapalı zarf usulü ile 
şartnameleri gereğince 2490 
sayılı kanun hükümleri da
hilinde kiraya verilecektir.

2- Bu işe ait dosya me 
saii saatleri içinde belediye 
de görülebilir.

3- Senelik kira bedeli 
90.000 lira olup muvakkat 
teminatı 5,750.00 liradır, 
ihale tarihinden üç gün ev
vel iştirak belgesi alınması 
şarttır.

4- postada vaki gecik
meler nazara alınmaz.

5- İhalesi 14. Ağustos. 
1974 Çarşamba günü saat 
15,00 de belediye de yapıla
caktır,

necip türküsü
Ayşe*.

Kapıdan girerken yüzüme baktı
Ciğerimin başını köz etti yaktı
El sözüne uydu, yolundan saptı
Küsüm, bu dünyada söylemem Necip

Necip;
Vücudum dermansız, halim pek yaman

Zerrece yokmuş da göğsünda iman
Necip’in niyyeti göçmektir he man
Necip sana kurban derim, söyleme

Ayşe:
Geçin ağalarda sedire geçin
Yârimin üstüne ilâçlar saçın
Necip'ten boş kâğıdım aldığım için
Küsüm bu dünyada, söylemem necip

Necip:
Nazlı görümcesin almış yanma
Telli şalını da sarmış beline
Naz He mi geldin Ayşem yanıma
Necip sana kurban derim söyleme

Kaşılıklı bir kaç türkü daha söylerler Necip son 
defa Ayşe'ye bakar, ruhunu, teslim eder.

KONGRE İLÂNI

Derneğimiz ikinci Genel Kurul toplantısı 26/8/1974 
pazartesi günü saat 18.00de, Gemlik Belediye salonunda 
aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

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

Muhterem üyelerimize duyurur teşriflerini rica ederiz

Gemlik Nacaklı Suyunu Getirm 
Derneği

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış
2- Kongre Başkanı ve kâtiplerin seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması
4- Hesab ve Murakıp raporunun okunması
5-
6-
7-
8-

Tahmini bütçenin okunması
Tenkid dilek ve temenniler
Eski Yönetim Kurulunun ibrası
Harcama maddeleri arasında aktarma yapılmasın* 
yetki verilmesi

9- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
10- Denetim Kurulunun, seçimi
11- Kapanış



SORUMLU MÜDÜR 
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T. C. Ziraat Bankası Aracılığı ile Türk 
Donanma Vakfına Yapılan Bağış LiStesi GRUP 

MARTILAR 
sezona 

YEPYENİ REPERTUAR 
ve 

giysilerle katılıyor
Grup Martılar Düğün 

Nişan ve Sünnet eğlenceleri
nizde emrinizdedir.

S. 1 den devam
Fevziye Köyü 760.—
Emniyet mensupları 465.—
Emniyet Bekçi Teşkilatı 460.—
Fıstıklı köyü muhtarlığı 2.181.50
Mal Müdürlüğü 155 —
Hakkı Güler 250.—
Dr. Safiye Aydın 250.—
Armutlu Belediye Başkanlığı 225.—
Abdullah Civelek 30.—
Kapaklı köyü muhtarlığı 2.225.—
Vergi Dairesi Personeli 400.—
T. E. K. Personeli DinlenmeKampı 400.—
Mehmet Akman 1.000.—
Osmaniye Mahallesi 2.052.50
Barınak İnşaat İşçileri 215.-
Umurbey Köyü Kalkındırma Koop. 11.336.
Gemlik Belediyesi Memurları 1.155.-
Ziraat Mühendisliği 150.-
Özel İdare Müdürlüğü Personeli 275.—
Gemlik Lisesi 1.405.—
Gemlik Söf. ve Oto. Derneği 3.350.—
Kafoğlu Fabrikası 93 mensubu 1.830.—
Şadiye Ataç 100.—
Umurdey T,K. Koop Personeli 70—
Müftülük Personeli 660.—
Mehmet Çolak 250.—

Türk Hv. Kuvvetlerine
Çiftçi malları koruma personeli 75.—
Adem Ramazan Uzunlar 500.—
Halk Eğitim Müdürü ve Sekreteri 65.—
îş ve İşçi Bulma K. Büro Şef. 37.50.—
Hükümet Tabipliği 600.—
T.C. Ziraat Bankası Personeli 242.50.—
Yeni Mahalle Muhtarlığı 720.—
Fevziye Köyü Muhtarlığı 760.—
Emniyet mensuplan 465 —
Emniyet Bekçi Teşkilatı 460.—
Flstıklı köyü muhtarlığı 2.181.50.
Mal Müdürlüğü Personeli 155.—
Hakkı Güler 250.—
Dr. Safiye Aydın 250.—
Armutlu Belediye Başkanı 225.—
Abdullah Civelek 30.—
Kapaklı Köyü Muhtarlığı 2.225.—
Vergi Dairesi 400 —
T.E.K. Personeli Dinlenme Kampı 400.—
Mehmet Akman 1.000 —
Osmaniye Mahallesi 2.052.50
Barınak inşaat işçileri 215.—

Umurbey Köyü Kalkıdırma Koop. 11.336.-
Gemlik Belediyesi Memurları 1.155.—
Ziraat Mühendisliği 150—
Özel idare Müdürlüğü Personeli 275.—
Gemlik Lisesi 1.405.—
Gemlik Şöf. ve Oto. Derneği 3.350.—
Kafoğlu Fab 93 Mensubu 1.830.-
Sadiys Ataç 100 —
Unr urbey Î.K. Koop. Personeli 70.—
Müftülük personeli 660.-

kime ne aile 
çay bahçesi
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g ODUNDAN UCUZ USTUN KALORİLİ YÜKSEK VASIFLI 1 
o

| Batıray Linyitleri i
| Koku ve Gaz Yaymaz, Pislik Yapmaz, Yanması Kolay, o os Soğuk Bir Havada Sıcak Bir Yuvada
I RATIRAY LİNYİTLERİ hep bîr arada ' 1
İ siparişleriniz derhal kabul edilir.
! ibissSs »m i
i ADRES: İskele Yolcu Salonu - Gemlik-Tel.: 354 Ev:467 i 
î 8
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| Batıray Kömürleri |
o ...... . . •
8 KIS YAKLAŞMADAN KÖMÜRLERİNİ ALACAKLARIN DİKKATİNE 8
o •
8 >■ ustos ayı başından sonuna kadar zamsız kömür satışlarımız başlamıştır. ®
® Siparişler şimdiden kabul edilip sıraya konulmaktadır.
g 2. Resmi ve Özel Kuruluşlar memur ve işçilerinede kolaylık sağlanmış olup g 
g kömür bedelinin yarısı peşin kalan yarısı uygun olarak müşterileri sıkmadan g 
o vadeli ödemeleri sağlanmıştır. g
0 * t ° ©
o Kömür atımlarına Ağustos ayında mutlaka başlamanız menfaatiniz gereğidir. • 
o Nedenleri müessesemizde açıklanır.
g 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 
o mc şartı ile garantilidir.

6. Kömürümüz bacalardan siyah naftalin şeklinde pul pul kurumu etrafa sa- o 
O çıp kendinizin ve komşularınızın çamaşırlarını kirletmez. Rüzgâr etkisiyle kapı ve ° 
® pencere aralarından yine pul pul kurum sızıp odanızı ve evinizi kirletmez. \2 7. Kömürümüz yüzde yüz saf olup içinde taş, toz, toprak katiyyen yoktur, gg Çıktığı an geriye almayı yükleniri*. g
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İlçemizde KİBRİS’a 
Kan Kanpanyasmda

140 Şişe Kan Toplandı

ORTA ÖĞRETİMDE KAYITLAR 
26 AGUSTOS’tO BAŞLIYOR

İkinci "Kıbrıs Barış Ha
rekâtı,, nın başlamasından ve 
şar.'ı ordumuzun amaçlanan 
hedeflere doğru kahramanca 
ilerlemesinden son ra bütün Tür
kiye'de Kızılay Genel Merke
zince Kan Yardım Kampanya
sı açılmıştır.

Bu nedenle Bursa Kızı
lay Merkezinden Sunğipek 
Fabrikasına gelen Mavi Me
lekler Fabrika işçileri. Lojman 
halkı, memur ve Gemlik'ti halk-

Cumhuriyet 
Mahallesinde 
Ara Seçimler 
Yapılıyor.

Kasabamızda geçen yıl 
kurulan ve Cumhuriyet Ma
hallesi adını alan yeni S îgor- 
ta evlerinin mahalle ve ihti
yar heyeti seçimleri 18 Ağus
tos Pa/ar günü yapılacaktır. 
İlçe Seçim Kurulu B şkanlı- 
ğırdan alınan bilgiye göre 
seçim kütükleri seçim bölgesi
ne asılmış ve hiç bir ihtiraz 
olmamıştır. Bu bakımdan pa
zar günü seçimlerin normal 
geçeceği sanılmaktadır.

tan 140 şişe kan toplamıştır.
Gemlik Belediyesince hal- 

k bu konuda yardıma çağ
rılmış fakat büyük bir çoğun
luk durumdan haberdar ola
mamıştır.

Öte yandan Lise Müdür
lüğü Bursa Kızılay Der. yetkili- 
neleri baş vurarak önümüzdeki

5 Yaşındaki Çocuk 
Trafik kazasında Öldü

Geçen cumartesi günü 
Haydariye Köyünde meydana 
gelen trafik kazasında (5) yaş
larında bir çocuk ölmüştür.

Nacaklı Deresinde kam- 
pik yapmağa giden Mümtaz 
Kadri Özge yönetimindeki İs
veç plakalı taksi birinci grup 
aileyi dere kenarına bıraktık
tan sonra ikinci grubu alma
ğa giderken köy içinde 5 yaş
larındaki Gülten Altın adında
ki çocuğa çarparak ölümüne 
sebep olmuştur.

Söfor M. Kadri özge ver 
diği ifade de çocuğun ara
banın önüne fırladığını ileri 
sürmüştür.

günlerde Kan Yardım Kampan
yasının Lise binasında devam 
edilmesini istemiştir;

Kıbrıs'a Kan Yardımı Kam
panyasının Gemlik'te daha faz
la olacağı ve Gemlik'lilerin 
böyleşine ulusal bir davada 
yardımlarını esirgşmiyeceği sa
nılmaktadır.

Bağışlar Devam ediyor
Gemlik Ticaret ve Sa

nayi Oda-sı Öncülüğü ile 
Türk Haya Kuvvetleri Güç 
lendirme vakfı için açılan 
kampanyaya yardımları ile 
iştirak’edenlerin listesi

Kamil Kafoğlu Halefleri N. 
Kafoğlu Kom. Şrt. 6000.-TL, 
Osman Fevzi Ateş 1.000.TL. 
Adem ve Ayhan Minare 
Koli. Şrk. 2500.-

Türk Donanma vakfına 
yardım
Kafoğlu Kom. Şrt.6000.-TL. 
Osman Fevzi Ateş 1000.-TL 
Adem ve Ayhan Minare 
Koli. Şrk. 2500.-TL.

İş Bankası Personeli T.
H. K. G. Vafkına ve T. Do
nanma Vafkına 4821.50TL.
yardımda bulunmuştur. müracaat etmeleri duyurulur.

- - - - - - - - - - - - - - - Hizmetli Alınacak
DÜZELTME Şükrüşenol İlkokuluna 15 

derecenin 1. kademesinden ilk- 
Geçen sayımızın başhaberi okul mezun erkek bir hiz 

olan "Güngör Uyaıoğlu 1974 metli alınacaktır.
Kumla Güzeli Seçildi” başlığı Sınav 27.8.1974 salı gü- 
m «Bingöl Uyar.ğlu 1974 Kum nü saat 9.00 da 27 Mayıs ilk- 
/a Güzeli Seçildi» olarak düzel okulunda varılacaktır.

Arzu edenlerin İlköğretim 
. Müdürlüğüne müracaat etme

leri gerekmektedir.

1974-1975 öğretim yı-
Iında Orta Öğretime devam 
edecek öğrencilerin kayıt iş
lemlerine 26 Ağustos günü 
başlanacaktır.

Lise Müdürlüğünden al
dığımız bilgiye göre bu yıl da 
geçen ders yılında olduğu gi
bi orta birinci sınıfa yeni ka
yıt olacak öğrencilere yaban
cı dil kontenıjanı ayrılmıştır.

BÜTÜNLEME
SINAVLARI BELLİ OLDU

Ortaokul ve Lise'de 19 
Ağustos 1974 pazartesi günü 
başlıyacak olan bütünleme sı
navlarının tarihleri saptanmış 
olup 13 Eylül 1974 günü sı
navlar sona erecektir.

Ortaokul ve Lise bütün
leme sınavları listesi aşağıda 
gösterilmiştir.

O. S. 4 te

Memur ve Bekçi 
Alınacak

Gençlik ve Spor Bakan
lığının Karacaali Köyündeki 
Gençlik Kampı için 13. dere
ceden bir memur ve 15. de
recede bir bekçi naklen alı
nacaktır.

Arzu edenlerin Karacaali 
Gençlik Kampı Müdürlüğüne

Ayrılan konterjanlar dolduk-
tan sonra yabancı dil seçimi 
kura ile saptanacaktır.

Kayıt için aşağıdaki ev
raklar gereklidir.

ORTA BİRİNCİ SINIF ;

1 - Diploma
2- Nüfus cüzdanı aslı
3- Altı ad. vesikalık fotoğraf
4- Sağlık raporu ve aşı kağıdı
5- İki adet mektup zarfı
6- Dört adet 100 kr. posta pulu
7-Kayıt bildiriği
8- Din dersi muvafakat kağıdı
9- Dosya

10- Orta büyüklükte sarı zarf 
11- Meşguliyet bel. ve sabıka kay

LİSE BİRİNCİ SINIF :

1 - Diploma veya çıkma
2- Nüfus cüzdanı aslı
3- Altı adet vesikalık fotoğraf
4- İki adet mektup zarfı ve dört 

adet 100 kr. posta pulu
5- Sağlık raporu ve aşı kağıdı
6- Kayıt bildiriği
7- Din dersi muvafakat kağıdı
8-Seçime tabi dere dilekçesi
9- Meşguliyet bel. ve sabıka kay

10- Orta büyüklükte sarı zarf

TASTİKNAME VE BELGE KUR
TARMADAN KAYIT YAPTI
RANLAR İÇİN :

1 - Tastikname
2- İk. ilmühaberi ve işyeri bel.
3- Altı adet vesikalık önden, öğ

renciye yakışır kıyafette fo
toğraf

I 4- Meşguliyet beldesi veya sa
bıka kaydı belgesi

5- İkişer adet beyaz mektup zar
fı ve dörder adet 100 kuruşluk 
posta pulu

6-Sağlık raporu ve aşı kâğıdı 
7-Nüfus cüzdanı aslı
8- Din dersi muvafakat belgesi 
9-Kayıt bildiriği

10- Orta büyüklükte san zarf
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2. BARIŞ HAREKATI

/ a C «a /•

Olaylar hızla gelişiyor, öylesine bir hız kİ ça
ğına uygun, çağının İçinde... önze Kıbrıs'taki iki 
toplumun barış, kardeşlik ve özgürlüğü için Türk 
Silahlı Kuvvetleri ada'da eyleme geçmişti, « Barış 
Harekâtıydı» kısaca adı. Ada halkını daha mutlu, 
daha özgür ve daha insanca yaşatacak bir düze
nin kurulması amaçlanmıştı. Bu insan onurunu yük
seltecek eylem başarılmış Türk Silahlı Kuvvetleri 
ve Türk Hükümeti dünya kamu oyu önünde önemli 
b'r sınav vermişti.

Barış duygularıyla hareket etmiş bir ordu ve 
bir hükümet hiçbir zaman ütopik (düşçü) olamaz
dı. Belirli bir amaca yönelmiş ve o amaç gerçek
leştirilmişti.

Türk Silahlı Kuvvet'erinin asıl amacı adayı istilâ 
etmek değildir. Ada da yaşıyan ve Makariyos'un çe
şitli politik oyunlarıyla ekonomik özgürlükleri el
lerinden alınmış. Türk toplumunu ekonomik özgür
lüğüne kavuşturmak, mal, can güvenliklerini sağ
lamak, yarınlarına güvenle bakacak ortamı hazır
lamaktır. Bu amaçların yanında adadaki yönetimi 
kanlı bir darbeyle ele geçiren yeni dikta yöneti
mine son vererek demokrasinin rahat işlemesini ko« 
laylaştırmaktı.

Amaçlar planlandığı şekilde gerçekleştirilmişti. 
Silahlar susmuş diplomatik temaslar başlamıştı. Türk 
Ulusunun yıllardır özlemini çektiği onurlu politika 
Başbakan Bülent Ecevit’in tutumu ile Cenevrede 
de sağlanmış dünya kamu oyunda ikinci kez ak
lanmıştık.

Yerilen söze ve yapılan antlaşmalara uymıyan 
onursuz uluslar ve onların sözcüleri 2. Cenevre Kon
feransında barışçıl görüşmeleri, getirdiğimiz öneri
leri kabul etmemesi üzerine Türk heyetinin konfe
ransı terk ederek 2. "Barış Harekâtı" yapmağa 
zorladı. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri ada da a- 
maçlanan mevzilere doğru yürüyorlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Hükümetinin 
açık başarısını çekemlyen, kendi yönetimleri za
manında adayı bir Yunan silah deposu yaptıran, 
Türk toplumunun ekonomik özgürlüklerinin yok e- 
dilişlne ses çıkarmıyan, adada gün geçtikçe güçle
şen EOKA cilan görmlyen, görmediği gibi hiçbir 
ulusal politika Izlemlyen sözde milliyetçi lidercikler 
ortaya yeni yeni geçersiz ve mantıksız tezler at
maktadırlar. Bunların amaçları hükümetin başarı
sını başarısız gösterip bireysel ve sınıfsal ç karların 
sürdürmektir. Ama bu gibi kişiler Türk Ulusunu daha 
tanıyamamışlardır. Ulus yıllardır, ilk kez açık politi
ka izlemiş ve gerçekleri görmüştür.

Ulusal birliği bireysel çıkarlar İçin bozmağa 
çalışanlara bozguncu ve vatan haini denir, başka 
bir şey denmez.

DIŞ BASINDA 
KIBRIS

(APM) Aniaşma göste- 
riyorki, kazanan Türkler- 
dir. Ileriki müzakereler i- 
çin ellerinde bir koz var. 
Türkler, Cenevre'deki inat
çı müzakere yöntemleriyle 
sonunda istenen sonucu sağ
lamışlardır./

(APM) îsviçrenin en i- 
tibarlı gazetelerinden Neue 
Zürcher Zeitung da aynı ko
nuya ayırdığı uzun yazıda 
“ Türkler Galiptir.” diyerek 
özetle şöyle devam ediyor.

“ Anlaşma gösteriyorki, 
kazanan Türklerdir, ileri
deki müzakereler için elle
rinde bir köz var. Türkler, 
Cenevre'deki inatçı müza
kere yöntemleri sonunda is
tenen sonucu sağlamışlardır. 
Batılı müttefiklerinin daha 
çok taviz vermeleri yolun
daki isteklerini ya hiç ye
rine getirmediler, ya da çok 
kasıtlı olarak taviz verdiler. 
Başından itibaren kendile
rini daha güçlü hissediyor
lardı. Cenevrede bir sonu
ca varmak için acele gös
termediler. Nasıl olsa, za
man onlara çalışıyordu. Çün
kü vakif geçtikçe adadaki 
askeri konumlarını daha da 
güçlendirme olanağına sa
hiptiler. Üstelik Türkiye'nin 
NATO içinde önemli bir a- 
ğırlığı olması da Ankara i- 
çin bir kozdu. Ve Kissin- 
gerin bunu da gözden uzak 
tutmaması gerekiyordu. Bu 
durum karşısında Albaylar 
rejiminin safrasınıda taşı
mak zorunda kalan, henüz 
işine pek alışamamış, yeni 
Yunan hükümeti Cenevre'de 
ister istemez apaçık daha 
zayıf kozlarla oynamak zo
rundaydı.

KAYIP İLÂNI
Sosyal Sigortalardan almış 
olduğum 210 006 665 tahsis 
nolu Ekim ayma ait Emekli 
çekimi ve Emeklilik Cüzda
nımı kaybettim. Yenisini a- 
/ocağımdan eskisinin hükmü 
yoktur.

İLYAS KOROLAR
Yeni Mahalle Alemdar Sokak 

Çukurbahçe No. 70 —Gemlik

-ECEVİT KIBRIS ve İLERİSİ-
ANKARA (APM) - Yedi Gün dergisinin son sa

yısında Uğur Alacakaptan imzası ile yayınlanan ya
zının başlığı

ECBVİT-KIBRIS VE İLERİSİ adını taşımak
tadır. Günün önemini aksettirmesi bakımından ya
zıyı aynen alıyoruz.

”Türkiyenin uzun zamandan beri başının belâ
sı haline gelmiş-daha doğrusu getirilmiş olan-Kıb- 
rıs sorunu, Sayın Başbakan Ecevit’in, hükümeti ve 
Türk Ordusu’nun onurlu ve kararlı tutum ve hare
kâtıyla, ilk kez çıkarlarımıza uygun ve gerçekçi- 
bir düzeye oturtulmuş gibidir. Sön bunalımın orta
ya çıkışından beri. Uluslararası hukuk kurallarına 
ve antlaşmalara dikkatle uyan Türk Hükümeti, şu 
satırların yazıldığı sırada kararlı ve bilinçli tutu
munu sürdürmektedir. Türkiye, bir yandan Kıb
rıs'ın anayasal düzeninin yeniden kurulmasına, bir 

! yandan da. Kıbrıs Türkleri'nin ve Kıbrıstaki Türk 
Kuvvetlerinin güvenliğine engel teşkil edebilecek 
konularda son derece duyarlı ve sorunun, çok ö* 
nemli bir yanından hiçbir ödün vermemeğe karar
lıdır.

Türk Hükümetince politik yanı ustaca ve a- 
kıllıca yürütülen harekât, askeri açıdan da büyük 
başarı sağladı. Şimdi dedi plomatik alanda cephe* 
si ve tarafları çok daha geniş bir savaşın içine gi
rilmiştir. Böyle olması da doğal... Çünkü, Kıbrıs'
la yalnız Türkiye ile Yunanistan arasında kalan 
bir uyuşmazlık sayılması olanaksız. Sorun, yalnız 
garantör devletleri ilgilendiren bir sorun olmaktan 
çoktan çıkmıştı. Konuyla, Türkiye Yunanistan ve 
Ingiltere'nin yanında, Birleşmiş Milletlerin, NATO'- 
nun, Avrupa Konseyinin, hatta hatta Avrupa E- 
konomik Teşkilâtı’nın çok yakından ilgilenmeleri 
de bundan Amerika ve Rusya da bu yüzden aktif 
bir rol oynuyorlar, özellikle Süper Devletler, so
nunun kendi çıkarlarına ters düşen bir maceraya 
sürüklenmesine karşı kayıtsız kalmayacaklarını gös
teriyorlar.

Yunanistan’da boş durmuyor. Tümüyle karşı
sında olan dünya kamu oyunu yumuşatmak için 
faşist cunta yönetimini sözde sivilleştirdi. Bula bula 
zihniyetleri ve kimin adamı olduğu bilinen Kara- 
manlis,, Averof, Mavros ve takımını buldu. İpler 
gene askerlerde ve bu kez bir başka cuntanın elin
de. Bu takını, şimdi zaman kazanıp, ileride yapa
cağı hamleler için nefes topluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, herkesten ön
ce ve özellikle Başbakan Ecevit’in, evrensel ölçü
lerle değerlendirilebilecek inançlı, kararlı, onurlu 
ve bilinçli tutumu ve insanüstü direnci ile bugü
ne kadar hep mesafe kazanmış, içte ve dışta puan 
toplamıştır. Karşımıza çıkıp “ haksızsın deuilmiyor- 
sa, demlemiyorsa, bu başımızdaki adamın akıllı, 
hukuka ve uluslararası antlaşmalara uygun hare
kât tarzı ve komutanların politik kararları büyük 
bir isabet ve çabuklakla uygulama alanına koyma
ları sayesinde mümkün olabilmiştir. Ulusumuz da

D. S. 4 te
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* 
öyküleriyle 

T ürkülerimiz
T. C.

Gemlik İcra Dairesi
Dosya No. 972/137 T.

ÇEKİRGE 
TÜRKÜSÜ
Osmanlı imparatorluğu 

zamanında yoksul Anadolu 
Halkının baş düşmanlarından 
biri de ‘çekirgelerdi. Sürekli 
Savaşların yorgunluğu, kıtlık, 
açlık birde bunlar üzerine çe
kirgeler.

Sanki tüm uğursuzluk yük
lenmişti Anadolu halkının sır
tına, Arabistan'dan sürü sürü 
gelen çekirgeler girdiği tarla
tan yok edip gidiyorlar devlet 
ise bcyiesine afetlerle uğra
şamazdı, Uğraşamazdı ama 
"Aşar'ıda toplayamazdı.

Aşağıdaki türkü, böyle bir 
afet sırasında söylenmiştir.

Cumhuriyet yönetimiyle 
ne asar katdr ne de çekirge.

Çekirgenin rezili
Arpa, buğday devşirt 
Tel çekelim Devlet'e 
Kimden alacak öşürü

Çekirgenin zararı
Yere düşse karan
Yaren söylen Beytullah.a 
Neye verecek karan

Sen ir'in kayaları 
içindedir mayalan
Gelin gidelim çekirgeye
Başımızda ağaları

Çekirgenin kanadı
Kanı yere damladı
Kör olası çekirge
Arpa, buğday komadt

Entarimi al ettim
Yenlerini dar ettim 
Bu Devlet’in önünde
Yatağımı don ettim '

Gayrimenkullerîn Açıkarttırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

KAYIP İLAN I
22 Ağustos 1966 tarihli Bursa Valiliğinden 

almış olduğum 682426 sayılı pasaportumu 
kaybettim.

Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüz
dür. Duyurulur.

Ali Birlik
HaTnpeşa Mah. Bayır Sok. No,7 GEMLİK

IHALKTAN KÖRFEZEMEKÎUPLARİ
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Site önünde Denize Giremiyoruz- 1

Küçük Kumla Yalısında Site önlerindeki Kum
salların çitlerle parsellenmiş olması ve halkın deniz 
ihtiyacını karşılamak için banyo yapması Site sa
kinlerince engellenmektedir. Adeta kumsallar tapulu 
mollanmışçasına denize girmek Istlyenlerl "Site 
önünde denize girilmez, başka yerde girin,, diyerek 
kovmaktadırlar. Bu durum Sezon boyunca devam 
etmiştir. İlgililerin konuya eğilmesi ve bir çözüme 
bağlaması gereklidir.

Kumsallar Sitenin mi? Kamunun mu?

MUSTAFA BOZDEMİR

s

öl

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerîn cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:

I— Gemlik Tapu sicilinin 27. 2. 967 tarih, pafta: 9, sahife: 1015 ve 1035 parsel 
sayısında kayıtlı 1450 metrekare mikdarlı Gemlik Umurbey köyü Gemlik yolu mev
kiinde kain ve 25.000.- Lira kıymet takdir edilen zeytinlik,

2— Gemlik Tapu sicilinin 9. 7. 965 tarih, pafta: 36, sahife: 7422 ve 2572 parsel 
sayısında kayıtlı 3700 metrekare mikdarlı Gemlik Umurbey köyü hepicce mevkiinde 
kain tarlanın 1/2 hissesi (1/2 hisseye 5000.- lira kıymet takdir edilmiştir.) ki cem’an 
iki parça gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 23.9.1974 Pazartesi günü yukarıdaki sıra gereğince:
1 nolu sıradaki 1035 Parsel sayılı gayrimenkul saat 10.00 ilâ 10.15 arasında,
2 nolu sıradaki 2572 Parsel sayılı gayrimenkulde saat 10.15 ilâ— 10.30 arasın

da GEMLİK BELEDİYESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
tahmid 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 almak şartiyle 3, 10.1974 Perşembe günü aynı yerde 
ve aynı saatlerde artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
alacağını 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 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 edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmi 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 972/137 T. sayılı dosya numarasiyle m© 
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

14.8.1974
(te, îf. K, 126)

(+) llgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Bajtarafı S. 2 de

büyük ve örneği olmayan bir dayanışmanın içine 
girmiş, tümüyle Hükümetinin ve Ordusunun gü
cüne güç katmıştır. Aynı şeyi, politika arenasının 
irili ufaklı bazı şöhretleri için söylemekte keşke 
mümkün olabilseydi. Bunların bir kısmı, son geliş
melerle ne kadar ufaldıklarını farketmekte, ama, 
bunu kabule gönülleri razı olmamaktadır.
Barış ve eşitlik götürmek için gittiğimiz Kıbrıs'tan 
insanca ve hakça bir düzen kurduktan sonra ba
rış içinde dönmeyi bilmeliyiz. Ecevit, bunu başa
racak kadar inançlı, içten ve güçlüdür.
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İLLER BANKASINDAN
KANALİZASYON TESİSİ YAPTIRILACAKTIR:

Kasaba Adı

Gemlik Bursa 16.500.000.-

Keşif bedeli Geçici teminat '
Mali

Yeterlik
İta* 

evrakı Bec

508.750-- 600.00c.- 500

Kasabası kanalizasyon tesisleri kapalı zarf ve fiys

9909©0©©©©©©r C©C0©09©0ee©099©©9©©e©90©99999©©©«

Bütünleme Sınavları Belli oldu
Baştarafı Sayfa I de

-1. Yukarda keşif bedeli yazılı Gemlik 
birimi esası ile eksiltmeye konmuştur*

2. Teklif verecekler (Bankamızda bedeli mukabilinde satılan eksiltme evrakı içinde buluna: 
*__teklif şartnamesi 5. maddesinde yazılı belgelerle ve en az (B) grubu 10.000. OOo-Ulamı 

aslı ile birlikte) yeterlik belgesi almak üzere 28 Ağustos 1974 Çarşamba günü saat 17X 
a kadar Bankamıza müracaat edecektir. *

Bankamız yeterlik belgesi verip vermemekte, Genel durumu ve iş tutumu ile ;i wn 
istekliler için gerektiğinde karne limitini dilediği gibi değiştirmekte serbestt*.

3. Teklif Artlarının 5 Eylül 1974 Perşembe günü saat 12-30'a kadar teslimi gerekir. 
Vaktinde yapıTmıyafc. müracaatlar ve postada vuku bulan gecikmeler dikkale alınmaz.

4. Teklif zarflan*^ Eylül 1974 Perşembe günü saat 14-30,da Bankamız satmatas 

komisyonunda açılacaktır^
Bankamız 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi i- 

haleye girenlerden dilediğine vermekte serbestin

Tarih 1)erı Adı Orta 2_ Orta 3 Lise 1_ Llşe 2 Lise 3_
19.8.974 Müılk Müzik_ Müzik Müzik Müzik Müzik_ _ _ _
20.8«__ Türkçe Müzik Müzik _ Geom. Geom. Geom.
21.8« Türkçe Matem- Matem. Kom._ _ Kom. Kom.
22.8«_ Res- iş Resim iş Resim iş Resim Iş Resim İş Ebediyat
23.8.« Reı-1| Resim İş Yab. dil Fizik Fizik Fizik
26.8.^ Fon bil- Resim İş Yab dil Tarih Tarih Tarih
Z7.8« Fon bil. Türkçe Türkçe Tarih Pslko. Psikoloji
28.8.« Tarım Tarım Tenin Tarih Kimya Kimya
29.8 « _Yeb dil. Tarım_ Tarım Kimya Sanatlar Kimya_ _ _ _

2.9.« Sos. bil. Tarım Tarım Biyoloji Biyojojl Biyoloji
. 2,9 <<i Sos- bil- Fon bil. Fon bil. Coğralya_ Coğrafya^ Coğrafya_ _

4<9. Sos. bil. Fon bil. Fon bll._ Cebir_ _ Cebir_ _ Cebir
5.9.ff Matem. Fon bil» Fen bil. Ebediyet Edebiyat Edebiyat
6.9.« Matçın. Sos bil. Sos bil. Milli Gün Milli Gün Milli Gün
9.9.ff Matem. Sos bil. Sos bil. Yab dil” Yab dil» Yab dil.

1°.9.« Yebdll. Yab dil Yab dil Yab dil. Yeb dil Yab dil
j2.9.« Bed. «i| Bed, eğ. Bed* eğ. Bed. eğ. Bed. eğ. Bed. eğ.
İ2.9.« Din bil. Din bil. Din bil» Din bil. Din bil. Din bil.

Basın (A-l 243I)-5
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acele satılık
DÖŞ 1E.1Lİ

JD^İJRJEJLEİR

Dalyan Kaya Sitesinde
1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi
401 Siret Kahya Nakliyeci 825.—

402 Nihat Aytaç Sandık tınalı 5980,—
403 Ceıııalcttin Gürrl Zeytinci m—
404 C«mal«ttİn Gürçay Yağhaneci 435<h—

405 inci Öeeabıuıcıı KuatV^r S1(k—

406 Mustafa inan Küteci —e—

407 İsmail Aktan Muhasebeci 32Î5.-

Müjde Müjde Müjde
ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ YÜKSEK VASIFLI

Batır ay Linyitleri 
illi ve Gaz Yaymaz, Pislik Yapmaz, Yanması Kolay, 

Soğuk Bir Havada Sıcak Bir Yuvada
BAIIRAY LİHYİILERİ hep bîr arada

siparişleriniz derhal kabul edilir

ADRES : İskele Yolcu Salonu - Gemlik—Tel.: 354 Ev:467
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Batıray Kömürleri
KIS YAKLAŞMADAN KÖMÜRLERİNİ ALACAKLARIN DİKKATİNE

1* Ağustos ayı başından sonuna kadar zamsız kömür satışlarımız başlamıstn 
Siparişler şimdiden kabul edilip sıraya konulmaktadır.

2. Resmi ve Özel Kuruluşlar memur ve işçileriuede Kolaylık sağlaman 
kömür bedelinin yansı peşin kalan yarısı uygun olarak müşterileri 
vadeli ödemeleri sağlanmıştır.

Kömür alıralanna Ağustos ayında mutlaka başlamanız menfaatımr gercğıdfc. 
Nedenleri müessese mi zde açıklanır.

S. Kömürümüzü her an geriye almak şartı ile garanti ederiz.

vp

5. Kömürümüz sobada yanarken hanımların beylerine "Allah razı elsen., de- 
şartı ile garantilidir.
6. Kömürümü» haralardan siyah naftalin şeklinde pul pul kurumu etrafa •> 
kendiaıam ve komşulannnın çamaşırlarını kirletmen. Rüzgâr et kiriyle kap «

pencere aralarından yine pul pul kurum naip odanızı ve evinizi kirletmez
7. Kömürümüz yüzde yüz saf olup içinde taş, toz, toprak katîyyen ysktm

Çıktığı aa geriye «İmayı yi kira iri a
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KANALİZASYON
YAPIMI İHALE EDİLİYOR

iller bankası tarafından 
kasabamızın, kanalizosyon ya
pım işi ihaleye çıkartmıştır.

Geçen sayıki gazetemizin 
4 sayfasında ihâle ilânı yapıl
mış olup 16 milyon 500 bin 
Ura keşif bedeli 508 bin 750 
Ura geçici teminat istenmekte

Kıbrıs’a Kan Kampanyası 
beklenen Hgiyi görmedi

Bu kez Kıbrıs Kan Kam
panyası Gemliklilerden ge
rekli ilgiyi görmemiştir. Kı
zılay Kan Merkezinin 16 A- 
ğustos Cuma günü Sunğipek 
Fabrikasında açtığı kampan
yada 140 şişe kan toplarken 
20 Ağustos 1974 günü öğ
retmenler Derneğinde açtığı 
kampanya daha ilgi göreceği 

Fotoğrafta Kıbrıs’a Kan Kampanyasına severek Kan veren 
Hüseyin DİNÇ ve Fahrettin UYGUN görülüyor.

kanalizasyon yapımının teklif 
tarihi 5 Eylül 1974 perşembe 
günü sona erecektir. Aynı gün 
açılan zarflar banka satınalma 
komisyonunca değerlendirile
cek ve anlaşma sağlandığı 
zaman hemen yapıma baş
lanacaktır.

sanıldığı halde az ilgi görmüş 
ve 66 şişe kan toplanmıştır.

Ankara W. Ekibi Kasabamızda
Ankara TV. ekibi OsmanlI 

*nin tarihini konu alan bir 
çekim için ilçemize gelmiştir.

"Dünden bugüne,» adı

İlkokullarda 
Kayıtlar P. fesi 
günü başlıyor

İlkokullarda oku'a yeni 
kayıtlar pazartesi günü başlı- 
yacaktır. Bu yıl ilkokullara 6 
yaşındaki zorunlu öğretim ça
ğına girmiş olan (1968 do
ğumlular) çocukla; n kayıtla
rı yapılacaktır.

Kayıtları yaptıracak olan 
öğrenci velileri öğrencisiyle 
birlikte mahallesinin bağlı ol
duğu Okul Müdürlüğüne üç 
fotoğraf ve nüfus cüzdanıyla . 
başvuracaklardır.

Şehir İlkokulları 9 Eylül 
günü yeni öğretim yılına baş- 
lıyacaklardır.

altında 11. Eylül tarihinde 
programa girecek olan çekim 
Osmanlı tarihinin kuruluş dö-

D. S. 4 te

AP.Ilçe yönetim 
Kurulundan
6 kişi istifa etti

Öğrenildiğine göre A.P 
İlçe Yönetim Kurulundan 6 
kişi istifa etmiştir. Böylece A.P 
Yönetim Kurulu otomatikman 
dağılmıştır.

A-P ilçe Yönetim Kurulun

İşçilerden gelen İstek üzerine

KÎMYA-IŞ 
GEMLİK jŞITJBJESt 

AÇILDI
DİSK'in Gemlik Kimya-lş 

Şubesi geçtiğimiz hafta içer
sinde kurularak hizmete gir
miştir.

Sendika yetkilileri bu ko
nuda şöyle konuşmuşlardır. 
«Gemlik işçi kapasitesi bakı
mından gelişen bir sanayi böl
gesidir. Bugüne kadar Gem
lik'ti Vision işçileri san sen
dikalar elinde oyuncak olmuş 
doğru dürüst hiçbir hakları el
de edilmemiştir. Uzun süren 
grevler sonucu bile güülnç o 
randa saat ücretlerinde artış 
olmuş, sosyal haklar elde e- 
dilmiştir. Viskon işçisi zorla
şan hayat şartlan altında bağ
lı bulunduktan sendikanın ken
dilerine yararlı olamryacağmt 
görmüş ve alttan gelen istek
le gerçek sendikalanna kavuş
muştur. Üye sayımız şimdiden 
300 e yaklaşmıştır. Bütün iş
çi arkadaşlar Kim-İş çatısı al
tında birleşecek ve haklarını 
elde edecekterdir.»

dan ayrılan üyeler şunlardır: 
Mehmet Turgut (Muhasip), 
Yüksel Yıldınm (Sekreter), 
Ferit Uslu (Üye) Bilâl Kara 
(Üye), Bekir Batıray (Üye), 
Şaban Kanber (Üye).

Gemlik'te önümüzdeki dö
nemde Kimya-iş Petrol-İş çe
kişmesinin başhyacgğı görül
mekte olup soruna gerçek çö
zümü ise işçiler getirecektir. 

----------------------------------------—

YENİ BİR YAPI KOOP.
KURULDU
İlçemizde üçüncü bir yapı 

। kooperatifinin kurulduğu öğ- 
I yenilmiştir.

Cumhuriyet Mahallesi «te
' Manastır arasında 7400ın2 İ3r 

bir alan üzerine kurulacak o-
| lan yeni kooperatif evleri 84 

daireden oluşacaktır, vapriacak 
evler günümüzün konut ge
reklerini karşılayacak çekide 
mondem ter site olacakta. 
Katoriferii olacak olan yapman 
proje çalışmalarına başlanmAŞrr

Bu konuda kendişiyle gö
rüştüğümüz Koop. Kurucu 
Baskanr. Nejdet Bulut

D.S.41I
1
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görüş
SAVAS-VAHŞET, BARIŞ-İNSANLIK
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To/avizyoa programları arasında an beğendik- 
Aorîmüea birisi '/kinci Dünya Savaşı' dirisiydi. Sa
vaşın köeü/ükJeritti, gvrilerde bıraktığı etkileri hep 
birlikte izledik seyredenlerle Kendi çıkarları için 
insanların acı çekmesini istiyen sadist ruhları bu 
izlenimler arasında gördük, •ylamlsrins yıllar son
ra bizi er de tanık olduk -

Kandı ihtirasları uğruna kHltltr halindeki in
tanları acımadan olduran daha sonra açtırdığı kuyu
lara gaman NAZİ İmparatorluğunun vahşetleri ha
tırlandıkça insan olanın tüyleri diken dikan oluyor. 
Ya ardından bu vahşeti yaptıran yönetime, yöneti
cilere karşı duyulan kini, tepkiyi ister istemez hit- 
tadi'forırz.

Bugünün Alman vatandaşı 2. Dünya Savaşı sı
rasında Hitler'in suçsuz insanlara karşı işledikleri 
cinayetlerden dolayı kendilerini do suçlu hissediyor 
ve Atalarının yaptığı insanlık dışı eylemlerden do
layı utanıyor, onun ezikliğini daha da taşıyor.

Dün Naziiorin Karaorman ağaçlıkları arasına 
gömdükleri suçsuz insanların hezaıını bugün bile 
çekenler varken bu tür olayları dünya kamuoyu her 
zaman kınamıştır.

Bugün ise insanlıkla ilişkisi olmıyan Kıbrıs Rum
larının Lefkoşe'deki Amerikan elçisini Afrika orta
larındaki vahşilerin bile yapmıyacağı bir şekilde 
öldürmesi, ardından Atlılar Köyündeki 57 Türk va 
tandayım Nazile re taş çıkartacak şekilde katledip 
greyderlerle açtıkları çukurlara gömenleri insanlık 
açısından dün olduğu gibi bugün de tüm dünya u- 
lusları kınamalı ve bunları yapan sorumlulardan 
yaptıklarının hesapları sorulmalıdır.

Batıhlar gün geçtikçe adadaki gerçekleri da
ha iyi görüyorlar ama yine de eski Yunan hay
ranlıklarından ve Haçlılık ruhundan sıyrılamazlarsa 
Yunanın bugün düştüğü batağa gerçekler karşısın- 
kendileri de düşerler.

Türklerin Kıbrıs konusundaki haklı davasını her 
kim olursa olsun haksız göstermeğe kalkışırsa ti
tanına perdesini yırtmış, adiliği kendine uğraşı e< 
dinmiştlr. Dünya kamuoyu olaylar karşısında ergeç 
gerçekçilikten uzaklaşmıyor  ak, gerçeklere göre yar
gıya varacaktır. Ama ne varkl ada da Ecevit'in do 
dediği gibi «Barış yapmak, savaş yapmaktan daha 
zor olacaktır.» Yine do Türk Ulusu Atasının göster 
diği yoldan ayrılmıyacak ve hor barış çağrısına 
İnsanlık açısından kucak açacaktır.

Clcero'nun dediği gibi "En kötü barış savaş
tan daha iyidir."

ÜÇÜNCÜ ADAM
KIBRIS HAREKÂTININ 
KAHRAMANI ECEVİT 

(AMP)
ısviçredo yayınlanan 

fOO bitfrtrajlı Nvu© Zürvlıer 
Zeilung gaaetesi yukardaki 
başlık altında bir makale 
yayıalıyarak 20 Tem. 1974 
de başlatılan Kıbrıs Zafcıi- 
miza geniş yer vermekte ve 
.Kıbrıs Harekâtının Kahra
manı Ecevit" demektedir.

Neuc Zürcher Zcitung' 
un makalesi özetle şöyledir:

20 Tcmmus tarihinde 
çıkan Türk gazeteleri büyük 
başlıklarla "Zafer, Zafer** 
diye yazmaktaydı. Türkler 
bir köprü başı ele geçirmişler 
bunu muhafaza ederek ge
nişletmişlerdir. Diye başla
yan yazı, "Kıbrıs Barış 
Harekatı,, nın başlangıç 
safhasını anlatıyor ve şöyie 
devam ediyor:

"Düşmanlığı gidermek; 
kararı Başbakan Ecevit'e 
aitti. Kıbrıs harekâtı Ecevit 
'i Türklerin gözünde bir 
kahraman yapmıştır. Pres
tiji son derecede artmıştır.

Makalede Ecevit'in son 
Afyon savaşma yer veriliyor 
ve Washington'un muhalefe
tine rağmen Haşhaş ekimini 
serbest bıraktığına değinili
yor

Siyasi suçluların affı 
konusunada değinilen maka 
lede bu konudaki Ecevit 
başarısı övülerek konu Kıb
rıs savaşma geliyor.

"Kıbrıs Savaşı Ecevit'in 
durumunu içte ve dışta ta
mamen değiştirmiş halk ar
tık ona "Üçüncü Adam’1 
demektedir. Atatürk ve 
İnönü'den sonra artık Ece
vit Türkiyenin yeni Şefi 
olarak kabul edilmektedir. 
Rakipleri ise şimdi ununla 
boy ölçüşecek durumda de
ğillerdir"

Makale şöyle son bul
maktadır.

„Dış politikada Afyon 
savaşı ve Kıbrıs olayı An
kara ile Washington arasın 
daki bağların açıkça gev- 
şemeşine sebep olmuştur.

Devamı S. 4 te

şiir köşesi
Palikarya’ya Mekttîşı
Benîm küçük, kelleş dostum.
Nasıl, iyi misin dayaktan sonra 
Sırtının kaşıntısı geçti mi ?
Başının ağrısı durdu mu ?
Kardeşin öldü, karın doğurdu mu ?
Doğduysa kulağına eğil,
Ona şöyle de: - Türk'ü tam, Türk'ü bil, 
Babanda sana düşeydi
Yemezdin. bu günkü tatlı şaman, 
Ama biliyorum gene kaşınacaksın, bir gün 
Sana söyüyorum Palikarya, 
Ecelin gelince saldırma bana, 
Dün Anadolu'mda İşin neydi ?
Benimle saklambaç oynamayana gelmiştin 7 
Benim Nato kardeşim.
Birleşmiş Milletlerde kaşık adaşım»
Baş belâm, 
Kanma ağana. 
Onun!ada Çanakkale'de satranç oynamış.
Arabistan’da at koşturmuş, ire....
Dersini vermiştik
Hatırlar belki, isterse hatırlamak.
Uyarıyorum, çıkma karşıma gene.

İSMAİL BAYRAKTAR 
Karocaoll Köyü - Gemlik

ELVEDA BURSALIM
En güze! zamanlarıma seni düşünürken harcadım 
Mavi gözlerine kurdum hayâllerimi çoğu kez 
Bu son şiirimide ikimiz için yazdım.
Anladım ki bir rüyamış bütün bu olanlar
Bir-kaç bakış, bir-kaç gülüş... o kadar

Elveda BURSALIM.. .
Gün oldu, bakışlarınla büyüdü umutlarım
Gün oldu, yaprak-yaprak döküldüm gözbebeklerinden 
Kurudu umut bahçemdeki o en son yeşil dalım.
Çok kısa sürdü bu tatlı bahar
Bir-kaç yaprak, bir-kaç çiçek... o kadar

Elveda BURSALIM...
Öyle ki, birbirine zıt iki iklimdeyiz biz
Sen ekvatordasın, bense kutuplarda
Sana erişilmezmiş, bunu geçte olsa anladım
Aramızda çok uzak mesafeler var
Bır-kaç ülke, bir-kaç okyanus ...o kadar

Elveda BURSALIM...
Seni -hiç unutmayacağım kestane saçlım
Mavi gözlerine şiirler yazacağım çok uzaklarda 
Hafif meltemler kokunu getirecek bahar akşamlan 
Belki erken gelmeyecek şimdiki gibi bahar 
Ama her bahar o ilk karşılaştığımız günü hatırlatacak 
Belki sürecek bu güze! an ölünceye kadar 
Her şeye rağmen mecburuz ayrılmağa

Elveda BURSALIM...
NİYAZİ ŞATIR
Merkez PTT - Bursa
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1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

G. M. İradı v. «t

r

İ TC.
Gemlik

Asliye Hukuk Hakimliğinden
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

Haşan Kara t 
Turgut Erdoğan] 
Danış Ekim 
Kemalettin Kuntla 
Halil Uludağ | 
Fahrettin Yavuz 
Erdoğan Bol 
Ergun Bol 
Eflal Bol 
Mustafa Gün ' 
Mehmet Gün 
Selçuk Tangürr

419 Erdoğan Barutçhoğlu
420
421
422
423
424

Fikri Ustalar 
Mustafa Özalp* 
Dursun Taşkesfen 
Mehmet Mete 
Mehmet Metin

Zeytinci 
Zeytinci 
Ziraatçı 
Terzi 
Motorcu 
Lokantacı 
Lokantacı . "wı -■ A İV) V 
Lokantacı 
Sandık İmali 
Sandık. İmali 
Bakkaliye 
Turşu İmali 
Konfeksiyoncu 
Muhasebeci . 
G. M. İradı

'V

»ı’Û

A

1415.|- 

160.— 
8390®-' 
129İ— 
I3IÖ.- 
205'—
86J).— 
865®— 

865.— 
1501i.'— 
1400.— 

1.30110*— 

21550.—
30*- 

2560.—

Gemlik Fıstıklı

Alemdar Fabrikatör 9818Ö.-

425 Ali Yılmaz
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

Ahmet Uluay 
Ali Kuşkaya 
Orhan Sevil ’ I 
Ali Aslan 
İbrahim Dağdelen

Tiplu Balıkçı 
Kasap 
Köfteci .
îpragaz Bayii t 

Zeytinci Beyanname
Nakliyeci

l Nakliyeci
Ali Osman Ceylan 
M. Ali Çeşmtfci 
Mustafa özlül 
Abdullah Arslan 
Musa Sefa •' 
Ali Rençberoğlu 
Mete Okay •

Zeytinci 
Kahveci

V.

Hüseyin Yal^bıyık 
Ali Yılmaz j 
Yaşar Talat JErsöz 
Abdurrahim Durmuş 
Eflal Başarır 
İzzettin Dinçer 
M. Sabri Özjçöl 
Mehmet Kaygısız 
Haydar Yıldırım 
Fatma Yazıcı 
Kamil Sert İfaya 
Esat Coşkun

Köyünden Faiz Arıkan vekili Avukat Sabahattin Koksal tarafın 
a , Abdan \aynı köyün İskele mevkiinde kâin doğusu Hüseyin'Işilay,;, Batısı. Yol,Kuzeyi 
ntö^Vukı&i^ytiıı ve Mehmet' Kocatep^, 'Köy' Isk^fe yblu, Gus/yı Amdin İ'rıkdn ile çev-

^î rili .gayrimenkulun şepaet-sızden tapuya tescili talep ve dava edildiğinden iş bu gayri
V6 CVmen l;\ı; ılvjıaşk%ca mülkiyet iftdi^sında ’b Sunanların ilân tar'hinden itibaren 3

\ayA\için4e. delilleri ile. birlikte hekimliğimize müracaatlarını temi 
U:.ıv^^------'/ a.

Derneğimizin 5 Eylül..l974 Perşembe günü ilk Gfenel ‘Kurul toplantısı yapılacak- 
''Vfirt? Gühdem aşağıdadır. Bütün üyelerimizin rîVân edileû'tarihte Genel Kurula katıl*

■ İnak üzere saat <10.— da 
bulunmaları rical olunur.

: .attaû ’ıj .
■ ..VVâh' i?

toplantının yapılacağı Haydariye Köyü kahvesinde hazır

r

11505.-
4855 —

9.40.-
911.-

Vermemiştir

G Ü D E M

1- Açılış ve Yoklama

1116
565.;—

1910?-

205.—

Haydariye Köyiı Kalkındırma 
ve Güzelleştirme Derneği 
Bşk, 1. Hakkı ASLAN

Nakliyeci 
«

G7M. İradî 
İnşaatçı 
Z^İcİli‘"f

•« u‘e““ 
Kahveci " 
AvukaY’*' 
Çay Bahçesi İş.
Turşu İmali 
Lokantâcı ' 
Muhasebeci u 
Pansiyoncu 
Pans.iyoncu 
Pansiyoncu 
İnşaatçı 
Bütangaz Bayii

1290,—
1340*-

3855fr
3855i!

2-

4-
5-
6-

- 7-

469T.V- A
2510ı*—*

u t 30! 
U 3177i- 

ı 2C0& 
\ 595.-

18625v
135351

450 İbrahim Balaban Meyhaneci ' 880v-’
451 Necip Yavuz Nakliyeci ' ' Zarar Bayan Et.
452 Osman İkinci Fırıncı —'
453 Hüseyin Çakır Sunğ'igübre Ticareti 3980ı—'
454 Cavido Kavlak G.M.İradı 2315Ü—'
455 0. Hakkı Mandracı Otelci' ■’ . ... ’

456 Mehmet Ö^tgüncil Hahoı ' ' ' m ' 2415s-

457 Erdal Filyps Kaynkkçı Beyannâıne Vtt,'

458 Musa Al | A Nakliyeci 2415;—

459 Hüseyin Öteçnkır Zeytinci V'V.v 4355?—

460 Turgut Öadetn Zeytinci' 4230.—

461 M. Ali Fidancı Kahveci 'Zeraf Beyan Et.

462 Salih Arıdan Yeğli aneci ISO.—

463 Orhan Arıkan YeğhdkMi *
464 Ahmet Blyıklt Meyhaneci 535.—

465 Burhan Arıkan Yeğhaneci
466 Halice Derine* Yağhaneci Zarar Beyan et.

Kongre başkanlık divanının Şeçi&i veusaygı ÜurAşu ' 
Yönetim vegdenetim kurullâriYâpörlarının okunuşu’ 
Raporlar üzerinde müzakere
Yönetim kurulunun aklanması
Gelecek donram tahmin^bü^çejain .göçüşülmpsi ve kabulümü

Seçimler bsnaTsh
a- Yönetim kurulunun1 seçimi 
b- Denetleme kurulunun sgçimi o
c- Disiplin kuruiunun seçiuji .

8- Dilekler ve temenniler* ~ ıu.ıxa
9- Kapanış . £

t

KÖRFEZ
BASIMEVİ

■Düğün ye Sünnet 
| Davetiyeleri 

ve Bil’umum Baskı 
işlerinizde

! hizmetinizde
ö ®o©©«©«-ö©s«îO©öo®o©«©©®G©coa©©e©€Ç!©oe>öi®ooo©b©9©©o©d6©©'G©fe'^®oc©®&»®©9e *
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Batıray Kömürleri
KIŞ YAKLAŞMADAN KÖMÜRLERİNİ ALACAKLARIN DİKKATİNE

T. Ağuitos ayı başından sonuna kadar ıam«ir kömür satışlarımız başlamıştır. 
Siparişler şimdiden kabul edilip sıraya konulmaktadır.

- 2. Resmi ve Özel Kuruluşlar memur ve işçilerinede Kolaylık şağlanmış olup 
kömür bedelinin yarısı peşin kalan yarısı uygum alarak müşterileri sıkmadan 
vadeli ödemeleri sağlanmıştır.

Kömür alımlarma Ağustos ayında mutlaka .başlamanız menfaatiniz gereğidir.
Nedenleri müessese mi tde açıklanır.

3. Kömürümüzü her an geriye almak şartı ile p.ç^rti <
4. Kömürümüz soba içinde şıl^ka ve curu( j^pmK.
5. Köâıürümüz sobada yanarken hanımların beylerine

u

ine

pen

şartı ile garantilidir. ı • t'
6. Kötnürümüz bacalardan siyah naftalin şeklînde pul pul kurama etrafa sâ- • 
kendinizin ve komşularınızın çamaşırlarını kirletmez. Rüzgâr etkisiyle kapı te • 
çere atalarından yine pul pul kurum aîıp odama''vT^etftnîi kiılıtta.
7. Kömürümüs yüzde yüz saf olup içinde taş, tor, toprak katiyyen yoktur. 

Çıktığı aü geriye almayı yükleniriz.
m©e oa s • ast ©a®®»®®©©©©®® M,—
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Sayfa : 4 24 Ağustos 1974 — Cumarteı

Yeni Bir Koop.
Kuruldu

ivV. Baştarafı Ş. .1 do.
'. 'T*Takdir atisiniz kİ kellerin 

yiışâîıtıloıjıı^^gJürniokto on 
büyük ihtiy^K özleıyıleılndon 

»birisi do ■tfflfenoskonı» ifiahlp 
. olmaktır’ ^iyaçları feı florin1

• kdpdi çlflnak*u ilo gldorobp»
'monlnVoHt k:uX*<- d.ulotin belli* 
yasalarla »Vçt^ıçinşa hlzmot 
imkânları <j|g&Jğulunmaktodır.' 
4792 sayılı,Ityçsyal Sigortalar

î1'.«.Kprumu yasaşftpın 344 sayılı 
yasa II© değişik 20 hci nuddosl

İLAN , 
Gemlik Umurbey Köyü Avcıl^İ^bü

Derneği Baçkanhğıntf&^*£;'€
31/8/1974 Cumartesi günü sıia

müsün Genel Kurul toplantısı.ve seçim '^^mparal* Kurul 
üyeleri seçileceğinden üyelerimizin bildirilen gün ve sa* 
atte toplantının yapılacağı Metin Altnn Kahvehanesin» 
de hasır bulunmaları gerekmektedir. Şııyın üyelerimize 
önemle duyurulur.

Yönctih^ Kuruln
• «* ’ ’ Başkanlığı'*

G Ü D E M ’ ,,’y. ı *•’

1- Açılış ve Yoklama •
2- Kongre başkanlık divanının şeşimi ve saygı duruşu
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunuşu
4- Raporlar üzerinde müzakere
5~ Yönetim kurulunun aklanması
6- Denetim kurulunun aklanması
7- Yeni Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi
8- Dilekler ve temenniler
9- Kapanış

.uyarınca vo Kurumun bu amaç, 
la hazırladığı yönetmeliklerine 
uygun faallyetlerlne’devam o< 
docek olan GEMLİK KÖRFEZİ 
YAPI KOOPERATİFİNİ kurup 
bir an evvel faaliyete geçme 
gayretleri içersinde bulunuyo
ruz. Gemllk'e Sosyal, Ekono
mik va Turistik yönden çok 
şeyler kazandıracağına İnan* 
dığımız bu teşebbüsemezde

Geçen Sayiı’nızdaki yanlış yayınladığımız 
Ortaokul ve Lise sınav göstergesini düzelti 

rek yeniden yayınlıyoruz
Torlh Orta 1 Orta 2 Orln 3 Llso 1 Llso 2 Llso 3

19.8.974 Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik __
2().8.« Türkçe —- Goom. Goom. Goom.
21'0<< Mntom. Molam. Kom* Kom. Kom.
22-8.« Ro$> iş Resim iş Resim iş Resim iş Resim İş Edoblyol
2 3*8 :<( — Ynb* dil Fizik Fizik lYk ’

2628" Fen bil. — — Tarih Tarln lürıll
I7.8« -r- Türkçe Türkçe Pslko» Psikoloji
28.8 er Inrıııı Tarım Tarım — Kimya Kimya
29 8 « Yuh dil. kimya Sanallar

2 9.« Sos. bil. — Biyoloji Biyojoji Biyoloji
3.9,« — Fon bil. Fon bil. Coğrafya Coğrafya Coğrafya
4.9.« — — — Cebir Cebir Cebir
5.9.« Matem* — Edeblyal Edebiyat Edoblynl
6.9.« — ■ Sos bil- Sos bil. Milli Giiv Milli Giiv Milli Gilv

9-9.« — Ynb' dil. Ynb dil. Ynb dil.
10.9.« Ynb dil- Yab dil Ynb dil —

12.9« Bod.eğ. Bod, eğ. Bod. oğ> Bod. oğ. Bod.' eğ. Bod. oğ.

13.9 « Din bil. Din bil. Din bil* Din bil. Din bil* Din bil.

» HJ Y U jR JJ 
Gemlik

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından
I- îşini terk etmek suretiyle Bağ-Kur’dakl Sigorta

lılık niteliğini kaybedenlerin kayıtlarının silinebilmesi 
için Bağ-Kur'a verecekleri işi bırakma (1B) belgesi,, 

ı> 2- Bağ-Kur'daki sigortalılık niteliğini kaybedenlerin 
tekrar çalışmaya başlayıp meslek kuruluşlarınada kaydol 
maları halinde sigortalılıklarının yeniden başlatılabilmesi 
için gereken SD-Tos/Form No; 6 sayılı "YS" formları,

3- Ocak 1975 ayından itibaren başlayacak olan ba
samak yükseltine işlemlerinde kullanılacak (BY) basamak 
yükseltme dilekçeleri,

Odamıza gelmiştir,
İlgililerin Odamıza müracaat ötmeleri ilûn olunur»

Gemlik
Ticaret vo Sanayi Odası

ilgili müessese ve yetkililerinin 
bizloro yardımcı olacakları 
hususundaki görüş va kanaat
lerimizi de bu vesile ile belirt
mekte fayda bulmaktayım de
miştir.

Televizyon ekibi
Baştarafı S, 1 do

nemini İçine olacaktır. Bu çe
kim İçin Ankara Tv. eklbindon 
Prodüktör Nazml KAL, Kame
ran Serhat Karaca, Asistan 
Saygım Şoçor İlçemize gelmiş 
vo gerekli incelemeleri yap
tıktan sonra çekimlere başla
mışlardır.

KçONCO t DAM
Baştarafı S. 2 do

Buna karşılık Sovyatlor 
Birliği on azından zahiri o- 
Inrnk dahi olsa dost vc Türk» 
terin koruyucusu olarak or
taya çıkmak istemiştir, Zi
ra, Sovyeller Birliği Ankara 
ile birlikte Saınpnon'un Dev
let Başkanlığını reddetmek
leydi, Her iki supor devlet 
lirasındaki muvazene Tür
kiye için faydalı bir denge
ye,. getirilerek ayarlanmak 
zorundadır/'

Cumhuriyet Mahalle
sinde seçimler yapıldı)

İlçemizde yeni kurulan] 
Cumhuriyet Mahallesinde gö
çen pazar günü Muhtar vo 
İhtiyar Heyotl soçlmlerl yapıldı

İlgi göreceği sanılan nıuhs 
terlik seçimlerine hiç donooekl 
kadar İlgi gösterilmiştir. 179 
seçmenden 25 oy kullanılmışı 
olup» bu oyların 19 unu Şo* 
habottln Cantay almıştır. A- 
doy Olmadığı halde 19 oy o- 
kın Şahabattln Cantay ınııh- 
terliği İstemediğine dair yazı
yı İlçe Seçim Kur. vermiştir;

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
974/257

Gemlik Fıstıklı köyünden Ferhat Turgut, Murat Tur
gut, Şaban Turgut, Recep Turgut vekilleri Avukat Sa
bahattin Köksel tarafından aynı köyde ilkele mevkiinde 

'kain çarken yol, garben köye alt mezarlık kuzeyi yol 
giinoyi yol it® çevrili gayrimenkulun aenettladen müvek
killeri adına tapuya tescili talep vc dava edildiğinden bu 
gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet İddiasında bulu
nanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde delilleri ilo 
birlikte hakimliğimize müracaatları tominon ilan olunur,

v >®©©©©«®®®9Oo©o©0®oo®oeoeo©©oG®©©ae©o©©©e9e©9a©ooeo©®®®®®®®oeeeeee***

İ Kilide Müjde Müjde
R ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ YÜKSEK VASIFLI

Batıray Linyitleri
koku ve Gaz Yaymaz, Pislik Yapmaz, Yanması Kolay, 

s Soğuk Bir Havada Sıcak Bir Yuvada
BATIRAY IİNYİILERİ hep bİh arada

siparişleriniz derhal kabul edilir,

| ADRES : İskele Yolcu Salonu -Gemllk-Tel. i 354 Ev:467 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••*>•••••••••••( •••••••••••••aecaaâei
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FİA.TI 25 KURUŞ 24 AĞUSTOS 19T4 CUMARTESİ

KANALİZASYON
YAPIMI İHALE EDİLİYOR

iller bankası tarafından 
kasabamızın, kanalizosyon ya
pım işi ihaleye çıkartmıştır.

Geçen sayıki gazetemizin 
4 sayfasında ihâle ilânı yapıl
mış olup 16 milyon 500 bin 
Ura keşif bedeli 508 bin 750 
Ura geçici teminat istenmekte

Kıbrıs’a Kan Kampanyası 
beklenen Hgiyi görmedi

Bu kez Kıbrıs Kan Kam
panyası Gemliklilerden ge
rekli ilgiyi görmemiştir. Kı
zılay Kan Merkezinin 16 A- 
ğustos Cuma günü Sunğipek 
Fabrikasında açtığı kampan
yada 140 şişe kan toplarken 
20 Ağustos 1974 günü öğ
retmenler Derneğinde açtığı 
kampanya daha ilgi göreceği 

Fotoğrafta Kıbrıs’a Kan Kampanyasına severek Kan veren 
Hüseyin DİNÇ ve Fahrettin UYGUN görülüyor.

kanalizasyon yapımının teklif 
tarihi 5 Eylül 1974 perşembe 
günü sona erecektir. Aynı gün 
açılan zarflar banka satınalma 
komisyonunca değerlendirile
cek ve anlaşma sağlandığı 
zaman hemen yapıma baş
lanacaktır.

sanıldığı halde az ilgi görmüş 
ve 66 şişe kan toplanmıştır.

Ankara W. Ekibi Kasabamızda
Ankara TV. ekibi OsmanlI 

*nin tarihini konu alan bir 
çekim için ilçemize gelmiştir.

"Dünden bugüne,» adı

İlkokullarda 
Kayıtlar P. fesi 
günü başlıyor

İlkokullarda oku'a yeni 
kayıtlar pazartesi günü başlı- 
yacaktır. Bu yıl ilkokullara 6 
yaşındaki zorunlu öğretim ça
ğına girmiş olan (1968 do
ğumlular) çocukla; n kayıtla
rı yapılacaktır.

Kayıtları yaptıracak olan 
öğrenci velileri öğrencisiyle 
birlikte mahallesinin bağlı ol
duğu Okul Müdürlüğüne üç 
fotoğraf ve nüfus cüzdanıyla . 
başvuracaklardır.

Şehir İlkokulları 9 Eylül 
günü yeni öğretim yılına baş- 
lıyacaklardır.

altında 11. Eylül tarihinde 
programa girecek olan çekim 
Osmanlı tarihinin kuruluş dö-

D. S. 4 te

AP.Ilçe yönetim 
Kurulundan
6 kişi istifa etti

Öğrenildiğine göre A.P 
İlçe Yönetim Kurulundan 6 
kişi istifa etmiştir. Böylece A.P 
Yönetim Kurulu otomatikman 
dağılmıştır.

A-P ilçe Yönetim Kurulun

İşçilerden gelen İstek üzerine

KÎMYA-IŞ 
GEMLİK jŞITJBJESt 

AÇILDI
DİSK'in Gemlik Kimya-lş 

Şubesi geçtiğimiz hafta içer
sinde kurularak hizmete gir
miştir.

Sendika yetkilileri bu ko
nuda şöyle konuşmuşlardır. 
«Gemlik işçi kapasitesi bakı
mından gelişen bir sanayi böl
gesidir. Bugüne kadar Gem
lik'ti Vision işçileri san sen
dikalar elinde oyuncak olmuş 
doğru dürüst hiçbir hakları el
de edilmemiştir. Uzun süren 
grevler sonucu bile güülnç o 
randa saat ücretlerinde artış 
olmuş, sosyal haklar elde e- 
dilmiştir. Viskon işçisi zorla
şan hayat şartlan altında bağ
lı bulunduktan sendikanın ken
dilerine yararlı olamryacağmt 
görmüş ve alttan gelen istek
le gerçek sendikalanna kavuş
muştur. Üye sayımız şimdiden 
300 e yaklaşmıştır. Bütün iş
çi arkadaşlar Kim-İş çatısı al
tında birleşecek ve haklarını 
elde edecekterdir.»

dan ayrılan üyeler şunlardır: 
Mehmet Turgut (Muhasip), 
Yüksel Yıldınm (Sekreter), 
Ferit Uslu (Üye) Bilâl Kara 
(Üye), Bekir Batıray (Üye), 
Şaban Kanber (Üye).

Gemlik'te önümüzdeki dö
nemde Kimya-iş Petrol-İş çe
kişmesinin başhyacgğı görül
mekte olup soruna gerçek çö
zümü ise işçiler getirecektir. 

----------------------------------------—

YENİ BİR YAPI KOOP.
KURULDU
İlçemizde üçüncü bir yapı 

। kooperatifinin kurulduğu öğ- 
I yenilmiştir.

Cumhuriyet Mahallesi «te
' Manastır arasında 7400ın2 İ3r 

bir alan üzerine kurulacak o-
| lan yeni kooperatif evleri 84 

daireden oluşacaktır, vapriacak 
evler günümüzün konut ge
reklerini karşılayacak çekide 
mondem ter site olacakta. 
Katoriferii olacak olan yapman 
proje çalışmalarına başlanmAŞrr

Bu konuda kendişiyle gö
rüştüğümüz Koop. Kurucu 
Baskanr. Nejdet Bulut

D.S.41I
1
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görüş
SAVAS-VAHŞET, BARIŞ-İNSANLIK

z •• C««

To/avizyoa programları arasında an beğendik- 
Aorîmüea birisi '/kinci Dünya Savaşı' dirisiydi. Sa
vaşın köeü/ükJeritti, gvrilerde bıraktığı etkileri hep 
birlikte izledik seyredenlerle Kendi çıkarları için 
insanların acı çekmesini istiyen sadist ruhları bu 
izlenimler arasında gördük, •ylamlsrins yıllar son
ra bizi er de tanık olduk -

Kandı ihtirasları uğruna kHltltr halindeki in
tanları acımadan olduran daha sonra açtırdığı kuyu
lara gaman NAZİ İmparatorluğunun vahşetleri ha
tırlandıkça insan olanın tüyleri diken dikan oluyor. 
Ya ardından bu vahşeti yaptıran yönetime, yöneti
cilere karşı duyulan kini, tepkiyi ister istemez hit- 
tadi'forırz.

Bugünün Alman vatandaşı 2. Dünya Savaşı sı
rasında Hitler'in suçsuz insanlara karşı işledikleri 
cinayetlerden dolayı kendilerini do suçlu hissediyor 
ve Atalarının yaptığı insanlık dışı eylemlerden do
layı utanıyor, onun ezikliğini daha da taşıyor.

Dün Naziiorin Karaorman ağaçlıkları arasına 
gömdükleri suçsuz insanların hezaıını bugün bile 
çekenler varken bu tür olayları dünya kamuoyu her 
zaman kınamıştır.

Bugün ise insanlıkla ilişkisi olmıyan Kıbrıs Rum
larının Lefkoşe'deki Amerikan elçisini Afrika orta
larındaki vahşilerin bile yapmıyacağı bir şekilde 
öldürmesi, ardından Atlılar Köyündeki 57 Türk va 
tandayım Nazile re taş çıkartacak şekilde katledip 
greyderlerle açtıkları çukurlara gömenleri insanlık 
açısından dün olduğu gibi bugün de tüm dünya u- 
lusları kınamalı ve bunları yapan sorumlulardan 
yaptıklarının hesapları sorulmalıdır.

Batıhlar gün geçtikçe adadaki gerçekleri da
ha iyi görüyorlar ama yine de eski Yunan hay
ranlıklarından ve Haçlılık ruhundan sıyrılamazlarsa 
Yunanın bugün düştüğü batağa gerçekler karşısın- 
kendileri de düşerler.

Türklerin Kıbrıs konusundaki haklı davasını her 
kim olursa olsun haksız göstermeğe kalkışırsa ti
tanına perdesini yırtmış, adiliği kendine uğraşı e< 
dinmiştlr. Dünya kamuoyu olaylar karşısında ergeç 
gerçekçilikten uzaklaşmıyor  ak, gerçeklere göre yar
gıya varacaktır. Ama ne varkl ada da Ecevit'in do 
dediği gibi «Barış yapmak, savaş yapmaktan daha 
zor olacaktır.» Yine do Türk Ulusu Atasının göster 
diği yoldan ayrılmıyacak ve hor barış çağrısına 
İnsanlık açısından kucak açacaktır.

Clcero'nun dediği gibi "En kötü barış savaş
tan daha iyidir."

ÜÇÜNCÜ ADAM
KIBRIS HAREKÂTININ 
KAHRAMANI ECEVİT 

(AMP)
ısviçredo yayınlanan 

fOO bitfrtrajlı Nvu© Zürvlıer 
Zeilung gaaetesi yukardaki 
başlık altında bir makale 
yayıalıyarak 20 Tem. 1974 
de başlatılan Kıbrıs Zafcıi- 
miza geniş yer vermekte ve 
.Kıbrıs Harekâtının Kahra
manı Ecevit" demektedir.

Neuc Zürcher Zcitung' 
un makalesi özetle şöyledir:

20 Tcmmus tarihinde 
çıkan Türk gazeteleri büyük 
başlıklarla "Zafer, Zafer** 
diye yazmaktaydı. Türkler 
bir köprü başı ele geçirmişler 
bunu muhafaza ederek ge
nişletmişlerdir. Diye başla
yan yazı, "Kıbrıs Barış 
Harekatı,, nın başlangıç 
safhasını anlatıyor ve şöyie 
devam ediyor:

"Düşmanlığı gidermek; 
kararı Başbakan Ecevit'e 
aitti. Kıbrıs harekâtı Ecevit 
'i Türklerin gözünde bir 
kahraman yapmıştır. Pres
tiji son derecede artmıştır.

Makalede Ecevit'in son 
Afyon savaşma yer veriliyor 
ve Washington'un muhalefe
tine rağmen Haşhaş ekimini 
serbest bıraktığına değinili
yor

Siyasi suçluların affı 
konusunada değinilen maka 
lede bu konudaki Ecevit 
başarısı övülerek konu Kıb
rıs savaşma geliyor.

"Kıbrıs Savaşı Ecevit'in 
durumunu içte ve dışta ta
mamen değiştirmiş halk ar
tık ona "Üçüncü Adam’1 
demektedir. Atatürk ve 
İnönü'den sonra artık Ece
vit Türkiyenin yeni Şefi 
olarak kabul edilmektedir. 
Rakipleri ise şimdi ununla 
boy ölçüşecek durumda de
ğillerdir"

Makale şöyle son bul
maktadır.

„Dış politikada Afyon 
savaşı ve Kıbrıs olayı An
kara ile Washington arasın 
daki bağların açıkça gev- 
şemeşine sebep olmuştur.

Devamı S. 4 te

şiir köşesi
Palikarya’ya Mekttîşı
Benîm küçük, kelleş dostum.
Nasıl, iyi misin dayaktan sonra 
Sırtının kaşıntısı geçti mi ?
Başının ağrısı durdu mu ?
Kardeşin öldü, karın doğurdu mu ?
Doğduysa kulağına eğil,
Ona şöyle de: - Türk'ü tam, Türk'ü bil, 
Babanda sana düşeydi
Yemezdin. bu günkü tatlı şaman, 
Ama biliyorum gene kaşınacaksın, bir gün 
Sana söyüyorum Palikarya, 
Ecelin gelince saldırma bana, 
Dün Anadolu'mda İşin neydi ?
Benimle saklambaç oynamayana gelmiştin 7 
Benim Nato kardeşim.
Birleşmiş Milletlerde kaşık adaşım»
Baş belâm, 
Kanma ağana. 
Onun!ada Çanakkale'de satranç oynamış.
Arabistan’da at koşturmuş, ire....
Dersini vermiştik
Hatırlar belki, isterse hatırlamak.
Uyarıyorum, çıkma karşıma gene.

İSMAİL BAYRAKTAR 
Karocaoll Köyü - Gemlik

ELVEDA BURSALIM
En güze! zamanlarıma seni düşünürken harcadım 
Mavi gözlerine kurdum hayâllerimi çoğu kez 
Bu son şiirimide ikimiz için yazdım.
Anladım ki bir rüyamış bütün bu olanlar
Bir-kaç bakış, bir-kaç gülüş... o kadar

Elveda BURSALIM.. .
Gün oldu, bakışlarınla büyüdü umutlarım
Gün oldu, yaprak-yaprak döküldüm gözbebeklerinden 
Kurudu umut bahçemdeki o en son yeşil dalım.
Çok kısa sürdü bu tatlı bahar
Bir-kaç yaprak, bir-kaç çiçek... o kadar

Elveda BURSALIM...
Öyle ki, birbirine zıt iki iklimdeyiz biz
Sen ekvatordasın, bense kutuplarda
Sana erişilmezmiş, bunu geçte olsa anladım
Aramızda çok uzak mesafeler var
Bır-kaç ülke, bir-kaç okyanus ...o kadar

Elveda BURSALIM...
Seni -hiç unutmayacağım kestane saçlım
Mavi gözlerine şiirler yazacağım çok uzaklarda 
Hafif meltemler kokunu getirecek bahar akşamlan 
Belki erken gelmeyecek şimdiki gibi bahar 
Ama her bahar o ilk karşılaştığımız günü hatırlatacak 
Belki sürecek bu güze! an ölünceye kadar 
Her şeye rağmen mecburuz ayrılmağa

Elveda BURSALIM...
NİYAZİ ŞATIR
Merkez PTT - Bursa



••••••••••••«•••••••••••« ©0©©©©©©ı
Sayfa 3

■•e®®®®®®©®o©o®o©c»®®o®©©o®e®«©©©®a

«©©©©e©c©©©5eö©o©®f©e©«©©©©©©«©©©ı

24 Ağustos 1974—Cumartesi 
»©•©o©e©e©9e©©oo©©e©c®*©©o©oo©«©©<

1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

G. M. İradı v. «t

r

İ TC.
Gemlik

Asliye Hukuk Hakimliğinden
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

Haşan Kara t 
Turgut Erdoğan] 
Danış Ekim 
Kemalettin Kuntla 
Halil Uludağ | 
Fahrettin Yavuz 
Erdoğan Bol 
Ergun Bol 
Eflal Bol 
Mustafa Gün ' 
Mehmet Gün 
Selçuk Tangürr

419 Erdoğan Barutçhoğlu
420
421
422
423
424

Fikri Ustalar 
Mustafa Özalp* 
Dursun Taşkesfen 
Mehmet Mete 
Mehmet Metin

Zeytinci 
Zeytinci 
Ziraatçı 
Terzi 
Motorcu 
Lokantacı 
Lokantacı . "wı -■ A İV) V 
Lokantacı 
Sandık İmali 
Sandık. İmali 
Bakkaliye 
Turşu İmali 
Konfeksiyoncu 
Muhasebeci . 
G. M. İradı

'V

»ı’Û

A

1415.|- 

160.— 
8390®-' 
129İ— 
I3IÖ.- 
205'—
86J).— 
865®— 

865.— 
1501i.'— 
1400.— 

1.30110*— 

21550.—
30*- 

2560.—

Gemlik Fıstıklı

Alemdar Fabrikatör 9818Ö.-

425 Ali Yılmaz
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

Ahmet Uluay 
Ali Kuşkaya 
Orhan Sevil ’ I 
Ali Aslan 
İbrahim Dağdelen

Tiplu Balıkçı 
Kasap 
Köfteci .
îpragaz Bayii t 

Zeytinci Beyanname
Nakliyeci

l Nakliyeci
Ali Osman Ceylan 
M. Ali Çeşmtfci 
Mustafa özlül 
Abdullah Arslan 
Musa Sefa •' 
Ali Rençberoğlu 
Mete Okay •

Zeytinci 
Kahveci

V.

Hüseyin Yal^bıyık 
Ali Yılmaz j 
Yaşar Talat JErsöz 
Abdurrahim Durmuş 
Eflal Başarır 
İzzettin Dinçer 
M. Sabri Özjçöl 
Mehmet Kaygısız 
Haydar Yıldırım 
Fatma Yazıcı 
Kamil Sert İfaya 
Esat Coşkun

Köyünden Faiz Arıkan vekili Avukat Sabahattin Koksal tarafın 
a , Abdan \aynı köyün İskele mevkiinde kâin doğusu Hüseyin'Işilay,;, Batısı. Yol,Kuzeyi 
ntö^Vukı&i^ytiıı ve Mehmet' Kocatep^, 'Köy' Isk^fe yblu, Gus/yı Amdin İ'rıkdn ile çev-

^î rili .gayrimenkulun şepaet-sızden tapuya tescili talep ve dava edildiğinden iş bu gayri
V6 CVmen l;\ı; ılvjıaşk%ca mülkiyet iftdi^sında ’b Sunanların ilân tar'hinden itibaren 3

\ayA\için4e. delilleri ile. birlikte hekimliğimize müracaatlarını temi 
U:.ıv^^------'/ a.

Derneğimizin 5 Eylül..l974 Perşembe günü ilk Gfenel ‘Kurul toplantısı yapılacak- 
''Vfirt? Gühdem aşağıdadır. Bütün üyelerimizin rîVân edileû'tarihte Genel Kurula katıl*

■ İnak üzere saat <10.— da 
bulunmaları rical olunur.

: .attaû ’ıj .
■ ..VVâh' i?

toplantının yapılacağı Haydariye Köyü kahvesinde hazır

r

11505.-
4855 —

9.40.-
911.-

Vermemiştir

G Ü D E M

1- Açılış ve Yoklama

1116
565.;—

1910?-

205.—

Haydariye Köyiı Kalkındırma 
ve Güzelleştirme Derneği 
Bşk, 1. Hakkı ASLAN

Nakliyeci 
«

G7M. İradî 
İnşaatçı 
Z^İcİli‘"f

•« u‘e““ 
Kahveci " 
AvukaY’*' 
Çay Bahçesi İş.
Turşu İmali 
Lokantâcı ' 
Muhasebeci u 
Pansiyoncu 
Pans.iyoncu 
Pansiyoncu 
İnşaatçı 
Bütangaz Bayii

1290,—
1340*-

3855fr
3855i!

2-

4-
5-
6-

- 7-

469T.V- A
2510ı*—*

u t 30! 
U 3177i- 

ı 2C0& 
\ 595.-

18625v
135351

450 İbrahim Balaban Meyhaneci ' 880v-’
451 Necip Yavuz Nakliyeci ' ' Zarar Bayan Et.
452 Osman İkinci Fırıncı —'
453 Hüseyin Çakır Sunğ'igübre Ticareti 3980ı—'
454 Cavido Kavlak G.M.İradı 2315Ü—'
455 0. Hakkı Mandracı Otelci' ■’ . ... ’

456 Mehmet Ö^tgüncil Hahoı ' ' ' m ' 2415s-

457 Erdal Filyps Kaynkkçı Beyannâıne Vtt,'

458 Musa Al | A Nakliyeci 2415;—

459 Hüseyin Öteçnkır Zeytinci V'V.v 4355?—

460 Turgut Öadetn Zeytinci' 4230.—

461 M. Ali Fidancı Kahveci 'Zeraf Beyan Et.

462 Salih Arıdan Yeğli aneci ISO.—

463 Orhan Arıkan YeğhdkMi *
464 Ahmet Blyıklt Meyhaneci 535.—

465 Burhan Arıkan Yeğhaneci
466 Halice Derine* Yağhaneci Zarar Beyan et.

Kongre başkanlık divanının Şeçi&i veusaygı ÜurAşu ' 
Yönetim vegdenetim kurullâriYâpörlarının okunuşu’ 
Raporlar üzerinde müzakere
Yönetim kurulunun aklanması
Gelecek donram tahmin^bü^çejain .göçüşülmpsi ve kabulümü

Seçimler bsnaTsh
a- Yönetim kurulunun1 seçimi 
b- Denetleme kurulunun sgçimi o
c- Disiplin kuruiunun seçiuji .

8- Dilekler ve temenniler* ~ ıu.ıxa
9- Kapanış . £

t

KÖRFEZ
BASIMEVİ

■Düğün ye Sünnet 
| Davetiyeleri 

ve Bil’umum Baskı 
işlerinizde

! hizmetinizde
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Batıray Kömürleri
KIŞ YAKLAŞMADAN KÖMÜRLERİNİ ALACAKLARIN DİKKATİNE

T. Ağuitos ayı başından sonuna kadar ıam«ir kömür satışlarımız başlamıştır. 
Siparişler şimdiden kabul edilip sıraya konulmaktadır.

- 2. Resmi ve Özel Kuruluşlar memur ve işçilerinede Kolaylık şağlanmış olup 
kömür bedelinin yarısı peşin kalan yarısı uygum alarak müşterileri sıkmadan 
vadeli ödemeleri sağlanmıştır.

Kömür alımlarma Ağustos ayında mutlaka .başlamanız menfaatiniz gereğidir.
Nedenleri müessese mi tde açıklanır.

3. Kömürümüzü her an geriye almak şartı ile p.ç^rti <
4. Kömürümüz soba içinde şıl^ka ve curu( j^pmK.
5. Köâıürümüz sobada yanarken hanımların beylerine

u

ine

pen

şartı ile garantilidir. ı • t'
6. Kötnürümüz bacalardan siyah naftalin şeklînde pul pul kurama etrafa sâ- • 
kendinizin ve komşularınızın çamaşırlarını kirletmez. Rüzgâr etkisiyle kapı te • 
çere atalarından yine pul pul kurum aîıp odama''vT^etftnîi kiılıtta.
7. Kömürümüs yüzde yüz saf olup içinde taş, tor, toprak katiyyen yoktur. 

Çıktığı aü geriye almayı yükleniriz.
m©e oa s • ast ©a®®»®®©©©©®® M,—
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Yeni Bir Koop.
Kuruldu

ivV. Baştarafı Ş. .1 do.
'. 'T*Takdir atisiniz kİ kellerin 

yiışâîıtıloıjıı^^gJürniokto on 
büyük ihtiy^K özleıyıleılndon 

»birisi do ■tfflfenoskonı» ifiahlp 
. olmaktır’ ^iyaçları feı florin1

• kdpdi çlflnak*u ilo gldorobp»
'monlnVoHt k:uX*<- d.ulotin belli* 
yasalarla »Vçt^ıçinşa hlzmot 
imkânları <j|g&Jğulunmaktodır.' 
4792 sayılı,Ityçsyal Sigortalar

î1'.«.Kprumu yasaşftpın 344 sayılı 
yasa II© değişik 20 hci nuddosl

İLAN , 
Gemlik Umurbey Köyü Avcıl^İ^bü

Derneği Baçkanhğıntf&^*£;'€
31/8/1974 Cumartesi günü sıia

müsün Genel Kurul toplantısı.ve seçim '^^mparal* Kurul 
üyeleri seçileceğinden üyelerimizin bildirilen gün ve sa* 
atte toplantının yapılacağı Metin Altnn Kahvehanesin» 
de hasır bulunmaları gerekmektedir. Şııyın üyelerimize 
önemle duyurulur.

Yönctih^ Kuruln
• «* ’ ’ Başkanlığı'*

G Ü D E M ’ ,,’y. ı *•’

1- Açılış ve Yoklama •
2- Kongre başkanlık divanının şeşimi ve saygı duruşu
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunuşu
4- Raporlar üzerinde müzakere
5~ Yönetim kurulunun aklanması
6- Denetim kurulunun aklanması
7- Yeni Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi
8- Dilekler ve temenniler
9- Kapanış

.uyarınca vo Kurumun bu amaç, 
la hazırladığı yönetmeliklerine 
uygun faallyetlerlne’devam o< 
docek olan GEMLİK KÖRFEZİ 
YAPI KOOPERATİFİNİ kurup 
bir an evvel faaliyete geçme 
gayretleri içersinde bulunuyo
ruz. Gemllk'e Sosyal, Ekono
mik va Turistik yönden çok 
şeyler kazandıracağına İnan* 
dığımız bu teşebbüsemezde

Geçen Sayiı’nızdaki yanlış yayınladığımız 
Ortaokul ve Lise sınav göstergesini düzelti 

rek yeniden yayınlıyoruz
Torlh Orta 1 Orta 2 Orln 3 Llso 1 Llso 2 Llso 3

19.8.974 Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik __
2().8.« Türkçe —- Goom. Goom. Goom.
21'0<< Mntom. Molam. Kom* Kom. Kom.
22-8.« Ro$> iş Resim iş Resim iş Resim iş Resim İş Edoblyol
2 3*8 :<( — Ynb* dil Fizik Fizik lYk ’

2628" Fen bil. — — Tarih Tarln lürıll
I7.8« -r- Türkçe Türkçe Pslko» Psikoloji
28.8 er Inrıııı Tarım Tarım — Kimya Kimya
29 8 « Yuh dil. kimya Sanallar

2 9.« Sos. bil. — Biyoloji Biyojoji Biyoloji
3.9,« — Fon bil. Fon bil. Coğrafya Coğrafya Coğrafya
4.9.« — — — Cebir Cebir Cebir
5.9.« Matem* — Edeblyal Edebiyat Edoblynl
6.9.« — ■ Sos bil- Sos bil. Milli Giiv Milli Giiv Milli Gilv

9-9.« — Ynb' dil. Ynb dil. Ynb dil.
10.9.« Ynb dil- Yab dil Ynb dil —

12.9« Bod.eğ. Bod, eğ. Bod. oğ> Bod. oğ. Bod.' eğ. Bod. oğ.

13.9 « Din bil. Din bil. Din bil* Din bil. Din bil* Din bil.

» HJ Y U jR JJ 
Gemlik

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından
I- îşini terk etmek suretiyle Bağ-Kur’dakl Sigorta

lılık niteliğini kaybedenlerin kayıtlarının silinebilmesi 
için Bağ-Kur'a verecekleri işi bırakma (1B) belgesi,, 

ı> 2- Bağ-Kur'daki sigortalılık niteliğini kaybedenlerin 
tekrar çalışmaya başlayıp meslek kuruluşlarınada kaydol 
maları halinde sigortalılıklarının yeniden başlatılabilmesi 
için gereken SD-Tos/Form No; 6 sayılı "YS" formları,

3- Ocak 1975 ayından itibaren başlayacak olan ba
samak yükseltine işlemlerinde kullanılacak (BY) basamak 
yükseltme dilekçeleri,

Odamıza gelmiştir,
İlgililerin Odamıza müracaat ötmeleri ilûn olunur»

Gemlik
Ticaret vo Sanayi Odası

ilgili müessese ve yetkililerinin 
bizloro yardımcı olacakları 
hususundaki görüş va kanaat
lerimizi de bu vesile ile belirt
mekte fayda bulmaktayım de
miştir.

Televizyon ekibi
Baştarafı S, 1 do

nemini İçine olacaktır. Bu çe
kim İçin Ankara Tv. eklbindon 
Prodüktör Nazml KAL, Kame
ran Serhat Karaca, Asistan 
Saygım Şoçor İlçemize gelmiş 
vo gerekli incelemeleri yap
tıktan sonra çekimlere başla
mışlardır.

KçONCO t DAM
Baştarafı S. 2 do

Buna karşılık Sovyatlor 
Birliği on azından zahiri o- 
Inrnk dahi olsa dost vc Türk» 
terin koruyucusu olarak or
taya çıkmak istemiştir, Zi
ra, Sovyeller Birliği Ankara 
ile birlikte Saınpnon'un Dev
let Başkanlığını reddetmek
leydi, Her iki supor devlet 
lirasındaki muvazene Tür
kiye için faydalı bir denge
ye,. getirilerek ayarlanmak 
zorundadır/'

Cumhuriyet Mahalle
sinde seçimler yapıldı)

İlçemizde yeni kurulan] 
Cumhuriyet Mahallesinde gö
çen pazar günü Muhtar vo 
İhtiyar Heyotl soçlmlerl yapıldı

İlgi göreceği sanılan nıuhs 
terlik seçimlerine hiç donooekl 
kadar İlgi gösterilmiştir. 179 
seçmenden 25 oy kullanılmışı 
olup» bu oyların 19 unu Şo* 
habottln Cantay almıştır. A- 
doy Olmadığı halde 19 oy o- 
kın Şahabattln Cantay ınııh- 
terliği İstemediğine dair yazı
yı İlçe Seçim Kur. vermiştir;

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
974/257

Gemlik Fıstıklı köyünden Ferhat Turgut, Murat Tur
gut, Şaban Turgut, Recep Turgut vekilleri Avukat Sa
bahattin Köksel tarafından aynı köyde ilkele mevkiinde 

'kain çarken yol, garben köye alt mezarlık kuzeyi yol 
giinoyi yol it® çevrili gayrimenkulun aenettladen müvek
killeri adına tapuya tescili talep vc dava edildiğinden bu 
gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet İddiasında bulu
nanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde delilleri ilo 
birlikte hakimliğimize müracaatları tominon ilan olunur,

v >®©©©©«®®®9Oo©o©0®oo®oeoeo©©oG®©©ae©o©©©e9e©9a©ooeo©®®®®®®®oeeeeee***

İ Kilide Müjde Müjde
R ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ YÜKSEK VASIFLI

Batıray Linyitleri
koku ve Gaz Yaymaz, Pislik Yapmaz, Yanması Kolay, 

s Soğuk Bir Havada Sıcak Bir Yuvada
BATIRAY IİNYİILERİ hep bİh arada

siparişleriniz derhal kabul edilir,

| ADRES : İskele Yolcu Salonu -Gemllk-Tel. i 354 Ev:467 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••*>•••••••••••( •••••••••••••aecaaâei
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BÜTÜN YURTTA <MfeTİB^£^’ta Tekziptir

30 Ağustos Zafer Sbyramının
52. Yılı imrenlerle Kullandı

30 Ağustos Zaferinin 52. 
yıldönümü cuma günü bütün 
yurtta, dış temsilciliklerimizde 
ve yavru vatan KIBRIS'ta tö

feci kazada 
5 kişi öldü
Perşembe günü dör.yol 

ağzında meydana gelen tra
fik kazasında 5 kişi öldü.

Perşembe günü saat 23 00 
sıralarında dörtyol ağzında ki 
Mobil Benzin istasyonu ile 
Terme Oteli arasında ki kaza 
görgü tanıklarının anlattıkları
na göre şöyle olmuştur: İs
tanbul yönünden Bursa'ya git
mekte olan 31 AN 519 pla

MEYVE YERKEN DİKKAT 
EDİYOR MUSUNUZ?

Yaz ayları meyvelerin en 
bol olduğu mevsimdir.

Ya... Sebzeler, Onlarda 
bol ve çeşitli. Ama dikkatli 
olmazsak Sebze ve Meyveler 
Sağlığımızı tehlikeye sokabilir, 
hatta ölebiliriz de.

Bunun için Hükümet Ta
bipliği basına yazılı bir açık
lamada bulunarak halkımızı bu 
konuda uyarmıştır. ■

Beslenmek için ihtiyaç 
duyduğumuz meyve ve seb
zelerin sağlam şekilde elde 
edilmesi .İçin tarım ilaçları 
kullanılmaktadır.

renlerle kutlanmıştır.
ilçemizde bayram saat

8.00 da top atışları ve Sunğ- 
ipek Fabrikasının siren dü- 

kalı ford kamyonu ardından 
izl'ıyen 16 DT 432 plakalı kam
yonet olay yerinde önündeki 
namyonu sollarken Bursa yö
nünden gelen 16 DS 733 pla
kalı kamyona çarpmış, daha 
sonra 31 AN 519 plakalı kam
yona vurmuştur. Kamyon çar
pışma hızıyla şarampolden a- ı 
şağıya yuvarlanmıştır.

D. S. 4 te

Bu nedenle :

1- Meyve ve çiğ olarak 
yediğin sebzelerin bol su ile 
yıkanmadan yeme, yiyenleri 
mutlaka uyar. Bu senin kendi 
sağlığını olduğu kadar çevre
nin sağlığının korunması için
de önemli bir ödevdir.

2- Ciğ yenen meyve 
ve sebzeler için kullanılan ta
rım ilâçları küçük çocuklar 
için daha çok tesirli ve öl
dürücüdür. Yıkamadan yeme 
ve yedirme.

D. S. 4te 

düğü ile başlamıştır. Saat 9. 
30 da Kaymakam, Garnizon 
Komutanı ve Belediye Başka
nı Garnizon Lokalinde kutla
maları kabulünden sonra pro- 
tokola dahil kişiler Atatürk A- 
nıtı önünde saygı duruşunda 
bulunmuşlardır. Bu sırada Cum 
huriyet alanında okullar. As
keri Birlikler, Malûl Gaziler 
yerlerini almış ve tören Kay
makam, Garnizon Kumandanı 
ve Belediye Başkanının hal
kın, okulların ve Askeri Bir
liklerin bayramlarını kutlama
sıyla başlamıştır.

Günün anlamını belirten 
konuşma Garnizon adına 
Astğm. Yavuz Peksarı tara
fından yapılmış daha sonra 
ise öğrenciler şiirler okumuş
lardır.

Tören geçit gösteriyeriy- 
le son bulmuş, gece ise fe
ner alayları düzenlenmiştir.

Öğretmen okulu sınav 
larını 3 kişi kazandı

Bundan bir süre önce ya
pılan öğretmen okulu sınav
larını Umurbey İlkokulundan 
üç öğrencinin kazandığı öğ
renilmiştir.

Gemlik ve Köyleri okul
ları öğrencilerinin katıldığı sı
navın ilk elemesinde 12 öğ
renci başarı gösterirken 2. e- 
lemede 3 öğrenci başarı gös
termiştir. Bunlar Umurbey İlk
okulundan Mehmet Fatih Gü- 
ler, Suat Aytekin. Özcan Sez- 
giç tir. Başarılı öğrencileri kut
larız.

Geçit töreninde bayraklı kortej

Kaymakam N. Kahvecioğlu ve Jan- 
Kom. Orhan Öncül kutlamada-

Silâhlı Küvetler 
günü kullandı

Her yıl ayrı ayrı kutlanan 
Silahlı 'Kuvvetler dünü alınan 
yeni bir kararla- bundan son
ra 26 Ağustos günleri kutla
nacaktır.

Bu yıl uygulamasına ilk 
kez başlanan Silahlı Kuvvet
ler Günü 26 Ağustos P. tesi 
günü Cumhuriyet Alanında ya 
pılan gösterilerle kutlanmıştır. 
Gece ise fener alaylan düzen
lenmiştir.

Geçen hafta çıkardığımız 
62 sayılı gazetemizde yayın
lanan «AP. yönetim Kurulun
dan 6 kişi istifa etti» başlıklı 
yazı üzerine AP. İlçe Başkanı 
Haşan Dillioğlu'ndan aşağıdaki 
tekzibi aldık. Yayınlamayı gö
rev bilir bu konudaki görüş
lerimizi önümüzdeki hafta a- 
çıklıyacağımızı okurlarımıza 
duyururuz.

Sayın gazetenizin 24/8/- 
1974 gün ve 62 sayılı nüs
hasında, A. P. İlçe İdare 
Kurulundan altı kişi istifa etti 
başlıklı yazıda; «öğrenildiğine 
göre, A P. İlçe yönetim kuru
lundan 6. kişi istifa etmiştir. 
Böylece A. P. yönetim kuru
lu otamatikman dağılmıştır» 
denilmektedir.

Evvelâ cemiyetler kanunu 
saniyende partilerin tüzükleri 
istifa veya sair sebeplerle bo
şalan İdare heyeti üyelikleri 
için ne gibi bir işlem yapıla
cağını taşrih etmiştir. Oda 
yihe kuruluşların kongrelerince 
seçilen yedekleri ile tamam-

D. S- 4 te

Şehit Cemal İlkokulu 
Yepyeni Bir Binaya

Kavuştu
Gemlik'imizin en eski ilk

okullarından olan Şehit Ce
mal İlkokulu yapımı biten ye
ni okulunda bu yıl öğretime 
başlıya çaktır.

10 Öğretmen ile çift öğ
retim yapacak olan Şehit Ce
mal İlkokulunun 5 derslik 1 
konferans salonu, öğretmen
ler odası, Müdür odası, ve 
küçücük bir bahçesi bulun
maktadır.

Okul Müdürü Osman Fi
liz kayıtlann yeni okulda ya
pıldığını, Şehit Cemal ilkoku
lu bölgesinde oturan öğrenci 
velilerinin Atatürk İlkokuluna 
başvurmalarını istemiştir.
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ağustos 
zaferleri

KADRİ GÜLER
ÖĞRETMEN

30 Ağustos Türk’ün başlattığı bağımsızlık sa
vaşlarından biridir. Emperyalist güçlerin ezilen u< 
lusiara karşı giriştikleri sömürü savaşına başkaldı- 
rışın 52 yıldönümüdür.

30 Ağustosta başlatılan savaş Türk ulusunun 
savaşı olmaktan çıkmış, tüm ezilen ulusların sava
şı olmuştur, Mustafa Kemal'in 1922 de seslendiği 
gibi" Türkiye’nin bugünkü savaşı yalnız kendi a- 
dına ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az 
kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye bü
yük ve önemli bir çaba harcamaktadır. Çünki sa
vunduğu dava bütün ezilen ulusların, bütün doğu 
uluslarının davasıdır. Ve bunu sonuçlandırıncaya 
kadar Türkiye kendisiyle birlikte olan doğu ulus
larının da yürüyeceklerinden emindir."

Tüm yokluklar içinde başlatılan bağımsızlık 
savaşında içteki bağnazların Amerika ve Ingiliz 
mandacılığına karşı ((Yabancı bir devletin korun
ma va asirgemesini benimsemek insanlık nitelikle
rinden yoksunluğu, güç yetmezliği ve uyuşukluğu 
benimsemekten başka bir şey değildir.» Tezini öne 
sürüp tam bağımsızlık şu sözlerle belirtiliyordu." 
Tam bağımsızlık denildiği zaman siyasal, mali, e- 
konomik, adliye, askerlik, kültür ve benzeri gibi 
her konuda tam bağımsızlık ve tam serbestlik an
laşılmalıdır." Bu düşünüşle örgütlenildi ve bu dü
şünüşle 26 Ağustos ta sömürücü (Emperyalist), ha
yalci güçlere karşı savaş açıldı.

30 Ağustos 1922 de kazanılan başarı Türk’
ün Emperyalist güçler ve onun ezilen uluslardaki 
yerli iş birlikçilerinin ortaya koydukları oyunlar 
dün olduğu gibi bu günde ulusçu liderler ve silah 
lı Kuvvetlerimize» sergilenmiş, oynanmak İstenen 
oynanamamıştır.

Mustafa Kemal'in başlattığı bağımsızlık eyle
mi "Kıbrıs Barış Harekâtı" ile de bir kez daha ka
nıtlanmıştır. Adadaki ekonomik ve askeri bağımsız 
lığını yitirmiş olan Türk toplumunun bağımsızlığını 
tekrar elde etmek İçin ANKARA hükümetinin almış 
olduğu kararla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs- 
ta giriştiği "Barış, kardeşlik ve özgürlük' harekâtı 
Türk toplumunun olduğu kadar Rum toplumununda 
bağımsızlığının kazanmasına neden olmuştur. Ama 
Mustafa Kemal’in "Siyasi zaferler ne kadar büyük 
olursa olsun iktisadi zafere yönelmezlerse meyda
na gelen utkular (zaferler) devamlı olmaz" sözünü 
unutmamak gereklidir.

30 Ağustos Zaferinin 52. yılını yaşadığımız şu 
günlerde Ankara hükümetinin ekonomik yönden al
mağa başladığı kararlar Kıbrıs'ta da Türkiye'de de 
gerçek bağımsızlığın sembolü olacak ve bunu ger- 
çekloftlronler unutulmıyacaklardır.

Ağustos ayı Zafer ayıdır. Bize bu Zaferleri 
yaşatanlar sonsuza dek yaşayacaklardır.

dış 
haber
Yabancı ve Yerli 
İşçilerin Eşit 
Muamele görmeleri

STRAZBURĞ (APM)
Avrupa Konseyi üye 

ülkelere kendi işçileri ile 
yabancı işçilerin çalışma 
şartları, ücretler, işten çı
karılma ile işten çıkma ve 
iş değiştirme konularında 
eşit muamele görmeleri ga
ranti edecek bir dizi tedbir
ler alınmasını tavsiye eden 
bir ıkarar suretini üye ülke
lerine göndermiştir. Avrupa 
Konseyine üye olan 17 ülke 
şu konular hakkında tedbir 
almaya çağırılmıştır.

1. Çalışma Kontratları 
Kontratların yabancı işçile
rin durumunu değerlendire
bilmesi ve böylece kendi 
geleceği hakkında kararlar 
verebilmesini sağlıyacak ka
dar bir süreyi kapsaması. 
Bu kontratlar bitmeden ön
ce işçinin mesleki yetenek
leri ve çalıştığı ülkedeki çe
şitli kalifikasyon dereceleri 
göz önüne alınarak değerlen 
dirilmeli,
2. Çalışma Şartları ve ücret
leri: Bunlar yerli işçiler 
için tanınanların aynısı ola
caktır. Aynı zamanda ya
bancı işçilere kısa süreli 
işler hakkında daha çok 
bilgi verilmelidir.
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şiir köşesi
ATATÜRK
Tarihlerde senin hep ismin duyulacaktır.
Nice asker uğruna, kanın akıtacaktır
Millet seni ebedi, şerefle anacaktır
Büyük Türk ATATÛRf, en büyük Türk ATATÜRK

Aşamıyacağın hiç engel yoktu Cihanda 
Türk oğlunun kuvveti, dolaşırken kanında 
Kim demişki, Düşmanlar yaşar ana Vatan'da 
Büyük Türk ATATÜRK en büyük Türk ATATÜRK

Kadınıyla Eriyle, sen Tarihe değerdin
Bir manga Asker olsa, yine Düşman ezerdin 
Tarih seni övecek, sen dünya'ya bedeldin 
Büyük Türk ATATÜRK, en büyük Türk ATATÜRK.

Türk oğluyuz, Milletin ateşi sinemizdir
Senden bize emanet, korumak vazifemizdir
Bayrağımız yüksekte, mirasın} önde gelir 
Büyük Türk ATATÜRK, en büyük Türk ATATÜK.

Necrrii Şekersöz

* •»

KAYIP İLÂNI
Sosyal Sigortalardan almış 

olduğum 381031473 tahsis 
nolu Ekim ayına ait Emekli 
çekimi ve Emeklilik Cüzdanı
mı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur.

Zeliha Adıgüzel

Hamidiye mah. akçalar Cad. 46 
GEMLİK

Anlatamıyorum tutkumu birtürlü. 
Seni nasıl sevdiğimi aradığımı, 
Hasretini bir şarap gibi içtiğimi, 
İmkânı yok bilemezsin.
Seni tanıdıktan sevdikten sonra, 
Aşkın kalbimi bir kor gibi yaktı, 
Şimdi mecnunlar gibi, 
0 köşe senin, bu köşe benim, 
Dilenciden hiç farkım yok, 
İsterdim seninle başbaşa olmak, 
Ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde. 
Bir ömür boyu öylece kalmak. 
Anlatamıyorum sana sevgimi. 
Seni nasıl deliler gibi sevdiğimi, 
İmkânı yok bilemezsin. •
Şimdi sen kimbUir ne kadar mutlusun, 
Benim gibi kalbinden yaralı değilsin, 
Kalbin bomboş kuşlar kadar hafif, 
Ama ben sırılsıklam sana aşık, 
Ondan da daha beter, 
Anlatamıyorum sana tutkumu. 
Seni nastl sevdiğimi, 
İmkânı yok bilemezsin..

Erdoğan Gençay
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Sayfa 3
HIMH

lAAAAAAAi

*

23KORFEZ 31 Ağustos 1974—Cumartesi
»A09090009000999090®99®999«9999904

Sami ASLIM 
KRUTMIN

S»*»îhr vattır ytİMr^Utar» savaşlar vardır hvcar-yapar 

YtkM-ydtMH «Hujmk dîğöri kanşıaldır.
KvHviv? Savajmute başlatejmu barışsa! savaşlar diri- 

sin Kıbm^a bir yetestei eâkmakit "YURTTA BAR1Ş-P0N- 
YADA SARIŞ’ dbattaa Loğltltğıaım bir kes daha gösterdik.

Kaad* çAarlaıı içte gelişmekte olan ya da g»ri kalmış 
«tahtta âe çitatettat t emperyalist) sömürgeci devletler saygı 

f jeriae tagudtlda karştlatlar^ Bağımsubk düşüncesi sömürgeci 
devletler içte âtvm (sardır Utaal çıkarlar sâı konusu oldu
ğa »maa içteki «şaUarta dişteki canavarlar bu bilinci »yan* 

i dnan kişi « kantteştera var yansta ederler» gerçekleri vanb 

teratek içte almadık haralaraalan aygın görürler. Yakın geç*
J mtştefate bol Madden «ftütelaadı butdann

30 Ajastes atkassaaa (salar) ketteadığı Ştf günlerde 
mtecmiz sansac- Utaal Mtecte. çarpiüImtşlıkteB kurtularak 
ezana damşmden be sevteç. Hükümette düşsel duygulardın 
ezaL Atetetei» * Kendi toprağı esirgeme ve öıea gereğinde 

ı ikan bn v'asaa galerini başka yerlere yonallneye çalışa» bir 
siyesak teğal riyaset değildir-* geri süne uygun girişimlerinden 

I bn sevinç*

"Savaşta geçten çak,, gücü amaca uygun olarak yc- 
•riteeata «nem teîtetğt feşiail•elidir*'" diyar Ulu üader. Ba- 
rçsaf sava^artımzda bn gerçekçi görüştür ulusetnuzu başanya 

d^taa» Ajim ryt ç «atta t yeaüode saptanırsa haşarı
«tenç verim «bmaz- Amaç jaırfışrlaşka triodan yoketme,. bar 
ğMadUtaam ahtrıende saptaema f/taoanr,, Orta-EM** Ka* 
şey Afedte x&) başart ufaMÜrtodır* Yıllar da geçse bu ur 
taç tacri jaktaamaz- Stak cephane taîkiWeri m tüketmeli 
amamyka açrtaak ya da açtırılacak bar savaş insadıktaı» 

I yeksıtri’uiğım kefirti» ajrmı^.nr- Savaşan, ülkelere silah satmak 
içi tesarritk dte* davtamşîar Ütt düşenceBin kamtıdır. Sömürge- 

ı «i devlkifetr ç: karlan ne karşı çıkan vîusfat» yaptırmak,, ekantr*
I tek jeJtşiııd'eriih durdurmak ve. kendilerine bağımlı yapabil

mek çim yeryer ya kendileri; ya da maşalar» yoluyla savaş 
doğururlar- Bıraktıklar» çıban kaşlarını patlatırlar.. Bugünkü 

’ savaşların albırcia he temel neden »klıdır. Küba,, Fas, Tunus,, 
Ceıaykr,. Vietnam», Kore. Keşte ır-- ve de. KIBRIS, örmekler o> 
denli çok k> saymakla Üitimez-

t i ite Atatürk şeyle» uyan yor ulusumuzu;: "'DSünyamm fi~ 
lâm yerinde takahjzlik varsa* Bana. ıra-dememeliyiz? Beyle bir 
rahatezlik var»» kendi: aramızda. erirmiş gjfei onunla ilgilenme 
lîyiz». Bugünkü. Dütry® »fayları zincirim halkaları gibi; birbi- 
«•ind®n» ayrılmaz hte- Oihaîndür.. Bir- W atar ge te »layı dikltat- 
te izlendiğimi* andan- aylıymış gibi görülen, r»i«« olayları: 
aydınlatmaktadır-.. Kıbrıs, konusunda W«? Rue. görüşü, nice *-■ 
m*İlerbakrında »aklamaktadır. A.B.P nim Hfc cumhunhnşr. 
kanı. Gaorge. Wa*jvigton> ayrıb», siŞytev.inriır. ıdUann» ?,öyl» 
jüt MMiter. Bir teMİMft asırlı İrim y* da «Mt^i teMBumyikriiK. 
M»r i W-, bak d* Mİmlttrl; bağımlı kıttor.."'®u> Öğüdüyle- Başkan: 
ulu» poJltik4UMmn> çok< yönlü, am». ulusal' çıkarla* db^nuitur 
sunda olmaaı gerajlbi, duyurmak,. belirlamak.istemiştir. Şur- 
n«t. d» unutrnamıriiyı® Wk, ancak: lAĞIMSItZLlK düşüncecinn- 
•aygı Düny» baneını saj1»n. Saygııuzlık; MM»«tkwu doğurmuş- 
tur». sürdünac«kri»K

Sonug eteı«te teŞpMfai» KK, tarı«u»ll «avaçltui;. ulusalı 
«ıkarlariı y®*< »öv»»»!*», «teete' bilinci, boğmaya. kı»ac» sö* 
tfflttrrinr İMtefı y»Qil»v»a«ı VMunteteun. Bİİ» aydınlara
düy«n> driavd. önderimizin- (»tabiyle ansıyalım». ((MbtoHkma). v

KAM<J; OYUMA DURMADA* ®B₺- 
dtoftV İMİZ OLBUMi."

Trtl?KİQl»lERXMtZ
Genç delikanlı Çingene 

kızına âşık otur, öylesine bir 
sevdi ki Leyla ile Mecnun mi-
şali. Bu tutkuyu gerçekleştir* 
mek. gizli aşkı birleştirmek i- 
çin kızın babasına elçiler gön
derilir. kız istenir. Ama baba 
kızı vermez.

Delikanlı göçebe yaşıyan 
çingeneler arasına katılır. Sev
diği kızın aşkından on yıl bir
likte dolaşırlar hu sevgi za
manla kıskançlığa dönüşür ve 
bir gün sevdiği kız yüzünden- 
bir başka çingene îte kavga 
eder onu bıçaklar. Olayın bü
yümesi üzerine bulduğu bir 
kısrağa binerek kaçar. Deli- 
kanhmn kaçtığım gören çın-
genelet en Ecabadayılannı ar
dına salarak öldürmek tsCeu£er_ 

Çingenenin kabadaynsıı de
li kantoya yaklaşınca; silahlım a-

çingene kızı
Yaprak gaıel olmuş durmuyor dalda 
Eller güzel almış bize ne fayda 
Bu ayda olmazsa doğacak ayda 
Ölürüm de alırım yâr seni hey

Aşağıdan gelen ceran avcısı
Ne de çak. zorumuş yârin acısı 
Seivi, Sanem*in küçük bacısı 
Ölürüm de alırım yâr seni bey

Kaldırma .başını, dursun dizimde
Arzumanım kaldı ala gözünde
Köyde kaş olurmtı Çingen kızında 
Ölürüm de ahrım yâr seni hey

teşter ama vuramaz. Silah se
sini duyan aşık deli kanin da 
sitahrm ateşler ve kabadayı 
çingeneyi öldürür.

Artık sevgilisini aramanın 
zamanı gelmiştir. Yollara dü 
şer ve sevgilisini ararken; 
üstteki türküyü söyler:
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| . lüite liife Bife J
| ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ YÜKSEK VASIFLI

| Batıray Linyitleri
kekti ve Gaz Yaymaz,. Pislik Yapmaz,. Yanması Kolay, 

s Soğiık Bir Havada. Sıcak Bir Yuvada
i Mni*TLfclTİnEllıa>Bft«u» ; 
| siparişleriniz derhal kabul edilir, i

i &DRES : İskele Yolcu Salonu — Gemlik—Tel.: 354 Ev:467
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SORUMLU MÜDÜR 
EROL GÜLER

SAHİ Bl
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1973 Yılı Gelir Vergisi Olarak

kim ne ödedi
467 Bekir Temel Zeytinci 7550.—
468 Nurettin Gürer > 875.—
469 Talat Şendil Tuafiyeci 87.—
470 Cahit AYTAÇ Berber 765.—
471 Kamil Yazgül Kahveci 685 —
472 B. Cahit Açıkahn Zeytinci 980.—
473 Necati Kaya Zeytinci 16480.—
474 Veysel üzmen Tuhafiyeci 2*840 —
475 Ayhan Gün doğdu Zeytinci 1805.—
476 Ali Güney Terzi 805.—
477 Melek Dinç Balıkçı 2797.—
478 Nurettin Diçn Balıkçı 2560.—
479 Hüseyin Dinç Balıkçı 2455.—

DUYUKU
İlçemiz 27 Mayıs İlkokulu Bahçesindeki Büfe 

4.9.1974 Çarşamba günü saat 18.00 de açıkarttır- 
ma usulü ila satılacaktır,

İlgililere duyurulur.

Atatürk İlkokulu Satış Büfesi Asgari Aylık 200 
TL. üzerinden açıkartırma ile satışa çıkarılmıştır 
isteklilerin 5 Eylül Perşembe günü saat 9.30 da A- 
tatürk ilkokulu Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

gemlikte 
ilk defa kiloyla !

KUMAŞ
©®₺!sa Mtarou |

Halitpaşa Mah, 2 Nolu Cad. No 105/7 Gemlik

Tekziptir
S. 1. Devamı

lanacağı şeklindedir. A. P. 
tüzüğüne göre durum böyle- 
dir. Sizin mensubu bulundu
ğunuz partide bahsettiğiniz 
gibi ise orası bizi ilgilendir
mez.

Bu hale göre bir İdare 
heyetinden altı kişinin istifa 
etmesi o İdare heyetinin oto- 
matikmen dağılması manasına 
gelmez. Nitekim istifa eden 
üyelerin yerine yedek üyeler 
kurula alınmıştır. Ancak ar
kadaşlarımızdan bir kısmının 
tüzük hükümlerinden bihaber 
istifalarını İlçe İdare kurulu 
Başkanlığına vermeleri gerekir
ken şaşırarak sayın gezetenize 
göndermiş olmaları ibret veri
cidir. Sîzinde herhalde kulak
tan dolma ve belkide öyle 
arzu ettiğiniz için veya teca- 
hüîü arif aneden gelerek A. 
P. İlçe İdare kurulunun ota- 
matikman dağılmış olduğunu 
yazmanız dahada ibret veri
cidir.

Keyfiyetin gerçek yöne 
bu olduğuna göre; olayın 
gazetecilik mesneğine sadık 
kalarak kamu efkarına aynı 
sütunlarda buşekilde duyrul
masın! rica ederim. 29/8/1974
o e 
O o o o o o o

o

o o o o

Feci kazada 5 kişi öldü Meyve yCfkeil
S. 1. Devamı
Çarpışma sonucu hasta- 

haneye kaldırılan ve kimlikle
ri saptanamıyan 6 kişiden 4ü 
ölmüştür, kaza anında kam
yonette bulunalardan biri ise
hemen ölmüştür ve cesedi 
Kafoğlu Camiinde bir süre 
tutulmuştur.

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

Nikâh memurlukları 
Nüfüs id. nakledilecek

Belediyeler tarafından yü
rütülmekte olan nikah mua
melelerinin beş yıl içinde, İl 
Nüfus müdürlüklerine nakli 
çalışmaları sürdürülmektedir.

1 Eylül 1974 günü yü
rürlüğe girecek olan yeni yö
netmeliğinin 15 nci maddesin
de aynen şöyle denilmektedir:

«■— İç İşleri Bakanlığının 
lüzum gördüğü bölgeler ida
re bölümlerine bağlanmak 
üzere gezici ve sabit nüfus 
memurlarına. Bakanlar kurulu 
kararı ile evlendirme memur
luğu yetkisi verilir ve beş yıl 
içinde ülkede evlendirme me
murluğu görevi nüfus müdür
lüklerine geçer..»

Dikkat
Ediyor musunuz
S. 1 Devamı

3- Sebze ve meyveler ye
tişirken haşereden korunmak 
için tarım ilaçlan kullanılır. Bu 
ilaçlar insanlarıda zehirliyebi- 
lir. İyi yıkanmamış meyve ve 
çiğ sebzeleri yeme.

4- Domates, şeftali, sa
latalık gibi çiğ yenen ürün
lerde ilaçlı olabileceğinden i- 
yi vıkamadan yeme, zehirle
nir ve ölürsün.

Hükümet Tabipliği

Halk Eğitim
Kursları
Kısa bir zaman önce Halk 

kütüphanesi üzerine taşınan 
Gemlik Halk Eğitim Merkez 
Müdürlüğünden aldığımız bil
giye göre bu yıl .İçemizde hal
ka ücretsiz olarak ve İngiliz
ce kursları açılacaktır. Bunun 
için Eylül ayının sonuna ka
dar istekliler Müdürlüğe baş
vurarak kayıtlanna yaptıracak
lardır.

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 İlânlar pazarlıkla alınır.
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KÖRFEZİ

OTOMATİK 
BASKI 
MAKİNLEDİYLE |
HİZMETİNİZDE i • ii i
EROL GÜLER ve 
KARDEŞLERİ i i i

TEL. 797-Gemlik
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