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7 Günlük Bebek Dam 
Kapısında Bulundu

Kız Meslek Lisesi öğrencileri
Veda Seeelette Boyasıya 
Ellendiler

Adliye köyünde kim’iğ i 
bilinmeyen kişi erce yedi gün
lük bîr bebek. dam kapısına 
terk edilmiş olarak butundu.

Kir m ızı bir görniege sarıli 
atan bebek çocuksuz bir ha
cının dem kapısına bırakılmış
tır Bebek C3.C0 sıralarında ağ
lamaya başlayınca, dam sa
hibi Haci Abdurrahman Işık 
(68) tarafından bulunarak 
muhtarlığa teslim edilmiştir.

Bebeği terk ede
nin bulunması için Gemlik 
jandarmasına getirilen 7 gün
lük faz çocuğu, daha sonra 
Gemlik Belediyesi Doktorlu
ğu na götürülmüştür. Bebeğe 
kimse sahip çıkmayınca Bele
diye Personeli elbirliği ile ön
ce bebeğin karnını doyurmuş 
daha sonra da altını temizle
mişlerdir. Belediye Başkâtibi 
Halit Konak evinden getirdiği 
bebek giysileriyle de giydirilen 
7 günlük kız çocuğu daha 
sonra Bursa Yetiştirme Yur
duna teslim ed.lmiştr.

Temmuz Tertibi 
Erler Askere
Alındılar

İlçemiz Askerlik Şubesi
ne bağlı Gemlik, Orhangazi ve 
İznik'ti 1955,2 tertip erler 1 
Temmuz günü kafileler halin
de kıtalarına teslim oldular.

Askerlik Şubesi Başkan
lığından aldığımız bilgiye gö
re Gemlik'ten 113, Orhanga
zi den 148, İznik'ten 37 er eği 
tim merkezlerine 1 Temmuz 
günü teslim olmuşlardır.

öte yandan 120 Yedek 
Subay adayı da 4 aylık kısa I 
türeli eğitim için kıtalarına ta»- > 
Sm olacaktır.

Adliye Köyünde Hacı Abdurrahman Işık.n 
damı kapısına terk edilen 7 günlük bebeğe sahip çıkan olma 
yınca Belediye Sağlık Memuru Kadir Başoğlan tarafından kar 
nı doyuruldu» Başkâtip Halit Konak tarafından da giydirildi* 
Fotoğrafta Başkâtip, Sağlık Memuru ve Hacı Abdurrahm^n 
görülüyor»

Kaboîa] Bayramı Kutlandı
Karasularımızda Türk ge

milerine ticaret serbestliğinin 
tanındığı gün olan 1 Tem
muz Kabotaj Bayramı tören
lerle kutlanmıştır.

Saat 16,00 Ata'nın anı
tına çelenk konup saygı du
ruşu yapıldıktan sonra şehit
ler için saygı duruşunda bu

TEŞEKKÜR
Gazetemizin 3. Basın yaşamına başla

ması nedeniyle kutlayan sayın okurlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz.

lunulmuş ve günün önemini 
bildiren konuşma yapılarak 
sonra spor gösterileri başla
mıştır.

Kalabalık bir halk top
luluğunun da izlediği yüzme, 
sandal ve motor yarışmala
rından sonra yağlı direkten 
bayrak kapma yarışı her za
manki gibi ilgi toplamıştır.

Bu yıl ikinci mezunlarını 
veren Gemlik Kız Meslek Li 
sesinin ['Veda Gecesi” dün 
gece yapıldı.

Askerlik Şubesi Bahçe
sinde düzenlenen gece. Okul 
Müdürü Yıldız Şiretoğlu nun 
açılış konuşmasıyla başladı 
Dalgalar Orkestrasının eşliğin 
de kendi diktikleri 40 kadar 
giysiyi konuklara tanıtan üç 
öğrenci manken gecede bü

Sınavda Öğretmen 
Dövüldü

Gemlik Lisesi son sını
fında bir kaç dersten bekle
meli ©lan Erdoğan Ardın ad 
lı öğrenci sınav salonundaki 
hareketlerini engelleyen öğret 
menini dövdü.

Olay Çarşamba günü ya 
pılan Kimya sınavında mey
dana gelmiştir. Öğrenildiğine 
göre sınav salonunda izinsiz 
y6r değiştiren öğrenciye Fizik 
öğretmeni Rasiın Oğhan mü
dahale etmiş daha sonra ye 
rinde uygun durmaması üze
rine öğretmen tarafından yine u 
yanlmıştır. Gözcü öğretmenin 
bu tutumuna kızan öğrenci 
"git başımdan" demiştir. Bu 
pürüm karşısında o çevreden 
öğretmenin ayrılmaması üze
rine Erdoğan Arslan'ın küfür 
ettiği ve bu hakarete karşı 
öğretmenin de öğrenciyi to 
katladığı öğrenilmiştir. Daha 
sonra öğretmenine saldıran 
öğrencinin e’înden öğretmeni 
güçlükle alınmıştır.

Öte yandan dünkü geo 
metri sınavlarının yapıldığı bir 
sırada bahçede çıkan kavga
ya solondan Cç beklemeli 
öğrenci çıkarak katılmış son
ra yine salona girerek sınavı 
na devam ettiği öğrenilmiştir. 

yük ilgi topladı. Zengin bir 
program ile gecenin güzel 
geçmesini sağlayan öğrenci- 
le d i bol bol alkış topladılar.

Ali Rıza Binboğa (Saci 
de Dalkıran) Cici Kızlar (Nai 
me-Sadice-Nazire üçlüsü) 
dans topluluğu ve çingeneleri 
taklit eden öğrenciler velilere 
ve konuklara gedenin geç 
saatlerine dek güzel anlar ya 
şattılar.

İki Günde iki Kaza
Perşembe ve cuma günü 

meydana gelen trafik kazala
rında mucize oiarak can kay
bı olmamıştır.

Haftanın ilk kazası per
şembe günü sağnak yağış sı
rasında meydana gelmiştir. 
Bursa da Gemlik yönüne ge
len şeftali yüklü Haşan Sa
rı adlı şoförün yönetiminde
ki 16 DP 254 plakalı kam
yon ile Gemlik yönünden Bur- 
saya giden Sıtkı Gûrman yö
netimindeki 35 FD 317 pla
kalı nakliye kamyonu çarpış
mıştır.

Engürücük rampasında 
yağış sırasında inmekte olan 
35 FD 317 plakalı kamyonun 
kayması nedeniyle kaza mey
dana gelmiştir. Kare sonun 
da 16 DP 245 plakalı şeftali 
yüklü kamyonda bulunan Hü
seyin Korkmaz adlı kişinin 
kol ve bacaktan kopmuş öbür 
kişilerde ağır yaralı olarak 
kazayı atlatmışlardır.

Haftanın ikinci kazası dun 
Gemıîk dortyol ağzında mey
dana gelmiştir. Bursa dan İs
tanbul yönüne gitmekte olan 
tomruk yüklü 10 DY 710 pla
kalı Ford kamyonun kavşaktan 
yoluna 34 DY 745 dIikjIi 
yolcu otobüsü akmrştir Kim
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Zeytin üreticisi Olarak Hükümetten ve 
Marmara Birlik Kooperatifinden 

Beklediklerimiz
Salih Tetik 

Mudanya Ziıaat Odası Başkanı

Yurdumuzda en kaliteli sofralık zeytinin Bursa 
bölgesinde üretildiğini zeytinden anlayan her va
tandaş bilir. Son yıllarda bilhassa odamızın çiftçi 
mizle sıkı işbirliği sonucunda zeytincilik tekniği 
süratle gelişmiş bununla ilgili çeşitli kurslar düzen 
lenmiştlr. Bunun sonucu olarak çiftçimiz bir taraf 
tan makinalı tarım, öteki taraftan gübreleme ve 
ilaçlama yöntemlerini iyi bilmesiyle, budama, su
lama, ekim dikim gibi teknikleri de öğrenince zey 
tin üretimimiz dört yılda % 500 artış kaydetmiş
tir Yine bütün bunlar yanında üreticimizin tek 
dayanağı ürettiği ürünü değerlendiren Marmara 
Birlik Zeytin Kooperatifidir.

Kooperatifin de bu üretim artışını dikkate 
alarak kendi çalışma tarzında yeni ayarlamalar 
yapmak zorunda olduğunu belirterek diyoruz ki ; 
Emeği çok, masrafı ağır, kışın soğukta toplana- 
bu ürürü önceki yıllarda olduğu gibi sığırcık kuşla 
rina yem yapmamak için Zeytin Kooperatifimiz 
en az mevcut depoları kadar yeni depo hazırlama 
lıdır. 1974 yılında yalnız Mudanya da 4200 ton 
zeytin tuzlamıştır. i 975 yılında enaz % 50 bir ar 
tış kaydedileceği sanılmaktadır. Bu artış yeni di
kim sahalalarının genişlemesi teknikten daha çok 
yararlanabilme sayesinde üretimini arttırmıştır, bu 
nun güzel örneğini Kooperatifin mevcut d poları- 
nın dolu olması göstermektedir. Yeni depolar ya
pılmadığı taktirde üreticimiz tefecilerin elinde ka 
lir ve perişan olur. Marmara Birlik 1975 ürününe 
kadar çok acele yeni depolar yapımına başlamalı
dır.

Depoların çabuk boşalması zorunluğuna işaret 
eder, I sene fazla kaldığı taktirde faiz ve masraf 
lar çok ağır olduğundan koope ratifciliğimizin geli 
ceğinin baltalanmaması için Marmara Birlik Ana- 
doluda satış şubelerini süratle arttırması öbür ta
raftan Türkiyede en çok zeytin yiyen 4 milyon 
nüfuslu Istanbulun her İlçesinde satış şubeleri açıl 
masındaki zarurete bilhassa İşaret eder, İstanbul 
Trakya vilayetlerimizin satış bayiliği I kişiye oda 
temditli olarak yani mukavelesi dolduğunda tekrar 
mukavelesini yenilemek esasına dayalı olarak Istan 
bul bayisiyle mukavele yaptıklarını Marmara Bir 
liğin eski yöneticileri bitlere İfada etmişlerdir. Bu 
hususu bilhassa Hükümetin de dikkatine arzederiz 
ki Kooperatifler böyle nüfuslu partizan kişilerin 
tek taraflı olarak kazanç vasıtası olmaktan kurta 
rılmalıdır. kooperatifçilik kanatlmizce iyide bir dene
tim ister. Adı geçen bayi Mudanyamız dan birtekdahl 
zeytin almamaktadır, öğrendiğimize göre bu zat 
zeytin tüccarıymış ve bugünün şartlarına göre Mar 
mora Birlik olarak İstanbul ve Trakya vilayetleri 
nin zeytin satışı bu bölgenin zeytin İstihlakiyle 
kıyaslandığında çok azdır Bunun sürümünü koopera
tifinin İstikbali bakımından, bilhassa bölgede at
tırmak zorundayız, İstanbul başlı başına bir pazar •
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Hastalık, zararlı, yağış, dolu, zarar 
derken tarla ve bahçelerimizde ınüslah- 

I siilerimizin umutla bekledikleri basat ay- 
I lan da geldi. Bu ay müstahsillerimize u- 
I yarımızı bu yolda verip, dikkatletini 
i daha çok basat önce ve sonrasındaki du

rumlara yöneltmelerini istiyeceğiz.
Sebzelerde biber, domates, patlıca

nın yerli cinsleri artık pazarlarımızda 
bol miktarda görülmeye başladı. Meyve
lerden bazı şeftali ve armut cinsleri ol
gunlaştı. Hububat hasadı bu ayın ilk ya- 

i tısında sona erecek. Patates, nohut, mer
cimek tarlalardan alınıp anbarlara ak- 

I tarılmak üzere sıra bekliyorlar. Bunları 
diğer sebze ve meyveler aralıksız takip 
edecekler. Bütün dileğimiz çiftçilerimi
zin bol ve bereketli bir hasat yapmala* 
rıdır. Hayırlı ve uğurlu olsun.

Üreticilerimizin hasat öncesi ilaçla- 
ı malarda çok dikkatli olmak zorundadır* 

lar. Tarımsal savaşta kullanılan zirai 
mücadele ilaçları bünyelerindeki etkili 

। maddelere göre az veya çok zehirlidir- 
I 1er. Bu ilaçların insan ve hayvanlarımı

za çeşitli yönlerde zarar vermemeleri i- 
çin mahsullerimizde lekeler hasıl ederek 
piyasaya değerini düşürmemeleri için i- 
laçlarm özelliklerini bilerek kullanmak 
gerektir.

Sebze, bostan ve meyvelerimizde ha- 
I sat devrelerinde zırmluk olmadıkça ilaç 

kullanmamalıdır. Kullanma zorunluğuu- 
da leke ve kalıntı bırakmayan, kısa za- 

। manda etkili olup bünyeden çabucak a- 
tılabilen az zehirli ilaçlar tercih edilme
lidir. Birde sebze ve meyvelerimizde in

il san sağlığı yönünden kullanılması yasak- 
| lanan DDT, aldrin, hep tachlor eudrin, 
I gibi ilaçlan katiyetle kullanmamak şarttır.

Anbara konacak hububat (Arpa, buğ- 
i day, yulaf) ve bakliyet ( Nohut, fasulye,

ŞİİR KÖŞESİ

ÖZLEM
Gülki sen. gül'.
Yüzünde güller 
açılsın.
Aşk bahçeme
Gül yaprakların
Saçıls'n.
Ummrm olsun
Sevgimiz.
Irmaklar gibi
Coşup çağlayalım
İkimiz,
Sonsuz Gökyüzü misali 

mercimek) mutlaka çürümelere ve bâ- 
ceklemelere karşı temizlenmeli, ilaçlan
mak ondan sonra yine ilaçlanmış içi rt 
dışı badanalanmış temiz depo ve anbar
lara alınmalıdır Anbara kaldırılacak 
mahsûllerin ve anbarların ilaçlamasını 
mutlaka zirai mücadele yetkililerinden 
sormak ileride telafisi imkansız hatalar
dan kaçmak lazımdır.

Gelişmesi devam eden meyvelerde 
iç kurtları, yaprak bitleri ve kırmızı ö- 
rümcekler, sebzelerde mantarı hastalık
lar, toprak kurtları ve yaprak bitleri, 
bağlarda mildiyö hastalığı ve salkım gü
vesi. zeytinlerde zeytin güvesi dane nes
li mücadelelerine daha dikkatle devam 
gerektir. Bilhassa bağlarda mildiyö has
talığına karşı ilaçlamalarda çok dikkat
siz davranıldığı sadece yaprak yüzeyle
rinin ilaçlanıp asıl önemli olan salkım
ların ilaçlanmadan bırakıldığı teknik e- 
lemanlarımızca yapılan kontrollerde bir
çok yerde görülmüş ve müstahsillerimiz 
ikaz edilmiştir.

Bu ayda tiîtün müstahsillerimizi ge
çen ay olduğu gibi mavi küf yönünden 
tekrar ikaz etmemiz gerekir. Tütünleri
mizin tarladan sökülüp atılmasına se
bep olan mavi küf mantari hastalığı bi
lindiği gibi nem ve hava sıcaklığının 
müsait olması yüzünden gerekli tedbir
ler alınmazsa süratle yayılır. Bunun i- 
çin ilaçlamaya azami dikkati göstermeli 
sulamamız gerekirse sabah ve ilaçlama
dan önce sulamalıyız. Tütünde yaprak 
bitleri ve pirecikler için yapılan ilaçla
malarda böceklerin dayanıklılık kazan
maması için her ilaçlamada ayrı cins bir 
ilaç kullanılması lazımdır.

Ürününüz bol olmusı dileğiyle

Deniz olalım-
Aşkımızdan bu denizde
Ada kuralım
Ölünceye kadar seninle
Birlikte Kalalim-

Gültekin ALTINGK

SELCESİNE
Yanılgı doyamam bilinçle her sszişt-çim
Ne gezer dünlerde sabırla bekleraişliğ'm
En güzel Evren imde belliki özlemişliç?ffi
Dile gelmiş sanki DOĞA - AŞKI SERG LERCESKt

Fikri ATEŞ
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Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan DOsya No. 974/214T.

kim ne ödedi
Satılmasına karar verilen gayrimenkuldu cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 16. 2. 1970 tarih ve Pafta: 4, sahife: 7021 ve parseli 

7046 da kayıtlı 463 metrekare mikdarlı Gemlik Umurbey köyü bayırbahçeleri ve köy 
’ içi mevkiinde kâin, üç oda, mutfak, tuvalet, banyosu, elektrik ve suyu mevcut ve 

bahçesinde havuzu dahi bulunan ve bilirkişi tarafından 150.000.- lira kıymet takdir 
। edilen bahçeli ev açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

1 — Satış 28/7/1975 Pazartesi günü saat İT.00 den 11.30 a kadar Gemlik 
i İcra Dairesinde açık artırma sureti) le yapılacaktır. Bu artırmada 

tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmu-
I unu. ve satış-masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
* çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 7/8/1975 Perşembe günü aynı yerde vt 

Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

L 2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % IÖ u nishetinde pey 
L veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu yermeleri lâzımdır. Sa- 
| şı peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
I lâiiyc resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
I bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (-(-) bu gayrimenkul üzerindeki hak- 
F lazım hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş güno 

içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabiti-
C, madik ca 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 
t faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile- 
I tinden tahsil edilecektir.

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

■ 6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı- 
l lacaklan, başkaca bilgi almak istiyenlerin 974/214 sayılı dosya numarasıyle me- 
> morluğumuza başyurmaları ilân olunur.

26/6 / 1975

I (îc. If. K. 126 )

L (x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dah Idir.

r DbZîltrr.e : Yukarıdaki 974/214 Dosya nolu ilan baskı yanlışlığı yapıldığından tekrar yayınlanmıştır.

I Bosun İşlerinizde M İsim i
■ W _ ______ ______________ — ,   __     CB» O

BASIMEVİ S
Yeni Çeşit Düğün, Nişan, Kutlama ve Açılış i
Davetiyelerini Sayın Müşterilerine Sunar

TEMİZ İSÇİLİK |
| UMANINDI TESLİM
| JFia.Tr |

Sıra No Adı Soyadı işi Öd ^diğî Vergi

27 Şükrü özsayın Konfeksiyon Tic. 1.045;—
28 Mehmet özer Beyanname vermemiştir.
29 Ahmet Yılmaz Türk Petrol Bayii 97.355 —
30 İbrahim Akıt Zeytin Tirareti 14.330,—
31 Mustafa Ülkü • » 2 065,—
32 Haşan Mirasyedi Nakliyeçi 3.100,—
33 Hamdi Tangün Bakkaliye Tic. 46.765 —
34 İbrahim Onur Kereste Tic. ““****■“
35 Haşan Ateşoğlu Zeytinci 26 710 —
35 Nihat Tanel Zeytin Tic 16.240 —
37 Eşref Gürler Beyanname vermemiş
38 Cemalettin Gezgin G. M. Servet Iradı 1.915 —
39 Isa Akolarak Kasap 10.840,-
40 Hakkı Akın Kasap 7.340,—
41 Kemal Kılıç Zeytin Ticareti 126.397 —
42 Ali Turgut G. Men. Ser. Ir. 6.115,—
43 Ahmet Kütahya Zeytin Ticareti 13.649 —
44 Işmail Şirin 18.915,—
45 Cahit Turan 600,—
46 Osman Görüçü Terzi 372,—
47 Aziz Ataoğuz Doktor 105.754 —
48 Haşan Işık Bakkaliye 245 —
49 Muazzez Dinçer Beyanname vermemiştir.
50 Fazıl Demiriz Zeytinci
51 Ali Akkün Bakkaliye
52 H. Yıldıran Alçıtaşı Mütehaidi 1.605,—
53 H. Karakaş Inş. Mal. Tic. 9.825,—
54 Sabit Karakaş Beyanname vermemişjtir.
55 Mustafa Seymen Turşu ve zeytin Tic. 4.800-
56 M. Naltbantoğlu Avukat 30-555,—
57 İsmail Peker Zahireci 4.855,—

58 Ahmet Yörük Müstahsil 13.290 —

59 S. Özgür Zeytin Tic. 5.38^,—

60 H. Basri Uysal Zeytia Tic. 2 300,—

61 Abdullah Yağcı Otel ve Kahve iş 690 —

63 C. Gürçay İnşaat Mut. I2.H0,—

63 Mahmut Arslan Zeytin Tic. 1.95 ü,—

61 Halil Topçu Zahireci 3.61’3,—

65 Şemsi Sevine Zeytinci
66 Ahmet Ceylan Eczacı 19.855 —

67 Mehmet Sıvaç Zeytia Ticareti 670,—

68 Süleyman Kaya •f r» 27397,—

69 Tevfik Uygun Serbest Muhasip 4.460,—

70 Recep Yüzücügil OtelveLok işlet- 31.615.—

71 Nazım Gür Zeytin Ticareti
■ 2 Adem Erman Fırıncı 9.615—

73 M. Sadık Ülkü Zeytin Ticareti 1 4ü5.—

74 Mustafa Torun 9.265 —

75 Şükran öztürk Fınccı
76 Abdullah K.«ya Pansîvon İşletme** alV,--

77 Haydar Yazıcı G. Menkul Ser. U
78 Ahmet Gürle • 3.765—

79 Ahmet Göral Nakliyeci 1355,—

80 Salih Erçek Kırtasiye Tic. II.GI5,—

81 Mehmet Korkmax Gay. Serbîradı
82 Arif Trak Silah ve Ocak T*™1 ri 41*.—

83 N. Antekin Zûccaciye Tic. 6. >60,—

84 Kcmalettin İnalI Yağhaae ve Tun» ım’
85 Hikmet Yıldırtını Tuz Ticareti 41.050.- .

86 Ömer Tavlan Manifatura Tic. 3U.772,—

87 A. Oı nan Cevlan Zevtio Tic.
88 İsmail Yıldırım Zeylin Tic. __ 4S 7Ö6.—

JFia.Tr
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8 Marmara Birlik Kooperatifinden 
s Beklediklerimiz
S Io dır Zeytin satışı büyük bir kooperatif için kanı- ©
o mızca bir kişinin inhisarına terk edilmesi doğru o
<* değildir. S
o * ©

Yukarıda bahsettik, masraflar ağırdır, zeytini ©
o depolamak kadar pazarlamayıdu müessese olarak 2 
o hesap etmek zorundayız. g

Kooperatif Türklyenin en iyi zeytini aldığı ®
o halde bugüne kadar gördükki zeytinlerimizin rek- o 
o o
• lamını radyo ve matbuatta yapmamaktadır. Halbu o 
® ki bilenler tarafından Marmara Birlik zeytin- o 
® leri aranmaktadır^ Hükümetin kooepratlfciliğine o 
o lafla değil fiilen eğilmesini çiftçi olarak beklemek 2 
o artık hakkımızdır. Çiftçinin ürettiği malların birçok S 
o larınl bizim Marmara Birlik gibi büyük kooperatif © 
© fer miibayaa eder Hükümet Asker besler Okullar o O o
° larda talebe besler hastaneler vardır. Buralarda o 
© o
o çeşitli gıda maddeleri satışı yapılır. Zeytin ihtiyacı o 
0 ve diğer ürünleri bu kooperatiflerden aldığı tak- ® 
o dirde daha ucuz vasıfh gıda maddesi almış olur, § 
o hazine karlı olur, devlet çiftçinin malı mubayaa ® 
o edilir, kooporatifciliğe de devlet yardımcı olur. Bu o 
o , 0
o hususta hükümetin Marmara Birliğin ilgi ve ala- o
o , ' " ® . o2 kalorini beklemek hakkımızdır. oo o© o
ioeeeo®eoooccoe<îoo<ıeoo ©©«©©a©©®©©©©©©®©©©©©©®©©-

Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Derneği 
BAŞKANLIĞIMDAN I

Derneğimize katip alınacaktır sayın Gemlik' lilere duyurulur.
I- Aranılan vasıflar erkeklerden askerliği bitirmiş olması ve elinde diploma 

olması şarttır.
2- Bayanlarda da enaz ortaokul veya lise diploması elmak şartiyle olacaktır
3- Müracaatlar en geç 6. 7. 1975 pazar günü saat 5 kadardır. Adres AkıcacİM

Pasajı

g 
g

â 
g 
g
W

Belediyemiz Elektrik Şebekemize yapılacak i- 
lave Direk Trafo Tesisi AÇIK EKSİLTME sure- 
tiyle ihaleye çıkarılmıştır, ihalesi 8.7.1975 günü 
saat 14.30 da Belediye Encümeninde yapılacaktır. SSİ 
Keşif bedeli 57.935 TL. olup, geçici teminatı 4146.75 
TL. dır. Taliplerin Ticaret Odasından tasdikli, bu 
gibi işleri yaptıklarına dair Belgeleri ile birlikte 
ihale gününde hazır bulunmaları ilân olunur.

Şartnamesi Belediyede görülebilir, işletmemiz 
2490 Sayılı Kanuna tabi değildir. Mg

UMURBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Jg

AZOT SANAYİ T.A.Ş. GEMLİK MONTAJ VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
İÇİN KÜTAHYA AZOT İŞLETMELERİ BÜNYESİNDE KURUL MUŞ 
BULUNAN İŞE HAZIRLAMA VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİNDE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İMTİHANLA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARA UY
GUN BEŞ ADET ERKEK YATILI ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

ARAMAN ŞARTLAR
1- Türk vatandaşı olmak, 2- Ortaokul mezunu olmak,
3- 31 Ekim 1958, 1 Ekim 1960 tarihleri arasında doğmuş olmak. (Mahkemece yapılat 
yaş tashihleri kabul edilmez) 4- Kanuni bir sakıncası bulunmamak ve evli olm«cı»k, 
5- Fabrika işlerinde çalışabilecek sağlıklı bir bünyeye sahip olmak her hangi bir 
sakatlığı olmamak. 6- imtihanı kazananlardan sağlık raporu istenecektir. 
(Rapor Fabrika doktorluğundan veya Hükümet doktorluğundan temin edilir) 
7- Seçme sınavlarında' başarılı olmak, 

MÜRACAAT
1- istekliler en geç 15 Ağustos 1975 Cuma günü saat 16.oo ya kadar,
a) 6 adet vesikalık fotoğraf, b) Nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti,
c) Mezuniyet belgesi d) Savcılıktan iyi hâl kağıdı, ile birlikte bizzat Azot Sanaya 
T.A.Ş Gemlik Montaj ve İşletme Müdürlüğüne müracaat edecekler. Form müracaat 
dilekçesini orada dolduracaklardır.
2- Seçme sınavları 25 Ağustos 1975 günü saat 9.oo da fabrikada yapılacaktır. 
Müracaat edenlerin engeç saat 8.30 da hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- Daha fazla bilgi için AZOT SANAYİİ T.A.Ş. GEMLİK MONTAJ ve İŞLETMt 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE müracaat edilebilir.

AZOT SANAYÎÎ T.A.Ş.
GEMLİK MONTAJ VE İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

Han
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, i

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

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

Şartnamesi Belediyede görülebilir.
Umurbey Belediye Başkanı

Pars Dönme»

Bayan çoraptan Yazlık spor gömlekler 
İntrapon Bluzlar Trevera çeşitleri İç giysileri 

ERTAN Trikoları Örme iş inıraponlan 
Erkek, katim giyim çeşitleri

Yeni Çeşitleriyle müşterilerinin 
hizmetine girdi

Alî ÇATAK
Gazino Sok. Kuyumcu Karşısı GEMLİK

yon otobüse ça 
sağ gidiş yeline 
arada etebüsünsağ 

yıran tomruk yûidj 
büyük bîr kazavı

kaHınma akmış birkaç «öaö 
de\ irdikten sonra oto 
tamirhanesi önünde do**5

tada hafif yaraîsmıslat 
dana gelmiştir.
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lîk sanayi ve yetiştirdiği ürün-Dördüncü Gemlik Festi
vali Çarşamba günü saat 
18.oo de İskele Meydanında 
ki geçit törenine yerli 

leriyle burada da baş köşeyi 
alacaktır." demiştir. Öte yan
dan.

Başbakan ve ana mu
halefet partisi başkanı Bülent 
Ecevit festival komitesine gön
derdiği telgrafta 4. Gemlik

festivaline katılamıyacaklarını 
bildirmişlerdir.

Başbakan Süleyman De- 
mirel’in gönderdiği telgraf

MHPIİ Komandolar

CHP GENÇLİK
KOLLARININ ASTIĞI
AFİŞLERİ
KAPATTILAR

ekiplerin katdmasıyle başladı.
Gemlik. Kaymakamı Na

mık Kahvecioğlu açılışta yap
tığı konuşmada" 4. ydmaeri
şen festival Gemlik'tn turizm 
güzelliklerini, zengcn ekono
misini yurt çapında tanıtmağa 
devam edecektir. Her yıl bin
lerce yurttaşı bu meydanda 
germek Gemlikli 'ere gurur ve
riyor. Önümüzdeki yıl açaca
ğımız festivallerde Gemlik alt 
yapı tesislerini tamamlamış 
olacak. Kanekzısycn, rıhtım, 
asfaltlama, sağlık, yapıcılık 
daha da rferi düzene girmiş 
olacaktır. Yurt ekonomisine 
gelişen sanayisiyle katkıda 
bulunan Gemiik’in tcnıtılma- 
sını amaçiıyan ou Festivaller 
gelecekte Marmara Bölgesi 
Milli Fuan kurulduğunda Gem-

4. Gemlik Festivalinde büyük ilgi toplayan Hoy-Tur

şöyledir." Festivalin bölgenin 
turistik yönünden olduğu ka
dar ekonomik yönden de bü
yük yara lar sağla/acağına ve 
festivalin başarılı geçeceğine 
inanıyorum Size ve festivale 
kctıLnlara ve Gemliklilere 

D. S. 4 te

K8ph’33 SvîSSi
Karakolda son 
Buldu

Derneğinin Artvin ekibi görülmektedir.

Terme Kaplıcalarında ban 
yo yapan üç kafadar çıkarken 
kendilerine ait olmayan para
ları alınca kaplıca sefası ka 
rakoida son buldu.

İlçemiz Belediye Sağlık 
Memuru Kadir Başoğlan ve 
Dış Tabibi Doğan Aikjya ge
çen pazartesi günü banyo 
için gittiği Terme Kapiıcalann- 

ı da üzerindeki 9100 TL yı 
| emanetçiye bırakmışlardır. Bu 

sırada havuzda banyo yap-

Bir süre önce Gemlik 
CHP Gençlik Kolu tarafından 
ilçenin çeşitli yerlerine asılan 
af şîer komandolarca MHP'nln 
Gençlik Kollan afişleriyle ka
patılmıştır.

Bu konuda ka.ıdîsiyi < 
göıüştüğümüz CHP İlçe Genç 
lik kolu başkanı şunları söyle 
mistir "her an bir olay çıkar 
mak istiyen saldırgan koman 
dolar şimdi de CHP Gençlik 
Kollarının afişlerine saldırma
ğa başlamışlardır. İlçe iç-ne 
yasal olarak astığımız bütün 
afişler MHP nin afişleriyle ha 
patılmışur. CdP Gençlik Ko
lundan bazı arkadaşlara ya
sal olarak astıkları afişleri top 
layanlar ve arkadaşlarımızı 
emniyete götüren yetkililer 
acaba bu afişler asıhıken ne 
redeydiler Biz CHP li genç
ler olarak ilgilileri uyarıyor JZ 
duvarlara. yollara yazı yazan 
demokrasi düşmanı fcernedo- 
l&u da kınıyoruz.

11 Ağustos 1973 tarih 
ve 14622 sayılı Resmi gaze 
rede devlet memurlarının sağ 
ftk işleri yeniden düzenlenmiş 
ve «Tedavi yardımı ve Cena
ze giderleri yönetmeliği» ne 

dığından işlemler (E) bendine 
göre yürütülür. Bu arada 
«Resmi sağlık kurunu.» kimle 
re denir. Yönetmelikten belirte 
fim.

Mad. 6 - Genel ve kat
ma bütçeli dairelere kamu ik 
tisadi teşebbüslere özel idare 
lere ve belediyelere tıp fakül 
tesine bağlı yataklı veya ya-

D S. 4 de 

j makta olan Refik Sokk. Afi 
' Rıza Elmas ve Vafer Karahan 

adlı kişiler bir süre sonra ban-
I yeden çıkmışlardır. Emanetçi- 
| nin yanlışlıkla ''kasadaki para 
I Sizin mı demesi üzeri.>e 91u0 

TL yı alan üç kafadar yolda 
Adliye Köyüne gitmekte oUn 
minibüsü çevirmişlerdir ica 
îıCe yanlışlık yaptığını anlayan

D. S. 4 te
baz: yenilikler getirmiştir.

Bu Yönetmeliğin 8. mad 
des» ; « Mad. 8- Memurun 
yurt içinde ve görevinin bu- 
furduğu ye-.tie hastalanması 

'halinde durum bağlı bulundu 
ğu kurum am;rfiğine duyuru 
iur Bu duyurma üzerice ; 
A- Kurumun tabibi bulundu 
ğu tekdirde hasta yollama ka 
ğıdı düzenlenerek taşranın 
bulunduğu yere eri yakın olan 
resmi tabibe gönderilir,» den

İlçemizde bilhassa öğret 
menlerin A bendinde belirti
len «Kurum tabibe leri olma

Işö gitmek içi a'aç beklerken

Kamyon Devrildi Bir İşçi Öldü
Engürücük Köyü önünde 

meydana gelen trafik kazasın 
da bir kamyon yolda bekle
yen işçilerin üzerine devrilin
ce Lir işçi öıdj.

Olay 7 Temmuz 197 5 
günü saat 7.oo sıralarında 
Engürücük Kurşunlu kavşağın 
da meydana geldi B. P de ça 
lışan Engürü halkından Kad
ri Demir, Metin oğuz» Emin 
Şimşek, Osman Yüksel ve Ib 
rahim Içcan adındaki işç’lor

kavşakta her zaman olduğu 
D S. 4 te

Kazada ölen Kadri Demir

W I---------------------------- 1 ' SiH i °'9U »»<? I 4.

ji K E N D İ D Ü S E N S
H ■ S

Cephe Hükümeti kafatasçı, ırkçı fjraî-fcJe-j 
w ker-dî kadrolarının önemli yerlerine yerie^t.rrvar

Bunun yeni bir örneğine yine tansk oMck Ka- T 
H fata^cıhğı geldiği günden bilinen bîri — Mez:y«ü â 
jv her no hikmetse — üst bir göreve Gİısmrş

Bu funetikler bî!n:eli ki her yekujun bir «af.
fi vardır. Yokuşu t>rmonmadon zîvreye 

m lor aşağıya beyin ustu düşerler.
Ata sözüdür. « kendi düşen ©ğiemaz.»

------ £i

I—T1'__1 i
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TÖRK-İŞ TEKİ
CÖKÜS

t a C- a. ft

I

Ülkemizde İşçi hareketleri sendikal hakların el
de edilmesiyle başlaB 1963 yılında Çalışma Ba
kanlığı görevini yürüten Bülent Ecevit 1961 Ana
yasasının Türk toplumuna getirdiği yeni kavram
lardan birini ilk kez kişiydi. 1963 ten
sonra dışa bağlı mataj sanayileşmesiyle birlikte 
işçi kitleside doğmaya başladı.

DP zamanında sendikadan j grevden, toplu söz
leşmeden bağsetmeği bir kenara atalım bu sözcük
lerin ne demek olduğunu hiçbir işçi bilmezdi. Oy
sa ganumüde işçiler büyük bir hızla bilinçlenmekte 
kendisini sömürenlere karşı Sinek savaşını vermek
tedir.

Türk sendikacılığında yıllardır güttüğü Ameri
kan vari modelleriyle TÜRK-İŞ etkin bir yer tutu-, 
yordu. Bu modeli savunan ve büyük sendikacı 
Savanı verilen Seyfi Demirsoy'dan sonra TÜRK-İŞ 
her gün eriyor. Acaba bu eriyişin nedeni bugün 
TÜRK-İŞ’in başında bulunan kişiden mi 7 Buna ke
sin olarak hayır diyoruz. Çünkü düne kadar işçi 
kitlesini uyutan bir modelin işçilere bir şey ka
zandırmadığı, bunun yanında sermayinin hergün 
daha da palazlandığını işçiler görüyor.

Kendileri milyonlar kazanırken işçisine yaşa
yacak kadar veren patronun hangi güçlerden ya
rarlandığını işçi artık çok İyi görüyor. Düne dek 
partiler üstü bir sendikacılığı savunan TÜRK İŞ'in 
bugün ağız değiştirmesi bu uyanışın en güzel be
tisidir. Bugün için genel grevin yasa dışı olduğu 
bilindiği halde İzmir'de göstermelikte olsa, mini 
genel grevde olsa bir uygulamaya girilmiş ve bu 
başarılmıştır. Buradan şu çıkıyor işçi her ülkede 
olduğu gibi ülkemizde de re jimin an etkin toplumudur.

İşçiyi yıllardır uyutanlar şimdi bir korku için
deler. İşçideki büyük uyanış işçiyi kendi devrimci 
sendikalarında toplamağa başlamasıyla görülüyor. 
Yüz binin üstünde üyeye sahip GENEL-İŞ Sendika
sından sanra OLEY-İŞ Sendikasıda DİSK'e geçme 
hazırlığında "Türk-işin partiler üstü adı altın
da sürdürdüğü gerici güçlerle İttifak politikasına 
her zaman karşı çıktık. Türk-lş İn çağ dışı sendi
kacılık anlayışı Oley-lş İn Devrimci karakteri için 
bir yük olmaktadır." diyor Oley-lş genel sekreteri.

Ecevit'in dediği gibi " halk bu parlamentodan 
10 yıl ileridir" sözünü biz İşçiler toplumun en İle
ri sınıfıdır diye çevirebiliriz. Böyle olduktan son
ra işçiler her gün kendi sendikalarında yani dev* 
rimel sendikalarda yerini alacr ktır. öte yandan 
tan sendikalarda her gün çökecektir. Bu tarihi bir 
zorunluluktur.

— 9-7-1975 Çarşamba günü saat 
20 sularında ülkü ocaklarına bağlı faşist 
Terörcüler Bursanın merkezinde yoğun 
kalabalık içinde yurtsever devrimci genç 
lere silahlı saldırıda bulunmuşlar ; bir 
kişiyi öldürüp, bir kişiyi de yaraladıktan 
sonra kaçmışlardır.

Tayyare sineması önünde meydana 
gelen olay, ülkemizde hemen hergün 
duyduğumuz cinayetlerin, saldırıların bir 
halkasıdır.

Anayasa dışı eylemlerle Faşist dev
let kurma çabaları içinde bulunan M.H.P; 
Yine anayasa dışı eylemde bulunan 
dernek ve teşkilatlarla gençleri anarşiye, 
teröre itmektedir.

Anayasamızın dernekler kanununun 
2 nci Maddesinde şöyle der; Hiç bir der
nek siyasetle uğraşamaz. Bir siyasi parii 
ile ilgi kuramaz dernekler siyasi faali
yetlerin dışındadır.

Ülkü ocakları adiyle kurulan dernek 
M.H.P nin bir yan örgütüdür. Okullarda 
anarşiyi yaratan, sokaklarda, Halkın için-
de adam öldüren, 
cılık yapan yine 
Anayasa dışı olan 
ruplarıyle M.H.P

yaralayan, kışkırtma- 
bu dernektir. Açıkça 
bu örgüt militan gu- 
nin koalisyon ortağı

ve görevleri üzerimize yollamağa uğra$» 
eylemimizin yasal olduğunu göiEjemez'i 
ten gelen gelen AP. Gençlik kolu ; sak 
gecesi ilçemize kendi hükümet ortaku 
rınm astığı tahrikâr afişler ve kırua 
boyalarla duvarlara yollara yazdığı ut
lara nediyecektir ? Merakla bekliyonx 
Yoksa onlar, Yumrukları havada, surat-] 
ları kin ve pislik dolu kahrolsunlar türi 
bol bol kullanılan kışkırtma dolu afişlen 
asınca Gemliğimiz kirletilmiyorda ; CHP 
nin gerçekçi ve yurt sorunlarını dile p 
tiren ulusçu afişleri asılıncamı şirin ilçe 
miz kirletiliyor ?

Herşey gözler önü nde açıkça oluyor. 
Kendi yaptıkları kanunsuz ve hukuk dı 
şı gareketleri normal karşılayan bu siyil 
si çevreler | karşı grubun demokıatik 
ve yasal haklarını kullanmasına bile ta
hammül edemiyorlar.

Anayasa kararlarını danıştay karar
larını hiçe sayan ; Halktan korkan işçi* 
ye köylüye karşı patronların ve ağalar» 
çıkarını savunan bu hükümeti Ve sokak; 
anarşistleri ile birlik olan, hükümeti 
olmak için komando denilen

Sokak Çetecilerine

olmasından, iktidara ortak olmasından. 
Sonra iyice çığırından çıkmış ve kanlı 

i olaylar serisini başlatmıştır. Derneklerin 
siyasetle ugraşmaşı Anayasa tarafından 
yasaklandığı halde bu dernek M.H.P. ile
yoğun siyasi 
tadır.

ilçemizin 
dan bir süre

teslim olan AP. yi tarih ve Türk halkı 
affetmiyecektir.

Hukuka demokrasiye saygıya temel; 
olarak benimseyen ahlâk ve terbiye k«- 
kuralları dışına çıkmamayı prensip ka-l

P. Gençlik koinndas 
ynı anlayışı bekliyorai

bul edeı 
ve MHP

eylemler içinde bulunmak -

Heyhat güzellik budalası!
Ması! olsa bu günlerde geçecek.

kirletildiği iddialarıyle bun 
önce afişlerimizi

Bir günü hatırlıyorum. Doğasal verilerden
Koca karı masalı
Olmaz böyle şey denilen
Sonra yaşanan ve anlatılıp yâd edilen 
Geçmişteki o günü hatırlıyorum 
Acılara içeren her günden
Sağmal, doğurgansız uzanıyor bilip bilmeden 
Selamlarını getiriyorum gök çağrısı Azrailden 
Tazeliğe özenik ölmüş köklerinden
Seni diriltiyorum bir YEŞİL bir İnimizi yeniden 
Sonra I... bakıyorum etrafa kimbilir neden 
Meltem rüzgârıyla dövülen yağmulu akşamlârımda 
Umut dalgalarımda ıslanıyoıum, İliklerime dek 
Sormak istiyorum gelip geçenden 
Bir tanıyan, bir bilen olsa gerek
Kendimide unutuyorum* Kendiliğimle geçmişimden

Fikri ATE-

Cebinde varsa para 
Gel hemen ara 
Bulamazsan sora sora 
Ben gelirim sana sonra

Bak içim değişti parayı görünce 
Miras kaldı galiba baban ölünce 
Şaşırma sakın beni görünce 
Bağırmasın sakın bana benim görümce I

Fehim KU$
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Gayrlmenkulün AçiMm® ifcj
Gemlik İcra Neflemkgnteı m„ „a2„
Satılmışına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti adedi evsafı •
Gemlik Tapu sicilinin 31. 3. 1972 tarih, pafta ; 21, sahife : 412, Ada s 434 ve 

parsel: 81 de kayıtlı Gemlik Yeni Mahalle şube civarı mevkiinde kain 3632 metre
kare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 150.000. lira kıymet takdir edilen ve içerisin
de 105 adet zeytin ağacı bulunan zeytinlik açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır 

1 — Satış 12/8 / 19/5 Salı günü saat 11.30 dan 12.oo ye kadar Gemlik 
İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmu
unu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 22/8/1975 Cuma 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- 
lâiiye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larım hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş güno 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabitl- 
madıkca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 972/290 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmalan ilân olunur.

7/7/ 1975

(le. îf. K. 126 )

•o ®kim ne ödedi

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

| Bos® İsttMfe M b«
f KÖRFEZ BASIMEVİ

Yeni Çeşit Düğün, Nişan, Kutlama ve Açılış 
Davetiyelerini Sayın Müşterilerine Sunar

i TEMİZ İSÇİLİK
ZAMANIMDA TESLİM
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No Adı Soyadı Unvanı Vergici

89 M. Recep Güler Bakkaliye tic.—
90 Ali Koral Zeytin ticareti 159.055.—
91 Şakir Güner 1.255 —
92 Harun Ünal Lastik ve Zey. tic. Zo.51 v,-
93 Mustafa Soydan Bakkaliye 4-95.—
94 Mehmet Erçek G. M. Ser. Iradı 24.1
95 Muhittin Üre Yağhaneci 1 a ■ 5 5
96 Ahmet Coşkun Bira Bayii 51 365.—
97 Mustafa Erenoğlu Süt ve şek. md. 64.5£>0.—
98 Ahmet Çeterez Bakkaliye tic. 5.485,—
99 Mehmet Gürbüz 2.005 —

100 Tevfik Uğur 1.107,—
101 Ferit Uğur * * 3.897 —
102 Hüseyin Turhan Manifatura tic. 4.815.—
103 Enver Işıklı Oto tamircisi 3.200,—
104 Feridun Özbek Tuhafiye ticareti 5.155,—
105 İsmail Tangün Zeytinci
106 İsmet Dal Anbalaj San. İm. 23.350,—
107 Haşan Sertkaya Inş. Mütcahidi 2.610,—
108 Ali Bulca Zeytin tic. 33.340,—
109 Osman Kostak Zeytin tic. 11.155,—
110 Harun Akça Müstahsil
III İsmail Yılmaz Zeytin ticareti 5.030 —
112 İbrahim Mutman G. M. Ser. İradı 7.060,—
113 Hilmi Uğur 645,—
114 1. Hakkı Sönmez Zeytin ticareti 25.585,—
115 M. Emin Turan Z. ve yağ tic. 29.515,—
116 Velettin Çakan Manifatura 4.465,—

JI7 İbrahim Karsaktı G. Menkul S. İradıı 865,—
118 İhsan Gemiç Zeytin ticareti 24.090,—
119 Halit Selçuk Z. ve demir tic. 23.680,—
120 İbrahim Aydın Beyanname vermemiştir.
121 Necati Aydın Müteahhit 246.865,—
125 Hafize Sakız G. Menkul S. İradı I. 1997,—
123 Sadullah Büke Beyanname vermemiştir.
124 Hayrettin Çavdar Zeytin ticareti 7.375,—
125 Selver Çavdar G. Menkul S. İradıı 2.597,—
126 Necati Girgin T. ve Zey. Tic. 53 905 —
127 Ahmet Özer Alçıtaşı Müth. 37.855,—
128
129

Naciye Kafoğlu
Altan Kafoğlu

Fabrikatör
Fabrikatör

358 347,—
403.197,—

130 Mehmet Ünsal Hamamcı I.8I5,—
131 izzet Toplu Yağhane 6.78U,—
132 Osman Güzel Nakliyeci 1.150,—
133 Mehmet Ersöz Beyanname vermemistir.
134 Ömer Çoruh Serbest Muhasip II 193 —
135 Osman Dudak Akaryakıt yağ ba vn as.—
136 Necdet Aiyüz Kereste ve İnşaat 1.900__

137
138

Turgut Erdoğan Beyanname vermf 
Haşan Kızıllan Turşu ve zeytin ne.

TDiŞtİr.
77,4 _

139 Mehmet Maya Komisyonca 3 le©,—
140 Osman İçen Lckanltcı I3ü5-
141 Orhan Sınırtaş İnış. ve Çimento tic. 151^55.—
142 Ahmet Sem’Z Manifatura İZ. 433.—
143 Hikmet Bsyar Bakkal -av.—
144
145

M. Emin Dağ 
Ramız Erman

Sandık Amlajı
Fırıncı

24315 —
9 615.—

143
144

Abdullah Erdoğan 
B. Cahit Kumral

Avukat
Bakkaliye Tic,

2^80.—
Z.655,—

145 Mustafa Güre Kasap 1365,—
146 Ali Güre Kasap 7.I3C.—
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Gemlik Belediye Başkanlığından
1- Gemlik Belediyesince {Nacaklı Suyu iaale tesisi

nin Su alma yeri tesisleri kapalı zarf usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır.

2- İhalesi 30. Temmuz. 1975 Çarşamba günü saat 
15. de Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Keşif bedeli 116.360.95 lira olup; muvakkat te
minatı 7070,00 liradır.

I M iı 11 ıı Bir Evlilik

3 Gazete ve Basımevimiz Sahibi
| HÜSEYİN GÜLER ile HİCRAN GENÇTÜRK evleniyorlar

jj 20.7.1975
o y~ırrr

a n
72 No.lu Gemlik Zeytin T. S. Kooperatifi Müdürlünden4- İhaleye iştirak edeceklerin ihale târihinden üç 

gün evvel Belediyemize müracatla iştirak belgesi sima
ları luzumludur.

5- Postada vukubulacak gecikmeler dikkate alınmaz.

Basın

Bursa Maden İşçileri Sendikası Başkanlığından 
Sendikamızla, SALİH AKOVALIGÎL'e ait Di

yabaz işletmesi Gemlik İşvereni ile Toplu Sözleş
me yapacaktır, ilân olunur.

Bursa Maden işçileri Sendikası 
Genel Başkanı 
Fikret DEMİR

E

H Lise mezunu muhasebe işleri öğrenip M
»g* yapabilecek bir bayan sekreter atanıyor

Müracaat : Orksan Organik Kimya ®
H Sanayii Ltd. Şti.

|| İstiklâl Cad. No. 43 Tel 12-850 GEMLİK fc
ü/ti İM

Trafik
gibi şirketin aracını beklerken 
Gemlik yönünden gelen 16 
DR 524 p'akah kamyon yol
ların ıslak olması nedeniyle 
kaymıştır. Kamyonu du; durmak 
istiyen şoför fren yapınca 
kamyon kavşakta işçilerin Çi
zerine devrilmiştir. Bu ara a- 
ğır yaralanan Kadri Demir 
yolda ölmüş, öbür işçilerde 
ağır yaralı olarak hastahane» 
ye kaldırılmıştır.

Olan Kadri Demir evli 
ve öç çocuk babasıdır.

öte yandan 10 Temmuz

ROZOSi
günü Gemlik ten Bursa’ya 
yolcu götüren Ahmet Özün 
yönetimindeki 16 AU 706 
plakalı minibüs Kurtul Köyü 
civarında önündeki aracı sol 
lamağa kalkmış karşısına ani 
bir oto çıkması üzerine önün 
deki kamyona çarpmıştır. 

Çarpmada ağır yaralanan şo
för Ahmet özün hastahaneye 
kaldırılarak tedavi altına alın
mıştır Ahmet özün'ün sağıık 
durumu İyi olduğu öğrenilmiş 
tir.

Kooperatifimizin 1973/1974 iş yılına ait Normal Genel Kurul toplantısı 26/Te®- 
muz/1975 tarihine rasiayan Cumartesi günü saat 9 da Gemlik Şirin sineması «abl 
nunda yapılacaktır,

Ana mukavelenamemizin değişik 23 ncü maddesi gereğince kanuni nisap teaıis 
edilemediğinde son ve kat i toplantısı nisap aranmaksızın 5 J Ağustos / 1975 tarihi® 
rasiayan Sah günü saat 9.- da yine Gemlik'deki Şirin Sineması salonunda yapılacaktır.^

Aşağıdaki gündemde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanacağından mez
kûr gün ve saatte ortaklarımızın toplantıya gelmeleri rica ve ilân olunur-

Yönetim Kurula

GÜNDEM
1- Açılış, 2- Riyaset divanı teşekkülü, 3-Saygı duruşu, 4- 1973 / 1974 ÎşviIimÎ 

ait Yönetim ye. Kontrol kurulu faaliyet raporları ile Bilanço, Kâr ve Zarar besabb- 
rızın görüşülmesi ve tasdiki ile Yönetim ve Kontrol kurullarının ibrası, 5- 1974/ 
i 975 îş yılı kadro ve bütçesinin tesbiti, 6 Müddetleri dolan Yönetim Kurulu üye
liği için 2 Asil, 2 Yedek üyenin gizli oyla ayrı ayrı seçilmesi, 7- Kontrol kuruluM 
2 üyenin seçilmesi, 8- Üç kişilik hakem kurulunun seçilmesi, 9- Birliğimizin 1974 ' 
1975 îşyılı Genel kurul.toplantısında Kooperatifimizi temsil edecek delegelerin tet- 
biti ve seçilmesi, 10- Tesis Fonunun kiloda 10 kuruştan 20 kuruşa çıkarılması hak-i 
kında karar ittihazı, Tl- Bir payın 50 kilodan 10 kiloca indirilmesi hakkında kar
ar ittihazı, 12- Kooperatifimiz ihtiyacı İçin lüzumlu hizmet arabasının alınması i i- 
kında karar ittihazı, 13- Dilek ve temenniler, 14- Kapanış.

Resmi Doktor Reçeteleri
taklı veya yataksız tedavi ku 
ramlarına «Resmi sağlık Ku
rumu» hükümet sağlık ocağı 
belediye ve kurum tabiblerir.e 
«Resmi sağlık kuruluşu» denir.

Durum bu kadar açıkken 
ve Kaymakamlığın 28.10.1974 
tarih. 208 nolu bildirisi de 
ortadayken memurların tedavi 

işleri mutlaka «Hükümet Ta- 
bibliği»nce yürütülmek isteri 
yor. Yönetmeliğin 6 mad. kap 
samına giren ve Resmi tabib 
olan Belediye Doktorundan

alınan ilaçların bedelleri Mal 
müdürlüğünce öde n m iy o r. 
Geıekçede ise Resmi Doktor 
Hükümet Tâbibliği. gösterilme 
s Hükümet Tabib iği kadar

Belediye Doktoruda «Rsmi 
Tabib» tir. Kuı um doktoru 
olmayan resmi kuruluşlar da 
çalışan görevlilerin Belediye 

doktorundan yararla naması 
ve bunun yasa dışı engellen 
meşine bir anlam veremiyor. 
Kaymakamlığın bu konuya 
dikkatle eğilmesini bekliyoruz.

i SfimHii festival
selam ve muhabbetlerimi su
narım ” Ana muhalefet partisi 
lideri Bülent Ecev.'t'in telgra
fında ise "festîvalizinîn esen
lik çlnde geçmesini, sizin. 
Gemlikli değerli halkın ve 
konukların sürekli esenliklerini 
dilerim." demektedir.

Çevre kaza ve köylerden

gelen binlerce kişinin bulun
duğu açılışta halk festivali 
çoskuy'a izlemiştir. Gece 27 
Mayıs ve Atatürk İlkokulu 
bahçelerinde folklor gösterileri 
devam etmiştir. 10 Temmuz 
gecesi okul bahçelerindeki folk 
lor gösterileri ile 4. Gemlik 

Festivali sona etmiştir.

Hırsızlık Olayı
emanetçi Kadir Başogbn - ' 
parası olup olmadığını sormş 
Kadir Başoğlanın kasaya 
TL yatırdığını öğrenince 
koşmuş ve arabaya te® - 
üzere olan dolandmcıcrd» 
yanlışlık yapıtığı parayı şss 
vermelerini istemiştir. E- İn 
lirayı geri veren üç ka 4? 
bu sırada olayın kans'^i" 
görünce şoför Hazım 
teht'd ederek Yak)
arabayı sürmuenni tsnr3Xı

Bu isteğe uyrncx sı sûâr] 
kontağı kapaya -»r c ebecn 
kaçmıştır. Yol kensnnda c."‘ 
arabadaki üç kafadar çetTedtikj 
halk tarafından yakaİB*a«k 
emniyete teslim

Yapılan 4‘
Rıza Elmas tutuklanmış. FeSk 
Solak ve Cafer Karehan se 
serbest olarak vargıteısakar.

K. Başcğlan’in pens da
va sonuna kader ssvcrskK 
kalacağından Terme OmÜ sa
hibini mahkemeye v««^ât
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Milyonlarca, liraya çıkan ka r pta içme suyu yok 
Elektrik 220 voltun üstünde
Doktorsuzluk aciî

Bu yıl hizmete giren 
Gemlik Haşan ağa Boş Za
manları Değerlendirme Kampı 
nın içme suyunun açıkta ak
ması 180 yavıuku tun hayatını 
tehlikeye sokmuştur.

Kamp tesisleri hizmete 
açıldığı halde içme suyunun 
bağlanmaması nedeniyle iç ne 
suyu ihtiyacı zeytinlikleri su
lamak için kullanılan ve açık
ta akan kaynaktan sağlanmak
tadır.

Haşan Ağa Koyundaki 
Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı kampın 1. devresi salı 
gönü sona ermiştir. 5-15 
Temmuz tarihlerinde kampta 
Bursa İzcilik Kuruluşuna bağ 
lı yavrukurt ve ergin izci 
kampında 180 kişi bulun
muştur. Yavrukurtlar kampa 
geldikleri andan ihtibaren 
birçok yoklarla karşılaşmışlar
dır. Bu konuda görüştüğü
müz Kamp yöneticisi ve Bur-

VİNÇ MAKARASI
ALTINDA KALAN
İŞÇİ ÖLDÜ

Liman inşaat yapımında 
çâl işarı bir işçi vinç makarası 
altında kalınca öldü.

Sıvasın Zara İlçesi, Kızıl- 
kale köyünden olan Kemal 
Yeşiltepe (31) adlı işçi Liman 
İnşaatı yapımında çalışırken 
beton blokları kaldıran vinçin 
makarası düşmesi sonucu 
ezilerek ölmüştür.

olayları zor duruma sokuyr

sa İl İ .cilik Kuruluşu B iska
nı Tamer Tümerderim şunları 
söylemiştir : “ 15 yıllık izcili
ğim sırasında bu kampa kar
şı gösterilen ilgisizliği hiç bir

Bursa İl İzci Kurulu Bşk. Kamoın içme su”" h^ırda

Engürücük Yolunda 
Bir Kişi Daha Öldü

"ölüm Yolu’’ adını alan 
Gemlik Engürücük yolunda 
meydana gelen kazada bir 
taksi kamyonun akına girince 
şoför öldü.

Pazartesi sabahı saat 0. 
01 sıralarında Bursa dan Gem- 
lik'e gelmekte olan M. Savaş 
Sepin (28) yönetimindeki 16 
DP 770 plakalı taksi karşı 
yönden gelmekte olan Durmuş 
Koç yönetimimdeki 45 DK 387 
plakalı boş Coca Cola şişeri 
yüklü kamyonun altına girince 
taksi şoförü M Savaş Sepin 
ağır olarak kaldırıldığı hasta- 
hanede ölmüştür.

kampta görmedim. Bakanlık 
kuruluşumuza kampın tüm 
eksikliklerinin gideriıd ğini be
lirtince biz burada kamp aç
mağa karar verdik Ama gel-

Kadri GÜLER 

diğimiz günden beri yoklar
la karşılaştık. Başta su yok, 
doktor yok, ilaç yok, yeterli 
personel yok yok yok. Hep
sinden kötüsü içme suyunun 
olmaması. Kampın içme su
yu zeytinliklerden getirilen 
kaynaktan plastik borularla a- 
kıt ılıyor.

Bu suyun içinde iyot ve 
kum oranının fazla olduğunu 
saptadık. Kamp açıldığından 
beri böbrek ve mide sancıla
rından kurtulamadık. Bir yav 
rukuıt sarılığa biri de zaltül- 
cenp hastalığına tutuldu Dok 
torumuz olmadığından hasta 
haneye zor yetiştirdik. Bu 
durumu gören İznik’ten 45 
kişilik izci kafilesi kampı terk 
elti Üst makamlara durumu 
anlattık ama yine ilgilenen 
çıkmadı. Biz sıkıntı çektik

D. S. 4 te

K, Kumla’da Jandaım
Küçük Kumla da jandar

ma teşkilatının bugüne kadar 
gösterdiği çalışma takdirle kar
şılanmıştır.

Geçen yıllara göre bu 
yıl Küçük Kumla da çevreyi ra
hatsız edecek olaylann olma
ması jandarmanın etkin bir 
biçimde çalışmasından ileri 
gelmekte olduğu görülmüştür.

Bir ayda yedi kişi boğuld. 

Boğulmalar Devam 
Ediyor

Gemlik te deniz mevsi
minin başlamasıyla bir ayda 
7 kişi boğuldu.

Boğulmaların 3 tan i i 
Gemlik te 4 tanesi de Kur' ı 
da yüzme bilmeme nedeni j 
mevdana geldi.

Erzurumdan Küçük Kum 
la ya tatile gelen Dumanoî; u 
ailesinin 17 yaşındaki oğ j 
Halil Dumanoğlu iki kardeşi « 
birlikte sindikleri sandaki«ı 
atlayınca bir daha su yüzüne 
çıkmamıştır. Halkın ve bahk 
adamların araması karşısınd 
genç in cesedi geç saatierd 
bulunmuştur,

Yine geçen pazar günü 
Büyük Kumla ya yüzmeğ

D S. 4 te
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ve perişandır

bilir

hasrettir

Ahmet

birincisidir.serginin

terilerde
vers’de açılan sergi ile bir

türü-

benim

sonra

Bir insan vardır 
Acılarla yıpranmış 
Bir insan vardır 
Sevmeyi sevilmeyi 
Bir insan vardır 
Sevmek kelimesine 
Bir insan vardır

bilindiği halde daha da
Bursadaki suçluların ya

rıyor, öte yandan gencecik öğrenciler öldürülüyor. 
Bir yanda milyonluk kaçakçılık olayları meclis ka-

S

likte aynı konu 
folklor gösterileri

Bir insan vardır
Neşeli ve umutludur

Bu 
serginincinayetler işlendikçe ger- 

çıkıyor. Sermaye vurguncu 
silahlı komandolar yetişti

ğe ılgiH 

başlamış

öldür- 
öğren-

lan küçük bir faşist grubu 19 yaşındaki 
Vatan Karabuiak’ı öldürdü.

Ahmet Vatan’ı faşist komandolar neden 
dü? Daha önce öldürülen işçi, öğretmen ve 
çiler neden öldürüldüler ...?

••••••«••MMM. 999V99999999 «©93934
Sayfa 2

Umut ve özleyiş doludur
Bir insan vardır
Ümitsizlik çölüne düşmüştür
Bîr insan vardır
Gününü gün etmeye çalışır
Bir insan vardırki
Doğduğunu pişmandır-

Feride KANAT
BURSA

seri içindeki her 
açıldığı şehirlerde 
birlikte çeşitli gös- 
yapılacaktır. An-

I

tında hazırlanan bir sen
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goruş

Faşistler son günlerde yine terör ve baskıları
nı arttırmaya başladılar. Kendi görürüşlerine kar
şı olan devrimci gençlere, bilinen yöntemlerle sa
taşmalar sonucu sık sık olaylara tanık oluyoruz.

Bunun son örneğine geçen hafta Bursa'da yine 
tanık olduk. Bursa da bilinen güçlerden cesaret o-

Ahmet Vatan, ezilen halktan işçiden, köylüden 
yana bir gençti. Emperyalizmin ve onun silahlı fa
şist koruyucuları komandoları neler yapmak iste
diğini gayet iyi biliyordu. Ve Ahmet Vatan pis bir 
faşist kurşunu ile vurularak öldü.

Daha önce Şahin Aydın, Hüseyin Örek, Kerim 
Yaman, Battal Öz, Veli Yıldırım, Öğretmen Murat 
Gökten, Hikmet Demir’de aynı hedefin boy tahta
sı olmuşlardı Suçlular 
yakalanamamıştır. Aynı 
kalanamadığı gibi.

Ülkemizde siyasal 
çekler daha da ortaya 
düzenini yaşatmak için

pılarına dayanıyor, bir günde milyarderler 
yor ülkemizde.

Şarkıcının dediği gibi «Bir başkadır 
memleketim».

Şu bir gerçekki her siyasal cinayetten 
halk ve işçi daha da bilinçleniyor. Bursa'da ilk kez 
yapılan yürüyüş bunun en yeni ve en güzel örneği. 
Mossollni ve Hitler'e özenenler «Devrimler ve kar
şı Devrimler Ansiklopedisinnln son sayılarını oku
malılar. Emperyalizmin kanlı diktası faşizm bizde 
komando adı verilen kandırılmış gençlik eli ile 
kanlı cinayetlerini de çoğaltıyor. Y<na söylüyoruz 
Sermaye ve onun kukla yönetimi bocalamağa baş
lamıştır. Cinayetler daha da devam edecektir. A- 
ma her ölü binlerce kişinin bilinçlenmesi demektir. 
Bilinçli kitle örgütlenerek eşitlik, İnsanca yaşamak, 
sömürüden kurtulmak savaşını verecektir. Emek, 
sermaye karşısında haklarını elde etmek için, e- 
zllmemek, sömürülmemek için, tarih boyunca mü
cadele etmiştir, şimdi de mücadele devam edecek
tir. Bu tarihi gerçekçiliktir, kaçinılamaz.

Vashingtorıda yayınlan
an ve The Case Mauhalten 
Bankasının neşriyatına yer 
veren Int. Fınauce dergi
sinde ilğinç bir yazı yayın
lanmıştır. Yazıda "Sovyet 
Amerikan Ticaret Anlaşma
sının bozulmasını ''Ulusal 
çıkarlara uygun olmayan bir 
tutum*' olarak nitelenmekte 
ve şöyle denilmektedir.

''Ekonomik ilişkilerin 
uzun dönemde ulusal çıkar
lara uygunluğunun siste
matik bir biçimde incelen
mesinin sağlanması ve bu 
incelemelerin Kongre üye
lerinin dikkatine sunulması 
gerektiği, kongre üyelerinin 
olumsuz tutumlarından vaz
geçmeleri ileri sürülmekte
dir.

The Case Manhatten 
Bankasının yayınladığı der- 
ğidc sonuç olarak şöyle de
nilmektedir.

Sevmek istiyorum HEYHAT 
Yılların bitirdiği insanlığımla!
İnsanca yaşamak istiyorum 
Reziller okyanusunda 
Tüm kötülüğü yok eimek 
Haklı görülerle soysuzluğu 
Tıkamak istiyorum acizler batağına 

Sonra ?--
Bir bir ayıklamak asları
Yepyeni bir bütün yaratmak geleceğe 

Ümit dolu, hayat dolu yarınlara 
Koşulmak istiyorum bağışlanırcasına 
Yatarken zaman yanlızlığımı 
Acımasızlığıyla olsa I
Yok oimak sezisiyle de olsa !
Bire bir daha katkılamak yarıncılarja 
Sevmek istiyorum. SALT

Fikri ATEŞ

Çöken Ticaret 
Anlaşması

' Tüm bu gelişmelere 
rağmen uzun dönemde Sov
yet - Amerikan ticaretinin 
gelişmesinden iki tarafında 
hem ekonomik hemde siya
sal yarar sağlayacağı, ticaret 
olanaklarının araştırılması
nın yeni kurulan Doğu-Batı 
ticaret kurulunun yapabile
ceği’’ belirtilmektedir.

Avrupada
Bir Sergileme
Reformu Denemesi

ve

de

Anvers’de açılan "Aşk 
Evlenme" konulu serği 
birlikte çeşitli gösteriler 
başladı.
’’Avrupada Halk Haya

tının Yönleri" isimli birinci 
sergi törenle açılmıştır.

Bu sergide ”Aşk ve 
evlenmenin'* Avrupada Sa
natlar ve gelenekler içindeki 
ifade şekilleri sergilenmek
tedir. Sergi "Avrupada Halk 
Hayatının Yönleri*’ adı al-

halk san’atlarl ile ilgili pa
zarlar kurulmuş ve televız-’ 
yonda da ''Aşk ve Evlenme*' j 
nin Avrupada eaa,atlar ve ; 
geleneklere etkisi konusunda c?
bir seri yayın başlamıştır. ।

Körfeze
Abone
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| Sıra No Adı Soyadı İşi ödediği Vergi

147 Şefik Seyhan Beyanname vermemiştir.I 148 Sadi Ertür Diş Tabibi 6.455.—
| 149 Salih özkardeş Murat 124 bavii 1.665.—1 150 Emir Doğru Nakliyeci 17.815.—I 151 Salih Akaç. Fırıncı 14-480.—
1152 Mecmettin Akaç Fırıncı 26.380.—I 153 M. Nevzat Karbay Doktor 27.940—I 154 Bekir Batıray Tahmil Tahliye 2.155 —
■ 155 Sinan Akman İnşaat Mal. Tic. 115.790.—I 156 Siier Ahman 116.330.—I 157 Mustafa Korkusuz Lokantacı 9.860.—I 158 Bekir Ersoy Zeytin ticareti 6.150^-1 159 Erol Somer Değimenci vergisiz
1160 Necati Gençoğlu Nalburiye Tic. 40.805.—

161 Hayati Gençoğlu Demir Çimento Tic. 17.725.-1 162 H. Bostancı Kavafiye 1.600.—1 163 Ahmet Kesen Zeytin Ticareti 6.955.—I 164 Şükret Solmaz Manav Zarar Beyan Etmiştir.I 165 Rüştü Baloğlu Maden Suyu Bayii 15.110.—I 166 Abdi Gençay Nakliyeci 1.615.—I 167 Muharrem Atasoy G. M. Servet İradı 35.260.—1 168 Vahdettin Var el Balık Ticareti 2.465.—I 169 Vasfiye Kumla G. M. Servet İradı 9.747.—I 170 Berkay Kumla Otelci 8.005.—I 17) Birsen Kumla G. M. "Servet İradı 1.697.—I 172 Selahattin öztürk Nakliyeci 1.250.—I T73 Saime Dalkılıç G. M. Servet İradıı 6.272.-
I 174 Ali Karayel Kavaf 945.—I 175 Burhanettin Doğrtı Nakliyeci 17.050.—
1 176 Ahmet Güllü Hırdavat 37.075—
I 177 Mehmet Aydmer Z. Yağ İmali 1.760.—
1 178 Faruk Ahçı Ambalaj San. 11.680 —
I 179 Nurettin Özel Bakkaliye Matrah Beyan Et.
I 180 Mustafa Fıstık Marangoz 9 860.—>
I 181 Sadi Lostar 4 230.—
I 182 Ahmet Kaygun Z. Yağ Satıcısı 3.835.—
I 183 Metin Günay Marangoz 1.655.-
I 184 Mehmet Bora Şarap İmali 2.255.—
I 185 Selahattin Arca Züccaciye 4.480—
I 186 Haşan Özler Viskon Tic. 9.II5—
I 187 Lütfi Kınay Manifatura Tic. 4.105—
I 188 Mustafa Gürçay Z. Yağtm. Matrah Beyan Et.
I 189 Necmettin öztürk Bakkaliye 8.250—
I 190 Kaya Ali Ünver Zeytinci 940—
I 191 Süleyman Sel Yorgancı 1.000—
I 192 Mustafa Tezel Şarap ve Tek. Ba. 970—
I 193 İsmet Armağan Bakkaliye 1.260.—
I 194 Selami Atar Marangoz 450.—
I 195 Kaya Kaya Marangoz,müt. 5.380—
I 196 Kadri Çevik Demirci 2.465—
I 197 Salih Işıklı Demirci 3.350—
I 198 Yusuf Yazıcı Zeytin Tic. 3.460.—
I 199 Erdoğan Çorum G. M. Servet İradı 930—

120(\ Sait Tunca Marangoz 750.—
I 201* Halil Duran Konfeksiyon 1.795—
I 202 Durhan Güvenç Marangoz I.4I0.-
I 203 Talip Kalafatlar Kalafat 75—

204 Şemsettin Kalafat 40—
1 205 Fuat Bulca İnşaat Müthaidi 289.755.—

206 Mehmet. Çevik Marangoz 13.150.—
‘ 207 İsmail Tatlııöılüler Seb. Tek. İş. 1355.—

fKÖRFEZ BASIMEVİ* 
S Bssım İşlerinizde Tek İsim s 
£ ICÖKJFjEZ BASI>1 l£Vl ®

Yeni Çeşit Düğün, Nişan, Kutlama ve Açılış S 
ra Davetiyelerini Sayın Müşterilerine Sunar
I TEMİZ İŞÇİLİK * |
I ZAMANIMDA TESLİM 1
® UYGU^ FİAT S

Her çeşit Zeytin Etekeli §

Kort Kartvizit ve 1

Kan'adresieri ile Hizmetinizde ■

ADRES i
İstiklâl Cad, Ali Şirin Pasajı
No. 5 - Tel: 797 GEMLİK
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İLAM Lisede Başarı Yiizdssl Yüksek Oldu

Gemlik Belediye Başkanlığından
1- Gemlik Belediyesince Nacaklı Suyu iaale tesisi

nin Su alma yeri tesisleri kapalı zarf usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır.

2- İhalesi 30. Temmuz. 1975 Çarşamba günü saat 
15. de Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Keşif bedeli 116.360.95 lira olup, muvakkat te
minatı 7070,00 liradır.

4- İhaleye iştirak edeceklerin ihale 'tarihinden üç 
gün evvel Belediyemize müracatla iştirak belgesi alma
ları luzumludur.

5- Postada vukubulacak gecikmeler dikkate alınmaz.

Yeni eğitim sisteminin 
uygulandığı 1974-1975 öğre
tim yılı sonunda geçen yıl

lara oranla Lisede başarı yüz-

llgililarden alınan bilgiye 

göre ' geçen yıllardaki ba
şarı durumu ile bu yıl ki 
başarı durumunun karşılaş-

Basın 6

i İUM fl
| Gemlik İlçe Seçim Kurulu | 
| Başkanlığından |

12. Ekim. 1975 tarihinde Bursa İlinde yapıla- «• 
jj cak olan Kısmi Senato seçimi ile Millet vekili ara jl 
« seçimini yönetecek ilçe Seçim kurulu«teşekkül et- g 
]F tirikceğinden ad bildiren siyasi partilerden kurul îl 
H üyesi olacakların ad çekme işleminin 23. Temmuz g 
W 1975 Çarşamba günü Gemlik İlçe seçim kurulunda J| 
g yapılacağı ilan olunur. 16.7.1975 g

I Gemiik IW İlçe Seçim Kurulu Başkanı «
fi Hakimjj| Ahmet Şeritçi

| ÇATAK I 
| TUHAFİYE t 
i ' igg Bayan çorapları Yazlık spor gömlekler «sW 
jaEİntrapon Bluzlar Trevera çeşitleri iç giysilerim 
mmi ERTAN Trikoları Örme iş intraponları 
H Erkek, kadın giyim çeşitleri O 
M Yeni Çeşitleriyle müşterilerinin

hizmetine girdi M
fi Ali ÇATAK fi

M Gazino Sok. Kuyumcu Karşısı GEMLİK S 
&fiS^5ES€»^&Ss&SjSSitegslSSslgİ

desinde 
muştur.

büyük bir artış ol- tırılmasındar;
şöyledir.

çıkarılan sonuç

G. yıla göre1973-1974 Öğ. 1974-1975 Öğ.Sınıflar

yılı başarı yüz. yılı başarı yüz. artış yüzdesi

Örta 1 % 65 ‘ % 70 % 5
Orta 2 % 74 ?/o 82 % 8
Örta' 3 , ■ % 78 % 81 % 3
Lişe 1 % 39. % 64 % 25
Lise .2 % 70 % 90 % 20 '

Lise 3 % 67 %‘82 % '15

Lişe Müdürü Mehmet daha yapılacaktır.
Çalım bu. konuda şunları 
söylemiştir. «Öğrenciler 1 ve 

12’Eylü] 1’975; tarihleri ara
sında :

Kaldıkları derslerden bek- 
îemeli.olup derslere devam- 

etmeyip Temmuz sınavlarında 
başarısız planlar

Belge kurtarmayı tem

muz sınavında veremeyenler.
Dışarıdan bitirme sınav

larına girenlerden başarısız o- 
lanlar için tekrar bir sınav

Diğer öğrenciler için her

hangi bir değişiklik yoktur. 
Eğer onlar için de bir sınav 
hakkı tanınırsa, öğrencilere 
hemen duyurulacaktır. ,

1975-1976 öğretim yılı
na 15 Eylül 1975 günü baş

lanacaktır.
Ortaokul ve Liseye yeni 

kayıtlarda 1 ve 12 Eylül 1975 
tarihleri arasında 'yapılacaktır, 
kayıt-kabul koşulları Lise Mü
dürlüğünden öğrenilecektir.»

Haşan Âğa 
izcilik Kampında 
bizden sonrakiler -itgîlenkse- 
rahat etsin” demiştir.

Haşan Ağa Koyundab 
kampta güzel yapıdan başka 
bir şey yok. Kampta bilhas
sa bulunması gereken dok
torun olmaması; on günlü 
devrede 40 hastalanma oh- 
yına neden olmuştur. Hasta
larda aspirinle tedavi gör
müşlerdir. Öğrendiğimize gö

re Bakanlık sağlık giderleri 
için 180 kişiye 200 lira gibi 
çok az bir ödenek yollamış
tır. Bununla ise ancak ilk 
yardım için gerekli ilaçlar a- 
lınmıştır. Kampta bir hafta ön
ce görülen acil bir hastalan
ma karşısında aracında ol
maması nedeniyle büyük zoı- 
luklarla karşıl aşılmış hasta 
yavrukurt Bursa’ya zor/yetiş
tirilmiştir.

Kampa gittiğimizde yö
neticilerin devamlı mide ağ
rılarıyla karşılaştık. Bunun 
nedenini bütün yönetici kad-
ro içme suyuna 
ilgilenmeleri için 
lardan yardım 
ama kamp bitti 
medi.

bağlıyor. Ve 
üs makam- 
bekliyorlardı 
yardım gn-

PTT ye Bayan
Memur Alınacaktır
Gemlik’te boş bulunan Telefon 
hizmetleri memur kadroları
na bayan görevli alınacaktır.

Gemlik PTT Müdürlü
ğünden aldığımız bilgiye gö
re alınacak memurlar en az- 
ortaokul mezunu olacaktır. 
19-30 yaşları arasında olma
sı istenen bayan memurlar

için başvuru 30 7 1975 ta
rihine kadar sürecektir. Sı
navlar 31. 7. 1975 tarihinde 
yapılacak ve başarı gösteren
ler personel yönetmeliğine 
göre atanacaklardır.

Boğulmalar Devam 
Ediyor
gelen Fileri Koza adındaki 
şahısın kıyıda elbiseleri bulun

muştur. Kendisi aranmasına 
karşı bulunamayınca boğuldu
ğu saptanmıştır.

Müstahdem Almaca!
27 Mayıs İlkokulunda te 

mizlik işlerinde çalıştırılmakI 

zere karı koca eş alınacağı 
öğrenilmiştir.

Adaylar 27 7 19'5 ■ 
rihine kadar İlköğretim Mü
dürlüğüne başvuracaklardır.I

OJEMtLlJK KORTEJE^
JB 2^. S I M 1E "V I

Her Çeşit Baskı İsleriyle
EMRİ ^IZJDİE JDllR



Deniz mevsiminin baş
lamasıyla hızlanan trafik akı
mı kazaları arttırmıştır.

Yetkililerden aldığımız bil- 
bilgilere göre bu hafta İlçe
mizde 12 adet trafik kazası 
adliyeye sevk edilmiş ve sav
dık kazalarla ilgili soruştur

AV YASAKLARI BAŞLIYOR
Her yıl olduğu gibi bu 

yıl da av yasaklan başlarken 
Gemlik Ziraat Mühendisliği 
bir bildiri yayınlayarak yasak 
avlanmalar hakkında bilgiler 
vermiştir.

Gemlik Ziraat Mühendis 
ngırce yayınlanan bildiride 
yasak avlanmalar şöyle sıralan 
mistir. "15 Ağı 
18 Mart 1876 
da : Bıldırcın, 
ma’ güvercin, 
yaban kazı, su 

ıstos 1975 ile 
tarihleri arasın 
üveyik, sanas
yab jr,ördeği, 
ve bataklık

kuşları.
15 Eylül 1975 i I o 

31 Aralık 1975 tarihleri ara
sında ; Tavşan, Keklik, toy, 
çil, mazgaidak, böğürler, tur
na ve çulluk.

Bildiri de ayrıca ”Gem- 
I k ve çevresinde hemen he
men nesilleri kayıp olmakla 
karşı karşıya kalan yerli hay
vanların türlerini korumak 
yönünden Küçük Kumla Kö-

Kahvede, dernekte, e>'de, sokakta hatta köşe- tâ i 
terde son günlerin hep konuşulan konusu KASİS.

İ
l Halkı neden bu kadar konuştururlar bilmem. ı- |

Doktor'un önünde kasis, Balık pazarı hamam J* • Si
| sokağında kasis..!

Isterrnlslnlz herkes kazmayı alsın eline çoluk

S
ı çocuk desin ve başlasın Kasis açmaya..

Eh hiç olmazsa biri İçin değil herkes için k 
açılır kasisler, | Vo-.' | |

malara başlamıştır
İlgililer kazaların daha 

çek dikkatsiz, fazla hızlı a- 
raç kullanmak yolların dar ve 
araçların çok fazla olması ne
deniyle meydana geldiğini 
belirtmişlerdir.

Halta içinde ki kazalar- 

yü sının içinde Kalan 200 
hektarlık bir alan ; yine Nar 
lı Fıslıklı ve Kapaklı Köyleri 
sınırları içinde kalan 1500 
hektarlık ağaçlık olarak adlar, 
dırılan devlet bataklık orman 
sağasının denize kadar uzanan 
bölümleri ve ayrıca Engürücük 
Kurtul, Gençali Yeniköy, Kur 
şunlu Köylerini içine alan bö 
Lm ve Askeri Hara sınırların 
da sülün üretimine başlandı
ğından bu bölgelerde avlan
mak yasal t r.

Bildiride ayrıca Haydariye 
I* öyü Nacaklı Deresinde iki 
yıl -ala balık avlanmasının 
yasaklandığı, av hayvanlaıının 
dinamit, tuzak, ceryan, zehi , 
far gibi öldürücü arçlardan 
yararlanılamayacağı bildirilmiş
tir. Bu yasaklara uymayanlar 
3167 sayıl Kara Avcılığı ya
sası gereğince cezalandı ala
caktır.

da bir kişi ölmüş ve bütün 
araçlar parasal zararlar görmüş-

izıet Kaptan
Turistlerin Takdirini
Çekiyor

Her yıl olduğu gibi bu 
yılda İzzet Kaptan Kumlalı 
turistlerin takdirini toplamağa 
başlamıştır.

Kaptan belgesi alan İz
zet Bayrak yeni diktirdiği el
biseleriyle turizme hizmet et
menin güzel örneğini göster
mesi ile çevre turizmine bü
yük katkıları olmaktadır.

Kaptanın metoruyia her 
gün Ki rnla da i K>ı şunlu, 
Mudanya ve Armutlu ya ge
ziler düzenlenmekte ve turist 
terin Gemlik e k >rş: ilgrteri 
daha da çok artmaktadır.

tür.
23. 7. 1975 günü saat 

ı 21.oo sıralarında Engürücük 
Köyünden Kurtul'a doğru git
mekte olan Orhan Kara yö
netimindeki traktör lambala
rın olmaması nedeniyle kar
şı yönden gelen Mercedes 
taksiyle çarpışmıştır. Kazada 
aslen Engürücük Köyü hal-

Gençlik Kupası 
Şampiyonu Doğanspor

Gemlik'li gençlerin ken
di aralarında kurdukları spor 
kulüpleri futbol karşılaşmaları 
sonuçlandı ve liderliği ilk maç
lardan beri uzun süre elinde 
tutan DOĞANSPOR Şampi 
yon oldu.

kından olan traktör şoförü 
Orhan Kara (37) ölmüştür

Turizm yönünden i’ç>mî. 
zin en yoğun potansiyel a $ 
hip olur duğu bu gün?erd * 
en büyük görev trafik 
Icriı .e düşmektedir. G< ç t 
halta içindeki ani kont»oiı -r 
kazaların daha az olmasın^ 
neden olmuştu.

İLKÖĞRETİME
Odun Alınacak

Gemlik merkez ilkokullar 
için toplam 30 ton odun ah 
nacaktır.

Teklif mektubu vermek 
isteyenimi in en geç 15 Ağus
tos. 1975 tarihine kadar ı|«. 
öğretim Müdürlüğüne beşzur- 
maları gerektiği öğrenim»^-
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fejgörüş- —
KIYI YAĞMASI

ia Catt

Okul kitaplarında Yurdumuz ünitesini işlerken 
çoğu kez "dört yanı denizlerle çevrili, kıyıları bol 

; kumlu, güneşin en güzeli turistlik bir cennet" gibi 
sözleri hep okuruz. Ve çocuklarımız daha ufak 
yaşlardan başlamak üzere gerçeklerin dışında öğ- 

i renim görmektedir.
Bir ülkenin dört bir yanının denizle çevrilmesi 

I belki deniz ticareti bakımından ve turizm yönünden 
| önemlidir, ama o kıyıların dibinde oturacak kum 
1 bulamazsanız güneşliyeceğiniz temiz tesisler gö
te remezseniz hiçbir İşe yaramaz. İşte aslında giriş
te teki gibi dört yanı güzelim denizlerle çevrili Yur

dumun kıyıları yiyici ve sömürücü düzenin sömür- 
| genlerince kumsuz bırakılmış, yağmalanmış, birey- 
I sel çıkarlar için parsellenmiş, kısa zamanda mil- 
| yoner olmak için doğal düzellikler yapaylaştırılmış 
K ve bir çirkinlikler diyarı haline getirilmiş. Bu ne- 
| denlerle öğrencileri gerçek öğretilmiyor diyorum.

Bu günlerde Gemlik Kıyılarında yüz binin üs
te tünde insan yaz sıcaklarından bunalmış, bir yıllık 
1 yorgunluklarını gidermek, denizden kumdan ve gü

neşten yararlanmak istiyor. Ama gittikleri kıyılar- 
| da herşeyden önce kum bulamıyor. Kum bulsa de- 
g niza girmekten çekiniyor. Tabii bu çekinmenin ne* 
K denleri var.

Bir söz vardır hani "yağma Haşanın böreği" 
diye. İşte yurdumun kıyıları da Haşanın böreğinin 

t kapışıldığı gibi kapışıldı, yağmalandı ve geride bir- 
> çok sorunlarla milyonluk yapılar, pis deniz kaldı 
* Yağmadan yararlananlar ise parmak la sayılacak 

• kadar azdır. Ama çarpık düzen işte hep bu por
te mak kadarlar için işliyor. Oysa geride yüzbinlerce, 
K milyarlarca kişi kıyılardan yararlanacağı yerde 
R yararlanamıyor.

Düşünelim Küçük Kumla bundan on onbeş yıl 
k önce turizme açıldığında yani maden keşfedildiğin

de devlet el atsaydı bu kıyıları güzel bir şekilde 
planlasaydı bugünkü keşmekeştik hiçbir zaman ol
mazdı. Ama yapılan çok açıktır. Kamu malı kıyılar 

' üç beş para babasının kazanç kapısı yapılarak do 
ğal güzellikler öldürüldü, yerlerini beton yığınları 
olan siteler, apartmanlar aldı. Ve şimdi kıyı şeridi 
mizde binlerce beton yapı binlerce insan ve de 
binlerce sorun var.

Para babaları kar amacını güttükçe bu sorun 
lar bitmeyecektir. Gezin Kumla da göreceksiniz ki 
bir sitenin septik çukuru mutlaka taşmıştır. Taşma 
lar sitenin birinci katlarında oturan sakinlerin 
dairelerini de bastı mı işte asıl gürültü o zaman 
kopmaktadır. Ve geceleri denize açılan sandalların 
taşıdığı borulardan akıtılan pislikler akıntıyla Gem 
lik’e doğru gitmektedir. Bu sorun yalnız Gemlik’in 
sorunu değil tüm ülkenin kıyıları aynı sorumsuzluk 
örneği ile karşı karşıya bırakılmış, daha doğrusu 
güzelim kıyılarımız bir kaç para babasının daha 
da çok kazanç kapısı yapılmak için bugünkü duruma 
getirilmiştir. D. S. 4 de

dış haberler
Yüksek Öğretimde 
Reform Denemeleri

STRAZBURG (APM) - 
Avrupa Konseyinde Dokuz 
ve on temmuz günlerinde 
yapılan uzmanlar toplantı
sında, 1970 yılından beri 
muhtelif Avrupa ülkelerinde 
yapılan reform denemelerin- 

। de elde edilen sonuçlar üze
rinde durulmuştur. Toplan
tıda çeşitli yüksek öğretim 

I kuruluşlarında programları 
yenileme alanında yapılan 
elli kadar deneme hakkında 
yapılan ve bu denemeler 
için kullanılan malzemeyi 
de belirten raporlar gözden 
geçirilmeye başlamıştır. Re
form denemeleri ile ilgili 
raporlarda etüd süreleri, de

nemelerin maliyet hesaplan, 
reformlardan sonra mezun 
olacakların iş bulma imkân
ları belirtilmiştir.

Avrupa Konseyinin bu 
incelemesinin belli başlı 
amaçları:

Yüksek öğretimin genel 
değerini araştırmak, sürekli 
eğitim sistemini uygulamak, 
yüksek öğretimi ekonomik 
bunalımın zararlı etkilerin
den korumak alanlarındaki 
çalışmalara büyük ölçüde 
yön verilmiştir.

Birleşik Amerika ile 
İran’ın Ortaklıkları

(NEWYORK-) ABD nin 
ünlü bankalarından ve Dün
yanın üçüncü büyük ban
kası The Case Manhatten

Bank île îran Sanayi Kredi 
Bankası arasında yeni bir 
ortaklık kurulmuştur.

Kurulan yeni ortaklığa 
adı îran Uluslararası Baş
kasıdır.

Bankanın sermaye* 
şimdilik 30 milyon dol* 
olup amaçı İranın kaykıl
masında yardımcı olmak n 
Tahran'ı bir mali merkes 
haline getirmek için çalış
maktır.

Her iki bankanın yeni 
kurulan bankadaki hisse 
oranlan %35 olup geriye 
kalan %30 hisse de Iran 
halkına satılacaktır.

Bu Bankanın kuruluşu 
ile İran ile ABD arasında 
mali yönden yeni bir yakın
laşma ve işbirliği başlamış 
olacaktır.

şiir köşesi
CtLE

Doğduğum zamanda başlamışım ağlamaya
Aradan 18 yıl geçti halde
Hala ağlıyorum
Bilmediğim dert kuyusuna düşmüşüm
Eskilerin dediği gibi
Çile çekmeyen kul yoktur
Hiç bir insanoğlu benim gibi
Ağlamamıştır içten
Hırsını ağlamaktan alan
Garib yaradılmışım ben
Tanrım beni cezaların en büyüğüne
Çilelerin dergahına soktu.-.

Feride KANAT

YAMH6S
Görkemli kuşkulardan arınmış özlemlerimde 

Tüm çağrışımlarda tutsaktandı unutamadığım 
Tarafsızlığı yeğ tuian gerçekçi gözlemlerimde 

Olduğundan başka yorumlandı özerk 

duygulandığım

Fikri ATE$

MNMEYEN
AHİN ÇEMBER

günün kuraklığında

yarınlara bağlamışsam köklerimi

yarıntı çınarlara özeniyorsam 

dölsüzlûğünü vurmam mı bugünün 

yaşamak güneş gibi parlak 

benim çocuklarımın alnı solgunsa 

ve ben diriliğe özeniyorsam 
dölsüzlûğünü vurmam mı bugünün

tam gagalamışken yumurtamı 
kanadımı birgûzel ıslatmışlarsa 

ve ben deli kırlangıçlara özeniyorsam 
dölsüzlûğünü vurmam mı bugünün 

Şimdi istediğim yöne sürdüğüm 

bir çemberim yoksa
ve ben özgür (!) çocukluğuma özemyorsa» 
dölsüziûğûne döl olmam mı bugünün

İhsan TOPÇU

KAYIP
16. AU. 985 Plakalı kamyoaaman trafik mUatını

kaybettim yeuisiai alacağımdan eskisi Hükümsüzdür.

Ali ŞİRİN

GAZEfEMİU
Abone Olunur



Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı

Karacaali Dinlenme Kampı i. devresi
Yarın Sona Eriyor.
Gençlik ve Spor Ba

kanlığının Karacaali Kö
yündeki Kız Dinlenme Kam- 
pıbu gece yapılacak Kanıp 
şenlikleri ile sona erecek ya
rın kampta bulunan 189 
öğrenci evlerine döoecektir.

Öğrencilerden Çağlayan 
Nehir’in Kamp Müdürü A- 
li Kayadelen ile yaptığı rö
portajı sunuyoruz.

Soru 1 — Gençlik ve Spor Ba
kanlığı niçin böyle bir faaliye
te girişmiştir amacı nedir?

Cevap 1 — Gençlik ve Spor 
Bk.lığının Gençlik kampla
rını açma amacını şöyle ö- 
zetliye biliriz :

a- Gençlerin dinlenerek 
eğitilmesi

b- Sağlıklı, birbirini 
seven toplu yaşamayı bilen 
ve bilinçli gençler yetiştir
mek

c- Kendi imkânları ile 
kampa katılamıyan başarılı 
öğrencilerin mükafatlandırıl 
ması

d- Sosyal refah hizmet 
ferinin yaygınlaştırılması ve 
etkinliklerimiz arttırılması

CEVAP : 9
ı| 9 — Millet olarak birlik beraberlik içinde olmak zorundayız. Kuvvetli olmamız için 

। birbirimizi sevmemiz, birbirimize saygılı olmamız, sağlıklı ve çalışkan olmamız gere- 
j kir. Biz bu kampta dinlenirken çalışmasını öğretmek istivoruz. Kampçı kardeşleri- 
| mizden beklediğimiz sadece bakanlığımızın amacını anlayıp yardımcı olmalarıdır.

Soru 2 — Bu faaliyetleri ne za 
man geliştirmeye başlamıştır, 
nerelerde?
Cevap 2 — Bu faaliyetler 
1970 yılından senra getiril
meye bağlanmıştır. Halen 
şu kamplarımız vardır.
1- Bursa - Gemlik Karacaali 

Gençlik Kampı
2- Bursa • Gemlik Hasanağa 

Gençlik Kampı
3- Adapazarı - Kocaeli 

Gençlik Kampı
4 Akçay - Zeytinlik 

Gençlik Kampı
5- Aydın - Kuşadası 

Gençlik Kampı
6- İzmir - Çeşme

Gençlik Kampı
7- Antalya -- Konyaaltl 

Genlik Kampı
8- Silifke - Akkum 

Gençlik Kampı

9- İskenderun, - Arsuz
10- Konya - Beyşehir gölü 
11- Elazığ - Hazer gölü 
12- Ordu
13- Çanakkale - Intcpe
Sörû 3 — Buradaki kampın ya
pımına ne zaman başlanmıştır 
faaliyete geçiş tarihi nedir 
Cevap — 3 Karacaali genç 
lik kampı Haziran 1974 
te açılmıştır. Kamp yeri 
Bursa llkoğretmen okulu 
tarafından tahminen on yıl 
önce alınmış ve Türkiyede 
ki biitün öğretmen okulu 
öğrencilerinin yaraşana bi
leceği burada tipi deniz ev
leri ve çadır ile donatıl
mıştır. Milli Eğ. Bk. lığı 
ve Spor Bakanlığı arasında 
imzalanan bir protokol ge
reğince Spor Bakanlığı içinde 
bulunduğumuz tesis yap
tırılmıştır.

Soru 4 — Bu kampta kaç dev
re yapılacaktır.
Cevap 4 — Kampımızda bu 
yıl yapılacak kamplar şöy
le planlanmıştır.
3-5 Haziran Tarım İzci 
M’deri Semineri
7 - 13 Haziran Tarım İzci
Lideri yetiştirme kursu 
15-20 Haziran Mahalli İz
ci Kampı
23-27 Haziran S karya İli ma 
halli Yavrukurt İzci Kampı 
1-15 Temmuz Aile Kampı 
T7-27 » Gençlik Kampı 
Öğ. Ok. devresi
29 Tem. 7 Ağustos Genç
lik Kampı Lise devresi 
9-19 Ağustos Gençlik Kam
pı Eğ. Enst. ve Gençlik Kül
tür Mrk devresi
20 Ağ. 4 Ev. Aile Kampı
Soru 5 — Her kamp d vresîn- 
gelir ve giderler nerden sağla ır

Cerap S Kampın b&t** 
ihtiyaçları gençlik ve Sjaar 
Bakanlığa izcilik ve B 
zamanlan değerlendi rt»e
genel Müdürlüğünce kar
şıla Bataktadır.
Soru * — öğrencilere giatori- 
len d «iplin anlayışı nedir.
Cevap 6- Buradaki arkadaş
ları öğrenci olarak drğ.l 
kampçı olarak dü.ü*»uy«*ma 
Hiç bir zaman vğrıtaa^a 
öğernci havası yaratmak 
niyetinde değiliz Belirli 
prensipleri uygulayan «'<>ı 
ailenin fertleriyiz. Rtrbın ma
zın eksiklerini tamamhya* 
bir a leyiz.
Soru 7 — öğrenciler hakkında 
ne düşünüyorsunuz.
Onlardan ıreler beMUpereviMS
Cevap 7 —— I kokul seviye* 
sinden yetiştirme ııılil- 
tından, her turlu orta de* 
reçeli okullarda e* yûkerk 
okullarda* kampçı i»« tc- 
sislerden yararlanır.

Röportaj yapılan •
h»mp Müdürü Ali Ka
ya del en

Rjpartaj yapan t
Çağlayan Nehir

İ
w ÇATAK | 
■ TUHAFİYE kj |iKBayan çorapları Yazlık spor gömlekler Intrapon Bluzlar 

Trevera çeşitlerilç giysileri ERTAN Trikoları Örme iş intra- Kî 
ponları Erkek, kadın giyim çeşitleri

Yeni Çeşitleriyle müşterilerinin hizmetine girdi

BC-y . İ
AH ÇATAK
Gazino Sok. Kuyumcu Karşısı GEMLİK

kim ne ödedi
Sıra Nc* Adı Seyadı 1 .i Ad--d ğ» Vatf#

208 fi H 

5
 i Zey. T». 4535 M»

209 Haşan Cengiz Otel ve Kah*. tli
210 Sait Fir Mar—f, g* 2MB ■>»

211 Haşan Bekçe Htatnbml —
212 Yakup Uel* BeyaNMM vvriMi
213 Hikmet Mercen Mırfu aı
2i4 Uğur Tuf V*hf>* Ekk. M»L Sa'aşa
215 Haht Erscy Saaama Maunla Beyank
216 Umwbd Ç«*m G M. Saıaa< ir*. Mi «*■

2iî Ekrem G*~teb*a Dezer
218 İsmail Turan Zey. Ticonfti 52Ö5

KIYIP
Bursa Vahliğivdea a’d’ltrm TRC 519972 ^C«l* p*ns-> 

pertumu kaybettim Hnktmsnadar
AK Birlik
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H Yeni çeşit Düğün, Nişan, Kutlama ve açiiiş gg

KM YASMASI
Bakm geçenlerde yıllarca çıkarılmayan kıyı 

I yasaları meclislerden geçti. Ama bu Anayasa ge~ 
| reği zamanında yarine getirilmediği için kryılorı- 
|| mızda boş yer kalmadı. Haşanın böreği yağmalandı 
■| Büiı'a Türk işi vurguncu yağmacılığı diyoruz.

Ali Şirin Pasajında iki dükan kiralıktır. Mûracutl 
Ali ŞİRİN veya ŞİRİN OTELİDavetiyelerini Sayın Müşterilerine Sunar ||j 

TEMİZ İSCİİİK
I ZAMANINDA TESLİM İ g

i:YGIt>' JFIA.TT ||

aSsT^sEL' ^=>-eSÎ1 s
I Saym MUsTeıiZsı^alz ’ 
| Matfak Gaz | 
] S. jt M Di I1 lâNEB îh-âREÎÎE I

* Junker Ruh Fırınlı Ocakları
« * Ev Ocakları

* Piknik Tüpler
* Ocak yedek parçaları

« * Ocak bakım işleri 9

| HALÛK KANER

Tel. : 805
ü Demirsubaşı Mah Çeşme Sok Ne. 18 |

I @İNÖK KÖIK1 i
M

J Haftalık Tarafsız Siyasi GazeteB flSAHİBİ : EROL VE HVSEYIN GÜI.ER ■
iW. SORUMLU MÜDÜR : EROL GÜLER 91 1İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı

TEL. : TRT — GEMLİK
Dizgi ve Baskı : Kö. fez Bas meri - Şhin Pasajı 90 • -‘<5 İLAN ve ABONE

Resmi İlânlar tek sütun cm.st 20 TL.
•sİ Mahkeme ve icra 1 tanları sattın cm.si 10 TL.

Czel İlânlar pazarlıkla alın r
Abone : Yıllık 20 6 Aylık 10 Liradır.

D:ş Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL. >
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