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Erdoğan Alemdar Bursa’da 5. sırada ençok vergi veriyor
■»t' 1974 Yılında 39.346.842—TL. vergi tahsil edilecek
■Vc- Geçen yıla göre %68.8 lık vergi artışı görüldü
■»$ 2. ve 3. sırada KAFOĞLU Firması geliyor

ü RAU KÂBA KUVVETIE
SMlME!»

VERGİLER AÇI KLANDI s 
înçok vergiyi ERDOĞAN ALEMDAR ÖDÜYOR 
2 milyon 162 bin 452 İL

AN|M Asan C8P& Gençlere

Gemlik Vergi Dairesi yü
kümlülerinin Mart 1975 ayın
da vermiş oldukları yazılı bil- 
diritercen Erdoğan Alemdar’ın 
ilçemizde en çok vergi öde
yen yükümlü olduğu saptan
mıştır.

Gemlik Vergi Dairesi Mü
dürü Zihni İyison’un bas.na 
verdiği yazılı bildiriden anla
şıldığı üzere 1974 yılı sonu 
nedeniyle mükellefler daireye 
39.746.842.— TL vergi ö- 
deyecektir.

Vergi Dairesi Müdürü Zih
ni İyison’un başına ve diği 
bildirinin bir bölümünde söy
le denilmektedir: « Vergi Dai
resinin 1974 bütçe yılı sonu 
itibariyle 1 yıllık vergi tahsi- 
lâtı miktarı da belli olmuş, 
1974 bütçe yılı içerisindeki 
vergi rahsılâtı 39.346.842.— 
TL. olarak saptanmıştır. Ay
nı dönemin bir önceki yılda 
ki vergi hasılatı ise; 23 166.371

LİMAN BARINAĞI YAPIMI KIZLA DEVAM EDİYOR

Lçemizde yapımına hızla 
devam edilen Liman Barınağının 
% 54 lük bölümü bitirilmiştir.

1200 ve 1400 tonluk 
ufak kapasiteli gemilerin ya

Erdoğan Alemdar’dan sonra en çok vergi veren 15 yü
kümlü şunlardır.

Adı, Soyadı

Erdoğan Alemdar
Altan Kafoğlu 
Naciye Kafoğlu 
Cema| Öner 
Fuat Bulce 
Ata Gökahmetoğlu 
Orhan Yazıcı 
Ali Şirin 
Necati Aydın 
İbrahim Aydın 
Ali Rıza Koral 
Orhan Sınırtaş. 
Emin Dinçer 
Kemal Kılıç 
Mehmet Altan

TL. dır Bu durumda 1974 
yılındaki vergi tahsilâtındaki 
artış: 16.180.470— TL. Artış 
nisbeti ise % 68,8 olduğu gö
rülmüştür.»

Bildirinin son bölümünde 

naşma olanağı bulunacak o* 
lan Liman Barınağı yapımı 
1976 yılı Ekim avında tamamen 
çalışmaya tçıhcaktır.

Önümüzdeki günlerde iki

Vergisi 

2.162.452.— TL
403.197.— TL
358 347.— TL
339.155.— TL
289.255— TL
284.010.— TL
283.905.— TL
258.595— TL
246.865.— TL
243.865.— TL
159.055 — TL
151.255.— TL
131.456.— TL 
126.397— TL 
124.960.— TL

ise « İlçemizden Eıdoğan A- 
lemdar’m Bursa ve çevresin
de en fazla vergi veren ilk 
beş mükellef arasında girme
si, gerekse, vergi mükellefle- 

Devamı S. 4 te 

dalgıcın su altı çalışmalarına 
başlıyacağı öğrenilen Rıhtım 
Yapımında 850 adet 17 ton
luk beton rıhtım blokları kul-

Devamı S. 4 te

RAB A KUVVET
CHP Genel Merkezinden 

gönderilen «Halk Kaba Kuvvet
le Sindirilemez» «Demokratik 
Sol Formunu Okuyunuz» gibi 
afişleri sokaklara astıkları ge
rekçesiyle Emniyete götürülen 
ilçemiz CHP Gençlik Kolu 
Başkanı ve arkadaşı saatlerce 
ahkonduktan ve hakarete 
maruz kaldıktan sonra serbest 
bırakılmıştır.

29. Mart, 1975 Cumartesi 
günü saat 22.3ü da CHP 
il Merkezinden getirilen afişleri 
mahalle aralarında ve sokak
larda astıkları sıraca, bir muhbir 
karşı görüşlünün durumu em
niyete şikâyeti ile meydana 
geldiği iddia idilmiştir.

«HALK KABA KUVVET
LE SİNIDİRİLEMEZ» adlı afiş-

Saf Zeytinyağı Diye 
Yağ Karıştırılmış Su 
Satınca Yakalandı

Yenişehir basınından al
dığımız bir habere göre. Gem 
lik'li bir yağcı zeytin yağı te
nekelerine su doldurup üze
rine bir kilo kadar da zeytin - 
ya 1 ekliyerek satttğr «ktia- 
sıy^a tutuklanmıştır.
A; en Gemlik’ti olan Ali Kü- 
çü .burun (E0) adındaki ta 
tıcı Yenişehir pazarında su 
doldurulmuş zey n yağlarının 
tanekesi.ıi ECO TL cLn Sil
miştir

Saf zeytinyağı niyetiyle 
iç nde su dohı iki teneke zey
tinyağını akm bir vatanöasdu
rumu görünce satıcı h&kkm- 
da emniyete şikâyetçi eh uşîur.

Bir hafta sonra yine yağ 
karıştırılmış su satmaya Ye
nişehir pazarına giden Ati Kü- 
çukburun yakalanmış ve flk 
sorgusundan soma tutuk^ra. 
rak cezaevine gönderilmiştir.

uygutanriı
Itri asmakta olan CHP Gemlik 
Gençlik Kolu Bşk. Tunç Ya
raman ve uye Süreyya Izmrr- 
der emniyet görevlilerince kara
kola götürülmüştür. Ellerinden 
afişleri alınan gençler geç 
saat 3,30 e dek karakolda 
aiıkonarak. Tunç Yaraman’ın 
üzerinde bulunan Gemlik TÖB- 
DERin çıkarmış olduğu 
"AÇILIM,, dergisindeki ya
zılarla ilgili sorular sorulduğu 
ilişkişi olmadığı bir meslek 
dergisinin bahane edilerek bas
kı yapıldığı ve bir görevli 
tarafından tokatlandığı iddia 
edilmiştir.

Pazar günü durum par
tililerce Genel Başkana bildiril
miş ve emniyet ilgilileri hak
kında teşebbüse geçılmsi is
tenmiştir.

Bunun üzerine Pazartesi 
günü ilçemize iki emniyet 
müfettişi ile Bursa Emniyet 
Müdürü gelerek elaya el koy
muştur. Öte yandan CHP il 
Örgütü de bu konuyu görüş
mek üzere Sah günü iıçemize 
gelmiş konu ile ıkjıiı raporlar 
hazırlanmıştır. D. S. 4 te

Esnaf Kefalet Koop. 
Seçimleri Yapıldı

Yec-la*- açık'
Ahmet Yılmaz. Küreten Cz*. 
Umur Co um, Merimet -»e. 
Kaya C’nver. hma£ TaDfeujz- 
iûter. HaU Duran, Emir Doğ 
ru. Fazıl Şertûrk ÇlğuniukL* 
Yeni Yönetim Kundana ss 
cıirrişlerdır
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Milletvekili Transferleri
■ZERİNE

c-L i « C a m.

Biliyorsunuz ki futbolda iki transfer ayı var
dır. Kasım - Haziran. Bunun dışında takımlar a- 
rasmda insan alış verişi yapılmaz Ay sonu geldi 
mi kasalar kilitlenir. Ama transfer ayı yaklaştı mı 
adam kaçırmalar başlar. A Kulübünden bir oyuncu 
B Kulübüne haber salar: I milyon verirlerse, bir 
araba da alırlarsa tizdenim. Ne güzel değil mi? 
Komplo hazırlanır, belirli gün ve belirdi suatte o- 
yuncu karşı takımca kaçırılmış olur. Ertesi gün ga
zetelerde başlıklar büyük top cambazı kaçırıldığı
nı yazacaktır.

Bu futbolda doğal karşılanır ülkemizde Ama 
yalnız biz futfolda transferi doğal sayıyoruz Çün
kü. nihayet oyuncu kendi becerini satıyordur kar
şı takıma. Becerilerse bireyseldir.

Ama politikacının transferi olur mu ? Olur da
ha çok bizde ve bizim gibi geri bırakılmış ülke
lerde.

Her siyasi parti bir görüşün Örgütlendiği yer
dir Bu görüşleri beğenen kişiler ulus yönetiminde 
görev almak isteyerek kendi görüşlerinin bulunduğu 
partilerde halkın oyunu alarak çalışabilirler. Bu de
mokratik bir özgi rl'Jk ve haktır. Politika çıkar 
kapısı yapılmamal.dr. İnanan İnsan inandığı gö
rüşü sonuna değin savunur. Halkta demokrasilerde 
beğendiği görüşleri oylarıyla onaylar. Seçilen ki
şiler - Milletvekilleri - ancak halkın görüşü doğrul
tusunda çalışır. Çalışması gerekir.

Futbolda İki transfer ayı olduğu halde görü
yoruz ki politikacılarda 12 ay transfer var. İşine 
gelmedi mİ, halkın oy vererek seçildiği ve savunu
cusu olduğu görüşten vazgeçerek, başka görüşlerin 
savunucusu olabiliyorlar. Halkın oyuyla Meclislere 
girenler acaba saf değiştirirken yeni halkın oyuna 
baş vuruyorlar mı ?

Bu temel görüşten çıkarak diyoruz kİ; halkın 
oyuyla belirli siyasi görüşü savunarak meclise gi
renlerin, başka siyasi partilere transfer olması ön
lenmelidir. Bunun için de bir yasa değişikliği ge
reklidir. örneğin : Başka bir partiye transfer ola
cak politikacılar getirilecek yeni yasa değişikliği 
İle bağımsız olmalı. Başka partilere girmeleri ya
saklanmalıdır. Siyasi görüşleri değişmiş Isa millet
vekilliğinden İstifa edip bir dönem sonraki seçim
lerde beğendiği görüşten yine seçimlere katılmalı
dır, ya da söylediğimiz gibi mecliste bağımsız kal
malıdır.

Ancak o zaman parlamentonun onuru korunur.

KÜTÜPHANE ve ANACI
Yurdumuzun '2İ‘-30 

Mart 1975 günleri içinde 
kutlanan Kütüphane Haf
tasının amaçlarını, kütüp
haneciliğin hizmetlerini şu 
şekilde sıraliyabiHriz;

Kütüphaneler Kültür. 
Bakanlığına bağlı olup bu 
Bakanlıkça yürütülmektedir.

Bakanlığımızın yürüt
mekte olduğu kültütu hiz
metlerinin Be amacı Türk 
Milletinin bütün fertlerini.

]) ATATÜRK devrini- 
lerine ve Anayaea’mn baş
langıcında belirtilmiş bu
lunan TÜRK Milliyetçili
ğine bağlı, kaderde, tasada, 
kıvançta ortak, parçalanmaz 
bir bütün halinde bilinçlen
dirmek.

2) Millî şuurumuzun ve 
ülkülerimizin etrafında top
lamak.

3) Millî, ahlâkî ve in
sani kültür değerlerini çağ
daş tekniklerden de yarar
lanmak kaydıylo araştırmak, 
tanıtmak ve benimsetmekti.

Anayasamızın giriş bö
lümünde yerini bulan ”ATA- 
TÜK İLKELERİNİN VE 
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
NİN'* benimsetilmeğinde, 
kültürel gelişmenin ve millî

A. METE ERDEMER
HALK KÜTÜPHANESİ MEMURU

bütünlüğün sağlanmasında 
kütüphanelerin ve kütüp
hanecinin önemi ve rolü çok 
büyüktür. Bu,-.1bakı nida n 
KÜLTÜR Cumhuriyetin te
meli demiştir ATATÜRK. 
Eşitlik, ilkeleri içinde her 
yaştaki ve . lyr .■seviyedeki 
vatandaşımızın fikir ürün-' 
leriOjdcn bedelsiz olarak fay- 
d*hlurijnalarını sağlıyan kü
tüphanelerdir Yurdumuzun 
en ücra köşesine gerek mo
torlu araçlarla ve gerekse en 
zor şartlar altında at üstünde 
bu fikir ürünlerini götüren 
kütüphaneci' ve kültür hâ
zinesi kütüphaneler hizmet 
ettiği mıntıkanın kültürel 
kalkınmasında önemli etken 
olan kuruluşlar ve insanlar
dır.

Öğrencilere ve yetişkin
lere kütüphanelerin bu 
önemini anlatmak,, okuma 
alışkanlığının yaygın bir hale 
gelmesini sağlamak amacı 
ile her yıl Mart ayının son 
haftası. Kütüphane haftası 
olatak bütün yurdumuzda 
kutlanmaktadır Bu hafta 
içinde İllerimizde, İlçeleri
mizde, bucuklarımızda bulu

şiir köş 

BENİM Mİ
Ben miyim acaba 

Bir sokaktan diğerine 

Bin kulaktan yüzbinlere 

Fısıldanıp havlanan 

Sckak köpekleri arasında 

Zavalh bir kedi gibi 
Karanlıkta parlamış 

Bütün kapılar açılmış 

Pencerelerden uzanmış başlar 

[ Ferinde hediyeler 
I man ALLAh’ım o ciğerler 
Binim mî acaba hepsi 
Hepsi BEKİM Mî.

FİKRİ ATKI»

nan Halk ve Çocuk kûtüp-| 
h melerindi-, bu amaçla ser-1 
giler açılır, konferanslar veli 
rilir, okullarla işbirliği içinde I i 
öğrencilere mahalli kulüp-1 
haneler gezdirilerek, gerek- II 
li bilgiler kütüphanecileri 
tarafından ziyantçilereiza-11 
ha çalışılır, kütüphanenin ] 
ehemmiyetinin, çalışma a- 
maçının derin manasını yine M 
mahalli yayın organları ile, j 
Tarih boyunca okumayı I 
seven, daima fikir ve kültür 11 
yönünden kendini yetiştir- 1 
meşini bilen TÜRK vatan-I 
Başına duyurur.

Yukarıda anlatmağa | 
çalıştığını amaç, çalışma ve I 
hizmetleri, sayın Gemlik I 
Halkının en küçüğünden eni 
yaşhşınn, merkezde ikâmeti 
eden hemşehrimden köyde I 
ikâmet eden bemşehrimine I 
kadar bizzat biz kütüpba-1 
neciler olarak çeşitli yollar I 
ve şekillerle götüreceğimizi. I 
kütüphaneyi ve kitap'ı sev-1 
direceğimizi. en yakın ge
lecekte sîzlere yeni çalış
malarla geleceğimizi müjde 
Icr, en aydınlık günlerin 
TÜRK Milletinin olması I 
dileği ile saygılar sunarım.

eşi
BAMBAŞKA DÜNYA

Karanlık bir dünyadayım
Denizler ne mavi, ne yeşil 

Buutlar ne beyaz ne siyah 

Tabiat bambaşka ve ıssız 

Hayır- Bu bir dünya olamaz 

0 benim içim, yaşantım 
Kurtulmak isterim kurtaran yok 
Neredeyim, nasılım, hiç bilen yok 

Yerimi keşfetselerde bir gen 

Bakacaklar bu insan kararrsat \t ûçv» 

Pek çıkmayacak bana acıyan 

Ey karanlık dünyanın insanı 
Bakma başkasına 
Sen kendi d erd ini e yan

AHMET KINA
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Gemlik Satış Memurluğundan Gayrimenkul 
Açık Artırma Satış hâni-M

>
Dosya No. : 1975/6

Davacı Oktay Gürsoy vekili Avukat Mehmet Nalbantoğlu tarafında davalılar 
Tun cav Gürsoy, Şenav Pehlivan, Türkay Gürsoy, Turgut Gürsoy, Ülker Sivri, Nilü
fer Akgûn. Meliha Kınalı ve Meral Saygeç aleyhine ikame olunan izaleyi şuu dava
sında Muris Osman Gürsovdan intikal eden gayrimenkuliin satılarak Hisselerin tef
riki istenmekle vapılan açık duruşma sonunda Gemlik Sulh Hukuk .Hakimliğinin ver
diği 30.9.1974 Tarih ve 1974/99 Esas 1974/261 Sayılı Kararı ile Murisin gayrimen- 
kulünün satılarak hisselerin tefrikine karar verilmekle verilen .karar gıyabı davalılara 
tebliğ edilmekle Temyiz edilmediğinden hüküm kesinleşmiştir.

Davacı Oktay Gürsoy vekili ve Davalı Şenay Pehlivan satış memutuğuna müra
caatla gayrimenkulun satış muamelesinin yapılmasını talep etmiştir.

SATILACAK GAYRİMENKUL :

KONGRE İLANI
Gem lik 27 Mayıs ilkokulu Okul ve Öğrencilerini 

Koruma Derneğinin Genel Kurul toplantısı 9. Nisan 
1975 Çarşamba günü saat 21.00 de okul salonunda 
yapılacaktır.

Nisap olmadığı taktirde ikinci toplantının 16. 
Nisan 1975 Çarşamba günü aynı yer ve saatte ya
pılacağı, Sayın üyelere duyurulur.

dernek İdare heyeti
GÜNDEM
1- Açılış
2- Geçici Divan başkanı seçimi
3- Saygı duruşu
4* Faaliyet raporunun okunması
5- Murakıp raporunun okunması
6- İdare heyetinin ibrası
7- Yeni İdare heyetinin seçimi
8- Dilekler ve temenniler.

Hamidiye Mahallesi Altıntaş Mevkiinde Kain Tapunun 26.11.1971 Tarih Pafta 
34, Ada 122 ve Parsel 6 da Kayıtlı 2576 Metre 
san, Ali Elmas Yıldız, Türkan Gürsoy, ve Haşan 
Lira Kıymetli olarak satılacaktır.
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SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 9/5/1975 Cuma günü saat 15.00 den 

Kare tarla hududları Yol, Bekir Ih- 
Çam ile çevrili gayrimenkul 15.000.00

11.15 e kadar Unr rbey Köyü B. 1 Mü-
nyede Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 19/5/1975 Pazartesi günü Aynı saatle 
Aynı yerde ikinci attırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

GEMLİK CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN
Gemlik ceza evinin 1975 mali yılı çiğ gıda ihtiyacı 

açık eksiltme ile satın alınacaktır.
Çığ gıdanın muhammen bedeli 10.000 lira geçici te

minatı 750 liradır ihale 16/4/1975 günü saat 9.30 da 
Cumhuriyet savcılığında yapılacaktır şartname Cumhu
riyet Savcılığında her gün görülebilir.

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

Menkulün Açık Artırma
İLÂNI

tıs peşin para iledir, alıcı istediğinde 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve 
bedelinden ödenir.

20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, 
masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler

Del-
Dosya No. : 9/

3 — İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (-)-) bu gayrimenkul üzerindeki hak-
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri, lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

ı ve satış şartnamenin 
masrafı verildiği

S — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin g<..«oilmesi için 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını 
Uçakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1975/6 sayılı dosya 
morluğumuza başyuruıaları ilân olunur.

4/4/1975

(le. If. K. 126 )

(x) İlgililer ti biri ne ir: i fek hakkı sahipleri de deh İdi r.

Bu borçtan dol 
ve kıymetleri yazılı

Gemlik Hükümet 
kıymetlerin % 75

dan görülebileceği, 
nm bir örneğinin

Delmek için gavrıfaal burgu*

(Ic If. K- 114/1. 114/3)

dairede açık olup

kabul etmiş Sayı- 
numarası) le ıue-

icra memurluğuna

Muhammen 
Lira

kıvmeti 
Kr.

5000 00

5000 00

1500 00
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DEĞERLİ İNSAN

Öîümü ailesi kadar bizleri de üz

müştür.
Kederli DOSTER ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı diler acılarını paylaşırız.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

Liman Barınağı
lanıîacaktır. Bu nedenle blok 
dökümleri hızlandırılmıştır.

Limanın 2,5 m. olan su de
rinliği tarama çalışmaları sonu
cunda 6 metreye çıkaı ılmıştır.

Su altı çalışmalarından 
sonra 100 ve 90 metre boy
larında iki iskelenin tamam- 
lıyacağı barınağın 250 metre 
boyunda rıhtımı olacaktır.

120 metre boyunda uza
nacak olan mendirekte 40 
kadar tekne barmabilecektir. 
Rıhtım ve mendirek yapımları 
bitiminde ise soğuk hava de
posu ve pazarlama tesislerinin 
ihale edileceği de öğrenilmiştir.

! CHPli Gençlere 
i KABA KUVVET
j UYGULANDI

V

CHP ilçe Gençlik Bşk. 

Tunç Yaraman kendisine hak

kında kişisel davasından vaz 

I geçmiş, CHP ilçe örgütü ise 

I konuyu parti olarak yürüte

ceklerini söylemişlerdir.

Emniyetin bu davranışı 

ilçede üzüntüyle karşılanmış

tır.

En Çok Vergiyi 
Erdoğan Alemdar 
Ödüyor

rimizin 1 yılda % 69 nisbe- 
tindeki bir vergi artışından 

i dolayı kıvancımız büyük ol
muş, bu hususta başta Er
doğan Alemdar olmak üzere 
tüm mükelleflerimize gazete
niz vasıtasiyle teşekkürü bil
diririz.» denmektedir.

MARLEY YER DÖŞEMESİ 
HALIHEKS veliir Mı ve YeM 
GÜNEY SANAYİ Miiş ftlı ve Birası örNIsü

MUTFAK Presiz / Evsan 
BUZDOLABI

Üç Kardeşler 

Ticarette

GEMLİK BAYİİ TEL: 172

ÇAĞIN YENİLİĞİ
8 Saniyede I 

Fotokopi acele
fotokopi । 

işleriniz İçin 
FOTOŞEN
Demirsubaşı Mah. Semeciler 
Yokuşu 19/A GEMLİK

CAYAR I01İAFİYE 
çeşitleriyle Mûmelniıde

Ali ÇATAK
Gazino arası Kuyumcu Karşısı GEMLİK



Halk Kütüphanesi

| "DURMAYALIM DÜŞERİZ HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETEİ
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GÜVEN OYLAMASI
Yapıldı 222 EVEI 2lS HAYR

Belediye Ekmek Fabrikası
Yarın Açılıyor

Kendilerine “Milliyetçi 
Cephe Hükümeti" adını ver
dikleri dört partiden oluşan 
Demire! Hükümet için bugün 
güven oylaması yapılmıştır.

Dun gazetecilerin sorularını 
cevaplandıran Başbakan Süley
man Demirel «bu hükümet 
güven oyu alacaktır» demiş
tir.

Yardım Sevenleri
Derneği 
“ÇİĞ KÖFTE”
Günü Yaptı

Gemlik Yardım Sevenler 
Demeği 9 Nisan Çarşamba 
gönü «ÇİĞ KÖFTE» günü dü- 
zenliyerek, davetlilere Çığ Köf
te yedirmişlerdir.

Sunğipek Fabrikası Yu
varlar Salonunda yapılan gün
de davetliler Köfte, turşu ve 
tatlı yedikten sonra düzenle
nen piyangoda 2000 TL top
lanmıştır.
—

27 Mayıs İlkokulu 
bugün Okuma 
Bayramı Yapıyor.

27 Mayıs İlkokulu birin
ci sınıf öğrencileri bugün o- 
kuma Bayramı düzenlemiştir.

Saat 14.30 da yapılacak 
olan Okuma Bayramında öğ
renciler okumanın sevincini 
velileriyle paylaşacak ve ha
zırladıkları programlan davet
lilere sunacaklardır»

Bugün saat 15.00de başhyan güvem oylamasında Cephe 
Hükümeti 222 ye karşı 218 oyla güven oyu almıştır.

Daimi Seçmen Kütüklerinden Çıkarılma
Ve Yeniden Kayıt İşlemleri Bitti.

1975 Mart Ayı Daimi 
Seçmen Kütüklerinin denetimi 
sonuçları hakkında daimi seç
men kütükleri büro şefi Hal it 
Korkusuz dan aldığımız bil
gilere göre:

Denetim sonuçları Gemlik 
merkez ilköğretim öğretmen
leri ve Köy öğretmenleri tarafın
dan 9 Mart 197.5 Pazar günü 
bitmiş olup merkez bağlı 
Köylerin ve Merkez mahalle
lerinin seçmen kütükleri büro 
şefliğine teslim etilmiştir.

Rıhtım Betonlaması 
İHALE EDİLİYOR

Gemlik Belediyesince İl
çemize yapılmakta otan rıh
tımın betonlama işlemi ihale
ye çıkarılmıştır.

Geçen hafta içinde do
zerlerle düzeltilen rıhtım üstü 
yaz mevsiminin yaklaşması ve 
havaların düzgün gitmesi ne
deniyle yüzlerce kişinin gezi 
alanı olmuştur, önümüzdeki 
günlerde bu alanın daha da 
kalabalıklaşacağından Belediye 
rıhtımı betonlama için ihaleye 
karar vermiştir.

Muvakkat teminatı 11. 
195 TL. otan ihale için 30 
Nisan 1975 gününe dek baş
vurular kabul edilecektir. Be
tonlama işleminin keşif bedeli 
198.896,52TL. dır.

ilçe seçim Kurulu teşek
kül ettirilerek, Kurul Başkanı 
yargıç Ahmet Şeritçi Başkan
lığında daimi se emen küîup.ün- 
den vefat, nakil nedeniyle 
çıkarılmalar ve yine Gemlike 
taşınma seçmen hakkını ka- 
zannalarla daimi seçmen kü
tüğüne yeniden ^yazılacaklar 
ve çıkarılacak kişiler tesbit 
edilmiş olup karara verilmiştir.

il 975 daimi seçmen kütük
lerinin yeniden yazım işleri 
ile vazifeledirilenler tarafından 
süratle yapmaktadır.

Encümende Karara 
Bağlanan Çay Kahve 
Fiallarının onayı 
Kaymakamlıkta 
Günlerdir Bekletiliyor

Şekere yapılan yeni zam
dan senra Gemlik Küçük Es
naf ve Sanatkârlar Derneğince
Belediyeye yeni çay kahve 
fiat listesi önerilmiş ve geçen 
hafta toplanan Belediye En
cümeni yeni fjatları saptamış
tı.

Encümence saptanan yeni 
fiatlar kaymakamlığa onaylan
mağa gönderilmişsede bir 
haftadır tüm beklemelere 
karşın olumlu veya olumsuz 
bir karşılık verilmemiştir.

Bu durum Gemlikli kah-

Günde 20 bin ekmek 
yapacak kapasiteye sahip 
Gemlik Belediyesi Ekmek Fab
rikası yarın törenle hizmete 
girecektir.

Belediyenin Pazaryerinde 
binasını yaptırdığı ve daha 
sonra motor akşamını 20 
yıllık kira karşılığı işleticiye 
bıraktığı ilçemizin en modern 
ekmek fabrikasının açılışını 
Belediye Bşk. İbrahim Akıt 
yapacaktır.

Polis
Teşkilâtının 
130. Kuruluş yılı 
KUTLANDI

Polis teşkilatının 130. 
Kuruluş yılı 10 Nisan Perşembe 
günü ilçemizde de kutlanmıştır.

Perşembe günü Emniyet 
Amirliğinde, emniyet mensup
larının katıldığı bir tören yapıl
mıştır. törende Atatürk anıtına 
gidilerek çelenk konmuş, saygı 
duruşunda bulunulmuştur.

Aynı gece ise Terme O- 
teli Lokantasında davetliler ve 
Gemlik Emniyet Teşkilatı 130 
Kuruluş gününü eğlenere 
kutlamışlardır.

vehanecilerce hayretle kaşılan- 
mış bunu engelleme olarak 
nitelendirmişler ve «Şekere 
yapılan zamlar ile hayat pa
halılığı karşısında yetkinler 
Küçük Esnafı korumak için 
biran karar almalıdılar» demiş
lerdir.

Öte yandan kahvehaneler
de çay - kaeve ftatlan onay
lanmadığı halde 75 kr. tan 
satılmağa devam edilmektedir.

Hürmet Baltacı ve Zihni 
Danış adlı işleticilerin kirala
dıkları Belediye Ekmek Fabri
kası makine aksamının 300 bin 
liraya mal olduğu açıklanmıştır.

Ekmek Fabrikasının açıl
masından sonra Gemlik ve 
çevresi ekmek sıkıntısı çek- 
miyecektir.

Belediye Araçlarına
Gara) Yapıyor.

Gün geçtikçe çoğalan Be
lediye motorlu araçlarını de
ğişik yerlerde barındırmanın 
güç olması nedeniyle Hain 
Paşa Mahallesindeki Beledi
yeye ait bir arsada yeni bir 
garaj yapılacaktır.

Atatürk ilkokulunun kar
şısında yapılacak olan yeni 
Belediye Motorlu Araçları ga
rajı için yıkım çalışmaları baş» 
lamıştır.

YSE Yol Çalışmalarını 
SÜRDÜRÜYOR

Bir süre önce YSE tara
fından başlatılan köy yollan 
onan m ve köprü yapım ça- 
Iışmalarma hızla devam ediL 
m ektedir.

Fevziye - Hamkfiye - Kabr- 
h - M erat oba Köyleri yolluy
la bu köyler arasındaki bo
zuk köprülerin orana» ve ye
niden yapm cahsmaian de
vam ederken Fevziye - Hami- 
diy e - Kabrii arasındaki yol o- 
nanm çahsmalan bâtkSmösbr.

YSE yol çahşmaianraıö* 
nümüzdeki hafta içersinde bi- 
tkileceği sanokyor.
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Parlamentonun onuru büyük yara aldıktan son
ra yarın (bugün) güven oylaması yapılacak. Ak ile ka
ra son anda ortaya çıkacak. Son anda diyorum, çün- 
kl halkın, halk temsilcilerine güveni kalmadı. Bek
lenmedik anlarda uruç hareketi yapılarak verilen 
sözler, yapılan antlaşmalar halkın gözlerine baka
rak bozuluyor. Bu nedenlerle güven oylamasının 
ne olacağı belli değildir diyorum.

Cephe hükümetinin programı hakkında günlük 
basında çok şey yazıldı, söylendi. Buna karşı yine 
bu programın neler getirip getiremiyeceği tartışı
lır. Hele birde oylama sonuçlanır hükümet güven 
oyu alırsa bu eleştiriler gereklidir deriz.

Program genel kapsamıyla bol vaadlarla dop
dolu. Bu vaadların başında gübre fiatlarının ucuz
latılması, yatırımların hızlanması, (fıkaralığın) yok
sulluğun yokedihnesl, muhtarlara maaş bağlanması, 
seçmen yaşının 13 e indirilmesi, TRT nin tarafsız- 
laştırılması ve «milli ahlâka zarar verici yayınları
nın durdurulması,» kıdem tazminatlarının yükseltil
mesi gelmektedir.

Temelde bu programın büyük bir bütünlüğü 
CHP nin 1973 Ak günler seçim bildirisinde mevcut 
olan hükümlerdir, örneğin; seçmen yaşının 18e 
İndirilmesi, -düne dek sağcı partiler buna karşı çık
maktaydılar, Ktdvm tazminatlarının yükseltilmesi, 
taban patları politikası gibi . . ,

Gübre fiatlarının ucuzlatılması konusunada bir 
aldatmaca, göz boyamaca ve oy avcılığı yatmak
tadır.. Biliniyorki devlet bugünkü satışlardan mil
yonlarca lira zarar.etmektedir. 1975 bütçesi milyon
larca lira açık vermiş bir durumdayken gübre patla
rının ucuzlatılması enflasyonu aslında daha da art
tırır Gübrenin geniş halk yığınlarınca kullanılma
sını Cephe Hükümeti oy oyunu yapmaktadır.

Yine protokoldeki “Ahlâk Dersleri ilâhiyat fa
kültesi, Y. İslâm Enstitüsü ve İmam Hatip Okulla
rı mezunlarınca okutulacaktır" denmektedir. Eği
tim ve öğretimi, Öğrenci psikolojisini, okulların sos
yal ^bünyesini bilmiyen, eğil olmıyan kişileri okul
lara sokmak dini politikaya alet etmenin somut 
bir simgesidir,

TRT konusundaki önerilerde bugün TRT dev
letin ve milletin bütünlüğünü sarsıcı cumhuriyeti 
tahrip edici olarak tanıtılmaktadır. Bu tür baha
nelerle TRT Cephenin propaganda aracı haline 
getirileceği anlaşılmakta ve kuşku duyulmamak el
de değildir.

özel sektöre sınırsız ödün vermekle, halta mo
tor sanayii bile özel sektöre devretmekle Cephe Hü
kümetinin sermayenin koltuk altında yaşadığının 
güzel bir kanıtıdır.

öz olarak Cephe Hükümetinin programının 
gerçekleştirilmesi olanaksız, plansız, enflas
yonu hızlandırıcı ve oy aycılığı temeline dayanan 
gerçeklerde n uzaktır.

dış
Yüfeencı 
Sermayeye 
Karşı Güler Yüz

Amerikan hükümeti, 
yabancı sermayeye karşı 
güleryüz göstermeye baş
lamıştır. Bunun nedeni dış 
ödemeler dengesindeki açı
ğını kapatmaktır.

Ticaret Bankaları, ya
bancı sermayeyi çekme yo
lunda çalışmalar yapmak
tadır. The Case Manhatten 
Bank v< Morgan Guaranty, 
mümkün olduğu kadar az 
parayla yatırım yapmak is
teyen Avrupalılara özel bir 
hizmet sağlamakta yarış 
halindedir. Bunlardan başka 
Barciays Bank International 
gibi sayıları gün geçtikçe 
artan Avrupalı malî kuru
luşlarda Birleşik Amcı ikada 
çalışarak müşterilerine ayak 
uydurmaya çalışıyc ılar.

haberler
Yabancı firmaların çoğm 

Amerikada Sendikaların za
yıf ve ücretlerin düşük olda 
ğuGü ney dağa eyaletlerinde 
çalışmayı tercih ediyorlar.

Amerika Birleşik Devlet
leri bu çılışmaiardra mem
nun görünmekte ve böylece 
Dış ödemeler dengesinde 
ferahlık yaratılacağı kanı
sını beslemektedir.

Son olarak A Jnao«aca 
Krupp CrasaMnın W Not
erde» fmıusM böyfek hm» 
ederifcA MtUAAUDH tea» 
maktadır.

İRAN
AVRUPA 
SANAYİİNDE

TARH AN - îran son 
yıllarda Petrolün getirdiği 
zenginliklerin semeresini, 
Avrupa sanayiini ele geçir
mekle alma yolundadır.

İran Şah’ı Avrupa ve 
Amerikada geniş yatırım
lara girmekte ve bir çok sa
nayi kuruluşlarını ele geçir
mektedir.

Şah verdiği bâr 4rwfM 
Mercedes fabnkalanMI or
tak olduk \ «tandaşienmMM* 
Hayat seviye» vrils M* 
bin Mercedes araba alandk 
düzeye utaşnuçUt- Mcm» 
de» firması yılda M* htft 
araba imal etmektedir Mi 
bunun 1/3 ünü alsdaİMNt 
demiştir.

Avrupa ve A»rrbs1|s 
bir çok şirketlere vatvan 
yapmayı düşündüğün» söy
leyen Şah, gavnaıraknlaya- 
tırıtn yapmayı d ulu namdı- 
ğini de sözlerine ekiemişrit

Gemlik Körfezi 
Okuyunuz ve 
ABONE OLUNUZ

şiir köşeşi
DUVARLARA

Seviyle dolu dünlerimi düşlüyorum

Şali umutsuzluğumla yarınlara

Somut dizelerle gûçiûyorum

Alaca karanlığa değin süre çelen anılara 

Fukara bacası:l:ğı zavallı kanlara

Ne oldum delisi delikanlılara

Sabit fikre sap'anık genç kızlara

Sözde ideal • otoriter babalara

Usta kalemle kusulan sab-piz çecvHara 

Bir bütünde kplanaa tös soysszhra 

Es geçilen gerçekleri işiryeras 

Acısından gocunan cznel akarlara

fikri ATEŞ

RAMSIZLIK
Çekirge durur durur da S’-çranaş

Oysa dikenler dökülür geceye sıçrayansa

Uzar uzar da eOeria / ha'ksıziığunâa» 

Birtârli baskılara zincir man

İhsan TOPÇU

Köpekler ve insonto
Kopek derya*, doydeğsEs b&r 

Cek'lrr kir köşeye kej~lcma. 

tasan eeysaz.

Karnı deysa. çâıi aç 
îoarakhr ®sa ââz— 
Keşke Köpek o-sayd ■- j

İsraaS BAYRAKTA*
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Gayrimenkulun AçAortmı te] 
Gemlik fcrn Memurluğundan

Dosya No.: 974/125 T.

Satılmasına karar verilen gavrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı .
Gemlik tapu sicilinin 29. 12. 960 tarih Cilt: 137, sahife: 14 ve 82 numarasında 

kayıtlı Gemlik Kurtul Köyü Kurtul mevkiinde kain, 1356 metre kare mikdarh gay
rimenkul her ne kadar tapu sicilinde jandarma karakolhanesi ve bahçesi olarak ka
yıtlı isede; yapılan takdiri kıymet muamelesi sırasında, gayrimenkuldu ekime elveriş
li tarla vaziyetinde bulunduğu, etrafından ark suyu geçtiği ve eski Bursa şosesi ü- 
zerinde olduğu görülmüştür.
KIYMETİ: Bilirkişi tarafından gayrimenkule 15.000.— lira kıymet takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 12/5/1975 Pazartesi günü saat 11.00 den 11.30a kadar GEMLİK İCRA । 
DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 22/5/1975 Perşembe günü aynı yerde ve 
Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların I 
alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

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

3 — ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (-}-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1974/125 T. sayılı dosya numarasıyle me-j 
morluğumuza başyurmaları ilân olunur.

10/4/1975

(1c. If. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

GEMLİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
1- 198,896 52 lira keşif bedelli rıhtım üstünün ve 

ön kısmının beton kaplaması işi şartnamesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- Muvakkat teminatı 11,195,00 lira olup, ihalesi 
30 Nisan 1975 Çarşamba günü saat 16.— da Belediye
de yapılacaktır.

3- ihaleye iştirak için üç gün evvelinden iştirak 
belgesi alınması gerekli olup, 2490 sayılı kanun hüküm
leri dahilinde hazırlanacak teklif mektupları bir saat 
evvelinden komisyona verilecektir.

4- Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Basın 1

(AĞIN YENİLİĞİ
8 Saniyede 

Fotokopi acele 
fotokopi 

işleriniz İçin 
FOTOŞEN
Demirsubaşı Mah Semeciler 
Yokuşu 19/A GEMLİK

İLÂN

Umurspor Gençlik Derneğinin Senelik normal Genel Kurul Toplantısı 24. 4. 1975 
tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 20.30 da Çarşı içindeki Necmettin Sezgiç'- 
e ait Kahvehanede aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşriflerini rica ederiz. YÖNETİM KURULU
GÜNDEM i
i - Açılış 2 - Kongre heyeti seçimi 3 - Faaliyet raporunun okunması 4 - Yönetim Ku

rulunun ibrası — 5 - Yeni İdare Heyeti seçimi — 6 - Dilek ve Temenniler — 7 • Kapanış.

ÇATAK THHAfİH
Çeşitleriyle Hizmetinizde

Ali ÇATAK
Gazino arası Kuyumcu Karşısı GEMLİK
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SORUMLU MÜDÜR 
E HOL GÜLER 

SAHİBİ
E. GÜLER-II. GÜLER

İdare yeri $ Şirin paeap 

tel. Tirr — gemlikgemUik

dolayısıyla telgraf ve telefonla acımızı paylaşan, 
cenaze törenine katılan, evimize kadar gelerek baş 
sağlığı dileyen bütün akraba, dost ve hemşehrile
rimize şükranlarımızı saygı İle cırzaderiz.

••••eoeo9ocooo©oooo©ooooooooccoooocs
Sayfa : 4
•©oooooo©5©o©o©©©©o©o©59©©©fiooooo3o©©c

TeŞEKKUB
smlzln Değerli Varlığı

AHMET DOSTER’in
i vefatı

Yönetim Kurulu

seçimi
6 —

iV. 
69$

Hastalığı esnasında zirayetine gelen,

MUTFAK

GEMLİK BAYİİ

Üç Kardeşler Ticarette

Yaz Sezonu Yaklaşırken

Kongre Duyurusu
Töb-Der Gemlik Şubesi Bşk.

Derneğimizin yıllık olağan Genel Kurul top
lantısı 26. Nisan 1975 Cumartesi günü saat 14.00 de 
Dernek lokalimizde aşağıdaki gündem gereğince ya
pılacaktır.

Üyelerimizin toplantıda hazır bulunmaları du
yurulur.

GÜNDEM :
1 — Açılış
2— Divan seçimi ve saygı duruşu
3— Yönetim ve Denetim Kurulları çalışma ra

porunun okunması
4— Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
5— Yeni Yönetim ve Denetim Kurul üyelerinin

Genel merkez temsilcisi seçiminin Yönetim
Kuruluna bırakılması hk. karar .alınması

7 — Eleştiriler, Dilek ve istekler
8 — Kapanış.

lS»

«I 
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GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Gazetemize gönderilen yazılar yayınlansın veya ya 
vınlanmasın geri gönderilmez. Gazetemizin yıllık abon 
man tutan 16.00 TL. dır.

Dış ülkeler yıllık abonman tutan 40.00 TL dır.

İLANLAR

8

â'

cak
1191 sayılı basın ilan yasası gereğince yayınlana* 
resmi ilânlar sütun cm. 2OTL. Mah. ilânları sütun

|£| cm. 10 TL Özel ilânlar pazarlıkla • alınır. &

MARLEY YER DÖŞEMESİ 
HA Lifim veli» Hail ve Yolluk
GIIHEY SANAYİ Pelüş Halı ve Divan Örtüsü

Presiz / Evsan
BUZDOLABI

Üç Kardeşler

Ticarette

TEL: 172

ALEMDAR
Dikiş Makinalarl

Evsan Buzdolabı

ÇATAK TUHAFİYE
Yeni Çeşitleriyle müşterilerinin Hizmetine Giriyor!

Yazlık spor gömlekler - İnîrajıor Bluzlar Trevera Çeşitleri I 
İç giysileri ERTAN Trikoları - Örme iş inîraporlın Erkek ve I

Kadın giyim çeşitleri

Ali ÇATAK
Gazino Sok. Kuyumcu Karşısı GEMLİK
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PTT Binası Yapımı 
ihale Ediliyor.

Ulusni Egemeni ve Çraft
Bayrama Çarşamba 6M
KUfLANACAK

icem*w» atardır repn'i 
hvMNHtn ram PTT ıhd 
tara âtantawenr

Gerait hattann buzu* ©I- 
Mk çoraba» tMterpn jccn 
ara» üNaracm» yacacvM lu®»- 
Stara rahip ©birayım içemu 
UT® n»v3pıijc3K /eri &tHMs:w 
JB iDOTınora cevap a®rv- 
®K otar oramatık uırca» bu- 
tanacsM ir. Boytac* GamMı’in 
ân telefon derdi sona <>re- 
■K atacaktır

3C0 a>2 fik bir atanda 
IbautacaK olan /eri PTT bı- 
taranın «asıf bedel» 4 073.042 
İL alarak saptanmış ve ka
lak arf uoulu 4e eksiltmeye 
fkanlmısnr.

Bu <cnuda kendisi ile 
görüştüğümüz Gemlik PTT 
Müdüri Mustafa Kâhya şu

Uçur Sanda
TAT Genel Müdürü
Mu

Kav Orrran Sanayi Genel 
Müdüre Uğur Şarda, bir KOÇ 
Makfing kuruluşu olan TAT 
Korser/e fabrikası Genel 
Müdürlüğüne atanmıştır,

TAT Konserve Fabrikasının 
'ıruluşıjrdan bu yana Genel 
Miidürtüğünü yapan Visalettin 
Vaıda/ra başka bir göreve 
aarces» nedeniyle KAV Kib* 
tat Fabrikacının sevilen M udu- | 

ra TAT Ger af Müdürlüğüne 
getirilmiştir.

bilgtteri vermiştir, *Y*p<tacak
olun yere PIT btaras» tema- 
iren modisn ayçt1 - asLi do- 
'•ufî-acağı ■ : tx GemlA'm u- 
cun vlr sonraki ihtiyacını 
da kaışıfec^k bir plan dahi- 
ıırde yapılar*c»r. Sina 2 kat 
b .Hacakhr Ah **t kalorifer 
kazartarram bulunduğu Lo- 
üm ©tanktır. Zemin katta 
rar. islet yer atacak, 1. katta

Çay 60 - Kahve 75 kr. oldu

Çay ■ Kahve Harlara Onaylandı
Kahvehanecilerin ve hal

kın g.nlerd.r beklediği çay 
kahve ve meşrubat hatları 
Kaymakarr.’ıkta kurulan kurul 
ca onaylanmıştır

Belediye Eencümeninin 
31-3-1975 tarihinde aldığı fi 
at tarifesi kararı Kaymakamlı
ğa incelenmek üzere gönde- 
rrtmışjr. Kaymakamlıkta Tahri 
rat Katibi, Mal Müdürü, Hü
kümet Tabibi, Ziraat Teknisye 
ni. Veterinerden kurulan ku
rul, 14-4-1975 tarihinde top 
(anarak çay, kahve, meşrubat 
ve muhallebicilerin fiat tarife

Liman Başkanı 
İzmit’e Alindi

Gemlik Liman Başkanı 
Muarrmer işgüden İzmit Li
man Başkanlığına atanmıştır.

İlçemizde iki yıldır Liman 
Başkanlığı görevini yürüten 
Muammer İşgüden önümüz
deki günlerde Izrr it'teki göre
vine başlıyacaktır.

D. S. 4 de 

otamotlk santral, şehirler ara-
sı konuşmalar servisi, 2. kat
ta teknisyenler bölümü, ay
gıtlar vo müdür lojmanı yer 
atacaktır. Yeni binanın 1,5 yıl* 
sonra hizmuie açılacağı sa
nılmaktadır. Yeni bina hizme
te girdiğinde Gemlik Telefon 
sorunu sona ermiş olacaktır. 
3000abonmanlık santral için 
yekelerden söz aldık » 

lerini görüşerek karara bağla
mıştır.

Karara göre: Kahvehane
lerde çay 60 kr. kahve 75 kr. 
gazinolarda çay 65 kr kahve 
75 kr. Yazlık bahçelerde çay 
90 kr. kahve 100 kr. olarak 
kabul edilrriştir

BELEDİYE EKMEK FIRINI AÇILDI
Belediye Ekmek Fırını geçen pazar günü törenle açıldı.

Açılışı yapan Belediye Bşk- İbrahim Akıt «Yeni Fabrika 
Gemlik ve köylerinin ekmek sorununu sona erdirecek, ek
mek sıkıntımız bitecektir.» elemiştir

Altta ilk hamuru hazır
layan işçiler ve halk görülüyor.

'Ulusal Eğemenlik ve 
Çocuk Bayramının 55. yıldö- 

I nümü 23 Nisan 1975 Çarşam
ba günü törenlerin kutlanacak
tır.

Bayram 22 Nisan 1975 
> Salı günü saat 15oode baş- 
g lıyacak resmi daireler tatile 
i girerek, bütün ilçe bayraklarla 
; donatılacaktır. Tören 23 Nisan 
i 1975 Çarşamba günü saat 9 
j da protokole katılacak kişilerin 
i teşekkül temsilcilerinin, okul 

müdürlerinin ve her okuldan 
iki öğrencinin katılacağı kut- 

I lama ile başlayacaktır. Atatürk 
büstüne çelenk konması ve 
saygı duruşundan sonra, is
tiklal Marşı ile bayrak töreni 
yapılacaktır.

İstiklâl Mars'ından sonra 
Kaymakam, Garnizon Kuman
danı, Belediye Başkanı ve 
İlköğretim Müdürü tarafından 
okulların, kuruluşların ve hal

kın bayramı kutlanacaktır.
Bayram günün önemini 

belirten konuşma ve şiirlerin 
okunmasıdan sonra yapılacak 
geçit töreni ite sona erecektir

uL'

Köy Okulları
2 Mayısta Kapanıyor

Her yıl Nisan ayında top
lanan İl İlköğretim Kurulu 
bu yıl da Bursa Valisi Sedat 

| Tolga'nın başkanlığında top
lanarak okulların açılış ve ka
panış tarihlerini saptamışlardır.

Buna göre bu öğretim 
yılı köy ilkokullar 2 Mayıs 
1975 tarihinde yaz tatiline 

| girecektir. 1975 -1976 öğreiim 
yılında Şehir ve Köy İlkokulları 
15 Eylül 19'/5 tarihinde bir
likte açılacak ve okulları 31 
Nisan 1975 tarihinde kapana

caktır. D. S. 4 de
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KÖY ENSTİTÜSÜ MARŞLARI

«17 Nisan» tarihi, Türk Milli Eğitiminin en 
değerli kuramlarından biri olan ve daha sonra si
yasal baskılarla kapatılan "Köy Enstitu^^min kuru 
luş günüdür.

Bu tarih bugün de kenw çıkar dünyasına uy
gun gelmiyenlerce haletlendiği gibi, ilerici, toplum 
cu aydınlarca sevgiyle anılır, 17 Nisan da törenler 
düzenlenerek, özelştiriler yapılır, Köy Enstitüleri
nin toplumumuza kazandırdıkları anımsanır.

Mustafa Kemal’in Türk Köylüsü hakkında ki 
«Türkiye’nin sahibi ve efendisi kimdir ? Bunun ce
vabını derhal ve birlikte verelim : Türkiye’nin ger 
çek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylü
dür. O halde, herkesten daha çok refah mutluluk, 
ve varlığa hak kazanan ve lâyık olan köylüdür.» 
Görüşü Köy Enstitülerinin kurulmasına ışık olmuş
tur. Yıllardır savaşan, horlanan ezilen, hep sömü
rülen Türk köylüsü kalkınmak ki ulus kalkınsın di
yor du Mustafa Kemal.

Kalkınmanın temelini eğitim oluşturû. 1934 
yılında 40 bin köyde 5.000 okul 67'86 öğretmen 
vardır. 2 milyon köylü çocuğundan ise ancak 300 
bini okuma olanağına sağipti. Cumhuriyetin 10 yı
lında ise 40 bin köydeki II milyon insanın % 2 si 
okuma yazma bilmekteydi. Bu doğal olarak acıklı 
bir haldi. Bir ülkenin °/0 80 ini oluşturan köylü
den yüz kişide iki kişi okuma yazma bilirse, o ül
keden kalkınma beklenemezdi. Köy Enstitülerinin 
kuruluş amacının başında eğitim yoluyla köyü can 
[andırmak geliyordu Köy Enstitülerinin kurucusu 
I. Hakkı Tonguç kuruluş amacını şu sözlerle belir 
tiyor i «Köyü canlandırma işi alışı gelmiş sıradan 
bir ilköğretim sorunu değildir. Eğitim yoluyla kö- 
yü canlandırmak, modern anlamda ilköğretimi kö-
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KÖY ENSTİTÜLERİ MARŞI (2)

ye mal etmekle sağlanabilir. Her 
durumda, başka bir hayat düzeni 
kalmış olan köye okulla beraber 
teknik bunların çeşitli araçları,

bakımdan
içinde 
sağlık, 
modern

ekonomik bilgi götürmiyecek olursa yalnız 
yazmaya önem veren bilgi okulu İle köyü 
dıramaz. Köyü canlandırma meselesi her

bunalıp 
modern 
kültür, 
okuma

canlan* 
şeyden

önce bu savaşa katılacak elemanı yetiştirme soru
nudur.» Bu amaçlar ışığında kurulan «Köy Enstitü 
feri» 1946 yılı sonlarında 544,2 öğretmen, 8756 
eğitmen, 521 sağlık memuru çıkarmıştır. Böylesine 
köy kalkınmacına etkili eleman yetiştiren bu ku
rumlar 1946 milletvekili seçimlerinde toprak ağası 
nı kayıran siyasi kadronun boy hedefi ve seçim 
slogunu haline gelince CHP nin tutucu kanadın 
ca da yıpratılınca ancak, 6 yıl yaşayabildi.

Bugün eğitim sorunumuz çözümlenmemişse, bu 
gün köylümüz kalkınamamışsa, bugün daha karasa 
banla çift sürüyorsak, bugün İlkokulu bitiren mil
yonlarca yavrumuz ezberlediği kuru bilgiyi ertesi 
yıl unutuyorsa, bugün toplumumuzun % 45 i

D. S. 4 do
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Sürer, eker, biçeriz güvenip ötesine 
Milletin her kazancı, milletin kesesine* 
Toplandık baş çitçinin, Atatürk’ün sesine 
Toprakla savaş için Ziraat cephesine

Biz u’usal varlığın temeliyiz, köküyüz* 
Biz yurdun öz sahibi, efendisi, köylüyüz.

İnsanı insan eder, ilkin bu soy? bu toprak 

En yeni alei'e/le en içten çakarak, 
Türk için yine yakın dünyaya örnek olmak, 
Kata dinç el nasır!1, gönül raha', alın ak.

Biz ulusal varlığın temeli/ir, köküyüz. 
Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyü;-

Kuracağız öz yurtla dirliği, düzenliği.
Yıkıyor • engelleri ulus egemenliği.
Görsün köyl,er bolluğu, rahatlığı, şenliği. 
Bizimdir o yenilmek bilmiyen Türk benliği.

Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz.
Biz yurdun öz sahibi, efendisi, köylüyüz.

(I) Söz : Behçet Kemal Çağlar, 
Müzik : A. Adnan Saygın.

Bu marş k. enstitülerince benimsenmiş, 
enstitülerin ortak marşı olmuştur.

(2) Türkçe dersi uygulaması ürünü, 
Müzik s Bedri Akalın

YABANCI FİRMALARIN

İŞ ALANLARI
Bir çok Avrupa firması 

Amcrikada doğrudan doğ
ruya kendi fabrikalarını 
kurarak iş alanına girmişler-

1973 de yabancı fir
maların, Birleşik Amerikada 
sahip oldukları iş alanları 
sadece % 2 iken bu mikdar 
bu gün çok fazla artmıştır, 
japoııya Newyork’un Aub- 
urn semtinde 7 hektarlık 
bir alanda 18 Milyon do
larlık bir Çelik Fabrikası

Aynı yolda aynı emek, 
Gönüllerde bir tek dilek 
Türk köyünü önde görmek 
Türk köyünü önde görmek

Engelleri asıyoruz 
ülkümüze koşuyoruz

Mehmetçiğin oğlu kızı 
Atatürk'den aldık hızı 
Başarırız kavgamızı 
Başarırız kavgamızı

Engelleri aşıyoruz 
ülkümüze koşuyoruz

KÖY ENSTİTÜLERİ MARŞI (3)
Karanlıkla çengimiz var
Savaşalım arkadaşlar
Kafamızla kolumuzla
Eriyecek dağlar taşlat

Cennet vatan bakir toprak 
ürün olsun kucak kucak

Gün doğuyor ufuklardan
Baharlar bizi bekliyor
Savaş yolunda tanrılar
Bahtımızı çiçekliyor

Cennet vatan bakir teprak

Çiçek olsun kucak kucak

(3) Söz : Şerif Baykurt, 
Müzik : Fuat Koray

kurmaktadir. Alman Farb- 
werke Hoechst AG firması 
da Amerikada America 
Heochst Corperation kolunu
geliştirmiş ve 
dolara çıkacak 
Kimya tesisi 
açıklamıştır-.-

100 milyon 
bir Petro 
kuracağını

lan Sırt güzelliği y anşmasım 
Rus asıllı 32 yaşındaki Lollî 
Petrovna kazanmış elvp 
Almanyanın en iddialı sırtı 
unvanı verilmiştir.

Bu yıl Sırt güzelliği» 
kazanan Lolly ye, yarışmayı 
düzenleme komitesi tarafı**

Bunlardan başka Volvo
Volksvagen firmaları da

îçme teşcbbüsündedir.

SIRT GÜZELLİĞİ
MÜNİCH- Almanyada 

her yıl Paskalya şenliklerin
de sırt güzelliği yarışması 
yapılmaktadır. Bu yıl yapı-

dan Altın içinde

levizyon ve son model l»s 
lüks Mercedes Araba hediye 
edilecektir.

Bacak güzelliği, yiz 
güzelliği gibi bu güne kadar 
alışılmış yarışmalar yaranda 
Sırt güzelliği yarışması yem 
bir renkli yarışma türü orta* 
ya çıkarmış bulur, maltıdır
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İLAN
GEMLİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1- 198,896.52 lira keşif bedelli rıhtım üstünün ve 
ön kısmının beton kaplaması işi şartnamesi gereğince 
kapalı zarf usûlü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- Muvakkat teminatı 11,195,00 lira olup, ihalesi 
30 Kısan. 1975 Çarşamba günü saat 16.— da Belediye
de yapılacaktır.

3- İhaleye iştirak için üç gün evvelinden iştirak 
belgesi alınması gerekli olup, 2490 sayılı kanun hüküm
leri dahilinde hazırlanacak teklif mektupları bir saat 
evvelinden komisyona verilecektir.

4- postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Basın 2

Nacaklı Suyunu Gemlik’e Getirme 
Derneğine Yapılan Yardım Listesi

Yardımı yapanın 
Adı ve Soyadı

iki yıllık 
Yardım miktarı

Mesleği Lira

Hüseyin Avcı Tüccar 60000
Galip An Müteahhit 52800
Bilâl Kara *» 24000
Kâmil Sertkaya 24000
Faik Avcı Iş adamı 24000
İsmail Yıldırım Tüccar 12000
İlkokul Öğretmenlerimiz İlköğretim Müd. 8600
İsmail Kahraman Kavaf ’ 6000
Ali Sertkaya Ta ksi Yazıhanesinde 4800
Ahmet Ceylân Eczacı 3600
Memduh Okter Zeytinci 3000
Ersen Elpen Tuhafiyeci 2800
Necati Aşkın Lokantacı 2400
Mehmet Ülkü Zeytinci 2400
Genrağa Ünal Biriketçı 2400
Abdi Dalsal - 2400
Ömer Köse Şoför 2400
Emine Kalfa Sarraf 2400
Mehmet Mete Terzi 2400
Hikmet Yıldırım Tuzcu 2400
Fazıl Çavdar Kavaf 2400

ZATÎ İLÂNI
Eskişehir Trafik Şubesi Müdürlüğünden 1969 

model 26 DC 738 plakalı Otobüsün ruhsatnamesini 
zayi ettiğimden yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur.

Şeydi YENİLMEZ

İLÂNI
Erzincan Trafik Bürosundan almış olduğum 

4339 nohı şoför eğliyetimi zayi ettiğimden yenisi
ni alacağımdan etkisinin hükmü yoktur.

Mehmet ÖREN
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.Memleketimiz bir tarım 
ülkesi olup % 66 sı köyler 
de yaşamaktadır. Bugün ül 
kemizin daha henüz el değ
memiş kırsal alanlar işlene
cek günleri beklemektedir. 
Geçmişteki, hatta bugünkü 
yurt ekonomisindeki en ge
niş yeri tarım ürünleri al
maktadır. Bu nedenle kal
kınma planları kırsal alan 
lara yani köye yönelik ol
malı vs evvelâ köylü sorun 
ları ele alınmalıdır.

Bugün köylümüzün in
sanı ağır yaşam şartları 
yüzünden bütün sosyal gü
vencelerden ve kendisi için 
en doğal hak olan çalışma 
nın karşılığını almak gibi 
olanaklardan tamamen yok

sun, fakir bîr hayat sürdür 
mektedir. Köydeki bu fa
kirliğin ve yoksulluğu, su
lama tesislerinin azlığı ve 
toprak parçalanmaları orta 
ya çıkarmaktadır. ilkel ta
rım usülleride verimi düşür 
mektedir. Bu kırsal alanın 
fakirleşmesinde rol oyna
yan en önemli etkendir.

Planlı çalışmalar yerin 
de yapılan toprak reformla 
rı ile köye yeteri kadar 
toprak modern tarım aletle 
ri, en iyi tohum ve yine 
yeterli sulama tesisleri gibi 
olanaklar ve köyün kendi 
kendine yeterliliği sağlanma 
İldir. Bunun yanında köy 
halkı temelden eğitilmeli, 
bütün sosyal yardımlar ve

güvenceler i!e devlet temi
natı altına alınmalıdır.

Fakat bugün bu soran 
lann hiçbiri yerine getiril 
memiştir. Yoksul ve istik
balden ümidi olmayan kır
sal alan insanı en azından 
çocuklarının istikballeri i- 
çin varını yoğunu satıp 
kentlere gelmektedir. Böy- 
lece memleketimizin büyük 
yerleşme alanlarında alt ya 
pı tesislerinden yoksun ge 
ce kondu problemi ortaya 
çıkmaktadır. Yalnız »orun 
böyle kalmamakta hızla bü 
yümektedir* Üretici duru
mundan tüketici durumuna 
geçen bu insanlar kentin 
yaşamımda ters yönde etki 
İçmektedir.

lâiiEi ra döşemesi
bili fi El s velür M ve Yolluk 
OİIEI Silili Pelüş Mı ve Divan Örtüsü

Presiz / Evsan 
BUZDOLABI

Üç Kardeşler
Ticarette
TEL: 172

Evsan Buzdolabı 
ALEMDAR

Dikiş Makinalarl 
Üç Kardeşler Ticarette
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S1KÖRFEZ
İdare yeri : Şirin pasajı 

TEL.: 797 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı : Körfez Basımevi
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İLÂN
PTT Genel Müdürlüğünden

1 ) 4.073.042.50 TL. keşif bedelli Gemlik PTT^Bjn.^sı^ İnşaatı işi kajjah zarf usu
lü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.

Geçici teminatı 135.941,27 liradır.
2 ) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve I 

Balıkesir PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir.
3 ) Eksiltme 7.5.1975 Çarşamba günü saat 16.00 da Genel Müdürlük eksiltme 

kurulunca yapılacaktır.
4 ) îstliklilerin 2.5.1975 Cuma günü saat 17.30 a kadar eksiltme şartnamesinin 12. 

maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdürlüğe baş- : 
vurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir.

5 ) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat 
15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İsleri Dai- i 
resine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir

6 ) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte ser- ı 
berttir.

17 NİSAN
ma yazma bilmiyorsa, bugün milyonlarca kişi tüke
tici duruma gelmiş ise bunun nedeni Köy Enstitüle 
rinin kapatılması ve öğretmenlerin masa adamı o- 
larak yetiştirilmesi ve öğrencilerine toplumuna yal
nız okuma yazmayı öğreten kişi olmasından ileri 
gelmektedir.

Eğitim sistemimizde üretime, iş eğitimine ö- 
nem veren değişiklikler yapılmalıdır. Kısacası «koy 
lüyü ülkenin efendisi» yapabilmek için Köy Ensti
tüleri yine kurulmalıdır.

Basın A— 7539 — 3

Köy Okullan
Bu yıl Talim ve Terbiye 

Dairesince yapılan ilkokullar 
yönetmeliğindeki değişiklerle 
5. sınıflarda yıl sonu sınavları 
kaldırılmıştır. Yıl içinde başarı 
gösteren öğrenciler okulların 
kapanmasıyla diplomalarını 
alacaklardır. Başarısız öğren
ciler ise, başarısız oldukları 
derslerden kurslara alınarak 
yetiştirilecekler ve kurs sonu 
basan gösterenler, öğretmen
lerin de kanaatlan alınarak 
diploma almaya hak kazana
caklardır. Başarı sağlayama- 
yalar ise sınıfta kalacaklardır.

Muammer İşgüden’in 
atanmasıyla boşalan Gemlik 
Liman Başkanlığına Mudanya 
Liman Başkanı Turgut Yakup- 
oğlu'nun atandığı öğrenilmiştir.

İlçemizden yakında ayrı
lacak olan Muammer işgüden 
gazetemiz aracılığı ile Gemlik
lilere şunları söylemiştir:

«Sayın Gemlik'li kardeş
lerim. Pek yakında güzel il
çenizden ayrılacağım. Hepinize

teker teker, veda etmek ister
dim iki yıla yakın bir zamandır 
ilçeniz Liman Başkanlığı gö
revini yürüttüm. Bu zaman 
içinde birşeyler yapabildiysem 
çok sevdiğim ve saydığım sîz
lerin yardım ve işbirliği sa
yesinde oldu.

Gönül rahatlığı içinde ve 
sîzlere sevgi dolu bir yürekle 
ayrılıyorum, giderken hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyo
rum.»

S IteS î®b® MMMSğMn I
B BilMimtir . 1
İ Oüisie |
♦ M i »o W B E H Bg @ıw tnagAkı eteıaaihi 
। ilıtîytıç varılır. ?! i 
s 1 Restaurant Personeli
| 2 Mutfak Personeli

3 Kat Hizmetgahı Bayan
B Müracaat Otel Müdürlüğü |
H TEL : 400 — 600 — 730
O M

Akkaya Ticarette Büroda 
Çalışacak Ortaokul Mezunu 

Bîr katin aranıyor.
Müracaat: Akkoya Ticaret 

Tel:758 —GE M Lİ K
Tüzük Değişikliği

Gemlik İlçesi Kız Enstitüsü Yaptırma Onarma 
ve Koruma Derneğinin adı aşağıda yazılı şekilde 
değiştirildi

Gemlik İlçesi
Kız Meslek Lisesi Yaptırma Onarma ve Koruma 

Derneği, 
Tüzüğü

Madde 1- Derneğin âdı Kız Meslek Lisesi Yap- 
tırma Onarma ve Koruma Derneğidir Merkezi Kız 
Mealek Lisesi binasıdır.

foı Seıoou f ıklisirken
ÇATAK TUHAFİYE
Yeni Çeşitleriyle müşterilerinin hizmetine 

giriyor. Yazlık spor gömlekler—’ntrapon Bluz- 
la.£ Tlevef5 İÇ giysileri ERTAN Tri
koları — Örme iş intraponları Erkek’ kadın 
Çocuk ve giyim çeşitleri.

Ali ÇATAK

Gazino Sok.
Kuyumcu Karşısı

GEMLİK
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Kulüp Rekabeti yüzünden 3 Cinayet İş'.endi

Şsşı Mehmet 
ÖlMlgii

Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramının 55.yıldönümü 
törenlere kutlanmıştır.

Bayrama rengarenk giysileriyle 
katılan iki öğrenci görülüyor

15 Bin Lira 
Değerindeki Piyano 
Liseye Bağışlandı

Gemlik Lisesine değeri । 
15 bin lira olan bir piyano 
bağışlanmıştır.

Cem Ek'in eski belediye 
Baskanlanndan Eşref Dinçer'in , 
ailesine ait değerli bir piyano 
yine ailesinin vasiyeti üzerine 
Gemlik Lisesine bağışlanmıştır.

Su Ürünleri Koop- 
Ençok Balık Veren 
Ortağa !
ALTıM VÜZÜK TAKTI

Su ürünleri satm ve 
Kredi KooprratTi ortakları 
ararında kooperatife en çok 
balık vererek rermaye bara 
jm» aşa» üyesine altın yü- । 
zök armağan etmiştir

Altın yüzük almayı hak , 
eden Kooperatif ortağı Ah* 
met f>inç törende « Koo
peratifçilik balıkçıyı koro
ya» en önemli kuruluştur. 
Bütün arkadaşlarımızın ay 
nı yolu iılameti dileğim- 
dir» demiştir.

İlçemizde Ulusal Ega- 
meniik ve Çocuk Bayramı 
s»at 9.00 da kutlamaların ka
bulü ile başlamış, istiklâl 
Marşının okunmasından sonra 
Kaymakam, Garnizon kuman • 
dîninin ve İlköğretim Müdür
ünün halkın ve okulların 
bayramını kutlaması izlemiştir.

Kıbrıs’ta Şehit Olan Genç Dün 
Törenle îoprağo ferli

23 Nisan günü Kıbrıs’ta 
şehit oian Umurbeyli genç 
dün askeri törenle toprağa 
verilmiştir.

Tahrişine 20 gün kala 
görev yaptığı Kıbrıs GİRNE 
Jandarma Botu/17 ile Girne 
kıyılarında devriyede bulun
dukları bir sırada Rumların 
yaylım ateşine tutularak alnın 
dan vurulan Umurbey'li İsma 
il Turna ve iki arkadaşı heli
kopterle kaldırıldığı Adana As 
keri Hastanesine götürülürken 
yolda şehit olmuştur.

Şehit İsmail Turna, ölme 
dan bir gün önce yazdığı

Bîr İhtiyar Ölü 
Bulundu

Korkunç cinayetlerin sah
ne olduğu İlçemizde haftanın 
1 cinayetinde 70 yaşındaki 
bir adam önca öldürülmüş, 
sonra tanınmasın diye yüzü 
parçalanır ıştır.

Umurbey dör emecinde 
bahçeler arasındaki tek katlı 
evde işlenen cinayeti: Emine 
Doyuran adlı kadının ayrı 
yaşadığı eski kocası meydana 
çıkarmıştır

Orhangazi doğumlu Sü
leyman Ertuğrul (7u) akrabası 
olduğu söylenen kadının evin
de önce silahla öldürülmüş 
daha sonra ise yüzü balta ile 
parçalanmıştır* »

Cinayetin hangi nedenle

Daha sonra günün önemini i 
belirten konuşma İlköğretim | 
Müdürü İdris Yavuz tarafından 
yapılmış bunu okullardan iki
şer öğrencinin şiir okuması 
izlemiştir.

Bayram Okulların geçit 
töreniyle şuha ermiştin.

mektubunda şöyle diyor ; •
« Gönderdiğiniztjpanyı-aldım I 
ama mektubunuzu alamıyo- । 
yorum. Artık mektupta mü- I 
him değil anneciğ.m. Surda I 
az bir günüm kaldı, mektup 
atmasanızda olur » şehit er
in mektubu ailesinin eline 
geçmeden ölüm haberi duyul 
muştur:

Dün askeri garnizondan 
gelen askerlerin ve Gemlik 
Lisesi bando takımının katıl 
dığı törenle toprağa verilen | 
İsmail Turna için bütün Umur 
beyliler gözyaşı dökmüşlerdir.

işlendiği saptanamamıştır. Ce
sedin yanında boş mermi 
kovanları, balta bulunmuştur.

Savcılık olaya el koymuş 
vp Jgeniş bir soruşturmaya 
başlamıştır.

Anneler Günü
Gemlik Lisesi Okul Aile 

Birliği ve Okul Koruma Der
neği ortaklaşa olarak anneler । 
c ünü düzenlemişlerdir.

1 I Mayıs 1975 günü | 
yalnız ' bayanların katılacağı I 
günde yılın annesi seçilecektir. I 
Yıllın annesi davetliler huzu
runda ödülü verilecek ve daha 
sonra ise Gemlik Lisesi folklor 
gösterileri sunacaktır. Çeşitli 
süprizlerinde yer alacağı günün 
davetiyeleri satışa çıkarılmış

Bir süre önce Kulûb ra- 
kabeti nedeniyle işlenen ci
nayetlerin bir yenisi daha ek
lenmiş ve Şaşı Mehmet (Ka
ya) rakibi tarafından öldürül
müştür.

Daha önce Kakali Ahmet 
(Kaya) ve Tumba Ahmet 
(Deliçay) ve şimdi Kakalinin 
kardeşi Şaşı Mehmet diye 
tanınan kulüpçünün ölümü 
ilçede şaşkınlık yaratmıştır.

21 Nisan 1975 Pazartesi 
günü saat 1500 sıralarında 
Balıkpazarındaki Rıza Seyhan' 
a ait kahvehanede İsmail gü
neş ve İbrahim Şen ile otur
duğu söylenen Mehmet Kaya 
bu sırada kahvehaneye giren 
Turşucu Akif’in oğlu Yusuf 
diye tanınan biri taratından 

yaylım ateşine tutulmuş ve 
ağır şekilde yaralanarak has- 
tahaneye kaldırılmışsada aldığı 
yaralar nedeniyle ölmüştür.

Olayda Mehmet Kaya’nın

Yeniköy de Biçki Dikiş Kursu
Gemlik’in en küçük Köy

lerinden biri olan Yeniköy’e 
ilk kez bu yıl açılan biçki- 
dikiş ve ev işleri kursu başa
rıyla devam etmektedir.

Annelerle kızların birlikte 
katıldıkları kursta köy kızlan 
hep terzilere para öderken 
artık buna son vermişler ve 
evlerine bugüne kadar iîk k«z 
giren dikiş makinaları ile bü

Yeni köy de Biçki Dili kur» un d n görüntüler

yanında oturan ve olaylarla 
ilgisi olmadığı söylenen İsmail 
Güneş omuzundan İbrahim 
Şen ise ayağından yaralanarak 
hasta haneye kaldırılmış ve 
tedavi altına alınarak daha 
sonra tapurcu olmuşlardır.

Balıkpazarında öldürü
len Mehmet Kaya ( Şaşı 
Mehmet ) görülüyor.

tün giyimlerini dikmeğe baş
lamışlardır.

Gemlik Ziraat Mühendisi
liği Ev Ekonomisti Şükran 
Güven’in öğretmenliğini yap
tığı kursta, Yeniköy kızlan 
biçki - dikiş yanında çiçek, el 
sanattan, beslenme, çocuk 
bakımı, temizlik, ev düzeni 
konulannı öğreniyorlar
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0 'l23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
O nı da gerilerde bıraktık. Bayram sözii bana daha oO çok çocukluğumu anımsatır. Bayram ve çocuk ej 
g değer olur böylece bende — .

23 Nisan da çocuklar gördük kimi subay, kimi 
O izci, kimi alacalı, kimi rengareK giysiler giymiş bir 
o görsek bir rekabet havası vardı tüm çocuklarda. 
• -Böylesine güzel giyimli çocuklar içindi bayram, gi 
g yinebilen en pahalı giysileri giyebilen çocuklar i- 
jj çindi. Ve o çocuklar ap ayrı bir dünyanın çocukla 
o rıydı. Haklarıydı eğlenmek, oynamak, güzel giyin- 
o mek üstün olmak. Çocuksu dünyaların süsüdür tüm 
o bu giyimler, törenler, eğlenceler.

Ama bu bayramda da bir çok çocuk boynu bü 
§ köktü. Bakışları ürkek, içli, özlemli...

— Baba ben subay olacam. Demişti belki bir 
o Çoğu ama yeni bir giysi dikimi tüm masraflarıyla 
o en azından 300 lira olunca ne yapsın babalar an- 
g neler. Her 23 Nisan da hep ezilirler yaki çocukla 
® rını sevindiremeyince. Çocuklar arkadaşları gibi gi 
o yinemeyince hep ezilirler yoksulluklarınca. Bu böy 
• ledir bizde ezelden beri...

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan yakla- 
• şınca bir bildiri ile okullarda öğretmenleri uyar- 
o mışlardı, velileri sarsacak masraflar yapılmasın di 
g ye. Görüyoruzki bu göz boyayıcı ve güncel masraf 
J lar yurt çapında milyonlarca lira ediyor. Kalkın- 
§ mamış, okulsuz, derslersiz, araçsız. ışıksız, yolsuz 
e Türkiyemde. Ve bunları yapanlar ile yapamıyanlar 
o arasında bir uçurum yaratılıyor küçük kafalarda.

M. Kemal, yarının büyükleri olacak çocuklara 
o bırakmıştı bu güzel ülkeyi. Ama biz ne yapıyoruz 
g bu bozuk eğitim düzeniyle.,? Bayramlarda bile bir 
2 ikilik yaratıyor, çocukları şekilci ve gösterişçi yetiş- 
a tiriyoruz.

Eğlenmek, oynamak, bayram yapmak her ço- 
O cuğun doğul hakkıdır ama çocuk eğitimcileri 23 
a Nisanlardaki dengesiz ve aşırı ayrıcalık yaratan 
g giyimleri görmelidirler. Amacımız topluma ruh sağ 
9 lığı sağlam çocuklar yetiştirmektir. Oysa biz bu- 
g nun tam tersini yapıyoruz ve bu günün ezik yeti- 
g şen çocukları yarın bu ezikliğin ^bıraktığı izlerin 
§ kötü sonuçlarıyla karşılaşıyor. 
9
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Sonsal Algılarımla yarınsızlara 

Önsel Verilerle mantıksızlara 

Çıkarsız amaçla bilge ustalara 

Biraz gülünç, biraz üzgün * sonra 'aşarım 
Kulaklar dolusu olsada anılara 

Çaresiz denilse de düşülmezmiş dara 

Her kapıyı açarken maymuncuk misali para 

Biraz gülünç, biraz üzgün - sonra şaşarım 

Hayatı - Doğayı yaşayan yaratıklara 

Kâh uğraşla - kâh kapkaçla kazanılanlara 

El komadan can yakan vicdansızlara 

Biraz gülünç, biraz üzgün-sonra şaşarım.

Fikri ATEŞ

Kares jRîa Günler
gün aydınlığı gece karanlığında

uslar coşku'u

güneş balçıkla sıvalı
aydınlık günlerde
göremez kişi özgürlüğünü / nerede

düşler özgür / aykaranlığ;nda
karanlıkta yol bulup gelenlerle

ezilen başlar / aydınlıkta

canlanır yine gece düşlerinde

karanlıklar doğurgan - geceler sağmal / nelere

Cengiz Ülkerdoğan

dış haberler
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İlân Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
975/72

Gemlik Katır!) Köyünün Köy yanı mevkiinde kain 
doğusu yol batısı ve Güneyi la n 1 Sevim, kuzeyi yol 
ile çevrili gayrimenkulun senetsizden tapuya tescili 
Recep Nuri Sezer vekili avukat Halil Seyrncn tarafından 
talep ve dava edildiğinden iş bu gayrimenkul üzerinde 
başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize 
müracaatlarını teminen ilan olunur.

NEWY0RK 
Piyasasında Kurlar 
Düşüyor

NEWYORK - Son haf
ta içinde Nevvyork borsastn 
da bir çok işletmelerin pu 
van kaybettiği görülmekte
dir. Buna sebeb olarak Vi
etnam ve Kamboçyadaki 
durum gösterilmektedir. 
Otomobil satışları her haf
ta biraz daha gerilerken, 
toptan eşya fiatlarında da 
düşüşler kendini göstermiş 
tir. Son hafta içinde 74,44 
Milyon hisse senedi el de
ğiştirmiştir. Puvan kaybe
den belli başlı müesseseler 
arasında şunlar vardır.

Boeing The Case Man- 
hatten Bank, Exxon, Union 
Carbide, IBM, Texaco, Go- 
od Year-,- General MntorsMo 
bil ve Pfeizer.

Şirketlerin böyle bir 
hafta içinde puvan kaybet 
meleri Amarikah sanayici
ler arasında endişe yarat
mıştır.

BİLDERBERG
KONFERANSI

ANKARA (APM)-Hol

landa Kraliyet Prensi Ber- 
nard’ın Başkanlığında Bil- 
derber derneğinin yıllık top
lantısı Nisan ayının son 
haftasında İzmir'in Çeşme’ 
sinde yapılacaktır.

Çeşmede yapılacak bu 
toplantıya Dünya Bankası 
Genel Müdürü Robet Mc. 
Namara, The Case Man- 
lıatten Bank'ın Genel Baş
kanı Rockefeller NATO 
Genel Sekreteri joseph Luns 
katılacaktın

Bilderber derneğinin 
üyesi bulunan Büyükelçi 
Muharrem Nuri Birği ile 
tanınmış iş adamlarımızdan 
Selahattin Bayazit’inde katı
lacağı bu toplantıda CHP 
Genel Başkanı Bülent Ece- 
vit'in de bir konuşma yap
ması istenmi-t r.

Ayrıca AP Bitlis Sena
törü-’ Kâmurân İnanında 
konuşacağı gelen haberler 
arasındadır.

Toplantıdan sonra Dünya 
Bankası Müdürü Mc. Na
mara ile The Case Manhat- 
ten Bank’ın Genel Müdürü 
Rockefeller Ankaraya gele
ceklerdir. Rocefellerin Ba
şında bulunduğu The Case 
Manhatten Bank, dünyanın 
üçüncü Bankası olup Gaz 
boru hattı konsorsiyumunda

bir çok bankanın patronu 
durumundadır.

Alman Ekonomisi
Düzelme Yolunda.

HANNOVER - Alman 
iktisat Bakanı Hans Han- 
nover İlkbahar Fnarının
açılışı münasebetiyle yap
tığı konuşmada, Alman e 
konomisinin son iki ayana 
zaran bütün ekonomi dîi-
larındaki ekonomik göster 
gelerinde sıhhatli bir ilerle 
me görüldüğünü müjdele-

Iş adamlarının ilgiyle | 
takipettikh ri konuşmasında I 
Bakan Hans Sınai üretim-1 i
deki artış hızının yüzde iki 
ilerleme kaydettiğini buna 
mukabil işsizlik oranıadada
iki ay evvelsine nisbetie •
1,2 lik bir düşüş gösteı
o/ zo

de

4 e indiğini söylemiştir.
Enflasyon hızının vüz- 

altının altında tutulma
sına çalışıldığını bundada

muvaffak olunduğunu kay
deden bakan, bu gün enf- 

lasyon hızı özellikle % S.I 
civarındadır demiştir.
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Gemlik Satış Memurluğundan
Gayrimenkul Satış İlânı

Esas No- : 1975/7

Davacı Lütfiye Demir Vekili Avukat Fehmi Karacan Tarafından Davalı Aziz Er- 
vavus Vekili Avukat Teoman Ekim ile Saliha Koçak Havva Gündoğdu ve Hüseyin 
Eryavuz aleyhine açılan izaleyi şuu davasının yapılan açık Duruşması sonunda Ta
rafların murisi adına kayıtlı bulunan gayrimenkulun satılarak hisselerin taksimine 
Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinin 2.12.1974 Tarih 1974/223 Esas 1974/273 Karar sa 
vılı ilamiyle Karar verilmekle Verilen Karar Gıyabi Davalılara Tebliğ edilmiş olup 
Sûresinde temyiz edilmediğinden Satış Hükmü Kesinleşmiştir-

Taraf Vekilleri Kesinleşen Hüküm gereğince Satışın yapılmasını ve hisselerin tef
rikini talep etmişlerdir.

SATILACAK GAYRİMENKUL :

Gemlik ilçesi Engürücük Köyü Acımık Mevkiinde Kain Tapunun 4. 7. 1967 
Tarih Pafta 28 Parsel 1742 ve Sahife 1734 Kayıtlı 10.000.00 Metre Kare miktarında 
Hudutları İsmail Yıldırım Salih Akın. Aziz Eryavuz, Havva Gündoğdu ve Gençali 
Köyü yolu ile çevrili Tarla 20.000.00 Lira Muhammen bedelle.

I— Satış 29/5/1975 Perşembe günü saat 15.00 den 15.15 e kadar GEMLİK Bel. 
Muz. Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 9/6/1975 Pazartesi günü aynı yerde ye, 
Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

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

3 — ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

.6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderircaUnıl kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1975/ 7 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

24/4/1975

(te, Jf, K. 126 )

/7/ İlgililer tâbirine inifak balkı sahipleri do deh tdir.

GEMIİK KÖRFEZİ Okuyunuz Okulunuz 
Ve Abone Olunuz.

GEMLİK NACAKLI SUYUNU GETİRME 

DERNEĞİNE YAPILAN YARDİM LİSTESİ

Yardım miktarı
Adı ve Soyadı Mesleği Lira

Cemalrttin Güıçay Müteahhit 36000
Seç İnşaat Şirket 24900
Mustafa Aydın Zeytinci 24000
Ahmet Kütahya Tüccar 16800
Bedri îşçioğlu Müteahhit 15000
Kıral İnşaat Ortaklığı Ortaklık 12000
Ziya Sarışen Müteahhit 12000
Adem ve Ayhan Minare Koli. Şti. Şirket 10000
Rıfat Aydın Müteahhit 7200
İbrahim Bayraktar • 7200
Erkullar Koli. Şti. Şirket 7200
Ahmet, Necmettin Öztü rk Tuhafiye 4800
Kerim Şenel — 3600
İsmail Başaran Fotoğrafçı 2400
Ali Çatak Tuhafiyeci 2400
Şemsettin Örsöz Attar 2400
Kadri Uyar Serbest Muhasip 2400
Özcan Vural Diş Doktoru 2400
Feridun Özbek Manifaturacı 2400
Metin Günay Mobilyacı 2400
Veli Yazıcı Mühendis 2400

İlân Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
975/71

Gemlik Şahinyurdu köyü kestanelik yolu hamı di
ğer taçlı tarla mevkiinde kain doğusu, batısı, kuzeyi ça 
lılık güneyi yol ile çevrili gayrimenkulün senetsizden 
tapuya tescili Ramazan Enser vekili avukat Halil Sev
men tarafından talep ve dava edildiğinden işbu gavri- 
menkul üzerinde başkaca mülkivet iddiasında bulunan
ların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde delilleri ile 
birlikte hakimliğimize müracaatlarını teminen ilan olu
nur.

İlân Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinden 
975/56

Gemlik Muratoba köyünün köy içi mevkiinde kain 
şatken Mehmet Ay (Ömer Ay) garben Mehmet Ali Ge
zer, kuzeyi yol güneyi İsmail Aydemir ile çevrili n 
menkulün senetsizden tapuya tescili İsmal Avdemir Ve
kili avukat Halil Seymta tarafından talep ve dava edil 
diğinden işbu gayrimenkul üzerinde başkaca mülkivet 
iddiasında bulunanların ilân tarihinden itibaren 3 av 
içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize müracaatlarını 
teminen ilân olunur.

İlân Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
975/86

Gemlik Büyük kumla köyünün kadın Mustafa mev
kiinde kain doğusu Halil uzun batısı Büvük kamla kö
yü yeri kuzeyi Osman Balaban günevi taksini© İsmail 
ile çevrili gayrimenkulun senetsizden tapuya tescili Şe- 
kufe Nihal Uysal vekili avukat Halil Sevmen tarafın
dan talep ve dava edildiğinden işbu gayrimenkul üzerinde 
başkaca melkiyet iddiasında bulunanların ilan tarihin
den itibaren 3 ay içinde delilleri ile birlikte kik-m. iği
mize müracaatlarını teminen ilân dunur.
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İLÂN
1

PTT Genzi f^üdürlüğünden
1 ) 4.073.042.50 TL. keşif bedelli Gemlik PTT Binası İnşaatı işi kapalı zarf usu- ■! 

lü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Geçici teminatı 135.941,27 liradır.
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı işleri Dairesi Başkanlığında ve ' 

Balıkesir PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir.
3) Eksiltme 7.5.1975 Çarşamba günü sa'at 16.00 da Genel Müdürlük eksiltme ! 

kurulunca yapılacaktır.
4) Istliklilerin 2.5.19/5 Cuma günü saat 17 ?0 a kadar eksiltme şartnamesinin 12. 

maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Aiüdürlüğe baş- | 
vurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir.

5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat ! 
15.00 e kadar ihale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı isleri Dai- i 
resine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte ser- i 
berter.

W

£5l

Basın A— 7539 —4

Wı Sezonu
ÇATAK TUHAFİYE

Yeni Çeşitleriyle 
müşterilerinin 

hizmetine girdi

AH ÇATAK

Gazino Sok.
Kuyumcu Karşısı

GEMLİK

Bayan çöpleri

Yazlık spor gömlekler 
—Intrapon Bluzlar 
Trevera çeşitleri

İç giysileri 
ERTAN Trikoları 

Örme iş intraponları 

Erkek ,kadın giyim 
çeşitleri

Öğretmenlerinin gayretiyle 27 Mayıs 1lkok
Birinci sınıf öğrencilerinden 16 Çocuğun 23 Ni<

Bayram Kıyafetlerini İbrahim üre’ye, Halil
2 ne, Cemalettin Gürçaya, İbrahim

Erkullar Kol. Şirketine çocukl
1 
!

<3

Çocuk giyimleri

| 8 Saniyede
I Fotokopi acele

i

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ §
HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Gazetemize gönderilen yazılar yayınlansın veya ya
yınlanmasın geıi göndeıilmez. Gazetemizin yıllık aban
man tutan 16.00 TL. dır.

Dış ülkeler yıllık abonman tufan 40.€0 TL. dır.

İLANLAR

cak
cm.

1191 sayılı basın ilan yasası gereğince 'a intan» 
resmi ilânlar sütun cm. 20 TL Meh. ilânları sütun 
10 TL Özel ilânlar pazarlıkla alını.
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