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l.P si İlçımizde Kapalı salon ve A;ık Hava loplnniıları Yaptı

* M. AKGÜN ”4-p si Demokrat 
îMJ Partinin ta Kendisidir,, dedi

A. P İlçe Başkanı Haşan Dillioğlu «İktidara

A.P li Konuşmam Bursa 
Senatörü I. Sabri Çağlayangij 

görülüyor.

Teravi namazının dağıl
masından sonra başlıyan 
toplantıda ilk konuşmayı 
İlçe Başkanı Haşan Dillioğlu 
yapmıştır. Dillioğlu konuş
masında A.P nin ilçeye yap
tığı hizmetleri anlatmış ve 
1973 yılında Pcstahanenin 
ihale edeceğini, 1974 yılında 
yeni Hükümet Konağının 
plana alındığını, Hastahane 
çalışmalarının ise devam

A.P Geçtiğimiz hafta 
içersinde açık ve kapalı sa
lon toplantıları düzenlemiş
tir.

Bu toplantıların ilki 
iskele meydanında olmuş
tur. Ve toplantıda Bursa 
Senatörü Ihsan Sabri Çağ- 
lıyangil, Bursa Milletvekili 
Mustafa Tayyar konuşmalar 
yaparak A.P sinin politik 
tutumun 1950-60 dönemini 
\c >960-71 dönemini dile 
getiren konuşmalar yapmış
lar. Tüm suçun 1971 Ana
yasası olduğunu bu anayasa 
ile hiç bir iş yapılamıyaca- 

Binı, belirtmişler ve A.P si 
İktidara gelirse ilk işi Ana
yasayı değiştirmek olacağını 
töylemişlerdir.
ıhaı n Sabri Çağlıyangil da
ha çok A.P nin ekonomik 
tutumu üzerinde durmuştur

14. Ekim 1973 günü saat 
8.30 da Balıkpazarı kahve-

" ettiğini belirttiği konuşma* 
sında inşallah hastanenin te
meli A.P iktidarı zamanın
da atılacaktır demiştir.Da
ha sonra D.P nin tutumu
nu kınamış. A.P nin çıkar
dığı siyasi affı istismar et
tiklerini öne sürmüş Demok

ratik partinin Demokrat par
tinin devamı olamıyacağını 
A.P nin temelinde şehit ka-

nı olduğunu söylemiştir.
ikinci konuşmayı Bur

sa A.P İl idare Kurulu Üyesi 
Mustafa Akgün yapmış 1950 
60 dönemine değinmiş ”A.P 
Demokrat Partisinin ta 
kendisidir, diyerek Demok
ratik Partinin D.P ye sa
hip çıkamıyacağını bildirmiş

Daha sonra anarşik ol
aylara değinmiş «Bu anaya
sayla devlet yürütülemez» 

sözünü tekrarlamıştır. Bir 
arada M.S.P sinin din istis
marcılığına değinmiş,Necmet
tin Erbakanın dendar geçinen 
fakat bir yasama döneminde 
Parlamentoya 17 defa uğra
yan bir şahıs olduğunu 
gezlerine eklemiştir.

Mustafa Akgün’ün ko
nuşmasının en ilginç tarafı 
ise şu olmuştur :

Gelmemiz için bize oylarınızı verdiğinizde 
Gemlik’! Hastahaneye Kavuşturacağız» dedi

GENEL
BAŞKANI

Itrinde ise yine A.P 
bu sefer kapalı salon 
hntıeı yapılmıştır.

Burada İlçe A.P

nin 
top.

Baş.
İMi Haşan Dillioğlu A.P 
Bursa yönetim kurulu üyesi 
Mustafa Akgün Küçük Es
naflar Kooperatifi Derneği 
Başkanı Memduh Yürü
yen ve Bursa Millet Vekili 
•dayı Halil Karahanlı kon
uşmuştur*

BÜLENT 
ECEVİT

C. H. b. Genel ı nı
B. Ecevit ve Eşi görülüyor

’Tğer büyük devlet 
adamı, büyük komutan A- 
tatürk sağ olmuş olsaydı 
mutlaka siyasi partiler i- 
çinden A.P. nin saflarına 
katılırdı.,,

Mustafa Akgün’ün ko
nuşmasından sonra A.P. 
üyesi K.Esnaf ve Sanatkâr
lar Kooperatifi Başkanı 
Memduh Yürüyen konuşma 
sında daha çok 1950-60 dö 
nemine değindi. ”1960 îhti 
lâli daha önceden kararlaş
tırılmıştır. Hatta 1950 lerde 
tezgâhlanmış ama 60 da sah 
neye konmuştur. Ve de üç 
kişinin asılacağı önceden 

kordonu ve yardımı ile 15 
dakikada gelmiş 40 bin ki
şinin izlediği konuşmasında 
**Aydın, Denizli ve şimdi 
de Bursamızda ki bu ka
labalık C.H.P. nin artık 
halk tarafından iktidara 
getirilmesi demektir, 
iktidara geldiğimizde hiç 
bir zengin, hiç bir çıkarcı 
bizden yardım beklemesin, 
bizden medet ummasın, bi
zim yardımımız fakir halka, 
orta halka, işçiye, köylüye, 
memura olacaktır, C.H.P. 
olarak pahalılığı en kısa 
zamanda son vereceğini de

kararlaştırılmıştır,, dedi.
Daha sonraki konuşma

cı A.P. Bursa Milletvekili 
adayı Halil Karahanlı da 
1950 - 1960 dönemindeki 
durumu ele almış, 1950 
den önce dinin yozlaştırıl
mak istendiğini ancak bu 
durumun 1950 den sonra 
düzeldiğini AP devrinde 

ise imam Hatip Okullarının 
sayısının 73’e çıkarıldığını 
yüzlerce caminin onarılıp 
yapıldığını, bu dönemde en 
çok Kur’an Kurslarının a- 
çıldığıuı, yine AP. devrin
de imamların kadro aldığı
nı anlatmıştır.

Tek Ders Sınavları
ı Yapıldı

Her yıl olduğu gibi bu 
yılda tek dersten sınıfta kalan 

| öğrencilere sonradan tanınan 
tek dersten sınav hakkı bu yıl 
da dün yapılmıştır.

Gemlik Lisesindede ya
pılan tek ders sınavlarına or 

I ta kısımda 162 öğrenci ka
tılmış ve tümü sınavları ba- 

1 şararak bir üst sınıfa geç- 
' meyi hak kazanmıştır.

Lise de ise S2 öğrenci 
nin katıldığı sınavlarda yan- 

' İn dört öğrenci başarı sağ- 
, lıyamamış ve 78 öğrenci bir

ekliyen Ecevit in Bursa ko- ■ üst sınıfa geçmiştir.
nuşması uzaması nedeniyle 
program dışı ilçemize uğra- 
yamadığından üzülmüş. Sa
yın Gemlikli lere sonsuz

de boşalan Müdür yardım-

Bur şada Konuştu
Geçtiğimiz Pazar ği nü 

Bursa Pmarbaşında ko
nuşma yapan Sayın C.H.P. 
Genel Başkanı Bülent Ece
vit*!, hava alanında binlcr-

alanından konuşma yapaca
ğı Pınarbaşı mevkii’ne hal
kın çoşkun tezahürleri ara
sında ancak bir saatte gi
debilmiştir. Pınar başına ge
len Ecevit kürsü ye'dc polis

miştir
Türk çe

o o o o o o o o o ORUÇ ve HİKMETLERİ
İBRAHİM ERSÖZ

GEMLİK MÜFTÜSÜ

Bu Hafta 5 nel sahifemizd*
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Gemlik Güven Spor Kulübü Demeği Tüzüğü
’ Gaçen Sayıdan Devam

Toplantı geri bırakıldığı taktirde, üyeler ikinci toplantı tarihinden en az beş gün 
| inceden geri bırakılma sebepleriyle toplantı günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile 
। Jon edilerek yeniden çağırılır ve durum mahalli amire yazı ile bildirilir.
| Jeııcl Kurul toplantısı 1 defadan çok geri bırakılmaz.
| TOPLANTI YETER SAYISI :

» Madde 10- Genel Kurulu Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin 
' yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır, ilk toplantıda çoğunluk sağlayamazsa- 
| kinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayı- 

•ı kulüp yönetim ve denetleme kurulları üye fam sayılan toplamının iki katından a- 
agı olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :
Madde 11 — Kulüp Genel Kurul toplantıları ilânda belirtilen ve mahalli mülki 

ımirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları 

hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler.
Toplantıda yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı 

Yönetim Kurulu Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri ta
rafından açılır.

Hükümet Komiserinin gelmemesi halinde toplantı yapılır.
Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve 

iki kâtip Genel Kurulca seçilir.
TOPLANTIDA GÜRÜŞÜLECEK HUSUSLAR ve KARARLARIN ALINMASI :
Madde 12 — Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler gö- 

ı riişülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşül
mesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısından bir fazlasiyle alınır. Her 
üye bir reye sahiptir. Vekâlet kabul edilmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri ;
I Madde 13 — Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır, 
o) a) Kulüp organlarının seçimi

b) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi
e) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun 

ı ibraı,
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek 

i kabulü,
d) Kulübe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz mal- 

। ların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
c) Kulübün feshine karar vermek.
g) Kulüp üyeliğinden yönetim kurulunca çıkarılan üyelerin itirazlarını görüşüp 

üye hakkında müsbet veya menfi karar vermek.
1 I YÖNETİM KURULU :

f) Madde 14 — Yönetim Kurulu icra organıdır. Gizli oy ve açık tasnifle seçilir. 
Başkan, Başkan vekili, Sekreter, Genel Kaptan, Muhasip Veznedar, İdare Amiri ve 
bir üye olmak üzere yedi üyeden teşekkül eder. Genel Kurul. Yönetim Kurulu için

14 üye seçer. Bunlardan oy sırasıyla ilk yedisi asil üye olur ve gizli oyla aralarında 
' vazife taksimi yaparlar.

Yönetim Kurulu iki yıl vazife başında kalır ve görevini Dernekler Kanunu, Be* 
j den Terbiyesi mevzuatına göre yürütür.

Madde 15 — Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin adı 
|, soyadı, görev ve doğum yerleriyle ikâmetgâh adresleri bir hafta zarfında mahalli mül- 
| kiyc âmirine ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.
I Madde 16 —- Yönetim Kurulu normal olarak haftada bir defa ve lüzumu halin

de başkanın davetiyle daha fazla toplanırlar. Toplantı en az 4 kişi ile yapılır. Karar
lar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde haşkamn bu- 

| lunduğu taraf üstün sayılır.
Birbiri ardına üç toplantıya sebepsiz ve mazeretsiz olarak gelmeyen üye istifa 

etmiş sayılır. Ve yerine yedekler arasından en fazla oy almış olan üye getirilir.
yönetim kurulunun görevleri :
Madde 17 — Yönetim Kurulu Kulübün icra organıdır. Mevzuatın ve tüzüğün 

t kendisine verdiği salâhiyetleri kullanıp kanunlara, nizamlara ve umumi heyet karar- 
' farına uygun olarak sportif faaliyetleri, üyeler arasındaki münasebetleri tanzim ile 

malj, «idari, sporUf vc ecza yönetmeliklerini hazırlamak ve tetkik etmek, Demekler 
'< Kanunu ve tüzüğün emrettiği defterleri tutmak. Umumi Heyet toplantısında kabı ! 

etmiş olan bütçe fasılları arasında aktarma yapmak, üye kabul ve kaydını yapmak 
Haysiyet divanı kararlarını uygulamak,

Müsamere, müsabaka ve piyango tertip etmek. Kulüp saha vc tesislerini işlet
mek, Murakabe Heyetinin talebi halinde defter vc muamelâtını tatbike hazır bulun- 

; durmak, Umumi heyeti toplantıya çağırmak vc umumi heyete izahat vermek.
Başkan : Gerek Kulüp vc gerek idare heyeti adına kulübü resmi, hususi hakiki

ve hükmi bütün şahıslar ve her türlü teşekküller önünde 
temsil eder ve idare hryeJain başkanlığın* yapar.

Başkan Vekili : Başksnın. bulunmadığı z.inamlarda 
idare heyetine başkanlık eder. Başka- •» büt- ı 
lerini kullanır. Para işlerinde birinci derecede imza yet
kisi vardır.

Sekreter : Başkan ve ikinci başkan bulunmadığı za
manlarda idare heyeti-;? başkanlık eder. Baş’ anın bütün 
selâhiyet ve vazifeleri-i ifa eder. Kulübün yazılı mua
melelerini tedvir eder. Bu hususta ku’Ianılan personelin 
âmiridir. Kulüp muamc. iti sekreterin sorumluluğu altında 
yapılır, dernekler Kanununa uygun olarak kulübün tut
mak zorunda olduğu defterlerden :

a) Üye kayıt defteri,
b) Gelen giden evrak defteri,
c) Gelir ve gider defterleri,
d) Bütçe kesin hesap ve bilânço defterleri ve aynca 

umumi heyet toplantı zabıtaları, muhaberata ait dosya
lar ile tamimler dosyası ve spor branşlarına ait tanzim 
edilmiş olan dosyaları tutar.

Muhasip — Veznedar : Dernekler Kanununa göre 
tutmakla mükellef olduğu defterlerden :

a) Bijânço vc kat’i hesap,
b) Varidat ve sarfiyat defterlerini, tuttuktan gayri 

dahili ve mali nizamname ile kendisine tahmil edilen iş
leri ve ayrıca kulübün aidat, teberru ve diğer gelirlerine 
ait hesapları usulü dairesinde tul inak. Para muamelâtına 
başkanla birlikte imza eder ve ikinci derecede imza yet
kisine sahiptir.

Kulübün parasını muhafaza eder. Aidatları makbuz 
mukabilinde tahsil eder. Evrakı müsbite karşılığı sarfiyat 
yapar. Para muamelâtında nizamname hükümlerine riayet 
etmek.

Genel Kaptan : Spor amiri ve kulübün sportif faa
liyetlerinin yöneticisidir. İdare heyeti kararlan dahilinde 
faaliyet gösterir. Seçeceği şube kaptanlarına vazife tak
simi yapar. İdare heyetince hazırlanmış dahili nizam

namenin tatbikini sağlar.
İdare Âmiri : İdare amiri bütün sahip olduğu de

mirbaş eşyanın defterlerini muntazaman tutmak. Sportif 
malzeme ve kulüp eşyalarının bakımı, tamirat ve muha
fazasını temin etmek. Dahili nizamname gereğince istih
dam edilen eşhasın faaliyetlerini kontrol ile kendi mesu
liyeti altında idare heyeti kararlarını tatbik etmek.

Madde 18 — Yönetim Kurulu Dernekler kanunu ve 
beden terbiyesi nizamlarına göre tutulması ıcabeden bü 

tün defterleri tutar.
i/ Kulübün iç Denetimi :

Madde 19 — Denetçiler (Murakabe heyeti): Denet 
çiler umumi heyetçe iki sene için asli üyeler arasındsı 

seçilirler. Namzet isimleri umumi heyet başkanlık diva 
nmca ilân edilir. Gizli oy aç'k tasnif sonunda en fazl 
oy alan 3 asil ve 3 yedek olmak üzere 6 irişi seçilir.

Murakabe heyetine seçilmiş olan 3 asil üye. umun 
heyet toplantısını takip eden bir hafta içinde toplanara 

kendi aralarımla bir başkan, bir başkan vekili ve bir rs 
portör seçerek durumu yazı ile idare heyetine bildirirle ,

Denetçiler en az iki ayda bir kere toplanarak ida J 
heyetinin masraf ve varidat hesaplarım ve faaliyetleri 
kontrol ve gerekli incelemeleri yaparak hazırladıkları r 
potları idare heyetine verirler. Aynca Dernekler Kani 
nunda belirtilen makamlarca kulüp denetlenir.

Denetleme korulu iki yılhk devre sonunda hazin 
diktan raporu genel kumla sunarlar.

HAYSİYET DİVANI (Onur Kurulu)
Medde 20 — Normal gelen kuıul toplantısında 

lerin teklifi ve açık oyu ile 3 asi| ve 3 yedek üyedeK } 
baret haysiyet divanı seçilir. »

Devamı Sahife S ta]
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I GÖRÜŞ

MUTLULUK

Mutluluk, sözlüklerden

ÜZERİNE
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ŞEHİR REHRERİ
BURSA ve Gemlik

BURSA
Sıhhî İmdat
Devlet Hastahanesi
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mutlu olma hali diye bir tanım çıkar.
arandığında karşımıza

Kişi nasıl mutlu olur? Bireylerin oluşturduğu 
ve toplum dediğimiz canlılar topluluğu nasıl mutlu 
olmalıdır sorulan mutlu olma haline bir karşılık o- 
larak cevaplandırıldığında bunlar sorunlara çözüm 
getirir mi? Yoksa mutluluk beklenen bir umutmudur? 
Veya elde edilmesi güç bir kavram mıdır ?

Mutluluk insanı, insanları ilgilendiren bir ko
nudur. Kaynıyan bîr kazanı andıran dünyamızda 
mutluluk acaba gerçekleşebilmişmidir. Buna olumlu
bir cevap vermek olanaksızdır, 
kol geziyor. Güney Amerikanın 
askeri yönetim görüyoruz. Bu 
tında arıyorlar mutluluklarını, 
acaba?

Dünyada mutsuzluk 
II ülkesinin 7 sinde 
uluslar silâhların al-

Bulabilecekler mi

Bunada olumlu cevap vermek zor. Yaşanmış 
örneklerini yakın zamanda Pakistanda gördük ne 
yazıktırki dünyanın en mutsuz insanlarının yaşadığı 
ülkelerden birini teşkil etmektedir. Bu örnekleri 
çoğaltmak kolay. Ne varki bu yaşanmış ve görül
müş örnekler silâh altında mutluluğun bülunmiyoca
ğını tanıtlamakt dır.

da
Mutluluk özgür bir ortam ister. Özgür ortam- 

gelişir, özgür ortamda filizlenir ve boy atar.

bir 
bir

Mutluluğu bazı bir şarkının sözlerinde, bazı 
güzelde, bazı okuduğun bir yazıda, seyrettiğin 
oyunda da bulduğunu sanabilir insan, ama bir

zaman sonra
kıntıları kişinin 
eder.

yanıldığını anlar. Günlük yaşamın sı- 
o geçici mutluluklarını çabuk yok

İnsanların 
luğu sağlıyan en 
içinde yaşıyan

içinde yaşadığı sosyal düzen mutlu- 
büyük etkendir. Bu sosyal düzen, 

bireyleri insanca yaşatabildiğinde
mutlulukta doğar. Eğer bu düzende bireyler ara
sında ki sosyal • ekonomik ve kültürel yaşantı ara-
sında uçurumlar varsa o toplumda 
demektir.

mutlulukta yok
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Son günlerde toplumumuzda 
artmaktadır. Hayat pahalılığının 
nüne geçilemez olunmuştur. Dar
güngeçtikçe daha da mutsuz olmaktadır.

kİ mutsuzluklar 
karaborsanın ö- 

gellrll vatandaş
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Sigorta »
Askeri » »
Ana Çocuk Sağlığı

12340 
14071 
17600 
11637 
12206

Devlet Hava Meydanı
Müdürlüğü \ 11170
Özel Bursa Hastaha. 12514
T.H.Y. Satış Bürosu 11167
BOKSA OTOBÜS ACENTALAB!
KOÇ 
ÖZEN 
SAĞLAM 
OTOKAR

16605
1473 

11529 
13840

Doğan Körfez
Te: 12398 - BURSA

Bursa garajdan yarım 
saatte : saat 6dan itibaren 
Bursa, İstanbul - Topkapı

Bursa - İzmir 
iki saatte bir 

Bafra - Samsun 
Ekspres 

Her akşam 5.30 da

Gemlik Eczaneleri
Nöbet Cetveli

7-IO-Pazar 
8-10-Pazartesi 
9-IO-Saı

IO-IO-Çarşamba 
I l-10-Perşembe 
12-IO-Cuma 
13-IO-Cumartesi

Gemlik Ecz.
Kuyucu 
Ceylân 

Merkez
Gemlik 
Kuyucu 
Ceylân
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SJJR KÖŞESİ
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Yakında bir ışık var mutluluk ışığı diyebilece
ğimiz. Eğer toplumumuz o ışığı kullanmasını bilirse 
mutlu günler yakın sayılır.

Unutmamalı ki, »Mutluluk, karşımıza çıkmasını 
beklemekle değil, karşısına çıkmayı bilmekle elde 
edilir.,,

Toprağında, taşında,
Suların akışında: 
Güzel bakışında, 
Her kalbimin atışında, 
Atatürk’ü ararım.

W * *
Kokan çiçeklerde. 
Uçan böceklerde.
Dalgalanan Bayrağımızda, 
Sabah söken şafakta 
Atatürk var sanırım.

24 w
M

Her gelinin taşında.
Hastanın ilacında,
Her tüten fabrika bacasında, 
Atatürkün izini.
Hemen görür tanırım.

W 24 w M

Atatürk hamle demek.
Atatürk uygarlık demek
Atatürk özlem demek.
Atatürk özgürlük demek.
Atatürk'ün izini bilmek.insanlık demek.

İSMAİL BAYRAKTAR
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En Güzel Fotoğrafları

Ailenizin
ve sızın
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Sevmiyor artık beni
Nerde o şen sözleri 
Hele o saçları bakışları
Kalbimi günden güne eritiyor

aa

Acaba bir daha o günler gelecek mil 
Bir gün olsun eskisi gibi gülecek mil 
Seni seviyorum diyecek mi ?
Yoksa beni ebediyen sevmeyecek mi!

Sunğipek Fabrikan
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temlik fiUvensunr Kulübü Derneği Tüıüğli
Boşta ra fı Sayfa 4 te
Seçilmiş üyeler Umumi Heyet toplantıaııu takip eden bir hafta içinde toplana

rak kendi anılarımla» bir başkan ve bir raportör loçortk durumu yanı ile idare he
yetine bildirirler.

Yönetim Kurulunun kendilerine intikâl ettireceği kulüp menfaatine aykırı her
hangi bir husus hakkında bitaraf olarak inoolemelorde bulunur vo bir karara varır. 
Verilen kararlara ancak genel kurul neıdiude itirua olunabilir.

Haysiyet divanı incelediği suçumu ağırlığına vo hareket derecesine göre aşağıdaki 
cezaları verebilir*

a) ihtar*
| b) Tenbih,

c) Muvakkat ihraç*
b) İhraç*
Haysiyet divanı kararlarına yapılacak itiraz Yönetim Kurulunca Genel Kurula 

getirilir. Genel Kurulun karan kesindir.
Kulübün Şubesi *
Madde 21 — Kulübün hiçbir yerde şubesi yoktur.
Kulübün Gelirleri :
Madde 22 — Kulübün Gelirleri :
a) Gemlik Güvenspor kulüp üyelerinden ayda alman aidat*
b) Teberru ve yardımlar,
e) Müsabaka hasılatı*
d) Tertip edilen eğlence, balo, müsamere, piyango gelirleri
e) Lokal işletmesinden elde edilen gelirler,
f) Diğer varidat kaynakları.
g) Yıllık aidat (120) liradan fazla olamaz.
Kulübün Giderleri :
Madde 23 — Kulübün Nizamname ve Tüzüğü hükümleri geıeğince yapılması ge

reken bilumum masraflar.
Madde 24 — Kulübün parası Bankada açtırılacak bir hesaba yatırılır ve 250 

liradan fazla para elde tutulmaz.
Madde 25 — Her türlü masraf için Yönetim Kurulu kararı ve başkanın onayı 

| şarttır.
Madde 26 — Hesapları Yönetim Kurulu ve Denetçilerin kontrolü altında Muha- 

I sip-Veznedar tarafından yürütülür.
Madde 27 — Kulübün Ana Nizamnamesinde değişiklik yapılması veya Kulübün 

feshi kulüpte kayıtlı üye sayısının üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve mev
cudun üçte iki ekseriyetiyle mümkündür.

Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde ikinci toplantıda Dernek
ler Kanuna gereğince hareket edilir. Yapılacak değişiklik veya Kulübün feshi İdare 
heyeti tarafından 5 gün içinde mahalli Mülkiye Âmirine ve Beden terbiyesi Bölge 
Müdürlüğüne bildirilir.

Madde 28 — Kulübün feshi halinde Dernekler Kanununun 46. ncı maddesi 
uygulanır.

G. Gençali Köyü Turizm ve Kalkındırma Derneği
Baştarafı Sayfa 4 te
Madde 11 — Genel kurul toplantısı ve daveti iki senede bir Ocak ayının ilk 

onheş günü içersinde mutat genel kurul toplantısı yapılır. Yönetim ve Denetleme 
kurullarını gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden 5/1 yazılı isteği üze
rine yönetim kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır Denetleme Kurulu 
talebi veya dernek üyelerinin 5/1 yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kuru
lu toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteyen üyelerden birinin 
müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimliği dernek üyeleri arasından üç kişilik 
bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 12 — Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hak
kı bulunan üyelerin listesini hazırlar, Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün 
önceden toplantının günü, saati ve gündemi iki gazete ile ilân edilmek suretiyle 
toplantıya çağırılır vo keyfiyet mahalli mülkiye amirine yazılı yazı ile bildirilir, 

ı Toplantı geri bırakıldığı takdirde üyeler ikinci toplantı tarihinden enaz 5 gün önce
den geri bırakılma sebepleriyle toplantının günü, saati yeri ve gündemi gazete ile 
ilân edilerek yeniden çağırılır ve durum mahalli mülki amire yazı ile bildirilir.

I Genel Kurul toplantısını birden fazla geri bırakılması caiz değildir.
Madde 13 — Genel Kurul toplantıları. Dernek merkezinin bulunduğu yerde 

başkan bir yerde yapılamaz
Madde 14 —* Genel Kurul Müzakereleri. Genel Kurul gündeme giren maddeler 

tnüıakere olunur ancak mevcut üyelerin 1/20 si tarafından gündeme dahil edilmesi 
İstenen konular dahil edilerek müzakere olunur* Karar mevcut üyelerin çoğunluğu 
ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır* fahri üyeler oy kullanamazlar. Genel Ku-

( Devamı Sayfa 6 da)
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Q GEMLİK MÜFTÜSÜ S
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O . ®
5} Oruç Islâmın beş esasından biridir. Hicret g 
o (Peygamberimizin Mekkeden Medineye göç etme- ®
O sİ) nden blrbuçuk sene sonra farz kılınmıştır. Farz « 
S kılınışından buyana Müslümanlarca büyük bir ma- o 
o nevi zevk ve şevkle yerine getirilmektedir.
8 Oruç, Peygamberimizden önceki ümmetlere de 8 
O farz kılınmıştır. Onlarda Oruç tutmuşlardır. Fakat o 
g bilahare, orucun müddetini, ayını ve şeklini değiş- g
g tlrerek asliyetini bozmuşlardır. Kur'anı Kerimde, g
g Bakara sûresi, âyet: 183 ^Ey iman edenler oruç, g 
8 sizden önceki (Peygamber ve ümmetlere farz kılın- a 

8 dığı gibi size de farz kılındı. Bu sayede, ümid edi- o 
8 lir ki müttekîlerden olursunuz1' denilerek orucun, o 
o ' og hem bize ve hem de bizden öncekilere farz olduğu g
g beyan edilmektedir. g
o O
g Allahü Zülcelâlin emrettiklerinde bizler için g 
g pek çok faydalar, yasaklarında da bir çok zararla- g
g rın bulunduğu bir gerçektir. Ama biz orucu, birta- g 
o kim yararları vardır diye değil, Rabbimiz emretti, g 
8 farz kıldı diye tutarız. Bununla beraber orucun o 
o ... ........... . , oo sayısız sır ve hikmetlerini de duşunur, arar bulma- g 
g ya çalışırız. 5
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o
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Orucun ahlâkı, ruhî, sıhhî 
üzere maddî ve manevî sayısız 
Bunlardan birkaçını sayalım.

Oruç, yeme, içme gibi en 
bırakabilen insana, her şeyi

ve içtimai 
hikmetleri

olmak 
vardır.

o
tabii haklarını bile 
yapıp yapmamakta

iradesine hakim olduğunu gösterir. Hakim olması 
gerektiğini öğretir.

Oruç) ileride karşılaşılacak, hayatın türlü yok
luk ve sıkıntılarına katlanmayı, metanetle karşı 
koymayı, sabırlı olmayı şimdiden geliştirir ve yaşa
tır.

• Oruç, açlığı, susuzluğu, yokluğu nefislerimize 
tattırarak, fakir, kimsesiz ve yoksullara karşı şef
kat ve merhamet hislerimizi uyandırır. Onların du
rumlarını düşündürerek çare bulmaya sevkeder. Böy- 
lece İçtimaî adaletin tesisini kolaylaştırır.

Oruç, nimetlerin değerini daha iyi anlayarak, 
kıymetlerini bilip, daima şükredenlerden olmamızı 
sağlar.

Oruç, nefsimizin türlü hırs ve istediklerini 
kırar. Ruhumuzu yükseltir. Kalbimizi olgunlaştırır. 
Rızkımızın çoğalmasına vesile olur. Allahın rızasını 
kazandırır.

Oruç, sıhhatimizi düzenler ve arttırır. Peygam
berimiz bir hadisi şeriflerinde "Mide hastalık evi
dir. Perhiz ise ilâçların başıdır. Her hastalığın kay
nağı dolu midelerdir.1’ buyurmuşlardır. Diğer bir 
hadislerinde de ' Oruç tutun sıhhalanırsınız.'1 buyu
rarak orucun sıhhatimiz üzerindeki önemini belirt
mişlerdir.

Orucun beden ve ruhlarımıza kazandırdığı us
tun meziyetlerin, güzel gelişmelerin devamlı olma
sına gayret gösterelim.

Orucun sır ve hikmetlerini bilip anlayarak^ 
şuurlu olarak oruç tutmayı, Cenabı Hak cümlemize 
nasib eylesin.
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G. Gençali Köyü Turizm ve Kalkındırma Derneği
Baştarafı Sayfa 5 te 

rul toplantısının Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili açar. Toplantının ekse
riyeti anlaşılması İçin yoklama yapılır. Yoklamadan sonra üyeler orasında bir divan 
başkanı, bir başkan vekili ve yeteri kadar katip seçilir genel kurul kararları tara
fından imzalanarak saklanır.

Madde 15 — Genel kurul kararlarının üyelere duyurulması için kararlar merkez 
binasının bir yerinde asılır.

Madde 16 — Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından en az 7 ve en çok II asıl 
ve yedek olmak üzere gizli oyla seçilir ayrıca köy muhtarı ve okuldan iki öğret
mende tabii üye olarak Yönetim Kuruluna girerler bu surette teşekkül eden Yönetim 
Kurulu aralarında Muhtar ve öğretmenler hariç başkan, başkan yardımcısı, Genel 
Sekreter, Muhasip ve Veznedarı gizli oyla seçerler.

Madde 17 — Yönetim Kurulu. En az ayda bir kere toplanır. Birbirini takip eden 
üç toplantıya mazeretsiz gelmiyen Yönetim Kurulu son bir defa gelmesi ihtar edilir. 
Gene gelmediği takdirde yedeklerden birinci sırada olanı alınır. Yönetim Kurulu bu 
tüzükte yazılı şartlar dahilinde görev yapar ve heyete karşı sorumludur. Derneğin 
günlük işleri normal yürütülmesi amacıyle kendi sorumluluğu altında müdür ve mu
hasebeci tayin edilir gayesiyle ilgili yarışmalar folklor gösterileri ve festivaller tertip 
etmek gibi benzeri işler yapar veya yatırır. Yönetim kurulu mutad ve fevkalade top
lantılar için tüzükte şartlar mevcut olduğu takdirde genel kurulu toplantıya davet 
etmek sorumluluğundadır. Derneğin hakiki ve mahalli işlerde ve üçüncü şahıslarla 
mevcut olacak münasebetlerde yönetim kurulunu temsilen başkan yetkilidir.

Madde 18 Yönetim Kurulunun Yedek üyelerle tamamlanması yönetim kurulu üye 
sayısı boşanmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının ya
rısından aşağı düşerse Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme 
kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır, çağrının yapılması halinde der
nek üyelerinden birisinin baş vurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek 
üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel kurulu toplanmakla görev
lendirir.

Madde 19 — Denetim Kurulu, Denetleme Kurulunun üç asıl üç yedek üyesi Ge
nel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu ve kollarının bütün işleri ve hesaplarını sürekli 
olarak kontrol eder. Kanaatlerini bir raporla kongreye bildirir gerektiğinde Genel 
Kurulu olağanüstü kongreye çağırır.

Madde 2o — Derneğin gelirleri :
a) üye aidatı ayda bir liradan I2oo liraya kadar alınır.
b) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, Spor Müsabakası ve 

konsferanslar ve temizlik işlerinden sağlanan gelirleri.
c) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri.
e) Bağış ve yardımlar
Madde 21 — Dernekler aşağıdaki defterleri tutarlar.
a) üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Gelen ve giden evrak defteri
ç) Gelir ve gider defteri
d) Bütçe kesin hesap ve bilânço defteri
Madde 22 — Dernek tüzüğünün değiştirilmesi Genel Kurul dernek değiştirilme

sine karar verebilir. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi için Genel Kurula hakkına sa
hip üyelerinin üçte iki toplantıya katılmaları şarttır. Birinci toplantıdan gerekli ço
ğunluk sağlanmassa tüzük değiştirilmesi ikinci toplantıya bırakılır. Üye sayısı ne 
olursa olsun tüsük değişimi konusu görülebilir. Ancak karar mevcut üyelerin 2/3 
çoğunluğu ile alınır. Derneğin malları köy ihtiyar heyetine bırakılır. Derneğin feshi 
yönetim kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülkiye amirine yası ile bildiri
lir. bu tüzükte yazılı olnııyan hususlar için 1630 sayılı ve 22.11.1970 tarihli dernek
ler kanunu uygulanır.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete
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fgj SAHİBİ : EROL VE HÜSEYİN GÜLER 
SORUMLU MÜDÜR : EROL GÜLER

İdare Yeri : İstikâl cad. Şirin pasajı
TEL. s 797 — GEMLİK

H Dizgi ve Baskı : Ergül Matbaası - Şirin Pasajı
® _ ______i

TOPLU SÖZLEŞME İLANI
Sendikamız aşağıda ünvan ve adresi yazılı işyerinde 

çalışan üyelerimiz adına 275 sayılı Sendikalar Kanun 
gereğince işyeri seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapacağı 
ilan olunur.

Tokar Yapı ve Endüstri
Tesisleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Azot Sanayi Fabrikası
İnşaatı. Gemlik — Bursa

Türkiye Yapı İşçileri Sendikası.

SINAVLA PPT MEMURU ALINACAKTIR

Gemlik, İnegöl , B.Yenişehir ye Orhangazi Mer
kezlerinde münhal bulunan kadroların kapalı'ması ıçn 
17/10/1973 Çarşamba günü saat 14.30 da Gemlik’de W 
18/10/1973 Perşembe günü saat 14.30 da İnegöl Merkn 
Müdürlüklerinde memur sınavı yapılacaktır.

Sınava girme şartları :
1 - En az Ortaokul mezunu olmak. (Lise mezunlan 

tercih edilir)
2 — 18 yaşını bitirmiş olmak, 30 yaştnı tamamla

mamış bulunmak [Erkekler askerliğini yapmış olacakL
3 — Bu vasıflan haiz olanlar I6/I0/I973 Sah pB- 

mesai sonuna kadar Gemlik, I7/I0/I973 Çarşamba pot 
mesai sonuna kadar da İnegöl PTT merkezi Müdürlük
lerine nüfus cüzdanı, tahsil belgesi ve bir adet fotoğrm- 
la birlikte müracaat edeceklerdir

M.H.P Kapalı Salon Konuşması Yaptı
İlçemizde bu haftanın 

ikinci kapalı salon konuş
ması Cuma akşamı 21.30 da 
bahkpazarı kahvelerinde 
M.H.P tarafından yapılmış
tır.

Konuşmanın ilkini Yöne
tim Kurulu üyesi Necati

Dalgıç yapmış 12 Mart or
tamına gelişe değinmiş il
kedeki komünist hareketlen» 
kökünü kazıyacak Mfl’ 
dir demiştir.

Daha sonraki konuş»» 
cılar M.H.P ekonomik tu
tumunu anlatmışlardır.

Adliye Köyü Kooperatif Müdürü 
Zimmetine 14 Bin TL Geçirdi. Madde 23 — Kurucu üyeler

Adı Soyadı Baba odı Dağ, yer/ D, Tarihi Mesleği İkamet adresi Tabiyeti
Hüseyin Stor Hatan Gençali Köyü 1928 Çifçi Gençali köyü T.C
İsmail Nala Mustafa Gemlik 1340 « • <
Hayrettin Çetin Haşan a 1934 « « «
Mehmet Batmaz Mehmet a 1929 a « <
Tahsin Keskin Halil a 1339 a •
Hoslm Karaka» Fahri « 1338 a «

Tahsin Işık Abdi « 1930 « « «
Ekrem Atça Hüseyin a 1940 • •

Madde 24 — İşbu tüzük 24 maddeden ibarettir.

Adliye Köyü Tarım Kre
di Koop. Müdürü Miktat 
Aşçı zimmetine 14 bin T.L 
geçirmiştir.

Zimmetine geçirdiği para
yı oyunda kaybeden Mik
tat bu parayı ödeyemive- 
ceğini anlayınca Bursa Sav

cılığına başvurarak sımmr 
tine 14 bin TX geçûdiğji 
tutuklanmak istediğini be
dirmiş Bursa Savnhğı do
rumu Gemlik Savohğmo 
havale etmiş ve Mikut Aşç» 
tutuklanarak Gemlik Cem 
etine konmuştur.
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5. ÇANSA; "Bugünkü Pahalılığı Yaratanlar 
1$ Başındaki Hükümeti Suçluyorlar,, dedi
CttP. Bursa Milletvekili Adayı E, Sevimli ”CHP. Vurguncunun, tefecinin, karaborsacının partisi olmayacaktır,, dedi

S. Ekim. Salı günü is-
kele meydanında C.H-P li 
Milletvekilleri açık hava 
toplantısında konuşarak 
partilerinin görüşlerini a- 
pkladılar.
r Milletvekili adayların
dan H. Esat Işık, Sadrct- 
tmÇanga, Osman Keçici- 
oğlu, E. Erhan Sevimli, E- 
dip Ünal Ersen konuşmuş
tur.

Saat ll.oo de başlıyan 
konuşmanın ilkini Osman 
Keçicioğlu yapmış C.H.P 
nin sömürüden yana bir 
iken istemediğini köylü
nün, işçinin, küçük memu- 

; ran ak günlere kavuşturu- 
I lacağını bn nedenle 14 E- 
| Kimde artık C.H.P nin deş
ip tcklenmesinin gerek oldu- 
I Junu bildirmiştir.

İkinci konuşmayı Ha- 
♦ İMn E. Işık yapmış ”C.H.P 
? nin yeni yapı, .yeni kadro 
| ve yeni düşünceyle bu yıl 
İB----------- —------------------

İlçemizde yıllardır Kulan ye Gelini ile Karı Koca
Hayatı yaşayan BABA Tutuklandı

Son günlerde yılın en 
fjf ilgiç olayı ilçemizde ceyran 

itmiştir.
| C.L adındaki fabrika 
işçişi bir Baba eşi G.L nin 

U Almanya’ya gitmesinden 
tonra ortanca kızı G.L ile 

A gayrimeşru ilişki kurmağa 
/ başlamıştır.

Bu sırada askere giden 
d Oğlunun karısı J.L ile de il- 
7 i fobiye başlıyan C.L çevrede 

fodikodularm yayılması sonucu 
i İlişkiye bir ara vermek zor- 
j onda kalmıştır.

seçmenlerin huzuruna çıkı-
yor. CHP. özgürlükler de
mokrasisinden yanadır. CHP 
fikir özgürlüğünün savunu
cusudur. özgürlüklerin kı
sıtlandığı toplumda demok
rasi olamaz,, demiştir.

Eski Bursa Milletvekili 
Sadrrettin Çanga da ,,Artık 
CHP. nin denenme zamanı

C H F. Millet Vekil adaylarından Haşan 
Işık ile Rıza Eren görülüyor.

Bundan sonra küçük 
kızıylada ilişki kuran sapık 
baba karısı G.L nin Alman- 
yadan dönmesi ve dediko
duları duyması üzerine tar
tışırlar. Kızlarının durumu
nu öğrenen anne oğluna 
mektup yazarak olanları an
latır. Ailedeki tartışma 
ve kavgala r büyiîyünc baba 
C.L oğlu ve karısını evden 
kovar G.L yine Almanya’ya 
döner. Bir müddet çalıştık
tan sonra yine Gemlik'e 
gelir kızı M.L yi İstanbul-

gelmiştir. İktidarımız halk
tan yana bir iktidar olacak
tır. Bu gün halkı ezenler, 
pahalılığı yaratanlar işba- 
şındaki Hükümeti suçluyor 
Ama bugünkü iktidarı ince
leyince A.P ve C.G.P çık
tığını göreceksiniz. Pahalı
lığı yaratanlar kendileri

dir.,, şeklinde konuşmuştur.

daki teyzesi M.S e götürür.
M.S de 9 yıldır N.T bir

likte yaşamaktadır.
N.T M.L un durumunu 

öğrenir. Bu ara N.T ile M.L 
ilişki kurar. Bunu anlıyan 
teyze M.S bu yaşantıya ka
tılır. Ama sonunda kıskan
an teyze M.L tehdit ederek 
Gemlik’e dönmesini sağlar

Birgün büyük kız L.L 
babası ile yengesinin ilişki
sini sezer ve durumu açık- 
hy a cağını bildirir. Babası

Devamı Sahi fa 3 te

Daha sonraki konuşma
cı ise genç Milletvekili ada
yı Erhan Sevimli ekonomik 
durumu eleştirmiş ”Kur- 
tuluş Savaşını halkımız 
yapmıştır. Kalkınma sava
şını da halkımız yapacak
tır,, C.H.P vurguncunun, 
tefecinin, karaborsacının par 
tisi olmayacaktır,, demiştir.

A P. fi Konuşmacı K. ÖN ADIM 
’Türkiyede siyaset yapacağım diye
kendini kepaze 

vardır,, dedi
A.P Salı günü iskele Mey

danında açık hava toplan
tısı yaptı. Saat 10.00 dan 
11.00 e dek olan konuşma 
süresinde Millet Vekili ad
aylarından M.Emin Dalkır
an, Kasım önadım, Şeref 
Kayalar, Ahmet Türker ko
nuşmuşlardır.

ilk konuşmayı M. Emin 
Dalkıran yapmış ve Tür ki- 
yede bir rejim burhanı ge
çirmekteyiz. D.P A.P nin 
hizmetini inkar eden gurup 
içindedir. Bunlar anarşist
ler kadar tehlikelidir demiştir 

önadım konuşmasında 
M.S.P sine çatmış M.S.P 
Siyaset değil maskaralık yap-

Kız Enstitüsüne 
İlgi Arttı

Bu ugretim yılı Gem
lik Kız Enstitüsü orta ve 
Lise bölümlerine her yılkin- 
den daha çok bir ilgi gös
terilmiştir.

Devamı sayfa 3 re

Son konuşmayı ise E. 
Ünal Erzen yapmış ”Ak 
günler yaklaşıyor, ters iş
leyen düzeni, tersine çevi
rip düzelteceğiz. En büyük 
değer emeğindir. Emek 
C.H.P iktidarında hakkını 
alacaktır,, diyerek konuş
masını tamamlamıştır.

eden insanlarda

tığını söylemiştir.«Her kapı
yı açan şeye anahtar denmez 
maymuncuk denir. Türki- 
yede siyaset yapacağım 
diye kendini maskara eden 
insanlar vardır,, demiştir.

Senatör Şerif Kayalar 
A.P nin ekonomik duru
muna değinmiş. Son ko
nuşmayı ise eski Bursa 
Milletvekili ve Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel yap
mıştır.

[Faruk Sanatçı Askere 
Gidiyor

ilçemiz Lisesinin Sevi
len Beden Eğitimi öğretsae 
ni Faruk Sanatçı askerlik 
görevi gelmesi üzerine ilçe
mizden bugün ayrılacaktır.

Devamı sayfa 3 te
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50 YIL
Atatürk 10. yıl söylevinde: "Az zamanda çok
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ŞEHİR REHBERİ
BURSA ve Gemlik
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ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli €
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Türk Kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan 
Türkiye Cumhuriyetidir,, diyordu. Cumhuriyetin 10. 
yılı başarılı çalışmalarla süslenmiş, bu başarıların 
tanıtıcıları yüce Türk Ulusu ve onun şanlı ordusu 
olmuştu.

Usta yapıcı Atatürk ülkeyi çağdaş uygarlık 
düzeyine çıkarmak için hızlı bir kalkınmaya giriş* 
miş ve 10 yılda çok büyük işleri halkıyla, ulusuyla 
omuz omuza başarmıştı. Mustafa Kemal bu başarı
ları asla yeterli görmüyor, daha çok büyük işler 
başarılması gerektiğini her zaman söylüyordu.

O büyük Devrimciyi 1938 de yitirdikten sonra 
bir bocalama devresine girdik. Hemde devrimlerden 
ödün vererek, devrimler! yozlaştırarak, Atatürk... 
Atatürk diyerek bu günlere dek geldik.

26 - 29 - Ekim tarihleri arasında Cumhuriyetin 
50. yılını ulusça her yetkinden daha önem vererek 
kutlayacağız. Bunun için devlet bütçesinden yüz- 
binler ayrıldı. Gösterişli törenler düzenlenmek için 
hazırlıklar tüm hızıyla sürdürülüyor. İlçemizde bile 

bu hazırlıklar hızla devam ediyor. Bu nedenle bir 
kutlama komitesi oluştu. Yapılacak çalışmalar prog- 
ramlaştırıldı. Köylere dek hemde Muhtar, Okul 
Müdürü, imamlara, derneklere dek bu programlar 

dağıtıldı. Ardı kesilmedi sayfa sayfa yönetmenlikler, 
sayfa sayfa Atatürk'ün güzel sözleri ve metre metre 
bezler alındı Cumhuriyetin 50. yılı için Dairedeki 
memurlar geceli gündüzlü makina başında kutlama
nın güzel geçmesi için yine yazıyorlar.

Devlet bütçesinden ayrılan yüzbinlerce özel ku

ramların ve tüzel kuramlarında yüzbinlerini ekler
sek yüzbinler belki milyonlar olur.

Evet tüm bu hazırlıklar 50. yıl için. 50. yıl da 
yine söylevler atılacak kürsülerden ve yine kandıra
cağız kendimizi. 50 yılda şunlara., kavuştuk diyerek 

Samimi olalım ve ilk 15 yılı bir kenara koyalım 
acaba 35 yıldır çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabildik- 
mi? Kalkınmamış ülke olmaktan kartalabildik mİ? Yok
sulluğu atabildik mİ? Tüm çocuklarımızı okula kavuş- 
turabildikmi ? Köylümüzü efendi yapabildik mi? Emek
çimizin hakkını verebildik mİ? Yol, Su, Elektrik, ko
nut sorunlarımızı çözümliyeblldlk mi? Memurlarımızın 
maaşlarını zamanında ödiydbildik mi? Tefeciyi, ara
cıyı, atabildik mi

Eğer bunları yapabilmiş İsek 50. yıl hepimize 
kutlu olsun.
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BURSA

Sıhhî İmdat 12340
Devlet Hastahanesi 14071
Sigorta m » 17600
Askeri » » 11637
Ana Çocuk Sağlığı 12206 
Devlet Hava Meydanı 
Müdürlüğü 11170
Özel Bursa Hastaha. 12514
T.H.Y. Satış Bürosu 11167
BURSA OTOBÜS ACENTALARI
KOÇ : 16605
ÖZEN : 1473
SAĞLAM : 11529
OTOKAR : 13840

| Zeytinclleıinl 
j Dikkatine g 
| Zeytin ve Z. yağı | 
। eteketleri g 

be I 

| Renkte yapılır | 
I »©tiL | 
| Matbaası |
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Milli Güreş
Tellâller bağırıyor:
— Güreşler başhyacak ... dan dan daı 
— Kuvvetine güvenene koskoca meydan. 
Başa güreşen Ecevit. Süleyman
Geliyorlar' alkış.
Herkes ayakta, göremiyorum.
Dalmışlar bile...
Neyse..
Bozbeyli . Feyzioğlu.
Gözlüksüzler.
...Gibi öksüzler...
0 da tamam.
Erbakan, Tür keş...
Timisi, Tura/
Hakem, İnönü, Bayat..
İlân ediliyor, duyorum.
Rüyadayım, uyuyornm.
Demire! birinci' ikinci Ecevit.
Feyzioğlu, Bozbeyli berabere..
Erbakan korkunç şakah.
Münaşakah,..
Ötekileri hakem dikkate almadı..
Bu da bir rüya gibi, dağıldı gitti.
Güreş Bitti

İsmail

&©©©©©©©©©©©©©99©0©00©©©©©99©©6©©©©ee»9eeSSCXI

İLÂN 
T.C. ZİRAAT BANKASINDAN 

BİLDİRİLMİŞTİR
İlçemizde ikame eden Emekli Memurların Entkh 

Sandığından, gönderilen Sağlık Karneleri gelmiştir.
25 - Ekim - 1973 tarihine kadar Sağlık Karneler» 

almayanların karneleri Emekli Sandığına iade oluna» 
çından, Emekli Memurların Bankamıza müracaat eder» 
Karnelerini almaları ilân olunur.

T.C. ZİRAAT BANKASI

Gemlik Şubesi

Kongre lifim
G. Y. T. Talebe Derneğinin yıllık olağan genel kurul 

toplantısı 20 Ekim 1973 günü saat 14.30 da Dernek bina
sında yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği taktirde 24 Ekim 1973 
günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır, üyelerin teşrifi 
rica olunur.

GÜNDEM

1 — Açılış
2 — Kongre divanı seçimi
3 — Faaliyet raporunun ile murakebe raporlarının okun

ması müzakeresi ve ibrazı
4 — Yönetim ve denetleme kurulunun secimi
5 — Dilekler ve temenniler
0 — Kapanış

g Teşekkür
S G. Y. T- Talebe Demeği

Fakir bir aile çocuğunun ar?
Hiçin açtığımız kampanyaya 
1 halkının gösterdiği yakın ilgiye «1 

Jbu yardım kampanyamın dstedH 
yen Petrol iş sendikası Başhai 

Kfaik Yumru ve BP. Petrolleri A-$- 

^mensuplarına teşekkürü bir b©Ç 
^biliriz, ‘

fi G. Y. T. T. Derrer
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İBRAHİM ERBÖZ
GEMLİK MÜFTÜSÜ

Ihlâs*ın lügat mânâsı: Gösteriş ye art düşün
ceden arınmış muhabbet (sevgi), temiz bir kalp, 
doğru bir fikir, pak bir gönül ve tam bir sadâkatle 
olan dostluk ve kulluk demektir, ibadetlerimizi, ha
yır ve hasenâtın.ızı gösterişten uzak, temiz bir 
kalple, yalnız Allahın rızasını gözeterek yapmalıyız. 
Dinimize, milletimize, yurdumuza art düşüncelerden 
uzak, pak bir gönülle sevgi besleyip, üstün duygu
larla hizmet etmeliyiz. Midelerimizle değil kalple
rimizle bağlanmalıyız.

Bu yüce hislerin uyanıp gelişmesine, yerine 
getirilip yaşanmasına ihlâs, sinelerini bu duygularla 
doldurup yaşayanlara da ihlâslı denir.

İnsanlar, özellikle Müslümanlar, birbirleriyle 
olan münasebetlerinde, Allaha olan ibadet görev
lerinde, itaat ve bağlılıklarında daima ihlâslı olma
lıdırlar. İhlâslı olanlar, iyi kimseler tarafından sevi
lip sayıldığı gibi Allah katında da manevi derecelere 
yükselirler.

Rabbİmİz bizleri dış görünüşümüze göre değil 
iç durumumuza, niyetlerimizdeki ihlâsımıza göre 
değerlendirir. Mükâfat veya ceza verir. Peygambe
rimiz: ”Muhakkak, Allah sizin (vücudunuzun) irili
ğine, ufaklığına, suretinizin güzelliğine, çirkinliğine 
(denizin rengine) bakmaz. Lâkin kalbinize ve yap
tıklarınıza bakar,, buyurarak kalplerdeki ihlâs ile, 
yapılan iş arasındaki İlgiyi en güzel şekilde beyan 
etmişlerdir.

Bir falrlmlz de: | Mâdem Ihlâ ıtır ezası j Mâzur ola varta da 
hatası. | 

diyerek yapılan bir işte hata da olsa ihlâs ve sami
miyet bulununca hoş görüleceğini ifade etmektedir.

Islâm büyüklerinden Hâmidüllüfâf şöyle diyor:
I Allah bir kişiye İlim verir, fakat o kişi 

alimler gibi yaşamaz, İlmiyle amel etmezse ;
2 — Salih kişilerin, seçkin ve İyi İnsanların 

yanında, sohbetinde bulunur, fakat haklarını tanı
maz, kıymetlerini anlamaz, saygıda kusur ederse :

3 — Çeşitli hayırları, İyilikleri yapar, İbadet
lerini yerine getirir, fakat gösterişten kurtulamaz, 
İhlâslı olamazsa, o kişi bu nimetlerin kıymetini bil
mediği İçin helâk olmuş demektir. Çünkü, amel e- 
edilmeyen İlim, hakkı gözetilmeyen sohbet, Ihlâssiz

t

♦

nü

DÖTYOLDA 
ÖLÜM

8 Ekim Pazartesi 
ölüm kavşağı olarak

gü 
ad

landınlan dörtyolda mey* 
j*. dana gelen kazada İsmail

Sönmez adlı bir kişi ölmüş- 
tür.

*4 İzmir den Bursa yönüne 
<,*> gitmekte olan Haşan Zey- 
*4 bek yönetimindeki 35 ED 
M, 516 plakalı kamyon saat21 
«t» 00 sıralarında dikkatsizlik 
*4 nedeni ile İsmail Sön m ez’e 
£4 (hamal) vurmuştur. Vurma- 
$4 nın şiddetinden 1. Sönmez 
^4 hemen ölmüş, şoför Haşan 
A4 Zeybek yakalanarak tutuk- 
?4 lanmıştır.
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£Kiz Sanat Enstitüsüne!w , o
I İlgi arttı g

Baştarafı 1 nci Sahifede^

si
Kız Enstitüsü Müdüre*

Yıldız Şiretoglu’ odan
aldığımız bilgiye göre Ens- 
t it üye ve Akşam Kız San- 
at okuluna bu yıl her yıl* 
dan daha çok ilgi olduğu, 
yeni kağıt olan Orta 1 ve 
Lise 1. sınıflardaki öğrenci 
sayısının çok artması nedeni 
ile bu sınıflardaki öğrenci-

o e o o o o o o o o o o o o e • O o o o O o
lerin sınıflara dağıtımı sorun*
teşkil etmekte olup otur* 
acak yer kalmamıştır.

Yeni kayıtlarla okulun 
toplamı 415 kişi olmuş, bu 
yılki ilgi ilgililerce sevinçle 

çj- karşılanmıştır.

Sapık Baba
Ba.ştarafı

iL bunun üzerine

Sahife
LX ye

L.L
eder.
annesine kaçar

SIRASI GELDİKÇE
EROL GÜLER

devam eden seçim propagandaları 
nihayet bugün son buldu.

Bu güne dek bütün partilerin seçim propagan
dalarını, gerek T.R.T. vasıtasıyle ve gerekse açık 
hava toplantılarında konuşmacıların konuşmalarını 
dinlemiş ve her parti adaylarının durumunu, partile
rin tutumunu iacelemişsinizdir.

Seçmen olarak yarın 
görev beklemektedir. Seç

imiz: büyük kutsi bir

ınn muhakkak sandık başına g 
e hatta sandık başına gitmeyen

vatandaş ol; 
temiz gerekl 
tinizi, dostun

yakınınızı bu vazifenin yerine getirilmesi için ikna 
ve sandık başına götürmekte başlıca görevlerinizden 
biri olmalıdır. Seçimin huzur ve sükûnet içinde geç
mesi için de bütün gücümüzü sarfedip görevlilere 
yardımcı olmakta vazifelerimiz arasındadır.

Seçmen olarak muhakkak sandık başına çr.me-
derken, kullanma

yapılan her İş Ahir ette fayda sağlanamaz, 
zarar gatlrlr.

Hayatımızın her anında, yaptığımız her 
de, üzerimize aldığımız vazifelerde dalma

Aktin»

İşimiz* 
ihlâslı

olalım. Ihlâssızlığmı alenen görüp bilmediğimiz kişi* 
Itrin Mldf vs samimiyetinden de şüphe etmeyelim, 
te n kendimle keder İhlâslı ve tamimi olduklarına 
İnanalım. Zaten kendi Ih İd t ve samimiyetinde şüphe-*

K H ehiMyaıtler, kolay, kolay başkalarının İhlâs ve 
K fombnlyetinde şüpheye düşmezler.

Mevlâ, hepimizi İhlâslı kullarından, Rasülünün* Mmlml ilmmst/nden ey İttin.

♦

o o o o o o o o •
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bu

• o o o o o
sırada S.L askerden döner. 

-fi. Annesi ve teyzesi karısı J.L 
^■’vn babası ile birlikte yaşa- 
-fi. dağım iddia eder. Bu tar-

tışma büyür 
si ve teyzesi 
yete giderek 

Olaylar

ve S.L. anne- 
M.S’ü emni- 
şıkiyet eder, 

bandan sonra

❖

su yüzüne çıkar.
S.L. emniyete gelerek ~An
nem ve teyzem kanma 
korkunç iftirada bulunu
yor. Bu sebeple bunlardan 
davacıyım., diyerek duru
mu aydınlatmıştır.

Dvturna el koyan Em- 
nıvet ve Savcılık bürün

den, tesir altında kalmadan hiç bir menfaal 
şılık beklemeden kullanmak gereklidir. Reyi 
lanırken muhakkak aklı seliminizle vicdan 
tibat kurarak kullanınız, kullanınız ki rey vı 
tuttuğunuz parti iş başına geçtiği zaman, ı 
timiz için yapılan en ufak güzel ve olumlu
sizin de bir katkınız bulunsun, 

partinin kötü icraatında da vicdan
için vereceğiniz 
şünün öyle veri 
Oy kullandım 
sakın.

boşuna

ve ka
izi ku

6
Rey verdi 

azabı çekme 
değerini iyi 
heba etm

demek için oylarınızı

Demokrasiye kavuşmamış 
duyduğu seçimin kıymetini vaı
sahip çıkmak demek 
demektir.

Bir seçimin bu

Demokraaıve ıhıp çıkmak

milleti nelere
bilininiz, milyonlarca liraya saatle

al olduğun
re* mesailer

ve hatta ölümlere bile sebep olmaktadır
Bunun içindir ki yakanda belirt t ij 

iradenize hakim olarak güven içinde <r 
lanmanızı tavsiye eder, seçimlerin millet: 
olmasını dilerim.

ceccc soo s see »ec s «e s «e

Faruk Sanatçı
Başuraft Sat fa i da

İstanbul Tuzla Piyade ok
uluna hareket etmeden ga-

taşmış ve Gemlik* lılerede 
aşağıdaki bildiriyi duyur-

Sayen Gemlikliler 
Askerliği» dolayı

ay nlmak rotunda kaldım.

4ört

yardımlannı mrfmiyu
Gemhk' birrt .Kİla bazsalar*

Şükrü Şenol öldü
Gemlik *ıo sev ilen Şükrü 

Babam geçen yazar günü

Bihadığı pbi Ş Şemei be- 
yırseverlığ. tanınmış vem* 
vılmıştir.
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İdare Yari : Ali Şirin pasajı 
TEL,, : T9T — GEMLİK

Dizgi ve Batkı : Ergül Matbaan
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Sendikam» T. C. Ziraat bankasının aşağıdaki 
yerlerinde Toplu-i; sözleşmesi yapılacaktır.

275 sayılı yasa gereğince ilân olunur.
Sosyal -İş sendikası 

Genel Başkanlığı
&
TOS AN.. TENEKE KUTU SANA Yİİ’dîr.

İşyeri

T. C. Ziraat bankası Gemlik şubesi GEMLİK

Muhtelif ebadlarda Teneke kutu imalâtıyle 
sayın ihtiyaç sahiplerinin hizmetindedir.

Eskişehir Trafik Bürosundan almış olduğum 16 
710 nolu kamyonetimin ön plâkasını kaybettim.

Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.

AN

TOSAN KOLL. ŞTİ.
MEHMET YAŞAR ve ORTL.

İstiklâl Cad. Menekşe Sokak — Gemlik Tel. : 435

İbrahim ve Mustafa özcan
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l^Zyaprak
! BELGİN KURU YENİŞ SURESİO

S Taze ve Tuzsuz Yufka — Tel ve Ekmek Kadaifi0
j Hakiki Kemalpaşa Tatlısı — Şambaba Dizi Tatlısı

o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o
j Kompostoluk Kayısı — Üzüm, Erik Çeşitleri ile

! Ramazanda Emrinizdedir. oo o o o o o
ADRES: Ceylân Eczanesi Foto Avni Bitişiği — GEMLİK
009O09009O9OO9OO9OOOOOOOOOOO9OOOOOOGOOOOOOOOO© 00OOOOO0OOO0OOOOO"*
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w j

❖ Bayram Yaklaşıyor 
j Elbisem yok diye Düşünmei 
S KİLOYLA KUMAŞ SATIŞLARIMIZ | 
$ Devam Etmektedir. 

ÎKiloyla Kumaş Kiloyla Kuma;. 
| Ma®îiiırawMj

Halitpaşa Mah. 2 nolu Cad. 105/7 — Gemlik *'*’ 
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| YEĞENLER®?,ıssoo |
|| GELİNLİK, DÜĞÜN, NİKÂH, NİŞAN TAKIMI

KONFEKSİYON vc BİLUMUM TRİKO ÇEŞİTLERİ w

I" 2SİW I
|[ Kapalı çarşı No. 309 (Not : Eski Aynalı Çarşı Girişinde) BURSA ]h
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İNŞAATÇILARIN DİKKATİNE |
o MAYIN GEMLİK’LİLER

İ Inş. Müh. VEll YAZICI |
• S>ÎLâSS |
• ı?ja©ms |
• i
İŞLERİNİZİ İTİNA İLE HAZIRLAR S 

V °Z FIRIN HOKAK NO 1/1 — (Avukat T. Ekim yanı) X 
o 

«OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000000000000090

D.P. Gemlik İlçe Başkanlığından İlân
A.P. den istifa Ederek Demokratik Partiye Kayıtlı

Olan Üyelerimiz
I - Halil Uludağ Gemlik I4-Hiiieyin Doğan
2 - Celâl Çup 1>* I5-Çetin Soydaş
3 - Ramazan Aslan Kurtul k. I6-Mustafa Gönenç
4-Hiiseyin Bayraktar Kap.K. 17-Sıtkı Omay
5-Ahmet Yavuz Kapaklı köyü I8-Şevket Tuna Hamldiye k.
6-Nurettin Güler ** I9-Hasan Erdem
7-Mehmet Koçtürk
8-Mehmet Eğe 
9-Hüseyin Yıldız 

10-Hasan Çakır 
Il-Nejdet özmen 
I2-Cenglz Erdoğan
I3-Holit Eğe

20-Ali Çetin Avcı 
21-Cemal Dürna 
22-Süleyman Duma 
23-Mümtaz Aydı 
24-R.Haşan Aydı 
25-Mehmet Nilgün 
26-Nuri Nilgün

27-Yusuf Yılmaz
28-İsmail Aydı
29-Osman Görücü .•

30-Mehmet Akar »
31-Nuri Yavuz »>
32-Meydi Kara r
33-Ahmet Tezün »•
34-Hüseyin Bayrak
35-Recep Yıldız
^6-Rasim Kahraman »

D.P.
Gemlik tlçe Başkanlığı

Davamı Gelecek Safd*
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[ 14 EKİM 1973 SEÇİMIERİHDE ZAFER CHP. Hin 01BII

ÎHP. Seçimlerde en çok Milletvekili çıkardı
$HP. 186 AP. 149 MSP. 48

14 Ekim seçimlerinde 
zafer C.H.P nin olmuştur. 

: Zaferi kazanan C.H.P Par
lamentoda en çok milletve
kili çıkaran parti "olmuştur.

Yapılan sayımlar sonu
cu Parlamentoda C.H.P 186, 
A.P 149, M.S.P 48, D.P 45, 

' C.G.P 13, MHP 3, B.P 1, 
Bağımsızlar ise 5 milletve- 

' kilini sandalyeye sahip ol
muştur.

14 Ekim seçimlerinde 
ı C.H.P oyların çoğunluğunu 

büyük şehirlerden ve Sanayi 
. bölgelerinden toplarken AP 

de MSP ve DP tarafından 
oy kaybına uğratılmıştır.

Bu durum karşısında 
CHP nin ilgili kurulları

toplanarak son durumu 
gözden geçirmiş ve MSP 
ile bir koalisyona gitme o- 
lanağı kuvvetlenmiştir.

DP. 45 CGP. 13
caklarını belirtmiş, DP Ge
nel Başkanı Ferriıh Boz- 
beyli ise sağ partileri güç 
birliğine çağırmıştır.

Seçimi kazanan B.-Ecevıt 
Kabineyi kurma hazırlığında

50. Yıl Hazırlıkları Hızlandı

İlçemizde Cumhuriyetin 
50. yılı kutlama hazırlıkları 
hızlanmışlardır.

Okullar ve kuruluşlar 
50. yıl kutlama hazırlıkla
rını tüm hızlarıyla devam 
ettirirken kutlama komitesi 
50. yılın her yılkindcn daha'’ 
|AmI ve Gemlikçe şenlikler
le kutlanmasına önem ver
mektedir. Gemlik'in bayrak
larla donatılmasına ve ışık
landırılmasına ise ayrıca ö- 
nem verilmektedir.

Bu yıl Cumhuriyeti 
kutlama törenleri 26/Ekim 
günü başlayacak ve kutla
ma programı gereğince ilk 
toplantı aynı gün saat 15.00 
de Lise Spor Salonunda 
Garnizon Komutanlığı ve 
okullarca, düzenlenecektir.

• Yine 26/Ekim/1973 gü
nü saat 20.oo de Lise Spor 
Salonunda Oyun ve Kah
ramanlık gecesi ‘ düzenlen
miştir.

Bu toplantılar tüm 
Gemlik’lilere açık tutul
maktadır.

Dip Zeytin U 
Hatları Yükseldi

İlçemizde yağan son yağ
an son yağmurlardan sopra 
zeytin rekortesi' geçen yıl-

Devamı Sayfa 4 de

MHP. 3 BP. 1 Bağımsızlar 5
Bu yılki seçimlerde çok 

sayıda oy kaybı (iptal) ol
ması dikkati çekmiş ve

bununda birleşik oy pusu
laları ile tercihli oylardan 
olduğu s .ptanırı <ır.

İlçemizin Seçim
Sonuçları
5761

Güven Partisi
Demokratik Parti
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi 
Millî Selâmet Partisi 
Bağımsızlar

14/Ekim/1973 Pazar 
günü ilçemizde yapılan 
Milletvekili seçimleri çok 
sakin ve olgun geçmiştir.

Sabah 8.oo de açılan 
sandıklar akşam 17.00 de

Gemlik Sinemaları
Kış sinema sezonunun 

başlamasından bu güne dek 
kapalı salonda oynıyan si
nemalarda seyirciler bu gü
ne dek, güzel, kaliteli ve 
rahat bir film seyredeme- 

1 menin üzüntüsündedir.
Sigaraların kapalı sa- 

I londa içilmesi, temizleme 
aygıtları olmayan sinema-

I larda. gürültü patırtıdan da 
oturulmaz olmuştur.

Halk bu durumdan 
j haklı olarak şikayetçi olup, 
■ ilgililerden daha çok ilgi 
1 beklemektedir.

162
1963

27 
234 
651

7

3226

19750 seçmenden 12341 kişi oy kul
lanmış, 310 oy iptâl olunmuş 12031 oy 
geçerli sayılmıştır.

kapatılmış ve İlçe Seçim 
Kurulu başkanlığında görev
liler huzurunda tasnif baş
lamıştır. Akşam saat 22.oo 
de tasnif bitmiş ve A.P. 
5761, CHP 3226, G.P. 162,

D.P. 1963, M.P. 27, M.H.P 
34. M.S.P. 651, Bağımsızlar 
ise 7 oy almışlardır.

Devamı Sayfa 3 te

Umurbeyde Demokratik Parti 
Oyların •/• 90 nu kazandı

Demokratik Partililerin 
ağır top dedikleri eski Cum
hurbaşkanı Celâl Bayat’ın 
köyü Umurbeyde seçimler 
çok ilginç geçmiştir-Beş san 
dikta 1214 seçmenin oviannm 
1093 ünü D.P almıştır.

Vmurbeyliler bu jet
leriyle her zaman Celâl Bay- 
arın yanında olduklarını 
ispatlamışlardır.

Umurbeyde diğer par-

tilere dağıtım cy n >beden 
şeyledir.

AP- 74 CGP- I
CHP- 25 MP- 2
MHP- I MöP- 18
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ECEVİTİ ZOR GÜNLER 
BEKLİYOR

~-Z /a C- a a

14 Ekim seçimleri bazı çevrelerde sürpriz ya
ratırken batılarında ise çeke yaratmıştır.

Bu seçimlerdeki C.H.P nin öbür partilerden 
çok savıda Milletvekili çıkarması bir kaç açıdan 
değerleudirebilinilir.

Birincisini A.P nin oylarının M.S.P si ve D.P 
tarafından parçalanması olarak saptamak mümkün
dür. A.P nin oylarını başka partilere kaptırması 
tabiî ki büyük ölçüde bir kayıptır.

İkinci durum ise ; Yeni C. H. P nin yeni 
liderinin tutumudur. Yeni C.H.P nin tabana inebil
mesi ezilen, sömürülen halktan yana bir düzen 
kurman vaad etmesi büyük ölçüde yeni oylar 
kazanmasının nedeni olmuş ve 1969 seçimlerinde 
% 27 oy toplarken 1973 yılı seçimlerindeki al- I 
dığı ov oranı % 332! bulmuştur.

Yeni C.H.P. °0 33.2 oy ile parlamentoda 186 r 
sanda’yeve sahip en büvük parti durumunda bulun
makta iktidara gelecek ve hükümeti kurmakla gö
revlendirecektir. işte asıl sorun bundan sonra baş- 1 
Uyacaktır. Parlamentoda salt çoğunluğa sahip bulu
namadığından bir koalisvona gitme zorunluğu da 
doğacaktır. Ne varki C.H.P. gibi sol bir ekonomik 
tutuma sahip M.S.P. ile az çok tavizle birleşmek 
en akıllıca bir tutum olacaktır.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Ecevit’- ! 
i zor günler bekliyor. 1973 Türkiyesi yıllardır güç
süz iktidarlarca enflasyonun eşiğine getirilmiş, ener
ji sorunu günlük yaşantımızı etkilemeğe başlamış, ' 
karaborsacılık, tefecilik ve aracılık almış yürümüş , 
tam bir ekonomik krizli dönem yaratılmıştır. İşte 
Sayın Ecevit bu zor koşulları akıllıca yener, bir ta- j 
raftan enflasyonu önleyebilir, öbür taraftanda 1973 
seçim bildirgesindeki ( Ak Günlere ) alt yapıya 
vermek istediklerini gerçekleştirir, toplumun yararı- , 
T” kişisel çakarlardan önde tutabilir./ özgürlük ve | 
barış içinde bir toplum düzeni kurabilir, insanı 
insana sömürtmeyccek bir sistem getirebilirse zafer 
C.H.P. nin olacaktır.

Ecevit bunları başarabilecek bir liderdir. 
Vaad ettiği "AK GÜNLERİ,, halk susamış ve I 
beklemektedir.

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
İLAN

Dosya No.673/257

Davacı Haydariyc köyünden Nazım Bıyık vekili Av. 
Mehmet Nalbantoğlu tarafından davalılar Hazine ve Büyük 
kumla köyü Muhtarlığı aleyhine ikame olunan tescii dava 
sında:

Büyük Kumla köyü Faik boğazı mevkiinde kain do 
ğusu köy zeytinliği* Batısı meta,kuzeyi Pembe zeytinliği, 
güneyi dere ile çevrili gayrimenkul üzerinde hak iddia eden 
ler varsa üç ay içersinde mahkememiz 973/257 esas sayılı 
dosyasına müracaatları ilan olunur.

Seçimlerden
Espriler

İlçemizde Pazar günü 
yapılan Milletvekili seçim
lerinden Espriler.

Pazar günü ilçemizin 
tanınmış simalarından se
vimli ahimiz Lütfü Kırdar’- 
ın emektar PAŞABAHÇESÎ 
hiç boş durmadı, Kâh 19 
nolu sandık başında. Kâh 
7 no.lu sandık başında de
vamlı partilileri taşıdı. Bu 
partililerin çoğu çalışan ki
şilerdi, hepside inşaat işle
riyle meşguldü. Lütfü ahi
miz Turizm hizmet ödülü
nü aldığı gibi bu kerede 
seçimde emekleri geçenler 
ödülünü almak için uğraşı
yor olsa gerek.

Sandıkların açılmasına 
30 dakika kala K. Kumla
nın sembol'ü Muhtar (fotör) 
Hakkı Gemlik’i siyah o- 
peli ile turalıyordu, biraz
da sinirliydi.

— Hayrola Hakkı abi, 
senin ne işin var böyle bu 
günde buralarda.

— Ne yapalım gülüm 
-’CÎCÎ HÜSEN” gibi oku
ma yazması olmıyaıı. imza
sını atamıyanlar sandık 
kurulunda olunca, bize 
buralara kaçmak düşer.

«Söyle Çayları
Mustafa»

Gece geç saatlere ka
dar Seçim Kurulu başkan
lığında oyların tasnifi sıra
sında C.H.P katibi sayın 
Mustafa Özalp, ahimiz epey 
masrafa girdi.

Neden derseniz.
Oyların hangi partilere, 

ne kadar olduğunu okuyan 
îdris bey C.H.P oyları 
yüksek olunca Mustafa 
Özalp’e doğru «Söyle çay
ları Mustafa» diyerek lati- 
fede bultınmasına, Mustafa 
abi sessizce çavları sık-sık 
söylemekle yetindi.

Cumhuriyetin lOcu Yıl Anısı
ÎDRİS YAVUZ

İlköğretim

1926 yılında Adliye köyünde doğdum. Cumhuri
yetin 10. yılında (1933 de) 7 yaşında îdîm vc ilkoku
lun birinci sınıfına gidiyordum. Çocukluk günlerimin 
en ince teferruatına kadar canlı kalan en unutul
maz hatırası Cumhuriyetin 10. yılı münasebetiyle 
köyümüzde yapılan şenliklerdir. O gön bütün köy 
halkı yediden-yetmişe, kadını-erkeği île tarifi müm
kün olmayan bir heyecan ve sevinç içindeydi.

Doksanüç harbinde Rus mezalimine dayanama
yıp evini, barkını, malını - mülkünü terk ederek bu
raya gelen dedelerimiz daha yerleşme imkânı bula
madan Yemen- Trabulusgarb-l. Cihan Savaşı ve 
Kurtuluş savaşına koşmuş. Her hane bir kaç şehit 
vermiş; köyümüz gaziler diyarı olmuş. Bu atmosfer 
içinde zafer heyecanı herkesi coşturmuş, Cumhuri
yetin 10. yılında hatıralar taptaze idi.

Öğretmenimiz rahmetli Yusuf Ziya Bey müzik
ten pek anlamadığı için Umurbey İlkokulundan En
ver Bey (biz ona kara Enver derdik) haftanın mu
ayyen günlerinde Adliye Köyüne gelir bize Cumhu
riyetin 10. yıl marşını öğretirdi (Çıktık açık alınla 
on yılda her savaştan) Hep beraber sesimiz çıktığı 
kadar bağırırdık^ Ne unutulmaz, ne tatlı bir heye
can vardı. Komşumuz rahmetli Emin Efendi (Emin 
Doğru) beni yakalayınca "Haydi yeğen bir söyle 
bakalım,, derdi. Ben de Atatürk'e Cumhuriyete ait 
şiirler okurdum. Aynı heyecanı yeniden duyarak al
kışlarlardı.

Cumhuriyetin 10. yılında yapılan resmi mera
simden sonra gece sabahlara kadar eğlenildi. Dı
şından tırnağından artırdığı paralarla bayrak alc* 
halkımız evlerini bayraklarla süslemiş, sokaklara fe
nerler asmıştı.. Davul-zurnalar çalındı, horalar oy
nandı. Topluca 10. yıl ve Eskişehir marşları söylendi. 
Hepsi birer takım ve hatta bölüğe kumanda etmiş 
olan çavuşların anlattıkları savaş hatıraları dinlendi.

Bugün o heyecan kalmamıştır Zira savaş ne
dir bilmeyen nesil tam 50 yaşındadır. 60 Yaşını ger
miş olanlar bizden dana heyecanlı ve daha duygulu. 
Onlar o günleri bizzat yaşamışlar, acılarını çek

mişler, kan, barut ve ateşten ibaret olan savaş; 
katılmışlar. Bizler ise tarihimizi kitaplardan okuyuş 
öğreniyoruz. Tabii olarak milli duygu ve heyecan 
dünkü kadar değil. Dün istiklâl marşının söylendi
ğini duyan kilometrelerce uzakta da olsa dimdik 
durur, huşu içinde zevkle dinlerdi. Bugün ise maalesef.

Milli duygu ve heyacanın sönmemesi ve daha çok 
artması için dünyalara destan olmuş tarihimiz ver. 
Önce Türküm derken en büyük gurur ve heyecanı ds 
yalım. Birbirimizi sevelim, kötü ceyranlara kapılını- 
yalım, hak hukuk ve adalete riayet edelim. Barışta 
ve savaşta Atatürk’ü örnek alarak gösterdiği yoldan 
ayrılmıyahm. Ellinci yılını idrak ettiğimiz olgunluk ç« 
gına gelen cumhuriyetimizi canımızdan daha çok ko 
ruyalım ve daha çok geliştirmeye çalışalım.

Şühedalar diyarı yurduma ve şerefli milletim; 

birlik, beraberlik, huzur, barış ve mutluluklar içince 
nice elli yıllar dilerim.
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İNSAN ve GAYE

İBRAHİM ERSÖZ 
GEMLİK MÜFTÜSÜ

T. C.

Diyanet işleri Başkanlığı Gemlik Müftülüğü
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Canlı, cansız her varlığın yaratılışında birçok 
hikmetler vardır. Biz, bu hikmetlerin bazısını bi
lir, çoğunu da bilemeyiz. Bilemediklerimizi araş
tırıp bulmaya çalışırız. Yeni, yeni buluşlarla Allahın 
yüceliğini daha iyi anlar, imanımızı kuvvetlendiririz.

FİTRE CETVELİ

w 
i ta
hta
I" 
tait 

4»

Kesinlikle bilir ve inanırız ki, Allah, 
şuna hiç bir şey yaratmamıştır.

Yaratılışları hikmetlerle dolu 
âleminin, çeşitli gayeleri de vardır, 
yaratık yoktur. Şu kadar varki, i

hikmetsiz, be

olan bu varlık 
Gayesiz hiç bir 

insandan başka
karlıklar gayelerine, şuurlu ve iradeleriyle değil de
cebrî surette, tabiat 
olarak ulaşırlar.

Ağaç meyvesini, 
rini kendi istekleriyle

denilen İlâhi kanunların icabı

buğday ve- benzerleri danele- 
değil, cebrî olan İlâhî ka-
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nunlar gereğince verirler. Hayvanlar da böyledir. 
Yaratılış gayeleri ne ise o gayeyi yerine getirirler. 
Terbiye edilip başka hünerler ve alışkanlıklar öğre- 
tilse bile ilk fırsatta, yaratılış hikmetlerine uygun 
olarak asıl gayelerine dönerler.

Meselâ: İmkân olup da bir kediye garsonluğu, 
kahve dağıtmayı öğretelim. Kedi, kahve fincanlarını 
alıp götürmeğe iyice alıştığı sırada önüne bir fare
nin çıktığını farzedelim. Sonradan alıştığı garson
luğa mı devam eder, Yoksa, aslına dönüp, farenin

«ft 
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peşine mi düşer? Bundan da 
şey aslına rücu eder.

Diğer varlıkların, cebri 
da, insanın gayesi olmaz mı?

anlaşılacağı gibi, her-

de olsa gayeleri olur 
yahut gayesiz insan
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düşünülür mü? Elbette insanların da gayeleri var
dır, Hem de, iradesiyle, bilerek, şuurlu olarak u- 
laşması gereken büyük gaye ve gayeleri...

En büyük gayemiz, gayelerin gayesi, bizi- insan 
olarak yaratan, akıl ve fikir vererek varlıkların en 1 
şereflisi yapan Allahımızın rızasını kazanmaktır. 
Bununla beraber daha pek çok, yüce gayelerimiz, 
İdeallerimiz de vardır. Dinimizi, milletimizi, yurdu
muzu canü gönülden sevip hizmet etmek, Üzerimize 
aldığımız vazifeleri en iyi şekilde yaparak; el emeği, 
alın teri ile helâl inden kazanmak; Çocuklarımızı İs
lâm ahlâkı, birlik ve beraberlik duygularıyla yetiş
tirmek... Hep, vazgeçilmez gaye ve ideallerimizdir. ’

Gerek genel, gerekse özel, sayılması mümkün ı| 
daha pek çok güzel gayeler ve gayelerimiz elbette J 
vardır. Ama bunların hepsini yukarıdaki ifadelerle | 
özetlemek mümkündür. Mühim olan gaye bilinip, | 
aradaki engeller aşılarak ona ulaşmaktır.

Neyi, niçin yaptığımızı, yahut yapmadığımızı j 
bilelim. Blzleri ve diğer varlıkları yoktan var eden 
yaratıcımızı tanıyalım. Nereden geldik? Niçin gel- i 
dik? Nereye gideceğiz? gibi soruların cevabını ara
yıp bulmaya çalışalım. Yaratılış hikmetimizin şuuru
na erelim. Gayesiz, başıboş dolaşanlardan değil, ga- 

î yo ve İdealini en iyi bilenlerden olalım.
Yazımıza, Mehmet Akif merhumun şu mısrala- 

tiyle son verelim :
Bahâtm çlkmaı anıma hilkatin sabit hududundan, 
başar Mlâ habertlz bbyle bir kaydın vücudundan.

bilecekleri ilân olunur.

c i N S İ KİLO GRAM LİRA KURUŞ

1 — Buğday 1 667 3 50
2 — ikinci nevi Un 1 667 • • 4 25
3 — Birinci n e v i Un 1 667 . 00
4 — Arpa 3 333 6 50
5 — Çekirdeksiz kuru Üzüm 3 333* .75 00

8 / 10 / 1973

1973 Yılı Ramazan ayma ait Fitre cetveli yukarıya çıkarı 1 iniştir.
Din kardeşlerimizin, fitrelerini bu listedeki arzu ettikleri miktardan vere-

İBRAHİM ERSÖZ 
GEMLİK MÜFTÜSÜ

Gemlikte Seçim-1973
«Baştarafı Sayfa I de»

bunlardan 310 oy i 
ilçemizde 19750 seçmen- dilmiş, 12031 oy ise 

den 1234Fİ oy kullanmış, sayılmıştır.

iptal e- 
geçerli par

oy

tlçemizdek i mah 
ada < 
ledir :

allerde
lağılantiler

nisbe
arasıı

iti şöyl

Mahallesi San. No. A.P C.G.P C.H.P D.P M.P M.H.P S.P Yekûn

D. subaşı Mh. 23 110 3 79 99 1 _ ... 18 233
Hamidiye » 3 84 1 78 18 1 2 15 200
Hisartepe » 1 49 | 45 9 4 7 İ17
Hisartepe » 2 63 2 43 10 — 1 9 128
Hamidiye » 4 1.05 6 61 10 — 9 9 200
Hamidiye » 5 109 — 57 22 — 10 12 210
Hamidiye » 6 76 3 119 18 1 1 8 226
Hamidiye » 94 2 79 11 9 2 21 2«2
Hamidiye » 8 92 4 88 16 — 1 4 205
Osmaniye Mh. 9 133 1 61 10 — *7 14 227

» Mh. 10 124 1 78 24 — 4 10 242
» Mh. 11 90 1 73 38 — 5 12 219
» Mh. 12 131 4 40 . 5 1 17 36 219

Halitpaşa Ma. 13 f 81 — 54 11 — — 18 154
Osmaniye Mh. 14 95 — 61 13 — 11 3 183
Kayhan Mh. < 15 103 2 53 . 10 — 6 15 189
Kayhan 1Mh. 16 107 4 67 12 — 7 5 202

» » 17 83 1 56 18 1 6 20 185
Balıkpazarı Mh. 18 78 2 93 6 — 7 193
Balıkpazarı Mh. 19 114 1 47 13 — I 12 188
Halitpaşa 21 102 2 38 10 — - 4 19 175
Demîrsubaşı 22 76 --— ûl 25 — ■ 7 21 179
Orhaniye 24 105 3 51 10 1 I 8 179
Orhaniye 25 105 i 60 5 — 3 174
Orhaniye 26 91 — 61 13 — İl 3 179
Orhaniye 97 110 — a. 30 — . 1 3 151
Yeni Mahalle 28 91 9 37 6 .2 4 17 159
Yeni Mahalle 29 83 1 54 20 4 18 180
Yeni Mahalle 30 118 1 32 10 — < 6 174



Dip Zeylin Fiuilurı Yükseldi
Bjş tarafı I nci sayfada» 

lara göre daha da artmış, 
bazı bölgelerde kurak alan 
zeytin ağaçları dışında ki 
zeytin ürünü tane yapmıştır.

Cte y’iıdaiı dip zcy’ n 
fiatları bir iki gün içinde 
% 25 artarak 225 kuruş ol 
muştur.

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
İLAN

Dosya No : 1972/677
Davacı İsmail kızı Süreyya Çalım davalılar hâzine

ye izafeten Gemlik Mal Müdürlüğü ve Deroirsubaşı ma
hallesinden Mustafa Sili aleyhine ikame ettiği Tapu 
iptali ve tescil davasında :

Hamidiye Mahallesi Ilıca mevkiindeki gayrimenkul 
130 ada, 28 parsel ile kadostraca Hâzineye ve Güney 
hududunun bir kısmınında davalı Mustafa Sili’ye tesbit 
edildiğinden bu tesbitlerin iptali ile adına tescilini iste
diğinden gayrimenkul üzerinde başkaca hak iddia eden
lerin Mahkamemizin 1972/677 sayılı dosyasına müra
caatları ilan olunur.

Yarın, deplasmanda Adanaspor ile oynayacak olan başarılı 3URSAS?0R onbiri 
bir maçtan evvel Butsa Atatürk Stadyumunda görülüyor.

m». . *aaaMaaaMAU«^Bat>Mnet * - \amMK*tM>.''^!aBMMMaaNaBmnMmnaiMaamurnıaaaaHMmBamMMi

Gemlik Sümerspor; t, Bursa İd. Yurdu •. 1
Gemlik Sümerspor Cu

martesi günü Merinos saha
sında Burmanın iddialı ta
kımlarından İdman Yurdu 
ile yaptığı lig maçında 2-1 
mağlup olmuştur.

İdmanyurdunun daha 
üstüu göründüğü maçta ilk 
devre Sümerspor’un 2-0 
mağlubiyetiyle kapanmış, 
ikinci devre ise G. Sümer 
Spor maça asılmağa başla
dı. Oyuna ikinci yarı giren 
Muhittin’in ayağından ilk 
gollerini kazanmışlardır. 
Bundan sonra Sümerspor 
baskılarını arttırmış, fakat 
sonuç değişmemiş maç ta 
2-1 Sümersporun mağlu
biyetiyle bitmiştir.-

Sümerspor oyuna şu 
kadro ile başlamıştır.

Sezai, Yusuf, Mehmet, Sümerspor, Pazar günü 
(Muhittin) Selâhattin, Sa- Merinos sahasında saat I3.oo 
vaş, Cengiz, Turhan, Os- de Ivazpaşa ile oynıyacaktır. 
man, Memduh, Ahmet, 
Yalçın.

# * 
Bayram Yaklaşıyor

S Elbisem yok diye Düşünme j 
J KİLOYLA KUMAŞ SATIŞLARIMIZ * 
;f; Devam Etmektedir. } 
(Kiloyla Kumaş Kiloyla Kumaş* 
s ©tte® aaassifcpaoM"X

Halitpaşa M ah. 2 nolu Cad. 105/7 — Gemlik
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA .V, -YA A* -YA AA AA. 
ATvrv rv vk rC vv /CVtC rT nT »T ar? W *"* r* ** «

J Matbaacılıkta Hamle I Jj
x Otomatik Baskı Makinaları ile temiz JJ

Ş&-Jİ ve seri işçilik :
* ERGUl MAIBAASI’nda *
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iki Bayramı Birlikle P. 1.1. YENİ HİZMET BİNASI
İSIİMUKIHA BAŞUYACAKTIR

öO.ylV

50.yılı kutlama programı 
gereğince 26 Eylül 1973 Cuma 
günü saat 13.de Gemlik Lisesi 
galonunda[Cumhurriyetle]ilgi> 
li konferanslar verilmiş,gece sa 
at 2e de ise Kahramanlık Gece 
■i düzenlenmiştir 29 Ekim 1973 
Pazartesi günü İse K Kumla

Bu yıl Cumhurriyet Bay 
mnının Şeker Bayramına rat 
laması nedeni ile iki bayramı 
birlikte kutlayacağız.

Cumhurriyetimizin kuru
luşunun 50. yılı bu yıl heryıl- 
kinden daha değişi olarak ve 
daha çoşku içinde çifte bay - 
ram havasında kutlanacaktır. 
Bu nedenle ilçemizdeki kuru
luşlarda Bayramın havasına - 
kapılarak Cumhurriyet Bayra 
m ma yakışır bir düzenleme i-

Tuzla Askeri Harasında Cumhuriyetin 
50. Yıiı Dolaysiyle 50 Kişilik Erat Servis

Binası Hizmete açıldı
Tuzla Harasındaki Bir

likte Cumhuriyetin 50. yılı 
do'ayısiyle. Birlik Komuta- 

। m sayın Alb. Orhan Öncül' 
I ün üstün gayretleriyle 50 

Kişilik Erat Servis binası 
inşaatı tamamlanarak dün 
hizmete açılmıştır. Hizmete 
giren servis binasında her

GAZETEMİZ
||

GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZİN RAMAZAN 
BAYRAMINI ve 50. Yİ UNUN SEVİNCİYLE BİRLİKTE 
KUTLAR MUTLULUKLAR DİLER.

Kutluyoruz

Cumhuriyet bayramım temsil eden bir Resim

J V r .;
LOS?

türlü sıhhî tesisat ve ihti
yaç giderleri tamamlanmış 
olup, hizmete açılan servis 
binası inşaasında Birliğin 
bütün elemanları fiilen gö
rev almış olup Cumhuriye
tin 50. yılında hizmete a- 
çabilme sevinci içersinde 
olduklarını belirtmişlerdir. 

ve Kurtul Atatürk fidanlıklar 
mın açılışı Engürcük Köyü İlk 
okulu öğretmenlerinin hazırla 
dğı eski eserler sergisi açılacak 
daha sonra İse Armutlu Köy 
ü yolu ve Ilaydariye Köyü ilk 
okulu Atatürk Büstü açılışları 
yapılır.

Rüzgâr Zeytinlere 
Zarar verdi

Bir kaç gündür soğuk ha
va dalgalarının hüküm sürdü 
ğü ilçemizde yağan şiddetli yağ 
mur ve esen sert rüzgarlar ne- 
deniyle’de zeytinlerin dökülme 
sine ve binalarda televizyon an 
tenlerinin yıkılmasına sebep- 
olmuştur.

Havaların aniden soğu 
ması nedeniyle’de halk birden 
yakacak maddelerine hucum et 
iniş,bilhassa Orta Doğudaki sa 
vaşın etkisiyle Petrol mamul- 
lerin’in vesikaya bineceği söy 
lentilerinden e: d.şe edrn halk 
birden gaz hucamur.a başla » 
iniştir.ilçemiz gaz bayileri a- 
deta servisleri yetiştirmekte - 
güçlük çektiklerin Eylemek
tedirler.

İlçemiz yeni PTT bi
nasına kavuşması için ça
lışmalar hızlanmış olup, 
kendisiyle görüştüğümüz 
PTT Müdürü sayın Musta
fa Kahyaoğlu’ndan yeni 
hizmet binası için şu bilgi
leri aldık :

ilçemiz yeni PTT hiz
met binası Belediye İmar 
Plânına göre parkın karşı- 
şındaki Azim Ticaretin bu
lunduğu 414 m2 lik bir 
alanda inşaa edilecekti. 
Bu binanın yanındaki 368 
m2 lik alana da ilçemiz 
özel İdaresine ayrılmıştı, 
özel İdare buraya inşaat 
yapmaktan vazgeçince, Be
lediyeden buraya, talip 
olduk ve Belediye bu iste
ğimizi inceleyerek teklifimi
zin olumlu olduğunu bil
dirdi ve iki arazinin ceman 
yekûnu 782 m2 alana yeni 
hizmet binası projesi Bele
diye meclisinden ve fen 
heyetinde çıktı, daha sonra 
Bursa 11 İmâr Müd. Tas- 
tiğinden'de geçerek, İmar 
İskân Bakanlığına gönderil
di. Bakanlık tastikinden

S Vefat
Mehmet ve Şükriye Güler’in 

«oğlu Sevgi, Erol, Hüseyin v< 
Tl Kadrinin Sevgili Kardeşle

I Nurettin Güler
41 23 10 1973 Salı günü Hakka 

rahmetine kavuşmuştur.
11 Kardeşimizin cenazesinde bu-
Hlunan ve bulunamayıpta tele- 

fonla baş sağlığı dileyen Ac •
Hmızı bizlerle paylaşan butun akraba dost ve arkadaş 
Allara teşekkürlerimizi bildiririz.

tt GÜLER AİLESİ

sonra hemen İstimlâka 
başlanacaktır. Mal sahip'r 
rinin mutazarsız olmaması
na elimizden geldiği kadar 
çalışacağız. Yeni hizmet 
Binasının projesi Cumhuri
yetimizin 50. yılı hamlele
rine yakışacak şekilde ha
zırlanmış olup sayın Gem- 
likli’lerin bundan böyle te
lefon görüşmelerinde bekle
me zorluğu da ortadan kal
kacak ve satralımız ilk ku
ruluşundan itibaren otoma
tikleşeceğini, isteyen istedi
ği kadar telefon alabilece
ğini müjdelemek isterim. 
Şu anda Gemlik telefon a- 
bone sayısı 800 olduğun
dan ve tecrübeli memurla
rın tayinleri çıktığından, 
lelefon görüşmelerininde 
çok sık olmasından dolayı 
ufak olan santralımız artık 
buna çok zorluklar ve ba
yan arkadaşlarımızın üstün 
gayretleriyle cevap verebil
mektedir. Yakında tastikten 
gelecek olan projemizle 
Gemlik’e yepyeni modern 
bir tesis yaratma gayreti 
• 7" zlorn’i.* * »-

j ’*• - » -

13.de
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Ulusça mutlu bir günün 50. yıldönümünü kut
luyoruz- Bugün Türk Ulusunun yaşam ve karakterine 
en uygun bir yönetim olan Cumhuriyetimizin 50 
yılını yaşıyoruz. 1923 lerde dünyaya gelenler 50 
yıldır barış içinde bu yılda Cumhuriyeti kutiıyacak 
lar.

50. yıla barış, kardeşlik ve esenlik içinde 
girmeliyiz. 50 yıl azımsanmıyacak bir zamandır. 
Bu zaman içersinde Türk Ulusu bir çok işler başar
mıştır. Ama bu boşarlar asla yeterli değildir. 
Kazandığımız hu başarılar bizi gelişmemiş toplam
lardan, gelişmiş toplumlar düzeyine çıkaramamıştır. 
Amacımız 50. yıldan sonra kalkınmış ulusların 
toplumlar! arasına girmek olmalıdır.

Cumhuriyete Yönetimi düşünce özgürlüklerine 
-karşı değil, düşünce özgürlüklerinden yanadır. 50. 
yılda düşüncenin suç olmadığını görmek Cumhuri
yetin özüne saygı demek olacaktır.

50. yılda Türk Ulusunun barış içinde olabilmesi 
çıkarılacak genel afa bağlıdır. Eski kırgınlıklar bir 
kenera itilmelidir. Bireylerin yapmış oldukları suç
lar 50 yıllık barış içinde geçen Cumhuriyetimize 
armağan olarak af edilmelidir. Görülecektirki bu 
af yurtta sergiyi barışı ve dostluğu arttıracaktır.

50. yılda istekler bir iki saymakla bitecek gibi 
değil ama yapılması gereken önemli işlerdenbiride 
Milli Eğitimi Uluslaştırmak olmalıdır. Bir Ulusun 
Milli Eğitimi Millilikten uzak, kendini değilde başka 
iarının çıkarlarına hizmete yarıyorsa' mutlaka 
o Milli Eğitime düzen vermek gereklidir. Milli Eği
tim Türk Ulusunun kendineözgü olmadıkça gerekli 
Ulusallığı sağlıyamaz.

50. işçi ve küçük memurun günün koşularına 
göre ücretleri ayarlanmalıdır.

50. yılda iktisadi Devlet Kuruluşlarına yeniden 
düzen vermelidir. Devletçiliği öldürmek için kasıtlı 
zararlara artık göz yumulmamalıdır.

50. yılda kırtasiyecikten, bürokrasiden tama
men kurtulmalıdır. 50. yıl halk yılı, halka yöne
tenlerin yılı olmalıdır.

Cumhuriyet halka yöneldikçe yaşar.
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Gemlik Siimerspor: 2 
Bursa Ivazpaşa: 1

Pazar günü Meri
nos sahasında yapılan Bursa 
I. küme lig macında ligin son 
sıralarında bulunan iki takım 
Sümer Spor ve Ivazpaşa miica 
delesini Sümer Spor 2-1 kazan 
iniştir.

Gemlik Sümer Spor 
Sezai-Yusuf-Mchmet-Selalıhat 
tin-Savaş-Cengiz-Orhan-Ah - 
met-Osman-Yalçın-Muhittin - 
onbiriyle maça başladı,çok çc - 
kişmeli gecen maçın ilk daki
kalarında gol olması oyunu hız 
tandırdı .6, dakikada Ahmet in 
20 pastan çaprazlama attığı sı
kı sert şutla Sümer Spor ilk 
golünü kazandı yine 15 daki 
kadada Yalçının uzaktan attığı 
golle durumu Sümer Spor 2-0 
yaptı,Bundan sonra Ivazpaşa 
hızlandı sık sık Süıncr.Spor 
kalesine atak yapmığa başla
dı bu ataklar sonunda 24. da 
kikada ilk gollerine kavuştu - 
lar bundan sonra oyun karşı 
lıklı akınlarla geçti maçta bu 
skorla 2-0 S.Sporun galibiyetiy 
le son buldu.
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SINIRLI SORUMLU
GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin normal Genel Kurul Toplantısı 21 Ekim 1973 Pazar

"BÛYÛK KURTARICI
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün 

CUMHURİYET VE ÖZGÜRLÜK SÖZLER

Cumhuriyet fazilet ve ahlâka müstenit bir idi 
Cumhuriyet fazilettir. Sultanlık korku ve tehdide 
teni t bir idaredir. Cumhuriyet idaresi fazileti 
namuskâr insanlar yetiştirir, sultanlık korkuya. ıı 
müstenit olduğu için korkak, zelil, rezil insanlar 
tirir.
(15 Ekim 1925)

w w w
Şuur daima ileriye ve yeniliğe götürür' dönûşsû 

haslet olduğuna göre. Türkiye Cunhuriyeti halkı Ut 
ve yeniliğe uzun adımlarla yürümeğe devam edece 
(1.9.1925)'

Memnuniyetle tekrar görüyorum ki Lâik Cumhuriyet 
esasında beraberiz. Zaten benim siyasi h 
taraflı olarak daima aradığını ve anyacağım temel 
budur. (11.3.1930)

AA JSİ. 4C 
viT anT

Benim naçiz vücudum nasıl nisa birgün toptuk 
olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacak
tır. (Mayıs 1929)

# # #
Türk Milletinin tabiat ve şiarına en 

(uygun) olan idare Cumhuriyet idaresidir.
Cumhuriyet: fikren; ilmen, bedenen 

karakterli koruyucular ister. (1924)

mutabık 
(1924i 

kuvvetli'

Öğretmenleri Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri, 
yeni kuşağı sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni kuşak 
sîzlerin eseri olacaktır. (1924]'

O

günü

GELİNLİK, DÜĞÜN, NİKÂH, NİŞAN TAKIMI 
KONFEKSİYON ve BİLUMUM TRİKO ÇEŞİTLERİ

YEĞENLER*

Kapalı çarşı No. 309 (Not : Eski Aynalı Çarşı Girişinde) BURSA

0 
0
0

o

saat 13 30 da 11 Eylül İlkokulu Salonunda nisap temin edilemediğinden tekrar 18 
Kasım 1973 Pazar günü saat 13 30 da 11 Eylül likoklu Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündemler görüşülmek üzere ortaklarımız toplantıda hazır bulunmaları 
ilan olunur.

1- Yoklama.
2- Açılış.
3- Kongre divanı seçimi.
4- Faaliyet, hesap raporlarının okunması.

Mevsim Manifatura
FERUDUN ÖZBEK

DOST VE MÜŞTERİLERİNİN BAYRAMINI
KUTLAR ESENLİK DOLU GÜNLER DİLER

Telefon : 243 Gemlik

5-
6-
7-
8-
9-

RaPorların müzakeresi.
Raporların kabülü ve yönetim kurulunun ibrazı.
7 Yönetim kurulu üyesi 7 yedek üye 3 asil 3 yedek denetçi üye seçimi.
Seçilecek yönetim kurulu tüzüğümüzün 31 maddesini uygulaması için sunulmasına 
Dilekler.

10- Kapanış.

T. HALK BANKASI
Geın/ik Şubetl 

HUİfİtültîİltÛı M 'pD. l^JM, Ifailtt

ikkick M cjûıdtl HiUl.
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Ramazan Bayramı
İBRAHİM ERSÖZ 8

GE LİK MÜFTÜSÜ O
O

Oruç, teravih ve diğer bedeni ve mâlî ibadet* g 
teriyle hayatımızın bir bölümünü daha an güzel şekil- g 
de lüs/eyen, aydınlatan bu senek! Ramazan ayı da g 
sona ermiş bulunmaktadır. Her müslümanda unutul* g 
maz mânevi zevk ve hatıralar bırakarak giden Ra- o 
nrazan ayı elbette tekrar gelecektir. Gelecektir o 
ama, bu günlere kimlerin ömrü kâfi gelir, kimlerin g 
gelmez? onu bilemeyiz. Bilmemiz gereken şey, içinde g 
bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmektir. g

Ramazan ayının en belirli ibadetleri oruç ve te* g 
ravihlerdir.Gerek bu ibadetlerini ve gerekse diğer va- g 
ziftlerini gücü nisbetinde yapmaya çalışarak aksatma o 
dan devam ettirip başarıya ulaşan insanlar, bu ba- g 
şanlarının sevinciyle bayram yaparlar. Bayram İra- g 
delerine sahip olup, nefislerine hakim bulunan in- § 
tanlara, Allah’ın bir ziyafetidir. Allahın bu ziyafe- g 
tine her müslümanın katılması için bayram günleri g 
oruç tutmak yasaklanmıştır. 8

Cemiyetin bir kısmının bayram yapıp sevinmesi g 
birşey ifade etmez. Herkes, bütün bir millet bay- g 
ram yapmalıdır ki bayram, bayram olsun. Bunu g 
karnen de olsa temin etmek için akraba, komşu ve g 
diğer kişilerden fakir ve kimsesizlere, yetim ve ök- g 
dizlere yardım elimizi uzatmalıyız. Sıkıntılarını gi- 8 
derip dertlerine ortak olarak azaltmaya çalışmalı- g 
yız. Onların da güler yüzle bayrama katılmalarını g 
sağlamalıyız. g

Bayramlıklarını geydirip, ceplerine harçlıkları- g 
m da koyarak neşe ve sevinç içinde sokağa saldığı- o 
mız çocuklarımızla, üzerlerine giyecek doğru dürüst o 
elbiseleri, mintan ve ayakkabıları bulunmayan, boy- g 
au bükük öksüz, yetim ve fakirleri düşünelim. Mer- g 
ftamet duygularımız zayıflamamışsa gönül rahatlı- g 
ğıyla bayram yapabilir miyiz? Unutmayalım ki yer- g 
yüzünde yalnız değiliz. Çevremizde bizden paşkala- o 
rı da yaşamaktadır. Bu gün varlıklı olan yarın yok- 8 
tul, bugün fakir olan yarın zengin olabilir. Bizim g 
çocuklarımız da yetim ve öksüz kalabilir... Hayatın g 
ba kabil değişikliklerini de göz önünde bulunduralım, g

Bayram ziyaretleri ve bayramlaşmalar da Is- 8 
Idm ahlakına uygun yapılmalıdır. Gerek gelen ziya- 8 

E retçllere İkramda ve gerekse gelenlerle bayramlaş- g 
| mada haram işlemekten titizlikle kaçınılmalıdır. Al- g 
| laftın ziyafeti, Dini görevlerin yerine getirilmesinin g 
| sevinci olan bayramları, Allah ve Ratülünün yosak- g 
I ladıklarını yaparak kutlamak, şuurlu ve olgun kişi- 8 
2 /ere yakışmaz. o

Dargınlık, dinimizce haramdır. Fakat buna o 
e rağmen bazı kişiler çeşitli sebeblerle birbirlerine g 
• darılmakta ve bu dargınlıkları aylar, hatta yıllarca g 
• tür muktedir. Halbuki, üç günden fazla dargın dur- g 
| mafc helal değildir. Bayramlar, dargınlık ve kırgın- g 
i hkların da sona ermesine bir vesile olmalıdır. Dar- g 
î finler, yersiz İnat ve gururlarını kırıp, blrblriyle 8 
e bayramlaşıp barışmalıdırlar. Hem insanlığın ve hem g 
• do Müslümanlığın gereği budur. g

Daha nice bayramlara sağlık ve esenlik içeri- g 
| (inde erişmemiz dileğiyle Ramazan bayramı hepimiz g 
| hakkında hayırlı ve mübarek olsun. g
i oi o
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GAYRİMENKULUN AÇIKARTIRMA İLÂNI 

GEMLİK İCRA MEMURLUĞUNDAN

İpotekli olup : Dosya No 972 '469
Satılmasına karar verilen gayrimenkulûn cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu sicilinin Karacaali köyü Dalyankaya mevkiinde kâin ve 5.4.972 
tarih, cilt: 162, Sahife :13 ve 25 numarasında kayıtlı Şarken: tbo’ nun Mehmet, Şi- 
malen; Patika, Garben: Gemlik-Armutlu yolu, Cenuben: Kısmen Armutlu yolu ve 
kısmen Ibo’nun Mehmet ile çevrili 1952 metrekare miktarlı tarla yerinin üzerinde 
zeytin yapar durumda 40 adet zeytin ağacı mevcut ve deniz kenarında yazlık daire
lerin yanındadır.

Kıymeti Bilirkişi tarafından metrekaresine 100*- lira kıymet takdir edilmiştir.

Satış şartları :

1 — Satış 4/12/1973 Salı günü saat 10.30 dan 11.00 e kadar Gemlik Bele
diyesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
% 75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 14/12/1973 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde 
de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını 
ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde 
pek akçesi veya bu miktar kadar millî bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Dellâliye resmî, ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Bi
rikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tera ve îflâs 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükrte hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

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

— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 972/469 sayılı dosya numarasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îc, If. K. 126) 24/10/1973
(4-1 ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de da

hildir.
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| Müjde Müjde Müjde... >
8 ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ
| YÜKSEK VASIFLI g

İ Batıray Linyitleri
i KOKU ve GAZ YAYMAZ, PİSLİK YAPMAZ, YANMASI KOLAY, ş 
i SOĞUK BİR HAVADA SICAK BİR YUVADA s 

I BATIRAY LİNYİTLERİ hep bir arada |
siparişleriniz derhal kabul edilir.

I ©sssSıa ©smaM1 ’ 
o ©

Ş ADRES : İskele Yolcu Salonu - Gemlik - Tel.: 354 Ev: 467 i 
o o
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İ (Htosan Kollektif Şirketi
MUHTELİF EBkDLARDA TENEKE KUTU
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SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN RA \IAZAN RA YRA '.' \ ,s jg CUMHURİYETİN 50. YILINI KUTLAR. HAYIRLI İŞLER DİLER
MEHMET YAŞAR ve ORTL.

İstiklâl Cad. Menekşe Sokak — Gemlik Tel. : 435

FISK LASTİKLERİ

MORRIS LEYLAND
TRAKTÖRLERİ

SINGER BAYİLİĞİ
ÖZ KARDEŞLER

Telefon : 69 Gemlik

Sn iyi dileklerle "Bayramınızı 
kullar, "Hayırlı işler diler.

I COŞKUNLAR TİCARET
| Aroma - Efes Pilsen ve 
| Güneş gaz Bayii
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|| T. 0. ZİRAAT BANKASI

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİNİN 
BAYRAMLARINI KUTLAR.
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Ramazan ve Cumhuriyetin o 
50. Yılını kutlar, Demokratik g 
özgür ve Sosyal Anayasa düzeni g 
içinde mutlu ve ak günler dileriz g oCHP. g

GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI g
KOOGfc o©©©©©©©©©©©©©©©©©©©»
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İ Gemlik Yağ Sanayii ve
S Ticaret Ltd. Şti.
o • o
O o
o ®O Gemlik — Yalova Asfaltı Ilıca mevkii Telefon : 358 ®
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Doğru Nakliyat
EMİR DOĞRU

Sayın Dost ve müşterilerin 
Ramazan ve Cumhuriyet Bay- 
ramlarını Kutlar Mutluluklar 
dileğiyle hayırlı işler dilerim.
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TEL- : 340 GEMLİK

SÖNMEZ ZEYTİNLERİ
Elendikti 98 taûll8llİ8liaûa^K ^«JUuSB&ı 

98 â^ackuKLi^eL 50. ı|

\^>A^LiK 98 eutdJdeı. Oiltdac.

Sınırlı Sorumlu Gemlik Su Ürünleri 
Satış ve Kredi Kooperatifi

İSMAİL SÖNMEZ

Orhangazi Cad. No. 3 — GEMLİK Tel. 345

Sahil Kuru Temizleme 
Fabrikası

S
Sayın Çemlikli hemşehrilerimiz 

ve "Üyelerimizin "Ramazan ve Cum
huriyetin 50. yılını kutlarız

E^gadîldiİMiK 

kudaı uejJJdeı 98 aadltdıJcLii. &iUe.
istiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı Gemlik

m aü'm
KIŞ SEZONUNA GİRMİŞ SULL'SAS 

OTELİMİZ

SAYIN MÜŞTERİLER!*' "> ?»'?•*
LARINI KLTLA.R ESENLİKLE S DİLKBı

Çarşı Meydanı Gemlik TeJ. İÎ3-73C

©©©99999© 9999 ©©©©©©©©©©©©©©©©©©aeseeeee a ■■■■■•i s
Çelik Eşya İmalâtı

ALİ SÖNMEZ VE OĞULLARI
O 
o i
: vost ve müşterilerinin Bayramımı JLutlar. ]

YENİ ÇARŞI NO 60 - GEMLİK TEL. 5SS |
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