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ü
M YARARU OLDU

TÖB-DER Toplaştı sında 
Öğretmen Sorunları 
Tartışıldı

Nisan ayının ortalarına 
kadar kurak, giden İlkbahar 
mevsimi son yağışlarla çevre 
üreticilerinin yüzünü güldür
dü.

Son günlerin yağışlarının 
çak yararlı olduğunu açıkla-

Maarif Koleji 
Sınavlarını 8 Öğrenci 
Kazandı

26 Mart 1975 tarihinde 
yapılan Maanf Koleji 1. basa
mak sınavian sonuçlan belli 
olmuştur.

İlçemizden 8 öğrenci 1. 
basamak sınavlarını kazanarak 
2. basamak sınavlara katılma 
yi hak etmişlerdir. 2. basa
mak sınavian 1 Temmuz 1975 
günü kazananların girmek is
tedikten Kolejlerde yapılacak
tır.

1. Basamak sınavian ka
zanan öğrenciler Emin Kara- 
kaş, Bülent Temel ( Atatürk 
llkok. ), A. Murat Solaksuba 
şr, ( Şehit Cemal llkok. ), İn 
ci Şiretoğlu, Salim Ayhan, 
A. Mithat Us, Güngör Çankı 
nlı ( 27 Mayıs llkok.), F. Çiğ 
dem Taşkın ( Umurbey llkok.) 
dır.

Taşıyıcılar Koop 
Seçimleri
Yapıldı

■ Gemlik Sınır!» Sorumlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi Yöne
tim Kurulu seçimler! geçen 
hafta içinde yapıldı.

Çekişmeli geçen seçim
lerde Metin Bayrak ( Bşk, ) 
Yusuf Aydın, Emin Dağ, Ci

hat Yıldırım. Musa At, Şakır 

Şen, Ayhan Şahin yeni yöne 

tim kuruluna, Turhan Poyraz 
Aşkın Baykal ve Osman Ton 

yalı da denetim kuruluna se

çilmişlerdir. 

yan ilçemiz ziraat teknisyenle 
ri Hakkı Çakır ve Muammer 
Albey '’Gemlik ve çevresinde 
Nisan ayında düşen yağış o- 
ranı 80 kg. olmuştur. Bu ya 
ğışlar zeytin, tahıllar, yazlık

RIHTIM OSTU RETINUHMISl İHALE EDİLDİ
Dolgusu bir süre önce 

tamamlanan İskele Rıhtımı 
bctonlaması ihale edilmiştir.

30 Nisan 1975 tarihinde 
Gemlik Belediyesinde kapalı 
zarf üsulü ile yapılan ihaleyi 
( 198. 896, 52 TL. ) keşif 
bedelinin% 14 eksiği ile AK-

2. Rıhtım Dolgusu da 
İhale Edildi

Gemlik Belediyesince 
yaptırılan 1. Rıhtım dolgusun
dan sonra 2. Rıhtım dolgusu 
da ihale edilmiştir.

252.875 TL keşif bedelli 
dolgunun taş anrosman işi 
%2433 azaltma ile Salih Ak- 
ovaligile verilmiştir.

2. Rıhtım dolgusu Tibel 
Oteli önünde başlıyarak Kar
sak Deresi yönüne doğru, 
keşif bedelindeki tutarın kul- 
lanıyasıya kadar devam ede
cektir.

2, Rıhtım dolgusu önü
müzdeki hafta bâşlıyacağız.

Ekmeklerde Gramaj

Yükseltildi
Un hatlarının ucuzlaması 

üzerine ekmeklerde gramaj 
yükseltilmesine karar verilmiş

tir.

Geçen hafta İçinde top

lanan Belediye Encümeni 
francala ekmeklerde 30 gram
lık bir yükseltme kararı almış

tır. Buna göre .690 gram 
olan francala ekmek 730 gram 

olacaktır.

ekilişler ve öbür ürünler üze
rinde olumlu etki yapmıştır” 
demişlerdir.

Yine ilgililerin açıkladıkla 
rina göre önümüzdeki yıl zey
tin çiçeği normal olursa bu

KAYA Firması üzerine almıştır.
Bu konuda AKKAYA Fir 

ması sahiplerinden Alâhattin 
Uzunkaya şunları söylemiştir. 
"Belediye ile anlaşmayı Pazar 
tesi günü imzalayacağız. Ama 
şunu söyleyebilirim ki bu bi
zim için bir ticaret mevzuu

Trafik Kazasında 6 
Yaşındaki Çocuk Öldü

Kurtul Köyü yakınlarında 
meydana gelen trafik kaza
sında 6 yaşındaki erkek ço
cuğu ölmüştür.

Bursa'dan Gemlik yönüne 
gelmekte olan Yılmaz Kurt- 
oğlu yönetimindeki 16 DU 354 
plakalı taksi. Kurtul Köyü 
yakınların da Necmi Seymen 
(6) adındaki çocuğa çarp
mıştır. Hastahaneye kaldırılan 
küçük Necmi kurtarılamıyarak 
ölmüştür.

Olayla ilgili soruşturma 
yapılmaktadır.

CHP Gençlik 
Kolu Bildirisi

CHP Gemlik Gençlik Ko 

lu Yönetim Kurulu gazetemi 

ze verdiği yazılı bildiride Mil

liyetçi ülkücü gençleri Emper 

yalizm ve faşizme karşı, öz

gürlük bağımsızlık ve Demok 

rası için mücadelede uyanık 

Ve gerçekçi olmağa çağırdı.

Bildirinin tamamı 3. ve 

4. sayfamızdadır.

yağışların da etkisiyle Gemlik 
te zeytin üretimi rekor seviye 
de olacaktır. Ayrıca yağışlar
dan önce çiftçilerin işleyeme 
diği toprakların da kolaylıkla 
işlenebileceği bildirilmiştir.

değildir. Amacımız bir an ön 
ce Gemlik tilerin rahatça do
laşabilecekleri bir alana kavuş 
turmak olacaktır. Bunun için 
çalışacak ve belirtilen günden 
çok daha önce betonlamayı l 
bitireceğiz.”

151 nci Murat 
İBİBÂÇ EDİLDİ

Bursa TOFAŞ fabrikasında 
yapılmakta olan MURAT 124 
oto lardan 51 tanesi daha 
limanımızdan Birleşik Arap 
Cumhuriyetine ihraç edilmiştir.

'ARZUM' adlı şilep ile 
Mısır’a satılan 51 adet MU
RAT -124 ile bugüne kadar 
limanımızdan 151 tane oto 
ihraç edilmiş olmaktadır.

Mısır’a ihraç edilen MU
RAT - 124 (endeniz rutubeti 
ve tuzlu sudan korunmak için 
özel boyalar kullanılmıştır.

"Değil mi ?
Ne icabı Var

Cephe Hükümetinin başı Başbakan DemîreFe 
gazeteciler sormuş.

— Güney Vietnamdaki yeni hükümeti Türkiye 
tanıyacak mı?

— Bugün için böyle bir durum yoktur. Ne i- 
cap var, ne de ihtiyaç var__ I

İlginç değil mi? Oysa Mustafa Kemal da dört 
yıl süren bir Ulusal Kurtuluş Savaş: vermişti. Vi
etnam halkı 35 yıldır aynı savaşı veriyor. Ve Tür
kiye Hükümetinin Başbakanı bu hükümeti tanımıyor.

Belli ki sayın Başbakan MORRİSON cu politi
kadan kurtulamamış. Eeeeh... bekliye/im SAM AM
CA evet desin, sonra biz.

Belli belli •'Milli Cephenin' Mîllî dış polrt.ke- 
sı bu . . .

Gemlik Tüm Öğretmen
leri Birleştirme ve Dayanışma 
Derneğinin geçen hafta ya
pılan Genel Kurul toplantısında 
öğretmen sorunları tartışılmıştır.

Olgun bir hava içinde 
geçen Gene) Kurul toplantısın
da konuşan eski başkan Sami 
Aslım 'öğretmenler ekonomik 
baskı altına sokulmak isten
mektedir. Bizim sorunlarımız 
halkımızın sorunlarının bir par
çasıdır” demiş ve özetle: öğ
retmenlerin ekonomik ve öz
lük haklarım elde edebilmeleri 
grevli sendikalarla sağlanabilir 
demiştir.

Konuşmalardan sonra ye
ni yönetim kurulu seçimleri 
yapılmıştır.

KISA KISA
Bir süre önce Belediyece 

istim lakına karar verilen Erkek 
Sanat Lisesinin işlemleri bitiril
miş ve takdir komisyonu is
timlak edilecek bölgenin kıy
met takdirini yapmıştır. Fakat 
bu konuda ilgililer sçıklarna 
yapılmamışlardır.

>> ^£./V
Bir süredir doldurulan 

Çarşı Deresi Graj yapım alanın
da bulunan Bedriye Mutiuef e 
ait ev istimlak edil mesi için 
takdir komisyonunca kıymet 
biçikr.tş ye istimlak ça! tema
larına baştannaşm.
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t a. C- an

Avrupa Yürüyüşü

İki gün önceki gazetelerin baş haberi Güney 
Vietnam’ın Ulusal Kurtuluş Kuvvetlerine karşı ka
yıtsız sarısız teslim olduğunu yazıyordu.

Kapitalizmin ve onun yan kolları olan emper
yalizm 35 yıldır Vietnam'a kan kusturuyordu. İ940 
Larda Asya İmparatorluğu kurma özleminde olan 
jcponya 18. yüzyılda Vietnam'ı işgal etmiş olan 
Frorsızları ülkeden sürerek kendi egemenliklerini 
VietnamlIlar üzerine kurdular. I. Dünya Savaşı so
nunda yenilen Japonların yerini yine Fransız em
peryalizmi aldı.

1919 larda Anadolu'da Mustafa Kemal’in In
giliz, Fransız emperyalizmine ve onun uydusu sa- 
tık İstanbul yönetimine karşı giriştiği Ulusal Kur
tuluş Hareketi gibi VietnamlIlar da Ho - Şi - Minh 
başkanlığında Halk Kurtuluş Ordusu kurarak emper
yalizme karşı savaş açtı. Emperyalizmin uşakları 
Güneyde kukla bir devlet kurarak Vietnam Halkı
nın Ulusal Kurtuluşuna karşı çıktılar.

1950 dsn sonra yaygın bir sömürgeciliğe başlı- 
yan Amerika Vietnam’da Fransızlardan boşalan ye
ri aldı. Her istediğimi yaparım diyen dev, 1961 
lerde 525 bin askerini Vietnama çıkararak sömür
gecilik emellerini ortaya koydu. Kuzey Vietnamla 
süren 25 yıllık savaşta devin 55 bin çocuğu öldü, 
ülkenin bütçesi ilk kez açık verdi. Devin ülkesin
de ve başka ülkelerde Vietnam’da ne arıyorsunuz 
diye boğuşmalar başladı. Ulusal Kurtuluş Kuvvet
leri, devin desteğindeki Güneylileri yenmeğe baş
layınca dev postunu toplayarak ülkeden ayrıldı. 
Sevgili dostları bunu yapamazsın dediyse de kendi
leri dinlediler kendi seslerini.

Biliniyorki bir süre önce bizdeki bazı poli
tikacılarda ülkenin ekonomisini göbeğinden Ameri
ka’ya bağlamışlardı. Montajcılıkla, kapkaççılıkla 
işlerini yürütüp gidiyorlardı. Ama dost Amerika 
Kıbrıs’ta Samson’a darbe yaptırıp ENOSIS’i gerçek
leştiriyordu az kaldı. Bu başarılamayınca Silah yar
dımı kesildi. Bizim aymazlar daha da aymadılar 
ve hatalarını anlayamadılar. Emperyalistler dost
luğu çıkarlarır.adır.

Ama ulusal bilinç gün geçtikçe artıyor. Emper
yalizm her yerde yenilgiye uğruyor. Bugün Viet
nam’da yenilen Amerika değildir. Emperyalizmdir.

Mustafa Kemal'in dediği gibi '"ezilen uluslar, 
ezenleri ezecr ktlr„ Sözünün örnekleri görülüyor.

35 yıl süren savaşın blançosu İse tüyler ürper
ticidir. Savaşta I milyon İnsan ölmüş. 4 5 milyon kişi 
yaralanmıştır. Amerika Vietnam'da 150 milyar dolar 
«2 trilyon 100 milyar» harcamış, ve 7 milyon 630 
bin ton bomba atılmıştır.

— 2. Dünya savaşında kullanılanın 3,5 katı — 
Amerika bunları İnsanlık için harcanmış olsaydı bel
ki saygınlık kazanırdı ama artık o dev öldü. İnsanlık 
İçin bir nefret oldu Amerika ve kapitalizm.

e o ©• *şiir koşeşı
ÇAKALLARA

Yaşam dûzeysd bir h'ç, sanki kapkara 
Uğra; amaçsız, bizki fukara 
Toz pembemsi hayâllerde kayıtsızlara 
Mukavim olmakta var, TAHRİK ve BASKILARA

Fikri ATEŞ 

TÜKENİŞ 
Artık soysuzlaşma be cünya 
Alacak neyin kaldı aldın ya 
Niye insanları yarattın hepsi çürük kaya 
Haydi çal sazını oldu başla oynamaya 

Kahret kahret boşuna istediğin olduysa 
İşte düştüm tımarhaneye sende duydun ya 
ini; aşağı sekme yarışı bu sonunda buldun ya 
ilk- baharla yeşerdin kı; gelince dondun ya

Artık gülebiliyorum yerimi buldum ya
Sonunu sen dü;ün ben postakiyi saydım ya 

. İşte gülüyorum sıra geldi padi;ah o’maya
İstersen vezirlik vereyim. Başladık oynama ya 

Remzi GÜLER - Fikri ATEŞ

YAŞAYAN
IİNT*

Bir dünyaki yaşıyoruz içinde

Ne bir bardak su, ne bir kadeh içki 

0 döndükçe benim de başım dönüyor 

Her dönüşte bir yıldız daha sönüyor

Kim ne derse desin benim için 

Kimi güler kimi ağlar hayatla 

Sevenin yıldızı parlamaz niçin 

Bir cihanki karsın o da ayakta

Ne nesiller geçii neleri gelecek

Dünya kanunu bu onlarda sevecek 
Belki gözü kararacak, başı denecek 

Her dönüşte bir nesil daha bitecek

Ahmet KINA

/Yolun altmış kilometre
si kar ve fırtına altında ge
çildi. /

STRAZBURG (APM) 
Avrupa Birliği fikrine bağ
lı olan ve bunun gerçekleş
mesini isleyen Belçikalı Öğ
retmen ve öğrenciler her 
yıl İlkbaharda Belçika'dan 
Strazburga bir yürüyüş yap
maktadır. "Avrupa Yürü
yüşü” adı verilen bu yürü
yüş bu yıl da yapılmıştır. 
Kafileyi Strazburgda Avru
pa Konseyi Genel Sekrete
ri M.Ackermann ve şehrin 
ileri gelenleri karşılamıştır.

"1975 Avrupa Yürüyü- 
yüşü” ne başlangıçta alt
mış kişi katılmış ve kafile 
Strazbu'g'a vardığı zaman 
bu sayı 33 e inmiştir Bu
nun belli başlı nedeni bu 
yıl yürüyüşün güç iklim 
şartları altında yapılması 
ve altmış kilometrenin kar 
ve fırtına altında geçmesi
dir. Dikkati çeken ikinci 

husus yürüyüşe katılania- 
rın kalitesinin her yıl bir 
öncekin e nisbetle daha yük
sek olmasıdır.

Strazburg'da yürüyüşe 
katilanlar şerefine üç ayrı 
toplantı yapılmış ve Straz- 
burg Belediye Başkanmın 
tertiplediği bu toplantılara 
şehtin tanınmış şahsiyetleri 
de katılmış ve özellikle "Av
rupa Birliği" konusunda ko
nuşmalar yapılmıştır.

Arap Dünyasınm
PETROL Dolarları

Suudi Arabistamn Pet
rol gelirleri, bu ülkeyi dış 
pazarlara sevk etmektedir. 
Suudi Arabistamn iki gün
lük petrol geliri, dünya ça
pındaki bir Kimya sanayiini 
satınalmaya yetecek durum
dadır.

Arap paralan asıl nere
ye gitmektedir: Bu paralar 
büyük ölçüde Nej York 

ve San Fransisko banka
larına yönelmiş buluDisaı- 
tadır. Bunların Başında Ths 
Case Manhatten Bank, Mor 
gan First National G*f 
Bank gelmektedir. Buntlza 
başka Londra Bankaları Ü 
İsviçre Bankalarıda Pettel 
dolarları ile dolup taşmak
tadır. Bilindiği gibi Tr* 
Case Manhatten Bank, dal
yanın üçüncü büyük Baş
kalarından bindir.

Arap yetkilileri” Bı 
paralarımızı uzan vadea 
olarak plase etmek istemi
yoruz” demektedirler.

AVRUPA KONSEYİNİN 
BAKAN DELEGELERİ

STRAZBURG APM Avj 
rupa Konseyinin Bakan dek-| 
geleci 8-15 Nisan tarihleris-1 
tasında Strazburg'da top.at
mış, özellikle Konseyin Ba
kanlar Komitesinde ele ak | 
nacak bazı konulan a. ura- 
kere etmiştir.
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-Milliyetçi Gence Mektup —
Bu günlerde sık sık genç insanlar ölüyor öldürülüyor. Bu gün
lerde sık. sık yiğit Anadolu gençliğinden bir parça aramızdan 
ayrılıyor. Bu günlerde Türkiye yine kan ve ateş kokmaya 
başladı. Bir tarafta Türkiyenin yıllar boyu ezilmiş hor gö
rülmüş ve sömürülmüş halkı, diğer tarafta « Gayri Milli » 
cepheciler Bîr taraftan özgürlük, demokrasi ve eşitlik, di
ğer taraftan baskı, zulüm ve terör ; kin ve nefret.

Sen Kardeşim Mehmet belki Liseli, belki işçi, belki 
de Üniversite öğrencisi. Sen- "Milliyetçi,, olduğuna inanıyor 
«Her şey Türke göre, Türk tarafindan, Türk için» diyorsun. 
Bozkurtların ölümünü okuyor, bslkide coşkuyla ağlıyorsun.

Bilîyorsunki sende bizim gibi, egemen sınıftan bir 
ailenin çocuğu değilsin. Esnaf, işçi yada köylü olan baban, 
faizlerin babaları gibi seni okutmak, üniversitelere yollamak 
için kimbtlir neler çekiyor. Ve sen bu kadar eziyet çeken 
ailene ve vatanına yararlı bîr insan olmak istiyorsun.

Sen doğduğun yerde halkın ezilmişliğini, geri kalmış
lığını görüyor, eziyet çeken ailene ve vatanına yararlı bir

Snfts Memur&siHiöffli
Dosya No. 1975/8

insan olmak istiyorsun, 
rûlür birşeyier yapmak 
duyuyoruz...

O halde kim neyi

Bunun için elle tutulur, gözle gö- 
geliyor içinden. Hepimiz bunları

söylüyor ama neyi yapıyor ? Bu
vicdan muhasebesini hepimiz yapmak zorundayız.

Bunun sonunda söyledikleri ile yaptıkları birbirleriy- 
le çelişenler, bu imtihandan sınıfta kalacaklardır, Türk 
gençliğinin vicdanında.

Şurası muhakkak kî her geri kalmış ülkenin çocuğu 
ulusa] onurun korunmasını, yer altı ve üstü kaynaklarının 
yağma edilmemesini ister. Halkının öz kültürünün yozlaştırıl- 
mamasmı ister. Ama bu özlemlere nasıl ve kimlere inana 
rak varabilir Türk gençliği ?

1974 Temmuzunda Kıbrısta, Türk toplumunun emper 
yalizmin ağababası A.S.D'den emir alan fajist çeteler ta
rafından yok edilme tehlikesi karşısında Müdahale kararı 
alınacağı sıralarda, "Dostumun Amerika ile iyi ilişkilerimi 
zi bozmamak lazım gelir, onlarla görüşme masasına otur 
mak gerekir.'" Diyenler, Türk halkının şeref meşalesi olan 
Haş Kaş'ta neredeyse Amerika hükümetinden özür dileme 
ye kalkanlar Türk gençliğinin "Milliyetçilik,, imtihanında 
sınıfta kalmışlardır. Bu imtihanda kalanların başında ise 
yukarıdaki sözlerin Sahibi MHP. Genel başkanı Başbuğ gel 
m ektedir.

"Başbuğ,, 17,7.1974 tarihli bu bildirileri ile türkiyenin 
neresinde ne yetiştirileceğinin resmen bir yabancı devletle 
Müzakere konusu yapılmasını istemiştir. Gerçek bir "Milliyet
çinin,, milli egemenliği hiçe sayan, milli şerefi hiçe sayan böy 
le sorumsuzca beyanat vermesi düşünülemez,

Kardeşim Mehmet, gerçek milliyetçi ülkesinin ycraltıve 
yer üstü kaynaklarının sömürülmesine karşı çıkmalıdır, peki 
"Milliyetçilik,, konusunda söz söyleyenler bu ko ula ne ya 
pıyorfar ? olaylara bakmakta yarar var yine. Bugün kendisi 
ne "Milliyetçi,, yaftasını vuran kişi bir zamanlar MORRİSON 
firmasının temsilcisi olmakla övünürdü.

“ Tür kıy ede emperyalizmin,, Fransız İngiliz, Alman, Japon 
firmaları ile ortaklık ederek ülkemizde yabanci malların piyasa
yı doldurma-ına yardımcı olan büyük tekelci firmalar olduğunu 
gençlik bilmiyor mu? Yıllar boyu en değerli yeraltı kaynaklarımızı 
sömürerek; sanayimizi tüketim malları üreten sanayi durumuna 
sokarak; İçtiğimiz gazozdan, kullandığımız tükenmez kaleme hat
ta yemeklik yağımıza kadar bizi kendine bağımlı kılarak, kısa
cası ülkemizin, KENDİ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GERİ 
BİR ÜLKE HALİNE yardımcı olarak varlığını sürdüren YERLİ ve 
YABANCI TEKELCİ SERMAYE İŞBİRLİĞİNİ göremlyormuyuz? 
Bunların parlamentodaki çeşitli partilerle bağlantıları ol
duğunu bir kısım parti temsilcilerinin ülkemizi İliğine ka

der tâmüren İşsizlik ve pahahhğın bir numaralı so
rumlusu alan YABANCILARA BAĞIMLI YERLİ TEKELLERİN çı 
karları doğrultusunda çalıştığını ; emperyalizmin ekonomik vo 
siyasi çıkarlarına hizmet eden bir çok "Ünlü,, siyaset adamımı 
un n Milliyetçilik,, yaftası ile kendini maşkeledlğlni halkı aldat 
tığını anfamadıkmı ?

Türk halkının onurunu ve yüksek ahlakını savunanların 500 
Milyonluk afyon kaçakçılığı yaparken yakalandığını gbrmedlkml?

Kardeşim Mehmet birazda MIHI Cepheyi konuşalım;
D, S, 4 de

Davacılar Yümnü Izbudak ve Hatice Fehika Kaçmaz Vekilleri Avukat Mehmet 
Nalbantoğlu ile davalılar Melek Değerli, Mecmettin Değerli A. Kerem İçli Vekilleri 
Avukat Ali Özkanat ile Hafize Sakız1! Vekili Avukat Sebahattin Koksal ve diğer Da
valılar Cemal Doğaç Kayyumu Fehmi Karacan’la Neyire .Akdoğan ( Tankut ) Fatma 
Temizkök, Cemile Akdoğan Cemile Aydoğan aleyhine açılan izaleyi şuu davasının ya
pılan açık duruşması sonunda Sulh Hukuk Hakimliğinin verdiği 28.10.1974 Tarih 
1974/127 Esas 1974/297 Sayılı Kararı gıyabi davalılara tebliğ edilmekle Temyiz edil
mediğinden Kesinleşmiştir.

Davacılar Vekili Kesinleşen kararın ibrazı ile satışın yapılmasını talep etmiştir.

SATILACAK GAYRİMENKUL : Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Mevkiinde paf

ta 8 Ada 15 Parsel 64 de 354 Metre Kare Arsalı Karğir Ev 90.000.00 Lira Kıymetli 
olarak Satılacaktır. Bu gayrimenkulün etrafı Adem Vural inayet însel. Yol, ve Da
valı ile çevrilidir.
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1— Satış 6/6/1975 Cuma günü saat 15.00 den 15.15 e kadar GEMLİK Bel. 
Miiz. 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 16/6/1975 Pazartesi günü aynı yerde ve 
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 Disketinde 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 «atış 
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 hahları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanu
nunun 1 33. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki 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 gu.eoilmesi için dairede açık ohıp 
masraf) verildiği takdirde isteyen alıcıva bir örn»ği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatıuı kabul etmiş «ayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1975/ 8 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

30/4/1975

(İc. 1f. K. 126 )

fxj İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Gemlik KÖRFEZİ Okuyunuz Okutunuz 
Ve Abone Olunuz.



gemUik İdare yeri g Şirin pasajı

TEL.: 79? — GEMLİK

i ve Baskı : Körfez Basımevi

t

»909099009999000000090900000990990999900G99909990909009999999999* 090999999995i >0950999999999999999990959999099999999099gg

Sayfa : 4 3 Mayıs 1975—Cumartesi
3C9QC099909999C90999900990990999999999999999909999999999999999998>9999999099999999909999909990995990999909<;a J9955OO5©**fl*

- TTEŞEKKÜR İ
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Bizleri unutulmaz acılar içinde bırakarak aramızdan ebediyen ayrılan ai- 
temizin değerli büyüğü Gemlik'in iş adamlarından iyi insan Yfâfl

B SALİH 6lKAR9E5’in

B
 Rahatsızlığı esnasında yakın ilgi ve ihtimamlarını esirge
meyen Sosyal Sigortalar Hastanesi Baş Hekim Yardımcısı 
Dr. Rüçhal Balcı, Dahiliye Mütehassısı Dr. Münir Üretmen ve 
Gemlikli Dr. Naci Özökur’a ve merhumun cenazesine iştirak 
eden, telefon, telgraf, mektup ve bizzat evimize kadar gele- 
rek acımızı paylaşan, sayın dost, akraba ve din kardeşleri- 

Bmize minnet ve şükranlarımızı sunarız.

ÖZKARDEŞ AİLESİ ADINA
S MEHMET ve TURGAY ÖZKARDEŞ
LRJ

I |
îjlj i
IS Aramızdan Ebediyen Ayrılan merlektaşımız ■
ÜS kıymetli iş adamlarımızdan insanlık örneği

| SALİH OlKAHBEŞlH İ
[<■! Kendisine Tanri’dan rahmet, kederli g

ailesine, akraba ve yakınlarına sabır ve 
başsağlığı dileriz

| S. S. Gemlik Motorlu
I Taşıyıcılar Koop. Mensupları

c o o o
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Merkaş Koüektif Şirketi g
Çarşı Meydanında ki satış Mah. İstiklâl ®

Cad. Nc. 46 taşınmıştır.
( Eski Dört yol ağzı Ateşoğlu firmasının j| 

bitişiğine taşınmıştır. | »
Savın müşterilerimize ve Gemliklilere ■ 9 iüduyurulur. fi

o o o o o o o o o o o o o o o o o o e

Merkaş Kol.'Şrk. Demir Çimento Bayii Tel. ; 435 m
Güngör Mert — Hüsamettin Karakaş M

Yaz Sezona Yaklaşırken
ÇATAK TUHAFİYE

Bayan çorapları 
Yazlık spor gömlekler

—intrapon Bluzlar 
Trevera çeşitleri 

İç giysileri 
ERTAN Trikoları 

örme iş intraponları 
Erkek ,kadın giyim 

çeşitleri

Yeni Çeşitleriyle 
müşterilerinin 

hizmetine girdi

Ali ÇATAK 
Gazino Sok. 
Kuyumcu Karşısı 

GEMLİK

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • 9 o 9 a

-Milliyetçi Gence Mektup-
Milliyetçi Cepheyi kimler oluşturdu? Bu sorunun cevabını kendi > 
kendine, öz namusundan fedakârlık etmeden verebiliyormunın? •

Milliyetçi cepheyi milyonerlerin, milyarderlerin, dışa ba- 9 
ğımlı tekelci firmaların Türkiyedeki temsilcileri olan meşhur ! 
kırat/» A.P., halkımızın dinduygularını sömürerek, dinduygu- ] 
ları ile kendilerini maskeleyerek "icrayı sanat" eyleyen sermo- j 
ye partisi M.S.P., ülkemizde patronların desteğinde olan ve ge- i 
rici, faşist özlemlerle yanıp tutuşan C.G.P. ve Hitler benzeri * 
bir faşist devlet kurma özlemi için de silahlı, eğitimli, komcn- * 
dolar yetiştiren M.H.P. teşkil etmektedir. Çok açık olarak han* ] 
gi yabancı güçler tarafından, hangi yerli temsilcileri kullanarak * 
kurulduğunu bildiğimiz bu cepheye biz HALKÇI - DEVRİMCİLER • 
"GAYRİ MİLLİ CEPHE” diyoruz.

Bu satırlardan sana seslenen biz devrimciler SANA DÜŞ- ! 
MAN DEĞİLİZ. Bu, Bizim devrimcilik anlayışımızın gereğidir, j 
Biz, seni geldiğin toplumsal kökenin çıkarlarımı yabancılaştıran • 
memleketin kalkınmasını, dışarıya bağlılıktan kurtulmasını, o- O 
nurlu bir ulus olarak dünyadaki yerini almasını isteyen, yurtse- J 
yerlere devrimcilere karşı KIŞKIRTAN KULLANAN; ülkemizi ® 
yabancı çıkarların at koşturduğu bir ülke durumuna bilerek ve | 
isteyerek sokan EMPERYALİZMİN YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİNE I 

ve ONLARIN DÜZENİNE KARŞIYIZ.
Bunu Türk halkı biliyor ve bunun için sahip çıkıyor. Ger- $ 

çekleri tüm çıplaklığı ile görmeye çalışırsan bunu sende g^recekzin. I
Kardeşim Mehmet, belki yarın birkaç okul daha katılacak j 

birkaç yursteverin kanma dahagireceksin. BİZ YİNE SANA DE- • 
ĞİL SENİ ÜZERİMİZE SÜREN BAŞBUĞLARIN ARKASINDAKİ S 
GİZLİ OLMAYAN GÜÇLERE KARŞI MÜCADELE VERECEĞİZ.

Çek iyi biliyoruz ki. o gün fazla uzak değil— Sende binler- J 
ce yurtse»erin, devrimcinin, gerçek milliyetçilerin katili olan ezilen • 
ve sömürülen dünya halklarının düşmanı olan EMPERYALİZME 9 
ve FAŞİZME KARŞI, ÖZGÜRLÜK BAĞIMSIZLIK ve DEMOKRA- S 
Sİ için mücadelemizde saf tutacaksın Halkın birliğinde sana dS- । 
şen yeri alacaksın.

—HOŞÇAKAL—
( CHP Gemlik İlçe Gençlik Kolu Yönetim KURULU)

099999999099909999999999099999999999CC99900Ce*|

Yeni yapılmakta olan Çarşı Garajı önün
deki 17 no.lu dükkan icara verilecektir. 
Müracaat: Tüfekçi Rasim Koreli 
Osmaniye Mah. Dere Sok. No 21 GEMLİK
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Çarşamba Günü Hava- Deniz ve Kara Kuvvetlerinin Katıldığı

TATBİK Al BASARI İli SONA ERDİ
VALİ SEDAT TOLGA
İncelemelerde
Bulundu

> ■■■■M .. «
Hava, Kara ve Deniz Kuv 

vetlerine bağlı birliklerin çar
şamba günü Askeri Hara ala 
ntnda yaptıkları tatbikat başarı 
île sona ermiştir.

4 Mayıs Pazar günü çı
kartma birLkterine bağlı 10 
çıkarma gemisi, 2 Mayın ta
rama geıçssi. 5 Avcı hücum • 
bot ve daha sonra gelen 
sayrş gemileri île dolan Gem
lik körfezi deniz üssü durumu
na gelmiştir. 7 Mayıs Çar
şamba gününe kadar iskeleyi 
de kontrollerine alan Deniz 
Kuvvetleri ilk provalarına pa
zartesi günü başlamıştır Pro
vaları 1. ordu kumandanı H. 
Doğan Özgöçmen, 15 Kol- । 
ordu Kumandanı Korgeneral 
Mahzar Özer, Garnizon Ku
mandanı Lam i Süngü ve bir I 
çok yüksek rütbeli subay i 
izlemiştir.

7. Mayıs Çarşamba günü ı 
saat 11oo de başlıyan tatbi- I 
kata Kara, Deniz ve Hava j 
Kuvvetleri katılmıştır.

Tatbikatı Kara Kuvvetleri

Anneler Günü
Yarın
Kutlanıyor

Yatın bürün yurtta oldu
ğu gibi ilçemizde de yılın j 
annesi seçilecektir

Bunun için bugün saat ' 
13oo te de Sunğıoek Fabrika 
smda Yardım Sevenler Derne 
ği yrfın annesini seçecektir. 
Öte yandan yam saat 14oo i 
te de Gemlik Lisesi Okul Aile | 
Birliği Askerlik Şubesinde I 
"Anneler Günü*' için özel 
bir program düzenliyerek yılın | 

annesini seçeceklerdir.

Tatbikata Katılan Çıkartma Gemileri Görülüyor

BU NE İHMALCİLİK
Küçük Kumla da Araçların Gâçeceği Yol Kalmadı

Gemlik'in en güzel din
lenme Köyü Küçük Kumla da 
bakımsızlık, plansızlık alabildi 
ğine giderken buna yollarda 
eklenmiştir.

Küçük Kumla Deresi ile

Büyük Kumla arasındaki tek 
sahil yolu bakımsızlık nedeniy 
le yer yer çökmüştür. Ancak 
bir aracın geçme olanağı olan 
yolda heran bir kaza ihtimali 
bulunmaktadır.

Komutanı Eşref Akıncı, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Hilmi Fı 
rat, Hava Kuvvetleri Komuta
nı Emin Alpkaya ve yüksek 
rütbeli Kumandanlar izlemiş
tir.

Deniz Kuvvetlerinin Aske 
keri Harada dar bir alana 
yaptıkları çıkartmayı Hava Kuv 
vetlerine bağlı uçaklar destek 
lemis. Kâra Kuvvetlerine bağ 
lı düşmanı temsil eden birlik 
lerde çıkartmaya karşı koymuş 
laldır.

Çıkartma planlandığı gibi 
başarılı bir şekilde sona er
miştir.

Bugünkü ihtiyaca yararlı 
karşılığı veremiyen Küçük 
Kumla yolu bu yıl da planla 
nan ama gerçekleştirilemiyen 
geri yola geçemezse bir çök 
kazaya neden olacaktır. İlgili 
ler bu sorunu halletmelidirler.

buısj kalışı Sedat Tciga 
5 Mayıs Pazartesi günü öğle 
den sonra ilçemize gelerek 
incelemelerde bulunmuştur.

Liman İnşaatında ön ince 
lemeler yapan Vali Sedat Tol 
ga daha sonra Kaymakamlığa 
gelerek çalışmalar hakkında 
bilgi almış ve ilçemizin sorun 
larını saptamıştır.

19 Kayış Provaları 
Başladı

19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramının yaklaşması 
üzerin a okullar genei provala 
ra başlamışlardır.

7 Mayıs 1975 Çarşamba 
günü günü saat 14oo te Ata 
türk İlkokulunda yapılan pro 
valar başarı’» geçmiştir.

Bu yıl 19 Mayıs Gençflk 
ve Spor Bavr-amınm rekk ge
çeceği sanrirraktadr.

Francala Ekmeği 
Belediye Ekmek 
. aörikası Çıkaracak

Beledrye encümeninin e! 
d* c ı kararada 720 c*^ııı 
randuman 11 undan yapetan fi 
rancala tipi ekmeğin yakuz 
Belediye Ekmek FabrikasKica 
çıkarılacaktır. Öbür frnrdar ise 
Ofis unu kulanacaldaıda.

Belediye Enonerârân ka 
ran bugünden geçerii elaca < 

I *•
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görüş
KOKOSMA BAŞLADI

•d- i a (J- q '•

Bir çömlek çeşitli topraktan yapılırsa ne olur? 
Bir zaman sonra su koyuverir. Görenlerde çömlek 
su kaçırıyor derler.

Dört ayrı çamurdan oluşan Cephe Hükümeti 
de su kaçırmağa başladı Belli ki çömlekçi iyi usta 
değilmiş. Bir kez dört ayrı kafanın içinde göbek- 
çisi var, takunyalısı var, kafatasçısı var. Bunlar 
belirli noktalarda anlaştık deselerde boş, çünkü 
durum meydanda. KOKUŞMA BAŞLADI,

Bir zamanlar da CHP nin ortağı nlan takun
yalılar kralı Sayın Hocamızın o güzelim demeçleri 
yine başladı. CHP ile ortaklıkta her gittiği yerde 
planda, proğramda ve de kararda olmayanları o- 
lacak göstererek 100 bin tank yapan, 67 ilde fab
rika kuran, hükümet sırlarını oy aracı yaparak a- 
çıklayan Sayın Hocamız "Huylu huyundan vazgeç
mez» örneğini yine her gittiği yerde gösteriyor İs
mail Cem’in TRT Genel Müdürlüğünden alınması 
için hazırlanan kararnamenin gizli tutulması karar 
laştırıldığı halde, kürsüde kendini tutamayınca Sayın 
Demirel İle aralarına kara kedi girdiğini günlük 
basından okuyoruz. Bu yetmezmiş gibi yine aynı 
kürsüde" Öğretmenler solculuk yapmasınlar, eğer 
yaparlarsa pençemiz enselerinde olacaktır'’ demez 
mi. Acaba Sayın Hocamıza göre öğretmenler sağcı 
mı olmalı, yoksa Futbolcu mu? Ama yok görüyoruz 
ki Atatürk'ün öğretmeni sermaye - emek kavgasında 
doğal olarak emekten yana olacaktır.

Toplumu huzursuz eden çağ dışı tutumların 
biri de 19 Mayıs ta kızların giysilerinden çıkacağa 
benzer. Zaten her 19 Mayıs yaklaştığında takun
yalıların basın organları bu konuyu şişirirler de 
şişirirler, ister misiniz bu 19 Mayıs ta şalvarlı, 
başörtülü sporatif hareketler Izliyelim. .. !

Cephe Hükümetinin bir başka tutumunu da 
kültürel alanda görüyoruz, 2. Dünya Savaşında 
Faşist Hitler yüzbinlerce kitabı yakmış, yüzlerce 
de tiyatroyu kapatmıştı. 2. Dünya Savaşından bu 
yana yalnız dikta rejimlerinde tiyatrolar kapatıl
mıştı. Oysa bunun bir örneğini de bizde gördük* 
Ankara AST Oyuncularının oynadıkları Gorki'in 
ANA yapıtı yasaklandı. Aynı oyunun kitaplarının 
100 binlercesl satıldı ve kitap -bir çok baskı yaptı. 
Kültür düşmanlığının değişiklerini de görürsek şaşır
mayalım.

öte yandan bir aylık MC Hükümetinin bol 
keseden harcadığı bütçenin acıları nasıl olsa para 
babalarından çıkmayacak. Bir taraftan gübreyi 
ucuzlatırken, köylünün buğdayını da ucuzlattım, 
ekmeklerin gramajını çoğalttım, bundan sonra bol 
bol ekmek ylğlnlz mi diyecek. Yoksa ucuzluk, bolluk, 
refah demagojileri mİ yapacak. Belki yarın yumurta 
da ucuzlar, zeylin de. üretici köylünün ürününü 
ucuzlatmakla ülkeye hizmet değil yoksulluk

D. S. 4 do
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şiir köşeşi
ANNELER
Ak sütüyle tatlı sesiyle söylenilen çinçiler 
Nede güzel yakışık en kutsal varlık Anneler. 
Nahoş olmaz mı hiç yıkılırsa ümitler 
El ele beraberce yenilirken güçlükler 
Leyleğin getirdiği çocuklarla müjdeler 
Evde dişi kuş dışarda büyük peder 
Romanlar-Kitaplar, öğretilen bilgiler 
Geçti bir yıl daha o uykusuz geceler 
üstün meziyetli insan, kadınlar hep Anneler 
Nasıl övülmez fedakârlıkları * onca içten 

emekler
üstün meziyetli insan, kadınlar hep Anneler 

Fikri AJEŞ

DİRİLİŞ
bir iki olur-iki üç 
dörde gebedir ikiyi üç yapan bir/ve de 
bin kuş ölür-bir kuş öterse 
gün olur dirilir binbir kuş öter

İşçi - Köylü Konuğu Olmak
bin ton doymamıştık koydum psum^ 
yüzbin ton yepilpıepek türküsü 
dayandım kapışıma köylünpnrişçirçin 
açdım gözleripi de bir Jşir-daha açdıhr gözlerimi

Ihsan TOPÇUNUN « YARIKSIZ SAYFALA
RI Y|RT|YORUM >y adlı yapıtından alırypıştjr.

SEVGİljYE ÇAĞRI
Dün gece ve her geceki gibi
Seni silinmiş mektuplarında aramak istedim 
Fakat onlarda benim gibi solgundu ve s Lkü 
Aylar yıpratmıştı onları aşkımızı yıprattığı git 
Satırların çok zor okunuyordu
Mektuplarında benim için iki kelimenin an'aaı 

büyüktü
Seviyorum ve seveceğim
Ama bunlar mektuplarında yazılıymış meğer 
Biliyorum artık ne seviliyor ne de bekleniliyorum 
Belki bir ömür boyu dek beklenilmiyeceğinı 
Uapi şeninle mptly olacak
Aşkımız, sevgimiz tüm sevenlere örnek kalacaktı 
Beni ölesiye sevecek hiç terk etmeyecektin 
Sonra yalnız benim için yaşayacaktın 
İşte ben yine senin bildiğin gibi
Sana sırılsıklam aşık hatta ondanda daha beter 
Eğer bir gün beni görmek işterşen 
Beti yijje |şer zanıap buluştuğumuz yerde 
Rainiz anılarımızla baş^şa olacağım
Yine gyjıı yer yipg aynı kadehler ye Şarkımız 
Yalpız değişep birşey yarşa pda şen olacaksın 
Byna rağmen beni işter şey işterşen sevme 
Hiç birşey farketmp^ 
Seni sevmek bana yeter

Erdpğan GENÇAY 
Kav Orman Sanayii Orhangazi

dış haberler
Avrupa Konseyi 
ve Portekiz

STRAZBUĞ (APM) Da 
nimarka Dışişleri Bakanı 
M. Andersen'in Başkanlığın 
da yapılan Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komiteci toplantı 
sında Portekiz .konusunda 
yapılan müzakerelerin ,şoqu 
cu şudur : 18 ülkenin Dış 
işleri Bakanları, Portekiz 
de gerçek bir demokrasinin 
geliştiğini görmek ümidini 
belirtmiş ve Portekiz Hükü 
metinin sömürgeciliği bırak 
mak teşebbüsünü -tebrik çt 
(nişlerdir. Bakan delegeleri 
Avrupa Konseyi ile jÇprlç- 
kiz aratnnd'H yapjlacqk işhjir

liginin şekillerini tesbit et
mekle vazifelendirilmiştir. 
Bu çalışma, Portekiz otori
teleri tarafından belirtilen 
ihtiyaçlar,ın ışığı altında .ya 
pılacaktıj.

Türk Otomotiv 
Endüstrisi Devlet 
Kuruluşlarınca 
Desteklenmiyor

ANKAiRAJ Tiirkiyede 
vOtpmqtiv sanayii gü.n geçtik 
çe .büyük gelişmeler Jsayde 
.derken, Resnji .^pru|uşları- 
.mızın a|ınılqçında (bu jıana- 
,yii dalımızın .destek görnşe

diği ileri sürülmektedir.)

Deneğin YSE kamyv> I 
alımında Brezilya Mercedes' 
firmasının teklifini benimse 
iniştir. İhaleye 5 yabana 
firma katılmıştır. Halbuki 
Mercedes firması Türkiyede 
de biivük çapta montaj s*- 
nayiini geliştirmiş, yabana 
.ülkelerede ihracata başlamış 
tır. Otomotiv derneği yetki 
İlleri şöyle konuşmuşlardır: 
"Biz yani pazarlar peşimde 
koşarken ve dış ihaleleri 
kazanırken vahana ülkeler K • <. .» l r a* -■ o v 
den mal aatınalmamıs eko- < < • t Jiî «
'Domimizi .hırpalamaktan 5* 
teye ^gitmeyecektir.^1 ? - ce 11

-------- -
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K&JES FEZ BASIMEVİ | 

0
Yeni Çeşit Düğün, Nişan, Kutlama ve Açılış 

Davetiyelerini Sayın Müşterilerine Sunar

0AĞIN YENİLİĞİ
8 Saniyede 

Fotokopi acele 
fotokopi 

işleriniz İçin 
FOTO ŞEN
Demirsubaşı Mah. Semerciler
Yokuşu 19/A GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
Gazetemize gönderilen yazılar yayınlansın veya ya

yınlanmasın geri gönderilmez. Gazetemizin yıllık abon
man tutan 16.00 TL. dır.

Gazhane Cad. Şirin Paşajı No. 5 — GEMLİK 1 Dış ülkeler yıllık abonman tutan 40.00 TL. dır.

İLANLAR

Yaz Sezona Yaklaşırken

ÇATAK TUHAFİYE
8

cak
1191 sayılı basın ilan yasası gereğince yayınlana 
resmi ilânlar sütun cm. 20 TL Mah. ilânlan sütun

cm. 10 TL Özel ilânlar pazarlıkla al

O© 5S09905 ÖO«C OCS®> «I

V

Bayan çorapları
Yazlık spor gömlekler

—intrapon Bluzlar 
Trevera çeşitleri 

İç giysileri
ERTAN Trikoları 

örme iş intraponları 

Erkek ,kadın giyim 
çeşitleri

Yeni Çeşitleriyle 
müşterilerinin 

hizmetine girdi

Ali ÇATAK 
Gazino Sok. 
Kuyumcu Karşısı 

GEMLİK

Yeni yapılmakla olan Çarşı Garajı önün
deki 17 tane dükkan icara verilecektir.

Müracaat: Tüfekçi Rasim Koreli
Osmaniye Mah. Dere Sok. No 21 GEMLİK

»e—ece r?<r m



SORUMLU MÜDÜR 
EROL. GÜLER 

SAHİBİ 
E. GÜLER-II. GÜLER

gemLik

KÖRFEZ
İdare yeri <

TEL..' 70?
Şirin pasajıyirsn yotojı

— GEMLİK
g

u
i ve Baskı ; Körfez Basımevi
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g KOKUŞMA BAŞIADI
getirileceğini Türk Köylüsü artık çok iyi biliyor. İs- S 
ter muhtarına maaş bağlayın, ister katılma payla '*♦ 
rını kaldırın hepsi boş- Çünkü o köylü, o halk ar M 
tık Cephecilerin temel sermayeden yana olan fel- ■=» 
s efeler ini öğrendi. Sermaye felsefesi ise dünyada w
iflas etmek üzeredir. Hani otolara ucuzluk, buzda 
laplarında ucuzluk, konutlarda ucuzluk ? Yok töke 
tim mallarına zam, üreti cinin ürününde düşüş Yut 
maca., yutturmaca Yutan k I lysa tabiî

Bu kervan bu yükle daha çok yol gidemez,. 
Oysa yol uzun ama yükü taşıyacaklar yolun acemisi.

a 
i 
i 
s

Anneler Günü İçin Çeşitüi Hediyeler

1539 Nolu Sanayi Sicil belgemi kaybettim hükümsüzdür.

Ahmet Koygun 
Demirsubcşı Mah Taksim Sok. No. 1 

Gemlik — Bursa

MARLEY YER DÖŞENESİ
RALIFLEKS velür Halı ve Yolluk 
GÜNEY SANAYİ Pelüş Kalı ve Divan Örtüsü

Şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Günay Canbay : 10.5. 1£75

O
I DUYURU < I

BELEDİYE EKMEK FABRİKASINDAN

Ö S
^20 gram 65 Randumanh Böreklik undan yapılan at

Lüks Francala tipi ekmek Belediye Encümeninin aldığı <1 
gg karan ile yalnız BELEDİYE EKMEK FABRİKASINDA g» 
O çıkarılacaktır.

Alemdar Dikiş Matine Çeşitleri

İstiklâl Cad Ziraat Bankası Yanı Telefon :172 - GEMLİK

Ç A î A K 
TUHAFİYE

Yazlık Spor Gömîek
Çeşitleriyle
Hizmetinizdedir.

ALİ ÇATAK
Gazino Sok.
Kuyumcu Karşısı
GEMLİK
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CHP İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu
“Yapılan saldırı Cumhuriyet ilkelerine, devrimlerine, hukuk devletinedir

Saldırı Kınandı

Saldırıya uğrayan Demirel iyileşti.

Sah günü Başbakanlık
tan çıkarken Başbakan Süley
man Defnirel'e saldıran Vu
ral Ör.sei’in saidırganfcğmı kı 
nar*a bütün yurtta devam 
ederken İlçemiz CHP Genç 
tk Kclu Yönetim Kurulu da 
Gazetemiz aracılığıyla yapılan

2. ekmek abnkas l ÇİLDİ
Belediye Ekmek Fabrika 

smd n sonra Danış Ekmek 
Fabrık'S? da Pazartesi günü 
fâzrne'e çimrüstir

Gürde 10 bin ekmek 
yapacak kapseiteye sahip Da
nış Ekmek Fabrikasının tüm 
de^enrin 1,5 milyon liraya 

ck*uğe sahipleri to- 

Danış F|rm«k Fabrikacının açılışında birer matrallk pideleri 
alan Gemlikliler görfilOyor

saldırıyı ve saldırı sonrası Hü 
kümet yetkililerinin basına 
yaptığı aç klamayı 'ayıp • ve 
yazıktır" diyerek kınamışlardır.

CHP Ganilik Gençlik Ko 
lu Yönetim Kurulunun Gaze
temize verdiğe yazılı kınama 
aynen şöyledir.

rafından açıklanmıştır.
Yaşar, Nihat ve Rical 

Danış adlı kardeşlerin işlete
ceği Ekmek Fabrikasının açı
lışında kalabalık bir halk top
luluğu bulunmuş ve müşteri
lere iık hamurdan yapılan pi
deler parasız olarak dağıtıl- 
mışiır.

13 - 5- 1975 günü T.C. 
Başbakanı Sayın Süleyman 
Demire'lc yapılan alçakça 
saldırı, bir tecavüz olay 
dışında, önemli sorunları 
bünyesinde taşımaktadır. 
Yapılan saldırı Cumhuriyet 
ilkelerine, devrim'erine, bu
tu k devletinedir. Deınokra- 
ı iyi bir - türlü hazmtdcnıe- 
yt-ttler, her türlü fikri ser
bestçe tartışı-bîlmeyi haz- 
nıedemeyehtar, demokratik 
hukuk devletini hazînede-

Dev mı S. 3 de

i Şaşı Mehmet’in 
■ Katili Yakalandı I

21 Nisan günü Şaşı la
kabı/ta tanınan Kulüpçü Meh
met Kaya’yı Calıkpazarın 
da bir kahvehanede öldüıdüğü 
iddia edilen Yusuf Saygı (21) 
İnegöl' de yakalanmıştır.

Cinayeti işledikten soma 
olay yerinden kaçan Yusuf 
Saygı 10 Mayıs Cumartesi 
günü cinayet masası memur
ları tarafından saklandığı ev- 

। de yakalanarak Buısaya geti 
rijmiştir.

Yusuf Saygı ilk sorgusun 
dan sonra tutuklanarak ceza 

j evine gönderilmiştir.

i Gemlik'te 20.610 
Seçmen Oy

। Kullanabilecek

। Seçmen Kütükleri
' Yazım ve Çoğaltım
i İşleri Bitli

Her yıl 'Seçmen Kütük
leri Kanununa" göre düzen 
lenmesi zorunlu olan Daimi 
Seçmen yazım ve çoğaltma 
işlemleri bitirildi.

D. S. 4

Kıbrıs Şehidi İsmail'in 
Annesi

Yi.ın Annesi 
Seçildi

23 Nisan günü Kıbrısta 
görevi sırasında şehit edilen 
Umuıbey’li İsmail Turna'nın 
annesi FECRİYE Turna Gem
lik'te yılın annesi seçilmiştir.

Anneler günü nedeniyle 
Yardım Sevenler Demeği ve 
Gemlik Lisesi Koruma Deme 
ği düzenledikleri törende yılın 
annesini Umurbeyli Şehit İs 
mail i uma nın annesini seç
tiğini bildirmişlerdir.

Yardım Sevenler Derneğ. I 
I Başkanı Dr iMiyrnet Aiaoğuz 
' günde yaptığı konuşmada | 

"Uç yavrucuna babalarının 
yokluklarını hissettirmeden 
büyüten fedekâı anne büyük 
oğlu İsmail’in vatan görevini 
bitirmesine 8 gün kala şehit 
edildiğini öğrenince gösterdi- j 
ği dayanıklılık yılın annesi se I 
çiln esine yetmiştir.” demiştir. |

NAİL ATLI
Görevinden

* Alındı
Marmara Zeytin Birliği Ge- | 

nel Müdürü Nail Atlı Cephe | 
Hükümeti tarafından görevin- I 
den alınmıştır.

CHP - MSP Hükümeti 
sırasında Marmara Zeytin Bir- I 
ligi Kooperatifinin bozuk çar- j 

j kını düzeltmesi için görevlen- I 
| dirilen Nail Atlı, görevde bu- | 

lunduğu sırada çaîışmalan ile i 
üretici arasında sevilmiş ve i 

I Kooperatife yeni düzen ver- I 
I D. S. 4

Hava Şehitleri
Anıldı

15 Mayts'ın Hava Şehit ı 
lerini anma günü olması ne
deniyle Perşembe gönü Cum 
huriyet Alanında yapılan tö
renle anılmışltır.

D. S. 4 de

Gençlik ve Spor 
Bayramı Kutlanıyor 
Yağışlar Devam 
Ederse Spor 
Gösterileri Erteleniyor

19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramının 56. yılı pazartesi 
günü törenlerle kutlanacaktır.

Saat 8.30 da başlıyacak 
olan törende önce Atatürk 
Anıtına çelenk konacak ve 
saygı duruşunda bulunulacak
tır. Daha sonra futbol sağa
nında yapılacak tören geçidi 
ve sporatif gösterilerle gün. 
anlamına göre kutlanmış c- 
lacaktır.

Havaların yağışı pazar
tesi günü de devam e- 
derse yalnız geçit töreni ve 
saygı duruşunun yapılacağı 
öğrenilmiştir.

Gezici Köy Kadın 
Kurs Sergileri
Aşılıyor

Bir yıldır Kız Meslek 
Lisesi Müdürlüğüne bağlı 
olarak çeşitli köylerde görev 
yapan gezici Köy Kadın Kurs
tan sergilerinin açılması önü
müzdeki haftalardan ihtibaren 
başlıyacaktır. D. S. 4 de
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Yazı yazmaya oturduğumda ilk kez haftanın ö- 
nemli olayları geçiyor önümden bir bir. İşte Baş- 
bakan’a karşı saldırı, İsmail Cemdin görevden alın 
ması, AmerikanınKamboç’a saldırışı, Nato toplantıları.

Yazarken önce konunu saptayacaksın, sonra 
yazını planlayacak, dokümanlarını önüne alacak ve 
oturup yazmağa başhyacaksın...

13 Mayıs 1975 ajanslar Bakanlar Kurulu top
lantısından çıkan Başbakan Süleyman Demirel’e 
Vura! Önsel adında kişinin saldırdığını bildiriyor.

Kimdir bu Vural Önsel Önce bir akıl hastası 
kezierce Bakırköy'e girip çıkmış. Bir ara sağcı bir 
dergide yurt haberleri müdürlüğü yapmış, din ah
lâk söylevleri vermiş, sonra Avrupa'ya gitmiş, es- 
rareıEcktan tutuklanmış, adam öldürmeyi teşebbüs
ten yargılanmış ve sonunda sınır dışı edilmiş. Bir 
bakıyorsun kemde Ecevit’i müthiş eleştiren bir 
Mark’sist,. Çarpım Tablosu adlı da bir kitap yaz
mış, CHP nin seminerlerine kâ^Jmrş® 
Kısacası bir muammar ( ? )

İşte böyle bir kişi elinde içi suç unsuru belge 
ler dolu bir çanta, Başbakanlıktan içeri giriyor ve 
Başbakana yaklaşarak burnunun üstüne indiriyor 
yumruğu. Başbakan yerde... Önsel ise yakalanmış 
ve dayak yiyor çevredekilerden...

Şimdi insanın aklı karışıyor. Acaba bu şahıs 
Başbakanı öldürmekmi istemiş yoo. İstese bunu ba 
şarabilirdi. Peki Başbakanın ve başbakanlıkta ko
ruyucu görevliler yok mu ? Var...! Peki bu adam 
Başbakana nasıl yaklaşıyor ? Hep soru işareti bir 
yanıt bulmak güç.

Ya o duruşmadaki saldırganının davranışları 
Bu işi neden yaptın sorusuna «Halkın neler yapaca 
ğını göştermek İçin» yanıtını veriyor? Görevin soru 
suna da THKO mensubuyum, devrimciyim yanıtını 
veriyor ??? !!! Evet sorular ve ünlemler çoğalıyor 
Çünkü bugün belli kaynaklar Türk solunu’ lekeleme 
nin savaşını verdikleri açıktır. Böylesine kayıtsızca 
davranan bir kişinin amacı ancak Türk soluna le- 
sürdürmek ve sermaye düzeninden yana sağcı ka
lemlere konu yaratmış olabilir.

(97/ ferden sonra sal Büyük bir sınav verdi 
Kışkırtıcı ajanları basında hep duyduk. Bu nedenle 
Bu saldırının bir oyun olduğuna inanıyor ve her 
nereden gelirse gelsin kaba kuvveti, saldırıyı kını
yoruz.

ABD nin yani yani kapitalizmin Uzak Doğuda 
kİ başarısızlığından sonra tüm dikkatler Orta 
doğu üzerine çevrildi. Amerikan kapitalizminin 
yaşaması için Orta Doğudaki petrol yataklarına 
İhtiyacı vardır Akdenizdeki denge ve Amerikanın 
güvenliği İçin Türkiye önemlidir. Sol bir yönetim 
Amerikanın her isteğini gerçekleştirmez. Bu neden
le oyunlar oynanıyor Türkiye ve sol üzerinde. U- 
yanık olmalı ama hor zamankinden duba çok,

A’

|! Koreli Rasim-in K
|1 Evinde Çeşitli Silah

I Ve Mermi Bulundu

s

Koreli Rasim adıyla tanı
nan tüfekçinin evinde yapı
lan arama sonucu çeşitli mar 
ka silah ve mermi ele geçiril 
miştir.

Aramada 7 adet toplu 
Karadağ Tüfek, 1 Yunan ka
satura, 1 adet eğeden vapıl- 
ma kasatura, 1 adet eski tip 
pala kılıç» 8 adet 7.65 mer
mi, 56 adet Yunan Mavzer 
mermi, 33 adet Fransız Mav

©

zer mermisi, 140 adet taban 

çalara ait çeşitli mermiler, 56 

adet Smit Veson marka ta-

banca mermisi bulunmuştur.

Koreli Rasim kendisinin

Kore Gazisi olduğunu bunla

rı bu nedenle bulundurduğu

nu iddia etmiştir.

ve iki tüccarın öncülüğü ile 
kurulan TV yansıtıcısının yeri 
nin değiştirilmesi çeşitli vatan 
daşların gazetemize yaptıktan 
baş vurmalardan anlaşılmakta 
dır.

Yansıtıcının Yeri
Değiştirilemez Mi?

Gemlik yansıtıcısı hylen 
İstanbul Çamlıca vericisine 
göre ayarlanmıştır] Oysa Bur 
sa vericisinin yayına başlama 
sı üzerine yansıtıcı bu yöne 
Kırmızı çamur mevkiine yek
leştirilirse görüntüyü alanz- 
yan iç mahalleler, ve Urr.ur- 
bey’in bir bölümünde görün
tü sağlanır, ilgi bekliyoruz.Geçen yıl halkın katkısı

DavetiyeleriGemlik Vergi Dairesinin 13.1.1975 tarih 
102137/6737 sayılı G.M.K. Artışı 1200 Liralık 
minatm makbuzunu zayi ettim. Geçersizdir.

O H. 1. E t hem Özen

te- a Temiz Baskı, Uygun F<

Körfez Basımevine
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Dosya No. 1975/8

Gemlik Körfez Gazetesinin 3 Mayıs 1975 Tarih ve 97 Sayılı gazetenin 3 cü sahifesinde 
Neşredilen satış ilanında satışına karar verilen gayrimenkulün İNTİFA YÜKÜMLÜ 
OLARAK Satılacaktır şerhi konulmadığından 16. 5. 1975 Tarih ve 1974/127-297 
Sayılı Kararla Sulh Hukuk Hakimliği nce Birinci Satış olan 6. 6. 1975 günkü satışın 
iptaline karar yerilmekle verilen karar gereğince tekrar ilan ve satış yapılma mua
melesine geçilmiş olmakla:

Davacılar Yümnü İzbudak ve Hatice Fehika Kaçmaz Vekilleri Avukat Mehmet 
Nalbant oğlu île davalılar Melek Değerli, Mccmettin Değerli A. Kerem İçli Vekilleri 
Avukat Ali Özkanat ile Hafize Sakızlı Vekili Avukat Sebahattin Koksal ve diğeı Da
valılar Cemal Doğaç Kayyumu Fehmi Karacan’la Neyire Akdoğan ( Tankut ) Fatma 
Temizkök, Cemile Akdoğan Cemile Aydoğan aıeahine açılan izaleyi şuu davasının ya
pılan açık duruşması sonunda Sulh Hukuk Hakimliğinin verdiği 28. 10. 1974 Tarih 
1974/127 Esa.s 1974/397 Saydı Kararı gıyabi davalılara tebliğ edilmekle Temyiz edil
mediğinden Kesinleşmiştir.

Davacılar Vekili Kesinleşen kararın ibrazı ile satışın yapılmasını talep etmiştir.
SATILACAK GAYRİMENKUL : Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Mevkiinde paf

ta 8 Ada 15 Parsel 64 de 354 Metre Kare Arsalı Karğir Ev 90.009.00 Lira Kıymetli 
olarak Satılacaktır. Bu gayrimenkulun etrafı Adem Vural İnayet însel, Yol, ve Da
valı île çevrilidir. Bu satış Hafize Sakızlıya 144 Hissede 36 Pay inlifa Hakkı yüküm
lü. olarak satış yapılacaktır.

I — Satış 18/6/1975 Çarşamba günü saat 15.00 den 15.15 e kadar GEMLİK Bel. 
Müz. Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin. % 75 ini ve rüçhanh 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 30/6/1975 Pazartesi günü aynı yerde ve 
Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh 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- 
İâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler «atış 
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, iki 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 gb.-<ebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderucatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1975/ 8 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

16/5/1975

(1c. U. K, 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri do dahildir.

I = =
I meyenler, demokratik elmaysa usûl ve ycl-arı baş- 
j vurarak, kendi yöntemlerini uygulamaya çalışma K- 
|| ladırlar.

Türkiye Cumhuriyetinde kaba kuvvet, aaarş., 
| terör geçerli olamaz. Bu tür eylemlere CHP her 
g zaman dur demiştir. Halk dur demiştir, Demokratik
|| hukuk kuralları dur demiştir, Devrimcilik anlayı* 
|| şımız dur demiştir. Demokrasiden kıl kadar taviz 
|| veremeyiz. CHP'yi eyleme, sokağa dökmek isteyen.«r 
I şunu bilsinlerki; CHP. Gençliği ve ana kademesiyle 

ı Atatürk cevrimleıine, demokrasiye. Cumhuriyet 
rejimine kopmaz bağlarla bağlıdır. Bizi eyana ge
tirmek isteyenlerin maskesini düşüreceğiz. CHP 

I halkın, işçinin, köylünün umudu ve tek örgütüdür. 
| Onu lekelemeye kimsenin gücü yetemez. Buna izin 

vermeyeceğiz.
Sayın Başbakana yapılan alçakça saldırıyı şid

detle kınıyor, Protesto ediyoruz. Ancak Hükümeti 
oluşturan dört partinin yaptığı açıklama bir hayli 
ilginç; Hep bir ağızdan: "olayı CHP yaptırmıştır, 

i Anarşinin yuvası CHP’dir. Ecevittir,,. Koro halinde 
I hep bu sözler ağızlarında

Ayıptır, yazıktır. T.C. Başbakanına saldırılıyor 
Başbakan dövülüyor. Ankara Savcısı: 'Henüz hiç 
bir şey belli değil, yapılan tüm açıklamalar asıl
sızdır, yalandır,, diyor; ANKA ajansı açıklıyor: 

| "Sayın Demirele saldıran genç Almanya’da esrar 
I kullanmaktan, silah taşımaktan ceza yemiş; Akli
I dengesi bozuk olduğundan 2 yıl akıl hastanesinde

yatmış,,, yine CHP Genel Merkezi açıklıyor: ''sal
dırıyı yapan genç CHP’li değildir. Partimizde kaydı 
yoktur. Bizle bir ilgisi yoktur.,,

Ve çankaya CHP ilçe örgütünün açıklaması: 
|| ''Bu gencin bizde: kesinlikle söylüyoruz kaydı yoktur, 
gı CHP’li değildir,,.

Kamu oyununda yakından izlediği gibi, hiç bir 
I delil, ispat, gerçeklilik yokken; böyle ciddi olayları
| siyasi çıkar ve hırsları için kullanan Cephe hükü-
|| metini kınıyoruz. Her olayı, hareketi, uygulamayı 
|| tavrı, sırf çıkarları için, çıkar peşinde, siyası oyun- 

i lar oynayarak "PR03AGANDA, aracı yapan 
| hükümetin bu hareketini KINIYORUZ Bek'ıyehm 

gerçekler yakında aydınlanacaktır,
Sayın Başbakan Süleyman Demirele geçmiş ol- 

; | sun der ; esenlikler dileriz.

Gemlik - CHP Gençlik Kolu 
Yönetim KuruluIJ ___

İLİM
Gemlik Vergi Dairesinin 16.S. 1974 gûn ve 

843720/3220 sayılı G.M.K. Artışı 90® TL lık temi

natın makbuzunu zayi ettim. Geçersizdir.

Şaziye Aşçı
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Gemlik Y’ardım Sevenler Derneğinin 10 Mayıs 
1975 günü Sunğipek Fabrikası Salonunda düzenledi
ği Anneler Gününde, annemizi yılın ‘Mutlu Anne
lik" Unvanına lâyık gördüğünüz için biz çocuklun 
olarak Sayın Dernek Yöneticilerine teşekkürü bir 
borç biliriz.

®l
Çocukları

Semra - Mehmet - İbrahim Yaşar

9i
a i

*

■I

üyeleri adına Toplu şmesı yapa-

g!

i®
Petrol İş Sendikasmdaft

uyarınca duyurulur.

Cumhuriyet Sitesini 
Koruma ve Bakım 
Demeği Kuruluyor

Gemlik'li Sigortalı işçile
rin kurdukları yapı kooperati
fi tarafından yaptırılan 94 ha
neli Cumhuriyet Sitesini Ko
ruma ve Bakım Derneği ku« 
ruluyor.

Demek Kurucularından o- 
lan Sahabettin Cantay'dan al
dığımız bilgileıe göre : Kuru
lacak dernek Sitenin Beledi
ye ile olan ilişkilerini takip e- 
decek Site ortaklarına ait ve 
Site içinde kalan arsaları de-

w

w» w
te
i

Gemlik Motorcular-Kayıkçılar ve 
Benzeri Derneği Başkanlığından 
Derneğimizin j«İlık olağan Genel Kurul Top

lantısı 26 Mayıs 1975 Pazartesi günü - Ekseriyet 
sağlanamadığı taktirde 2 Haziran 1975 Pazartesi 
günü • saat 14,oo de Gemlik Ticaret vc Sanayii 
Odası toplantı salonunda yapılacaktır.

Toplantı gündemi aşağıya çıkarılmadır.
Belirtilen gün ve saatte sayın üyelerimizin top

lantı yerinde hazır bulanmaları ilân olunur.
YöıNETÎM KURULU

GÜNDEM :
1» Açılış —- 2- Kongre başkanlık divanı seçimi 

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması 
4- Denetçi raporunun okıınms*ı — 5- Yönetim Ku
rulu ve denetçilerin aklanması — 6 Yönetim Kuru 
iu seçimi —- 7- Denetçilerin seçimi — 8- Haysiyet 
divanı seçimi t— 9. Birlik temsilcisinin seçimi — 
10- Çalışma programının müzakeresi ve kabulü — 
İL Muhammen Gelir ve Gider Bütçelerinin tartı-

ğerlendirmek, Siteye bir İlk
okul ve Caminin yapımına ça
lışmak, Sitenin bakım ye o- 
naıım işlerini yürütmekle uğ
raşacaktır

İlçede ilk kez bir Sitenin 
korunması için kurulun der
neğin başarılı olmasını dileriz.r

3s$»
$3

O

B şılması — 12- Dilek ve temenniler — 13- Kspna’Ş

i 

K« hr® I i

Saat 10.40 da Okullar 
son sınıf öğrencileri ve Aske 
ri Hara dan gelen bir müfre 
ze askerin yerlerini almasından 
sonra tören başlamış ve sa
at 1100 de Ata’nın Anıtına 
çolenkler konmuştur. Daha 
sonra Şehitler adına saygı 
duruşunda bulunulmuş Halk 
Eğitim Müdürü Muştala Fi
dan’ ın yaptığı günün anlamı 
nı bildiren konuşma ile tören 
sona ermiştir.

31 Mayıs 1975 tarihinde 
bu kurslardan ilki Fevziye 
Köyünde 1604 Nolu K. K. 
Gezici Kurs öğretmeni Mü
nevver Yavuz tarafından açı
lacaktır.

Köy kızlarının başardı 
sergilerine karşı ilginin bu yıl 
daha artması bekleniyor

Kail ATLI
meğe başladığı sırada Cephe 

Hükümeti tarafından görevin
den alınmıştır.

Nail Ath*nm Avukatlık 
yapacağı öğrenilmiştir.

Bu yıl Mart, irisen Mİ 
Mayıs aylarında yazım 
leri Köy ve mahallelerde -je 
Seçim Kurulu Başkariığr<i 
görevlendirilmiş memu’k* su
ratından yapılmıştır. Yaz-a s 
terinin bitiminden sonra <> 
pılan denetim ve avnm Bir
lerinde bitirildiği öğrenür*

Senâlifeıı 
âfeoueteaı
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“Bir tek ekmeğin 250 kuruş olduğu günde 
maaşımız 645 TL. dır” diyen işçi Emeklileri

Milliyet Gazetesi İlkokullar Arası Bilgi ve 
Kültür Yarışmasında 2. Olan

işçi Emeklileri Kanunu 
Çıkarılmasını istiyor

Fatma Çiğdem Taşkın Her 
OirOigi Sınavda Berece Alıyor

Gün geçtikçe geçim ko- 
şullannrn ağırlaşması dar ge
lirli isçi, memur ve köylüyü 
zor durumda bırakmağa de
vam ederkeı. bu durumdan 
etkilenen Gemlik İşçi Emekli 
leri Demeği Başkanı Nurettin 
Akay Gazetemize verdiği be
yanatta İşçi Emeklilerinin so
runlarını dile getirerek şöyle 
konuşmuştur.

Bir tek ekmeğin 250 kr. 
olduğu günümüzde benim 
maaşım 645 TL dır. Günü
müzde ekmeğe % 150 zam 
yapılmış yani hayat pahalılığı 
% 150 artmış bizim maaşları 
mız binbir yalvarış ve yaka- 
nştenmızla 1973 yılında % 20 
bir artış göstermiştir. Bugün 
askâri işçi ücreti 1200 TL. si
dir. İşçi Emeklilerinin maaş 
tabanı ise halen 540 TL sın- 
da bırakılmıştır.

Orta Dereceli 
Okullar 
Tatile Girdi

1974*1975 öğretim yılı 
ders dönemi çarşamba günü 
sen dersten sonra bitmiştir.

26 28 Mayıs tarihleri ara 
sırda yapılacak öğretmenler 
kurul toplantısından sonra 
bütünleme kursları başlıyacak 
tır. Kurslar 20 Haziran da 
tamamlanacaktır. 26 Haziran 
te 11 Temmuz tarihleri ara* 
bütcrleme sınavlar yapılacak 
ve sınavlar sonunda öğretmen 
ter kurulu yine toplanarak 
başarısız öğrencilerin durum
larını görüşeceklerdir.

Yaz tatili 12 Temmuz da 
başlıyacaktır 1975-76 öğre
tim yılı ise 8 Eylül de başla
yacaktır.

Daha sonra ülkemizde 
parlementerlerln işlerine gel* 
diği yasaları bir iki ayna çı> 
kardıklarına değinen Akay, 
'Memleketimizde bir ayda bir* 
çok kanunlar çıkarılmaktadır.
Buna rağmen bunula ilgili o- 
lan kanun tasarısı iki hükü
met ( Ecevit ve Irmak ) de
ğişti ve üçüncüsü işbaşına 
geldiği halde bir buçuk yıl
dır neden çıkarılmamıştır? Es
ki Demokrat partililerin siyasi 
haklarının iadesi için gerekli

OH! Sonunda Bini Ama gemlik H Seneler
Yararlanamıyor Milli Eğitim Bakanlığı Haşan Ağa

Spor ve Dinlenme Kampı Bu Yaz Açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından Haşan Ağa Ko
yunda yıllar önce| başlatılan 
öğrenci dinler me ve spor te 
sisleri nihayet bitirilerek bu 
yaz işletme açılacaktır.

25 mDüşen öğrenci Mucize Ölerek Kurtuldu

ÖLDÜRMİYEN ALLAH ÖLDÜRMEZ
Halk arasındaki ünlü söz 

de "öldürmiyen Allah Öldür
mez" denir, Gemlik Atatürk 
ilkokulunun 2. sınıf öğrencisi 

olan kanunun ivedilikle mec
lislere şevki için Jumhurbaş- 
kanına ve Başbakana ricaya 
giden A.P , DP ve M.S.P 
Genel Başkanları memlekete 
selâmet, fakir ve fukaraya re* 
fah ve huzur vadederek oy
larımızı alanlar biz işçi emek
lileri için ne yaptılar. Bir bu
çuk yıldır kanunumuzu hiçin 
çıkarmadılar,, demiştir.

Nurettin Akay konuşma
sının sonunda .* İşçi Err.ekli-

D. S. 4 de

Bundan sonra her yıl 
devreler halinde öğrencilerin 
dinlenme olanağı olacak olan 
Gençlik Kampına bu yıl Sa
karyalI Yavrukurtlarının yarar 
lanacağı öğrenilmiştir.

Sa>p Çakır (12) okulun üst 
katından düşerek mucize ola* 
olarak ölümde kurtulmuştur.

D. S. 4 de

Umurbey İlkokulu son sı
nıf öğrencisi F. Çiğdem Taş 
kın Milliyet Gazetesi ilkokul
lar Arası Bilgi ve Kültür Ya
rışmasında 69 puan alarak 
Türkiye 2. si olmuştur.

Öğretmenlerinin "Bilgi 
Makinası" adını verdikleri F.
Çiğdem Taşkın her girdiği 
sınavda derece almaktadır.

Öğretmen Aysen ve Isma 
il Taşkın'ın kızları olan başa 
rılı öğrenci 23 Mayıs 1975 
günü Milliyet Gazetesinin da 
vetlişi olarak "ATAKÖY MO
TEL" de iki gece eğlenecek

İlçemiz sınırlan içinde bulunan 
Gençlik ve spor Kamplann- 
dan Gemlik li gençlerinde ya 
tatlanması gerekmektedir. Bu 
konuda Okul Müdürlerinin te 
şebbüse geçmesini bekliyoruz

| Ferit Bekçe Kurşun 
Yağmuruna Tutuldu

Lçemizin tanrnnvşzeytin- 
j çilerinden Ferit Bekçe salı 

günü saat 13.25 sıralarında
D. S. 4 de 

daha sonra ise yine Milliyet 
Gazetesinin konuğu olarak 
İstanbul'un tarihi ve turistlik 
yerlerini gezeceklerdir.

Gazetemiz öğrenciye ya 
şam boyu başarılar diler.

Umurbey İlkokulunun başa 
rılı öğrencisi F. Çiğdem Taş
kın görülüyor.

Sporaif Hereketler 
27 Mayıs Günü 
Yapılıyor

19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı 
Törenlerle Kutlandı

19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayrammın 55. yılı Pa
zartesi günü törenlerle kutlan 
dı.

Gemlik Su dom havata 
J nn yağışlı geçmesi nedeniyle 
' bozulması sonucu yapılması 

gereken spor gösterlsri yapr- 
j iamryarak 27 Mayıs gününe 

ertelenmiştir.
Gençtik ve Spor Bayra- 

I nm törenleri saat 9 30 da 

I Ata nın anıtına çeten koyma 
I ve saygı duruşuyla baslanaş 
i Gemlik Kaymakamı Narrak 
' Kahs-eooğkı ve öğrem^n İs 
l mail Taşkının günün ankamt 
i nı bildiren konuşmatan yap* 
i masından şoma şfirier okun- 
I muş ve geçit törenryte prc-ğ- 
I ram sona ermiştir.
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Topçu’nun Şiirleri
KADRİ GÜLER

Öğretmen

"Yapıtım, ülkemin özellikle geleceği karanlık 
çocuklarına, güneş olma çabasındaki tüm öğretmen 
arkadaşlarıma adıyorum*' İhsan Topçu’nun 1975 
yılının başında yayınlanan ikinci yapıtının ilk sözleri 
bunlar.

Ihsan Topçu 1943 yılında Trabzon'un Sürmene 
Kazasının Kuşluca Köyünde dünyaya geliyor. Kara- 
denizin oynak ikliminde büyüyor. Gümrük memuru 
olan babasıyla ülkenin çeşitli yerlerini geziyor. 
Lise Öğrenimi sonunda, İstanbul Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyat Bölümünü bitiriyor. Topçu kendi

i

*

değişiyle “ben yazmaca İlkokul sıralarında
başladım,, diyor. İşte İlkokul sıralarında başlıyan 
bu tutku yıllar geçtikçe daha güçlü kılıyor ve 1965 
yılında «Üçüncü Mevki Duygular» adlı şiir kitabını 
yayımlıyor.

İ974 yılında ilçemiz Lisesi Edebiyat Öğretmen
liğine atanan Topçu ikinci şiir kitabını yayınlama 
kararım verdiğinde nerede bastıracağım sorununu da 
birlikte sonuçlandırdık. 1975 yılının ocak ayında 
satışa çıkardan Topçu’nun ikinci şiir kitabı «Yarınsız 
Sayfaları Yırtıyorum» kısa zamanda tükendi Ve 
"Yarınsız Sayfaları Yırtıyorum’’ Milliyet Gazetesi 
ayın kitapları arasına girmeyi de başardı. Topçu’nun 
bu başarısını kutlarız.

Topçu’nun şiirlerinde toplumsal ve Sosyal 
Sorunlar işleniyor genellikle. Arı bir dil, düşün
dürücü mısralar ve sağlam bir yapım bütünü içinde 
ele alınmış konuları kendine özgü kuvvetli anlatım 
ile görüyoruz. Kimi soyutlaşan mısralarında dü- 
şündürü yön artarken, asıl kendini buluş «Uyan 
Eşitlik Uyan» şiirinde gösteriyor kendini.

-..Zeytinyağı damla damla eksilirken şişeden /
tencereciğ/nde kaynatıp anam / kapağında 
babamla yemeğini

maaş altmış türk lirası - kira onbeş 
dokuz yüz krrkbeş / cılız - kansız bir kadın /

/ yıl 
anam

7İ7 buçuk yi! arayla iki çocuk doğuruyordu / yoksulluk 
var ya / ah o yoksulluk / yaşanılası yarın
larını anamın • tam yirmi yıl I ha bire yataklara buğu 
yordu,

bîr evcik büyükdere'sinde İstanbul"1 un / tek odası 
mu façı I geceleri bir türlü geçmek bilmiyor / 
anam irim inim inliyormuş i karşı villada oysa / 
öze! giysileriyle gezdirıliyormuş itler / ve bilmem 
nerelerinden sevi Uyur muş / ben de patika yol
larında köyümün - altın kumsalında t tüm çocuklar 
gibi gerçekten uzak / donsuz koşuyor-oynuyormuşum....

Toplumcu bir şiirin güzel örneğine görüyoruz 
burada, içinde yaşadığımız bozuk ekonomik ve 
sosyal düzene gzrçekç bir bık ş oçtsı....

"'Yarınsız Sayfaları Yırtıyorum,, yapıtındaki 
şiirlerin 30 u dörtlükler den meydana gelmiştir. 
80 yapraklı şiir kitabının bir özelliğime Türkçe - 
İngilizce almasıdır. Topçu, burada yeni bir dene
meye giriştiği bolli, Bu türün yayının nasıl karşıla
nacağını sınadı sanırım Topçu ama "bu göle maya 
çalmağa benzer,t.

Sonuç alarak İhsan Topçu’nun son şiir kitabı 
geleceğe daha büyük atıhmlan simgeliyor kanısın
dayım.

ş

«

I

Elveda diyoruz - Neşeli günlere, 
Veda ediyoruz - Okula derslere. 
Haydi arkadaşım - gel biraz konuşalım, 
O eski günleri - Tekrar yaşıyalım. 
Okul dönüyor - döndûrmesekte. 
Başkaları var- biz gelmesekte, 
Haniya birgün s Kopya çekince. 
Şişmişti gözün - Yumruğu yiyince» 
Ya sen unuttunmu * Derste uyuduğunu, 
İşte bu yüzden - Moraran burnunu. 
Okul dönüyor - döndûrmesekte. 
Başkaları var - biz gelmesekte. 
Kopya çekerken - Yakalanmıştık. 
Tek ayak üstünde - Bir saat kalmıştık. 
Hatırlatmışın - O kimya dersini. 
Arkana yediğin ■ Nazik tekmeyi. 
Okul dönüyor - döndûrmesekte, 
Başkaları var - biz gelmesekte. 
Matematikçi - Ya o Fizikçi bey 
Hepsi karşımızda * Sanki birer dev* 
Sigara içerken biz * üst katla, 
Muayin bey geldi * Bastırdı faka. 
Okul dönüyor ■ döndûrmesekte, 
Başkaları var - biz gelmesekte.
Boşver bunlara - Fazla kurcalama. 
Bak hocalar burda s Sonra yersin sopa* 
Derste hocadan - izin istemiştik, 
Vermeyincede - Altına şey etmiştik.

Okul dönüyor • döndûrmesekte. 
Başkaları var - biz gelmesekte. 
Uç uzun yıl geçti - Hiç duyarmadan, 
Ayrılık göründü - Sana doymadan. 
Koptu içimden - Bir dağ koskoca, 
Elveda okulum - Sana ELVEDA. 
Okul dönüyor - döndûrmesekte. 
Başkaları var - Veda etseide-

Orhan ATLIOĞLU

KÖRDÖNÜ’YE YANITLAR
Fikirse! özgürlük sürecinde aşinamızdır, 
Usa yatkın doyurucu uyumlarımız.-. 
İnsancıl benliklere özgü bir atılımdır. 
Yenilenen ve yinelenen aşamalı davranışlarımız 
Görkemli safsataların salt özelliğidir 
Çelişkilerle dolu yozlaşmış güdülerin partizanlığı 
Çıkarcıların oburluğu ve boş gereksinmeleridir 
Sempatizanların kaypak doyumsuz yetinmezliği 
Duru bir ihtiyaçtır özgürlük savaşımız 
yenilenen ve yinelenen bilinçli örûnlûmûze 
Akılcı bir uyarıdır çağdışlılara
Yapıcı ve süreli tenkitlerimiz 
İnsancıllığımızın simgesidir özgürlük felsefemiz 

Bilinçli verilerin görünümüdür kontrolsüzlüğümüz 
Bir yanıttır atılımlarımız bütünsel girencim'z 
Kördönüye dönüşen bozguncu mizaçların 

duyarsızlığına

Demircan Dil

yermiş

Suriye Fırat yatağın
dan Irak’a 5.2 milyar 
metreküp su bıraktı.

rina değin 500 km. uzunluk 
tadır.

M ŞAM - Suriye’nin Fırat 
Bakanlığı sözcüsü, ülkesinin 
son yedi ay içinde Türkiye 
tarafından Fırat nehri yata 
ğına bırakılan sekiz milyar 
metreküp sudan 5,2 milyar 
metreküpünü Irak yönün
de akıttığını açıklamıştır.

Sözcü ayrıca, Irak top

daki duruma ilişkin olarak 
yayınlanan haberleri de ya 
lanlanmış, «Eğer bu haber
ler gerçek olsaydı 
Fırat boyundaki 
kent ve köyleri için 
nı olurdu, oysa hiç 
lc değil» demiştir.

durum 
Suriye 
de ay

de öy-

Fırat nehri Tabka 
rajmdan Suriye - Irak

ba
lini

JAPONYA’NIN 
OTOMOBİL 
İHRACATI 
REKOR DÜZEYE 
ULAŞTI

TOKYO - Japon oto
mobil sanayii, 31 Mart 
1975-tc sor.3 eren 1974 ma

de ihracaatta bulunmuştur. 
Japon Otomobil Yapımcıları 
Federasyonu yetkilileri ta
rafından yapılaa bir açıkla 
maya göre, 1974 mali yılı 
içinde yabancı ülkelere ik
raç edilen ünite 2
milyon 575 bin 387’ye ulaş 
iniştir, Bu miktar bir önce

ki yıla kıyasla yüzde 18.7 
oranında bir artış olduğunu 
göstermektedir.

Yetkililer tarafından 1 
yapılan açıklamaya göre 
geçen yıl içinde ihraç edi
len araçların 1 milyon 663 I 
bin 523'ü binek otomobili , 
olup, diğerleri kamyon, su i 
tion-vvagon ve diğer ticari 
araçlardır.

Japonyo geçen mali yıl I 
içinde yaptığı motorlu araç |

dolarlık gelir sağlamıştır. 
Bu miktar da bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 35.2 ora 
nında bir artış olduğunu 
göstermektedir. Japonya'nın 
motorlu araçlar ihracatın
dan sağladığı gelir ise top 
lam ihracatium yüzde 10’ua 
dan fazlasını meydana ge
tirmektedir.
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Gençlere Sporda ÖnçO Yok
1974-1975 Gemlik Gençlik Kupası
10 Takım Arasında Başladı
Gemlik li Gençlerin 

kendi aralarında kurdukla 
■1 spor kulüplerinden DO- 
CAN SPOR’un öncülüğüyle 
düzenlenen 1974-1975 Genç 
lik Kupası futbol karşılaş
maları bugün başlıyacaktır.

Gemlik te başıboş ge
lişme çabası gösteren fut
bol için hiçbir kuruluş ça
ba harcamakta ve Gemlik 
te düzensiz yetişen bir spor 
eugençliği meydana gelmek 
redir. Bunun sonucu olarak 
Bursa Amatör kümede bulu 
■an Gemlik Sümer Spor ve 
Gemlik Güven Spor haşan 
sıziıktan kurtulamamıştır.

Bugünkü karşılaşmalar :
Saat 14.00 de

Deniz Gücü • Gençlerbirliği
Saat 16.00 da

K. Kumla Gücü • Ufukspor
Yarınki Karşılaşmalar :

Saat 11.00 de
Acarspor - Kartalspor

Saat 13.00 de
Altınbaşakspor - Şahinspor

Saat 15.00 de
Doğanspor - Büyük Kumla Gücü maçları ya

pılacaktır.

Birkaç meraklının uzun 
yıllardan beri yaşatmağa 
çalıştığı Gemlik Sporunun 
canlandırılması için Başta 
İlçe Kaymakamı, Belediye 

Başkanı, Ticaret ve Sanayi 
Odası, Sunğipek Müessesesi 
kuruluşlar teşebbüse geçme 
lidirler.

Bugün başlıyan Genç

lik Kupası karşılaşmalarına 
katılacak 19 takım şunlar
dır :

Doğan Spor, Kartal 
Spor, Deniz Gücü, Şahin 

Gücü, Ufuk Spor, Altın 
Başak, Gençlerbirliği, Acar 
Spor, Küçük Kumla, Gü
cü Büyük Kumla Gücü

Bugünkü karşılaşmalar 
saat 14.00 de Deniz Gücü 
Gençlerbirliği Saat I6.00 da 
K. Kumla Gücü - Ufuk 
Spor, Pazar günü karşılaş
malar da Acar Spor - Kar 
tal Spor saat 11.00 de Al
tın Başak - Şahin Spor sa
at 13.00 de, Doğan Spor 
B. Kumla Gücü saat 15.00 
de yapılacaktır.

Maçların sonunda şam 
piyon takıma, ikinci ve ü- 
çüncü takımlara Gemlik 
Gençlik Kupası verilecektir.
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Yoz SezonıiMa
ÇATAK 

TUHAFİYE
Bayan çorapları

Yazlık spor gömlekler 
—İntrapon Bluzlar 
Trevera çeşitleri 

İç ghs’Ieri 
ETTAN Trikoları

Örm 3 iş iniraponları 
Erkek .kadın giyim 

çeşitleri

eni Çeşitleriyle müşterilerinin
hizmetine girdi

Ali ÇATAK

Gazino Sok. Kuyumcu Karşısı
GEMLİK
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DUYURU
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İdare yeri

i

Gecesi

SORUMLU MÜDÜR 
EROL. GÜLER 

SAHİBİ
E. GÜLER -H. GÜLER
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YAPI, Küçük Kumla Yalısındaki Altın Kum Aile Kampının Ga-

Gemlik Azot Sanayi Suni Gübre İnşaatını 
makta olan unvanları aşağıda yazılı müteahh’t fir
malar ve onlara bağlı olan olan taşaronlarla şendi 
kamız arasında toplu iş sözleşmesi yapılacaktır. 
Yasalar uyarınca ilgililere duyurulur.

1-
2-
3-

GÜNTEKÎN İNŞAAT
AZVIAOĞLU İNŞAAT
Mesut AZMANOĞLU FİRMASI
DOGUSAN İNŞAAT

İLEBİCİ YAPI-ÎŞ SENDİKASI

Personel Taşınırılacaktır
Şirketimize ait Gemlik işyerinde çalışan perso

nelimizin şehirden iş yerine ve iş yerinden şehire 
taşıma işi ihale sureti ile yaptırılacaktır.

Bu hususta hazırlanan şartname BP. Petrolle
ri Gemlik Tesisat Müdürlüğünden temin edilebilir.

Teklif verme tarihi 6 Haziran 1975 Cuma gü
nü saat 15.00 de son bulur.

BP. Petrolleri A.Ş. Gemlik
Tesisat Müdürlüğü

İ!
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Junker Ruh fırınlı ocaklar

* Ev ocakları
* Piknik tüpler
* Ocak yedek parçaları
* Ocak bakım İşleri

Abdu lah Kaner İn kendi dükkanında'^

S I 
s i

HALÛK KANER
Tel, : 805
Demlrsubaşı Mah. ÇeşmeSok. No. 18

İsteklilerin gerekçeleri görüşmek üzere hergün mesai sa-

İsmail TATLISÖZLÜ

16 AU 985 no.lu Kamyon plakamı kaybettim, 
alacağımdan eskisi geçersizdir. Duyurulur.

Ferit Bekçe Kurşun 
Yağmuruna Tutuldu
Balıkpazarı Mahallesinde evi
ne girerken kurşun yağmuru
na tutulmuş ye dört el kur
şun isabet alarak yaralı Bur
sa Devlet Devlet Hastahane- 
sine kaldırılmıştır.

Ferit Bekçe yi vuran 
.kişi olay yerinden kaçmayı 
başarmıştır. Daha sonra 
soruşturmaya geçen İlçemiz 

; emniyet yetkilileri yoğun 
‘bir araştırma, sonunda Bek- 
ıçeJeıle ilişkisi olan ve zey
tinlik konuşunda aralarının 
açık olduğu tesbit edilen 
Ahmet Deliçay ( TÜMDA ) 

Jnûı yakınlarım sorguya çek- 
’nıiştir Sorguda Ferit Bc-k- 
çc’yi vurduğunu açıklayan 
Tumba Ahmet'in oğlu Os
man Deliçay "Babamı bun
lar öldürttü, öcümü aldım" 
demiştir.

Osman Deliçay soıgusu 
sonunda tutuklanmıştır.

ten düşmüştür. Düşme şıdde 
tiyle yalnız ayağı kırılan yara 
maz öğrenci bayılmıştır. Ayıl
dığında "Kan akıyor mu öğret 
menim,, diye soran Saip Ça 
kır Bursa Devlet Hastahanesi 
ne kaldırılmıştır.

İşçi Emeklileri
Kanunu

leri olarak memleketimizde 
kanunlara saygının, sabrın ve 
metanetin en güzel örneğini 
yeren bir topluluk olduğumu
zu hiç bir kimse inkâr ede- 
miyeceği bir geıçjktir. Ama 
artık bizde sabır tahammül 
değil, takat kalmamıştır. Sıkı
lacak ne kemer, ne bel, ne 
de ağzımızda diş kalmıştır.

Çarşı Hamamı
Yangın Tehlikesi
Atlattı

Ali ŞİRİN

1975 75 öğretim yılının 
sona ermesi nedeniyle her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Gem
lik Lisesi son sınıf öğrencileri 
aileleri ve ö5ı etmenleriyle 
"VEDA GECESİ" düzenlemiş
lerdir.

Lise Müdürü Mehmet 
Çalırr.’in öğrencilere yaptığı 
açılış konuşmasıyla baş! yan 
Veda Gecesinde son sınıf öğ
rencileri okul filamasını 5. g 
nıf öğrencilerine törenle tes
lim etmişlerdir.

Daha sonra kendilerini 
müziğin akışına bırakan öğ
renciler gece saat 13 00 e 
dek doyasıya eğlenmtşlerdv. |

öğretmen

Semra 3ûre

Öldürmeyen Allah 
Öldürmez

Ders arasında bahçede 
oynarken gizlice okulun üst 
katına çıkan yaramaz öğrenci 
merdiven dayanağından kayar
ken antreye 25 m. yükseklik

Onarımı bir süre önce 
tamamlanan Gemlik Çarşı ha
mamı çarşamba günü yangın 
tehlikesi atlatmıştır.

Gemlikte onanmdan son
ra rr.odemize edilen Çarşı ha
mamının odun deposunda 
başlıyan yangın Belediye hfa- 
yssinin zamanında müdaha
lesiyle büyümeden önlenmiştir.

ile

Lise Beden Eğt. Öğrt.

Halil 'llalçtnÖ2

Nişanlanıyorlar.

utlar 12.

24. 5. 1975

(j. Xör{cs
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Necla Gözûpek Lise 1. si Oldu

GEMLİK LİSESİNDE TAKDİRNAME ve TEŞEKKÜR 
1UH Ö38ENCİLERİ AÇIKLIYORUZ

Ertelenen 19 Mayıs Gösterileri Yapıldı

Mümvef ve Anayasa Btıvromı
KOTLANDI

H74-TS öğretim yılında 
*6.j>*ak Use^nden takdû- 
; »t m- ve teşekkür alan Cğ- 
r»ac.!er bei.i elevjştur

I»74-75€j:rt.nî Yîbtda 
tC*«rık Ls*»i ’-iıin esliğini 
Mt •rt-’*53^«T 9.6 elan 
’ECIA GÖZÜPEK elde 
♦ tBİşt;.-.

Liaeîeciz bu s»t rıh 
C-sAk Lrsesn.de» ttşekkör 
»» oA&naae ı’mn L>k 
edesim: adlan.-'• y«- ınLyor

Lise Birincisi
5eela Gözurek Takdirname 
• Ed. A
Ayran Yazıcı Teşekkür

i Peride Dedecâiu "
Yrsef Demirli 
kauia ALjtiucan ” 

' Serine Tazıcı
Meral Akyı'dırım Takdir 
4Ed. B

1 Mahalls 2 Köyde 
Yarın Seçim Var

Yann yapılacak olan ara 
seçimler için ilçemizde 1 
mahalle ve 2 köyde seçmen 
tor sandık başına gidecekler* 
dfr.

İlçe seçim bürosundan 
aklığımız bilgilere göre : Ye
ni kurulan Cumhuriyet mahal 
leşi ve Fındıcak ile Fevzr/e 
Köylerinde Muhtar seçimleri

De. S. 4 te

Köy Kursları
öğretim yılı başında 

Fevziye Köyünde açılan Biç
ki Dikiş kursu sona ererek 
köy kızfannın göz nuru döke 
Nk hazırladıkları başarılı çalış 
malar sergilenecektir.

Bunun için Köy Güzelleş 
tane Derneğide çalışmalarda 

। takınarak yann açılacak ser- 
I ffafo güzel geçmesi «ağ lana 
| «aktır.

İnci Yıldırım Takdirname 
6 Fen A
Bengisi Akay Tefekkür
Mustafa Onar
1 alçın Keskin
Nevrin Öksüz Takdirname
6 Fen B
Sevil Açıkalın
A. Adil Çamlı
Melih Erdoğan
Nedet Arı Teşekkür
Selim Düsensever
I mine K?Lramaa ’’ 
Oya Çelebi
Halil Arpay
5 Ed. A
Nejla Yabatu ** 

G. Lisesinde 14 Öğretmen Askere Gidiyor
Gemlik Lisesinde asker

lik görevini yapmamış 14
öğretmen 14 Temmuz günü 
askere gidecektir. 4 Temmuz 
günü kıtalarında hazır bulu
nacaklardır

Öğretmenlerin İstanbul 
Tuzla. Antalya, İsparta ve İs
kenderun'da eğitim yapacak
ları öğrenilmiştir. Eğitim so
nunda terhis olan öğretmen-

Orta Öğretimde
Bütünleme Kursları Başladı

21 Mayıs günü sona e- 
ren orta öğretimin 1974-75 
ders döneminden sonra bü
tünlemeye kalan öğrenciler 
için açılan kurslar 26 Mayıs 
1975 günü Lisenin 1. ve 2. 
binasında başlamıştır.

3 Kurşunla Öldürülen

Faili Meçhul Bir Cinayet Daha
Ard arda işlenen cinayet

lere bir yenisi daha eklenerek 
kimliği saptanamayan bir şahıs 
üç yerinden vurulmuş bir şe
kilde bulunmuştur.

Ayşe Arslan 
5 Ed. B 
Güzin' Aîtınok
Tülin’52 ’ " akdirname
5 Fen *Â
Serpil Taylan
A. Aydan Kızıltan *’
Ayşe Akıt Teşekkür
Nezahat Gür 
Ayşe Gün al 
Şcngiil Yöntem 
Zelai Ateşoğlu 
5 Fen B 
Vildan Us
4. Sınıf ve orta kışımı önü
müzdeki hafta yayınlayaca
ğız.

|jr Kasım ayında yine Lise
deki görevlerine döneceklerdir.

15 Temmuz da askere 
gidecek öğretmenler şunlardır. 
Halit Çokal Nihat Yavaşçı- 
oğlu, Sami Aslım, Gültekin 
Gök, Tuzla'ya : Orhan Koçak. 
Halil Yalçınöz Antalya' ya : 
Muhlin özdikiş, Ercan Çiz
meci iskenderuna Salim Kö-

D. S. 4 de

Bu konuda gazetemize 
açıklama yapan Gemlik Lise
si Müdürü Mehmet Çalım şu 
bilgileri vermiştir.

"26 Mayıs günü başla
yan kurslar düzenli bir şekil-

D. S. 4 de

Altıntaş mevkiinde Hay
dar Çoklu adlı şahsa ait tar
laya atılan ve ancak kokuş
ma sonucu varlığı anlaşılan

D. S, 4 de

27 Mayıs Hürriyet veA- 
nayssa Bayramının 15. yıl 
dönümü törenle:le kutlandı.

Bayram 23 Mayıs günü 
Ata nın anıtın ı çekek koyma 
ve saygı duruşuyla başlamış
tı. 27 Mayıs günü saat 9.oo 
da Askeri Garnizonda Kay
makam. Garnizon Kumanda
nı Belediye Başkanı ve Cum
huriyet Sav&sı kutlamaları 
kabul etmiştir. Bu sırada o- 
kullar ve askeri birlikler stad
yumdaki yerlerini almışlardır. 
Saat 1C.oo da Kaymakam Gar
nizon Kumandanı ve Beledi

Fotoğraf : .19 Mayıs günü ertelenen spır gösterileri 27 Ma
yıs Bayramından sonra yapıldı. Gösterilere kız öğrenciler çemberli 
hareketlerle katıldılar.

18 Yaşında 
Bir Genç Boğuldu

Geçen Pazar günü Kü
çük Kumla'ya yüzmeğe gelen 
18 yaşında ki bir genç boğu 
tarak ölmüştür.

Bursa'dan iki arkadaşıyla 
birlikte 25 Mayıs Pazar günü

D. S. 4 de 

ye Başkanı halkın, okulların, 
askeri birliklerin bayramlarını 
kutlamış, bayrak töreninden 
sonra günün önemini bildiren 
konuşma Yzb. Nuri KÖKER 
tarafından yapılmıştır. Öğrenci 
ferin günün anlamını bildiren 
şiirler okumasından sonra ge
çit töıeni düzenlenmiştir.

Geçit töreninden sonra 
19 Mayıs günü yapılamıyan 
spor gösterileri Gemlik Lisesi 
ve Kız Meslek Lisesi öğren
cileri tarafından yapılmıştır.

Tek wando ve Krate gös
terileri ilgi ile karşılanmışı: .

Denizi Seyrederken 
Kalp Krizinden Öldü

28 Mayıs 1975 günü ye 
ni yapılmakta olan rıhtım ka 
yatıklarında denizi seyreden 
Hüseyin Ozdemir adındaki 
sahıs kalp krizi sonucu ölmüş

Daha önce de kalp ra- 
D. S. 4 de
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Petrol ve Para

w

Bir söz vardır “Dilini eşek arısı soksun" diye 
Son günlerde dillerini eşşek arısı değil, satıcı arıla
rı sokulacaklar öylesine çoğaldı ki sormayın.

Mustafa Kemal’in 1925 yılında başlattığı dil 
devrimine dün nasıl yobaz çevre karşı çıkıyorduy- 
sa bugünde dünün devemi olan tutucu Osman!.’öz
lemcileri aynı tutarlılıkla karşı çıkıyorlar.

Hatta bu tutuculukları öylesine ileri giriyor ki 
Cephe Hükümeti göreve başlayınca yazılarında 
"Öztürkçe" kullanıldığı için 350 bin liralık Milli 
Eğitim Dergisi yok edilmiştir. Şimdi basından öğ
rendiğimize göre, dört sayı Milli Eğitim Dergisinin 
yeniden hazırlanması başlamıştın Yani 350 bin li
ra bir çırpıda yakılmıştır. Ve bunlar Milli Hükü
met tarafmdsn yapılıyor. Milli çıkarlar için . ... !

Sık sık duyduğumuz ve okuduğumuz sağ kalem
lerin isteklerinden bir TRT nin dili sorunu var şim
di ortada. Sayın Yalçıntaş, daha koltuğuna oturur 
oturmaz o pek sayın kalemler “seni bu koltuğa 
biz oturttuk şimdi biz ne istersek onu yapacaksın” 
demeğe başladılar. Efendim neymiş o TRT nin dili 
yok "olanak” mış, yok "septamak" mış, yok ‘‘ko
şul” muş.... Bunlar toplumun ahlâkını bozan söz
ler ve sözcükler m ij. Ya. ! Sonra Ecevit'te hep "o- 
lanak” lı "saptamak” lı konuşuyormuş. TRT Ece- 
vit’in propagandasını yapıyormuş böylece. Yarab
bi ne deha var şu kafalarda ne deha. Hani har
canıyorlar o köşelerde.

Bakın aynı kafada olan MTTB nin Türkiye 
çapında Üniversite giriş sınavlarına hazırlık adı al
tında yaptıkları testin son yaprağındaki bildiriden 
bazı cümleler sunayım. Burada Atatürk’ün başlat
tığı dil devrimi neye benzetiliyor. «Cökleri çöker
tecek kurbağa diliyle bütün "dikey” leri "yatay" 
hale getirecek bir nida kopararak, "mukaddes e- 
maneti ne yaptınız?" diye meydan yerine çıkacak 
günü kollayan bir gençlik»... ?

Bugün sağcı, milliyetçi geçinenler (her nasıl 
milliyetçilerse) yendikten, değişmeden öylesine çe- 
kiniyorlarki her şeye sıkıca sarılıyorlar, aman de
ğişmesin benim takkem dama atılır” diye. Onlara 
göre "Okul" kötü "mektep" İyi, "öğrenci" tu kaka 
"talebe* cici, "koşul" ahlak bozucu “şart" yapıcı, 
daha ne denli yeni türetilmiş aydınlarca ve halk
ça benimsenmiş sözcük varsa kötü hemde çok kö
tü. Çünkü bu onlarca kominittllktir. /ma şöyle yaz
dıklarını bir okusalar görecekle rkl kullandıkları söz
cüklerin % 70i yeni l ulunmuş sözcüklerdir,

TRT nin dilini de değlştlrseler, Milli Eğitim 
Dergisinin baskısını da kendilerine göre yapsalar 
boş. Atılan maya tuttu, ileriye doğru atıhmlar ya
vaşta olsa mutlaka gerçekleşir. Her dönemde yeni
liklere karşı direnmeler olmuştur, ama tarih daima 
İleriye dönüktür.
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Sovyetler Paris 
Havacılık Sergisine 
Katılıyor,

PARİS (APM) - TASS 
Ajansının bildirdiğine göre, 
Sovyetler Birliği 30 Mayıs 
ile 8 Haziran arasında Pa
ris'in ünlü Bourget Hava 
alanında açılacak olan ser
giye, 1973 yılında düşen 
ve 13 yolcusunun ölümü
ne sebep olan TUPOLEV 
114 uçakları ile katılacaktır.

Kötü etkilerini giderme 
amacını güden bu katılış 
merak uyandırmakta ve u- 
çaklar da yapıldığı bildiri
len değişiklikleri tetkik et
me fırsatı bulunacağı ileri 
sürülmektedir.

İngiliz - Fransız yapı-

sı Corcordo uçağının raki
bi olan iğne uçlu Jet uça
ğının bu yıl iç hatlarda u- 
zun mesafelerde sefere baş
layacağı Sovyet yetkilile
rince ileri sürülmektedir.

Dünyanın ekonomik ya
pısındaki halihazır gelişme
ler üzerinde rolü olan en 
yeni ve en göze çarpan fak
tör muhakkak ki petrol ih
raç eden ülkelere, özellikle 
Orta Doğudakilerc yapılan 
büyük para transferleridir. 
OPEC ülkeleri ellerindeki 
gelir fazlasını devreye sok
makla hem petrol ithal e- 
den ülkelerin milli ekono
milerine hemde uluslarara
sı para sistemine fayda sağ
layarak müşterek menfaatleri

koruyabilecek durumda ol
dukları bilencine vardıkları j 
takdirde bu amaca erişmek 
için gerekli tedbirleri ala
caklardır. Bu gelir fazlası
nı petrol ithal eden ülkele- j 
re yöneltmenin pek çok yo
lu vardır. Altın satınalmak j 
Uluslararası Para Fonu va- 
sıtasiyl e transferler yapmak > 
bir kısmımda Eurobond ve 
Eurodollarlara yatırmak.

Raporun kısa bir öze
tini yukarıya aldığımız e- 
konomik rapordu Dünya 
petrolü ile ilgili olarak ve- i ! 
rilen rakamlar. Çin, Doğal 
Avrupa Ülkeleri ve Rusya 
dışındaki memleketlere ait 
rakamlar olup bu rakam- ■ 
lar Birleşmiş Milletler OECD 
The Casr .Manhatten Bank 
ve Shell gibi çeşitli kay- , 
nakların verdiği bilgilerdir. ।
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KUPANIN U KMUSMA K. KUMU LİDER
Geçen hafta başlayan 

Gemlik Gençlik Kupası karşı
laşmalarında 5 karşılaşma ya 
yapılmış ve rakibine 4 gol 
atan Küçük Kumla Gençlik 
Gücü lider duruma gelmiştir.

Daha çok gençlerin il 
giyle izlediği karşılaşmalara 
öncülük edecek kimse çık
maması sonucu maçın orta 
hakemlik, yan hakemlikleri 
ni de gençler kendileri yap 

mışlar ve kendilerine el u- 
zatmayaniarı kınamışlardır.

Cumartesi günü erken 
saatlerde atada gelen genç
ler ellerindeki çapalarla bo 
zuk olan zemini düzeltme

ğe çalışmışlardır. Gençler 
'Hem ilgi yok, hem de 4®t 
ru dürüst tesis yok, hiç Lir 
işe yaramayan Su sporları 
Kulübüne yüzbin’eree lira 
harcıyanlar gelinlerde bi

rim taf h nşs m^®^.—W
yerleri bir f*M*al®r'* 
yikıtmışlardir.

K. Kumlu Gücü 4-Ufuk Spor 0
K. Kumla : Ali - Mehmet - Şevki - Özkan - Ha

lil - Ali • Orhan - Haydar - Atilla - Ne cm i - Fahret
tin - Yılmaz.

Ufuk Spor : Sönmez - Halil - Murat - Şemşet- 
tin - Mustafa - Ahmet - A pti ■ Cezmi - Özcan - Salim - Oğuz 
Tamamen Küçük Kumla Gücünün egemenliğinde geçen 
maçın göllerini 13. dak. Mehmet, 62. dak. Fahrettin, 
73. dak. Atillâ, 78. dak. Halil attı

Deniz Gücü 1 - Genclerüiıliği i
Deniz Gücü : Harun - Okan - Celal - Recep - Meh

met - îdris - Haşan - Ziya - Nurettin - Musa - İsmail
Gençlerbirliği : Cemil - Mustafa - Dursun - Tahsin 

İbrahim - Refik Murat - Fehim - Hüseyin - Celal - Tarık 
Saat ]4.oo de başlıyan denk kuvvetlerin maçı heyecan
lı geçmiş ve iki takım yenişemiyerek 1 - 1 berabere kal
mışlardır.
Deniz Gücünün golünü 75. dak. Haşan. Gençlerbirliği- 
nin golünü 27. dak. Hüseyin attılar.

Kurlu! Spor 2 - lc®r Spor o
Kartal Spor : Halil - Fahrettin • Sezai - Tuncay 

Haydar - Kemâl - Osman - Ahmet - Haşan - Özcan - Mevlut
Acar Spor : Nurettin - İbrahim - Orhan - Alp 

Tahsin - Celal - Necdet - Bekir - Hüseyin - Mustafa - Aziz 
Kartal Sporlu Özcanın 4. dakikada attığı gole 63. da
kikada takım arkadaşı Osmanın ikinci golü eklemesiyle 
karşılaşma 2-0 bitmiştir.

A. Baştık 4 - Şahin Spor O
Altmbaşak : Seyhan, Haşan, Faruk, Feridun, Melih 

Ahmet, Mustafa, Sait, Ümit, Osman, Rıdvan

Şahin Spor : Kemal, Nurettin, Mustafa, Haşan 
Levent, Yaşar, Refa, Osman, Reşit, Haydar, Nocaoğlu 
Tamamen Altın Başak'ın egemenliğinde geçen maç sonu 
cu Feridun (12. dak.) Ahmet (36. dak) Mustafa (59. dak.) Os
man'ın ( 78. dak.) attığı gollerle Altmbaşak 4-0 maçı 
bitirmiştir.

Doğun Spor 3 - B. Kumlu o
Doğan Spor : Ahmet, Çetin, Tamer, Ender, Ayçan 

Mehmet, Nurettin, Zeki, İbrahim, İsmail, İsmail 2
B,'Kumla Gücü : Mustafa, Ali, İsmail, Refik 

Hüseyin, Ahmet, Nazım, Ahmet 2, Hayrettin, İbrahim, Ha 
sen

Haftanın ğüçlü takımlarından Doğan Spor B. Kum 
la gücü Karşısında kolay sonuca gitti 3-0 Golleri İbra
him dak, 19, Nurettin dak, 32, Ender penaltıdan 40 
dak, attılar.

2. Hafta Maçları
Cumartesi Günü :

Küçük Kumla - Şahin Gücü Saat U.oo
Ufuk Spor - Büyük Kumla Saat 16-cO

Pazar günü :
Doğan Spor - Altın Başak Saat 12-00 
Acar Spor - Deniz Gücü Saat 14.00
Kartal Spor - Gençlerbirliği Saat 16 oO

o • •
I Basım İşlerinizde Tek İsim o
! K<Ö1KJFJE35 İBASIME Vl 
o

I YeniÇeşitDüğün, Nişan, Kutlama ve Aç1*1?
o o
o Davetiyelerini Sayın Müşterilerine Sunar
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üfflnlme sior» Faili Meçhul K. Kolada Bir Gsnç Boğuldu
de devam etmektedir. Ders prog 
ramının kurs sonuna kadar 
biiîrîlebJ.r.est için bazı ders
lerin sureîsri 3*4 saat çoğal- 
tıkruşnr. Kurs programına gö
re öğrencilerin boş geçecek 
kurs arası boşluktan etüdterle 
doldurulmuştur. Eöylece öğ
renciler boş zamanlarında da 
öğretmen gözetiminde çalışa
rak öğrendiklerini pekiştire
ceklerdir

Kurslar 25 Haziranda bi
tecektin Bundan sonra öğ
retmenler kurulu toplanarak 
stna'Jann yönetimini görüşe
ceklerdir.

26 Haziran da başlayan 
sınavlar 11 Temmuzda sona 
erecektir. Sınavlar sonunda 
2. kez smrf öğretmenler kuru 
tu toplanarak yönetmelik ge
reği kurulda görüşülmesi uy
gun öğrencilerin durumları in 
celenerek sonuca bağlanacak 
Ur. Öğrenci velilerinin faizler
den öğrenmek istediği ve ço 
ğu zaman yanlış anlaşılan öğ 
retmenler kurulundaki incele 
me üzerinde durmak isterim: 
Yönetmelik gereği sınavlardan 
sonra öğrencinin kurulda du 
rumu görüşülebilmesi için not 
ortalaması 5 olmalıdır. Not

ortalaması 5 olmayanların du 
rumu kurula getirilmez. Bu 
şöyle saptanır : Öğrencinin 
derslerden aldığı sınıf geçme 
notu o deısin ders saati ile 
çarpılır. Her ders aynı işleme 
tutulur. Çarpım toplamları 
ve tüm deıs saatleri topla
nır. Çarpım toplamları ders 
saatlerine bölünür. Bölüm 5 
ise o öğrencinin durumu ele 
alınır. Kurulda öğrencinin oku 
la devamı, disiplin durumu 
derslere ilgisi öğretmenlere 
karşı davranışları bir üst sini 
fı yapabilme durumları görü
şülür ve karara bağlanır sonuç 
kesindir. Yine bazı veliler sı
nav günlerini soruyorlar sı
navlar 20 Haziran günü du
yurulacaktır."

14 Öğretmen
reğlu, Mehmet Sunar, Hilmi 
Tanrısever. Vahdettin Uludağ, 
Mehmet Çul İsparta'ya : Ih
san Topçu İzmir Bornava'ya 
gidecektir.

Umurbey Ortaokulu Md.
Yar. Veysel Saltık da İsparta 
ya gidecekler arasındadır^ 

cesede otopsi yapan Hükü
met Tab. Mustafa Karbay vü 
cutta üç kurşun yarasına rast 
lamıştır. Yanağından, boynun 
dan ye sırtından vurulduğu 
anlaşılan cesedin 8-10 gün 
önce terk edildiği sanılmakta 
dır;

Üzerinde kimliğini belirli 
yen hiç bir belgenin olmadı 
ğı cesetin yüzüde morartı 
nedeniyle tanınamamıştır. 35 
40 yaşlarında olduğu sanılan 

। cesedin üzerinde kareli takım 
I elbise, kol saati. 200 TL. pa 

ra tarak ve ayna bulunmuş* 
tur.

Kalp Krizi 
halsizliğinin olduğu öğrenilen 
Hüseyin Özdemir kriz sonucu 
denize düşmüştür. Çevreden 
koşanlar yardımıyla denizden 
çıkarılan hasta ambulansla dok 
tora götürülürken yolda ölmüş 
tür.

Yarınki Seçimler
yapılacaktır. Bugüne kadar 
muhtarlık için hiçbir aday 
başvurmamıştır.

Küçük Kumla‘ya gelen Mch 
rnet Tuna adındaki genç de
re ağzında yüzerken kıyının 
birden derinleşmesi nedeniyle 
sulara gömülmüş, bütün ara
malara kaışın bulunamamıştır. 
Bunun üzerine Sursa'ya arka 

| daşsız dönen Zeki ve Raşit 

p’fj Benim huzur içinde okumamı sağlamak için 
bana ve benim gibi arkadaşlarıma yardım ellerini, t^ğ 
uzatan öğretmenlerime, Gemlik Yardım Sevenler 
Derneğinde bulunan kalpleri iyilik duygu gelişmiş, gg 
kendilerini hiç unutamıyacağım ve değerleri hiç

H birşeyle ölçülmiyecek olan bu aziz büyüklerime
O içtenlikle teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilir. İS 

Ömürleri boyunca mutluluklar dilerim.
Mevlût Kütahyalı

H. «1 C No i i 234 Gemlik Lisesi

I BAŞSAĞLIĞI
। Bekçe aile'inin değerli büyüklerinden 

FERİT BEKÇE’NİN
Ölümü ailesi kadar faizleri c’e üzmüştür.

Kederli BEKÇE ailesi ve Çakınlarına başsağlığı dileriz.
G. Körfez Gazetesi

adındaki arkadaşları durjf] 

ilgililere bildirmiştir. Pazaat 

günü denizin dafeah olma 

nedeniyle aramalar yapılama 
mışiır. 2/ Mayıs sabahı karı 
ya vuran ceset savcılıkça aik 
sine teslim edilmiştir.

W S S?

I

Gemlik’te İlk kez ;

AGAHA SİSİ

Temiz Servis * Taze balık
* Izgara Çeşitlen
* Soğuk Mezelerle 

Müşterilerinin Hizmetindedir.

* Köfte
* Sabahlan Çorba

Çifte Fırın Aralığı GEMLİK IANIB lİCâRElIE
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