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Gemlik Belediye Meclisi 
Haziran dönemi toplantılarını 
geçen pazar ve cuma günü 
yaptı.

1974 yılı çalışma raporu 
görüşmeler ve tartışmalar so 
nunda, yapılan oylama ile ka 
bul edilmiştir.

Gündem gereği meclis 
yazmanlıklarına Mehmet Tur
gut, Burhan Aydının seçilme 
sinden sonra, Belediye Baş
kan yardımcılığına Aydın Eren - 
oğlu, Encümen üyeliklerine 
Emin Bora ve Kamil Sertkaya 
seçilmişlerdir.

Daha sonra komisyonlar 
kurulmuş, cuma günü yapıla 
cak 2. toplantıya raporlannı 
sunmak üzere Meclis dağıl
mıştır.

Gemlik Festivali için 
hiç bir hazırlık 
GÖRÜLMÜYOR

4. yılını doldu
racak olan Gemlik Turizm 
Festivali için hiçbir çalışma
nın yapılmadığı göze çarp
maktadır.

Gemliklilerin artık vaz- 
geçemiyeceği Gemlik Turizm 
Festivali tertip komitesinin bir 
an ence toplanarak bu yılkı 
çalışmaları saptamışı ve halka 
duyurması beklenmektedir.

27 MAYIS
İLKOKULU VEDA 

GECESİ DÜZENLEDİ 
t İlçemiz 27 Mars llkoku- 
IL, lu, son sınıf öğrencilerinin 

okuldan ayrılacağı için veda 
gecesi düzenlemiştir. 

Bu konuda Okul Müdü
rü Ahmet An şunları söyle- 

| niştir; Geçen yıl yaptığımız 
son sınıf veda gecesini bu 
ytida tekrsrfıyarak bunu gele- i 

D. S. 4 de

6/6/1975 Cuma günü 
saat 15.oo de toplanan mec 
üs tutanakların okunmasından 
sonra : Komisyonlardan gelen 
raporlar üzerinde çalışmalar 
başlamıştır. Kesin Hesap 
Komisyonu Belediye ve 
Elektrik Su İdaresinin rapo 
runda hesaplann doğru oldu 
ğu belirtilmiş rapor üzerinde

Lise ve Kıı Meslek lisesinden iMmams 
îesettöf âton Öğrencsier

Kız Meslek LİSESİ III

Sabahat Turan Takdirname
Asiye Tuhan »
Nazire Aysu »
Hatice İlkiz »
Bilge Dural »

SA8AHAT TURAN 
K. M. L. Son Birincisi

2 Köy
1 M3hâlled6
Seçim Yapıldı

Gemlik'in muhtarsız olan 
Cumhuriyet mahallesi iıe Fin 
dıcak ve Katırlı köylerinde 1 

| Haziran Pazar günü seçimler 
yapılmıştır.

Seçmenlerin ilgi göster 
medikleri seçimlere katılma 
çok az olmuştur.

Cumhuriyet Mahallesinde
D. S. 4 de 

konuşmalardan sonra, oylana 
narak kabul edilmiştir.

Tuz Hatlarını saptamak 
için kurulan komisyon eski 
fiatlar üzerinde karar kılmıştır. 
İmar plan Komisyonu 2. top 
lantıya kadar çalışmalarını ta- 
mamlayamadığı için bu konu 
da görüşme açılmamıştır. Ye 
ni İmar Planı üzerindeki çalış

Seval Ünal 
Naime Demiriz 
Nezahat Sağlık 
Meliha Turgut 
Meral Kaya 
Hamiyet Torun 
Ayşen Pınarbaşı

Teşekkür
»
»
»
»
»

LÂLE UYSAL DİLEK KARACAN NECLA GÖZÜPEK

K. M.L. Orta Son 1.si L. Orta Son Birincisi Lise Birincisi

| Liman İşçisi Boğuldu
Gemlik Liman Barınağı 

yapımında çalışan üç çocuk 
babası bir işçi 1 Haziran Pa 
zar günü yüzmek için girdiği 
denizde boğularak ölmüştür.

Sivas'ın Zara ilçesi Kızıl- 
kule köyünden olan Kazım 
Yılmaz ( 28 ) geçen pazar 
günü saat 18.30 sıralarında 
serinlemek için girdiği deniz
de yüzme bilmemesi ve ya-

D, S. 4 de 

malar bittikten sonra hazırla 
nacak rapor mecliste yine gö 
rüşülecektir.

Meclisin birinci toplantı
sında kurulan komisyonların 
demokratik olmaması nedeniy 
le katılmayan CHP li üyeler 
2. toplantıda önemli korniş 
yonlara katılmaya karar ver
mişlerdir.

Gemlik Lisesi 4 C
Necla Aıslan Teşekkür 
Hülya Fırat Takdirname 
Abdullah Dinçeli Teşekkür 
Ümit Aydemir » 
Naciye Bakırdan »

D. S. 4 de

İlkokul öğretmenleri 
İi Disiplin Kurulu
Üyeleri Değişti

İlkokul öğretmenlerini i- 
dare yönden cezalandırmak
la görevli adli yargı organ* 
larının dışında kurulan İl Di
siplin Kurulu seçimleri yapıl
mıştır.

Hiçbir hukuksal niteliği 
olmadığı halde özel yasalarla

D. S. 4 de 

i CHP Genel Sekreter Yardımcı

Deniz Saykal
Bugün BURSA’DA

CHP Genel Sekreter Yar
dımcısı Deniz Baykal bugün 
yanında merkez yönetim ku
rulu üyesi A. Ali Çineli, eski 
Bayındırlık Bakanı Erol Çevik
çe ve eski Dış İşleri Bakanı 
Bursa Milletvekili Haşan Esat 
Işık, eski Çalışma Bakanı Ön
der Sav olduğu halde Bur- 
sa'ya gelecektir.

Balıkesir’den saat 8 oo de 
M. Kemalpaşa'ya hareket e- 
decek olan heyet M. Kemal
paşa'da saat 11. oo de, 13.co 
de Karacabey’de ve saat 15.oo 
de Mudanya'da konuştuktan 
sonra Bursa'ya gelecektir

D, S. 4 de

TV. Yansıtıcısı İçin 
Para Toplanıyor.

Yağışlar nedeniyle bozu? 
lan ilçemiz Tv. yansıtıcısın m 
aygıtlarını alacak paranın ol
maması nedeniyle bozukluk 
devam etmektedir.

Aygıtların alınabilmesi ve 
bakım giderlerinin karşılanabil
mesi için t.v. yansıtıcı yapı
mında para vermiyen Tv. 
sahiplerinden 100 TL. top
lanmasını ilçe Kaymakamı 
Turizm Derneği Bşk. lığına 
ve mahalle Muhtsrlıklanna 
bildirmiştir.

TV sahipleri T C Ziraat 
Bankası 6879 sayı’ı hesaba 
da para yatırabilirler.

Nüfus Cüzdanları
Nüfus Hüviyet cüzdanla 

tındaki değişiklik işlemine 
Ağustos 1975 tarihînden iti
baren bütün yurtta başlana
cak.

İçişleri bakanlığından bu 
konuda Vali ve Kaymakamlık

D. S. 4 de
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Ecevit Hükümeti zamanında Türk Halkı bazı 
güzel demokrasi kuralları öğrenmişti. Bunun en 
güzeli de "Açık Politika" ydı.

Neydi Sayın Ecevit'in 
Yaptığım, yapacağını ülkenin 
halka duyurmak. Yedi aylık 
Örneklerini gördük bunun.

*’Açık Politika'sı ? 
gerçek sahibi olan 
dönemde çok güzel

Ecevit'in Makaryos'u Samsan darbesiyle yönetimden 
uzaklaştıran Amerikan CİA nın oyununu bozması, 
Ingiltere'ye gidiş, gelişleri sırasında uyguladığı yön 
tem yineABD karşı haşhaş konusundaki ulusal poli 
tika ve de tüm iç politikadaki açıklığa Türk Halkı 
alışmıştı. Demokrasinin açıkbirrejim olduğunu, halk 
tan hiçbir şeyin gizlenmemesi gerektiği anlaşılmıştı.
İşte Cephe Hükümetinin iç ve dış politikası 
kümetin ne yapacağı, ne söyllyeceği belli mi? 
bakan Bürûksel’de NATO toplantısına katıldı, 
tan ayrılmadan ünce Kissinger'le de görüştü,

Hü- 
Baş- 
Yurt- 
Kıb-

rıs konusunda A.B.D. nin ödünler istediği açıktı. 
Ne Ankara’da ne de Bürüksel’deki görüşmelerde 
Türk kamuoyu gerçekleri öğrenebildi.

Acaba ambargoya karşın, Kıbrıstan ödün ve
rildi mİ ? Kıta sahanlığı konusunda hükümetin 
politikası nedir? Belli ki Başbakan “Kapalı politika” 
oynuyor. “Bekle gör" ama halk açıklığa alıştı. Ka
falardaki soruları silmek pek güç. Uygulanan ka
palı politika sonunda dönülmesi güç durumlar ya
ratır. Halktan da gizli yürütülen oyunlar sonunda 
halkın başına büyük belâlar açabilir. 1950 • 60 dö 
neminde ve de daha sonra çeşitli ülkelerle yapı
lan ikili anlaşmaların açtığı, açısını daha da çek
tiğimiz belâlar gibi..
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SENİ GÖRDÜM
Seni gördüm gurupta 
Akşam güneşi batarken 
Yine hayaline daldım 
Seni gördüm 
Mehtapta 
Sen varsın mehtabın ışığında 
Sen dalgalar arasında 
Dondurma kaşığımda 
Şu uzaktaki göz kırpan 
Yıldızda
Sen varsın yanımdaki
Boş sandalyada
Bir sandal geçiyor
Uzaktan
İkimiz varız içinde
Şu hüzünlü gecemde
Yine seni görüyorum 
Herşeyde.

Gültekin ALTINOK

RİGA
Gözlerin pırıl pırıl* 
Burnun zıp zıp.

Yaklaşma bana, 
Bakma yüzüme I 
Farkında değilsin 
Nezlesin yine.

AltAKGON

s

i
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Değişen ama hergün değişen bir dünyada yaşı
yoruz. Cephecilerin Sam Amcası bile bu durumda 
ne yapacağını şaşırdı. Dünyadaki kuvvet dengele’ 
rinde devamlı değişmeler, kaymalar olması üzerine 
Sam Amca yeni bir bloklaşmanın peşinde görünü
yor. Bu yeni hazırlıklar bozulan sermaye düzenini 
ayakta tutma çabalarını belirtileridir. Uyanan ezil 
miş uluslar yeni dünyada yerlerini alıyorlar. Oysa 
biz dahahalka demokrasinin kurallarını uygulamak 
tan, gerçekleri söylemekten kaçıyoruz. Belirli bir 
sınıfın tekellkde yürütülen, ulusal olmaya politika 
lor yıkılmağa her zaman mahkûmdur.

Halk korkusu içinde olanlar, hiç bir zaman 
doğru yolu bulamay jcaklardır.

dış haberler
Portekiz ithal malına 
uygulanan vergileri 
o/o 30 arttırdı

LÎZBON — Portekiz 
Hükümeti, ülkenin altın 
ve döviz ihtiyaçlarının eri
mesini önlemek amacıyla 
bir çok ithal malına uygu
lanan vergileri yüzde 30 
oranında artırmıştır.

Dış Ticaret Bakanlığın
dan yapılan açıklamada, 
vergileri artırılan malların 
yerli benzerlerinin kolay* 
lıkla temin edebileceği ileri 
sürülmüştür.

Petrol ve yiyecek mad
deleri dışında tutulmuş, di
kiş makinesi, çamaşır ma
kinesi, elektrik süpürgesi, 
gözlük, motorsiklct ve dol
makalem gibi ithal malla

rının vergileri ise diğerle
rinden ayrı olarak yüzdeJJ 
oranında artırılmıştır.

“ CİA Domuzlar 
Körfezi çıkarmasın
dan önce Mafia ile 
işbirliği yaptı,,

NEW YORK — «Time» 
dergisi merkezi haber alma 
teşkilâtının (OÎA) 1961 yı
lındaki Domuzlar Körfezi 
çıkarmasından önce Küba'
daki Mafia patronları ile 
işbirliği yaptığı ileri sür
müştür.

Dergiye göre Castro’nun 
1959 yılında iktidara geç
mesinden önce, Havana ya
kında bir kumarhane işle

IH
İSK8SEH i <

Bak I 
Bak istersen 
SEVİ’ye . tutsak gözlerinle bak 

Düşle bir bir yarınları 
Acımasız sövüîerinle 

Toz pembemsi hayâllerinle bek !
* Herşeyini bırakıp gelirsen eğer 

Bir dakikalık da olsa 
İlelebet olsa da bak I 
Arıyorsam kimbilir neden 
Günle gün özlûyorsam sevdiğimden 
Yaşıyorsam bilki sende 
Bir parça olduğum için BAK I 
Seviyorsak birbirimizi 
Ağaran yeni güne değin 
Kapanmayan gözlerinle bak 
Aklaşan saçlarıma 
Yaşlanan gözlerinle bak 
Yalan da olsa 
Son bir kez de olsa 
YİNE BAK

Fikri ATEŞ

teni ve ayrıca tazı yarıştır** 
rak çifte bahis oynatan üç 
Mafia patronu. Castro'yu , 
devirmek için «CtA» ile iş- j 
birliğine yanaşmışlardır. I 
«CİA» bu üç şahıstan, bir I 
istilâ hareketi halinde, Kü
ba halkının yönetime karşı : 
ayaklanma ihtimalinin ne 1 
olduğunu araştırmalarını is- 1 
temiştir,

«Time» kimliğini belirt- I 
mediği bir kaynağa atfen I 
Mafia liderlerinin verdiği j 
raporların «ipe sapa gelmez 
bilgiler ihtiva ettiğini» yaz- , 
mıştır.

Mafia liderleri, halkın 
büyük bir ayaklanma işti
raki içinde bulunduğuna | 
ve bir istilâ ile birlikte, j 
Castro’nun iki gün dahide- S 
ynnamıyacağııu ileri sür- ı 
ölüşlerdir.



S®®® «•0000900®®#

7 Haziran 1975— Cumartesi
I $ yQ©©®©®©©®®®®©®®©©®®©©®©©©©®®®<M

«cc«îî«
Sayfa 3

»©•©•©©©©•«•©« 99©S© ©CCOC ©e&5®©2 «:

@eml!K Satış MemrtĞimte 
GnyrimenkuS s^ı İiaaı

Dosya No. 1975/9

Davacı Yusuf Tosun Vekili Avukat Halil Seymcn tarafından Davalılar Erdem 
Akçam, Erci Akçam Vekilleri Avukat Altan Alöç ile Davalı Haşan Akçan, Saliha 
Yaagül, Şükrü Yaagül Vekilleri Avukat Fehmi Karacan ile davalı Kamil Yazgül aley 
hine açılan îzalevi Şuu Davasının yapılan açık duruşması sonunda muris adına ka- 
vıth gayrimenkulun satılarak şuuyuu izalesine Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinin 
7.4.1975 tarih ve 1974/123 Esas 1975/102 Sayılı Kararla hüküm verilmekle verilen 
Hüküm Kesinleşmiş olduğundan Satış isteyen vekili Avukat Halil Seymen Satışın ya 
pılması için talepte bulunduğundan satış muamelesine geçilmiştir.

îş bu Davalılardan Erdem Akçam hakkında duruşma gıyabında yapılmış olup 
Tebligatların ve gıyap kararının ilânla halledildiği Hükmün Keza Davalı ERDEM 
AKÇAM’a Mahalli gazete île tebliğ olunduğu anlaşılmakla İş bu gayrimenkul Satış 
İlânını ada yine DAVALI ERDEM AKÇAM'a Satış ilânının Gazetede yayın tarihin 
deu itibaren SATIŞ İLÂNI Tebliğ Yerine Geçerli Addolunacağı ilan olunur.

SATILACAK GAYRİMENKUL : Murisler İsa Akcan ve Muzaffer Akcan Adına 

Tapunun 26.3.1969 Tarih Pafta 26, Ada 88, parsel 11. ve Sahife 747 de kayıtlı Gem 
lik ilçesi Osmaniye Mahallesi Kahve ve Pazar Sokak Mevkiinde Bahçeli Kâğir Depo 
ve Kahvehane ve Apartman, Pazar Sokak, İpek Sokak Mustafa Gür, Haşan Sanlı, İsa 
Akcan ile çevrili 301 Metre Kare miktarındaki gayrimenkul 300.000.00 T. Lirası kıy 
metli olarak satılacaktır.

1— Satış 9/7/1975 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 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 21/7/1975 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 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 — 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 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,

— Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin gidebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcracatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1975/ 9 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

6/6/1975

(îe. U. K. 126 )

fjr) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri da dahildir.
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Gemlikli gençlerin kendi aralarında sürdür a ekleri 
Gençlik Kupası karşılaşmalarında Küçük Kumla Gücü 
2. haftada da liderliğini sürdürüyor. İki maçta on ? 1 
atan Küçük Kumla Gücünü 6 gol ile Doğan Spor izle
mektedir.

Gençlerin 2. hafta sonunda yaptıkları 
Haftanın Karması şöyiedîr.

Ahmet ( Doğan Sp ) Ender ( Doğ. sp ) Ha an ( Akın 
B ) Taner ( D.S ) Seyhan ( Acar Sp ) Necini ( K.K 
G. ) Melih ( Altın B. ) Varis ( Gcnçlerbirliğî ) Nuret
tin ( Doğ. sp ) Metin ( K.K.G ) Mustafa ( Acar sp )

K Kumla Gücü 6 — Şahin Spor 1

Küçük Kumlanın güzel oyunu sonunda, kolay sonu 
ca gidildi. Metin’in 11-18 dak. attığı golü 40. dak. Nec 
minin golü izledi. 50. dak. yine Metin, 59. dak. Necini 
ve 85. dak. Halil’in golü ile K. Kumla 6-0 maçı bitire
cek sanılırken Şahin Sporlu Haşan 89.'dak. şeref gelünü 
attı. Sonuç 6-1

B. Kumla Gücü 6 — Ufuk Spor 1

Geçen haftanın yenik takımı Büyük Kumla Gücü 
rakibini kolay yendi. 6-2
Goller ; Mustafa 18-20. dak. Nuri 29. dak. Adnan 35. 
dak. Hüseyin 60-80 dak.

Ufuk Spor : Özcan 81. dak. Cezmi 84. dak

Kartal Spor 3 — Gençlerbirliği O

İkinci haftada da başarısızlığı devam eden Gençler 
Birliği Kartal Spor karşısında tutunamadı Sonuç 3-0 
Goller : Kartal : Spor Sezai 18. dak Haşan 28. dak Ah-* 
met 75. dak

Acar Spor 4 — Deniz Gücü 1

Acar Sporun akıllı oyunu sonucu başarıya gidiş ko 
lay oldu. Sonuç : 4-1
Goller : Acar spor : Mustafa 12-19-56 dakika
Hüseyin 80. dak Deniz Gücünün tek golünü 25. dakika 
da Musa attı.

Doğan Spor 3 - Altın Başak 1

Haftanın en çekişmeli ve kaliteli maçında Dağan 
Spor rakibini yjnme >ini bildi Sonuç 3-1
Goller : Doğan Spor : Nvrettin 13-40 dak
Altın Başak : İsmail 76. dak

GEMLİK İLÇESİ
Kız Meslek Lisesi Yaptırma Onarma ve 

Koruma Derneği

TÜZÜĞÜ
Madde 1 — Derneğin adı : Kız Meslek Lisesi Yap

tırma Onarma ve Koruma Derneğidir. Merkezi Kız mes
lek Lisesi binasıdır.

Madde 2 — Derneğin amacı :
a) Meslek Lisesine, Pratik Kız Sanat Okuluna ve a 

na sınıfın* devam eden öğrencilerine maddi yard;mlsr 
yapmak fGiyim, öğrenim araçları ve gereçleri, yiyecek
leri gibi.)

b) Kız Meslek Lisesi ve pratik kız sanat okulu bi
nasını onarmak yeni bina veya pavyonlar vapmak.

Devemi Sayfa 4 de
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GEMLİK İLÇESİ
Kız Meslek Lisesi Yaptırma Onarma ve 

Koruma Derneği

1111 İ I
S.4 den Devamı

c) Yetkili makamlara amacı hakkında bilgi vererek 
yardım sağlamaya çalışmak.

ç) Okula lüzumlu ders araçlarını tedarik etmek.
d) Geliri derneğe ait olmak üzere defile, temsil ve 

k?nserler tertiplemek.
Madde 3 — Derneğin geçici yönetim kurulu üyele

rinin hepsi Türk tabiiyetinde olup aşağıda adı ve soy
adları, meslek ve sıfatları ikâmetgâhları ve imzaları 
bulunan şahıslardır.
Ger- Adı ve Soyadı B- adı D. yeri İşi İkâmet adresi

Deniz BaykaS
Deniz Baykal ve yanın

daki heyet saat 17.oo de 
hava açık olursa Cumhuriyet 
meydanında konuşacaktır. 
Havanın yağışlı olması karşı 
sında kapalı salon konuşması 
yapılacaktır.

Bşk. Emin Dalkıran Mehmet T.C Bursa 
1341

2 Bşk Faika Gürpınar

Sek. Cengiz Dural

Ahmet İst- T-C 
1905

Süleyman Gem T.C 
1949

Muh Vez Kemal Mutlu Recep Gem-T.C
1332

Oye Ruhiye Işıklı Yakup T-C Gem.
1937

üye Neçati Gençoğlu Mustafa T.C Gem. 
1928

Bel- Kayhan Mah. 
Bşk* |. No. Cad.

Gemlik

Ev Lise Cad. 35 
Han. Gemlik

Fab. Osmaniye Mah 
Inşr Güç Sok- No. 2 

Gemlik

Em. Osmaniye Mah
Uğ. Hüsamettin 

Ukten sok* 
No. 72

Ev. HamidiyeMah 
Han. Ilıca Cad. 11 

Gemlik

Nal. Demirsubaşı 
Mah. Park sok 
22 Gem-

Bir işçi Bağuldu
pim alanı kıyısının birden de 
rinleşmesi nedeniyle boğula
rak ölmüştür. Cesedin aynı 
gün bulunamaması üzerine 
pazartesi günü yapım firması 
na ait dalgıçların aramaları so 
nucu ceset- çıkarılmıştır.

Savcılığın soruşturmasın 
dan sonra ölü arkadaşları ta 
rafından Sivas'a götürülmüş
tür.

İl Disiplin Üyeleri
çıkarılmış olan İlkokul Öğ
retmenleri İl Disiplin Kurul- 
ları mülki amir, siyasi parti 
üyesi. Bir Merkez İikok. Md. 
ve öğretmen temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Genellikle ilk 
okul öğretmenlerini kıymakla 
ün yapmış olan bu kuru! 
için öğretmenler arasında ya 
pılan seçimlerin üçünü de 
TÖB DER li öğretmenlerden 
Ahmet Ergün, Server Ersoy, 
ilkokul müdürlerinden de 
Hüseyin Naz ezici bir çoğun■ 
lukla kazanmışlardır.

Bundan böyle öğretmen
lerin siyasi baskılarla kıyıla- 
mıyacağı TÖB-DER tarafın
dan açıklanmıştır.

Kız Meslek Lisesinde 
Tak- ve teş. alan öğr.

LİSE 1

Gülden Pınarbaşı 
Gülsüm İlhan 
Nilgün Kalkan 
Asiye Kuşçu 
Türkân Toplu 
Emire Tunca 
Ruhsar Özaydın 
Huriye Karasoy

LİSE II

Teşekkür

Figpn Kayallıoğlu Teşekkür
Ayşen Güler
İclâ! Keskin »
ömür Özel
Hatice Turan
Dilber Eskicioğlu »
Nuran Tekkaş
Sevgi Güleç
Nermin Yılmaz

Lise III

üye Ali Onal Haydar T.C Girit 
1339

Mem. Ziya Kaya
Bulvar Şükrü 
Kaya Apt- 
No- 2/C Gem*

Madde 4 — 18 yaşını doldurmuş medeni haklara 
sahip ve senede asgari 12 Lira azami (1200) Lira verme
yi taahhüt eden herkes derneğe girebilir. Okulun Mü
dürü ve öğretmenleri derneğin tabii üyesidir Derneğe 
aidat borcunu vermek ve yazı ile bildirmek şartiyle 
dernek üyeliğinden çıkılır.

Nüfus Cüzdanları
lara bir yazı gönderilerek ge
rekli hazırlıkların yapılması bil 
dirildi.

Verilen bilgiye göre, yeni 
tip nüfus hüviyet cüzdanları 
tek sayfa ve plastik kap için 
de olacaktır.

2 Köy 1 Mahallede 
Seçim yapıldı
ki 179 seçmenin 44 ü sandık 
başına giderek tüm oylarını 
Sahabettin Carîtay'a kullanmış 
lardır Öte yandan açık bulu 
nan iki köy muhtarlıkları için 
yapılan seçimlerde : Fındıcak 
Köyü muhtarlığına 38 oyla 
Ali Bozkurt, Katırlı Köyü muh
tarlığına 34 oyla Hüseyin 
Reyhan seçilmişlerdir.

Daire Alacaklara
İlçemizde yapımı tamam

lanan veya yapılmakta olan 
dairelerin üst katlarını alacak 
olanlar Belediye Başkanlığınca 
uyarılmıştır.

B. Bşk İbrahim Akıt’bazı 
yapıların ruhsatsız üst kat 
çıktıklarını belirterek halkımı
zın bu konuda ’ madur olma
ması için kendilerinden veya 
Belediye Fen Memurluğundan 
bilgi alınmasını istemiştir.

Sacide Dalkıran
Yıldız Sezer
Engin Konukgil
Güişen Sal »
Filiz Beyhan »
Selma Akaç

ORTA I

Sezgin Akcan 
Nihal Çokyavuz 
Fatma Ömürlü

ORTA II

Teşekkür

Veda Gecesi
nek galine getireceğiz. Ge
cemizin renkli geçeceğini sa
nıyorum."

Veda gecesi 13 Haziran 
günü akşamı okul bahçesin
de yapılacaktır.

Aynur Turgut Teşekkür
Gönül Uysal Takdirname

ORTA III

Lâle Uysal Takdirname
Gülseren Yılmaz
Nurgül Dinç Teşekkür
Hanife Dil
Ülgün Sefa » i

Madde 5 — Umumi Hey'et Derneğe kayıtlı üyelerin 
bütünüdür.

•) Kayıtlı üyenin yarıdan bir fazlası ile umumi 
Hey'et teşekkül eder. Yılda bir def'a ve Kasım ayının 
ikinci haftasında pazar günü Yönetim Kurulu Başkanı* 
nifi daveti ile Genel Kurul toplanır.

Toplantı yeri* günü saati ve gündemi en az on gün 
önce mahalli gazete ile ilan edilir- Durum Kayınakamlı 
ğa bildirilir. Ekseriyet olmazsa ikinci toplantı tarihin
den en az beş gün önceden geriye bırakılma sebepleriyle 
toplantının günü yeri ve gündemi mahalli gazetede tek 
rar ifan edilerek yeniden çağrıda bulunulur. Durum Kay 
makamlığa yazı ile bildirilir. Ancak ikinci toplantıya 
iştirak eden üye sayısı dernek Yönetim Kururu ve De
netleme Kurulları üye tamsayıları toplamının iki 
katından az olamaz,

b) Umumi Hey'et toplantısı bir def'adan fazla geri 
bırakılamaz.

D, Gelecek Sayıda
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Bölge erkek Sanat Okulu Plana Alındı.

* Gemlik Stadına Soyunma Odaları ve Duş Yapılacak.

Nacaklı Suyunu Getirmek için İller Bankası Kredi veriyor.

Belediye BaşkanıuAnkara’ dan
umutlu döndüm ”

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt Belediye sorunlarını gö
rüşmek için gittiği Ankara dan 
döndü.

Ankara'dan ümitli döndü
ğünü söyleyen İ. Akıt izlenim
lerini şöyle anlatmıştır. "Bele
diyemizin Su sorunun çözüm
lenmesi ve hazırlattığımız pro
jenin onaylanması için gittiğim 
Başkentte kentimizin bazı 
sorunlan içinde ilgili bakan
lıklarla görüşme imkânım 
oldu. Nacaklı Suyunu getirme 
projesi iller Bankası ve îman 
iskân Bakanlığınca görüşülüp 
onaylanarak Devlet Planlama 
Teşkilatına sevkedildi. Bura
dan gelecek onayla İller Ban-

Cezaevinde
Kavga Çıktı

11 Haziran 1975 çarşam
ba gönü saat 21 de Gemlik 
Kapalı Cezaevinde kavga çık
mıştır,

İsmail Şahin ve Servet 
Beyhan adlarındaki iki mah
kumun cezaevinin meydan
cılığı nedeniyle aralarında 
çıkan tartışma kavgaya dönü ş- 
müş, olaya karışan altı mah
kumla kavga birden büyümüş
tür.

Cezaevi jandarma ve gar
diyanlarının zamanında ön
lem almaları ile kavga son 
bulmuştur. Durum ilçe savcı - 
lığına iletilmiş, gerekli soruş
turmalar sonunda kavga çı
karan Jşmail Şahin ve Servet 
Beyhan Mudanya cezae
vine nakledilmişlerdir.

kasında gerekli krediyi alarak 
Gemlik'in su sorununu halle 
deceğiz.

Bu arada Milli Eğitim 
Bakanımda ziyaret ederek 
Gemlik'te yapılacak Erkek 
Sanat Lisesi konusunu görüş
tük. Gerekli arsa en kısa

35 Bin liralık Ders aracı depolarda bekliyor

Lise İslik Binesi Yapımı Burdu
Gemlik Lisesine yaptırılan 

Temel Eğitim İşlik Binasının 
yapımı ikinci kez yine durdu.

Aralık 1974 te hizmete 
açılması gerekli işlik Binasının 
yapımının bugüne dek bltiril- 
memesinin nedenleri anlaşıl
mamaktadır.

İkinci müteahhitin de 
yapım çalışmalarına ara ver
mesine bir anlam verilememek

79 Öğrencinin katıldığı 1. basamak sınavları 27 öğrenci kazandı

Öğretmen lisesi ve DPY Sınaviarı Sonuçlandı
Gemlik Lisesinde 15 Ni

san günü yapılan öğretmen 
lisesi ve Devlet Parasız orta 
okulu 1. basamak sınavları 
sonuçlanmıştır.

79 öğrencinin girdiği sı 
rıavda 28 öğlenci başarı sağ 
layarak 20 Haziran günü Bur 
sa da yapılacak 2. basamak 
sınavlarına katılmayı hak et
mişlerdir.

DIŞARIDAN BİTİRME
İlkokulu dışarıdan bitire

cekler için yılın son sınavı 
20 Haziran günü 27 Mayıs 
ilkokulunda yapılacaktır. D.4 

zamanda Milli Eğitime devir 
edildiğinde 1976 planına oku
lun yapımı için Söz aldık. 
Daha sonra Gençlik Ve Spor 
Bakanlığı ile Bölgeye devir 
ettiğimiz şehir stadı için, bir 
miktar ödenek gönderilmesini 
sağladık. Bu yıl sağaya soyun

te olup ilgililerin bu duruma 
seyirci kalmaları öğrenci veli* 
lerilce kınanmaktadır.

Öğrenildiğine göre G emlik 
Lisesi İşlik Binasının yapımıyla 
aynı târihte başlıyan çevre 
kazaları okullarının işlikleri 
hizmete açıldığı halde Gemlik 
Lisesinin İşlik Binasının ikinci 
kez yarıda kalması öğrencilerin 
önümüzdeki ders yılı içinde

1. basamak sınavlarını 
kazanan öğrenciler.
Atatürk İlkokulu

Bülent Temel Ö. Ok. 
A Fatma Güneş 
Emin Karataş 

Adliye Köyü İlkokulu

Halime Tuğrul ö. Ök.
Canan Tüner Ö. Ok.

Askerli K Şubesine
I

Gemlik Askerlik Şubesin
de açık bulunan memur kad
rosuna lise bitirmiş bir erkek 
alınacaktır.

ma odaları ve duş teşkilatı 
yapılacak, gelecek yılın planına 
alınarak stad gençlerin yarar

lanabileceği şekle getirilecektir."
Öte yandan dün toplan

ması gereken Belediye Mec
lisi çoğunluk olmaması nede
niyle toplanamamıştır.

yine dersliklerde resim - iş, 
eliş v.b derslernini yapmak 
zorunda kalacaklardır. Öte 
yandan Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafindan Lise Müdürlüğüne 
gönderilen (35bin liralık) Te
mel Eğitim ders araç ve gereç
leri depolarda boşuna bekle 
mektedir.

Umurbey İlkok.
Reşide Gürsoy Ö. Ok. 
Ayşen Mete
Umur Uludağ
İsmail Kuzu
Erdinç Dülger DPY ve Ö. O
Yaşar Akgün 0. O.
F. Çiğdem Taşkın Ö. O. 
A. İhsan Özkan DPY ve Ö. 
Mehmet Işık
Filiz Özen ” > D. S- 4

Memur Alınacak
13. derecenin 3. Basa

mağından göreve başlryacak 
olan memurun eline iş güç-

D. S. 4 de

Küçük Kumla 
Kumsalları 
Çöplükhane 
Oldu

Marmaranın incisi Gem
lik Küçük Kumla sahillerin
de ihmalcilik ve ilgisizlikten 
halkın denize gireceği kum- 

। sal kalmamıştır.
Ankara, Eskişehir, Bursa 

ve İstanbul'u sakinlerin bil
hassa rahbet etkileri Gemlik 

। Küçük Kumla Plaj Köyü plan
sız yapımlar ve kıyı boyun
ca geçen yolun geri alınma- 

I ması nedeniyle sahilde kum
sal kalmamış, yayaların ve 
taşıt sahiplerinin hayatları teh
likeye girmiştir. D .S. 4 de

Takdirname ve 
Teşekkür alan 
Öğrenciler

Geçen hafta yavınladığı
mız birinciliklerde ağırlıklı pu
an toplamlarında yanlışlık ya
pıldığı anlaşılmış ve Lise Or
ta son birincisinin Gülay ÖZ- 
TÜRK İkincisinin Dilek KA- 
RACAN olduğu saptanm'ştır. 
Başanıl öğrencileri kutlarız. 
3-A 
Sinan Doğan Teşekkür 
Yasemin Kahraman Tak 
A. Dilara Kırpar Teşekkür 
İhsan Sel Teşekkür
Filiz Fidana Takdirname 
C. Şinasi Arştan
G. Giray Gök ” D. —

L Orta Son Birincisi 
Gülay Oztürit
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BU SİOİSİN SONU YOK
Sen zengin çocuğusun Sosyete 
Tatilini Avrupa'da yaparsın 
Çünkü Sosyetesin

14 Haziran 1975 «-Cumartesi
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Sonu nereye ulaşacağı belli olmayan bîr yolda 
gidiyoruz. Büyük çıkarlar için bir araya gelen 
kişiler, topkmumuzun geleceğini belirli sermaye 
düzeninin yaşaması için duraksatıyor ve geriye 
doğru bîr dönüşüme zorluyorlar.

Ülke içte ve dtşta huzursuzluk içinde. MC 
Hükümetinin iş başına geçtiği günden beri sinsi 
bîr iç savaş sürdürülüyor. Eğitilmiş komando grup
lan devrimci gençlik, ilerici aydınlar, öğretmenler 
üzerine saldırıyor. Nazi Almanyasmın SS leri gibi 
on, onbeş kişilik gruplar anî olarak önceden plan 
ladıkları kişilerin üzerine saldırıyor. Zincir, muşta 
ve demirle ilerici emekçileri öldüresiye dövüyorlar. 
An a dolunun çeşitli il ve ilçelerinde birçok öğretmen 
öldürüldü, hiçbirinin de katili bulunamadı. İstanbul 
da devrimci gençler öldürüldü. Kim yurduya gitti. 
Ülkede aydınlar kuşku içinde yaşarken halkta aynı 
kuşkuyu "yarınım na olacak" diye duymağa başladı.

Bursa da eli silahlı komandoların bir kaç aydır 
aynı yöntemlerle sürdürdükleri eli kanlı saldırıların 
bir yenisine iki gün önce yine tanık olduk MC 
yönetiminden güç alan, hatta parasal yönden des
teklendikleri bilinen bu aldatılmış gençliğin asıl 
sorumluları devlet yönetimde üst görevler almışken 
bu baskıların biteceği beklenemez.

Türk toplumu Kurtuluş Savaşından önce ve 
sonra Pan İsiamist ve Pan Turhanisî akımları yaşadı. 
Ama her iki akımda ülkede başarısızlıklara uğradı. 
Enver Paşanın deneyleri, Mehmet Akif ve arkadaş
larının girişimleri sonuç vermedi. Şimdi parlamen
toda 3 milletvekili bulunan MHP ile 40 milletve 
kili bulunan MSP sermaye partisi AP ile de iş.
birliği yaparak 
oynuyorlar.

Erbakan’ın 
gazetede çıkan 
ibret vericidir.

ülkenin geleceği üzerinde oyunlar

iki gün önce büyük baskılı bir 
fotoğrafı günümüz Türkiyesi için 
Dini politikaya alet eden sahte

dindarlar ve onları seyreden halk! Biliniyor ki MSP 
gittikçe AP nin tabanını kemiriyor. Düne, dek serma
ye, din ikilemi üzerine eğemenliğini sürdüren AP 
yalnız sermaye çevresine kalmıştır. MHP nin hü
kümette iki kişilik sandalyesi olmasına karşın ser
mayenin koruyucusu olması bakımından AP tarafından 
ödün verilmesi normaldir. Dün sıradan bir 
memuru, MC hükümetinden sonra sırf ülkü 
ocaklarını örgütlediği için, gençleri not korkusuyla 
beyinlerini yıkadığı için veya MHP ye hizmet et
tiği için üst görevlere getirilmelere, belli başlı 
kapıların tutulmasına ülkenin geleceğini tehlikeye 
sokacağını bile bile göz yummalara devam edilirse 
bu gidiş kötüdür.

Sermayedarlara rakip olacaktır diyerek öğret 
men Yardımlaşma Kurumu yasa tasarısına rad oyu 
veren MC iller maaşlarına yapılacak zamları iki

Daha ayakkabın çamura değmemi;
Bak pırıl pırıl parlıyor
Oysa bizimki
Topuğu öne önü arkaya gelmi;
Tıpkı masal cinlerinlerinde ki gibi '

Hiç açlık çekmemişsin sen 
Daha dudakların çatlamamı; 
Nasır tutmamı; 
Ellerin, ayakların 
Çünkü Sosyetesin

Doğum günümüz, ya; günümüz olmadı bizim
Siz» pastanızı dörde bölerken
Biz, bir dilim ekmeği ona bölerdik
Siz» emek kanı içerken
Biz bir bir dilim ekmek için terlerdik

Sedat TARCAN
Basımevi İşçisi

Seni kaybettiğimden bu zamana dek; 
Sensizliğin tutsaklığını yaşıyorum* 
Artık, yaşamım kara bulutlar gibi simsiyah, 
Okyanusta' Ilıtmaya tutulmuş kasırga gibiyim, 
Kent, kent dolaşıyorum seni bulmak için, 
Gelene gpçene seni soruyorum. 
Ve sonrş da seni kırılmış kadehlerde, 
Sigara dûmanla/ı arasında arıyorum, 
Yine de buramıyorum»' 
Söyle şimdi sen nerelerde?
Hangi yabancı ellerdesin? 
Ne olursun yalvarıyorum gel artık, 
Gelde bu karanlık günlerim aydınlansın, 
Benim için artık herşey ölü gibi sessiz, 
Bahçemde çiçeklerde açmıyor, 
Artık kuşlarda ötmüyor, 
Sen yoksun diye, 
Gelirsen yine her;ey eskisi gibi olacak, 
Çiçeklerde açacak, kuşlarda ötecek, 
Benî istemesende, sevmesende. 
Bir gün bana dönmeni bekleyeceğim* 
Tâki bana gelene dek • * * ■

Erdoğan GENÇAY 
Kav Orman Sanayii Orhangazi

(f|

Geçen hafta yapılan 
Gençlik Kupası maçlarında 
lider değişti. Şahiııspor’u
12-0 yenen 
çük Kumla 
ni aldı.

Doğanspor Kii-
Gücünün yeri-

goller :
Acar Spor : Hüseyin
Gençlerbirliği : Ali

Kartal Spor 2
Denizgücü 2

beraberlik, Ergün’ün gali

Geçen haftanın, karşı-
laşma sonuçları şöyledir :

K. Kumla Gücü
B. Kumla Gücü

0
0

Kupaya katılan iki köy 
takımı 90 dakikada yeni-
şemedi ve maç sıfır 
bitti.

Altmbaşak 9
Ufuk Spor 0

Kupanın güçsüz

sıfır

ekibi,
Altmbaşak karşısında tu
tunamadı 9-0 Ufuksporun 
puanı yok. Fiskürdtki yeri

Acar Spor 2
Gençlerbirliğil I

Çekişmeli geçen karşı
laşmada Acar Spor sonuca 
varmayı başardı. 2-1

2 biyet Tuncay’ın beraberlik 
bitti.

Birinci devre Kartal 
Sporun 1-0 önde götürdüğü 
karşılaşma 2. devrede hız
landı Denizgücüliı Hasan'ın

Seçmen Sayısı
Gpmlik ve köylerinde 

bitirilen daimi seçmen kütük
leri yazımından sonra İlçe 
Seçim Kurulunca gerekli belge
ler tamamlanmış ve posta ile 
Seçmen kartlan sahiplerine 
gönderilmiştir. Bu arada askıya 
çıkarılan Gemlik'li seçmenle
rin sayıları 20610 olduğu gö
rülmüşse de listelere yazılma
yan seçmenlerin eklenmesiyle 
Gemlik Mezkerde 11209 seç
men, köylerin ise 10142 seç
menin olduğu saptanmıştır. 
Böylece Gemlik ilçesinde top
lam 21.251 seçmen oy kul
lanabilecektir.

Doğanspor
Şahinspor

Kupanın

12
0
fazla gol

atılan maçında Doğan Spor
güçsüz rakibini ezdi
12-0

sonuç

Ailesini Bıçakladı
10 Haziran sah günü aile ! 

ara-ında geçimsizlik nedeniy
le bir koca kendisinden ayrı I 
bulunan karısını bıçakladı.

Olay, Ali Karakaya adın* 
şahsın ailevi meseleler nede- | 
niyle arası açık olan Sevgi i 
Karakaya ile tartışması sonu- I 
cu meydana gelmiştir. Karısı- ı 
nı b-.çakla yaralayan Ali Ka- | 
rakaya kavgaya karışan bal- j 
dizini da hafif yaralamıştır. | 
Hastaneye kaldırılan yaralılar 
tedavi altına alınmıştır

Ali Karakaya olaydan i 
sonra kaçmış Savcılık cuya l 
el koymuş ve Ali Karakaya- 
nın aranmasına başlanmıştır.

i
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Semiliî İlçesi kız Meslek Ya^îıraneı onna ve Ksmma Demeği Tüzüğü
Geçen Sayıdan Devam

Madde 6- Derneğin şubesi yoktur.
Madde 7- Umumi Hey‘etin vazifeleri :
a) Gündeme konulan konuları müzakere etmek ve mevcut üyenin onda biri ta* 

rafından müzakeresi istenen maddeleri gündeme almak,
b) Derneğin amaçlarında gösterilen işleri yapmak,
c) Yönetim Kurulu ve denetmeulcr kutulunu seçmek,
ç) Derneğin Umumi Gelirini görüşmek ve bütçeyi tastık etmek,
d) Yönetim Kurutunu ibra veya sorumlu tutmak,
e) Derneğin feshine karar vermek
Genel kurul bu işlerin bir kısmını kendisi yapar, Derneğin konusu ve gayesi ile 

ilgili diğer işleri seçeceği yönetim kurulu vasıtası ile yapar.
Mıdde 8- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
a) Dernek organlarını seçmek,
b) Dernek tüzüğünü değiştirmek,
c) Yönetim ve denetleme kurullarını ibra veya mesul etmek,
d' Hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Demeğe yarıyaçsk malların alınıp satılması veya yaptırılması hususunda yöne

tim kuruluna taşınmaz mallar için yetki vermek.
f) Derneğin fes’hine karar vermek.
Yönetim Kurulunun Teşkili :
a Yönetim kurulu 6 asil 6 yedek olmak üzere genel kurulca seçilir.
b Yönetim kuruluna tabii üye olarak öğretmenlerin seçeceği iki öğretmenin ka

tılması ihtiyaridir,
c) Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında gizli veya açık oyla Başkan, ikinci 

başkan, sayman, veznedar ve sekreter seçerek iş bölümünü yedi gün içinde Mahalli 
mülki amire bildirirler.

Madde 9- Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri :
a) Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek olmak üzere gizli veya açık oyla genel ku

rulca seçilir ve görevi bir yıl devam eder.
b) Denetleme kurulu üyeleri her istediği anda toplü halde derneğin faaliyet ve 

hesaplarını denetler ve durumu rapor halinde genel kurul toplantısında bilanço ile 
birlikte açıklar.

idare heyeti Resmi ve hususi işlerde derneği temsil eder. Ayrıca kendi arasından 
bir veya bir kaçına temsil selahiyetini verebilir. Yönetim kurulu yıl içindeki çalışma 
larını ve yaptığı muameleleri, hesapları bir rapor halinde bir yıllık hesaplarının Blan 
çosunu ve gelecek yılın pütçesîni Genel Kurul'a arzeder,

Madde 10- Yönetim Kurulu Kendi arasından gizli oyla bir başkan ve bir başkan 
yardımcısı„ bir katip, bir muhasip, ve bir veznadar olmak üzere vazife taksimi ya
parlar.

Madde 11- Yönetim kurulu kararlarını ekseriyetle verir.
Madde 12- Genel kurul tarafından seçilecek üç murakıp vasıtasıyla derneğin he 

saplan her zaman tetkik ettirilir.
Madde 13- Nizamnamede yapılacak değişikler, Genel kurulun mürettep üye 

adedinin üçte iki çoğunluğu ile olur. Genel Kurul ilk toplantısında ekseriyi t temin 
edilmediği takdirde toplantı bir hafta sonraya bırakılır.

Genel Kurul Çalışmaları :
a) Genel Kurul müzakereleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yokla

ma yapıldıktan ve çoğunluğun bulunduğu anlaşıldıktan sonra üyeler arasından açık 
oyla bir Başkan iki katip seçilerek kongreye başlanır.

b) Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki 
adlan hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.

c) Genel Kurul müzakere zabıtları Kongre Başkanı ve iki katib tarafından imza 
lanarak saklanır. Umumi Hey’etin Kararlarını üyelere ve başkalarına duyurulmak 
üzere demek binasındaki ilan tahtasına yazılarak ilân edilir.

ç) Her üyenin yalnız bir oyu vardır. dj Seçilen Yönetim Kurulu ve Denetmen 
ler bir hafta içinde hükümete bildirilir. Meslek ve adresleri gösterilir.

İkinci toplantı bir hafta sonraya bırakılır. Nizamnamede yapılacak değişiklikler 
bir hafta içinde Hükümete bildirilir.

Madde 14- Derneğin fesh'ine en az üçte iki mevcudu ile karar verebilir. Bu ço
ğunluk elde edilemediği takdirde ikinci defa toplanmak' üzere üyeler Nizamnamenin 
'.inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca çağrılır vc yapılan toplantıda çoğunluğa bakıl 
maksızın bulunan üyelerin üçte ikisinin oyu ile feshi kararı alınır. Derneğin feshi 
halinde malları Kız Meslek Lisesine kalır:

Madde 15- Yönetim Kurulunun Vazifeleri :
Demeğin mevzuu ve gayesi dahilinde yapacağı işler :

a) Okulu Onarma ve yaptırma,
b) Yoksul öğrencilerden hasta olanların sıhhi mua

yene ve tedavi yardımı yapmak, Amasmıf öğrencilerine 
gerekti yardımlarda bulunmak

c) Yoksul öğrencilere ve anasınıf öğrencilerine ders 
aracı yardımı yapmak.

ç) Öğrenci velileri ile okul arasında temas temin et
mek, öğrencilere ve velilerine faydalı olabilecek (Defile 
eğlence ve gezi tertip etmek.)

d) Yoksul öğrencilere giyim yardımı yapmak.
e) Okul binasında öğrencilerin öğretim ve eğitimi île 

ilgili inşaat Onarım tesisat vucuda getirmek ve mevcut
ları islâh elmek.

Madde 16- Derneğe üye olmak isteyen Dernek ni
zamnamesinin kabul ettiği ve yılda en az 12 en çok 
1200 lira arasında bir parayı aidat olarak vermeyi taah 
hüt ettiğini bildirir bir taahhütname imza ederler.

Üyeler yıllık aidatlarını birden veya taksitle verebi 
lirler..

Senelik aidat miktarı yılın haşlamasından bir ay 
evvel haber vermek şartıyla asgari miktara kadar azaltı 
labilir. Derneğin tabii üyeleri aidat vermek mecburiye
tinde değildirler.

Madde 17- Dernekten çıkmak isteyen üye bulunduk 
lan müddete ait taahhütlerini yerine getirmek şartıyla 
ve yazılı olarak bildirmek suretiyle üyelikten çıkabilir
ler.

Msdde 18- Genel Kurul tarafından seçilecek üç mu 
rakip teker -teker veya beraberce Derneğin hesaplanın 
ve sarf evraklarını daima tetkik ve murakaba eder. Ku 
rultay’a Derneğin hesaplarına ait bir rapor veya Blanço 
verirler.

Ma dde 19- Derneğin Gelir Kaynaklan ;
a) üye aidatları, b) Bağışlar c) Defile, eğlence, pi

yango vs gelirler.
Madee 20- Derneğin parası Milli bir bankada sakla 

mr. Yönetim Kurulunu temsil edenin üzerinde ikiyüz 
liradan fazla pata bulundurulamaz. Fazla para derhal 
bankaya yatırılır.

Madde 21- Bütün safriyatlar Yönetim Kuru,n kara
rı ile yapılır,

Madde 22- Bankadan para Yönetim Kurulu karany 
la Başkan ve veznedarın müşterek imzası ile çekilir.

Madde 23- Tutulması Mecburi Olan Defterler :
a) Üye kayıt defteri, b) Yönetim Kurulu Karar def 

teri, c) Gelen Giden evrak defteri.ç) Blanço ve hesabı kat ı 
defteri, d) Gelir ve gider defteri/e) Demirbaş defteri.

Madde 24- Dersek varidatını seri numaralı ve kop
yalı makbuz mukabilinde alır. Masraflarını müsbit evrak 
karşılığında yapar. Makbuz kopyalarını ve sarf evrakla 
rını saklar.

Madde 25- Dernek siyasetle ve ticaretle iştigal etmez.
Madde 26- Dernek Bütün Milli Bayramlarda olağan 

üstü faaliyet gösterebilir.
Madde 27- Aşağıda yazılı hallerde Genel K ami top

lantıya çağrılır,
a) Nizamnamede gösterilen sebeple.
b) Dernek üyelerinin en az beştebirinin isteğiyle,
c) Yönetim Kurulunun göstereceği Euzum üzerine. 
Madde 28- Bu ana nizamnamenin dışında kalan hu 

suslar Medeni kanun ve cemiyetler Kanunun hûferi
ne göre yürütülür.

Başkan 2.ci Başkan Sekreter M.-V.
E. Dalkıran F. Gürpınar C. Dural K. Mutlu 

Üye Üye Üye
Ruhiye Işıklı Necati Gencoğhı Ali Ünal

SON
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Mehmet Fikri B
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I BAŞSAĞLIĞI |
Sevgili yavrumuz Tamer TUNCAY'ın

O trafik kazası sonunda aramızdan ayrılışı 8 
K Korkusuz ailesini derin bir matem içinde
§ bırakmıştır. b

Tuncay ailesine başsağlığı diler, acı- 41
w (arını paylaşırız. b

Korkusuz Ailesi |ı

■ iUi ınr ırjr içir xır Ttnr ct Trrrf ~onjDT.<

Bu Gidişin Sonu Yok
saat içinde yasalaştırlarsa yıllardan beri çözüm 
bulamamış emekliler açlık denizinde boğulurlarsa 
kapitalist kalkınma modelinin benimsenmesi nede
niyle iki kişiyi zengin edeceğiz diye küçük esnaf 
ve sanatkarların her gün yok olmasına göz yumu

w lursa, işçi köylünün gelirleri sabit tutulmağa çalışı Iff 
S lırsa, bu gemi fazla yol alamaz. Bir iki ay sonra p 
II

DPY Öğ* Okulları DIŞARIDAN BİTİRME
Şehit Cemal ilkok.
Nursel Hotun DPY ve Ö. 0.
Mesut Yılmaz 0. O.
Lâtife Yaşar
Hülya Dağ ” "
27 Mayıs İlkok.
Bülent Şahin 0. 0.
Engürücük İlkok,
İzzet Yaşar 0. 0.
Süleyman Yumru 
Ka tırlı İlkok,
Hayrettin Güngör DPY ö 0
Ahmet Göral 0. 0.
fC Kumla İlkok.
Şükrü Altın 0, 0,
Hatice Ozdemir
Ayşen Uyar
Şeher Durmuş " *'

1, Basamak sınavlarını 
kazanan kız öğrenciler Bursa 
KIz Lisesinde, Erkek öğrenci* 
fer erkek Lisesine sınava ka
tıla eski ardır.

Sınavlara girmek istiyen 
adaylar en son 19 Haziran 
tarihine değin İlköğretim Mü* 
düdüğüne başvurmaları gerek
lidir.

Memur Aranıyor 

lüğü ve tayın bedeli ile 1400 
TL. net maaş geçeceği il
gililerce açıklanmıştır.

İsteklilerin 17 Hazirana 
saat 17 e dee Şube Başkan
lığına başvurmaları istenmek
tedir.

KAYIP

16 ÂU 985 plakalı kim

yon Trafik ruhsatımı kay

bettim. Yenisini alacağım* 

ban eskisi geçoksizdir.

AH ŞİRİN

GemSik Satış Memurluğundan
Gayrimenkul Satış İlânı DOsya No. 1975/3

Satış işteyen Oktay Gürsoy Vekili Avukat Mehmet Nalbantoğlu ve Aleyhine u. 
tış istenenler Ayşe Çalım, Tuncay Gürsoy, Türkay Gürsoy, Şenay Pehlivan, Turpa 
Gürsoy, Ülker Sivri, Nilüfer Akgün, Meliha Kınalı ve Meral Saygaç haklarında ke
sinleşen Sulh Hukuk Hakimliğinin kesinleşen 22-4. 1974 Tarih 973/307 Esas 974/lW 
karar sayılı ilamındaki gayrimenküllerin satışını talep etmiş olmakla 13. 3. 1975ta* 
rihinde yapılan satışta Ülker Sivriye Umurbey Köyü Değirmen Yolu Mevkiinde ks- 
in 2329 parsel deki 2475 metre kare olan zeytinlik ve yine Umurbey köyü Örenler 
mevkiinde kain parsel 2506’da kayıtlı 4340 metre kare olan zeytinlikler ihale ediîai| 
sede kanuni sure içersinde bedellerini ödemediği memuriyetimizcede zubulen süre gt 
çirilmiş olmakla satış düşmüş olduğundan satış isteyenlerde yeniden satışa çıkınlını 
sini taleb ettiklerinden parsel 2329 da kayıtlı gayrimenkul 40.000 lira parsel 2206 
da kayıtlı gayrimenkul 35.000 lira kıymetli olarak satışa çıkarılmıştır
1— Satış 16/7/1975 Çarşamba günü 1. gay. saat 15.00 den 15.15 e kadar2. gay. 15.39 

dan 15.45 e kadar Umurbey Bel. Salonunda açık artırma suretiy ie yapılacaktır. Bu ar
tırmada tahmin edlen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecma 
unu vs satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmam es 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 28/7/1975 Pazartesi günü aynı yerde w 
Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılans 
alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pn 
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 sati| 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (4~) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ileonbqgüa 
içinde dairemize bildirmeleri-1 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 Kauu* 
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki fafktau ve % ■ 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilo* 
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin g(..^oilıpesi için dairede açık ohf 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1975/ 9 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

6/6/1975
(1c. if. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Gemlik Kaymakamlığından Tak. ve Teş. alanlar 
3-8

İlçemiz Emniyet Amirliği ve Armutla Nahiyesinde 
münhal bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine imtihanla 
15 nci derecenin 1 nci kademesinden bekçi adayı alı
nacaktır.

İmtihan 9. Temmuz 1975 Çarşamba günü saat 9,30 da 
Kütüphane salonunda yapılacaktır.

Bekçi olmak istiy enler de aranan şartlar:
I- Türk vatandaşı olmak
2* İlkokulu bitirmiş olmak
3- Askerliğini yapmış olmak
4- 30 yaşını bitirmemiş olmak
5- İsteklilerin gerekli malûmatı almak üzere Emni

yet Amirliği kalemine müracaat edebilirler.

Tarık' Kaplan Te?ekim
Em:u Ateş Takdıi- aHB
Diıtk Karacın
Enver Altıçıftiik
Sedat Aydınlı TesrUât
Emine Berberler Takdir
Arslan Seyhan
Sahil Çöplük Cldu

İlgisizliklerin en guMİ 
örneklerinin sergilendiği Kü
çük Kumla da deriz rr.evâsi 
başiadığı halde, temizlik res* 
kîlatmın kurulmaması nede* 
niyle kumsal çcplûkbaney’e 
dönmüştür. Bu yüzden ge» 
len turistler kıyıda burunlara 

tıkamak zorunda kalmakta<MR
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Bu Hafta İki Kişi Boğuldu

Sıcaklarla Boğulmalar 
Artmağa Başladı

Son günlerde sıcakların 
birden artmasıyla boğulmalar 
da çoğalmağa başlamış, bu 
hafta içinde iki kişi daha bo 
ğulmuştur.

Haftanın ilk boğulması 
13 Haziran Cumartesi günü 
Rıhtım inşaatı önünde san
dallara binen üç arkadaşın 
yüzmesi sırasında meydana ge 
miştir. Hamdi Kaya adındaki 
16 yaşındaki genç, arkadaşla 
nyla sandal gezisi yaparlarken 
arkadaşlarının yüzmesine öze 
nerek yakın olan kayalıklara 
giderim deyip sandaldan at 
lamıştır. Arkadaşlarının kendin 
den uzaklaştığı sırada yüzme 
bilmemesi nedeniyle boğuldu 
ğu sanılan Hamdi Kaya'nın 
cesedi o gün tüm aramalara 
karşın bulunamamıştır.

Pazartesi sabahı Motor
cu Erdem Güler tarafından 
deniz dibinde görülen ceset 
çıkarılmış, gerekli soruşturma 
yapıldıktan sonra ailesine ve
rilmiştir. Bu arada boğulan 
Hamdi Kaya'nın bababasının 
fenalık geçirdiği görülmüştür.

Gemlik Ortaokulunda 
Takdirname ve Te
şekküre Geçenler

3-C
E. Salim Kaymaz Takdir.
Gülay öztiirk
Berrin Başaran 
önder Güleğen Teşekkür 
Hatice Aralan 
Nazik Türköz
Canan Sert
2-A
Erdinç Sert
2-B
Ayla Atay
Adnan Bıyıklı
E. Gül Bolucu 
Nilgün Sönmez 
Erkan Bolulu 
Gürkan Taylan Takdirname 
Nuray Parlak
Haaan AydİD

D. S. 3 te

Hamdi Durgut kızının cesedi başından ayrılamayacak 
Göz yaşı döktü.

İlkokulu dışarıdan bitir
me sınaları dün 27 Mayıs 
İlkokulunda yapılmıştır.

Perşembe gününe kadar 
İlköğretim Müdürlüğüne 117 
kişi başvuımuş olup, Cuma 

| sabahı başhyan sınavlar saat 
16.oo da sona ermiştir.

Ayırtmanların teker teker

Haftanın ikinci boğulma 
olayı sah günü saat 15.oo sı 
ralarında Hamidiye Mahallesi 
Belediye Garajı karşısındaki 
kıyıda meydana gelmiştir.

Nesrin Durgut (10) adın 
daki küçük öğrenci arkadaş
larıyla dere ağzına rastlayan

Festival tarihi 9-10 temmuz oldu
Festival Hazırlıkları Başladı

Gemlik Festivali Tertip 
komitesi geçen hafta İçinde 
toplanarak gerekli hazırlıkları 
tamamlanmıştır.

Bu konuda görüştüğümüz 
Turizm Derneği Başkanı Mu
harrem Atasoy şu bilgiyi 
vermiştir : "4. Gemlik Turizm 
Festivali İçin komite olarak

27 Mayıs İlkokulun-
I dan 123 kişi diploma 

aldı
İlçemiz 27 Mayıs İlko

kulu 1974-75 öğretim yılı 
haziran döneminde bütünle
meye kalmayan 123 öğren
cisine diploma vermiştir.

14 Haziran cuma gece
si okul bahçesinde düzenle
nen diploma töreninde oku-

Devamı S. 4 de

kıyıda yürürken yine yüzme 
bilmemesi nedeniyle batağa 
saplanarak boğulmuştur. Kı
yıdaki gençlerin araması so
nucu bulunan ceset, yüzlerce 
meraklının üzüntülü bakışları 
içinde ailesine teslim edilmiş 
tir. D. S 4 de 

toplandık ve yapılması gerek 
li işleri gözden geçirdik. Fes 
itvalin renkli geçmesi için 
her türlü fedakârlığı yapaca
ğız. Bu yıl festivale yine ya
bancı ve yerli ekipler katıla
caktır Romanya ve Yugoslav
ya ekipleriyle anlaşmaya var-

D. S. 4 de

TÖB-DER
Kitaplık Kurdu

Tüm öğretmenleri Bir
leştirme ve Dayanışma Der
neği Gemlik Şubesi Lokalin
de yeni bir kitaplık kurmuştur.

Demokratik kuruluş
ların kitap bağışını kabul 
eden TÖB-DER kitaplığı ko
nusunda ilgili yöneticiler şöy
le bilgi vermişlerdir "Kurdu
ğumuz kitaplık öğretmen, îş-

D. S, 4 de

'•rı ım ırm ını mı ıı"ıı jrrtgaa»aaz|

2. Yayın Yılımız Bitti
Gazetemiz yayın yaşantında bu sayısı ile ı 

l 2. yılını 'doldurdu, ünümüzdeki sayı ile 5. i 
' yayın yılımıza girerken Sayın okurlarımıza I 

gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürü borç I 
biliriz.

Gemlik Körfez

117 Kişi sınava girdi ve 91 kişi diploma aidi 

İlkokulu Dışarıdan Bitirme Sınavları Yapıldı

değerlendirdikleri sınav kağıt

Köy Sergileri
Gemlik Kız Meslek Lisesi 

Müdürlüğüne bağlı Kapaklı 
Gezici Kadın Kursu geçen 
hafta içinde Köy İlkokulunda 
yıl sonu sergilerini açmıştır. 

Kapaklı Köyü Serg’si davetli konuklarca ilgyle karşı' a
Sergiyi îzliyen'erden br _ö<nîrr.

lan sonunda 91 kişinin d p 
loma almayı hak ettiği görül
müştür. 26 kişide bütünlem-, ; 
kalmıştır.

İlkokulu dışarıdan bitima 
istiyenlerin dört sınav hakkı 
olup, bu hakları kulianamıyan- 
lar yeniden kayıt yaptırdık
larında tüm derslerden sınav
lara girmek zorundadır.

Açılıyor
Kurs öğretmeni Nigar 

Yenidikici ve öğrencilerini ı 
başarılı çalışmaları konuklarc ı 
ilgiyle izlenmiştir.
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I NATO KAFASI

t a C u,‘

©■Türk Hükümeti, halen mevcut ortak savunma a 
tesis (üs) ve faaliyetlerinin tabi olacaği yeni ilke 1 

i ve şartları ABD ile müzakere etmeğe karar vermiş fi 
[ ve durumu dün sabah bir nota ile ABD büyük fi 
[ elçiliğine bildirmiştir.» diyor MC Hükümetinin Dış 1 

İşleri Bakanı.
Nedir bu ortak savunma tesisleri ve faaliyet- 9 

i leri? 2 dünya savaşından sonra gelişen bloklaşma fi 
emperyalist ülkelerle, sosyalist ülkeleri kamplara fi 
ayırmış ve iki blok kendileri arasında bir ortak fi 
savunma birliği meydana getirmiştir. Batı bloku | 
emperyalistleri ABD nin ve Federal Almanyanın i 
daha çok egemen oldukları (önceleri Fransa'da) 4 
NATO yu, karşı blokta S.S.C, 8 nin egemenliğinde fi 
Varşova Paktını kurmuştu. fi

1946 lordan sonra Sovyetlerin boğazlara göz fi 
koyduğunu bahane eden İnönü, Atatürk'ün «Taraf- fi 
sız ve Bağımsız» dış politikasını iterek ABD'ye « 
yamanmıştı. Yani artık Türkiye bir NATO ülkesi, w 
emperyalist ABD nin savunucusu ve koruyucusu fi 
olacaktı. Oysa Türkiye milli Savaş Sanayiini kura fi 
madiği için ancak NATO’nun egemen ülkelerini fi 
koruyan kale olabilirdi. fi

Atatürkçü dış politikayı çiğneyen İnönü’den « 
sonra DP yöneticileri Amerikan kuyrukçuluğuna S 
daha sıkı sarıldılar. Hür dünya ve onun baştacı fi 
ABD için, gençlerimiz KORE'de şehit edildi. Ve | 
ABD Türkiye’ye kocaman bir MAŞALLAH yolladı, fi

Yıllar geçti milli savaş sanayii yine kurulmadı, fi 
«NATO bize silah veriyor, NATO bize gemi veri- 3 
yor. Ne gereği var masraf yapmağa» düşüncesine « 
sahip onursuz devlet adamları, Ulusal Kıbrıs da- fi 
vasında NATO dan ve ABD den gerekli yanıtı |r 
aldı. «Bizim gemilerimizle çıkarma yapamazsınız...!» \ j

Ne hazindlrki o günlerde milli dış politika, , 1 
milli petrol, milli yeraltı kaynaklarını kullanma 1 
Savunuculuğunu yapan milletvekilleri ve aydınlar | 
lekelendiler, kimi tutuklandı. ü

Ne ve hazindlrki; 2. kez yine Kıbrıs ulusal j 
davamız sırasında «30 yıllık doşt ve müttefikimiz» 1 
bize silah ambargosu uyguladı. Ama bizim aymaz, fi 
uyducu devlet adamlarımız daha da «ABD İle fi 
Türkiye arasında NATO İttifakından önce dost 8 
laklar vardı', ik II anlaşmalarla İki devletin karşı- 1 
lıklı taahhütleri vardır* dlyo r. Ve ABD hükümeti 1 
ülkemize karşı her türlü silah satışını iek taraflı 1 
bozunca da. fi

— Amerika bunu bize nasıl yaparsın. Biz senin fi 
her İstediğini yapmadık mı? I

— Bak İncirlik üsü, bok Karamürsel, bak I 
Şahlntepe senin İçin bunları kurduk. Sen bize nasıl I 
silah vermezsin. Diye yakarmağa başladılar ve < 
ABD yakarışlarımıza sırıtarak karşılık verdiğinde, 
bizimkiler yine kaypakça davranıyorlar. Gerekil । 
önlemleri almıyor da beylere I ay daha süre tanı
yorlar.

«Türkiye yemez İçmez haysiyetini korur» diyen- < 
ler do ' NATO mermer NATO kafa.”

Kadınların Kakmadığı Bir Kille
Harekeli Zafere Yaşamaz.
"İşçi ve emekçi kadınlarında gerçek kurtuluşu sömürüşüz bf| 

düzende gerçekleşecektir." Tunç Yaraman
CHP. Gençlik Kolu Yön. Kur. Üyesi

Bu yıl uluslar arası kadınlar yılı. 
Bu yıl kadın hakları, barış ve demokrasi 
için savaşan Dünya demokratik Kadınlar 
Birliğinin kuruluşunun 30. cu yıl dönümü.

Dünyanın her yerinde, konferanslar, 
açıkoturumlar, toplantılar yapılıyor kadın 

j haklarını dile getiren.

Türkiyenin kadını 1950 lerde, 1960 1ar 
ı da, 1965 lerde olduğu gibi 1975 lerde de 

tarlada, fabrikada günde 8 saat yerine 10 
saat, 12 saat çalışarak 'kutluyor” ulus
lararası kadınlar yılını,

Çocuğunu tarlada doğurup, göbe
ğini taşla kesen Hatice kadın 1975 in 

! uluslararası kadınlar yılı olduğundan 
habersiz . .. Bingöl’ün Emirler köyünde 

ı Türkiyenin padişahının kim olduğunu 
soran yetmişlik Satı kadın 1975 in ulus
lararası kadınlar yılı olduğundan haber
siz . .. Çukurovada tütün toplayan, pamuk 
devşiren Ayşeler, Emineler, makinaların 
başında patronun istediği miktarda malı 
çıkarmaya çalışırken saçları dişlilerin 

I arasında takılan ve ölen Saniyeler 1975 
in uluslararası kadınlar yılı olduğundan

I habersiz... Altışar bin liralık başlık

şiir köşeşi
B I L İ R M I S I N

Kapkaranlık gecelerin koynunda 
Yaşanan anlamsız bir hayat içinde 
Yaralanmış bir serçe örneği 
İçin için çırpınmayı
Aşksızt sevgisiz geçen yılları ve
Yaşamayı
Bilir misin?
Ümitsiz günlerin bitişinde
Up uzun gecelerin derinliğinde
Sabahın olması beklemesini
Bilir misin ?
Acı günlerin devamı boyunca
Çaresizliğe, açlığa
Aşksız günlerin geçip gittiği
Yaşama
Kadeh kaldırmayı
Bilir misin ?
Yıllar sonra seni görüp beğenmeği
Bitip tükenmek bilmiyen gecelerce 
Seni düşünmeyi» düşündükçe sevmeği 
Sevdikçe içmeyi 

karşılığında babası tarafından iki kez I 
satılan küçük Anadolu kadını (12 ıı-] 
şındaki küçük Ayşeler, Fatmalar, Emi-] 
neler) bilmiyor 1975 in kadınlar yılı | 
olduğunu...

Ve Türkiyenin seçkin, zeki, yeteııekj I 
hanımefendileri; Balolarda, süslü salon-1 
larda, ziyafetlerde ''Erkeklere karşı” | 
Eşitlik isteyen parlak nutuklar atarak! 
kutluyorlar kadınlar yılını...

Türkiyede yıl "Uluslararası kadınlar ] 
yılı" değil...

Türkiyede gün ’'Uluslararası kadın
lar günü" değil . ..

Türkiyede gün, yığınların sefaleti 
pahasına kurulmuş şu sömürü ve talan İ 
düzenine, emekçilerin kanıyla, canıyla! 
beslenen KAPİTALİZME karşı mücadele I 
bayrağını yükseltme günü...

GÜN EMEKÇİ KADINLARIMIZIN 
ERKEĞİYLE OMUZ OMUZA, SIKIL 
MIŞ TEK BİR YUMRUK GİBİ, SÖ
MÜRÜ DÜZENİNİ DEĞİŞTİRME MÜ
CADELESİNE KATILMA GÜNÜ...

Çilekeş Türk kadını Uğraşın kölelik
ten kurtuluşun demektir.

Bilir misin 7
Özleminden kendimi yitirdiğimi
Nefesinin sıcaklığını hissettiğimde
Gözlerinin derinliklerine kendimi gördüğün» 
Seni düşündükçe» bin kez ölüp dirildiğimi 
Sensiz bir yaşamın çekilmiyeceğini 
Bilmem
Bilir misin 7

Halit KORKUSUZ

HE . ? j
Bu gün ayın on beşi
Günlerden de pazar
Fakiri çalışır
Zengini azar
Ağzında sigara
Dumanını tüttürür
Bir kız görse
Hemen ıslık öttürür
Alır adamı ölüme götürür • > •

Sedat TARCAN
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Lider Yine Doğanspor
Gemlik Gençlik Kupasının 4. hafta 

maçları sonunda Doğanspor lider iği koru
masını bildi. Acarsporla berabere kalma
sına karşın gol üstünlüğünü elinde tu
tan Dcğanspor'u Küçük Kumla Gücü 
aynı puanla izliyor.

Bu haftaki puan durumunda en alt 
sırada Ufukspor bulunuyor. Turnuva
nın en genç ekibi 4. haftada da bir tür
lü üst sıralara tırmanamadı.

Cumartesi ve pazar günü yapılan 
karşılaşmaların takımları ve kadroları 
şöyledir.

Altınbaşak 1
Denlzgücü O

Altınbaşak : Seyhan, Haşan, Faruk, 
Feridun, Melih, Ahmet, Mustafa, Osman, 
Sayıt, Yusuf, Rıdvan

Denizgücü : Harun, Recep, Ergün, 
Mehmet, Celâl, İsmail, Haşan, Nurettin, 
Okan, îdris, Musa

Sert geçen maçta Rıdvapın gölü ile 
Altınbaşak 1-0 maçı kazandı

Altınbaşak puan cetvelinde 4. sıra
da bulunuyor.

Takdirname ve Teşekkür
Mm öğrenciler

Küçük Kumla Gücü 1
Gençlerbirliği O

K. Kumla Gücü : Ali, Adnan, Şev
ki, Yılmaz, Halil, Atilla, Metin, Ali, Ab
dullah, Mehmet, Haydar.

Gençlerbirliği : Cemal, Fehmi, Mu
rat, Mustafa. Dursun, Hüseyin, Feridun, 
Haydar, Adnan, Tahsin, Ilhan

İki hafta liderliği koruyan güçlü e- 
kip Küçük Kumla Gençlerbirliğini ikin
ci devrede Metin’in attığı golle yendi. 
Böylece hafta sonunda Lider Doğanspor- 
la aynı puanlara sahip oldular.

Acarspor 1
Doğanspor 1

Acarspor : Nurettin, Orhan, Maviş, 
Doğan, Yusuf, Seyhan, Mustafa. İbrahim, 
Ali, Mehmet, İsmail

Doğanspor ; Ahmet, Nurettin, Zeki, 
Tamer, Ayçan, Mehmet, Çetin, İbrahim, 
İsmail, Abdullah

Geçen haftanın ve bu haftanın gol 
fazlasıyla lideri Doğanspor Acarspor kar
şısında tutuktu. İlk gol Acarsporlu A- 
riften geldi, Doğanspor ancak 60. dak. 
İbrahim'in attığı golle beraberliği sağ
layabildi.

Baş tarafı sayfa 1 de

2-C
A. Aysel Sisa Takdirname 
Hayrettin Çakır 
Tülay Durgut 
F. Nevin Turanlı 
Sevda Kıral 
Alaattin Arca Teşekkür 
M. Şükrü Elikesik 
Müzeyyen Çiçek 
Gülsen Tinin 
Fulya Yıkılmaz 
Semahat Taştan

2- D
Cevdet Göral 
Haşan Demir 
Mustafa Yetiş 
Rami Büker 
Ali Durak

2-E
Gürçan Gönen Takdirname
İsmail Karacan
Ülker Serbest

Selahattin Akay
Ferıha Kurt
Melik Yıldırım Tefekkür
Halide Ünal
Hacer Kuzey
Gülay Güney 
Cana Kösemen 
Fatma Ergenç 
Nazan Kara

2-F
Bülent Samanlı Takdirname
Erhan Ersoy
Musa öz türle
Nizamettin Aydın Teşekkür
2-G
İlknur Gül
N. Nur Hasdemir *'
Şen ay Ercan 
irfan Songür 
Mehlika Uğur Takdirname 
Tülay Durmuş 
Nusret Vatansever

Kartalspor 1
Büyük Kumla Gücü 1

Kartalspor : Recep, Haşan, Kemal, 
Haydar, Süleyman, Fahrettin Şaban, 
Mehmet, Mevlüt, Halil, Osman

Büyük Kumla Gücü : İsmail. Refik 
Adnan, Hayrettin, Et em, İbrahim, Ali, 
Mustafa, Haşan, Hayrettin, Hüseyin

Turnuvanın 3. ve 6, sıralarını işgal 
eden iki takımın denk mücadeleleri 1-1 
sonuçlandı ilk golü 35. dak. B, Kumla 
Gücünden Hüseyin 58. dakikada ise 
Kartalspordan Süleyman attı.

KAYIP

Gemlik Vergi Dairesinden al
mış olduğum 102850-7450 sayılı 
makbuzumu kaybettim. Geçersizdir.

Haşan Ozan 
Seyfullah Ozan

Yoz Sezonunda
ÇATAK 

TUHAFİYE

Şahinspor 3
Ufukspor 2

Şahinspor ; Kemal, Mustafa, Cemal, 
İsmail, Varis. Haşan, İsmail 2, Ali, Nu
rettin, Hocaoğlu, Sedat

Ufukspor : Tarık, Selim, Şemsettin, 
Harun, Murat, Mustafa, Cezmi, Oğuz- 
han, Mehmet, Mehmet 2, Gürhan.

Turnuvanın güçsüz ekipleri iddiasız 
karşılaşmaları sonunda Şahinspor - Ufuk 
sporu 3-2 yendi.

Golleri 27» dak. Haşan, 25. dak, Ha- 
cıoğlu, 30. dak. Şemsettin ve devre biti
mine 2 dak, kala Mustafa, 66. dak Nu
rettin attı.

KAYIP
Temmuz, Ekim ayına 

ait Emekli Sandığı çekleri
mi ve 32715/506 nolu Zira
at Bankası Emekli Sandı
ğı Maaş Cüzdanımı kay
bettim, Geçersizdir.

Esat Bayraktar 
Em. Liman Bşk.

Bayan çorapları
Yazlık spor gömlekler

—İntrapon Bluzlar 
Trevera çeşitleri

İç giysileri
ERTAN Trikoları 

Örme iş intraponlan
Erkek ,kadın giyim 

çeşitleri

Yeni Çeşitleriyle 
hizmetine girdi

Ali ÇATAK
Gazino Sok. Kuyumcu Karşısı
GEMLİK
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HÂN
Gemlik Asliye Ceza Hakimliğinden

Hileli vergi suçuna teşebbüsten maznun Gemlik kay 
han mahallesinden Hıdır oğlu, Gülsümden doğma 1933 
D. lu HÜSEYİN ÇELlK/in suçu sabit görmekle fiil 
ve hareketine uyan 213 saydı vergi usul kanunun 358 
nci maddesi delâletiyle 360 ve 647 sayılı kanunun 4ncü 
maddesi gereğince 600 lira ağır para cezası v« bir ay 
müddetle sanat ve meslekten med'ine dair mahkememiz 
den verilen 8/4/975 tarih ve 975/24 esas 975/65 karar 
sayılı ilâm yargıtay 7 nci ceza dairesinin 3/6/975 tarih 
4123 esas 4451 karar sayılı ilâmı île onaylanarak kesin
leşmiştir. İlân olunur.

4» o o o e o o o w • o 
s 
o 
§ Yeni Çeşit Düğün, Nişan, Kutlama ve Açılış

Davetiyelerini Sayın Müşterilerine Sunar

İLÂN
Belediyemize ait Umumi HAMAM'ın iç. kısmına 

yapılacak Mermer döşeme ve Sıva işi 2490 sayılı kanu 
nun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü' ile eksilt
meye konulmuştur.

Keşif bedeli 115.291.86 TL. sı olup. Teminatı 7.015 
TL. sidir.

İhalesi, 11.7.1975 günü saat 14.30 da Belediye Encü 
meninde yakılacaktır. Teklif mektupları ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Belediyeye verilmesi lazımdır.

Şartnamesi Belediyede görülebilir.

Umurbey Belediye Başkanı
Pars Dönmez

4. Gemlik Fes.
dik. Şimdi 3. yabancı ekip* 
olan Macarlarla temas halin
deyiz, anlaşabilirsek festivale 
öç yabancı ekip katılacaktır. 
Yerli ekipler daha sonra tes- 
bit edilecektir. Bursa Festiva 
linin geri tarihe alınması öze 
rine bizde 4, Gemlik Festiva 
lini 9-10 Temmuz günü yap 
mağa karar verdik." demiştir.

Festival için 600 kg siga 
ranında sipariş edildiğini bil 
diren Atasoy "Gemlikte yer 
bulunamaması nedeniyle 2. 
gece yapılacak balo için Kü
çük Kumlayı düşünüyoruz, 
demiştir.

123 Kişi
Diploma aldı

lu bitiren 123 öğrenci doya
sıya eğlenmişler okullarına 
ve öğretmenlerine veda et
mişlerdir.

Sıcaklarla Boğulma
lar Artmağa Başladı

Böylece 15 gün içinde 
Gemlik'te boğulmaların artma 
sayısı 4 e yükselmiştir. Anne 
ve babalarda endişelenmeğe 
başlamışlar ve kıyılarda yüz
menin yasaklanarak sıkı kont 
rollerin yapılmasını gazetemiz 
aracılığıyla duyurulmasını iste 
inişlerdir.

Anne ve babaların haklı 
isteklerine birde kurtarma eki 
binin kurulmasını ekliyerek 
ilgilileri bu konuda göreve 
çağırız.

Cuma günü saat 12.30 
sıralarında kimliği öğrenilme
yen bir liseli bir kız öğrenci 
kendini rıhtım kayalıklarından 
denize atarak intihar etmek 
istemişsede Sandalcı Mustafa 
Toplu (Çakal) tarafından kur
tarılmıştır;
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TÖB-DER
Kitaplık Kurdu

çi, öğrenci ve halkımıza açık 
olacak ve istedikleri gibi bu
radan yararlanacaklardır. Ki- 
taklığımızm zenginleşmesi için 
bağış kampanyası açmış bu
lunuyoruz her türlü kitap ba
ğışı kabul edeceğiz. Bu ko
nuda demokratik kuruluşlar 
ve kitap severden yardımlar 
bekliyoruz. Kurduğumuz ki
taplıktan köydeki öğretmen, 
fabrikadaki işçi, bürodaki me
mur, evdeki öğrenci ve hal
kımız yararlanabilecektir.

Köy Sergileri
Öte yandan bugün saat 

13.oo de Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğüne bağlı 
Kurs Öğretmeni Gülseren 
Alaftargil ve öğrencileri Köy
lerinde yıl sonu sergilerini 
açacaklardır
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Her Ce$u leylin Rekeli
Kort Kartvizit ve

Kartadresleri ile Hizmetinizde

İstiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı
No. 5 — Tel : 797 GEMLİK
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Gazetemize demeç veren Gemlik CHP Gençlik Kolu Başkanı Kim Ne Ödedi
Kimin ne kadar 
vergi ödediğini

CHP Gençlik Kolu'nun 
İlçemiz içerisine astığı «Halk 
kaba kuvvetle sindirilemez.» 
«Halkımızın alın terini yabancı 
petrol şirketlerine peşkeş çek
tirmeyeceğiz.» afişleri üzerine 
ilçemiz yerel basınında çıkan 
AP Gençlik Kolu'nun bildiri
sine CHP Gençlik Kolu ga
zetemiz aracılığıyla cevap ve
ri®. "Afişlerimiz temci) pilavı 
değil. dünya gerçekleridir” 
diyen CHP Gençlik kofunun 
demeci şeyledir :

Geçenlerde CHP Gemlik 
Gençlik kofunun siyasal parti 
fer kanuna ve demokratik ku 
raflara uygun alarak hazırlayıp 
uyguladığı affşfeme eylemi 
bazı siyasal çevrelerce perva 
sızca ve bilgisizce halkımıza 
yanlış akserririlmeye çalışılmak 
tadır.

limanımızdan 75 
Murat Daha İhraç 
Ediliyor.

Bursa Tofaş Fabrikasında 
yapılan Murat-1 24 otolardan 
75 tane daha limanımızdan 
Mısır'a ihraç ediliyor,

Mısır'ın iklim koşullarına 
uygun olarak yapılan Murat 
1241er hakkında yetkililerden 
aldığımız bilgiye göre otola
rın kaportaları deniz suyuna 
dayanıklı boyalarla kaplanmış 
olup, filtreleri çifttir, Benzin 
depolarının saçları da Türki
ye'de yapıfanfarmkinden da
ha kalındır.

Tofaş fabrikasından Mı
sır'a 299 oto ihrzç edilmiştir, 
ör.ürr uzdeki aylarda da Mı
sır'a oto satışları devam e- 
dacekıir. D, S, 4 de

Demokrasiye, hukuka say
gıyı bir töriü hazmedemeyen
ler ve bu hakları kendilerinden
başka kişilerin 
son derece 
çağdışı fikir 
bUmelidirlerki 
mokrasi belirli 
malı değildir, 
mun yarattığı 
Ve ondan tüm

kullanmasından 
huzursuz olan 
sahipleri şunu 
hukuk ve de- 
kişilerrn tapulu 
O tüm toplu- 

t-ir değerdin 
ı ulus yararlanır.

Yüzme Kürekli bot ve Sandal yarışları 
9 Temmuz günü olacak

Kabotaj Bayramı Salı Günü Kutlanıyor
Gemicilerinin kendi 

karasularımızda ticaret serbest 
fiğini kazandığı gün olan 1 
Temmuz KABOTAJ Bayramı 
sah günü ilçemizde törenler
le kutlancaktır.

Tertip komitesinin hazırla 
dığı proğram gereğince yürü 

I tütecek olan bayram saat 
| 16,oo da Atanın anıtına çe- 
I lenk koymakla başlıyacaktır. 
| Daha sonra bir manga erin 

havaya üç el ateş etmesiyle 
saygı duruşunda bulunulacak 

l hazırlanan çelenk denize atı- 
I lacaktır.

Her yıl yapılan yüzme 
sandal ve motorlu araçlar 
yarışları Gemlik Festivalinin 
ilk gününe (9 Temmuz) alın 
mıştrr. Yarışmalarda derece 

i alan yarışmacılara ödülleri ve 
rüecektir,

| ZEYTİN GÜVESİ ile
Son yağışlardan sonra 

ilçemizin bazı bölgelerinde 
, zeytin güvesi tane nesil ile 

mücadele başlamıştır. Bu ko 
nuda bilgi aldığımız ilçe Zi
raat Teknisyeni Hakkı Çakır 

* şunları söylemiştir: «Tane nes 

^fişlerimiz temcit pilavı değil; 
dünya gerçekleridir. Halkı yıl
lardır «Müreffeh Türkiye, Bü
yük Türkiye» sözleriyle kan
dırmaya çalışan ve geniş yı
ğınların sefaleti pahasına Mut
lu azınlık için düzenler kurarak 
çeşitli kirli oyunlar oynayan 
kişilerin sözleri temcit pilavı 
olabilir ancak...

Halk kaba kuvvetle sin-

9 Temmuz günü yapıla
cak yüzme yarışlarının ödülle 
ri : D. S. 4 de

Bir Haftada iki 
Koy Sergisi 
AÇBİCİI

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğüne bağlı 
iki aylık kısa devreli B. Kum 
la Kadın Biçki Dikiş Kursu 
nu bitiren öğrençiler başarılı 
çalışmalarını sergilediler.

Bursa Valisi Sedat Tol- 
ga'nın açılışını yaptığı sergi
de kurs öğretmeni Gülseren 
Alaftargil ve öğrencilerinin 
çalışmaları konuklarca beğe
nildi.

Kursu başarı ile bitiren 
14 öğrenciye törenle diploma

D. S. 4 de

ÜCADELE BAŞLADI 

lini yok eden zeytin güvesi 
ile mücadele zamanı başla
mıştır. Güveyi yok etmek için 
Parationlu ilaç’ar kullanmalı
dır, Üreticiler iyi ürün alabil
meleri için mücadelelerini nok 
sansız yapmalıdırlar.» 

dirilemez dedik; İşte Tokat' 
Gerede. Özel olarak tezgahlan
dığı ileri sürülen Diyarbakır 
olayları ve faşist baskılar, sal
gınlan Halkın özdeğeri olan 
petrollere peşkeş çektirmeye
ceğiz dedik; işte cephe hü
kümetinin yüz kızartıcı petrol 
politikası ve yabancıların Ma
denlerimizdeki soygunları. 
Gerçek değilmi bütün bunlar?

D. S. 4 de

1 Yıla Girerin
GEMLİK KÖRFEZ

Basın yaşamında iki yılı geride bıraktık- 104. say ;*ızı 
H da yüz akı ile-ilk sayımızda belirttiğimiz çizgiden ödün ve;- 

01 meden-çıkarma olanağına kavuştuk. Mutluyuz. Bu mut'u'uğu* 

fe muzu her şeyden önce siz sayın okurlarımıza borçluyuz. 
| Günümüzde yerel basın gelişen sermaye basiEHua ege* 
| menliği altında yek olmakta, teknik olanaksızlıklar, basın i- 

a lan yasalarındaki yetersizlikler nedeniyle ekonomik baskı aîL-nda 

Ş bırakılmaktadır- Kendi arasında örçüt'er.eneyen yerel basın 

| birçok yerde adeta resmi ilan alabilmek için çıkznizn
| bir el ilânından öteye g tmemektedir Sö/'ts r.e yaz*

i laştırılan yerel basın içinde Gemlik KcrftZ, yez- 
I lajmrdan, başta yerel sorunları ağırlık veren sayılı gazeteler 

J araş ita girmeyi başarmıştır-
E Gemlik Körfez, dildeki anlığa, çevreden başlamak üzere 

! ulus ekonomri’ne açıklığa, kişilerin daha mada oracagı bir 
| düzene kavuşmaşına katkıs*nı güzel bir baskı, iyi b.r düzenleme :‘e 

| devam ettirecektir,

I Bu arada Gemlik Körfezi sîzlere hazırlayan besin işçileri* 
I ni anmak bizce en önemli görevlerden biridir. Tek tek ha* 

ra teri bir araya getirerek büyük emekler sonunda baznfaedTan 
S haftalık iki yapraklı gazetemizi cilana gûzaarUn ifs sökere 

B ulaştırıyor.

Gemlik Körfezin yazı kadrosu olarak da sîzlere dnbı» hi 
S hizmet edebilmenin uğraşı içindeyiz- Eğer şirin Gemlik:* 

□ ve Gemliklilere yararlı o'abdiyorsak seviniriz-
Okurlarımıza gösterdikleri ilgi Bedeniyle teşekkürü 

■ biliriz.

açıklıyoruz.
3. Sayfada

| Boğulanların Sayısı 
5 e Yükseldi

Bir işçi daha
Boğuldu

Son iki haftada boğul
maların sayısı dört iken Küçük 
Kumlada bir işçinin boğul
masıyla sayı beşe yükselmiş
tir.

Küçük Kumla 4. Cihan
D. S. 4 de
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Sayfa 2

goruş
Sağ Tercrcüleı Ke İstiyor ?

ülkede sağ terörcülerln şiddet eylemlemleri 
s gittikçe artmağa başladı. Bu gidişe iyi diyebilmek 
K safdillik ve bakar körlük olur.

Ülke yöneticilerinin olaylara başka yönden 
I bakmak İstemeleri ekonomik krizi görmemezlikten 

gelmeleri, "Türkiyenin en büyük sorunu jKominizm” 
! diyerek gelişen sol görüşü-büyük ezilen yığınların 

daha da ezilmesi pahasına karşı yok etmek ve ser 
mayeden yana, ezenden yana bir düzenin sürüp 
gitmesini sağşamak için kardeşi kardeşe vurdur
maktan çekinmemektedirler. Ülke kardeş kavgasını 
1960 lordan önce yaşadı, 1971 lerden önce yaşadı 
Birinde olayları hafife alan ve kendi egemenlikle 
rinden başka hiçbir egemenlik tanımıyan yönetici- 

1 ler cezalandırıldılar. Hafta o günlerde Yassıada da 
t kurulan mahkemelerde yöneticilerin en küçük [da- 
2 yalarının bile ele alındığı unutulmamalıdır. 1971 
B yılında dört komutanın verdiği muhtırada "ülkenin 
K geleceğini ağır tehlikeye düşürmek” ten suçlanan 
B lar kardeşi kardeşe vurdurarak «yollar yürümekle 
I aşınmaz» diyenler yine tehlikeye oynuyorlar.Dün İnönü'yü Uşak yolunda taşlatanlarla bu 
R gün Ecevlt’i Gerede de taşlatanların akıbeti aynı 
R olacağa benzer. Gerede de olaylar önceden MSP

tü

MHP lilerce hazırlanıp AP li Milletvekillerinin 
katılmasıyla taşlı, sopalı, şişeli saldırıya dönüş 
Tüm bu olaylar basının ve Geredelilerin önün 
olur. Ama gelin görünkl olayları çıkaranlar

CHP II olarak cephe hükümeti ve onu oluşturanlarca 
İlan ediliyor, Yüzsüzlüğün bu kadarına birşey de
nemez, ancak Devlet Güvenlik mahkemesinde tu- 
tuklana nlar ın S I MSP II, ikisi de MHP li olduğu 
basına açıklanmıştır..!

Tüm bu saldırılar neden? Neden öğretmenler

S

3

öldürülüyor, neden gençler kurşunlanıyor.

- ■ ' -------------------- -------

dış haberler *
sendikacılar kıyılıyor? Türkiye 
toplumsal aşamaya gelmiştir.

neden 
i bir

Bu aşamada geniş

| 
I
3 ı

halk yığınlarına dönük yönetimler ancak tutarlı 
olabilirler. Petrollerimizi yabancıya sömürten, kı
yılarımızı sermayedara peşkeş çektiren, fabrikada 
işçiyi ezen, köylüye uyguladığı taban fiat politika 
sıyla yoksul bırakan, yeteneksiz bilgisiz kişileri 
sırf blzdendlr diyerek yetkili yerlere yerleştirenler, 
dışa bağımlı bir politika İle ulusun onurunu yiti
renler, sermayedarı gözeterek düzen değ'şikliğinden 
korkanlar, artık yönetimde söz sahibi olamayacak
lar. Bu kişiler ancak faşist baskılarla, ilericileri 
ve emekçileri sindirme yöntemlerine başvurarak 
düzeni yaşakmağa çalışmaktadırlar. Bu ise ülkede 
kardeş kavgasını doğurur.

Güney - Batı Afrika 
Bağımsızlığına 
Kuvuşııyor.

Sağ terör kanlı devam
gidiş çok kötüdür ve 12 Mart'ta paçalarını

ederse
I ucuz

TİME dergisinin yazı
sına göre Güney-Batı Afri- 
kanın bağımsızlığına kavuş
mak için mücadele verdiği 
belirtilmekte ve "Güney Af
rikalı Beyaz Liderler Zen- 
ci-Beyaa ilişkilerine daha 
fazla önem veriyorlar” den 
mektedir

Yazı şöyle devam edi

kurtaranların tonu bu kez yeni 27 Mayısla
sonuçlanır. Ama askeri 
»onuda tarihte açıktır. 
İsteniyorsa Halkı kaba 
mamalıdır. Halk, kaba

yönetimi davet edenlerin 
ülkede gerçek demokrasi 

kuvvetle sindirmeğe kalkış- 
kuvveti eritir.

yor :
"Güney Afrikadaki son 

beyaz yönetimler de birbi
ri ardına çöküyor. Mczam 
bik ile Angola yüzyıllar sü 
ren Portekiz idaresinden 
sonra özgürlüğe doğru yol

alıyorlar. Sodenyanın Be
yaz azınlık hükümeti gide 
rek artan bir kararsızlık i- 
çinde

Güney Afrikanın son 
55 yıllık yöneûlişi anlatıl
dıktan sonra bölgenin ikti
sadi durumu şöyle özetleni 
yor :

"Her ne kadar bölgede 
su kıtlığı varsada ve yakı
tını, yiyeceğini tüketi mad 
delerin; dışardan ithal edi- 
yorsada îSamLia madenler 
bakımından çok zengindir. 
Güney Afrikanın De fc'ers 
Consolidated Mines Ltd. Şir 
keti dünyada elde edilen 
elmasların % 14 ünü Nam- 
bıadaki Operasyonlardan 
sağlamaktadır. Ayrıca önem 
li mıkdarda Bakır, Kurşun

ve Uranyum yalaklan var-1 
dır. Güney Afrikanın yahu I 
bu bölgedeki sermaye var-1 
lığı bir milyar dolana I 
tündedir. Henüz İşletimi 
Maden ise De Beers rirkeî* 
inin işlettiği Elnıasdır/

Güney Afrikalıların gi- ıı 
Yenliklerinden emin dea- ' 
dıklarının kaydediği y*®p 
şöyle son buluyor :

Militanların Nambis©*'1 
ki bağımsızlık harekelisi® I 
kontrolünü ele geçirip I 
çiremiveceklerini pretert*! 
nın bölge i!e iığih preşrt- I 
mini gerçekleştirme h«u®® I 
bağlı o İd uğun u belirtmek ye- , 
rindedir. Komşu devietks-■ 
deki beyaz rejimlerin lektf* | 
yıkılması ve dünya ka®E 
oyunun başkısı, kuşhos* 
Günev Afrikayı dsha sür®» I 
adımlar atmaya zor»a©uf‘**|
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Sayfa 3

1974 Takvim Yılında Gelir 
I vergisi Ödeyen Mükellefler
1 Sıra No Adı Soyadı İşi ödediği Vergi ₺

Haşan Dilloğlu Zeytin Tic. 14075.— |

2 H. Avni Beceren Gayrimenkul 955.— |
5 3 Hüseyin Avcı Gay. ve Zir. k. 90415.— t
İ 4

Münip Atasoy Akaryakıt Bay. 40780.— 5
I Mustafa Çavdar Gayrimenkul 2597.—• t
I 6 Muzaffer Onur Zeytin Tic. 15390 — ı
ı ■ Ali Seymen Bakkaliye Tic. 18490.—| |
I 8 O. Fevzi Ateş Zeytin Tic. 110347.— ı
i 9 Namık Mutman Fabrikatör Tüc. 29425.— t
i 10 Mehmet Mutman Deri; Zey, Sar. 22540.— |
1 11 Osman Parlak Gayrimenkul 2710.—• ;
1 12 Seyfi Arkan Doktor 6710.— 1
1 n Sami Beceren Otel Malzemesi 7865.—■
i 14

A. Sami Arseven Gayrimenkul 2015.—
t 15 Âli Çakmak Gayrimenkul 3300.— I
I 16 Bahattin Çavdar Gay. Zeytin M. 38647.—
1 17 Ömer Özer Alçıtaşı Mütahidi 3940.—
118 Diaciye Dikim Gay. ve Mus. 727.—
119 Kemal Dikim Gay; ve Mus. 3730.—
120 İsmail Pekşeker Zeytin Sıtokcusu 39775.—
s 21 Sakıp Tangün Bakkaliye Tic. 40660.—
122 Ali Şirin Zeytin Tic. 258595.—i 23 Rıfat Karsak Zeytin ye Turşu 34690.—
124 Akif Saygı Turşu 1045.—

25 Mehmet Gürle Gayrimenkul 3765,—126
Yusuf Ertür Gayrimenkul 9090.—

>777^^

Gemlik Gençlik îurnüiasınft 
Lider Bu Hafta do Beiııeffi

-Jr Haftanın en farklı galibiyetini Ufukspor’u 
7-0 yene Kartalspor takımı elde etti. Li
der Doğanspor bu haftayı dia galip kapadı

İki Hafta evvel liderlik tahtına oturan Doğanspor, 
geçtiğimiz haftayı da lider olarak kapamasını bildi.

Sahanın çok bozuk olmasına rağmen zevkli geçen 
müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gayrimenkulun âçıkarfırma İlânı
Gemlik İcra Memurlusundan oosya2!.r.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 16. 2. 1970 tarih ve Pafta: 4, sahile; 7021 ve pars«: 

7046 da kayıtlı 463 metrekare mikdarlı Gemlik Umurbey köyü bayırbahçelerı ve k:y 
içi mevkiinde kâin, üç oda, mutfak, tuvalet, banyosu, elektrik ve savu mevcut ve 
bahçesinde havuzu dahi bulunan ve bilirkişi tarafından 15.0G0.- lira kıymet takdir 
edilen bahçeli ev açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

1 — Satış 28/7/1975 Pazartesi günü saat 11.00 den 11.30 a kadar Gemlik 
icra Dairesinde açık artırma suretiyle yapı’acaktır. Bu artırmada 
tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhaulı alacaklılar varsa alacakları mecms- 
unu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa cn 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 8/7/1975 Perşembe günü aynı yerde v< 
Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhaulı 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. Dil- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler «atış 
bedelinden ödenir.

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 sabitl- 
madıkca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatmı kabul etmiş savı- 
lacakları, başkaca bilgi almak ıstiyenlerin 974/214 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

26/ 6/ 1975
(1c. if. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de deh Idir.

Deniz Gücü 3 — Şahinspor O
DENÎZGÜCÜ : Harun, Recep, Ergün, Mehmet, Ce

lâl, İsmail, Okan, Nurettin, İdris, Ali Coşkun.

ŞAHtNSPOR s İsmail, Cemal, Varış, Haşan, Kemal 
Ali, Ömer, Baki, Sedat Nurettin, İbrahim.

Kartalspor 7 — Ufukspor O

KARTALSPOR; Recep, H as an , "Şa
ban, Fahrettin, Haydar, Mehmet, Osman 
Seçkin, Süleyman, Kemal, Haiil.

GENÇLERBÎRLİĞ1 : Cemal, Fehmi, 
Murat, Mustafa, Dursun, Hüseyin, Feridun 
Haydar, Altan, Tahsin, Ilhan.

Maça hızlı başlıyan Denizgücü zayıf rakibi karşısında 
ilk golü Ergun’ün ayağından 43, dakikada kazandı. 50 
dakikada îdris takımının ikinci, 55 dakikada İsmail 
maçın skorunu tayin eden golü attı. 3-0.

Altınbaşak 2 — Küçük Kumla Gücü 1
ALTI.NBAŞAK -, Seyhan • Mustafa, Osman, Haşan, 

Faruk, Feridun, Melih, Sabahattin, Sayıt, İsmail, Rıdvan

KÜÇÜK KUMLAGÜCÜ î Ali, Adnan, Şevki, Yılmaz, 
Atılla, Metin, Ali, Abdullah, Mehmet Haydar Ahmet.

UFUKSPOR : Salim; Tarık, Harun, 
Murat, Mustafa, Cezmi, Mehmet, Gürîıau, 
Şemsettin, Oğuzhan, Mehmet 2.

Lider Doğanspor ilk sayıyı Geaçler- 
birliğinin kendi kalesine attığı golle ka
zandı. 16 dakikada İbrahim, 21. dakika
da İsmail, 48. dakikada Mehmet, 50 da
kikada İbrahim attıkları gollerle maçı 
5-0 kazanmasını bildiler.

Turnuvanın iddialı ekiplerinden olan Küçükkumla- 
göcb maça hızlı başladıysa da 30 dakikada Mustafa’nın 
golüne mani olamadı. 55 dakikada Sayıt, Altinb?şak'ı 
2-0 yaptı, 70- dakikada Metin takımına bîr gol kazan
dırdı ve maçta bu skorlar 2-1 Altınbaşak’m lehine kapandı

Turnuvanın iddiasız ve en zayıf e- 
kibi Ufukspor gözünü diktiği centilmen
lik kupasını alabilmek için centilmence 
mücadelesini bu hafta da sürdürdü, tik 
devre iki ikinci devrede yediği beş golle 
sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.

Doğanspor 5 - Genç'erbirliği O

DOĞANSPOR : Ahmet. Çelin, Esat, 
Ender, Ayçan, İsnıai1, İbrahim, Tamer, 
Ali, Abdullah, Ender.

Acarspor4 — Büyükkumlagüc J 1

ACARSPOR s Nurettin, Orhan, Ma
viş, Aziz. Tahsin, Mustafa, İsmzii. B«Le&t 
Y usuf, Celal, Mehmet.

BÜYÜKKUMLAGÜCÜ: İsmail,Re
fik, Adnan, Hayrettin, Hüsnü, îhıah o 
Ali, Mustafa, Haşan, Hayrettin, Isma* .

İlk devresi 1-1 sonuçlanan ıa«; ■ 
ikinci devresinde Acarspcr 3 gu« *tu.ca 
sahsdan 4 1 galip aynldu
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I Vefat ve îesettkür İ
S| Ailemizin d.ğerll varlığı babamız

| HAYDAR YAZICIYI kaybettik.

Ktı Cenaze törenine katılan, telgraf, telefon ve fötı 
M bizzat gelerek acılarımıza ortak olan dost ve ar- [W 
%% kodoşlara teşekkür ederiz.

YAZICI AİLESİ S)

CHP Gençlik Kolu Bildirisi

Belediyemiz Elektrik Şebekemize yapılacak i- 
lave Direk Trafo Tesisi AÇIK EKSİLTME sure- ® 

tiyle ihaleye çıkarılmıştır. İhalesi 8.7.1975 günü 
saat 14.30 da Belediye Encümeninde yapılacaktır, !»{ 
Keşif bedeli 57.935 TL. olup, geçici teminatı 4146.75 [S! 
TL. dır. Taliplerin Ticaret Odasından tasdikli, bu 
gibi işleri yaptıklarına dair Belgeleri ile birlikte 
ihale gününde hazır bulunmaları ilân olunur. İKİ

Şartnamesi Belediyede görülebilir. İşletmemiz 
2490 Sayılı Kanuna tabi değildir.

UMURBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Türk Ulusu bu gerçekleri 
görmiyormu sanıyorsunuz? 
Bazı çevrelerin huzursuzlu
ğunu biz gülerek karşılıyoruz. 
Ve biliyoruzki onlar halk 
uyandığı, gerçeği gördüğü 
için kendilerinin halkın de 
ğil parababalarının kuyruk 
çusu olduğunu gördüğü için 
huzursuzlanıyorlar, kaygıla 
Diyorlar,

Şehrimizin kirletildiği 
ileri sürüldü bu ara. Şimdi 
soruyoruz : Cephe hüküme
tinin 3 Milletvekili kanadı 
şirin şehrimizin girişine bun 
dan bir hayli süre önce çok

ağır hakaret ve küfürlerle 
dolu (2) yazı yazmışlardı. 
O zaman neredeydiniz bay 
lar. Yoksa fabrika girişin 
deki ve Bursa yolundaki 
yazıları görmediniz mi? Bir 
türlü hazmedemediğiniz de 
mokratik hukuk devleti ka 
Dunlarında şöyle der... Bir 
siyasal parti afiş asar bildi 
ri dağıtır. Bunun için özel 
izin almaya lüzum yoktur 
ancak suç unsuru varsa bi 
lahere Savcı soruşturma 
açar.

Kanunları bilmeden, 
araştırmadan başkalarına

çamur atmaya kalkmak fer 
şeyden önce ayıptır, terime 
kurallarını çiğnemektir.

Faşist tehditlerimle, kz 
ru sıkı yalanlarla halkını
zın demokratik mucad-îtm 
durdurulamaz. Halk 
kuvvetle sındirilcmez. Ka
nunlara ve Yasalara saıp 
duymayanlar ne yapana 
yapsınlar, Danıştay karar a 
rina saygı göstermeyenin 
ne yaparsa yapsınlar, CHP 
dt mokratik mücadele»;» 
Türk halkıyla beraber Da
ha güzel yarınlar için yata! 
sınırlar içinde verecektir.

Belediyemize ait Umumi IIAMAM'ın iç kısmına 
yapılacak Mermer döşeme ve Sıva işi 2490 sayılı kanu 
nun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur.

Keşif bedeli 115.291.86 TL. sı olup, Teminatı 7.0ıŞ 
TL, sidir.

İhalesi, 11.7,1975 günü saat 14.30 da Belediye Encü 
meninde yabılacaktir. Teklif mektupları ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Belediyeye verilmesi lazımdır.

Şartnamesi Belediyede görülebilir.
Umurbey Belediye Başkanı

Pars Dönmez

Bir İşçi Boğuldu 
sitesinde boyacılık yapan İne
göl’ün Mezit Köyü halkından 
Nihat Güngör (37) misafir
liğe gelen kız kardeşi ve ye
ğenini sandal gezisine çıkar
mış bu ara kız kardeşinede 
kürek çekmeği öğretmiştir. 4. 
Cihan Sitesi önünden Yüksel 
Marmara Sitesi önüne gelen 
geziciler bir süre daha gez
dikten sonra Nihat Güngör 
"ben biraz yüzeyim" diyerek 
denize atlamış, birkaç kulaç 
yüzdükten sonra batıp çık
mağa başlamıştır. Sitedeki 
sakinlerin ve sandaldakilerin 
’'adam boğuluyor kurtarın'1

diye bağırışları sırasında su
larda kaybolan Nihat Güngör1 
ün cesedi tüm aramalara kar
şın bulunamamıştır. Bir gün 
sonra Karamürsel üssünden 
getirilen beş balıkadamın 4 
saat araması sonucu bulunan 
ceset ailesine teslim edilmiş
tir.

Nihat Güngör evli ve 3 
çocuk babasıydı.

75 Murat 124
daha ihraç edildi

Mısır’a Murat 124 leri 
götürecek olan Arzu adlı şi
lep dün limanımızdan ayrıl
mıştır.

Köy Sergisi
lan verildikten sonra Orhan 
gazi Halk Eğitim Merkezine 
bağlı folklor ekibi gösteril» 
yaptı.

Haftanın ikinci açılış 
Gemlik Ziraat Teknisyenliğine 
bağlı Yeniköy Biçki-Dikiş ve 
yemek Kursu sergiside dün 
saat 15.oo de açılmıştır. Kay 
makam Namık Kahvecioğkı 
nun açtığı sergide 9 kus 
öğrencisi diploma almıştır. 
Kurs öğretmeni Ev ekonomist 
Şükran Güven ve öğrencileri 
nin sergisine bir çok konuk 
katılmış ve serginin bilhassa 
yörük el sanatları köşesi <g» 
görmüştür.

- »©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©»©©©©©©©©©©©©©©»©©©©©©oasaj

A - Yüzme Yarışları
1-50 Metre Serbest (15 yaş ve daha küçükler )

I, Dciye ; Deniz Paleti
2- nciye ; Deniz Topu
3,ncüye ; Atatürk Kültür Yayını Kitabı

o o , .

8 Hısım işlerinizde Tek İsim o

2 - 100 METRE SERBEST
I. nciye : 75 Liralık mevduat
2, neiye : Tükenmez Kalem
3. ncüye j Tükenmez Kalem

3 - 100 METRE SIRT ÜSTÜ
I, neiye ; 75 Liralık Mevduat
2. nciye ; 6 Adet Plastik Bardak
3, ncüye : Çakı

o

İ Yeni Çeşit Düğün, Nişan, Kutlama ve Açılış

4 - 200 METRE SERBEST
I. neiye j Dolma Mürekkep Kalemi
2, nciye t Komple Yüzme Başlığı
3, ncüye ı Tükenmez Kalem

ş Davetiyelerini Sayın Müşterilerine Sunar
O

| TENİZ İSÇİLİK
î ZAMANINDA TESLİN


	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\7 Haziran 1975\7 Haziran 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\7 Haziran 1975\7 Haziran 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\7 Haziran 1975\7 Haziran 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\7 Haziran 1975\7 Haziran 1975 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\14 Haziran 1975\14 Haziran 1975 Sayfa 1 (2).JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\14 Haziran 1975\14 Haziran 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\14 Haziran 1975\14 Haziran 1975 Sayfa 3 (2).JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\14 Haziran 1975\14 Haziran 1975 Sayfa 4 (2).JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\21 Haziran 1975\21 Haziran 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\21 Haziran 1975\21 Haziran 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\21 Haziran 1975\21 Haziran 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\21 Haziran 1975\21 Haziran 1975 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\28 Haziran 1975\28 Haziran 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\28 Haziran 1975\28 Haziran 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\28 Haziran 1975\28 Haziran 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\6. Haziran 1975\28 Haziran 1975\28 Haziran 1975 Sayfa 4.JPG

