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Kısmi Senato ve Milletvekili seçimleri için

CHP ADAYLARI BELLİ OLDD
Gelir Vergisi
2. Taksitleri 
ödeme Süresi 
UZATILDI

12 Ekim Pazar günü 
yapılacak kısmi senato ve 
Milletvekili seçimi için parti? 
lerin ön seçimleri 31 Ağustos 
tarihinde yapılacaktır.

Seçimlere CHP den aday 
olacakların başvurma süreleri 
sona ermiştir. Bursâ'da CHP 
den Saffet Ural, Şebip Kara- 
mullaoğlu, Edip Ünal Eren 
Süleyman Gökçer, Adnan Yüzel 
Senatör olmak için adaylık- 

| larını koymuştur. ,
Milletvekili aday aday

lıklarına, llyas Dalgıç, Hüse
yin Döşer başvurmuştur*

Gemtik’te 
Optîmîs
Yarışları 
Yapılacak

B.ursa Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürlüğünce Gem
lik ve Mudanya'da Optimis 
narışları düzenlenmiştir.

Gemlik Su Sporları Ku
lübü yöneticilerinden aldığı
mız bilgiye göre yarışlar 9 
Ağustos günü Gemlik'te baş 
lıyacaktır. 2. yarış aynı gün 
Karacaali'de 3. yarış ise Mu
danya’da yapılacaktır.

Gemlik İznik ve Trilyeli 
Optimscilerin yarışacağı kar
şılaşmalarda, Gemlik takımını 
Gürcan Yel - Ali Mete - Le
vent Erez - Aydın Erez tem
sil edecektir.

Takım çalıştırıcısı Yalçın 
Yel bu konuda şunları söyle
di "takımımız yarışmalarda 
birinciliği alacaktır. Çok 
İM çalıştık Gemiik’in yüzünü 
ak çıkaracağız* demiştir.

CHP den ön seçimlerde 2000 
AP den ise 1123 deleğenin 
oy kullanacağı öğrenilmiştir.

öte yandan geçen hafta 
içinde Yargıç AhmetŞeritçinin 
Başkanlığında toplanan ilçe 
seçim kurulu yeni den ad 
çekme suretiyle seçim yapmış 
(ardır. Buna göre : AP den 
Avni Malgıl, CHP den 
Mustafa Özalp, MSP.

Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı

Karacaali Dinlenme Kampının 2. Devresi Başladı
Gençlik ve Spor Bakan- 

Irğına bağlı Karacaali Köyü 
Dinlenme Kampının 1. dev
resi geçen hafta dağılmıştır.

■Birinci devreye 187 kız 
llköğretmen Okulu öğrencisi 
nin katıldığı kamp örnek bir şe
kilde son bulmuştur. Kamp 
yaşantısı hakkında konuşu
muz Kamp Müdürü Ali Ka- 
yadelen şunları söylemiştir 
" Gençlik ve Spor Bakanlığı
na bağlı olan kampımızda

K. Kumlada Belediye Kurma 
Çalışmalar! Başladı
Küçük Kumla 

yıllardır yokluğu
Köyünde 
hissedilen

Belediye Teşkilatının kurulma
sı için çalışmalar başlamıştır.

Yaz mevsiminde 40 binin 
üzerinde nüfuza sahip olan 
ve hizmetlerin getirilmesinde 
teşkilatsızlık nedeniyle büyük 
aksaklıkların ertaya çıktığı 
Küçük Kumla da Belediye Kur
ma Derneği kuruluş çalışma 
lanna başlamıştır,

Vedat Çırpan, Erol Güler. 
Yüksel Yıldınm, Kadir Kaldı
rım, Kemal Tür», Haşan Kay 
gutuz, Kerim Dinçorcten olu- 

den Haydar Gül, DP. den 
Umur Çorum, öğretmenlerden 
Idris Yavuz, A. Rıza Çolak 
ilçe Seçim Kurulunda görev 
almıştır.

Görev dağıtımından son 
ra toplanan ilçe seçim kuru
lu 12 Ekim de oy kullana- 

çak seçmen kütüklerinin 
düzenlenmesi işini denetlemiş 
lerdir.

187 kız öğrenci bulunmak
taydı. Öğrenciler Muğla, A- 
masya, Edirne, Kocaeli, Kü
tahya, Yozgat, Zonguldak, 
Afyon, Konya, Tekirdağ, An
kara, İsparta, Diyarbakır, Ga
ziantep ve Bursadan kampa 
katılmışlardır. Kamp yalnız 
bir dinlenme kampı değil ay
nı zamanda eğitim ve öğre
tim kampıydı. Öğrenciler plan 
lı bir şekilde resim müzik, el 
sanatan folklor, spor, okuma 

şan Küçük Kumla Belediye 
Kurma Derneği kurucu hey» 
ti kendi aratarinda yaptıktan 

toplantıda Demek baska~; >
na Vedat Çapan’ı gerirmsstir.

Vedat Çırpan bu konuda 

" Küçük Kumla ya çok daha 

önde gehnlmesi gerekli bâr 
teşkilatı Kumla tamamen yoz 

taşmadan kurmak için çatış
malara başladık Eh tasa za
manda ku m tas işlerini tamam 
tayarak BakanMdan yen» ata 
cağız yu saçiruteıe gutank 
Kumtayı bataktan kurtaracağs 
demiştir.

Dün ilçe seçim kurulu 
büro şefi Halit Korkusuz'un 
başkanlğında çakşan bir he
yet kütbklerrn son hazrrhkte- 
rinı bitirerek, yerlerine teslim 
edilecek şekilde hazriarmfAar 
dır.

Seçim Kütük leri 10 Ağus 
tos tarihinde askıya esrlacak 
bir hafta askıda kalacaktır.

gibi eğitici ve öğretici Ol
malar yapılmaktadır. Gece ye
mekten sonra ise eğlenceler 
düzenlenmek te ve saat 23 te 
yatılmaktadır. 15 ilden gelen 
öğrenciler kampta brbrteriy- 
le kavnaşmîs ve dost olmuş
lardır demiştir.

Kireç »i D «terme Kam 
kına 2. d evresine Lise kız 
öğrencileri kat! Imışlardır.

Halk Kütüphanesi
GsmJsk Haflt 

açılacak çocuk bnfc— âçm 
yetenek a mecburi taaute cA- 
mayan öğretmen atenucaka?
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31 Temmuz akaan» at* 
na erer» 2 gete tak
sit terinin ödemesi 15 A£u»- 
tos Ccsna Montnj kadar 
MUtarapar

kUkye BakanH>mda» y«- 
prian eçıktemeye göm bakd»- 
ter» »umde Vergi d» ı «teanM 
çok «daşA eîmaw Mteo a» 
lırvak sure 15 gun •» 
zarrbDagtor. 15 A^hmkos tam 
hinde vergdrnm Mamavun 
mukattefterin ©aaUb vergNari
Kasım *v«de ödanaodk 3 
taksitterte bMBtk» atatacak*

ÇANKAYA FIRINI
KAPATILDI

sağkk kestritemn» uagun «auu
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Sonunda MC hükümeti de pek sayın dostumuz 
Amerikanın bizim yanımızda olmadığını gördü. Oy
sa 1950 lerden beri Hür Dünyanın gözdesi ve de 
geri kalmış ülkelerin ağa babası saydığımız, iç ve 
dış politikada gösterdiği doğrultudan şaşmadan, 
yıllarca gittiğimiz" müreffeh ülke” Amerika 35 
yıllık dostunu, -dostları istemesede- terk etti..!

Çok acı bir gerçek toplumumuzun gözleri önüne 
serildi. Bu gerçek emperyalist bir ülkenin dostluğu 
nun çıkar dostluğu olduğudur.

İkinci Dünya Savaşı sonunda doğan Amerikan 
emperyalizmi sömürücü kollarını geri kalmış ülke
lere çeşitli yardımlarla uzatmıştı. Hür dünya, özgür 
yaşam, kominizm tehlikesi palavraları karşısında 
kesesini açmış geri kalmış, mazlum ulusların içine 
sızarak onları birer sömürge haline getirmiştir.

1919 da Samsun’a çıkan Sivas ve Erzurum 
Kongrelerinde hiçbir yabancı ulusun himayesine 
girmeyi kabul etmeyen Mustafa Kemal'in iç ve dış 
politikadaki Tam Bağımsızlık ilkeleri 12 yıl sonra 
çiğnenmiş 1950 lerden sonra Türkiye de Kominizm 
tehlikesi bahane edilerek dışa bağlı Amerikacı bir 
siyaset izlenmeğe başlanmıştır.

Bu bakımdan 1950 yılı ve o yılların yönetici
leri Türk Cumhuriyet tarihinde birer dönüm nok
talıdırlar.

İşte 1950 lerde başlayan dışa bağlı teslimi
yetçi politikanın acılarını şimdi çekiyoruz. 1950 
lerde Amerikanın istediği montaj sanayii değilde 
ağır sanayiye geçiş için hazırlıklar yapılsaydı, yer 
altı kaynaklarımız kendimiz tarafından işletilseydi, 
bugün savaş sanayimiz de ulusal olmuş olacaktı. 
Ama olmadı, aksine 1959 larda, 1965 lerde Ameri
ka ile ilişkilerimiz öylesine artırıldı ki kendi 
ülkemizin en önemli savunma noktaları yabancı
lara terk edildi. İkili antlaşmalarla ülkenin 
çeşitli yerlerini Amerikalılara bırakarak bir çeşit 
savunma dilenciliği yaptık.

Gençler ''Kahrolsun Amerika" Kahrolsun Em
peryalizm” "Amerika Defol'' derken büyük bir 
uyanış ve seziş İçinde ülkenin emperyalizmin oyu
nuna geldiğini görüyordu. Ve ne üzücüdürki bu 
bu sözleri söyleyen Amerikanın ülkemizi terk etme 
sini yıllar önce isteyen gençler, tutuklanmışlardı. 
Dost bir ülke aleyhinde gösteri yaptıkları için 
dayaklar yemişlerdi. Oysa şimdi Amerikayı ülkeden 
kovan Amerika ile masaya oturarak şu tepe sizin 
şu düzlük sizin kurun üslerinizi koruyun ülkenizi 
diyenler olmuştur. Ülkemizin bu duruma düşmesin 
de neden dışa bağımlılıktır. Savaş sanayinde ki 
Amerlkaya bağımlılık Kıbrıs sorununun en önemli 
günlerinde Türklyeye karşı silah ambargosu uygu
lanmasıyla kendini gösterdi. İşte o zaman tam ba 
ğımsız bir politika izlememenin acıları ortaya çık

Gemlik Sah$ Memuriuâuadan 
Gayrimenkul Sata İllini

Dosya No.

1975/10

Davacı Umurbey Köyünden Turgut Gürsoy vekili Avukat Halil Seymen tarafın
dan Davalı Türkay Gürsoy ve Tuncay Gürsoy aleyhine açılan izaleyi şuu davasına 
yapılan açık duruşması sonunda Mahkemenin 2.6.1975 tarih 1974/341 Esas 1975/149 
Karar sayılı ilamında murise ait gayrimenkulda satılmasına karar verilmekle verilen 
karar, gıyabi davalılarada tebliğ edildiği gibi temyiz olunmadığından Hüküm kesinleş 
tiği ve Davacı Vekilide satış istediğinden satış muamelesine geçilmiştir.

SATIŞI İSTENEN GAYRİMENKUL : Gemlik ilçesi Umurbey Köyü Örenler 
mevkiinde Pafta 27 Parsel 2213 Sahife 2193 de 1075.00 Metre Kare miktarındaki 
Zeytinlik 50.000.00 Elli bin T.Lirasına satılacaktır.

1 — Satış 5 / 9 / 1975 Cuma günü saat 15.00 dan 15.15 şe kadar Umurbey Belediye 
Müzayede Salonunda 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 20 /9 / 1975 Çarşamba 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 akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler «atı» 
bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibial acakhlarla diğer ilgililerin (-)-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeşgûa 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hâriç bırakılacaklardır.

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

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin göreoilmesi 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 1975/10 T. sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

31/7/ 1975

(îc. If. K. 12-5 )

l*J İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de da inidir.

D. S. 4 de

SeosB tömore Berneği Kulübü üimnaınesii
Madde-1- DERNEĞİN (Kulübün) ADI VE MERKEZÎ: Şubesi olmıyan De

neğiniz (Kulübümüz) GEMLİK Balıkpazarı Mahallesi Cami Aralığı No: I de ve es
ki Filatelist Kulübünün olduğu yerde (MARMARA DERNEĞİ) adı altında bir der
nek (kulüp) kurulmuştur.

Madde-2- DERNEĞİN (Kulübün) AMACI: Üyelerini nezih bir muhit ve yer
de toplamak. Samimiyet ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek. İmkan dahilîadf 
ki sosyal hizmetlerde bulunmaktan ibaret olup, derneğimizin (Kulübümüzün) siy** 
setle hiçbir ilgisi yoktur. Devamı Sayfa 4 de
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Alacaklı : Ölü İbrahim Çakır varisleri: kendi o<l:na 
asakten ve küçük kızı Ayşe Çakır'a velâyeten 
annesi Rabia Çakır, Gühen Çakır, Hacet 
Erdem, Zekice Doğru \e Letnan Gültaş 

YekiLeri : Avukat Cihat Angün - Mustafakemalpaşa 
Borçlu ; Arif Çil Samanpazan yeni iş hanı No. 27

Ankara Takibin yapıldığı Bursa - Mustafa
kemalpaşa icra memurluğunun 17. 7. 1975 tarih ve 973/ 
34$ esas sayılı satış talimatlarında adresinizin zabıta 
Y’asıtasiyîe tahkik ettirildiği fakat adresinizin tesbit edile
mediği. bu sebeple tebligatın gazete ile yapılarak satışın 
icra edilmesine karar verildiğinden aşağıdaki gayıimen- 
kuUeriniz açıkça belirtildiği şekilde satışa arzetilmiştir.

İşbu ilân tebligat Kanununun 28 nci maddesi 
gereğince tebliğ yerme kâim olmak üzeredir.

ilân olunur.

3*no.lu sıradaki gayrimenkul saat 10.30 ilâ 10.45 arasında.
4 no lu sıradaki gayrimenkul saat 13,45 ilâ II.00 arasında GEMLİK

İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edtiea 
kıymetin %75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas
raflarını geçme şartiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıra
nın taahhüdü baki kalmak şartiyle 13. 10. 1975 pazartesi günü aynı yerde ve aynı 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların al* 
cağını ve satış masraflarını geçmeşi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçeni 
veya bu miktar -kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil rerilebiiir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler «auş 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibial acaklılarla diğer ilgililerin (-J-) 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 şahit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve ' v 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

Gemlik İcra Dairesi
Esas : 973 / 98 T.

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

Gayrimenkullerln £$&
Artııma İKm Gemlik İcra

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 975/98 T. sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmalan ilân olunur.

28/7/ 1975

Memurluğundan
Satılmasına karar verilen gzyrimenkullerin cinsi, 

kıya eri, adedi, evsafı;
I— Gemlik Tapu sicilinin 13. 2. 1964 tarih ve pafta: 

18, sahife: 1744, parsel: 1764 de kayıtlı Gemlik Umur- 
bey Köyü balabanlar mevkiinde kain 585 M2. mikdarlı 
zeytinliğin 1/2 hissesi (1/2 hisseye 5.000.- lira kıymet 
takdir edilmiştir.)

2— Gemlik Tapu sicilinin 13. 2. 964 tarih ve pafta: 
59, sahife; 4975, parsel: 5000 de kayıtlı Gemlik Umur- 
hey Köyü Korucuköme mevkiinde kain 1704 M2. mik- 
darh zeytinliğin 1/2 hissesi (1/2 hisseye 10.000.- lira 
kıymet takdir edilmiştir.)

3— Gemlik Tapu sicilinin 13. 2. 1964 tarih ve pafta: 
83, sahife: 6365 parsel: 6390 da kayıtlı Gemlik Umur- 
bey Köyü Akbaba mevkiinde kain 3470 M2. mikdarlı 
zeytinliğin 1/2 hissesi (1/2 hisseye 20.0U0.- lira kıymet 
takdir edilcfiıtştır./

4— Gemlik Tapa sicilinin 7. 9. 970 tarih ve pafta: 
31, ada: 525, sahife: 119, parsel: 47 de kayıtlı Gemlik 
Hamleliye mahallesi papatya mevkiinde kain 212.42 M2. 
mikdarlı, iki katlı her katı tam müştemilattı ve binadan 
sonra sundormalı deposu bulunan ve birinci katta bir 
dükkanı mevcut ve etrafı duvarla çevrili, oturmaya el
verişli durumda, kısmen ahşap ve kısmen kârgir yapılı 
evin j/2 hissesi (1/2 hisseye 55.000.- lira kıymet takdir 
edilmiştir.; ki ceman 4 parça hisseli gayrimenkul açık 
artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

(îc. 1f. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dah Idir.
—1,11 1 11 1 1 1 11 l I r-r—B.-| ilil—| —S »UII JJT-. ~lll ■■ II■—S———
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TUHAFİYE
Bayan çorapları Yaziık spor gömlekler İntrapon Bluzlar 

Trevera çeşitleri İç giysileri ERTAN Trikolan Örme iş intra- ’/l’ 
ponian Erkek, kao’ın giyim çeşitleri

ine girdi

J— Satış 3. 10. 1975 Cuma günü yukarıdaki sıra gere
ğince:

I no.lu sıradaki gayrimenkul saat 10.00 ilâ 10.15 
arasında.

2 no.lo sıradaki gayrimenkul saat 1015 ilâ 10.30 
arasında.

»»

Ali ÇATAK
Gazino Sok. Kuyumcu Karşısı GEMLİK
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E. GÜLER-H, GÜLER

İdare yeri ; Şirin pasajı 

TEL.: 797 — GEMLİK

i ve Batkı: Körfez Bauaerf
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Gemlik Mmaıaro Demeği Kulübü iiimaanesM
Madde-3- DERNEĞİMİZİN (Kulübümüzün) KURUCULARININ: ADI ve 

SOYADLARI-MESLEK veya SANATLARI, UYRUKLARI ve İKAMETGAHLARI: 
Adı ve soyadı Mesleği Baba Adı Doğumyeri ve Yılı Uyruğu Ev Adresi
Süleyman Onsekis Çiftçi Naim Gemlik.1927 T.C. Balıkpazarı Mah. A-

T

Mehmet Avcı Tüccar Yusuf Gemlik 1342 T.C

lemdar Cad. No.76 
Gemlik

Balıkpazarı Mah. A-

A. Osman Sertaslan Tüccar Mehmet Gemlik 1945 T.C

lemdar Cad. No: 45
Gemlik

Balıkpazarı Mah. A-

Osman Aydın Tüccar Mehmet Gemlik 1929 T.C

lemdar Cad. No: 49/ 
B Gemlik

Yeni Mah. Bulut so

H. İbrahim Akyol Tüccar Haşan Gem'Iik 1933 T.C
kak No: 17 Gemlik
Yeni Mah. Alemdar

Nuri Şahin işçi Ahmet Gemlik 1942 T.C
Cad. No: 77 Gemlik 
Orhaniye Mah. Top

Ahmet Çakır Esnaf Hamza Gemlik 1942 T.C
çular Cad. No: 9 Gemlik 
Balıkpazarı Mah. Fırın

Kakşısı Bila No: Gemlik
Madde-4- DERNEĞE (Kulübe) ÜYE OLMA - ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKA

RILMANIN ŞARTLARI:
Üye Olmanın Şartları; 18 yaşını bitiren medeni haklara sahip her vatandaş usulüne 
uygun bir dilekçe ile Derneğimize üye olmak istediğini bildirebilir. Yönetim kurulu 
bir ay içinde bu müracaatı karara bağlamak zorundadır. Yönetim Kurulu müracaat
çının Dernekler Kanununa aykırı faaliyet ve eylemlerde bulunmadığını saptadığı tak 
tirde üyeliğe kabul edilenler yanlarında azami iki misafir getirebilirler. Misafirlere 
derneğin yetkili şahsı tarafından misafir kartı verilir.

Yönetim Kurulu ekseriyeti tarafından üyeliği kabul edilenler, bir defaya mahsus 
olmak üzere (25) TL. duhuliye ücreti ve her ayda (10) TL aidat öderler. Yıllık aidat 
(1200) TL.sını geçemez. Üyeler Derneğin (Kulübün) özel üye kayıt defterine kayıt 
edilirler ve kendilerine derneğin tastikli kimlik kartı verilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA: Üyelikten çıkma istifa suretiyle oldu
ğu gibi Yönetim kurulu ekseriyet kararı ilede olabilir. Yönetim kurulunca ihraç edi 
lenlerin durumları genel kurula getirilir ve genel kurulun tasvibi alınır. Genel kurulda 
her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler bu hakkı bizzat kutlunmak zorundadır.

Aidatlarını heray veya yıl sonunda tamamını ödemek zoruda olan üyeler geçmiş 
yılın aidatını ödememekte İsrar ettikleri takdirde yönetim kurulu kararı ile üyelikten 
çıkarılırlar.

Madde-5- MARMARA DERNEĞİ (kulübü) NÜN ORGANLARI:
A- Genel Kurul B- Yönetim Kurulu C- Denetleme Kurulu

Madde-6- GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Devamı Haftaya

YAKAMOZLA fi

İMİ

L

Düğün, Nişan Sünnet törenlerinde
YAKAMOZLAR
hizmetinizdedir

ADRES: Eski Orhangazi Cad. No. 69/A GEMLİK
TEL: 363 __

IIs?

LAM BAĞIMSIZLIK
tı. Sayın 35 yıllık dostumuz parasını verdiğiaiz 
silahları bile satmadı. Bu durum karşısında MC U 
kümeti istemeye istemeye ikili anlaşmaları geçerde 
saymak zorunda bırakıldı. Yoksa biz daha yıllarca 
ikili anlaşmalara bağlı kalırdık. Tabii uyduca hum 
metler oldukça.

Ve şimdi bütün üslere Türk askerleri girdi. Ne 
varki izlenen politika yine uyduca oluyor Ameri- 
kadan bir çeşit ambargonun kaldırılması isteniyor. 
Amerika ambargoyu kaldırırsa ne olacak yine dı
şa bağımlı uyduculuk devam edecek.

İnşallah gerçekler çok iyi görülür de emper
yalizme karşı tam bağımsız onurlu bir politika izlenir.

I KONGRE İLANI
G.Y.T T Derneğinin yıllık olağan genel kural I 

w toplantısı 18-Ağustos Pazartesi günü saat 21.00 de g 
jh Gemlik TÖB-DER Lokalinde yapılacaktır.
w Üyelerin kongrede hazır bulunmaları rica olunur. M
1 GÜNDEM :

g I- Açılış
S 2- Kongre divanı seçimi
İr 3- Faaliyet raporunun ve denetleme raporlarının I
u okunması, müzakeresi ve ibrası
]r 4- Yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
ö 5- Dilek ve temenniler
j| 6- Kapanış

ly;

s
s

72 NOLU GEMLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ 
KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Kooperatifimizin Kullanmakta olduğu Hamifli- 
ye Mahallesi Orhangazi Caddesindeki zeytin depo
sunun ön kısmı üzerine yaptırılacak olan idare bi 
naşı 19-Ağustos-I975 tarihine rastlayan sah günü 
saat IPde kapalı zarf usulü ile Yönetim Kurala 
huzurunda ihale edilecektir.

I- Mezkûr ihaleye ait şartnsme ile acem proje 
ler mesai saatleri içinde Kooperatifimiz Mûdârn- 
ğünde görülebilir,

2 Keşif bedeli 398 00-7.- Lira olup muv. temini 
tı 19670.- Liradır.

3- İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden 
24 saat evveline kadar teklif mektupları ile birlik 
te muv. teminatlarını ve bu iş kadar yapmış olduk 
lan iş belgelerini Kooperatifimiz veznesine teştim 
etmiş olacaklardır.

4- Koperatitımiz 2490 sayılı Artırma ve eksilt 
me kanununa tabi olmadığından ihaleyi vapıp yap
mama kta veya dilediğine yapmakta serbestiz. ,

5- Postada vuku bulan gecikmeler dikkate 
alınmaz.
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Atatürk’ün Armotlu’ya Selisinin
41. Yıldönümü Kutlanıyor

Büyük kurtarıcı Mustafa 
Kemal Atatürk'ün Armutlu’ya 
gelişinin 41. Yıldönümü bu
gün törenlerle kutlanacaktır.

41 yıl önce Armutlu’ya 
gelerek tarihi kaplıcalarda din 
lenen M. Kemal Atatürk'ün 
anısını yaşatmak ve Armutlu
nun turizm güzelliklerini tanıt 
m ak için 5 yıldır 9 Ağustos gü 
nü Ata’nın Armutiu'ya gelişi 
kutlanmaktadır.

Saat 16.oo da IskeleMey

İstiklâl Caddesi Yangın Tehlikesi Atlattı
İstiklâl Caddesinde gıda 

maddeleri satan Ahmet Öztin’e 
ait bakkal dükkânında 'tutuşan 
talaşlardan Gemlik büyük bir 
yangın tehlikesi atlattı.

Burdur’da askerlik görevini 
yapmakta olan oğlu Mesut 
Oztin'i ziyarete giden Ahmet 
öztin’in bakkal dükkânındaki 
temizlik talaşları bilinmiyen 
nedenlerle tutuşan yanmağa 
başlamıştır. Yoldan geçenlerce 
dumanların görülmesiyle yangın 
fark edilmiş ve dükkanın cam
ları kırılarak içerdeki mallar 
kısmen çıkarılmıştır.

Büyümesi muhtemel bü
yük yangın boş kutuların da 
tutuşmasıyla hızlanmıştır. Gem
lik itfaiyesinin zamanında ye
tişmesi ve çevrede gerekli 
önlemleri almasıyla büyük bir 
tehlike atlatılmıştır.

Yangın hakkında Gemlik 
itfaiye amiri şunları söylemiştir 
Gemlik son yıllar en büyük 
yangın tehlikelerinden birini 
atlatmıştır Çevre esnafı yan
gını zamanında gc r neşeydi 
ahşap olan 16 dükkân, 1 otel, 
1 zeytin deposu ve 6 ev en 
kısa zamanda yanabilirdir. 

danında başlayacak olan tö
renlerde Ata’nın motorla kıyı 
ya inişi sembolize edilecek 
daha sonra günün anlamını 
bildiren konuşmalar yapılacak 
yaşlıların anıları dinlendikten 
sonra da folklor göşterileri iz* 
lenecektir.

Programın 2. bölümünde 
Atanın kaldığı tarihi Armutlu 
kaplıcası ve Atatürk’ün yattı
ğı oda gezilerek odadaki def 
ter ziyaretçilere açılacaktır.

Olaydan habersiz olan 
Ahmet öitin Burdur da kİ 
asker oğlunu ziyaret ettikten î 
birgün sonra Gemlik’e dön
müştür. Bu arada Ahmet 
öztin’in yokluğunu hissettir
meyen çevre esnafı el birliği I 

ile yanan dükkânı yerleştirmiş 
lerdir.

İLKÖĞRETİM DE ATANMALAR 
BAŞLADI

1975 yılı ilköğretim de 
görevli öğretmenlerin atanma 
işlemleri yapılmağa başlamış
tır;

İlköğretim Müdürlüğün 
den aldığımız bilgiye göre 
ilçemiz de 8 öğretmen yer 
değiştirmiştir. Kendi isteği ile 
yer değiştiren veya ilçemize 
atanan öğretmenler şunlardır. 
Selma öztürk Selimiye Köyün 
don Bursa Panayır Kö. öğrt 
Elif Algüloğlu Armutlu dsn 
Bursa Görüklü Kö. öğrt. 
Türkan Karagöz Fıstıklı dan 
Bursa Özlüce Köy öğ etmen, 
Hüseyin Güner H. Eğt. Ge
zici öğrt. 27 Mayıs ilkokulu

FUTBOL SAHASIİLE 
İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
BAŞLIYOR

Yıllardır yılan hikayesine 
dönen Gemlik Futbol sahası 
ile ilgili çalışmaların başlana
cağı öğrenilmiştir.

1. ve 2. kümede temsil 
çilerimizin bulunduğu halde 
resmi maçların oynanacağı 
sahanın olmaması nedeniyle 
devamlı başarısızlıklar göste
ren Gemlikli futbolcular saha 
ile ilgili çalışmaların başlaya 
cağını öğrenince sevinmişler
dir.

Nihayet bu sezon Futbol 
oynamak ve futbol izlemek 
olanağına kavuşacağımız sa
ha için Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü onarım ve bakım 
giderlerine 200 bin liralık bir 
fon ayırmıştır.

Ayrılan fon ile sahanm 
çevresi örülecek zemin futbol 
oynanır duruma getirilecektir. 
Daha sonra ise soyunma oda 
lan yapılarak Gemlik sahası 
resmi maçlara açılacaktır

Öğrt
Yüksel Erkan Orhaneli Yenice 
den Gemi* Fıstıkh Kö.-une 
Ferhan Erkan Orhaneli Yenice 
den Gemlik F®hkk Köyüne 
Erol Gürler Gemlik Fevriye 
den İnegöl AşağrbaFklfya 
Erdoğan Babacan Rstıkkdan 
Kemalpaşa Melik Kö. Öğrt

: Bu sabahki kazada

4 KİŞİ ÖLDÜ
Bu sabah Kurtul Köyü 

örterinde meydana galan tra
fik kazasında 4 kiri cMâ.

Saat 530 s»ahnnda Bur-
D. S. 4 de

Zeytin Tarım Koop. 
Kongresi Yapıldı

72 Nolu Gemlik Zeytin 
Tanm Kooperatifinin yıllık 
normal Genel kurul toptentsı 
salı günü Şirin Sinemasalda 
yapıldı.

1340 üyesi olan koope
ratifin Genel Kuruluna 45 kişi 
katılmıştır

Salonun bir kaç sırasını 
dolduran üyelerle başlayan 
kongrenin D h an Başkanlığına 
Erol Ateşli getirildi.

Kongrede Genel Kurula 
sunulan çalışma raporunun 
belirttiğine göre: 1974 ürünü 
kaplık zeytin ahmian sırasında 
üreticiden 2 milyon, 884 bin 
179 Kg zeytin alınmış, üre
ticiye, bunun karşılığı 24 
milyon, 017 bin 730 İ ra avar^ 
ödenmiştir. Yine raporda be
lirtildiğine göre; kooperat’fin 
kullanmakta okluğu depeorm 
gerekleri karstlamadığy yeni 
depoların yapılması rsîe-.'

Bu Yıl
Mahkemelerde 
972 Dava Açıldı

20 T«mm ar*** 
baştayan adi «Mİ ite msb ks- 
meferde kâ teadtote 5 Evteda 
kadar tdte gadk,

YaddBaadaa ateğiMK bt- 
giy* göre. 1979 ydffte «d»* 
kamalında 976 deyaMİaai 
w. 1974 den 1975 e de** 
oür hatada •W* ■* »ute '*■ 
ıcptesa 2299 dteoa bsfcrsaak- 
tadte. Bu 9€9 i®*
nesi sonssçtanFnşar.

Maksraetere apfeF def
ter scMedr:

Arite© Hteta* Mdl ıw 
sinde: 1974 den dterir ite 479 
tene acdsas.. trahtenn 267

Akehn gaaaa zeytihcKM

Kumla Yolunda
Çıkan Yangını
Askerler Söndürdü
yolunda çAan enekte yara 
mm askt/ter sönckrsdu K© 
lar . n en katelbate dMd 
p azar pima Gam* Cara

tana» karma Lağatenanaur 
Sdt

de '974 ta© g» ag£ 
te* «caa* tetete* 229 
•w »-arara

TS7ı ter derir te «34 dtete 
baatete tel *mbb 

kary« hafteMfte tetei 
fc® Yaddı Mateaaate* 4® 
dna a^ms. 2 dteaa teste
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Sayfa 2

CHP GENÇLİK KOLU BAŞKANI 
İLHAN ŞİRİN GAZETEMİZE

VERDİĞİ DEMEÇTE AMBARGO 
HAKKINDA ÖRGÜTÜNÜN 

GÖRÜŞLERİNİ BİLDİREREK 
HÜKÜMETİN KARARI 

GÖSTERMELİKTİR DEMİŞTİR.

ERCAN KASAR

ZİRAAT YÜK. MÜH.

Ağustos Ayı Zirai Mücadelesi

Gençlik olarak yıllardır Amerikan boyunduru
ğuna karşı mücadele ediyoruz. Devrimciler ve 
yurt severler bu uğurda nice şehitler verdiler. 
Ekonomi ve Siyasi bakımdan yurdumuzu Ameriyaya 
Peşkeş çektiren Türk sermayedarının lüks otellerde 
toplanıp, aldıkları kararlarla meydana getirdikleri, 
Milli Cephe hükümetinin Amerikan üsleriyle ilgili 
aldığı sonkararın yetersiz olacağı evvelden belliydi.

Üslerin ilgili olarak kesin ve gerçek tedbirler 
alınmalıdır. Hayati önemi olan bu sorun, Amerikan 
senatosunun keyfine bağlı olan Ambargonun Kalk
masını bekJiyerek askıya alınamaz.

Biz CHP Gençliği olarak etkin tedbirlerin şun
lar olacağı kanısındayız; İncirlik üssü dahil bütün 
üslere gerçekten el konulmalıdır. Çünkü Türk 
bayrağı çekmekle Amerikan üslerine el konulmuş 
olunmaz.

Bütün Amerikalı asker ve uzmanlar Türkiyeyi 
hemen terk etmelidir. Bütün ikili anlaşmalar yır- 
tılmalıdır.

Amerikanın ordumuz üzerindeki denetimine 
son verilmelidir. NATO ve CENTO'dan derhal çı
kılmalıdır... Şayet M.C hükümeti göstermedik bir 
karar yerine yukardakl kararları alsaydı Türkiye 
dünyada böylesine yalnız kalmayacaktı.

Bunun yanında Amerikanın yerine yurdumuzun 
efendisi olmaya çalışan Rusyaya karşıda mücadele 
bayrağını yükseltelim. Amerikancı Milli Cephe 
hükümeti, Amerikan tahakkümü yanında; Türkiyenin 
kapılarını SOSYAL EMPERYALİSTLERİN yani RUS- 
YANIN sızmasına açmaktadırlar. Gerçekte İse A- 
merika ve Rusya dünyayı paylaşmak için mücadele 
ediyorlar. Yurdumuzda bu mücadele alanlarından 
biridir. Amerlkacı M.C hükümetinin bu çelişkili ve 
dengesiz davranışı yanında sosyal emperyalistlerin 
uşakları Sosyal faşist - Revizyonist TİP ve TSİP’de 
ülkemizi Rusyanın kucağına oturtmak istiyorlar.

Türkiye bağımsızlığını bir kucaktan kalkıp 
diğer bir kucağa oturmakla sağlıyamaz.

Türkiyenin bağımsızlığı iki süper devlet olan 
AB.D ve Rusyaya karşı mücadele ile sağlanır. 
Halkımız no Rus çizmesi nede Amerikan çizmesi 
altında ezilmeyi kabul etmiyor. Dünyada bağımsızlık 
ve özgürlük kadar değerli bir şey yoktur. Halkımız 
onun değerini çok iyi biliyor.

No Amerika no Rus çizmesi
Emekçi halkın bağımsız Türklyesl
Ne NATO ne VARŞOVA
Bağımsız, Bloksuz Türkiye
Türkiye Üçüncü dünya ülkelerinin yanında yer 

almalı onlarla evrensel mücadeleyi yürütmelidlr.

Geçtiğimiz günlerde Trakya bölge
sinde günün konusu olan ayçiçeği ve 
pancarda büyük zarar yaptığı söylenen 
tırtıl ilimiz ayçiçeği ve pancar bölgelerin 
de de Müdürlüğümüz Teknik elemanla
rınca aranmıştır. Aramalar esnasında za 
rarll tespit edilen Mudanyanın Çayönü 
köyünde 25-30 dekar, Karacabeyin Yol 
ağzı köyünde 500-600 dekar ayçiçeği sa 
hası'Teknik elemanlarımız kontrolünde 
teşkilatımızca alet yardımı yapılarak 
3.10.0 ilacı ile derhal ilâçlanmış ve haşe 
re bulunduğu yerde imha edilmiştir De 
vam eden aramalarımızda Karacabey de 
Nilüfer çayı vadisinde Canbaz ve Çeşni- 
gir köylerinde geç ekilen 2000 dekar ay 
çiçeği arazisinde haşere görülmüş, müca 
delesine derhal başlanmıştır. Müstahsil
lerimizin ayçiçeği tarlalarını gezmeleri 
haşere teshillerinde nümune alarak Zi
rai Mücadele Müdürlüğü veya en yakın 
Zirai Teşkilata mü ra çatları zorunlu ve 
haşereyi zararlı olmadan imha yönünden 
faydalıdır.

Ağustos ayı sebze müstahsillerimiz 
içinde yorucu geçeceğe benzer ; bir yan
dan mahsûllerini 3-5 gün gibi kısa ara
lıklarla hasat edip pazarlarken diğer 
yandan yaprak biti, yeşil kurt, bozkurt 
gibi çeşitli zararlılarla mücadele etmek 
zorundadırlar. Yeşil kurt ve yaprak bit 
leri için hasat devamlı olduğundan kısa 
zamanda etkili olup tesirini kaybeden 
Malathion, DDVP gibi ilâçlar kullanılma 
lı uzun zaman tesirli ilâçlar insan sağlı
ğı yönünden asla kullanılmamalıdır. Boz 
kurt tesbitinde kepekli yemlerle (Zehirli) 
mücadele yapılmalıdır.

İlimizde geçen yıl ilk defa görülen 
büyük üreme gücüyle kolayca çevreyi 
şarabilen patates böceği bu yılda Ada- 
köy, Isabey, Ağaköy, iğidir, Canbazlar 
ve Karahıdır köylerinde tesbit edilmiş

teşkilatımızın ilâç ve alet yardımı mü* I 
tahsil ve teknik elemanlarımızın çalışma 
larıyla yayılmadan kontrole alınmıştır. I

Elmalarımızda iç kurdu, kırmızı ö- ' 
rümcek, yaprak bitleri bu ayda görülen I 
ve müstahsillerimizcede bilinen zararlılar 1 
dır. Lâkin elma yapraklarını içten yiye- I 
rek tahrip eden, kurumasına yol açan I 
yaprak galeri kelebekleri (Münür böcek-1 
leıi) birçok müstahsilimizce tanınmakta! 
ve bilinmektedir. Elma ağaçlarımızı yap 
raksız bırakan bu zararlıya karşı elma 
müstahsillerimizin uyanık olmaları yap- I 
raklarıda bol miktarda beyaz elek şek-1 
linde benekli 1-1,5 cn.lik tahribat tesbi- 
tedince alacakları numunelerle Zirai Mü I 
cadele Müdürlüğüne müracaat ve tavsi-1 
yelerimize göre mücadele etmeleri gere-j 
kir.

Zeytinliklerimizde kara koşnil (Kara I 
hastalık) mücadelesi devam ederken güve I 
mücadelesi sona erer. Ağustosun ikinci | 
yarısında mahalli tedbirlerle takoz veya ! 
vuruk denen zeytin sineği görülncye baş I 
lar zeytin danesinde çekirdek etrafında . 
tüneller açan yağ miktarını düşürtüp I 
asit nisbetinin yükselmesine sebep olan I 
zeytin sineği zeytinlere sofralık özellik- i 
lerinide kaybettirir. Zararlı tesbitinde I 
ilaçlama ihmal edilmemelidir.

Havaların mevsim icabı çok sıcak i 
olması ilâçlamalarda müstahsillerimizin I 
çok titiz olmalarını gerektirir. İlaçlama I
lar mutlak günün serin 
pılması, sıçak saatlerde 
manialıdır.

Saatlerinde yı-1 
asla ilaçlama ol I

oldvğu kadar IGayemiz mümkün ___
az ilaçlama ile çok zararlıyı etkisiz hale I
getirmek temiz bol ve mahsul I
elde edilmesine yardımcı olmaktır.

Saygılarımızla

ŞİİR KÖŞESİ

Alin teri ekmeği gündeliğinden 
Geçirilir bir yeni tükenmez ihtiyaçlara

Ne zaman duysam şu mübarek 
Ağaran yeni günün sabah ezan sesini 
İçime anlamsız hüzün çökerek 

Beklerim günün kazasız geçmesini

Bir kadını bir erkeği duraklarında 

Tur yapçı vasıtası dağıt'© çavuşuyla 
Yuyarlcnır insanoğlu hayat sınavında 
Döner gider sonsuza acımasızlığıyla

ütü$en bir bir horoz seslerinden
Sıyrılıp başlanırken güncel uğraşlara Fikri ATE§
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Gemlik Satış Memuıluğunttm 
Gayrimenkul Salıs İlanı

üemllk tommuvı 
kulübü

Esas No.
1975/12

Deıntğ.mıı (Ku\aV>ûmuı) keryû Kia'ık ay

Gemlik İlçesi Armutlu Nahiyesinden Melek Uslu ve Süheyla 
Avukat Halil Sevmen tarafından Davalılar Armutlu nahiyesinden 
rican Necla aktuğ ve Behiye Sarıcan aleyhine açılan izaleyi şuu

Ay diner V ek illeri 
Mehmet Recep Şa
da vasinin yapılan

açık duruşması sonunda Sulh Hukuk Hakimliğinin 7.10.1974 tarih 1973/151 Esas ve
1974/266 Karar sayılı ilamla muris adına kayıtlı bulunan gayrimenkulun satılarak
hisselerin tefrikine karar verilmekle gıyabi hüküm taraflara tebliğ 
temyiz edilmediğinden hüküm kesinleşmekle satış talep edilmiştir.

SATILACAK GAYRİMENKUL *. Armutlu Nahiyesinin İskele

edildiği halde

mevkiinde
Recep Azıcan, ev ve dükkanı. Arkası Yol, Solu yol önü Yol ile çevrili 150 Metre Kare 
tarında Kahvehane ve dükkan Muris Ahmet Oğlu İsmail Hakkı Sarıcan adına 
nun 16.5.1951 tarih C: 90 Sahifa 79 da kayıtlı olup 500.000.00 TL. Beş Yüz 
Lira kıymet konulmakla bu kıymet üzerinden satılacaktır.

Genelkurul toplanlKU yüweti* hwrul* kazası Ua Wa y.l 
ertelenebilir. Ayııca yöweli* \eya denetim kumla karart 
ile Genel kuzu! olağanüstk toplantıya ça^nlaMa. . 
kurul üyelerinin 1/5 mn ineği urennede çenet hnm 

i olağanüstü toplantıya çağrılabilir Genel kuml 
l nezleme Kurulunun üyelerinin t O m» isteğine t ağ* 
l Yönelim Kurulu Genel kumlu olağan ustu topkant 
l çağırmazsa, üy elerin müracaatı üzerine * ahali*

Sağı 
Mik- 
Tapu

Bin

Hukuk hakimi üyeler içinde uç kı>ö\k hu ksyetı 
kurulu çağırmak üzere gürellendirebilir.

1 — Satış 12 / 9 / 1975 Cuma günü saat 15.00 den 15.15 şe kadar Gemlik Belediye l 
Müzayede Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
tahmin edilen kıymetin °/o 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmu
unu vs satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böye bir bedelle alıcı çıkmazsa cu 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 22 /9 /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.

Madde - 7 - GENKE KVJRUVAJN TOPUKKTtY h 
ÇAĞRILMASI •.
Genel kurul toplantısına katılacak üyelete toplantının 
yapılacağı yer. saat, ve gündem helistılssaaı şartıyla onan 
10 gün önceden mahallin iki gazete ile ılka »dı.cveh 

ı duyurulur. Bu duyuru halim mulhvye amirine hüduvlM. 
I Birinci Genel kurul toplanuaı detnakte hay ıth uy elesin 
\ yarısından bit fazla üyenin iştiraki ile açılır. Bu dutum 
\ üye isim ve imza listeaindan kongre başka»inin yapacağı 
l yoklama ile teıpiledilır. Ekseriyet aağlanaaaaaaa ıh.nv 
\ toplantı yeti, tarihi, gündemi xe ette .eme vabaplası V 

l listilmek şartıyla e naz 5 gün önceden mahalli ıkı gazete 
\ ilân edilir ve dutum teksas mahalli îAülki amitint 1

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi l 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa- l 
nş peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del* l 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış l 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibial acakklarla diğer ilgililerin (4") bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu

dirilir. Ganel kurul toplantıları b.t Aen İsıla e’ttVenemea 
İkinci toplantıda ekseriyet atanman, ybattım va deuetı^ 
kurulu üya sayısının iki katı üye sayısı ııa yetimin.

Madda • S - GENEL K13RAJL TGYLKST İSİNİM
I YAPILIŞI :
l Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve MaksiMn 
\ mülki amitine bildirilen yet gun ta saatte yapdıe 
l tİyeler yönetim kurulunca hatırlanan imza lıstemm amı 
\ ederek salona girerler. Ekseriyet sağlanamazsa i un 
\ bir tutanakla tespıtedılır. Toplantı ydnelım kumlu 1 
\ kanı veya vekili tarafindan açılır. Hükümet h.WDaw

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.

gelmemesi toplantıyı

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin göreoilinesi 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 iatiyenltrin 19751 12 sayılı dosya numara siyle me
murluğumuza başyurmalan ilân olunur.

7/ 8 11975

(îc. îf. K. 126 )

yönetil ve sekreterler tutanağı duncuUt vt, Mm 
birlikte imzalayarak yeni yönetim kumluna vttİMi

Hadde-9- KVKVL T0t\A5T
GÖRtŞtLBCEH KONVLKH .

‘ Genel kurul toplantısında aucgğ günle
l görüşülebilir Toplantıya katılan Vel«nn\|k9
\ ile gündeme konu ilave olunabilir.
\ Madde - U - CBSKL klZBVUJ
\ t

\ a- Dernek MpıWn>w se mı V V>*tü

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. müıakevraı. ıkımn Ttyn *uç\anw»’ 
bütçenin kabnYn 
tav»** tt^ıaam atlım nfenıç w

Gemlik Satış Memurluğundun Gaınmlııl 
Satış İlanı lavıiül v»ç.'xVv\t. O'in» uy* 't

Satış Dosya No, ; 1975 ı 10

Gazetemimizin 2. Ağustos. 1975 Cumartesi günü 110 sasısında ikinci sal »de
neşredilen Satış ilanındaki ikinci satış günü 20.9.1975 Çarçamba günü olnuyp15.91975 
Pazartesi günü olarak düzeltilmiştir ilan olunur.
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Gemlik Marmara Derneği kulübü Hiıamnamesidir
Yönetim kuruluna seçilenler üçgün içinde toplanarak aralarından Başkan, Başkanve- 
ki!i Muhasip veznedar ve sekreter seçerek görev bölümü yapar ve eski yönetim kuru 
lundr.n görevi teslim alırlar.

Madde-13 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :
a- Derneği (kulübü) temsil eder, b- Derneğin (Kulübün) gelir gider hesaplarını 

tutar, c- Gelecek yıla ait bütçeyi hazırlar ve genel kurula sunar, d- Kulübü yönet 
nıe yönünden dernekler kanununun tanıdığı yetkileri kullanır.

Madde 14 YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI: 
Yönetim kurulu istifalar sonucu boşalırsa yedeklerden sıra ile en çok oy alan yedek 
lerle noksanlık tamamlanır. Yedeklerinde getirilmesinden sonra yönetim kurulu yarı
dan aşağı düşerse mevcut kurul veya denetim kurulu isteği ile genel kurul olağanüs 
tü toplantıya çağrılır ve yeniden seçim yapılır.

Madde-IS DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ ;
Denetleme kurulu üç asil üç yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Genel kurul 
tarafından alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek, Derneğin 
hesap işlemlerini denetlemek ve bu huşuslarda genel kurula rapor vermek lüzumu 
haklinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak denetleme kurulunun vazifesidir

Madde-16- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ: Genel 
kurul toplantısını takiben yedi gün içinde Yönetim kurulu ve denetmenliğe seçilen
lerin listesini (Genelkurul sonuçları bildirimi) ile ve künyeleri ile birlikte mahallin 
mülki amirine yeni yönetim kurulu başkanı tarafından bildirilir. Bu bildirime yedek 
lerin de dahil edilmesi ğerekir.

Madde-17- Derneğimiz (Kulübümüz) yöneticileri kulübü temsilen tüzüğümüzün 
amacına uymıyan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamazlsr. Rejim, Dektrin veya 
ideoloji itibariyle kanunların yasak ettiği özel veya tüzel kişiler adına sözle ve yazı 
ile yönetici ve üyelerimiz yayın yapamaz, bildiri dağıtamaz, dernek mahallinde pat
layıcı, parlayıcı, kesici madde bulunduramazlar.

Madde-18- TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Gündeme alınan tüzük maddeleri genel kurulun 2/3 ekseriveti ile değiştirilebilir 
değişen maddeler mahallin iki gazetede yayınlandıktan sonra, mahallin enbüyük 
mülki amirine bildirilir. Bu bildirimin 15 gün içinde yapılması gerekir

Madde 19 DERNEĞİN (Kulübün) FESHİ ve FESİH KARARI SONUCUNDA 
MALLARIN TASFİYESİ :
Tüzüğün feshinde (18)ııci maddedeki tadil hükümleri uygulanır. Ancak birinci toplan 
tıda ekseriyet sağlanamazsa ikinci toplantıda ekseriyete bırakılmaksızın fesih kararı 
5 gün içinde mahallin mülki amirine bildirilir. Derneğin kalan mal ve paraları Ata
türk ilkokulu yöneticilerine resmen devredilir.

Madde- 20 Derneğin (Kulübün) GELtRLERİ :
a-Üye aidatları b- Lokaldeki çayocağı geliri c- Yardım ve bağışlar d- Dernek he 
şahına tsrtipedilecek balo ve konserlerden sağlanacak gelirler

Madde- 21 Dernek yönetim kurulu karan ite 
koçanlı ye müteselsil numaralı- olmak üzere makbuz ha* 
tinr. Cilt sayısı karar defterinde bulundurulur. Yöne
tim kurulu gelirlerini bu makbuz karşılığındı zağlar. 
Dipkoçanları devirteslim de hazır bulundurulur. İki yd 
saklanarak imha edilir. Sarf evrakları bir dosyada mn- 
hafaza edilir. Denetime hazır bulundurulur ibra sonatsa 
da iki yıl saklanarak imha edilebilir.

Madde-22 DERNEĞİN (Kulübün TUTACAĞI DFF 
TERLER:
ÜYE KAYIT DEFTERİ: bir dilekçe ile müracaat eden 
üyeler bu teftere kayıt edilir. Karar DEFTERÎ: Yöne
tim kurulu kararlan bu deftere yazılarak orada hazır 

ilunanlarca imza edilir. Bu işlemde tarih ve sıra nu
maralarına önem verilir.
GELEM GİDEN EVRAK KAYIT DEFTERİ 
Yazışmalarda kullanılır Gelen evrak kaydı yapıldıktan 
sonra ilgili dosyada saklanır Giden evrakın kopyasının* 
da saklanması gerekir Aynı şekilde kaydı yapılacaktır

GELlR GİDER KAYIT DEFTERÎ:
Sağlanan gelirler ile yapılan masraflar bu deftere «so
lüne göre işlenir ve her denetimde ibraz edilir Silinti 
yapılmaması esas tutulur.

KİSİN HESAP VE BÎLÂNÇO DEFTERÎ: 
Bir yıllık gelir ve gider sonuçları ile gelecek yıla devre 
dilen nakit burada gösterilir

DEMİRBAŞ EŞYA KAYIT DEFTERİ: 
Demirbaşlar bu deftere kaydedilir

Madde-23 Derneğin (Kulübün) tutacağı defterlerin 
behemehal noterden tasdikli olması gerekir Kasada aza
mi (500) TL. dan fazla para bulundurulamaz. Bunu ge
nişletmek genel kurul kararı ile olur paralar bankada 
saklanır Para çekimi yönetim kurulu kararı ile sapta
nan enaz iki üvenin imzası ile olur. Yetkililer -bankaya 
imza sirküleri ile bildirilir. BÎTTÎ

ZAYİ
Zonguldak trafik şubesinden almış oldu

ğum 9138 Nolu ehliyetimi kaybettim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.

7-81975 İbrahim OKTAY
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Sayın Gemlikli hanımlara büyük hizmeti
MARY QUANT Gosmetics’in güzellik uzmanları tarafın- $ 

M dan yapılacak olan cilt bakımı ve makyaj tekniği gösterisi || 
üçretsiz olarak

i KUAFÖR MİîHArın Salonunda | 
H 11-Ağustos-1975 ten 15-Ağustos-1975 tarihleri ara- kî
«sında saat 10-12 ile14-17 arasında yapılacağını duyururuz »

ADRES : Mürsel Kılıç
Kılıç Parfümeri MARY QUANT Cosmetics Yetkili Satıcısı
Hamam Sok No. 14 Tlf. : 813 Gemlik &

KAYIP
Gemlik Askerlik Şubesi Sağlık Muayene 

fişi kayıt defterinin 122 sırasında kayıtlı ölü 
P. Bnb, Ahmet Tevkik kızı Emini Doyuran’a 
ait sağlık cüzdanı kaybolmuştur.

Yenisi alınacağınd an eskisi geçersizdir 
Emine DOYURAN

Kamyonun Çarptığı 
İki İşçiden Biri ÖLDÜ

Orhangazi — Gemlik ara 
sında dün meydana gelen 
bir kazada. Karayollarında iş
çi olarak çalışan iki kişi ağır 
şekilde yaralanmış ve hasta- 
haneye kaldırılan işçilerden 
biri yolda ölmüştür.

Orhangazi istikametinden 
Bursaya gelirken kullandığı 
35 EN 323 plâkalı kamyonu 
il Karayolları işçisi Hamit 
Turgut ve Rasim Ballıya çar 
pan Hüseyin Çılgın, yaralılar 
dan Rasim Ballı’nın ölümüne 
sebep olmuştur.

Bu sabahki kazada 

4 KİŞİ ÖLDÜ J 
sa yönüne gitmekte olan 67 
AR 706 plakah kamyon önüa 
deki aracı sollayınca karş 
yönden Gemlik’e doğru gelen 
16 DL 1t6 plâkalı otobüs 
ile çarpışmıştır. Meydana ge 
len feci kazada kamyen şoic 
rü Mecit Ekşi (35) Otobüs 
şoförü Orhan Şen (37) ve 
kimliği bilinmeyen 60 yaşın
da bir kadın hemen öbnûşıür. 
9 kişi yaralı olarak DevM 
Hastahanesine kaldırılmış bir 
kişi de hastahanede ölmüştü
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Saat 24.oo ten Sonra Her Yer Jandarma ile Kapatılıyor

Kumlada Turizim

BALTALANIYOR
Küçük Kumla ca bu yıl 

başlatılan yeni bir uygulama 
ile saat 24.oo den sonra bu 
tün eğlence ve satım yerleri 
kapanlmaktadı r.

Turistlik bir yerde gece 
yaşantısının saat 24.C0 de 
bitirilmesine be’de sakinleri 
kadar gelen yabancı turistler 
ete hayret etmektedirler. Ülke 
nın hiçbir yerinde görülme
yen bu uygulama ile Gemlik 
ve Kıyılardaki turizm doğru
dan doğruya caltalanmakta- 
dtr.

Dinlenmek ve eğlenmek 
için yurdun çeşitti yerlerinden 
Kumla ya gelen turistler ” 
Kumla da bu yıl eğlenceye 
başlamadan her yer kapatılı-

Sana Yağı Almaktan Gelirken 

200 m.den Uçan 
Taksideki Gençlere 
Bir $ey Olmadı

Kumla Gemlik yolunda 
। 2C0 metreden uçan taksideki 
gençlere bir şey olmadı.

Evin Restaurant sahibi 
। Eyüp Korkusuz, Savcılık yaz
man: Fahrettin Uygun ve Dr. 
Azız Ataoğuz’un oğlu Cüneyt 
Ataoğuz 'un bulunduğu taksi 
Küçük Kumla dan sana yağı 
almaktan gelirlerken Hasana- 
ğa mevkiinde önüne ani çıkan 
minubüs nedeniyle tepeden 
2l0 metre aşağıya uçmuştur.

Tepeden uçan taksi 20 
den faz'a takla atarak kıyıda 
ki bir kayaya saplanmıştır. 
Arabarın içinden çıkan genç 
ter ''Ntsı’ kurtulduk- bizde şa 
şıyoruz" demişlerdir.

Hasanağa koyundaki bu 
*e bükeli bölgenin duvarla set 
v açılması başka kazaların ol- 
r -asını önleyebilir.

yor bizleri tavuklar gibi evi
mize kovalıyorlar’ demekteler 
ve Kumladaki bu uygulamayı 
"Kapalı sıkı yönetim” olarak 
adlandırmaktadırlar.

Apartman Bastı Otobüs Kaçırdı

Tabancan imz IMw Tarattı
Cevat Şen adındaki bir 

. zorba tabanca zoruyla gir
mek istediği eve giremeyin
ce Gemlik'i alt üst ederek 
Gemliklilere korkulu dakika
lar yaşattı.

Saat 10.oo sıralarında e- 
lincie tabanca ve bıçağı olan 

I Cevat Şen (39) Hamidiye 
Mahallesindeki Mahmetağa 

| Apartmanın 6. katındaki Fah- 
I ri Arguden’in dairesinin ka- 
| pisim çalmış, kapıyı açan Ar- 
j guden’in eşi Nesrin Argoden 

(19) silahlı ve bıçaklı zor- 
I bayla karşılaşmıştır

Sandık Seçmen Listeleri Askıdan Yarın 
İndiriliyor

12 Ekim 1975 Pazar gü
nü yapılacak olan M. Vekili 
ve senato seçim için ilçe se
çim kurulu başkanlığınca gö
revlilere verilen Sandık seç
men listelerinin tüm çoğalt
ma işlemleri 8. Ağustos 1975 
cuma günü tamamen bitirile
rek Seçim Büro Şefi Halit 
Korkusuz tarafından Köy ve 
Mahalle Muhtarlıklarına tes
lim edilmiştir.

Çoğaltılan sandık seçmen 
listeleri 10.8.1975 pazar gü
nü saat 09.00 da Muhtarlık- 
larca askıya asılmış olup bir 
h«f. askıda kalmıştır. 17.8.1975 
günü yarın saat 17.00 de as
kıdan indirilecek olan sandık 
seçmen listeleri 18,8.1975 pa
zartesi günü İlçe seçim ku

İlgililerin bu akıl almaz 
uygulamayı kaldırmaları Gem 
lik’in turizm yönünden yarar 
lı olacaktır.

Birden neye uğradığını 
şaşıran Nesrin Arguden kapı
yı kapamaya çalışmışsa da ba 
sarmamış ve evinin balkonuna 
koşarak İmdat istemiştir.

Kadını yatak odasına ka
patmak isteyen fakat bunda 
başarı sağlayamayan Cevat 
Şen heyecanlanarak apartman 
dan kaçmak istemiştir.
İŞE KADINLAR KARIŞIYOR

Nesrin Arguden’in imdat 
isteğini duyan alt kat kom
şuları elinde silahlı birinin 
merdivenlerden indiğini

D. S. 4 de

rulu başkanlığına tutulacak 
olan tutanaklarla teslim edi
lecektir. Askıda kalan sandık 
seçmen listelerine itirazlar ya
pılmış işe bu itirazları kurul 
toplanarak alınacak kararlar 
ile düzeltilecektir»

Bir hafta süresi oian dü
zeltmeler bittikten sonra İlçe 
seçim kurulu Başkanı Yargıç 
Ahmet Şeritçi tarafından gö
revlendirilecek olan memur
larca kart Yazım işlemine bağ
lanacaktır. Yazım bittikten 
sonra kartlar Merkezdeki seç
menlere posta vasıtası ile 
köylerdeki seçmenlere ise Köy 
muhtarlıklarınca teslim edile
cektir.

CHP İlçe Örgütü 
Sohbet Yemeği 
Düzenledi

Gemlik CHP İlçe Yöne 
tim Kurulu 23 ağustos gece i 
si EVİN Restaurant ta sohbet j 
yemeği düzenm iştir.

İlçe başkanlığından yapı 
lan açıklamaya göre Bursa 
CHP Milletvekilleri ve Sena 
törlerin de hazır bulunacağı 
sohbet yemeği için Bursa 
dan sanatkârlar tutulmuştur.

Gecenin iyi geçmesi için , 
çalışmalar sürerken CHP ilçe j 
yönetim kurulu üyesi Muşta | 
fa Özalp "CHP ye gönüi ve- I 
renler gecemizde bir arada । 
olacaklar, sohbet ederek ye- ; 
mek yiyeceklerdir" demiştir.

Halil SÖZER 
Hv. Korgenerali 
Oldu

İlçemiz Muratoba kö
yünden Arif Sözer'in oğlu j 
olan Hv. Tümgeneral Halil I 
Süzer Hv. Korgeneralliğe 
terfi etmiştir.

İstanbul Hava Harp 
Akademisi Komutanı olan | 
Halil Sözer'in terfisi ilçe
mizde sevinçle karşılanmış
tır.
Gazetemiz sayın Sözer’i kut 
lar, üstün başarılar diler.

Gemlikte Sana Yağı
Bulunmuyor

Yurt içindeki ekonomik : 
kriz gün geçtikç? büyürken 
istifç ilere de büyük işler düş 
düşmeğe başlamıştır.

Türk parasının değerinin 
düştüğü şu günlerde halkımı 
zın zorunlu besin kaynaklann 
dan olan bitkisel yağ darlığı 
yine başlamış ve SANA yağı 
piyasadan kalkmıştır, öte yan 
dan devlet işletmelerinde ya 
pılan Tekel filtreli sigara'an 
da kara borsaya çıkmış 750 
kuruşa satılması gerekli Sam 
sun ve Maltepe sigaraları 800 
850 kuruş olmuştur.

Sanat Okulu 
Beklerken

Gemlik’e İmam
Hatip Lisesi Açılıyor

MC Hükümetinin özel 
programı gereğince MSP ye 
AP tarafından verilen ödünler 
sayesinde yurdun çeşitli yerle 
rine 30 tane İmam Hatip Li 
sesi açılmasına karar verilmiş 
tir.

Milli Eğitim Bakanlığın
dan yapılan açıklamaya göre 
Marmara Bölgesinde Gemlik 
te açılacak olan İmam 
Hatip Liseleri bu öğretim yılı 
çalışmalara başlayacaktır

Gemlik’tiler yıllardan be 
ri ilçede yapılmasını bekledi! 
leri Sanat Okulu yerine İmam 
Hatip Lisesinin açılacağını 
duyunca şaşırmışlar ve ’bu 
hükümetten bu beklenirdi” 
demişlerdir.

Almanya’dan 
Dönen İşçinin 
Arabası Soyuldu

Hollanda’dan yıllık iznini 
geçirmek üzere Gemlik’e ge
len Zeynel Kızılarslan adında
ki bir işçinin kapı önüne park 
ettiği arabasından yaklaşık 6 
bin lira para ile pasaportlarını, 
evlenme cüzdanlarını, tapu 
senetlerini meçhul hırsızlar ca
mı kırarak çalmışlardır.

Arabasının soyulmasından 
senra şaşkına dönen Zeynei 
Kızılarslan, arabasını soyan 
hüviyeti meçhul hırsızlara ses
lenmiş ve «çaktığınız paralar 
ve eşyalar sizin olsun. Yalnız 
geri dönebilmem için aktığınız 
pasaportlarım ve diğer evrak
larım benim için çok öner- . 
Biraz insaf sahibi iseniz sizin 
işinize yaramayacak olan ev
raklarımı bana postateym veya 
gazeteye gönderin» demişti.

Hamidiye mahal
lesi Ilıca caddesinde 
Sal sokak No: 5 de oturan 
denli işçi, postacının yolun . 
gözleyeceğini belirtmiştir.
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DEMİRELİN 
ÇIKMAZI '

C.H.P. nin yedıbuçuk aylık hükümeti dönemin ı j 
I de vadettiklerini yerine getiremiyerek ülkeyi bir | I 
F bunalımlar ülkesi haline getirdiğimin» savunan Mil g 1 

। liyetçi cephe sözcüleri 4 aylık hükümetleri süresin f || 
i ce ne yapmışlardır ? 2 i

C.H.P. hükümeti döneminde Türk köylüsünün
I hakkı olan buğday taban fiatı saptandığında ; buğ 1! 

daya verilen 225 kuruşu yetersiz bularak 300 kuruş S 
olması yönünde demeçler veren sayın Süleyman 1

, Demirci kendi hükümetleri döneminde bunu 250 fi 
. kuruş olarak saptamıştır. Diğer yıllara oranla buğ S

day rekeltesinin daha fazla olmasına rağmen: dışa 3 
i rıdan beşyüz bin ton buğday ithal edeceğini açık- 3
• layarak buğday taban fialının daha alt düzeyde 1
' tutulmasına sebebiyet vermiştir sayın Süleyman S

g Demirel. Bcylec? Bazı çıkar çevrelerine kâr sağlarken, fi
Türk köylüsünü daha da mağdur duruma düşmüştür, » 
C.H.P. hükümeti döneminde emeğinin karşılığını ? 
alan Türk köylüsü M.C. hükümeti döneminde eme 1 

[ ğininin karşılığını alamamıştır.
Siyasal çıkarlarını devlet sektörünün yanında g 

İhiçe sayan M.C. hükümeti ; devlet üretimi olan de a 
mir, çelik ve gübre fiatlarinda hâzinenin zararı fi 
pahasına indirimler yaparak, halka yansımayan bu fi 
fiat indirimleriyle bazı kişilerin milyonlar kazanma fi
sini sağlamıştır. a

k Trakya bölgesinde yapmış olduğu konuşmasın fi
£ da küçük esnaf ve sanatkârların defter tutma zo- fi 

। runluğunu kaldırdık demesine rağmen, bu soruna 1 
, bir çözüm getirememiştir. fi

M.C nin Başbakanı Sayın Demirel, Türk dış fi 
। politikasını içine düştüğü çıkmazdan bir türlü kur | 
• taramıyor. Politikadan her zaman sonuca yönelir- g 
[ ken büyük veya küçük engellerle karşılaşmak ola- j 
* ğandır. Zaten yönetim, eldeki olanakları iyi kulla j 

narak engelleri aşma, yenme sanatıdır. ,«
Bu durumda bugün Demireliu karşısına dikilen । i 

engelleri becerikli dünya görüşüne sahip bir liderin 
yeni altermatiz politikalar bularak aşması doğal- 1 

• dır. ı

Sayfa 2 
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Avrupa Konseyi 
İnsan Haklan 
Komisyonu Kıbrıs’ı 
Ziyaret Edecek

Bu durumu müzakere eden 
Komisyon, konuvu yerinde 
incelemeye karar vermiştir. 
Bu arada her iki taraftsnda 
şahitler dinlenecek ve iddi
alar yerinde incelenecektir.

STRAZBURĞ (APM)- 
Avrupa Konseyi Insanhak- 
ları Komisyonu Eylül ayında 
Kıbrıs'a giderek Kıbrıs Rum 
yönetiminin Türkiye aley
hindeki iddialarını yerinde 
inceleyecektir.

Kıbrıs Bum yönetimi 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Adada însanhaklarına ay
kırı işlemlerde bulunduğunu 
ileri sürmüş ve Avrupa

Afrikada Kaynaşmalar
Angolada Durum Ciddi

LUANDA (APM) - Ba
tı Afrika ülkelerinden An
golada durum ciddiyetini 
muhafaza etmektedir. Af- 
rikaniu bu zengin ülkesin
de yabancılar ülkeyi terk 
etmektedir. Ülke zengin 
Elmas, Altın, Bakır mad-

Beers Conrolidated şirke
tinin elinde bulunan E İrası 
madenleri dünyanın en hö
yük elmas üreten teşekkü
lüdür. Dünya elmas üreti
minin % 14 ünü yapan De 
Beers Consolidated şirketi
nin bu ülkeyi terk etmeei- 
mubakkak nazarı ile bıra
kılmaktadır. Amerikan uy
ruklulardan büyük bir kıs
mı Vapurla Angoladan ay
rılmıştır. Bunu Diğer ya
bancı uyrukluların takibet- 
mesi beklenmektedir, Por
tekizli beyaz askerler he
nüz bu kıpırdanıştan ür
küntü duymadıklarını gös
termektedirler. Ama ne o- 
lursa olsun Batı Afrika üî-

însanhakları Sözleşmesine 
ve însanhakları bildirisine

delerine sahiptir. Angola
Kuruluş örgütü Caskito ken-

kzleri uyanıyor ve yakıt) 
bir gelecekte ülkelerindeki

uymadığını iddiaetmiştir. tini işğal etmişlerdir. De yabancıları çıkaracaklardır.

© © 'S ® ® oşiir feoşesı

Ve Demirel kendisini aşan sorunlarla başa çı
kamayacağını bile bile iktidar olmamın ve bu ik
tidarın içte ve dışta ülkeyi tehlikeye düşürerek 
sürdürmenin günahını boynunda taşımaktadır. Ben 
ce Kıbrıs sorununun gerek 1967 aralık ayında ve 
gerekse şimdi Demirel hükümetlerini aşması bir 
rastlantı değildir. Ama aynı kibri* sorunu bir Ece

DOSTLUK
Dostluk var yurdumda
Batıdan doğuya
Aradığını bulursun her kalpte
Aşktan sevgiye dostluktan kardeşliğe 
Bir Anadolum var benim 
İçinde yaşamayan bilmez 
Dertleri var bir yığın 
Ama sever her şeyi 
İçindeki ümit unutturur hüznü 
Aradığını bulamazsın dünyada 
Benim yurdumdan başka 
Kardeşlik yurdumda 
Sevgi yurdumda 
Kısacası
Bulamadığını dostluk 
Benim yurdumda

Oğrençi

Umutsuzluk Yasak
Hep böyle göreyim seni
Umutlu, yarına dönük
Gününe uygun yaşamınla
Hep böyle göreyim seni:
Sorunlardan

Uzak olma sakın
Sen bu çevrenin
Bu yaşam koşullarının insanısın.
Bizler.---
Biz ve bizim gibiler
Umutludur
Sen de
Umutsuz yaşamamalısın
Umutsuzluk yasak
Sen sorunların yarattığı
İnsansın

Salih ŞAHİN

vit hükümetini aşmamıştır.
Aslında olayların MC iktidarını aşması doğal

dır. Dış politika tutarlı bir dünya görüşünün ge
rektirmektedir. Oysa MC hükümeti dünya olayları 
karşınında bir görüşe sahip değildir. Başbakanları 
bile : sorunların kendilerini aştığını açıkça dile gc 
tirdığinc göre MC yöneticilerinin ne yapması gerek 
tiğini kendileri daha iyi bilirler sanırım.

Politikada engelleri aşmayı bilmiş liderler, bu 
sonuca zedelenmtmiş kişilikleriyle ulaşmışlardır.

Gemlik Umurbey Köyü örenler Mevkiinde Kayıtlı bulunan Parsel 2206 çeki yer 
Ülker Sivri Vekili Haşan Sivriye satılmakla 20 süre içersinde Satış bedeün' ödeme
diğinden ikinci Derece artıran Şenay Pehlivan Vekili İbrahim Pehlivana İcra t^a 
Kanunun 133 cü maddesi gereğince tebligat yapılmakla süresi içersinde Şenay Peh
livan vekilide alış fialının tutarı olan parayı satış memurluğuna tevdii etmediğinde»

Yücel ESEN
C.H.P. YÖn. K. Üyesi

yedi gün içersinde salışakaror verilmekle Mezkur gayri menkulün 20 S. I97S Çarşam
ba günü saat IS.oo de Umurbey Belediye başkanlığı müzayede salonunda açık c.t;> 
ma ile satılacağı ve en çok fiatı verene ihalenin yapılacağı ilan olunur.
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Suçlu Çoçuk

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

»S

Her Çeşit leyim trakeli
Kort Kartvizit ve

Kaıladıesleri i’e Hizmetinizde

ADRES
i

İstiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı Erol ve
. Hüseyin

No. 5 - Tel: 797 GEMLİK Güler

Çalar da biz■ çccuk'ar ecz 

Alabildiğine gCzal akılı çûç’i 

Ama yü.ek acısı dnrreian 

Boyun büküp sesizce az la ma i an

Cumhuriyet döremin- 
de Türk gençliğin:d sosyal 
ekonomik ve kültürel kal
kınmadaki önemi anlaşıla
rak ger.çîiğin eğitim vr öğ
renimine büyük lıız veril
miştir. Taklit, ezber ve ö- 
zentiden sıyrılarak Türk 
ulusunun kendi varlığım 
sürdürebilmesi ancak Türk 
gençliği tarafından yapıla
bileceği düşüncesi gittikçe 
benimsenmiştir.

Sorumluluğunun bilin
cine varmış dev
rimci bir gençliğin oluşma
sı Türkiye'nin yarınını gü
vence altına almaktadır. Fa
kat olanaklar zorlanarak 
gençliği daha yaratıcı, dü
şünmeye ve öğrenmeye daba 
istekli kılmak için çabala
rın dünya ülkelerine göre 
geri kaldığı defalarca kanıt
lanmıştır. Belki tüm dün

ya gençliğinden daha wrr- 
tir du-ûame w yaratana 
gücüne sahip olan Türk 
gençliği, becer i U. inin ye
terince değe:.« ı dır:.memesi 
sonucu yurt düzeyinde bek
lenilen hızlı kalkmana şer- 
ç ek le şt ir il em em ek te dır 
Spor, Sanat, Bilim, teknik 
sosyo ekonomik te kültü
rel konularda gerçekçi araş

tırma ve incelemeler yapılarak 
Türk gençliğinin sadece yü
zeyde kalan sorunları değil, 
asıl sorunları araştırılmalı 
ve hemen her alanda tam 
kapasite ile çalışmalar ya
pılmalıdır.

Gülmeyen çatışmayan 
bir gençlik değili yaratıçı 
güçlerin aydınlığında hem 
kişiliğini koruyan hem de 
çalışkan bir gençlik olma
lıyız.

KÖHGRE DUYURUSU I i
Şubemiz olağan kongresi 24 Ağustos 1975 günü 

saat 9.oa do Atlas Sınaması Salonunda Yasalar ve 
Anatiizüğ imiz uyarınca af ağıdaki gündem gereğine* 
yapılacaktır,

İlgililere ve Sayın üyoierimize duyurulur
PETROL - İŞ

GEMLİK ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
I- Yoklama re Açılış
2- Kongre divanı seçimi
3- Saygı duruşu
4 Konukların takdimi ra konuş'ne-arı
5- Yönetim. Onur ve Denetim Karnin Rapor

larının okunması
6- Raporlar üzerinde görüşmeler. tesit ve 

dilekler
7- Kurulların aklanman (ibrar)
S- Seçimler; a) Şube Başkent b) Şebu İdari 

Sekreteri c) Şube Mali Sekreter. d Şube Yöne
tim Kurulu e) Ş ıbe Onur Kurula f) Şube Denetim 
Kurulu g Merkez Genel Kurul delegeleri

9- Kapanış.
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Düğün, Nişan Sünnet törenlerinde

hizmetinizdedir
Eski Orhangazi Cad. No. 69/A GEMLİK

TEL : 363

Tabancalı Hırsız

ÇATAK 
TÜHAFİYE

Arguden Bağırıyor 
görünce sokak kapısını kapa
tarak dairesine kaçmış bu a- 
rada sokak kapısının da ka
palı olduğunu gören Çevat 
Şen ne yapacağını şaşırarak 
alt kattaki Nurettin Tuğcu’ya 
ait dairenin kapısını kırarak 
balkonundan sokağa atlamış
tır.
KOVALAMACA BAŞLIYOR

Durumu telefonla öğrenen 
Gemlik Polisi alarm haline 
gelerek olay yerine gitmiş ve 
Cevat Şen in peşine düşmüş
tür. Behçeliklere dalan zorba 
bu arada polise ateş açmış 
ve Umurbey altlarındaki zey
tinliklerden Bursa Yalova as
faltına çıkmıştır Bu sırada 
Adapazarı na gitmekte olan 
bir otobüsü havaya ateş ede
rek durduran Cevat Şen oto
büsteki 40 yolcuyada korkulu 
dakikalar yaşatmıştır.

Otobüs şoförüne "Yalova 
ya gideceksin” diye zorlaman 
sonucu 500 m. kadar hsa 
bir yolculuktan sonra otobüsün 
yakalanacağını anlayan zorba 
yola atlamış ve kendini izleyen, 
polise tabancasındaki son 
kurşunu sıktıktan sonra ya
kalanmıştır.

AÇLIK BAŞINA VURMUŞ

Gemlik lilere korkulu da
kikalar yaşatarak Gemlik’i alt 
üst ettiren zorba Cevat Şen 

Emniyette verdiği ifadesinde 
aç olduğunu belirtmiş ve "bir 
zamandır iş arıyorum bulama
dım aslen adapazarlıyım Bursa 

da iş bulamadım Gemlik e 
geldim Gemlik te de iş bu
lamayınca ne yapacağımı şa
şırdım ve hırsızlık yapmağa 
karar verdim. Açlık başıma 
vurmuştu ne yapayım" şeklin
de konuşmuştur.

Bayan çorapları Yazlık spor gömlekler İntrapon Bluzlar 
Trevera çeşitleri İç giysileri ERTAN Trikoları Örme iş intra- 

ponları Erkek, kadın giyim çeşitleri
Yeni Çeşitleriyle müşterilerinin hizmetine girdi

Muhtarlar
Toplandı

İlçemiz Köy ve Mahal 
le muhtarları dün akşam 
saat 20.oo de lokallerinde 
toplanarak kendileriyle il
gili sorunları görüştü.

Toplantıda alman ka
rarları basına açıklayan 
Dernek Başkanı Haşan Öz 
ler şunları şöyledi : «Top
lantı da yurt sorunlarını 
görüştük. Bundan böyle her 
ay toplanıp kendi sorunla
rımızı da görüşeceğiz. Yak 
laşan Milletvekili seçimleri 
nedeniyle derneğimiz Bur- 
sa'dan A.P Milletvekili ada 
yı olan Emin Dalkıran3! 
destekleyecektir. Ayrıca 
muhtarlar günden güne bü
yüyen Gemlik’te emniyet teş 
kilâtı ve Jandarmaya da yar 
dımcı alacaktır.» demiştir.

Mina Yağ Sanayii
Danimarka’ya 
Ayçiçeği Küspesi 
İHRAÇ Ediyor I

Gemlik Limanından Oo 
nimarka'ya Ayçiçeği kiis}» 
si ihraç edilmeğe başlan
mıştır.

Mina Yağ Sanayi tara 

fından 1,5 Milyon ton ay

çiçeği küspesi "BEHIAJAN’ 

adlı şilep ile Danimarkaya 

ihraç edilecektir. ilgililer

den aldığımız bilgiye göre 

küspe yem sanayiinde kul

lanılacak ikinci parti mal 

ihracıda 1976 Mart ayinde 

yapılacaktır,

GEMLİK KÖRFEZ
! KAYIP H

Bitlis Trafik Şubesinden aldığım 1821 n g 
I no.lu ehliyetimi kaybettim.
a Yenisini alacağımdan eskisi geçer* «
K sîzdir. 8 il

Maşallah ÖZAK n n

3&SC35S2E 3&Sl3£^a2

Gemlik Körfeze

Abone Olunuz

Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete
İLÂN ve ABONE

Resmi İlânlar tek sütun cm.si 20 TL.
Mahkeme ve icra İlânları sütun cm.si 10 TL.

Özel İlânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 20 6 Aylık 10 Liradır.

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.
SAHİBİ : EROL VE HÜSEYİN GÜLER
SORUMLU MÜDÜR : EROL GÜLER
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YARININ SPOR OTORİTESİ OLACAK
SPOR AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ HASANAĞA
tesislerinde kampa başladı

Bu yıl Ankara'da açılan 
Spor Akademisinin öğrencileri 
öğretmenleriyle birlikte Ha
sanağa Gerçiik ve Spor Ba
kanlığı Dinlenme tesislerinde 
kamp yapmağa başladılar.

Bir ay sürecek olan kam
pa Akademinin 51 öğrencisi 
katılmış, altı öğrencide Akde
niz oyunlarını izlemek üzere 
Cezayire gönderilmiştir.

Milli haltercilerimizden 
Mehmet Ziya A/aslar, Çınar 
Yazıcı Milli güreşçilerimizden 
Mehmet Uysal, Haluk Koç 
MilU Atletlerimizden Temel 
Erbek, Kemal Erbek ve Çi
mer Zengin in de bulunduğu 
kampta öğrenciler ikinci sö
mestre derslerini görmekteler 
ve sekiz saat çalışarak sınav
lara hazırlatmaktadırlar.

Kamp Müdürü ve akademi 
öğretim üyesi Hüseyin Çolak- 
oğlu çalışmalar hakkında şu 
bilgiyi vermiştir. "Milli sporcu 
lanmtzında bulunduğu kampa 
Akademi’nin iik yıl öğrencile 
fi 6 eksik ile katılmışlardır. 
Bunlardan 5 tanesi Cezayir'de 
Akdeniz oyunlarını izlemekte

CHP Bu Akşam 
Yemek Veriyor

CHP İlçe örgütü hu 
akşam saat 2l.oo de Evin 
Restaorant ta Sohbet Ye
meği verecektir,

Gemlik Burna ve öbür 
ilçelerden de gelecek parti 
lilerle Senatör ve Milletve
killerinin de katılacağı ye
meğin neşeli geçeceği sanı
lıyor.

dirler. 15 Eylül’e dek sürecek 
olan kampımızda Şubat ayın 
da açılan Akademimizin ikin
ci dönem dersleri görülmekte 
ve öğrenciler saat 8.oo den 
19.oo a dek ders yapmakta
dırlar. Hasanağa kam 
pında öğrencilerin hiç boş 
zamanı kalmamakta bol bol sı
navlara hazırlanmaktadırlar. 
Hasanağa tesisleri çeşitli fe
derasyonların yaz kış kamp 
yapması için ideal bir yerdir

Öğretmen Lisesini Kazananlar Belli Oiu
1975-1976 öğretim yı

lında öğretmen liselerinde 
öğrenim görecek öğrenciler 
için yapılan sınav sonuçları 
belli olmuş ve GEMLİK Lise
sinden sınava katılarak başa
rı sağlayan adayların adları 
açıklanmıştır

Kulüp Cinayetleri Serisinden 

Bir Kişi Baha Öldürüldü
1975 yılının ilk aylarında 

başlayan kulüp rakabeti seri ci
nayetlerine bir yenisi daha 
eklenmiş ve Tumba Ahmet'i 
öldürmekten zanlı olarak a- 
ranan Ömer Kösenin ağabe
yi Nihat Köse 17 Ağustos 
Cumartesi gecesi üç el aleş 
edilerek öldürülmüştür.

Kurşunlu Köyünde bir si-

Engürülü Ömer Yakalandı
9 Mart günü iskele Mey 

danında arkadaşlarıyla oturdu 
ğu bir sırada öldürülen Ah
met Deliçay'ın katili olarak 

ı aranan Ömer Köse (Engürülü 
Ömer) yakalanmıştır.

Altı aydır Gemlik polisi* 

Yalnız eksiklikler tamamlan
malıdır. Kampta bir doktorun 
bile olmaması, ilginçtir.

Hasanağa tesislerinde 
kampta bulunan Millilerimiz 
alet ve malzeme eksikliklerin
de yakınmaktalar ve gereği 
gibi antrenmanlarımıza devam 
edemiyoruz demektedirler. 
Günde on lira kişi başına 
ayrılan yiyecek parasını az bu
lan öğrenciler, gerekli besin.’ 
alabilmek için aralarında beşer

1975-1976 öğretim yılın
da Gemlik ten sınava katıla
rak başarı . gösteren erkek 
öğrenciler Çanakkale Gökçe
ada Erkek Öğretmen Lisesinde, 
Kız öğrenciler ise Bursa Kız 
Öğretmen Lisesinden okuya
caklardır.

tede gece bekçiliği yapan ve 
Ömer Köse’nin ağabeyi ol
maktan başka hiçbir suçu ol
mayan Nihat Köse sitenin 
bahçesinde görev yaptığı sı
rada bir taksiden açılan yay
lım ateşiyle üç yerinden ya
ralanarak olay yerinde öl-

D. S. 4 te

ni peşinde kaşturan Engürülü 
Ömer Kurşunlu da öldürülen 
kardeşi Nihat Köse’nin cena
zesine gelirken dört yolda 
kendi kullandığı 34 PH 299 
plakalı oto ile karşı yönden

D. S. 4 te 

lira toplayarak daha iyi gıda 
almaları için yöneticilerden 
yardım istemektedirler. Bu 
konuda konuşan Milli halterci 
M. Ziya Ayaslar. 'Bir sporcu 
günde on liraya doyabilir mi? 
İlgililer acaba günde on liraya 
doyuyorlar mı? Bunu aklım 
almıyor Bakanlık kamp yiyecek 
ödentilerini enkısa zamanda 
yükseltmelidir.’' demiştir

Sınavda başarı gösteren 
erkek öğrenciler Emin Akkaş, 
Tarık Kaplan, Gündüz Giray 
Gök, Güray Gürkaş, . İhsan 
Sel; Kız Öğrenciler Filiz Fidau- 
cı. Dilara Kırpar, Seher Bıçak, 
Yasemin Kahraman, Selma 
Mutlu, Halide özen.

İş Bankası
Yeni Binasına
TAŞINIYOR

Yapımı biten İş Bankası 
>'26 Ağustos 1975 tarihinde 
i yeni binasında hizmete açı- 
I lacaktır.

Üç kat olarak yapılan yeni 
ı İş Bankasının ait katı servis, 

ikinci katı servis ve üçüncü ka 
tı lojman olarak kullanılacak
tır;

Memur Alınacak
İlköğretim Müdürlüğün

de açık bulunan daktilo me
murluğu için bir erkek me- 

; mur alınacaktır.
D. S. 4 te

KARAKOŞNİL 
İle SAVAŞ 
BAŞLADI

Zeytin ağacı ve ürünün 
i amansız düşmanı olan Ka- 

rakoşuil hastalığı ile savaş 
başlamıştır.

Bu konuda bilgi veren 
îlçe Ziraat Teknisyeni 
Hakkı Çakır şunları söyle
miştir. 'Halkımızın kara has 

I talik diye adlandırdığı KA 
j RAKOŞNİL’in görüldüğü 

yerlerde sulu mücadele 
başlamıştır. Üreticiler has
talık görülen yerlerde ge- 

| rekli tetbirleri almalı ve 
। Ziraat Teknisyenliğine de 
| başvurmalıdır.' demiştir.

PETROL-İŞ
Yeni Binasına
KAVUŞTU

TÜRK - İŞ’e bağlı Gemlik 
Türkiye Petrol, Kimya, Azot, 

I ve Atom işçileri Sendikası 
| (Petrol - İş) bahk pazarı Be

lediye İtfaiye garajı karşısında 
yeni aldığı idare ve lokaline 
taşındı.

Yeni alınan bina hakkında 
bilgi ve.-en sendika başkam 
Mehdi Ağn suntan söylemiş
te, ” Petrol - İş Gemlik şubesi 

I için bir zamandır aradığız 
binaya kavuştuk ve sendAa- 

, mim mah yaptık. Yapıcım bi
rinci katında iki daire olan 
binanın bir dairesi idare binası 
öteki dairesi de lokal olarak 
kclianılacaktrr.”

Petrol - İş Send kasının 
yana Atlas Sınamasında ya
pılması gerekli olağan kong
resinde çoğunluk sağlana
mazsa, ikinci defa kongre 31 
Ağustos ta avnı yerde yspı- 
lacskör- Bu y»i çekiş
meli geçeceği sandan 
sendika seçimleri için dön gru
bun hazırlık yaptığı öğren
miştir.
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Kıyım, halkın egemen kişilerce haksız yere zor 
i durumda bırakılması olarak tanımlanabilir.

Kıyım için mutlaka egemenlik haklarını elinde 
| bulunduran bir sınıfın, bulanması gereklidir. Baş- 
| kalorinin egemenlik haklarını elinde bulunduran bu 
b sınıf sömiiru çarklarını kendinden güçsüz olanlara 
| sık sık kullanır. İşte her kullanış sonunda kıyım 
I ortaya çıkar. Bunu tarihin derinliklerinde her za- 
1 man görmek olasılığı vardır.

Orta çağ Avrupasında Derebeylerin kölelere 
I karşı davranıştan, senyörierin halka karşı tutumları 
| ezici, sömürücü, kıyıcıdır. Kuvvet dengesi mutlu 

i [ bir azınlığın elinde olduğu dönemlerde kıyım ve 
j ’ sömürüyü daha çok görmek mümkündür.

Osmanlı tarihinde devlet örgütünde işlenen 
► kıyımları soymakla bitiremeyiz. Özgürlük isteyen 
; yazarlara Kızıl Sultan Abdülhamit'in uyguladığı en 
‘ basit kısım Magosa Zindanlarıydı. Namık Kemaller, 
! Ziya Paşalar Teyfik Fikretler o günlerin yükünü 

üzerinde çekmiş düşünürlerdi.
Günümüzde de kıyım nsakinası sık sık işletilir.- 

| Ülkede’bu makinayı işletenlerin başında yönetime 
I [ sahip olan kişiler gelir. Ve kıyıma uğrayanlarda 

t yazarlar, öğretmenler, öğrenciler, memurlardır.
ı1 Cumhuriyet Türkiyeti tarihinde görmediği kıyımı 

; dört aydır, öğretmenler, memurlar üzerinde uygu- 
! luyor. Kendilerine Milliyetçi Cephe adini veren

I
 -Millilikle ilgisi olmayan- egemen sınıf devlet ka

demelerinde başarıyla hizmet gören memurları 
yerlerinden alarak kendi siyasal görüşlerini taşıyan 
ırkçı, mukadesatçı, fasist, kuyrukçuları devletin her 
kademesine yerleştiriyorlar. Görülüyor ki üst kademe- 

ğ lorda tamamlanan kıyım illere ilçelere değin uza- 
f nacak. Bu yüz karası tutum ne kadar devam edecek?

Diyelim kİ devletin tüm önemli yerlerine MC 
t nin ■militanları yerleşti. MC bir siyasi görüşü yan- 
< sıtan örgüt değil, içinde ırkçı, turancısı, mukadde

satçı, şeriatçısı, sermaye uşakçısı olmak üzere 
l birbirinden değişik düşüncelere sahip kişilerin bu

lunduğu uydurma örgüttür. Şimdi devlet kademe- 
‘ lerini birbirleri arasında paylaşan dört siyasi par- 
* tig yarın birbirine girmeyecekler mi. O zaman devlet 

l t kademelerinde bu kez yine kıyım başlaydk kadrolar 
! yine değlşicektir. Yalnız bu kez kıyım değil yağma 

alacaktır.
Konuya nereden bakılırsa bakılsın devlet me- 

! morlarını tedirgin eden kıyımların devam etmesi 
ı Türkiye Cumhuriyetinin temellerine dinamit yerleş

tirmektir. Gerçek anarşistler banka soyanlar do» 
ğil devletin varlığını yok etmeğe uğraşan kıyım- 
cılardır.

şiir köşesi
YAR

|ı Seni yosun kokan
Sıcak iklimli memleketlerin

| Yüksek okulları değiştirdi deyyolar
| Doğrumu yar
ı Oraları akşam bir başkaymış yar
। Unuttu kırık damlı karaköyü
i Hadi Karaköy neyse emme

İJ Seni de unuttu deyyolar
| Doğru mu yar
I Daha bir endamlı güzel olmuşsun
| Kızlar gorna çalarmış gapında
|l Elin para görürmüş mahkemelere de gedermişsin 

Hayırsızdan hayır ğelmez deyyolar
Doğru mu yar
Bak

I
Sana «yar» deyyom
Derim ya derim
Sevdim, inandım, tıpkı soğuk gecelerimin
Sert yamaçlarımın rüzgarları gibi

| Şenin halini boyalı dudaklı, boyalı gözlüler değil

Aypolar fotolar anlat-yar
Sözüm ona okumaya gidiyordun gurbete
Okul bitince alvercektin beni yanına 
Korulukta başın önünde, bıyıkların terli 
«Seni sana emanet ediyorum fatom» derken 
Ağlıyordun yar
Neyse
Seneler resimleri sararttı
Yanaklarım al al oldu
Saçlarım siyahlaştı
Daha bir başka geliştim
Geçen Zeyno'nun düğününde
Yaktım elimdeki kınayı
Özlemin bir başka yaptı herhal
Köyün de en güzel gizi deyyolar
Bir geliver, görüver be yar
Sende değişmişsin
Saçların sakalların uzamış

I Oralarda saç gırpan

Neyve re Sefeleıi f Temeyeia...
ŞÜKRAN BOZKURT 

Zir. Yük. Müh.

Bitkilerimizi, onlara 
arız olan hastalık ve haşe
relerden; kültürel tedbirler, 
biyolojik ve kimyasal savaş 
yolları ile koruyabiliriz, 
insan sağlığı ve çevre kir
lenmesi yönünden şüphesiz 
en emin yol kültüre) ted
birler ve biyolojik mücadele 
yöntemleridir. Bazen bu 
tedbirlerle hastalalık ve

haşerenin yayılması ve do- 
layısiyle zararını önlemek 
mümkün olmayabilir. Bu 
durumda başvuracaCağımız 
yol (bazı önemli kurullara 
dikkat etmek kaydiyle) 
Kimyasal savaş olmalıdır.

Bilindiği gibi, tarımsal 
savaşta kullanılan ilâçlalın 
hepside çeşitli derecelerde 
insan ve hayvan sağlığı yö

Ülkü YILDIRIM
Karaçalı Gençlik ve Spor Sak. Dia. Kampı

Osman Ağalar yokmudur yar
Bir özlemişim ki geligeliveriyon gözümün önüne
Emmini traktör ezdi
Anan ırgatlıkta öldü gelmedin
Böyük şehri namussuzluk dolu
Şaşırttı zahir
Gavurluğu öğrendi herifçioğlu
Anasını babasını unuttu kafir deyyolar
Haklısın unutmakla
Buralar irinli yaralar gibi
Buralar kurtlar kadar aç
Ayın onüçleri gibi uğursuz
Otlardan da mı körsünüz
Sevmekle inanmakla
Eyvallah demekle iş bitmiyor demiş
Devrimler ilkelerden bahsetmişsin
Anlıyamadım yar
Bak

Bana geçen gönderdiğin habardan
Sana heç bahsetmedim
lîUğraşım başka, mutsuzluğa gelin gider» demişsin
Bahseder miyim yar bahseder miyim
Beddua da etmem edemem ki
Tek dileğim sen mesud ol
Mutlu ol
Eğer olmazsan
Bilki kınalı ellerim bağrımda
«Ksf-y diye seni beklemekteyim

Belli olmaz belki sen dönesiye
Bu bekleyişim sona- erer
Bir yığın acılı toprak kul ir geride
0 zaman
Taşımdaki şu sözleri oku ve git
«Bir köy kızı ancak bu kadar sever var»

Nasırlaşmış yüreğin duyarsa dayanıl mazlığıtnı
Bırak gelmek için imeceyi
Fatonun gönlündeki bahar
Mezarındaki rüzgar sensin yar.

nünden tehlikeli maddeler 
dir. Bu ilâçların usulüne 
uygun kullanılmamalan, 
meyve ve sebzelerin ivice 
yıkanmadan yenmeleri tehli 
keli durumlar yaramaktadır. 
Ayrıca bütün uyarılara rağ 
me, bu ilâçlar bazı hailede 
çifçilerimiz tarafından evde 
ki haşare, bit, pire gibi pa

D. S. 4 <l«
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Basım islerinizde Tek felm
KO1RJF3E5K BASIMEVİ
Yeni Çeşit Düğün, Nişan, Kutlama ve Açılış

Davetiyelerini Sayın Müşterilerine Sunar

TEMİZ İŞÇİLİK 
ZAMANINDA TESLİM

Ü3TG1ÜN JFjtJVT

GENLİK KÖRFEZ
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete

İLÂN ve ABONE
Resmi İlânlar tek liıtun CB.M 20 TL

Mahkeme ve icra İlânları tütün emsi 10 TL. 
Öze! İlânlar pazarlıkla almâr.

Abone : Yıllık 20 6 Ayhk 10 Uradır.
Dış ülkelere, Yıllık ALvoe 30 TL.

RAHİBİ : EROL VE HÜSEYİN GÜLER 
SORUMLU MÜDÜR : EROL GÜLER

İdare Yeri : Gazhcne Cad. Şirin Patajt 
Dizgi ve Baskı : Körfez Basımevi • Şirin Paıejt 
TEL. : T9T — GEMLİK

Gemlik Asliye Hukuk 
Hekimliğinden İlan

Dosya NO 1975/244

Davacı Kurşunlu Köyünden Hatice Kara kaya Vekili 
Avukat Halil Seymen Tarafından Davalılar Hatme Kur
tul Köyü Muhtarlığı ile Kurtul Köyünden Alı Gülden 
Aleyhine açılan Tescil davasında.

1* Kurtul Köyü Köy içi Mevkiinde Doğusu Kadrıye 
Batısı Yol Kuzeyi Yol Güneyi Şevket Aralan ile çevrili 
Bahçeli Müştemilatlı Ev.

2- Kurtul Köyü Aşağıdere Mevkiinde Doğusu Ş«>« 
Batısı Dere Güneyi Dere Kuzeyi Mu-tafa Dinçer ile 
çevrili gayrimenkul.

3- Kurtul Köyü Köy üstü Bağ yeri mevkiinde Do
ğusu Kahveci Oğlu Batısı Beytullah Gürpınar Kaseyi 
Meryem Seymen Güneyi İbrahim Sevim ile çevrili gay- 
rimenkullerin Muris Hüseyin Ulutûrke ait olup veraset 
ilamı gereğince varisleri adına Tescili istendiğinden bu 
yer hakkında başkaca hak iddia edenler varsa üç av 
içersinde Mahkememizin 1975/244 Esas saydı dosyasına 
Müracaat etmeleri ilan olunur.

S Her Çeşit Zeytin Eteketi |

E Kari Kartvizit ve g
B Karladresleri MMİmzde |
1 ÂHES jj

İstiklâl Cad, Ali Şirin Pasajı Ero1 vo S9
. Hüseyin

& No. 5 - Tel: 797 GEMLİK Güler WR

Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliğinden İlan

Dosya No. 1975 196

Davacı Karvcali Köyünden t»zet I’ter. Sait llter, 
Mehmet Selamı llter vekilleri Avukat Halı* Seysaen ta
rafından Davalı Hazine ve Narh Köyü muhtarlığı aley
hine ikame olunan Tescil davasında.

Narh Köyü Hacı Abdi ağa Koyu mcvbınde Doğu* « 
Pakize Baykal Varisleri Batısı Rahim Noca. Kuşeyi Yol 
Güneyi Kumsala Pzralel Yar île çevrili ve 30 hân Hra 
değerindeki Zeytinlikia Maliki Haşan llter Davacılara 
haricen satarak ZiIIiyetKğinide devrettiğinden Babsvir 
Davacılar Adına tescili istenmektedir.

Bu gıyrimenkul üzerinde başkaca hak iddia edenler 
varsa üç ay içersinde Mahkememizin 1975/19b Esas sı
vılı dosvasına müracaatları ilan olunUr.
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Sebze Ve Meyveleri Yıkamadan Yemeyeli©
razitlere karşı kullanılmak
ta dolay isiyle ölüme kadar 
giden olayları üzülerek 
duymaktayız.

Kulandan ilâçların han 
gilerinin ne derece zehirli 
olduğu ve ilâcın kullanıl
dıktan ne kadar zaman 
sonra zehirliliğinin ortadan 
kalktığını bilmekte büyük 
fayda vardır.

Şu günlerde bağ ve 
bahçelerimizde meyva ve 
sebzelerin hesabı peyder- 
bey yapılıyor. Bu devrede 
sebze ve meyvelerdeki has 
talik ve haşerelere karşı

kullanacağımız ilâçlarlar 
kirliliği ve tesir sâraa e* 
az olanlanlar arasından 
çilmesi gerekir. Bada» 
bile, son ilâçlıma ile has© 
günü sırasında ilâcın cıs» 
ne göre beklenmesi soran j 
lu bir süre vardır. ilefUaap 
bir zehirlenme olayını p- 
venle önleyebilmek içm. 

çifçilerimiziff bei inilen be m 
relere uygun olarak harekat 
etmeleri gerekir. Bekle» 
bu müddet sonunda ney 
va ve sebzeler iyice yıkaa* 
madan hiç bir şekile yemi 
memelidir.

ÇATAK 
TUHAFİYE

M

W « te
Bayan çorapları Yazlık spor gömlekler İntrapon Bluzlar 

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

Yeni Çeşitleriyle müşterilerinin hizmetine girdi

Tevera gömlekleri 
ve Zet Kilorlu Çorapları

Ali ÇATAK
Gazino Sok. Kuyumcu Karşısı GEMLİK

E

Engüriilü Ömer 
Yakalandı
gelen bir kamyona çarpmış 
ve yaralı olarak kaldırıldığı 
hastanede kimliği saptanarak 
yakalanmıştır.

Hakında gıyabi tevkif ka 
ran olan Ömer köse kaldırıl
dığı Devlet hastanesindeki 
bakımı bittikten sonra Gem- 
lik’e getirilmiş savcılıkça hak 
kında soruşturma yapıldıktan 
sonra cezaevine gönderilmiş
tir. Gemlik cezaevinde bir 
gün kadınlar koğuşunda ka
lan Ömer Köse dün Bursa 
Ağır Kapalı Cezaevine nakle
dilmiştir.

Ömer Köse’nin duruşma 
sı Bursa Ağır ceza mahkeme 
sinde devan edecektir.

BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLN) 

müştür.
Gemlik polis ve jand®-1 

ma teşkilatının titiz arama 
sonucu Nihat Kösenin katf-l 
leri yakalanmışlar ve suçlan- 
nı kabul etmişlerdir.

Nihat Köse’yi arkadaş*, 
lan Bekir Toprakçı ve Abdul
lah Ballı ile öldürmeyi plan
ladıklarını belirten katil Ne
cati olur, savcılıkça yap-lan 
sorgularından sonra tutukla- 
narak cezaevine gönderilmiştt'

MEMUR ALINACAK

14. derecenin 2. kade
mesinden çalışmaya başlat»!* 
cak olan daktilo mcrrurta» 
için 3. Eylül 1975 çarsan*» 
günü saat 9 30 da ilkoğ>cM| 
müdürlüğünde sınav yzpâe* 
çaktır.

K 2^ Y I JE»
Konya Trafik Şu besi'-den aldığım 5o2Ö 

nolu ehliyetimi ve Çalışma karnesini key 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi geç»

sîzdir. Yılmaz ER BAY

YLKLMOIUR
Düğün, Nişan Sünnet törenlerinde

YAKAMOZU! I
hizmetinizdedir

ADRES: Eski Orhangazi Cad. 1
No. 69/A GEMLİK - TEL : 363 1
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30 Ağustos zaferinin 53. 
yıldönümü bugün bütün yurt
ta, dış temsrlcihkterânızde vs 
yavru vatan K.bns ta törenlerle 
kutlan ı yer.

İiçemizde bayram saat 
3.CC de top abştan mesiren 
düdüğü ite başiayecsktm Kay
makam, Garnizon Kumandam 
Belediye Bcşkar**-.,-! saat 2.30 
da Halk Kitaplığında kutlama» 
tan kabulünden sonra Ata nın 
anıtına çelenk konacak ve 
saygı duruşunda butunûlacak- Önceki bayramlardan bir

nında bayrama katılacak askeri 
birlikler ve ©kullar yerlerini al
mış olacaklardır Saat 10.00 
da Kaymakam, Garnizon Ku
mandanı ve Belediye Başkanı 
halkın da bayramını kutladık

Gemlik Belediyesi Haydariye Köyüne her yıl 50 bin lira verecek

İM Soyu TOzöslen Si sfp ila
HayMye liyö Bîihf Ssna 2?di

tan sonra Yüzbaşı Atalay Bay
raktar tarafından günün öne
mini bildiren bir konuşma 
yapılacak, bunu okullardan 
birer öğrencinin şiir okuması 
izleyecek ve geçit töreni ya

pılacaktır.
Gece yapılacak fener ela

yı ile Zafer bayramı kurisr-nvş 

olacaktır.

nr. Su sırada Cumhuriyet Ala-

te ve ÖğıeMe

Buy»! 15 Eylül 1975 günü 
açılacak ölen ş«.':ir ve köy 
Hkokul’a■: »çin yeni öğrenci 
kayıt işlemleri 1 Eylül 1975 
Pazartesi günü bulayacaktır.

1975 yılının Arştık ayına 
kadar 6 yaşmı doldurmuş olan 
öğrenciler oturdukları yere en 
yak n ilkokula nüfus cüzdanı, 
ve aşı kağıdı alarak velileriyle 
birlikte başvuracaklardır. Baş
vuruyu alan okul müdürleri 
öğrencileri okullarına kayde
decektir.

15 Eylül de açılacak olan 
İlkokullar için öğretmenler 8 
Eylül günü ilköğretim müdürü 
başkanlığında toplanarak <?ğî- 
ğm çalışmalarını gözden ge
çireceklerdir.

öte yardan halen üç 
öğretmeni olmayan Kız Meslek

görûnOm

Lisesinde ve G. Lisesinde kayıt 
işlemleri 15 Eylül 1975 tarihin- I 
de başlayacağı öğrenilmiştir.

K. M.L. Md. Yıldız Şeritçioğlu 
Pratik sanatlar sanat
lar va dikiş bölümleri öğret 
menlerinin ders dönemine । 
kadar atanmaması halinde 
bu bölümlerin kapatılmak zo-

D. S. 4 te

Seçim Yasasına 
Aykırılıktan
CHP Gençlik Kollarının
Afişleri Kazıtıldı

CHP. Gemlik İlçe Gençlik | 
örgütünce İlçenin çeşitli yer- j 
ferine asılan Gençlik Kolları

D. S. 4 te

Haydariye Köyü sınırların 
da doğan ve aksn Nacaklı 
Suyunun Gemlik’e akıtılması 
konusunda köylü ile Belediye 
arasındaki anlaşmazlık sona 
ermiştir.

Tek geçim kaynakarı 
^odunculuk olan Haydariye 
Köyü kendi köy sınırları için
de doğan Nacaklı Suyunu " 
Kendimize gerekli » diyerek 
Gemlik Belediyesine vermek 
istememiş ve bu yüzden be
lediye ile Haydanyeliler ara
sında anlaşmazlık çıkmıştır.

Belediyenin çeşitli yakla
şımlarına yanaşmayan Hr/de
riye’liler geçen hafta Köyle

Nezih Karpuzoğlu 
Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Oldu

Um ur bey Köyü Orta
okul Müdürü Nezih Kar- 
puzoğlu hafta içersinde Bur
sa Milli Eğitim Müdür Yar-

D. S. 4 tc 

rinde Belediye Başkanı İbra
him Akıt'la yaptıkları konuş
madan sonra har yıl köylerine 
Gemlik Belediyesince 50 bin 
lira yardım yapılması karşısında 
suyu vermeyi kabul etmişler 

dir. Bu konuda konuşan Belediye 
Başkanı İbrahim Akıt “ Hay- 
dariye'liler köy sınırlarından 
Gemlik’e akıtacağımız Nacak
lı Suyunun bütün bakım iş
lerini kabul etmişlerdir. Be- 

- lediye bekim masrafı olarak
her yıl Haydariye Köyü Muh
tarlığına 50 bin lira ödeyecek
tir. Odunculuktan başka ga
lin Gİmsyan Haydariye için 
bu güzel bîr kaynak olacakta" 

demiştir.
D. S. 4 de

| Petroîş' in 
3. Genel Kurulu

i Yarın Yapılıyor

TÜRK-tŞ’e bağlı Gemlik 
I Petrollş sendikasının 3. ola

ğan Genel Kurul toplantısı 
, yannn yapılacaktır.

Gemlik Viskoz, B.P ve 
j Orksan, Bursa Aygaz Dolum 

D. S. 4 te

Milletvekili ve senatör 
ÖN SEÇİMLERİ 
YARİN YAPILtYOR

12 Ekim 1975 günü ya
pılacak OİtU Milletvekili ve 
Senatör ara seçimleri ıcın 
aday adayLrı arasında ya- 

j na ön seçimler yann yapı- 
j laca k-tır.

D. S 4 ra
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Son günlerin en güncel olayı işçi eylemleridir. 
Ülkenin her yanında İşçiler grev ve direnişlerini 

I sürdürürken, işveren çevreleri bu eylemleri yasa 
S dışı gösterme çabasında olup suçu CHP ve beş sol
S partiye yüklemektedirler. Bu suçlamalar daha da 
| ileri giderek iki büyük partinin liderleri arasında 
■ söz düellosuna dönüşmektedir.

CHP Gene! Başkanı Ecevit işçi haklarını kısma 
B konusunda Cephe Hükümetini bazı işverenlere ce- 
R saret ve umut verici davranış içinde bulunduğunu 

belirterek cAsil kışkırtma işçi haklarıyla oynamak
tır, işçi haklarını kısmağa veya yozlaştırmağa kal
kışmaktır. Cephe Hükümeti bazı işverenlere bu konu
da cesaret ve umut verici davranış İçindedir» der
ken; A.P Genel Başkanı Demir el: «Ecevit olay çı
karanlarla, İşbirliği yapıyor. İşyeri işgallerini ve 
tahriplerini yasalara saygılı olarak göstermeğe 
devam ediyor» demektedir.

Bu tür suçlamalarda bile her iki partinin da
yanak noktalarını görmek kolay oluyor.

Bugün bir İşçi sınıfı partisi olmayan sosyal 
demokrat CHP İşçi . sınıfı haklarını savunmağa 
çalışırken kendini "fukaralı, işsizlik ve çaresizliği 
yok edecek*' tek parti olarak gören AP farkında 
olmadan sermayenin sözcülüğünü yaptığını ortaya 
koymaktadır.

Son günlerde işçi eylemleri artıyor, artacakda.
Bir yıldır sıkıyönetim uygulamaları ile durdu

rulan grevler devamlı işçilerin aleyhine işlemektey
di. Bugün sıkıyönetimin kalktığı illerin 49 işyerinde 
grev vardır. Ve bu grevlerin 48 tanesi DİSK'e 
bağlı sendikalarca İşçi haklarını elde etmek için 
yapılırken Türk-iş Genel Sekreteri Sadık Şide 
«grevler ve direnişler İşçi hakları aleyhine oluyor» 
diyerek grev kırıcılığ yapmağa çalışmaktadır.

Bu sözün Türk Sendikacılık tarihinde iyi değer 
lendlrllmesl gereklidir.

Görülen bir gerçek Sendikal rekabetlerin 
gittikçe artmasıdır. İşçilerin büyük kitleler halinde 
sendika değiştirmeleri ki bu büyük bir uyanıştır - 
bu rekabeti hızlandırmaktadır.

Sendikalar işçi haklarını elde eden ve koruyan 
demokratik kuruluşlardır. İşçiler, hakları elde et- 

; ma, Işçl-lşveren ilişkileri karşısındaki tutumları ile 
[ işçi sınıfına ihanet etmeyen sendikaları tanımalı 

ve o sendikalar etrafında kenetlenmelidir.►
İşçiden yana görünüp işçiyi sormaye'ye satan 

sendikalar işçi uyanışı karşısında yok olacaktır.

önemli bir seçimin arifesinde olan Gemlikli 
İşçi kardeşlerimiz daha uyanık, daha bilinçli ol
malıdırlar.

Iı

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

şiir köşesi
BOZUŞ SÜIEH

Bir göçtür

Sürüp gitmekde
Köylünün, kentlinin 
Bir damla umut
Koparıyor onu yerinden, yurdunda
Bir harekettir başlıyor 
sömürgüye* sömürene doğru-
Gel gardaş gör 
Türkiye*..
Süslü sözlerle anlatılan
Türkiye değil.
«Bir başkadır benim memleketim» 
İşvereni güçlü
Bir başkadır
Benim memleketimin işçisi
O İşçidir ve işçi kalacaktır
Bir başkadır benim köylüm
Hastası köy yollarında ölür

Mutlu düzen, 
Dedikleri bu 
Bozuk olmayan.

Bir düzen isliyoruz 
Halka» emeğe yönelik 
Bir Türkiye istiyoruz

Salih ŞAHİN

MOR BAHÇELER
içindeyim
Menekşe kokulu 
Mor bahçelerin 
Boynu bükük 
Güller bana yabancı 
Gömülmüş hatıralarıma 
Anlata bildiklerimin 
Kalmamış hiç bir izi 
Ne de ilâcı 
İçimde bir boşluk 
Alabildiğine sonsuz 
kendimden geçmişliğime coşar 
dolu dizgin
Yaşamak yılları 
$imdi ben onsuz 
Meçhulde 
Yitkin ve bitkin

Fikri ATEŞ

dış haberler
' Etyopya’nın Devrik 

İmparatoru 
| Haile Selâsiye 
I 225 Milyar Liralık 
' Servet Bıraktı

ADDÎS ABABA - Et- 
yopyanm devrik imparato 
ru Haile Selâsiye'nin 15 

। milyar dolar (yak. 225 mil 
j yar TL.) tutarında bir ser 
I yet bırakarak öldüğü açık* 

ianmıştır. Sel&siyenin ser* 
1 vetinin 3 milyar dolarlık 
i (45 milyar TL.) kısmının 
I iogilis Batı almanya ve 
I Amerikan bankalarında yat 
i makta olduğu bildirilmek* 

tedir.
İngiltere'de yayınlanan 

{ «Daily Telepraph» gazetesi 
| de Selâsiyenin İsviçre bank

alarında 400 milyon dolar 
I (6 milyar TL.) tutarında 
i bir serveti olduğuna yaz* 
| mıştır.

Doğum Kontrol 
Hapları 40’ını aşkın 
kadınlarda Kalp 
Hastalığı Yapıyor

ABD Gıda ve İlâç Dai
resi Sözdüsû, yaşı 40'1 aş
kın kadınların doğum kont* 
rol haplarını kullanmamaları 
gerektiğini bildirmiştir. Söz* 
cü, 40'mı geçkin kadınlarda 
bu hapların kalp hastalık
larına yolaçtığını söylemiştir

Hapı kullanan yaşları 
40 ile 44 aralarındaki ka
dınların kalp hastalığına 
yakalanma ihtimallerinin hiç 
kullanmayanlardan 5,7 defa 
fazla olduğuna işaret edil
miş ve konu ile ilgili uyar
ma yarım milyon doktor, 
hemşire ve diğer sağlık il
gililerine gönderilmiştir.

Yaşları 30-39 arası olaa | 
kadınlardan hap kullanan* ı I 
ların kullanmayanlara oran
la kalp hastalığına yakalan* I j 
maları tehlikesi üç defa I 
daha fâzladır.

Ayrıca Gıda ve ilâç | 
Dairesi, bu bapların satıl- I 
dığı kutuların üzerinde bu- i 
tunan yazıları da değiştirmek | 
kararındadır.

6EMÜK 
Körfeû | 
Okuyınu 
Okulunuz 
VE 
Köylere 
6ÖNDERİHİI



30 Ağustos 1975 —Cumartesi

gemlik
körfez MM»»mM(>UMCHmnt <s—&•&—

Sayfa 3

Sen şûnlerde yaygınla
şma *W* grev Un konusunda 
çeşidi çe*relerdc değişik 
vurum ve tepkilere rastlan* 
«aktadır Kuşkusuj her 
verde işçi eylemlerini doğu 

nedenler başka nitelik 
tedır Tüm işçi ey teinlerini 

i aysa sebebe bağlamak ; suç 
Inmak veya haklı görmek 

| yanılgı ulur Her işçi-işveren 
I aniaşmaalığıaı somut koşul 
Iiari içersinde değerlendirip 

uiteLğ’.m belirlemek daha 
ı doğru bir yöntem olasılı- 
dır-

Bir ülkenin sosyal ya- 
| ma* işçi hareketini büyük 

: ûıçüde etkiler sosyal yapı
mız m işçi hareketi açısın
dan yaşadığımız gündeki 

: sorunları ve daha çok auku 
ki, ekonomik, sosyal engel 
feri ile ilgileneceğiz.

Sosyal yapımızın işçi 
hareketi karşısına diktiği 
ferkuki engeller aslında bir 
ueteraızlık ifadesidir, özel- 

, kile işçi hareken için Ana 
yasa ca casralmiaıı gelişme 

; ortamı, ou ortaau yarata
cak vasalarca eksik kalmış

Kongreye Giderken
Ali ÇAĞ

tır. İşçilerin örgütlenme 
olanakları sinirli tutulmuş 
ve bütün anti-demokratik 
baskılardan arınmamış bîr 
iş dünyasında işçilerin dü
şünce bağımsızlığına sahip 
olabileceği var sayılmıştır. 
Bu gerçeğin en açık örneği 
sendikalar kanunun da görü 
lür. Bu kanun işçilerin sen
dikalaşma konusunda tam 
bîr özgürlükle davranmala
rı ve sendikalara girmek 
konusunda hiçbir baskı ile 
karşılaşmama görüşünü sa 
vunur. Oysa işçiler böyle 
bir olanağa sahip değildir 
ler. Çeşitli işveren baskıla
rına ksrşı durma olanakla
rına da sahip değildirler. 
Kısacası işçi sendikalaşma 

konusunda karar verirken 
özgür bir seçme yapmak 
durumunda değildir.

İşçi hareketini engel
leyen ekonomik engellerin 
en önemlisi kuşkusuzki iş
sizliktir. Sendikal hareket 
bir iş düzeni içinde çalışan 
insanlarca yaratılır. İşsizlik 

çalışanların karşısına dikilen 
en güçlü yıldırma silahıdır. 
İşinde atılma korkusu ile 
eli kolu bağlanan işçi, sendi
kaya girme veya sendika 

seçme özgürlüğünden elbette 
yoksundur. İşçi ücretlerinin 
yetersizliği tasarruf imkan
larını yok etmekte, dolay» 
siyle işçinin her gün çalış

masını gerektirmektedir. 
Böyle bir zorunluğun yani 
ekonomik güçsüzlüğün, çoğu 

kez direnmesi gereken işçinin 
hareketini engelleyeceği açık 
tır, Sendikalarında yeterli 

gelir kaynaklarına sahip ol
mayışı bu tür direnmeleri 
engellemektedir.

Türk işçi hareketinin 
en büyük engellerinden biri 
de sosyal engellerdir. Kamu 

oyunun çeşitli olaylar kar
şısında tepkileri işçi hare
ketini büyük ölçüde etkile
miştir. İşçi hareketinin en 
büyük direnme aracı olan 

grev bile yakın zamanlara 
kadar işçi için bile sevim
siz bir olaydı. Daha doğru
su korkulan bir araçtı. İşte 
bu korku; işçiyi kendi ken

dinden korkan bilinçsiz bir 
yaratık haline getirmiştir 
sosyal dayanışma bilincine 

ermemiş kitlelerin grevden 
bazı sıkıntılara karşı dur
ması da eklenince grev ta

mamaları halidir, işçilerin 
içinde yaşadıkları ortamda 

mamen korkulan bir araç I 
haline gelmiştir.

Kısaca işçi hareketini I 
engelleyen neden elbetteki | 
işçilerin bir örgütlenme ve | 
direnme bilincine sahip ol- I 

karşı durma eğilimi bu gü i 
ne değin toplumun bütün ; 
güçleri iîe baskı altında | 
tutulmuştur. Sosyal, huku- j 
ki ve ekonomik engeller İ 
maddi gelişmenin olanakla I 
rını yok enreken manevi 1 
gelişmenin imkanlarını da 
sınırlandırmıştır. Böylece 
örgütlenme ve direnme ye- . 
teneğini de yitirmiş veya l| 
zedelemiştir işçinin.

Bugünlerde grevin ka
nun dışı sayılması ve her 
direnmeyi haklıda olsa hak j 
sızdır diye kovuşturma 
açan resmi görevliler ; is- j 
yancı nitelik taşımayan ve 
devlet güçüne saygıyı ilke | 
edinen Türk işçisini daha • 
büyük haksızlıklarla karşı t 
karşıya bırakmıştır.
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eski şeklî

ırihde yapılan olağan genel 
tüzüğümüzün birinci maddesi

dds 1 - Derneğin adı : Gemlik yüksek Tah- 
be Der a eği d ir.

Madde :

Y» Ö. Ö. D. S

fjlkd Ocaklar» Gem.ik Sobesinin 2. normal il 
kongresi 7. Eyiül 1975 pazar günü saat 21.00 de w
BaLkpaMn Dernek Lokalinde yapılacaktır. Üycie* 
rimize doyurnin t. H

G Ü ND E M
1 " ve yoklama
2 - Diva» Başkanı Seçimi
3> * Faaliyet Raporucoo okunması
4 * « < tenkidi
5 * Hesap < ibraı
4 ' F-’ki Yönetim Kornlonun ikrai
7 Yeni « t Seçimi
8 - Ditekler ve konuşmalar
9 *
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Nacaklı Soyu
E®

istiklâl Cadâesate insatnı

Ödemede Kolaylık Gösterilir.

Kâptaçları ihale edilen 
Nacaklı Suyunun 15 Eylülde 
de su yollan ihalesi yapılaca
ğı ve, 1975 yılı sonuna ka
dar açılan su yollarının 7 km. 
si döşenerek, 1976 yılının 
Ekim ayında suyun Gemlik'e 
akıtılacağı öğrenilmiştir.

Nacaklı Suyu hakkında 
konuşmasına devam eden 
Akıt daha sonra şöyle demiş
tir. " Bugüne kadar yal
nız 60 bin lira proje çizimi- 
ne harcama yapılmıştır. Önü
müzdeki günlerde 2,5 milyon 
liralık boru ihalesi yapılacak

tır. 2,5 milyon liralık harcama 
elimizde mevcuttur. Bugüne 
kadar su konusunda yardım- 
larını esirgemeyen Sayın Gem
liklilere teşekkür etmeği bir 
borç bilir gelecek yardımlarla 
soyumuza daha kavuşacağı.T.ı- 
zı hatırlatırım.”

Futbol çağasının birinci 
ihalesinin yapıldığını da belir
ten'Akıt, "gençlere müjdemi 
vereyim en yakın zamanda 
futbol sağasım istedikleri şe
kilde emirlerine sunacağım* 
demiştir.

Müracaat: 491 Gemlik Cenkçiler İnşaat 
10746-11890 Bursa AbdfiJkadir Cenkçiler ve Ort.

İnşaatçı ve Soğuk
Demirciler

M

BORUMSAN JE’JROlFjtJD 
FÎATLARIMIZI

AÇIKLIYORUZ
10X10X1 = 3.50 30x30x1 = 8.10
20X10X1 sa 4.50 2ox4ox1.2 = 9.oo
30X10X1 aa 500 25x4 ox1,2 = 1o.65
30X20X1 = 6.25 4ox4ox2 = 16.1 o

ALTAN TİCARET - TEL : 281 - No. 49 GEMLİK

ön Seçimler Lise Kalorifer Yapımı 
İhale Ediliyor.

IMIIIII m mı T-arHI1 W  

iiK ve Orta öğretimde Kayıîtaı
runda kalacaktır’' elemiştir.

Kız Meslek Lisesi ve 
Gemlik Lisesine yeni kayıtlar 
için aranan koşullar şunlardır. 
Diploma, nüfuz cüzdanı, 6 
fotoğraf, iki zarf 4 adet 100 
kuruşluk pul, kayıt bildiriği

din dersi izin kağıdı, dosya 

(okuldan alınacak) orta boy 
sarı zarf, sağlık kağıdı ve aşı 

kağ ıdı. Okula ara verenler 
için ayrıca iyi durum kâğıdı 
aranmaktadır.

Petro-İş’ İn 3. Genel Kurulu Yarın Yapılıyor
Yarın Atlas Sinemasında 

yapılacak olan Genel Kurula
ve Mudanya Türk Petrol, 
Petrol Ofisi işyerleriyde örgüt
lenmiş olan Petrol-lş Seneikası 
1972 yılında 2. Genel kuru
lundan sonra yarın 3. Genel 
Kurul toplantısını yaparak Şube 
başkanı, idare sekreter. Mali 
sekreter, yönetim kurulu, de
netim kurulu ve merkez genel 
kurul delegelerini geçecektir.

Nezih Kaıpuzoğlu
dımcılığına atanmıştır.

Bir zamandır beş olan 
Bursa Milli Eğitim Müdür
lüğü görevine atanan Bakan
lık müfettişlerinden Recep 
Çapın göreve başlamadan 
emekliliğini istemiştir. Re-

Düzeltme : Birinci Say
fadaki Yıldız Şeritçioğlu adı 
Yıldız Şiretoğlu olarak dü
zeltir.

Türk-lş’ e bağlı çeşitli sendi

kaların başkanlarının katılacağı 
öğrenilmiştir.

Üç listenin seçimlere ha- 

landığı Ger.el kurulun çe
kişmeli geçeceği beklenmek
tedir.

cep Çrpm’ıu göreve başla
maması ile yîae boş kalan 
Milli Eğitim Müdürlüğüne 
eski Bursa Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı, Denizli 
Milli Eğitim Müdürü Yusuf 
Şahin getirilmiştir.

Nezih Karpuaoğbma 
yeni görevinde başarılar 
dileriı

Siyasi partiler köy ve 

mahalle delegelerinde seçi

lecek olan aday adaylarına 
ait seçim tutanakları İlçe 
Seçim Kurula tarafından 11 
Seçim Kuruluna teslim edi
lecektir İl seçim kuralların

ca açıklanan kesin sonuç

lardan sonra adaylar durum

larına göre 12 Ekim Seçim

lerine katılacaklardır.

Gemlik te ön seçimler 
yarın Şehit Cemal İlkoku
lunda saat 8.Ö0 den 17.00 

ye kader «Örecektir.

Gemlik Lisesi 2. Binasının 
kalorifer teşkilatının yapımı ve 
onarım giderleri için ihale 
yapılacaktır.

Yapım için 31. 189.00 
TL. ödenek geldiği, emanet 
usulü ile yaptırılacak onarım 
işi için kurulan komisyonu da 
6. 9. 1975 günü 14.30 da 
lise de toplanacağı öğrenilmiş

CHP Gençlik Kolları
afişleri kazıtılmıştır.

Seçim yasaklarının başla
ması ve bundan sonra asılan 
afişlerin yasalara uymadığı 
gerekçesiyle ilçenin tüm di

milerine asılan afişler sauoMc 
emriyle kazıtılmıştır. öte yan
dan seçim yasalarına muhale- 
yetten üç deva açıldığı öğre
nilmiştir

Satılık Telefon Mür. t K. Gazetesi Tel.; 797


	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\2 Ağustos 1975\2 Ağustos 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\2 Ağustos 1975\2 Ağustos 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\2 Ağustos 1975\2 Ağustos 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\2 Ağustos 1975\2 Ağustos 1975 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\9 Ağustos 1975\9 Ağustos 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\9 Ağustos 1975\9 Ağustos 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\9 Ağustos 1975\9 Ağustos 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\9 Ağustos 1975\9 Ağustos 1975 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\16 Ağustos 1975\16 Ağustos 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\16 Ağustos 1975\16 Ağustos 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\16 Ağustos 1975\16 Ağustos 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\16 Ağustos 1975\16 Ağustos 1975 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\23 Ağustos 1975\23 Ağustos 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\23 Ağustos 1975\23 Ağustos 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\23 Ağustos 1975\23 Ağustos 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\23 Ağustos 1975\23 Ağustos 1975 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\30 Ağustos 1975\30 Ağustos 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\30 Ağustos 1975\30 Ağustos 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\30 Ağustos 1975\30 Ağustos 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\8. Ağustos 1975\30 Ağustos 1975\30 Ağustos 1975 Sayfa 4.JPG

