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İlçemizde Belediye Bosta Adayları
Kapalı Salon Konç şiarına Başladı

9 Aralık 1973 Mahalli 
1 I leçimlerin yaklaşması nede

niyle İlçemiz Belediye Baş* 
I anı adayları mahallelerde 
i kahvelerde geceleri soh- 
et toplantıları yapmağa 
taşlamış lardtr.

I İlk konuşmayı 28-11-1973 
[ünü saat 20. de Osmaniye 

mah. İsa’nın Kahvehanesin
de konuşmasına C. H. P. 
Belediye Başkanı Adayı 
T. inan Tamer ve Belediye 
Meclisi adayı Av. Nezih Di-

İbrahim Akıt Seçim Bildirgesini
l Açıkladı

AP. ilçemiz Belediye Baş 
kanı adayı İbrahim Akıt 
bir bildiri hazırlıyarak Be-

। lediye Başkanı seçildiğinde 
ı, yapacağı çalışmaları açıkla- 
p* niştir.f I

i i içme suyu sorunu, hasta- 
ı bane sorunu, cankurtaran 
ı torunu, cadde ve sokaklar 
1 Urunu, kanalizasyon sorunu 

milli İl Genel Meclisi üye
lerinden aday Mustafa Öz
alp konuşma yapmışlar ve 
sözlerinin C.H P. Belediye 
meclisine aday üyelerinin, 
hep gençlerden ve işçi sını
fından liste başı olanları 
için çıkartılan dedikodula
rı kınamışlar ve konuşmacı 
Av Nezih Dimilli işçi olan 
listedeki aday arkadaşlarla 
çalışmaktan gurur, kıvanç 
duyuyorum, ne mutlu ki 
C.H.P. bu gün bu seviyeye 
gelebilmiş demiştir.

garaj sorunu, spor tesisleri 
ve gençlik sorunu, gecekon 
du sorunu, şehir içi ulaşım 
sorunu, sosyal sorunlar, be 
lediye hizmetleri sorunu 
başlıklarını taşıyan bildir
genin sonunda seçimin zey 
tin ürününün toplanma 
mevsimine gelmesi nedeni 
ile halkın işinden kalmama 
sı için parasız olarak araç
larla taşınacağımda eklemiş

A. P. Belediye Başkanı 
adayı İbrahim Akıt’ta bu 
akşam saat 19.30 da Osma
niye Mah. İsa’nın kahve- 
hanesinda ilk gece sohbet 
toplantısını yapacaktır. ^Bi
lindiği gibi İbrahim Akıt se
çim prpğramını belirten el 
broşürlerini yarın dağıtacak
tır.

D. P. Adayı Adaylıktan çekildi

Belediye Başkanlığı aday 
lığından çekilen DP. Baş
kanı Tevfik Uygun. '

Bağımsız aday Şahabet- 
tin Cantay ise programını 
bildirir el broşürleri dağıt
mış ve her gece de çeşit
li mahallelerde sohbet top 
lantıları yapmaktadır.

Yine bağımsız adaylar
dan Altan Alöç ( İçlijde ise 
hiç bir faaliyet görünme
mektedir.

ilçemiz DP. Belediye Baş 
kanlığı adaylarından Tev
fik Uygun son gün ilçe Se 
çim Kuruluna verdiği bir 
dilekçe ile Belediye Başkan 
lığı adaylığından çekildiğini 
bildirmiştir.

DP. Belediye Başkanlığı 
adaylığından çekilmesi ile 
AP. C.H.P. ile 2 bağımsız 
adayı arasında seçim yapı
lacak.

Bağımsız Aday

Altan Alöç (içli)
1940 yılında Gemlik’te 

doğdu. Umurbey Köyünden 
Eşref ve Küçük Kumla Kö 
yünden Melâhat Içli’nin kı 
zıdır.

ilk ve Orta öğretimini 
Gemlik’te tamamladı. Daha 
sonra Bursa Kız Lisesini 
bitirdi. Yüksek Öğrenimini 
İstanbul Üniversitesi Hu
kuk Fakültesinde yaptı.

Üç yıldır ilçemizde A- 
vukatlık yapmaktadır.

ilçemiz inşaat Mühen
disi Şimşek Alöç ile evli 
olup, çocukları yoktur.
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Nevlüt |
40 gün önce aramızdan ebedi olarak ayrılan 

Mehmet ve Şükriye Güler’in Oğlu, Erol, Hüseyin, 
Kadri Güler’in, Sevgi Eren'in Sevgili kardeşi ;$•

40. gün mevlütu I Aralık 1973 Cumartesi 
(bu gün) günü Balıkpazarı Camiinde yatsı namazı 
sonunda okutulacaktır. *1*

Akraba, aile dostları, arkadaşları ve din kar- 
deflerimizi aramızda görmek isteriz.- ***

GÜLER AtLESt X

72, Nolu Gemlik Zeytin 
T. S. Koop, 973-974

Yılı Kampanyası 
Hatları Belli oldu 
ilçemiz Zeytin Tarım Sa 

tış Kooperatifi 1973 - 1974 
yılı kampanyasında Gemlik 
cinsi zeytinlerine tatbik e- 
dilecek alım fîatlan belli 
olmuştur.

Aşağıdaki tabloda'da gö
receğiniz gibi bu seneki Hat
ların diğer senelere naza
ran yüksek oluşu zeytin müs
tahsillerini memnun etmiş
tir.

Devanı arka sayfada

Mehmet Sevinç
Emekli üldu

25. yılını ilçemiz 11 
Eylül ilkokulunda tamamlı- 
yan Mehmet Sevinç isteği 
üzerine emekliye ayrıldı.

Yurdun çeşitli bölgele
rinde çalıştıktan sonra ilçe 
m ize yerleşen Mehmet Se 
vinç en eklilik döneminde 
açmış olduğu resim atölye 
sinde çalışmalarına devam 
edecektir.

Bilindiği gibi M. Sevinç 
öğretmenlik yanında ressam 
hkta yapmakta idi ve geçen 
yaz ilk sergisini Ticaret 
Sanayi Odasında açmıştı.
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Haklar Gecîkemez

d-za C- tt. n

”Hak kaybolmaz gecikir** Sözüne bilmem hiç dik
kat ettiniz mi? Bu sözü her bayramda, her törende a- 
tanlarda görmeniz mümkün, Çünki bu yazıyı alanlara 
aşan yetkililerimiz görevlerini yaptıklarını sanmakta
dırlar. Acaba bu yazıyı asarken bir kez olsun okuyup | 
biraz düşünmek zahmetinedemi kapılmazlar bilmem.

Ne demek ,,Hak kaybolmaz gecikir’' sözü? Böyle 
saçma ve çağdışı bir düşünce acaba çağımızda geçerli I 

mi? Sendikal hakların her geçen gün kuvvetlendiği ve I 

partiler üstü sendikacılığında ülkemize yerleşmekte ol- | 
duğu bir dönemde bu sözü alanlara asmanın altında 
bir amaçmı yatmaktadır?

Acaba haklar gecikince alınırını? Bunun alındığı gö
rülmüş müdür? İnsanlar her çağda doğal olan haklarını 
almak için savaşmış bu nedenle bir çok kez büyük uğ
raşılar vermişlerdir. Ama sonunda haklarına kavuşmuş
lardır. Görülüyorki hakları vermede her zaman diren
meler olmuştur.

Haklar konusunda gecikme olamaz. Geciken haklar 
kaybolur, yani doğal olan haklarda yok olur.

Toplamlardaki sınıflar sermaye (iş veren) karşısın
da haklarını elde etmek, sosyal güvenliklerini garanti
ye almak, yarınlarından kuşku duymamak için örgüt
lenme _ gereğini duymaları sonucu sendikalar kurulmuş- 
tur.

Gelişmiş sanayi toplamlarında sendikacılık her yön
de gelişmiş sınırı ise işçi, memur gibi çalışanları kap- ' 
samına almıştır. Sendikalar aracılığı ile haklar korunur 
ölmüştür.

Ülkemizde gerçek sendikacılık 1962 den sonra baş
lamıştır. Ve gün geçtikçe batılı anlamda sendikacılık 
yerleşmektedir .

Şimdi hakların biran önce elde edilmesi döneminde 
alanlara hakları yok edici yazıların asılması hem hak
lara karşı bir haksızlık, hemde çağdışı bir düşünce ör
neğidir.

Biz bunu düşünülmeden, incelenmeden astırılmış ka
bul ediyoruz. Ve gelecek bayramlarda alanlarda bu ya
zıyı görmemeği diliyoruz.

•
--------------------—Kg 
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Gemlik Ticaret Sanayi s 
o

Odası Yeni Seçimlerini | 
o

Yaptı j 
! O

Gemlik Ticaret ve Sa- o 
o 

nayi Odası’nın meclis baş- g 
kanı ile yönetim kurulu ©

O 
seçimi dün yapılıştır. g

Seçimler sonunda mec- o 
liş başkanlığına Ahmet Yıl- g 
maz, başkan vekilliğine ise © o 
Sinan Akman getirilmişler- g

। odit. Yönetim kurulu baş- o 
kanlığına tekrar Tevfik g ©
Solaksubası seçilmiştir. 1- o 
kinci başkanlığa Kemal'Kı- g 

o lıç muhasip üyeliğe Ahmet ® 
Çeterez üyeliklere Hikmet g 

©
Yıldırım ile İbrahim Aydın ® 
getirilmişlerdir. ©

• SMeclis başkanlığı seçi- g 
mi ve yönetim Kurulu se- g 

o çiminde oyların muhalifsiz o 
bir şekilde verildiği görül- g 
müştür. Seçimden sonra o 
meclis üyeleri memleket g 

o 
ekonomisinde faal olarak 
görev yapacaklarını belirt-

Yakrn zaman önce geçirdiğimiz bir seçimden çıktık bir i 

yenisine giriyoruz. Geride sanda!ya kavgası yüzünden kuru- I 

lamıyan bir hükümet olduğu halde.
■ . Ama geçen seçime göre bu seçim biz!er için daha de- « 

ğk "^13 anlam taşımaktadır. Bu seçimler şirin GemHk'i-\ 
mizin geleceği için önemlidir.

Bunun i cindir ki: 9 Aralık bir sorumluluk günüdür. Biz- { 
lerın sorumluluğumuzu idrak ederek oy kullanacağı bir gün- « 
dür. e

Bu seçimlerde Belediye Başkam ve Belediye meclisi 
üyelerini seçeceğiz elbet.*Ama sorumluluk duyarak, çıkarla- » 

um izi düşünmeden, babadan kalma bir particilik gütmeden, ’ 
dostum, tanıdığım kazanırsa bana yaran dokunur diye dû- { 
şünmeden oy kullanacağız. Hedefimiz Gemlik'e hizmet ede. { 
bileceği seçmek olmalıdır. Daima iyi çalışanı, dürüst olanı, ' 
çıkarlarını düşünmeyeni, halkı için, halkının mutlu olması ı 
için çalişacağı kazandığı başkanlıkla eşini dostunu kaynar.'« 
servetine servet katanı değil yalnız ve yalnız halkı için a-}, 
lışacağı seçeceğiz.

Eğer bu amaç dışında sandık başına gidersek sentindi \ 
yine kendimiz zararlı çıkacağız.

0 zaman Sandık başına gitmeden düşünmeliyiz. Sorum-1 
luluk duyarak düşünmeliyiz. Gemiık'imizin çözümlenecek bir t 
çok yarım kalmış sorunu var, Dertler çok, sorunlara martça J 
eğilecek bir başkan gerek, halkı için halkını mutlu, halkını î 
sağlıklı, halkını insanca ve daha özgür yaşatmak için bı * 
sorumluluğu duyacak bir başkam bizde sorumluluk duyarak* 
her türlü cıkarcı düşünceden uzak seçmeliyiz-

' ' ' c
ç 
c 
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Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden İlân
mişlerdir.

Lise Koruma ve

Pansiyon yaptırma

Derneği Seçim Yaptı
Lise Koruma ve Pan

siyon yaptırma Derneği 
toplanarak yeni yönetim 
kurulunu seçmiş. Şahabet- 
tin Cantay yine başkanlığa 
getirilmiştir.

Yönetim kuruluna Ali 
Taylan, İsmail Sönmez, 
Mehmet Çalım seçilmiştir.

DOSYA No: 1673/594
Davacı Gemlik Küçük Kumla Köyünden Hayriye 

Arslan Vekili Avukat Halil Seymen tarafından Davalı
lar Köye izafeten Köy Muhtarlığı ve Hâzineye izafeten 
Mal Müdürlüğü aleyhine ikame olunan tescil davasında:

1— Karacali Köyünün Bayır (Ağlan) Mevkiinde Ka
in Doğusu Mustafa Yıldız Batısı Arif Kuzeyi Çalılık 
Güneyi Hayrettin Tolunay ile çevrili zeytinliğin

2— Aynı Köyün İskele üstü mevkiinde Kain Do
ğusu Hayrettin Tolunay Batışı Hakkı Tolunay Kuzeyi 
Yol Güneyi Yol ile çevrili zeytinliğin

3— Aynı Köyün Orta yol mevkiinde kain Doğusu 
Mehmet Ceylan Batısı Yol Kıizeyi yol Güneyi Mehmet 
Ceylan ile çevrili zeytinliğin

4— Aynı Köyün Orta yol mevkiinde kain doğuşa 
Yol Güneyi Yol Batısı Hilmi Cezayir Kuzeyi Halil Mert 
ile çevrili zeytinliğin

Davacı Vekili Av. Halil Seymen Müvekkili HayriyeArs- 
lan adına tapuya tescilini istemektedir. Bu gayrimenkul 
üzerinde başkaca hak iddia edenleı varsa üç ay içersin
de belgeleri ile birlikte Gemlik Asliye Hukuk Hakimli
ğimizin 1973/594 Esas sayılı dosyasına müracaat etme
leri ilân olunur .
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CHP. Gemlik Belediye Başkanı Adayı
İnan Tamer’in Seçmenlere Seslenişi

• Çok Partili rejime geçildiğinden buyana, Gemlik Belediye Başkanlığına bir Gem- 
{ îkli’nin gelmediği evlerde, dost meclislerinde hep söylene gelmiştir.

Kanaatimce, Bu görüş sahipleri, bir tefrikacıfMI . .^ziyade böyle şerefli bir ınev- 
} kii sinesinden yetişmiş nice değerli aydınların talip olmamalarını ve hizmete bigane 
t kalışlarına üzüntü duymaktadırlar.

Bütün bu konuşmalar çok şükür siyasi parti yöneticilerini ve bazı Aydın Hem- 
* şehri leri mizi harekete getirmiş ve 9 aralık’ta yapılacak seçimde tam beş Gemlik’ti 
| halkına hizmet gayesi ile Belediye Başkanlığına talip olmuşlardır. Bu Gemlik için 

sevinilecek bir durumdur.
Birde üzülecek hususta bulunuyor, Halkını hor görmüş, ona hizmet etmek şöyle 

dursun tanıma lüzumunu hissetmemiş bazı kendilerini Allame-i Cihan zannedenler, 
beldesine hizmet aşkını yüreğinde duyan tüm adaylar üzerinde olmadık isnat ve ifti
raları insafsızca yapabilmekten ar ve haya etmiyorlar. Yazık, çok yazık.

Bütün bunların ışığında, Bana güven duyan CHP teşkilatının tasvibi, beni ta- 
uyan, seven partili, partisiz hemşerilerimin ısrarları ile 9 aralıkta yapılacak seçim- 
lenle CHP.den Belediye Başkanlığına aday olmuş bulunuyorum.

1937 yılında bu Şirin İlçede doğdum. İlk ve Orta tahsilimi burada tamamladım. 
Tahsil çağımda Gemlik'te bir lisenin olmayışı ve ailemin Maddi imkânsızlıkları beni 
Bursa Erkek Lisesinden terki tahsil etmeğe mecbur bıraktı. Fırsat eşitliğinin olmadı
ğı bir düzende elbette ki böyle bir netice mukadderdi.

Yurdumuzda uygulanan Rejimin demokrasi oluşu, bu idarede hiçbir şahsa veya 
zümreye imtiyaz tanınmama gerçeği bizi memleket ve Millet hizmetinden alakoya- 
mazdı.

Bu inançla, CHP.nin iktidardan düştüğü, bu parti sayesinde maddi ve manevi 
imkânlara kavuşmuş nice insanların, batan gemiden kaçan fareler misali CHP.yi ter
ke başladığı 1950 yılında, CHP Gemlik ilçe Gençlik Kollarına yazıldım, bugünde 
Partinin tlçe Yönetim Kurulu Sekreter üyesi olarak inandığım ülkü istikametinde Va
tan ve Milletime hizmete devam ediyorum.

Yirmi üç yıllık partili olmama rağmen hiçbir zaman partizan olmadım. Partileri 
Memleket hizmetinin tabii ve vazgeçilmez unsuru kabul ettim. Particiliği hizmet va
sıtası gördüm. Bunu özel çıkarı için yapanlardan nefret ettim. Ve ediyorum.

Oniki yıldır görev verdiğiniz Belediye Meclisinde, hep iyinin güzelin, doğrunun 
teşvikçisi oldum, Çirkinin, yanlışın haksızlığın, usulsüzlüklerin ve kayırmaların azim
le karşısında durdum. Bana verdiğiniz bu kutsal görevin şerefini her zaman minnet 
ve şükranla anacağım.

Bugüne kadar görev almış bütün Belediye Başkanla» bu şerefli göreve hizmet 
etmek için gelmişlerdir. Her biri Beldemize birşeyler vermiş ve kazandırmıştır. Bir 
Gemlik’li olarak hizmeti geçenlere müteşekkirim. Hatalı ve kusurlu gördüğüm uygu
lamaları da belirtmek vazifemdir.

Son dönem çalışmalarında şehir planı sık sık değiştirilmiştir. Bazı Belediye 
mülklerinin müstecirlerine özel muameleler yapılmış, belediye alacaklarının tahsilinde 
ihmaller olmuştur. Bir yandan meydanlar açılırken diğer yandan şehrin en mutena 
bir yeri bulunan sahile binalar konulmuştur. Müessescyi ve görevli memurları iti
bardan düşüren şayialar vukubulunca halkın itimadı sarsılmıştır. Bütün bunlar oto
riteyi yok ermiştir. Otorite kaybolunca hizmetler aksamış kimin ne yaptığı biline
mez olmuştur.

Bütün bunlara bir son vermek lâzımdır. İnanıyoruraki sizler Seçime katılan 
her Adaydan bunu bekliyorsunuzdur.

Bütün bunlar bal yoluna konulacak, itimat ettiğiniz güleryüzlü bir idare kuru
lacak bir birini seven ve sayan idareci ve memurlarla size hizmet edilecektir.

Ayrıca sîzlere yapmayı tasarladığım hizmetleri de 
arz etmek isterim ;

1 - Belediye Başkanlığını tam bir tarafsızlıkla ya
pacağım. Bütün vatandaşlarımız parti farkı gözetilme
den eşit muamele göreceklerdir.

2 • Belediye alaeakları ihmale uğratılmayacaktır.
3 - Bir Halkla ilişkiler bürosu kurulacaktır. Va

tandaşlarımız dert ve dileklerini ve şehir için taşıdıkları 
dilek ve düşüncelerini bu büro vasıtasıyla rahatlıkla 
yapacaklardır.

4 - Halen görevli memurlar, vazifelerini bihakkın 
yaptıkları, halka güleryüzle davrandıkları takdirde vazi
felerine devam edecekler, aksi davranışları görüldüğünde 
gerekli işlem ne ise o yapılacaktır. Bütün Belediye per
sonelinin Şeref ve haysiyetleri teminatımız altında ola
caktır .

5 - Sahil yolunun süratle ikmaline çalışılacak, Halk ı 
Plajları olarak ön görülen sahaya kadar olan ikinci etab 
sahil yolu yapılacaktır.

6 - Kanalizasyon işinin süratle yapımına gayret gös
terilecektir.

7 - Yolcu Bekleme Salonu ile sahil gazinoları bina | 
larının yıkılıp yıkılmaması için halk oyuna başvurula
cak, varacağınız karar istikametinde hareket edilecektir.

8 - Spor Sahası Beden Terbiyesine devredilerek 
yaptırılacak stadyum gençliğe armağan edilecektir.

9 - Mevcut Pazar yeri yıkılıp alt kısmına dükkân
lar yaptırılacak, üstüne büyük bir düğün salonu ile 
konferans salonu inşa edilecektir.

10 < Eski Sigorta Reviviri önündeki sahada taksi ve 
münübüsler için bir terminal yapılacaktır.

11 • tik yardım; Doğum ve Düşkünler evi ünitele
rinden teşekkül edecek bir tesis halkın istifadesine su
nulacaktır.

12 - timin ve tekniğin ışığında sağlıklı bir içme 
suyunun teminine çalışılacak, bu iş için kurulmuş der- I 
neğe yardımcı olunacaktır.

13 - Eskiden yapılmış olmakla birlikte ihmal neti- I 
cesi vasfını kaybetmiş yeşil sahalar ihya edilecektir.

14 - Gıda kontrolleri ve umumi yerler kontrolle
rinde titiz davranılacaktır,

15 - Kullanılmaktan ötürü bozulmuş ve yeniden 
teşekkül etmiş sokak kaldırımları yaptırılacaktır.

16 - Şehir temizliğine azami dikkat gösterilecektir.
Aziz seçmenim. Size yapmayı tasarladığımız hizmet- | 

leri arz etmiş bulunuyorum. İşimizin zorluğunu biliyo I 
rum. Bütün bu işlerin halledilmesinin mümkün olacağı- | 
na inanıyorum. Yeterki kendini hizmete adamışlara I 
yardımcı olalım. Kısır parti mülahazalarından uzak se- | 
çeceğim bir Belediye Meclisinle birlikte bütün bu biz- *! 
metler istifadene sunulabilir.

Bütün göreve talip olmuş adayları sizin hizmetinize I 
çalışacaklarına inancımla, hepinize selamlarımı ve say- 1 
gitarımı sunuyorum.

Bütün Adaylara başarılar diler. Seçimlerin Belde
miz için hayırlı ve uğurlu olmasını Temenni ederim.
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8 T. C. ZİRAAT BANK ASI’nın
Yılsonu Çekilişine Ait 20 Milyon Liralık 

İkramiye Plânıdır.

72, Nolu Gemlik Zeytin T. S, Koop, 973-974 
Yılı Kampanyası Hatları belli oldu 

Baştarafı Sayfa I de

T. C. Ziraat Bankasının 4 NİSAN 19 74 tarihinde yapılacak olan 
20 MİLYON liralık müstesna çekilişine alt son para yatırma tarihi 
31 ARALIK 1973 olarak tesbit edilmiştir.

Kıymetli mudilerimizin birikmiş paralarını 31 ARALIK 1973 tarh 
hine kadar Bankamıza yatırmalarını rica eder,kendilerine bol şanslar- 
dileriz.

DAĞITILACAK İKRAMİYE PLANI

g adet Nev’i ve Miktarı Tutarı
60 100,000.- 6.000.000.-

150 25.000.- 3.750.000-
ffi fjvl 1700 1.000.- 1.700.000—
M 4000 (Tahvil) 500- 2-000-000—

S 3000 5oc-— 1-5oo-ooo.-
50500 1oo~ 5.05.0000—

i 59410 20.000.000.~-
Vadeli her 100. Liraya ve Vadesiz her 200. Liraya i kur’ai numarası verilir.

T.C. ZİRAAT BANKASI

il J
GEMLİK ŞUBESİ

Kalitesi
Kilodaki 

Dane Adedi

Ortağa Ödenecek 
% 80 Avans 
Barem Fiatı

EELD 250 950
260 940
270 930

ELD 280 920
290 910
300 900
310 890

LD 320 875
330 860
340 850
350 840

D. 360 830
370 820
380 800
390 790

I. 400 780
410 765
420 750
430 740

S«ra 440 730
450 720
460 690
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Sayın Zeytin Müstahsilleri

Kalın TUZ İhtiyacınızı
I GEMLİK’fe &3W’îan
i Temin edebilirsiniz

i Adres: Çama İti Tuzları Gemlik ve Havalisi Bayii 
BP. Benzi; ve Yıkama Yağlama Servisi • Gemlik

: Tol.: 524
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DUYURU
9/12/1973 Pazar Günü yapılacak olan 

mahalli seçimlerde Adalet Partisine Belediye 
Meclis azalığı için müracaat etmediğimi

Muhterem Kamu oyuna açıklarım
Adem Uzunlar

>090009090000000000009 009099099909909000009990» 
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S Tosan Teneke Kutu Sanayinde » 
S Büyük Boy Yağ Tenekeleri ;
• Toptan Ve Parekende 10 Lira : 
; 5 Kğ Yağ Tenekesi 5 Tl dır 
9 t
3 ADRES. İSTİKLÂL CAD MENKŞE SOK | 
• TEL. 435. GEML K
v J9a^O99999909C99Cı990999C9»99e99999»» ?t 9000990»
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Mahalli Seçimler Yarın Yapılıyor
HALKIMIZ BİR SINAV DAHA VERİYOR

14 Ekim sev uıieriai 
gerilerde bıraktıktan ve 
daha B.M.Meclisi Başkanı 
ile Hükümeti kuramadın 
Bu kez mahalli seçimlere 
Bütün Tür kıy ede yer m gi
riliyor.

। Bilindiği gibi 9 Aralık 
leçalerı 14 Ekim içimle
rini pekiştirecek ve balkın 
na*ü bir yönetici kadro is-

1 t. d meydana çıkacağından 
çok önemlidir. Bu nedenle 
B.M.Meciismde daha Çalış
malar, hatta başkan seçil
meden milletvekilleri yurt 
W* propaganda gezilerine 
pkmışiardır.

Gemlik Noterliği
Yeni yılın yaklaşması 

’e işitme d*fterlerinin o~ 
aylanma* ı nedeni >le Gemlik 
Mocerı Haşan Kiremıtç/nin 

|Bârosunun önünde şimdiden 
[frğjlmalar başlamıştır.

। K, Kumlada Şeker
Hakkı yine Favori

Küçük Kumla Köyü 
CHP ii Muhtar adayı eski 

kahtar ŞEKER HAKKI bu 

İM yine adaylıkta favori 
Marak görülmektedir.
i SEKER HAKKI İzmir 

|M Asfalt Osman'ı gibi ra 
f«P tanımıyorum önüme ge 
p* çiğner ezerim demek 

kendini alamamakta 
bana inananların gü 

R «ine aktır denektedir,

İlçemizde de günlerdir 
seçim, atmosferine tam ola
rak girilmiş, partiler ve 
bağımsız adaylar kahveha
nelerde kapalı salon konuş
malarını sürdürmektedirler.

Ayrıca bu kapalı salon 
toplantılarına par.ili millet 
vekilleride katılmakta ve 
seçim atmosferini daha da 
artmaktadır. A.P Millet 
Vekillerinden Mustafa Tay
yar Senatör l.S Çağlaya n-

Aralık ayının senanda 
bu durumun daha da sıkı 
şacağmdan defter tutmakla 
hükamlülerin bu işlemleri 
ni önce yaptırmalarının sı 
kışmaları önliyeceği sanıl 
maktadır.

Orhangazide Durumu
Bursa İlinin Orhangazi 

İlçesinde Belediye Başkan 
Adayı Mahir Örgün’ün ka 
zanma şansının arttığı go 
rülmektedir.

Orhangazi halkı yıllar 
dır Yüksek öğrenim gör 
müş, bilgili ve halkın so 
tunlarım çözebilecek yete 
sekte bir adaya kavuşmuş 
tur.

Halk çevreleri bu se 
çimlerde Mahir Örgün’e da 
ho şans tanım aktanız.

İ. Tamer ”Halka daha iyi 
hizmet etmek için Halkla 
ilişkiler bürosu kuracağız. 
Kimin halktan yana, kimin 
çıkarcıdan yana olduğunu 
Meclis konuşmalarını Şehi 
re yayın yaparak duyuraca 
ğız.” 

gil CHP Millet Vekillerin
den Sadrettin Çanga, Meh
met Emekli ve Sanatöı Saf
fet Ural kahvehanelerde 
yaptıkları konuşmalarda 
hükümet kurulamama so

9 Aralık Pazar günü 
yapılacak olan mahalli se
çimlerde karışıklık olmama
sı ve atılan oyların geçer
siz sayılmaması için oyları
mızı nasıl bulanacağımızı 
açıklıyoruz.

Seçimler saat 8.00 de 
başlıyaeak ve tam 17.00 de 
son bulacaktı..

Oy kullanacak vatan
daşlar önee sandık kurulu
na baş vurup seçmen kar
tını gösterecekler ve 11 Ge 
nel Meclisi üyesini seçmek 
için Sandık Kurulundan Ma 
vi renk zarf ile kapalı oy 
verme yerine gireceklerdir. 
Kapalı oy verme yerindeki 
partili adaylara ait basılı 
oy pusulalarından tercih 
ettiği bilini alıp zarfa ko 
yacak ve zarfı yapıştırarak 
kapalı oy yerinden Sandık 
Kurulunun önünde I v!v 
nen mühürle kapatılmış San 
dığa oyunu atacak vö liste

runlarını ele alarak bunla
rın nedenlerini açıklamış
lardır.

Yarın seçimlere katılma 
oranının yüksek olacağı sa
nılmaktadır.

»aaıa m w
de adının karşısını bulup 
imzalıya çaktır.

İkinci kez Belediye Baş 
kah ve Belediye Meclis Ü 
yelerini seçmek için oy kul 
lanacak lardır. Bunun için 
de Sandık Kurulundan Aç 
ık Kahverengi zarfı alarak 
kapalı oy verme yerine gi 
recek, yine orada bulunan 
Belediye Başkan ve Beledi 
ye Meclis üyelerine ait ba 
sili toy pusulalarından ter 
cih ettiklerinden birer adet 
alıp ikisini, elindeki zarfa 
koyup kapatacak ve San 
dik Kurulunun önündeki 
kapalı sandığa oyunu kul 
lanaeak, listede adının kar 
şıbğını imzahyacaktır.

Burada dikkat'edilecek 
bir noktâ ise seçmenler is 
terse bir partinin başkanı 
nı öbür\partinin Belediye 
Meclisi Üyelerine veya bu 
nun tersine yani bir parti 
nin B .Meclis Üyesini Öbür

Tecrrübel Kaptan 
î Akıt: **16 ay sonra şeh 
rimize Nacaklı suyunu akı 
t a cağı m. Ama saatleri yine 
kullanacağız saatleri kaldı 
racağım diye kaldırmamak 
bana yakışmaz/*

Bağımsız

Cantay: Planlı, disip 
linli ve düzenli çalışma ile 
Şehrimizi örnek bir belde 
yapacağım.

oypart inin Başkanına verebi 
lir. Üçüncü kez ise maa 
le muhtar aday ve üyelerin 
in seçimi için oy kullanıla 
cak yine aynı seçmen San 
dik Kurulundan alacağı Fıs 
tiki Yeşil renkli zarfla ka 
palı oy verme yerine gire 
cek ve orada bulunun ma 
halle Muhtar adayını ve ü 
yelerinin basılı pusulaların 
dan beğendiği birer tanesi 
ni zarfa koyup kapatacak 
ve Sandık Kurulu önündü 
ki kapalı sandığa zarfı ata 
cak, listedeki adının karş 
sini imzalıyacak oy alanım 
toak edecektir.
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mgörüşsBsı
Köy Kooperatifleri

A 
A 

« c m o
•—,---- .—-----------------  A

Kooperatifçilik ülkemizde yeni yeni gelilen ö- o 
nemli kuramlardan biridir. 1941 Anayasasının getir* V 
miş olduğu Sosyal Adalet ilkesini gerçekleştirmede 
önemli bir etken olması bekleniyordu. Ve yapılan 
birinci beş yıllık kalkınma planında Kooperatifçiliğe o 
önem veriliyor, devletin kurulacak kooperatiflere o 
teşvikçi olması isteniyordu. Kooperatifçiliğin temeli- o 
nin de köye inmiş, kalkınmaya ait yapıdan baştana- 
rak kooperatifler aracılığı ile bu kalkınmada öncü- 9 
lüğün kooperatiflerce yapılması bekleniyordu. JJ

Bugün istenen düzeye daha da varılamamıştır, o 
Köylerimizde kurulan kooperatifler güçsüz, kadro- o 
suz, neye nereden başlıyacağını ve nasıl başlıyaca- o 
ğtnı bilmiyen, yerleştirilmemiş yöneticiler elindedir, o

Tüm bunlar yanında köy kooperatifleri örgüt- ® 
lenmeyede başlamıştır ve merkezi Ankara da bulu- § 
nan Köy Kooperatifler Birliğini de kurmuşlar ve köy § 
kooperatifçiliğini geliştirme uğraşısı içine girmişler- o 
dir. o

Yun Haberleri

Türk köylüsü artık uyanmıştır. Köylerimizde 
hergün yeni kooperatifler kurulmaktadır. Koopera
tifçiliğin on yıl önce anlatılan biçimde kötü bir ör
gütlenme olmadığını, bu söylentileri çıkaranların 
köylüyü uyutma politikası güden çıkar çevreleri ol- 
duğunuda anlamıştır köylümüz. Bir umut, bir diri
liş, bir uyanış, öğütlenme, birleşme devri açılmıştır 
köylümüzün önüne. Her yeniliği umut ve istekle 
koşmaktadır köylümüz-

Köy kooperatiflerinin büyük sorunları vardır 
günümüzde. Başta ciddi bir teşvik gereklidir. Kuru
luş işlemleri bitirilmiş yüzlerce kooperatif yalnız 
tabelâ da isim olarak kalmıştır. Gerekli teşviki gör
memişler ve kuruluş işlemleri bittiği halde hiçbir 
çalışma yapamadan kalmış durumdadırlar. El attık
ları her konuda mutlaka karşılarına bir güç, bir ha
reket çıkmaktadır.

Önemli olan ikinci sorunda kooperatiflerin ü- 
zerindeki yararsız kırtasiyeciliktir. Köylü vatandaş 
bu kadar gereksiz yazışma ile daha işin başında 
masraf batağına saparak iş yapma güçleri kırılmak- 
dır.

Gemlik köylerinden Kurtul - K.Kumla - Hayda- 
riye Umur bey Köy Kalkınma Kooperatiflerini kur
muş ama tüm uğraşmalarına rağmen bu bir kuru
luştan öteye gidememiştir.

Bugünün Türkiyesinln kalkınmasının temeli 
köyden başlayacağına göre Köy kooperatiflerine 
gerekli ilgi sağlanmalıdır. Batılı ülkeler bunu bizden 
bir yüzyıl önce başardılar.

'’Durmıyalım Düşeriz,, sözünü boşa söyleme
miş büyük önderimiz O zaman köy kalkınmasını cid
diye alıp kooperatifçiliğe gerekli önemi vermeliyiz.

9 
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Türkiye MIHI Gençlik 
Teşkilâtı Genel 
Başkanı Basın 
Toplantısı Yaptı

ANKARA (APM özel) 
CHP den İstanbul Millet
vekili seçilmiş bulunan 
Türkiye Milli Gençlik Teş
kilatı Başkanı Engin Ün- 
sal bir basın toplantısı dü- 
zcnliyerek Türkiye Gençli
ği sorunları üzerinde görüş
lerini açıklamıştır,

Türk Gençliğinin so
runlarını Avrupa Konseyin
de duyuracağız diyen Ün- 
sal "Türk Gençliği bu gü
ne kadar kendi sorunları 
ile kendi sorunları ile ken
di uğraşmış ve kendi çaba
ları ile ayakta durmuştur. 
Hükümet hiç bir katkıda 
bulunmamıştır. Türk Genç
liği bu güne kadar sorun- 

, larına sahip. çıkmayan; 
gençliği toplumun bir unsu
ru kabul etmeyen hükü
metler yerine gençliği top* 
lum içinde sorumluluk ve
ren ye ona sahip çıkan bir 
hükümet politikası takip e- 
dilmesini istemiştir.

İstanbul Boğaziçi 
Köprüsü Belediyenin 
Gelir Kaynağı Oldu

İstanbul ( APM ) 
Bağaziçi Köprüsünün açıl
masıyla İstanbul Bele
diyesi ek bir gelir kayna
ğına kavuşmuş oldu. İstan
bul Boğaziçi köprüsünün 
açılmasıyla birlikte İETT 
Beşiktaş, Beykoz, Beşiktaş 
Bostancı ve Taksim—Bos
tancı arasında otobüs sefer
leri düzenliyerek yeni al
mış olduğu 48 adet BUS- 
SİNG Otobüsü bu hatlara 
tashis etmiştir. Bu otobüs
ler 20 günde 2234 sefer ya
parak bir rekor kırmışlar
dır. Bu seferlerde elde edi
len net kâr ise 35 bin lira

şiir köşesi
Dostlara

Bir dost doğü, boş dost değil 
Tanrı'm şükür,kırk dost verdi. 
Kırk yerden tutuşmuş yürek 
Alevden bir gonca.kırk gül verdi...

A. M ete Erdemer

Halitpaşahlara Selâm
Solüm size muhterem Halıtpaşalılar
Bokuz Aralıkta seçeceksiniz Mahallemize MUHTAR 
İşte Muhtarlığımıza yeni bir Aday 
Hakiki Halitpaşalı. NURETTİN AK AY

Seçmek, Seçilmek Senin hakkın 
Bana ne deyip geçme sakın 
Hep beraber Sandık başına gidelim 
NURETTİN AKAY'ı Muhtar seçelim

HALİTPAŞALI GENÇLER

Bekleyeceğim, Gelmeyeceğini 
Bildiğim Halde

Usanmadan.bıkmadan bekleyeceğim seni. 
Bir ömür boyu dek, 
Gelmesen,beni sevmesen de. 
Bekleyeceğim ümitsizce seni, 
Kalbimi vermişim bir kere!
Ne yapsam'ne etsem, 
Unutamam seni yine. 
Sen ellerin olsan, 
Yüzüme hiç bakmasan da, 
Bekleyeceğim bana dönmeni,, 
İstersen beni hiç sevme, 1“ İstersen yollarımı gözleme,
Yalnız benden nefret etme. 
İçimde eziklik, 
İçimde burukluk, 
Hep bunlar senin özlemin için. 
Gelmenden ümidimi kestim. 
Gelsen de olur.gelmesende. 
Ama;
Şunu iyi bil ki,
Seni daima bekleyeceğim, 
Gelmeyeceğini bildiğim halde.....

Erdoğan GENÇAY

nın üzerindedir.

Devren Şahlık Oto 
ı Tamirhanesi

Komple Oto Tamir takımı ile 
çalışır vaziyette Komple

Tamirhane acele satılıktır
MÜRACAAT KÖRFEZ GAZETESİ 
TEL î T9T GEMLİK
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Köylü ve Çiftçi Gözüyle 
MAHALLİ SEÇİMLER

GEMLİK ASLİYE HÜKUK HAKİMLİĞİNDEN İLAN

DOSYA NO : 973/479
Davacı A. Mete Balcı vekili Av. Abdullah Erdoğan 

tarı f ndan davalılar Dcryive Akkan, Karacaali Köyü 
muhtarlığı ve hazine aleyhlerine ikame olunan tescil 
davasında:

Mahalli idareler denildiği 
laman, halka en yakın ida- 
re makaniaması akla gelir.

Bunlarında en yetkilisi, 
gereği itibariyle halka eu 
yakın olanı Belediyelerdir.

Bu idarelere halk rey ve
rir. Meclîslerini, encümen
lerini, balkanlarını halk 
seçer. Gayesi itibariyle hal
ka birer hizmet teşkilâtı- 

I dırlar.
Ne yazıktı bugüne kadar 

gördük. Gecece göreceğiz. 
Halktan rey ve kuvvet a- 
llan, hu idareler, halktan 
aldığını halka vermemişler 
|dir. Şehir merkezlerinde fi- 
iat kontrollarını kim yapar, 
[far görev kimindir. Elbet- 
Iteki Belediyelerindir. En
iğime kadar görmedikki be- 

, [tediye ekipleri fiat kontrol- 
ifan yapmış. 100 kuruşluk 
imalı farklı fîatla satmış, 
veya kalitesi düşük sıhhate 
mazur, bir mal satmış, ve 
kanuni takibat bu gibiler 
hakkında muamele yapıl
mış, ne gazetelerde okuyo
ruz. Ne görüyoruz. Nede 
işitiyoruz.

Belediyeler, şehir merkez
lerinde esefle görüyoruzki, 
büyük kapital sahiplerine 
sırtını dayamış, onların bü- 
tün kusurlu hareketlerine 
göz yumduğunu, görüyor,
bunun neticesi olarak za
vallı şehirde yaşayan va

S Al. İH TETİK •—MUDANYA 
Bursa Ziraat Odaları İl Temsilcisi 

Ziraat Odası Başkanı

ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN 

GEMLİK
/

Kooperatifimize askerliğini yapmış en az Orta 
Okul mezunu bir büro memuru alınacaktır. Arzu eden
lerin Kooperatifimize müraeat etmeleri ilan olunur.

tandaş veyahut köydeki 
vatandaş, 5 liraya alması 
lazım gelen bîr malı birkaç 
misli para ödemek suretiyle 
bu vurguncu kişilere lü
zumu yere soyduruluyor .

Belediyenin gücü kime 
yeter? Köylü vatandaş ye
tiştirdiği bir malı satmaya 
getirdiği zam an,belediye za
bıtaları buna mani olur, 
hale göndereceksin. Der. 
Maliyeti 250 kuruştur. Hal
de 50 ye satılır. Gene şe
hirdeki vatandaş bu malı 
5 liraya yer. Köylüyle şe
hirdeki vatandaşın birbiriy- 
le belediye alış — verişini 
önler, mutlaka şehirdeki 
bir avuç mutlu azınlığın 
menfaati ön planda düşü
nülür.

Belediyenin kime sözü 
geçer. Fakir defter kalem 
parası veya evine bir ek
mek parası kazanmak iste
yen, yoksul çocuklar simit 
satar. Belediye güç ve kuv
vetini kontrol yönünden 
bunlarla işportacı ve küçük 
esnafa gücünü gösterir.

Yukarıda bahsettik 100 
kuruşa alınıp, 400 kuruşa 
satılanları belediyeler, bu
güne kadar, görmemiştir, 
ve görmek istememiştir. 
Köylü vatandaş. Buğdayı 
120-130 kuruştan sattı. Bu
nun ticaretini edenler. Şim
di buğdayı 220-230 kuruşa 

unuda 3 liradan satmakta
dır. Ve bütün ticari eşya 
bunlar gibi ticari muamele 
görmektedir. Bunun acısını 
şehirli köylü vatandaşlar 
hep beraber çekmekteyiz.

Hükümet ilgi göstermez 
Belediyeler, bu asli görev
lerini yapmaz il idareleri 
ilgisiz kalır, tuz gibi tekel 
maddesi Bursa merkezinde 
100 kuruşa satıldığını ga
zetelerde okuduk. Bil hu
susta Tekel başmüdürüyle 
görüştük. Allah razı olsun 
bize yardımcı oldu. 3078 
sayılı tuz kanunu 14. üncü 
maddesine göre Bl. tuz Bat
larını tesbit eder, ve ilân 
eder, der. dediğini öğren
dik. Bu durumu Bursa ve 
Mudanya belediyelerine yaz
dık. Cevas dehi vermediler, 
çjinkü iyice öğrenmiş bulu- 
nuyoruzki. Türkiyedeki halk 
idaresi dediğimiz, bu idare
lerin makanizması tamamen 
halktan uzak olarların elin
dedir. Vatandaş 9 Aralıkta
ki seçimlerde ister at olsun 
ister koç, ister ok, etikete 
değil halka yakın olan halk 
için, hizmet vermiş ve ve
recek insanları iş başına 
getirmek hepimiz için, milli 
bir va ’.ife olduğunu, unut
mayalı n. Etiketler hiçbir 
şey ifade etmiyor. Sadece 

D U

mutlü bir azınlığın, menfa- 
atlari arasından. gayri.

Gemliğin Karacaali Köyü iskele mevkiinde kain 
Şarken Köy tüzel kişiliği arsası, Garben, Şükrü Noca 
zeytinliği, Şimalen Fikri Gür zeytinliği, ve Cenuben 
yolilc çevrili gayrimenkulun davacı adına tapuya tesci
li istenmekle bu gayrimenkul üzerinde hak iddia eden
ler varsa üç ay zarfında Gemlik Asliye Hukuk Mahke
mesinin 973/479 esas sayılı dosyasına müracaatları ilan 
olunur.

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN İLAN
DOSYA NO : 1973/597
Davacı Fıstıklı Köyünden . Asım Çoşkun Vekili 

Avukat Nezih Dimili ve Teoman Ekim tarafından dava
lılar hâzineye izafeten Gemlik Mal Müdürlüğü ve Köy 
Hükmü Şahsiyetine izafeten Fıstıklı Köyü muhtarlığı 
aleyhine ikame olunan tescil davasında:

Fıstıklı Köyünün Damlıbağ mevkiine kain Doğusu 
Bayram Turgut zeytinliği Batısı İbrahim Dillioğlu zey
tinliği, Kuzeyi Köy zeytinliği Güneyi yolile çevrili zey
tinliğin davacı vekili iş bu gayrimenkulü müvekkili a- 
dına tapuya tescilini talep ettiğinden gayrimenkul üze
rinde başkaca hak iddia edenler varsa üç ay içersinde 
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğimizin 1973/597 esassa- 
yıh dosyasına müracaatları ilan olunur.

URU
Sendikamız Gemlik Yalova Asfaltı derinceler mev

kilinde kurulu ORKSAN Kimya Sanayii işyerinde çalı
şan üyelerimi adına, anılan işyeri işveıenleri ile toplu iş 
sözleşmesi yapılacaktır.

275 sayılı yasanıd 12. maddesi uyarınca duyurulur.
PETROL ÎŞ SENDİKASI

Muhtelif renkli 
Zeytin eteketi 
işlerinizde

ERGUL
MATBAASI
HİZMETİNİZDE

TEL. T9T
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SORUMLU A ÜDÜR 
EROL GÜLER 

SAHİBİ 
E. GÜLER —H. GÜLER

İdare Yeri : Âli Şirin pasajı I 
TEL. : 797 — GEMLİK H

KÖRFEZ I Dizgi ya Baskı : ErgOl Matbaan

8 ARALIK 1073- CUMARTESİ
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I T. C. ZİRAAT BANKASlnın
Yılsonu Çekilişine Ait 20 Milyon Liralık 

İkramiye Plânıdır.

4

T. C. Ziraat Bankasının 4 NİSAN 1974 tarihinde yapılacak olan 
MİLYON liralık müstesna çekilişine ait son para yatırma tarihi 
ARALIK 1973 olarak tesbit edilmiştir.

Kıymetli mudilerimizin birikmiş paralarını 31 ARALIK 1973 tari-

İnşaat Sahipleri ve
Müteahillerin 

Dikkatine

hine kadar 
dileriz.

Bankamıza yatırmalarını rica eder,kendilerine bol şanslar-

DAĞITILACAK İKRAMİYE PLANI

adet Nev’i ve Miktarı Tutarı
60 1000.00.— 6.000.000.-

150 25.000.— 3.750.OOO-
17oo 1.000.- 1.700.000—

4000 (Tahvil) 500- 2.000.000.-

3000 5oo— ; j’ 1.500.000.-

50500 1oo— 5.05O.GOO.-

B

59410 20 000 000- H
Vadeli her 100. 

numarası verilir.
Liraya ve Vadesiz her 200. Liraya I kur*a &

T.C. ZİRÂAT BANKASI 
GEMLİK ŞUBESİ

CANTAY
IESISAT MUHENDIS1IK 

BÜROSU
• KALORİFER
• SİHHİ TESİSAT
S|ROJE
• KONTOL işlerinizde

Hizmetinizdedir

P.T.T. YANI PASAJ İÇİNDE ® 676

o o o o o o o o o o o o O o o o o

ot©®
ESKİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ - GEMLİK.

o o o o o o o o o o o o d

o o o o 
s 
o 
8 
8 
« o

Nişan, Düğün, Sünnet Doğum ve Yaş günü, Aile’ v 
toplantılarınızda tecrübeli elamanlarımız emrinizdedir 

Acele rutuşla vesikalık işleriniz, Renkli ve siyah beyaz 
Amatör İşleriniz ve eski Fotoğraflarınız onarılıp büyütülür 

Panaröınik ve Metrelik Fötoraflar çekilip yapılır

Foto SERAP sizin ve Ailenizin en yakın dostu

ö 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 9 o 
9
o ö o o 9 o o

| Duyuru ;
❖TOSAN TENEKE KUTU SANAYİ»* ' :
sk

BÜYÜK BOY YAĞ TEISEKELERİ 

TOPTAN ve PAREKENDE 1O LİRA 

S Kg. YAĞ TENEKESİ 5 TL.

A

Adres İstiklal Cad. menekşe Sok. Tel. 435 — GemliHI 
& *

Gemlikte
İlk defa Kiloyla Kumaş

* Halitpaşa Mahallesi 2 Nala Cad. 105/7 Gemlik
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İl Şenel Meclisi Üyeliklerini A.P. ndnylar aldı.
BELEDİYE BAŞKALIĞINI İ. AKIT

2482 1481
9 Aralık 1973 P azar 

jönü yapılan mahalli seçim
lerin kesin sonuçları belli 
olmuştur. Belediye Başkan
lığına AP. den katılan İb
rahim Akıt 2482, CHP den 
katılan T. İnan Tamer 
[481 Bağımsız Şahabettin 
Cantay 142 oy, Bağımsız 
Allan Alöç 61 oy almışlar
dır.

। İl Gene! Meclis Üyeliği 
«çimlerini ise 5497 oy ile 
A.P adayları Haşan Dillioğ- 
lu ile Yüksel Yıldırım al
mışlardır.

kirazlar İnceleniyor

0. P. Adayı Paris Donmaz

Umurbey D.P li Beledi- 
J« Başkanı seçilen Paris 
Dönmez’ in başkanlığına 
A.P adayı Hal i t Ersoy 
itiraz etmiştir. İtiraz dilek 
{«»inde Paris Dönmez’in zi- 
rut Odasında görevli oldn- 
t» ve istifa dilekçesini I' 
Kün geç verdiği ileri suıül-

Bunun üzerine durunsu 
iHşen İlçe Seçim Kutulu

CHP İl Genel Meclis 
Üyesi Mustafa Özalp 2839 
oy almış ve ikinci üyeliği 
on dokuz oyla kaybetmiş
tir. Buna da A P adayı Yük
sel Yıldırım’ın köyü olan 
K. Kumlanın çoğunun AP 
adaylarına oy kullanması 
etkilemiştir.

Umurbey de Belediye 
Başkanlığı D.P adayı Paris 
Dönmez, Armutu Bucağında 
ise Başkanlığı Yaşar Aydın 
kazanmışlardır.

9 Aralık Pazar günü 
sandıklar saat 8.00 açılmış 

itirazın İl Seçim Kurulunca 
ele alınmasına, kendilerinin 
bu konuda karar verme yet 
kilerinin olmadığını dilekçe 
sahiplerine bildirilmiştir.

Bunun üzerine Umurbey 
A.P Belediye Başkan adayı 
nın itiraz dilekçesi İl Seçim 
Kuruluna vermiştir*İl seçim 
Kurulu önemüzdeki günler
de toplanıp bu itirazı görü 
şecek ve karara bağlıyacak 
tır.Ba itiraz üzerine Gem 
lik D.P l« idareciler Beledi
ye Meclisi üyeliğine A.P den 
seçilen Tcvfik Solaksubaşı 
Ahmet Çeterez ve Sinan Ak
man 1 Ticaret Odasında gö
revli olduklarından aynı iti
razı İl seçim kuruluna yap
mışlardır.

KAZANDI

Belediye Başkanlığına seçilen İbrahim 
Akıt eski Belediye Vekili t. Onur dan 
görevini alırken görülüyor..

ve 17.00 de son bulmuştur. 
Seçimler sırasında hiç bir o 
layın olmaması sevinçle kar 
şılanmıştır.

Köy muhtar seçimleri- 
sonunda ise eski muhtarla 
rın çoğunlukla yine köyle 
rine muhtar oldukları görül 
mürtür.

Zeynep Namık Ecz
AÇILIYOR

Haber aldığımıza göre 
İlçemiz Yapı ve Kredi Ban
kası bitişiğinde yakında il
çemiz tüccarlarından Na
mık Mutmanım oğlu Atilla 
Mutman ( ZEYNEP NA
MIK ) adı altında yeni bir 
Eczaneyi pek yakında hal
kımızın hizmetine açacağı 
öğrenilmiştir. Genç arkada
şımızı kutlar iş hayatında 
başarılar dileriz.

Göreve kurbanla başlandı

Bir Genç Kız 
İğfal Edildi
A.A adındaki 17 ya

şındaki kız iğfal edildiğini 
öne sürerek savcılığa baş 
vurmuş ve kendisini iğfal 
ettiğini öne sürdüğü Süley
man Üzmezler yapılan so
ruşturma sonucu tutukla
narak cezaevine konulmuş
tur.

Alman bilgiye göre o- 
laya adı karışan bir başka 
genç ise sorgu sonucu ser
best bırakılmıştır.

CHP Görev Bölümü 
Yaptı

C.H.P Belediye Meclisi 
Üyeleri kendi aralarında 
dün akşam parti binasın
da toplanarak görev bölümü 
yapmışladır.

Grup Başkan Vekilliği
ne Necdet Buluk, Sözcülü
ğe Av. Nazih Dimilli, Grup 
Sekreterliğine Ziya Sarışen 
°y çoğunluğuyla seçilmişler 
dir.

Değerli hemşerilerim.

İNAN TAMER
C.H.P.Yönetim Kuruln üyesi

Gayet olgun bir şekil de 
geçen propoğanda çalışma
larından sonra 9 Aralıkta- 
yapılan seçimleri A.P.ve sa
yın Akıt kazanmıştır.

Biz,göreve talip olmuş 
her adayın bubeldeye hiz
met aşkı ile dolu olduğuna 
inandık. Bu inancımızı hep 
söyledik.

Sayın Akıt*ın siz hemşe- 
rilerimize seçim öncesi sun 
duğu hizmetler taahhütna - 
meşini gerçekleşmesi en sa 
mimi dileğimizdir.Kendisine 
ve Belediye Meclisinde gö
rev almış tiim üyelere yeni 
görevlerinde başarılar dili
yoruz.

Bizlere oy vermiş veya 
vermemiş ayırımı yapmadan 
seçime katılmış bütün hem
şehrilerimize teşekkürleri
mizi ve sevgilerimizi sunu
yor,halkımızın en iyi hizmet 
lere kavuşmalarını temenni 
ediyoruz.
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^görüş^=
Seçimlerden Sonra

t a Gan

9 Aralık 1973 Pazar günü Türk Halkı yine 
sandık başına gitti ve yerel sorunlarını çözümliye- 
cek kişileri işbaşına getirmek için oylarını kul
landı. Bu seçimlerde büyük ve sanayileşmiş şehir
ler yöneticilerin bir çoğunda değişmeler oldu. Bu 
nedenle 9 Aralık seçimleri önemli sayılmaktadır.

Her şehrin, kasabanın ve bucağın kendine özgü 
çevresel soruları vardır. Bu sorunları çözümlemek
te görevli kuruluşlarda belediyelerdir. Bunun için be
lediyelere her yerde büyük sorumluluklar ve büyük 
ödevler düşmektedir. Halkının yolundan suyuna, 
ışığından kanalizasyonuna dek her çeşit alt yapı 
gereklerini karşılayacak ve bunlar aksamadan, 
halk için, halkın yararına kullanacak kurumdur be
lediyeler.

Gemlik'’imiz Türkiyenin en güzel kasabaların
dan birine sahip.Doğa güzellikleri ve turizmi her ge
çen gün daha da gelişmektedir. Bütçe bakımından 
da yine başka kasabalardan kıyaslanmıyacak şekil
de zengindir. Sorunları bakımından da bol olan bir 
kasabadır. Hergün çoğalan nüfusla birlikte beledi
ye sorunlarıda çoğalmaktadır. Çevremizde kurul
mağa başhyan fabrikalar arttıkça dertlerde art- 
makradır. İşçi mahalleleri hergün kalabalıklaşmak
ta, belediye hizmetleri ise buralara dek ulaşama
maktadır.

Başlanmış işler planlı bir şekilde tamamlanma
lı, kanalizasyon yapımındaki laçkalığa sonverilme- 
lidlr. Şehrin ova mahallelerindeki kanalizasyon ku
yuları sokakları çamur ve su gölü haline getirmiş
tir. Bunlar bir taraftan açılıp bir taraftan döşen- 
melldlr.

Rıhtım yapımı kaplumbağa yürüyüşünden kurta
rılıp turizm mevsimine yetiştirilmelidir.

Hizmetler görülür olanlardan çok yoksul halk 
tabakalarının oturduğu mahalle ve sokaklara yö
nelmelidir.

Seçim konuşmalarında taraflarında sözverdik- 
leri oto terminal ve sağlık evi gerçekleştirilmelidir pa
zar sorunu çözümlenmeli, sinemalar kontrol edil
meli ve sağlıklı bir duruma getirilmelidir.

Sorunlar saymakla bitmiyecek kadar çok ola
naklar elverdikçe planlı bir şekilde gerçekleştiril
melidir. En önemlisi de Belediye Meclisindeki ça- 
lışmalır kısır çekişmeden uzak, hizmet etmek için 
doğru ve güzel düşünce her ne taraftan gelirse gel
sin belde İçin desteklenmeli, İyinin, doğrunun 
ve güzelin dalma halk için, halk yararına yapıl
ması savunmalı, kişisel veya zümresel çıkarlar 
değil halkın çıkarları düşünülmelidir.

Sorunlar çokta olsa çözümlenmiyecek şeyler 
değildir. Yeterkl İnançlı, planlı ve hizmet duygu
suyla çalışılsın.

9 Aralıkta Belediyemiz hizmetleri İçin seçile
rek görev alanları kutlar, belde İçin başarılı çalış
malar dilerim.

Gemlik lisesi Okul 
Aile Birliği 19 Aralık 1973 
Çarşamba gününü « Lokum 
Günü» ilan etmiştir.

Lise kapalı Spor Salo
nunda saat 14.30 da yok
sul öğrencilere yardım a- 
macıyla düzenlenen «Zey
tin ve Lokum Günü» ne 
yanhz Bayanlar katılacak
tır.

Voleybolda
Gemlik Güven Mudanya 
ve Merinos’a yenildi

Geçen P.azar günü saat 
20.30 da Bursa Kapalı S- 
por Salonunda Gemlik Gü
ven ile Mudanya spor Vo
leybol t a kırfal arı arasında 
yapılan karşılaşmada Gem
lik Güven Mudanya spora 
3-2 yenilmiştir.

Karşılaşmanın iki setim
de üstün bir eyun çıkaran 
Gemlik Güven iki setide ön
de bitirmiştir. Üçüncü se
te değişik kadroyla çıkan 
takımımız üç setide kay
bederek 3-2 yenilmiştir.

13. Aralık 1973 Çar
şamba gecesi yapılan G.Gü- 
ven Merinos Voleybol kar
şılaşmasında da şampiyon
luğa oynıyan Merinos Vo- 
leyboy takımı Gemlik Gü
veni 3 set yenmiştir.

Avrupa Konseyinde
(APM) Son Petrol bu

nalımı nedeniyle Yabancı 
işçilerin işlerine son veril
mesi yolundaki Federal Al- 
manyanm Aldığı kararı dur
durulması yolunda Avrupa 
Konseyince bir çağrı yapıl
mıştır.

Orta Doğu buhranı ne
deniyle Arap ülkelerinin 
petrol kısıtlamaları sonucu 
Federal Almanyada başgös- 
taren Enerji darlığı, işve
renleri müşkül duruma sok
muş bunun neticesi olarak 
ta Yabancı işçi ithaline bir 
süre ara verilmesine karar 
alınmıştı. •

lokum tünü HAİKTAN KÖRFEZE
Bu köşeyi siz Sayın Gemlik3 filere ayırdık. 

Bizlere başta çevremiz sorunlarını dile getiren 
isimli ve imzalı yazılarınızı bekliyoruz.

Birimizin sorunu hepimizindir, Sorunları
nızı duyuramadığınız yerlere gazetemiz aracıllğı 
ile duyuralım.

((Halktan Gemlik Körfeze Mektuplara Kö
şesi Ali Şirin Pasajı İstiklâl Caddesi Gemlik

fer Marmaramızın incisi Şirin Gemlik5 imizin ye- 
feS ni Belediye Baştanından beklediklerimiz.
sİ ■ 1-, Düğün ve nikâh salonu 2-Su derdi
Sİ - 3- Gençliğin Spor yapabilmesi için sahanın derha 
fer. Bölgeye devri ve Gemlik i bir stadyuma kavuşturma 
Sı 4 -Taksi, minibüs otobüs ve kamyonların ma- 
fej halle arasından kurtarılması

5- Her an için tehlike olan bütangaz tüplerinin
S şehir dışına nakli
fes 6- Pazar yerinin ıslâhı sorunları öncelikle üe 
r^j alınırsa ilçemizin büyük dertleri giderilmiş olur.

S] FERUDUN ÖZBEK
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j şiir köşesi ı
O ■ “ ■i
o Bir rüzgâr esiyor hazince
g Senin kokunu taşıyor bulut bulut
g Her yerde yanık yanık
g Senin türkülerin söyleniyor
g Ormandaki her ağacın dalında
o Şakıyan kuşların dilinde bile sen varsın
o Senin toprakların anlatıyor
o Ezgiler boyunca bitmiyorsun
g Nice kahramanlar yetişti topraklarında
g Pehlivanlar güreşti, kanlar döküldü;
g Binlere es i şenin için öldü
o Savaş meydalanrrda, hudut boylarında
o Bir rüzgâr esiyor burcu burcu
o Duman duman oluyorsun ANADOLUM
g Ağustos sıcağında Hepsi seni besliyor
g Kızılırmak' farın, Sakarya’ların, Meriç’ ferin
g Her Türk’ ün gönlünde sen yatıyorsun
g Fırat’ınla, Dicle’nle, Araş’ini a Senin yükseltin
o O yüce Ağrı, koca Erci yas
o Torosfar senden uzanır boydan boya
g Yürükler Yaylası, Konya Ovası
g Senin malındır.
g Uşak, Ankara.Adana, Manisa, Bursa
g Altmış yedisi senin itindir.

Bin türlüsü yetişir herşeyin sende
Bire bin yerir toprakların
Her köşesinde bir kahraman yatar

g Şendedir kahramanların büyüklüğü i
g Sen saklarsın onları bahanda
o Nice türküler söylenir, şiirler yazılır.

Nice öyküler, efsaneler anlatılır, senia için. * 
Ama hiç biri veremez senin değerini g 
Seni ancak gören bilir I S
Sende yaşıyan anlar ANADOLUM

>99999( ‘999
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EROL GÜLER

Mahalli Seçimler 
Ardından

vet.
Pos gitti, kavga bitti.
Geride bıraktığımız 9 Aralık Mahalli se

çimlerin neticesi, hemen hemen her yerde belli oldu, 
ve yine halk iradesi galip gelerek, istenilen, arzu
lanan kişiler iş başına getirildi.

imdi iş başına gelen kişilerin gayretleri- 
ve tutumları seçim Proğram Iarında halka 
vaad ettikleri işleri yapmak ve yerine ge

tirmek kalıyor.

elediyecilik halkı usandıran, bıktıran 
pahalılıkla mücadele eden en etken başlı
ca teşekkülerden biridir. Yine hızla şehir- 

I leşen ülkemizde sağlıklı, düzenli, mutlu bir toplum 
' yaşamının ve sanayileşme koşullarının gerçekleşti- 
’ rilmesinde de en etken unsurdur Belediyecilik.

u koşullar içinde, halk iradesi ile seçi
len yeni Belediye Başkanımız Sayın İbrahim 
AKIT’ı bir çok sorun ve işler beklemekle

birlikte birde kendi programında bilâhssa kesinlik
le yapacağını belirttiği Nacaklı suyu sorunu vardır’ 
ki bu konular küçümsenmiyecek ve yapılması zor 
işlerdir. Esasında yapılmayacak işler’de değildir, 
yeterki yapılmak İçtenlikle ele alınsın-

elediye Başkanımız Sayın İbrahim AKIT 
9 Aralık Seçimlerindeki prbpoganda bil
dirisindeki belirttiği işleri yapacağına

dair açık tahaütname verdi seçmenlere. Seçmende 
bu tahüdüne inandı ve İbrahim AKIT’a güven oyu 
verdi.

imdi bütün iş Sayın İbrahim AKIT’ın gös
tereceği icraattadır. Yeni Başkan prog
ramındaki işleri yaptığı takdirde halkımız 

alanlara büstünü diker. Belediye meclisi ve genel
meclisi üyelerini yeni başkanı tebrik eder, çalış
maları ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz

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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DUYURU

Sendikamız Gemlik Yalova asfaltı derincelcr mevki’ 
iıdekurulu olan ORKSAN KİMYA SANAYİİ işyerinde 
[ılışan iyelerimiz adına, anılan işyeri işverenleri ile top- 
,u iş sözleşmesi yapılacaktır.

375 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca duyurulur.
PETROL İŞ GEMLİK ŞUBESİ

İsmail TOPKAR Cevdet SELVİ

denet Başkan Genel Teşkilatlanma Sekreteri

Zeytinler Aha
Bulamıyor

Çevremizde Havaların 
Karlı ve soğuk olması zey
tin üreticilerini zor ve müş
kül duruma bırakmıştır.

Hala kararmıyan ve kı
zıl durumda olan zeytinle
ri, Zeytin Kooperatifi ye 
tüccarlarda almamaktadır, 
bu durum karşısında’da çev- 
le kazalarında olduğu gibi 
zeytin mühtahsilleri kaza- 
mıznada müşkül durumda 
olup, bu vaziyet karşısın
da bazı zeytin;’ müstahsil
leri gazetemize “ gelerek kı
zıl olan zeytinlerince koop 
tarafından düşük fiatla a- 
İmmasına müsaade edilme
sini dilemişler ve 'bu işlem 
içinde gerekli ilgililere mü
racaatta bulunmuşlardır.

Menkulün Açık Arttırma İlânı
GEMLİK İCRA MEMURLUĞUNDAN

Dosya No. 973/7

Bu borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar 
ve kıymetlari yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 9/1/974 günü saat 11.00—11.15 de 
Bahkpazarı mah. yalı sokak. Adalı Apt da yapılacak 
ve o gün kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmadığı 
takiirde 10/1/974 günü aynı yer ve saatte 2. artırma ya- 
pıltarak en çok fiat verene satılacağı ve satış şartname
nin icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği 
•taktirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebi
leceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dos
ya numarasıyle icra memurluğuna paşvurmaları ilân o- 
lunur.

Muhammen kıymeti
Lira Krş Adedi Cins (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)

2000 00

1000 00

750 00

1 Krem rengi karışık desenli İsparta
Taban halısı

1 Coleman marka kahverengi krem
renkte gaz sobası

1 AGA marka ceryanlı salon radyosu

( îc. İf. K. 114/1, 114/3

MÜJDE.. MÜJDE..
Stüdyo SERAP halkımızın göstermiş 

olduğu yakın ilgiye karşılık olarak eski Öğret- 
menler derneğinde höyük ve modern bir 

stüdyo açmış bulunmaktadır.

»FOTO SERAP
ESKİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ - GEMLİK

Nişan, Düğün, Sünnet Doğum ve Yaş günü, Aile 
toplantılarınızda tecrübeli elamanlarımız emrinizdedir 

Acele rutuşla vesikalık işleriniz, Renkli ve siyah beyaz 
Amatör işleriniz ve eski Fotoğraflarınız onarılıp büyütülür

Panarönıik ve Metrelik Fötoraflar çekilip yapılır
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SORUMLU MÜDÜR 
EROL GÜLER 

SAHİBİ 
E. GÜLER — H. GÜLER

■W gemLIk
IKORFEZ

İdare Yeri : Ali Şirin paı^ 

TEL. : T9T — GEMLİK

Dizgi ve Batkı : Ergûl Matbaa
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t I. C. ZİRAAT BANKASI’Din & Duyuru
$

20
31

Yılsonu Çekilişine Ait 20 Milyon Liralık 
İkramiye Plânıdır.

’fTOSAN TENEKE KUTU SANAYİ W'

T. C. Ziraat Bankasının 4 NİSAN 1974 tarihinde yapılacak olan 
MİLYON liralık müstesna çekilişine ait son para yatırma tarihi 
ARALIK 1973 olarak tesbit edilmiştir.

Kıymetli mudilerimizin birikmiş paralarını 31 ARALIK 1973 tarh

t BÜYÜK BOY YAĞ TENEKELERİ
J TOPTAN

ve PAREKENDE 10 LİRA

❖ 5 Kg. YAĞ TENEKESİ 5 TL.

hine kadar 
dileriz.

Bankamıza yatırmalarını rica eder,kendilerine bol şanslar-
J&Adres istiklal Cad. menekşe Sok. Tel. 435 — Gemlik^

i
DAĞITILACAK İKRAMİYE PLANI

adet Nev’i ve Miktarı Tutarı
60 1000.00.— 6.000.000—

150 25.000.— 3.750.OOO.—
17oo 1.000.— 1.700.000—

4000 (Tah.il) 500.— 2.000 ooo—
3000 5oo— 1.5oo.ooo.-

50500 1oo— 5.05o.ooo.-

Gemlikte
İlk defo Kiloyla Kumaş

Halitpafa Mahallesi 2 Nohı Cad. 105/7 Gemlik

59410 20.000.000.' «•

Vadeli her 100. 
numarası verilir.

Liraya ve Vadesiz her 200. Liraya I kur’a

T.C. ZİRAAT BANKASI 
GEMLİK ŞUBESİ

İnşaat Sahipleri ve 
Nüteahitlerin 

Dikkatine
•«©©©©©©©©©©©©©©©©©«©©©©oe ©ooosoooooooooeoooooo
c e

o

Hizmetinize Girmiştir
S

| Memur Alınacak 
$ İlçemiz Halk Kütüpha- 
o nesine 13. derecenin 1. ka
fi demesinden Lise mezunu 
9 bir memur alınacaktır.

Erkekler için askerliğini 
2 yapmış olmak, bayanlar için 
o 18 yaşını doldurmuş olmak 
o şarttır.

CANTAY
TESİSAT MÜHENDİSIİK 

BÜROSU
o

i 
o o o o

Çeşitli-CAN AYNA ve Korniş 
İşleriniz en seri ve uygun 

fiatla yapılır.

§ Sınav 19 Aralık 1973 
Çarşamba günü saat 14.00de 
Kütüphane salonunda yapı
lacaktır.

İsteklilerin İlköğretim 
Müdürlüğüne müracaatları 
duyurulur.

o

BURHAN ARAR o

S

Balıkpazarı /. Nolu Cad. No. 66/A Gemlik S
2

Gazetemiz
Abone Kayıtlarına 

Başlamıştır.

• KALORİFER
• SIHHİ TESİSAT
• PROJE
• MONTAJ
• KONTOL İşlerinizde 

Hizmetinizdedir

P.T.T. YANI PASAJ İÇİNDE ® 676
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eledıye
leclisi toplandı

ACI BİR KAZA

Yeni Belediye Meclisi 
■ görevine geçtiğimiz hafta 
■içinde başlanmış, ve ilk otu 
Irumda gizli oyla meclis se 
■ çimleri yapılmıştır. Yapılan 
4 seçim sonunda. Belediye 
) başkanlığı vekilliğine Sî— 

NAN AKMAN Belediye En 
cümenine İBRAHİM Aydın 
AYDıN ERENOĞLU, Mec 
lls Başkan yardımcılıkları 
na MEHMET TURGUT, 

I KAMİL SERTKAYA, Mec 
' iliş katipliklerinede ESAT 
IkoŞKUN ve BURHAN 
LAYDI seçilmişlerdir. Bu du

Su Ürünleri Koop. Yardım
Sandığı Kurdu

İİ İlçemiz 3u Ürünleri Ko
li op-Başkanlar: Sait Aydın’ın 

I gayretleriyle bu defada yeni
bir yardımlaşma Sandığı kur 
muşlardır. Üyelerin Sosyal 
Güvenliğini garanti altına 
almak için kurulan bu san
dığa, kooperatifin bütün ü- 
yeleri ortak olmuşlardır.

Üreticilerin kooperatife 
teslim ettikleri balıkların 
jatış . % 1 kesilerek sandığa 
■yrılıp, herkesin

D Ö Ğ U M
1711211973 Pazartesi günü 

bir oğlumuz dünyaya gelmiş
tir. Eş ve dostlarımıza müj
deleriz.

DEDESİ

MUSTAFA KORKUSUZ 
........Genç Kızlar sıkı durun 
leğenim Mustafa geliyor. 
Amcası HaUt Korkusuz. 

rum karşısında A.P Üyele 
ri meclisteki bütün sandal 
yeleri almış olmaktadırlar.

Yeni seçilen Belediye 
Encümeni ilk toplantısını 
Bel. Baş. İbrahin Akıt ını 

başkanlığında dün yapmıştır 

B. Mechsı toplu nalde

»A AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA.AA.AA AA.AA AA ^A .^A. JA
« w rf rf rZ rF /C vZ /»T rr ak rv

AA 
W

GEÇEN PERŞEMBE GÜNÜ ACI BİR TRAFİK
KAZASI İLE ARAMIZDAN AYRILAN EMRULLAH 
ÖZGÜR-HAKAN GÖKER in AİLESİ VE YAKINLARI 

5 NA BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLERİZ.

# Gemlik KÖRFEZ
<K«

AA AA AA AA AA, AA AA AA AA AA AA AA AA M M M M M M M M 
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UMURBEYİN ATATÜRK BÜSTÜ
kendi hesabına yazılıp san
dık gelirini temin edecek
tir.

öbür taraftan tüzükle
rinin 50. maddesinde de de 
ğişiklik yaparak, ayrıca yıl 
lık kârdan da % 5 ile % 10 
arasında bir kesinti yapıla
rak sermayeye ilave edile
cektir.

K.Kumlada muhtarlık seçiminde yi
ne Şeker Hakkı kazandı. K.Kumla 
da aeçmenler oy kullanırken.

İlçemiz genç iş adam
larından Emrullah Göker ve 
iki çocuğu Gölcük yakınla
rında geçirdiği trafik kaza 
sonunda vefat etmiştir.Olay 
Istanbuldaki bir yakının'ın- 
düğününden dönüşte Gölcük 
Yalova yolu üzerinde saba
ha karşı üç sıralarında ol
muştur.

Umurbey Köyü Meyda 
nında bulunan Atatürk Büs 
tü ilgisizlip yüzünden bo
ya yüzü görmemiştir.

Atatürk’ ün silah arka
daşı ve 3- Cumhurbaşkanı
mız Celâl Bayar’ ın köyü oı

Kaza gecesi düğünden 
sonra eşi ve çocuklarıyla • 
birlikte kendi özel otosuyla 
yola çıkan Emrullah Göker 
yakınlarının yorgun olması 
nedeniyle yolculuğunu erte 
lemesinl söylemelerine rağ 
men,işinin başında olmak i- 
çin yine yola çıkmış.Gölcü 
ğü geçtikten sonra,karşıdan

olan Umurbey de çevrenin 
en güzel Atatürk Büstlerin 
den biri olduğu halde ne
dense boyanmaması üzüntü 
yaratmaktanır.

İlgililerin bu konuya e- 
ğilmelerini bekleriz.

ıe9ö©©©o©©©©©oe©©©©e©e©a©o< ©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©©■
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Ş DEV AYNASI
a 
u 
o Her şeyin boğrusunu bildiğini sanan I... Ve
o başkalarına kulp takmak ıstiyenleri halkımız çok daha 
o iyi tanıyor.

Bu nedenle gazetemizde çıkan yazıları ve 
• kişileri lekelemek isti yen!ere karşı yazı yazmayı yersiz 
o ve gereksiz görüyoruz.
o ____________
o
S

O
• ---------------------
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gelen 06 plakalı bir oto 
nun selektör yapmıyarak, 
ışıkların gözlerini alması 
nedeniyle direksiyona hakim 
olamamış, ve otosuyla bir
likte denize uçmuştur. Oto 
denize doğru gitmesi sırasın 
da kapı açılmış ve eşi ka
zayı hafif sıyrılarla atlat
mıştır. Denize uçan otodan 
çocuklarını kurtarmak ister 
ken iki yaşındaki oğlu Ha
kan ve dört yaşındaki kızı 
Özlem ile birlikte boğula
rak ölmüşlerdir.

FREN MUAYENESİ
DÜN YAPILDI

Dün ilçemizde Bursa
Trafik Bürosu görevlileri ne 
zaretinde motorlu vasıtaların 
fren ve Sıhhat cüzdanı, Si 
gorta muayneleri yapılmıştır 
Kalabalık Motorlu vasıtala 
rın bulunduğu kontrolda, 
bir çok araçların eksiklik 
leri nedeniyle muayeneleri 
yapılmayıp, eksikliklerin gi 
derilemsiyle işlemlerini ta 
mamlamışlardır.
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goruş
Amaçlara Böyle Erişilmez

c

18-19 Aralık tarihli gazetelerin bir çoğunun başlı
ğında büyük putolarla « ÜÇ FİLİSTİNLİ GERİLLA 
ROMA HAVA ALANINDA 30 KİŞİ ÖLDÜRDÜ »cüm
lesini okuduk.

İnsancıl duygulara sahip olanların yürekleri sanı
rım cızz... etmiştir.

Hiçbir siyasi olayla ilgisi olmıyan suçsuz insanların 
tesadüfler eseri o alanda bulunmaları ve hiç yerinebir- 
kaç maceracının kurbanı olmaları üzüntü yaratmıştır

Sabah yepyeni bir günde yatağından yaşama se— 
vinçi ile kalkıyorsun çocukların ve ailenle kahvaltıya 
oturuyorsun Bugünde öbür günlergibi yine yaşam tela 
şıyla uğraşacaksın yanlız programda küçük değişiklik 
kısa bir yolculuk var.Roma’dan Milano’ya gideceksin.

Bir taksi çeviriyor ve

— Çek Fiumiciuo Hava Alanına diyorsun

Başlangıçtan uçağa binene dek herşey normal 
gidiyor.Ama birden işler değişiyor üç tedhişçi Filis
tinli gerillanın attığı bir bomba ile uçaktaki otuz 
masum yolcu ile birlikte parçalanarak uçuyorsun 
Olaylar bunla kalmayıp devam edip gidiyor.

Bugün Filistinliler yurtsuzdur. Birkez değil tam 
üçkez yurtlarında ı çıkarılmışla 9 başka Arap Devlet
lerine sığınmak zorunda kalmışlardır. Filistinliler 
yurtsuzluğun yarattığı bir eziklik içindedirler. Bunu 
yenmek içinde dünya kamu oyuna karşı ters ve olum 
suz denemelere girmişlerdir. Münih Olimpiyatların 
daki olayların yarası kapanmadan Roma ve Atina 
daki katliamlarda bunlara eklenince baskı grupları 
na karşı tüm insanlık iğrenç ve tiksinil* duymağa 
başladı.

Evet dünya kamuoyu 18-19 Aralık günü birkez 
daha zorbalığa ve vahşete karşı olduğunu belirtti. 
Tesadüfler eseri bir araya toplanmış kişileri hiç ilgi- 
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YUNANİSTAN
KINANDI

ANKARA (APM)-însanhak 
lan Evrensel Beyannamesin 
in kabül gününde İnsan 
Hakları Uluslararası Fed 
rasyonu Hukukçular Komi 
tesi Yunan siyasi tutuklu 
larıyla ilgili araştırmaların 
yapılmasında Yeni Yunan 
Askeri rajiminin kendileri
ne kolaylık göstermediği 
ni açıklamıştır.

Siyasi tutuklulann kim 
likleri ve sayısıhakkında 
kendilarine Yunan Hüküme 
tinin bilgi vermediğini 
kaydeden İnsan Hakları 
Uluslararası federasyonu, 
Birleşmiş Milletler ve Avru 
pa konseyinin resmen tanı 
dığı bir kuruluştur. Hukuk 
çularm belirttiğine göre Yu 
nan hükümeti, 300 siyasi 
tutuklunun nezaret altına 
alınmasından sonra kendi 
leriyle kimsenin görüştürül 
mediğini; savunma Avukatı 
tutmalarına naüsade edilme 
diğini ifade etmişler bu yol 
da Yunan Hükümetini kı 
namışlardır.

Mİ ŞİRİN OTELİ 
ACILIYOR

HALKTAN KÖRFEZE MEKTUPLAR
Bu köşeyi siz Sayın Gemlik’ tilere ayırdık. 

Bizlere başta çevremiz sorunlarını dile getiren 
isimli ve imzalı yazılarınızı bekliyoruz.

Birimizin sorunu hepimizindir, Sorunları
nızı duyuramadığınız yerlere gazetemiz aracılığı 
ile duyuralım.

«Halktan Gemlik Körfeze Mektuplar» Kö
şesi Ali Şirin Pasajı İstiklâl Caddesi Gemlik

nına at ve sonra dünya kamuoyundan Filistin dava* 
tında yardımcı olmasını itte. Bu olamaz.

Kandı özgü */ÜŞü lü karanmak İçin bankalarının özgürlükle

rini yok etmek herhalde namuslu bir düşünce olamaz.SIlahla kor
kuttuğun bir türü klflnln karpsında mikrofonu eline al ve» « ö- 
lümden korkmuyoruz, özgürlüğü seviyoruz» özellikle Filistlnin 
özgürlüğünü m de. D ottum buna pehriz bune lahana turşusu. 
Bir taraftan kandl özgürlüğünü işte, öbür taraftan başkaları
nın titgür lüğünü yok et.

Amaçlara ulaşmak İçin suçsuz kişileri; öldürmek bir çı- 
knr yol değildir. Bu omaca hizmetten çok amacı yok etmek» 
büyük halk çoğunluğunda tiksinti ve nefretin kazanılması de
mektir.

Filistin belki yurtsuzdur» özgür değildir ama» bu deneme
ler yurtlarını ve özgürlüklerini kazandırmadığı gibi dünya ka
muoyunun da birkez daha nefretini kazandırmıştır.

İlçemizin tanınmış tüc
carlarından Ali Şirin kendi 
adını yaptırmış olduğu si
tede 41 odalı 90 yatakll bir 
oteli bu hafta içinde halkmız 
hizmetine açılacaktır

Şirin oteli adı altında 
hizmete gireeek olan otel 
kaloriferli ve sağlık tesisat 
ve konforla hizmete gire
cektir.

Gemlik Körfez 
Sizin Gazeteniz
ABONE OLUN

Okuyun Okutun
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| Ne Mutlu Hiç Olmak
0
o Uğurlar ola yolcu uğurlar ola
o Teneşirde yıkadılar temiz,pak koydular tabuta
® Sakın vermeden mola git yolcu
o Dünyadır ne olmaz ne ola
o Bak,gözyaşı dökenlerin var ardından
o Kahkaha atanların da belli
e Kendilerini dünyanın hakimi sayanların
o ......................... J . .o Görünüşte üzülenlerin de var
g Kimi mirasını paylaşacak
g Kavga da edecekler paylaşırken
§ Kimi kinini alacak
O Ya dönersen onlar ne olacak
o Ne bahtiyarlık
O Toprakta gezdiğine kızanlar, omuzlarına alacak
o fde ............... yarlık
g Son sevgililerini hüsrana uğratma!
® Mevlûdunu edecekler bu gece
o Senin yüzünden peygamber efendimiz dualanacck
o Ümmeti muhammed şefaat bulacak.
O Kaç kadın şerbet içecek, lokum yiyecek.
o Ruhuna değsin diyecek.
O Kaç çocuk şeker yiyecek.
® Kaç fakir, senin giyemediğin elbiselerini giyecek
2 Yarın para dağıtacaklar fakirlere.
§ Kaç müslüman sevinecek.
0 Sana lanet edenleri, küfredenleri duymayacaksın.
o Düşün, sevinecekleri de dönme sakın.
o Sen artık şeytana uymayacaksın 
oO Şeytan sana.....
S Kötülüklerini tümüyle toprak silecek
o İyliklerin yaşıyacak ama sen olmayacaksın.
o Toprak evin de öyle mesut olacaksın ki..
® Memnuniyetinden dönmeyeceksin.
§ Üşümeyeceksin, artık karnın acıkmayacak.
o Hiç bir şeye ihtiyacın olmayacak.
o Gülmedim diye üzülmeyeceksin dünyanda...
O Gülenleri de yanında bulacaksın.
S Hepiniz bir olacaksınız.
o Nenelerinizle, kederiniz, paylaşacak aranızda.
o DSnya*da mesut kılacak arzuların.
g Orda gerçekleşecek ancak.
® Ne mutlu hiç olmak.
o İSMA.İI. BAY'R.AKTAR
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Gemlik Güvensperun

Kıvırdın yine Eriıakon
14 Ekim seçim neticeleri belli olduktan hemen sonra her 

kez tarafından CHP - MS Koalisyonu en yatkın bir du
rum olarak görüyordu.

Hükümet kurma görevi sayın Ecevite verilince CHP 
Genel Başkanı sırasıyla Sayın Erbakanladâ koalisyon du 
nımunu görüşüp, görüşme sonunda MS partisi Genel 
Başkanı ile Hükümet kurma hususunda ön anlaşmağa 
vardık önümüzdeki günlerde geniş olarak bu mevzuyu 
bir daha inceleyeceğiz demişti. İlerideki günlerde geliş
meler sonunda iki parti arasında Hükümetin kurulma
sına kesin olarak bakanlar, Erbakanın CHP ile hükü
met kuramıyacaklarını açıklaması herkezi şaşırttı ve bu 
ne biçim oyundur dedirtti. Erbakan CHP ile Hükümet 
kuramıyacaklarına da ğerekce olarakta mahalli seçimle
ri ve Meclis Başkanlığına CHP den Erzuram Miiletve-
kili Gıyassettin Karaca’ nm yerine Ferda Güleyi aday 3
göstermesi olduğunu belirtti. Sudan sebeplendi bunlar 
tabi. Esas sebepler fısıltı halinde kulaktan kulağa do
laşıyordu tabi, sağcı partilerin başkısı, büyük kapitâl- 
lerin baskısı ve hatta, birdaha bu kadar sandalyeyi bu
lamama korkusu olarak niteleniyordu halk dilinde.

Sayın Ecevit Hükümeti kuramıyacağını sayın Reisi 
Cumhurumuza bildirip, görevini iade ettikten, ve yeni 
göreve A.P Genel Bşk. Sayın Demirele verildikten sonra 
A.P Genel Bşk. da yine sırasıyla sayın Erbakana koa
lisyon teklifinde bulununca, yine her zamanki gibi bir 
çok tavizler bir çok toplantılar sonunda,sayın Demirel’i 
Öyle bir oyuna getirip tuş ettiki sayın Demirel siyasi ha 
yatında beikide hiç böyle bir oyuna gelmemiştir.

Bütün bu gelişmeler sonunda,sayın Erbakan partisi
nin tutumunu,yerli yersiz,bir hükümet kurulması için - 
bütün gayretleriyle samimi ve ceddi olarak çalıştıklarını 
belirtmesi insana inandırıcı gelmemektedir.Bazı konuşma 
lavında’da anaatann kendilerinde olduğunu,ve kapalı ka
pılan kendi anahtarlarının açacağını belirtmeside,bu işte 
ne kadar samimi olduğunu göstermezini acaba..

Sayın Fahri Koyutürk son olarak hükümet kurmağa 
sayın Naim Tâluyu tayin edip,Milli dir koalisyon kurma 
sini önerince de yine sayın Erbakan feryat ederek,bu ko
alisyona da tştirak etmiyeceklerini bildirmesi,artık sağdu
yu sahibi vatandaşlarında sabrını taşırdı.YETER artık- 
kıvırdığın sayın ERBAKAN bu millet sizden iş bekliyor. 
Milletvekilliği,Parti başkanlığı kutsal bir görevdir.’

îki aydır bedavadan maaş alıp,milleti huzursuz et
niğe hakkınız yok.Son çare olarak önerilen Milli Koalis 
yona, erken seçime de hayır dediniz,nedir İstediğiniz,ne - 
yapmaktır niyetiniz,kendinize o kadar güveniyorsanız gö
relim H0RD1 meydan. EVET deyin ERKEK SEÇİME 
kim kalacak kim gidecek, korkunuz bu olsa gerek.

■i

Yeni Transferleri
İlçemiz Gemlik Güven 

Spor Basketbol takımı sen 
enin en Büyük transferini 
yapıp yeni başlıyan bas 
ketbol liglerinde Bursa böl 
sesinin en korkulu takımı

ferles KARŞI YAKADAN 
Melih, Eğ,e Ünüversitesin 
den Engin, Trabzon İdman 
yurdundan METİN, KON 
YA İDMAN YURDUNDAN 
Rıfat Çalışkan.Radar üstün 
dende üç Amerikalının.tak 
ımda bulunması, nedeniyle 
de TÜRKİYENİN ilk defa 
en çok ecnebi sporcu oynat

geçen seneki kadrosuGemlik Güvensporun görülüyor

ma ünvanında almıştır.Güv Spor Salonunda înagöl Id 
en Spor yarın akşam saat manyurdu ile karşılaşacak 
18 de Bu|sa ATATÜRK tır.

>0000000000000000000900000 000009009099000000000

ERGOL
Ril’umum Baskı 
işlerinizle 
Nzmetinizdedir

DUYURU
Sayın Müşterilerimiz

İElinizde bulunan 24 lük
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Hizmetinize Girmiştir

Çeşilll-CAM AYNA ve Korniş 
İşleriniz en seri ve uygun 

fiatla yapılır.!
BURHAN ARAR

Balıkpazarı /. Nolu Cad. No. 66JA Gemlik

'J

$

eski tlP Aroma şişe
lerinin 31-12-973 tari
hine kadar bayiliğimi

ze teslimlerini rica 
ederiz, Bu tarihten 

sonra yapılacak iade
lerinin geçersiz ola
cağı duyurulur.

Coşkunlar

AHMET - ESAT COŞKUN 
AROMA GEMLİK BAYİİ
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—GEMLİK ASLÎYE HUKUK BAKÎMİ ICtNDRN ÎT. Al

Dosya No. 973/447
Davacı Yaşar Yaşmak tarafından davalılar hazine ve 

Fıştıklı köyü muhtarlığı aleyhine ikame olunan tesçil dava
sında:

Fıstıklı köyünün Yılınlık mevkiinde kain doğusu sahil 
yolu, batısı Deniz, kuzeri Mustafa Koç, güneyi Ali Er ile çev
rili gayrimenkulu davacı adına tapuya tesçili istenmekle bu 
gayrimenkul üzerinde hak iddia edenleı varsa üç ay zarfında 
Gemlik Aslieye Hukuk mahkemesinin 973 447 esas sayılı 
dosyasına müracaatları ilin olunur.

İLAN
ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN .

GEMLİK

Kooperatifimize as ter/iğini hitirmiş.İ/Eote/ nvztu Dit 
musa'aMeiB ahnacaktırjstekiileren nincaMİan ı/ir eltrasr.



SORUMLU MÜDÜR 
EROL GÜLER 

SAHİBİ 
E. GÜLER-II. GÜLER

İdare Yeri : Ali Şirin J 
TEL. : — GEMLİK E

Dizgi ve Baskı : Er gül Mctactn
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TARİH, ATATÜRK, TURANCILIK, 
PANİSLAMİZM ve MİLLİ SİYASET

DURSUNERGULER

Tarih bir deneyler yığımıdır. Ancak kesin 
zekâlar yararlanabilir ondan. Diğerleri ise boğulur 
kalır, yok olur tarihin derinliklerinde. Başarılar ve 
başarısızlıklarla doludur o. Başaranlar gerekli dersi 
alabilenlerdir.

Tarihe ve tarihi kişiliklere saygı onları doğru 
kavramakla başlar. Tarihteki başarısızlıkları belirtmek 
tarihi inkâr değil, denenmiş başarısızlıkların tekra 
nm~ önlemek içindir. Başaranlar; tarihiyle övünenle 
ve döğünenlcr değil, ondan gerekli dersi alabilenler 
dir.

Atatürk, tarihi çağdaş boyutları içinde kayra 
yan ve ondan gerekli derşi alabilen insandır. Di-
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8 I. C. ZİRAAT BANKASI’nın
Yılsonu Çekilişine Ait 20 Milyon Liralık 

İkramiye Plânıdır.
T. C. Ziraat Bankasının 4 NİSAN 1974 tarihinde yapılacak olan 

MİLYON liralık müstesna çekilişine ait son para yatırma tarihi 
ARALIK 1973 olarak tesbit edilmiştir.

Kıymetli mudilerimizin birikmiş paralarını 31 ARALIK 1973 tari-
hine kadar 
dileriz.

adet

Bankamıza yatırmalarını rica eder,kendilerine bol şanslar-

DAĞ1TILACAK İKRAMİYE PLANİ

Nev'i ve Miktarı Tutarı
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« Değişik ulusları ortak ve genel bir ad altın 
da top lam ak ve bu değişik ulus topluluklarını eşit 
haklar ve koşullar altında bulundurarak güçlü bir dev 
let kurmak, parlak ve çekici bir siyasal görüştür. Ama 
aldatıcıdır. Dahası, hiç bir sınır tanımıyarak, dünya 
daki bütün Türkleri de bir devlet olarak birleştir 
mek, ulaşılmıyacak bir amaçtır. Bu, yüzyılların ve 
yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok 
kanlı olaylar ile ortaya koyduğu bir gerçektir.

İslamcılık ve Turancılık siyasasının başarı ka 
sandığına ve dünyayı uygulama alanı yapabildiğine 
tarihte rastlanamamakladır. Soyanını gözetmeksizin 
bütün insanlığı kapsayan tek bir dünya devleti kur 
ma hırslarının sonuçlanda tarihte yazılıdır. «Bas
kıncı ve yağmacı» olmak hevesleri, konumuzun dı
şındadır. insanlara her türlü özel duygularını ve bağ 
lantılannı unutturup, onları kardeşlik ve tam eşit
lik içinde birleştirerek, insancı bir devlet meydana 
getirme kuramının da kendine özgü koşulları var
dır.

Bizim aydınlık ve uygulanabilir gördüğümüz si 
yasal yöntem, «Ulusal Siyasadır». Dünyanın bugün
kü genel koşulları ve yüzyılların kafalarda ve ıralar 
da yerleştirdiği gerçekler karşısında düşeü olmak 
kadar büyük yanılgı olamaz. Tarihin dediği budur; bi 
limin, akim, mantığın dediği böyledir.

Ulusumuzun, güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen 
içinde yaşayabilmek için, devletin bütünüyle ulusal 
bir siyasi gütmesi ve bu siyasanın iç örgütlerimize 
tam uyumlu ve dayalı olmalı gereklidir. Ulusal siya
sa demekle anlatmak istediğim şudur: Ulusal sınırla 
timiz içinde, her şeyden önce kendi gücümüze da
yanarak varlığımızı koruyup ulusal ve yurdun ger- 

i çek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak; gelişi
güzel, ulaşılmıyacak istekler peşinde ulusu uğraştır
mamak ve zarara sokmamak; uygarlık dünyasının 

• uygarca ve insanca davranışını ve karşılıklı dostlu* 
I ğu beklemektedir.»

(Söylev sayfa 323, paragraf 1-2-3-4)

60 100.000.- 6.000.000.-

150 25.000.— 3.750.OOO-
17oo 1.000.- 1.700.000. -

4000 (Tahvil) 500 — 2.ooo-ooo.-
3000 5oo— 1.5oo.ooo.-

50500 1oo— 5.05o.ooo.-

59410
her 200. Liraya I kur’aLiraya ve Vadesiz

T.C. ZİRAAT BANKASI 
GEMLİK ŞUBESİ

Vadeli her 100. 
numarası verilir.

20.000.000.'

o

Menkulün Açık Artırma İlanı
GEMLİK İCRA MEMURLUĞUNDAN

6URÇAY Ticaret
Her türlü İnşaat 

Taahhüt işlerinizde
Hizmetinizdeyiz
TELEFON : 264

Çifte Fırın Sokak Gençoğhı 
Apt. Kat 3 — Gemlik

de

Dosya No..973/2Ü3

Bu borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins* nib 
kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci arttırma 16/1/1974 günü saat I4.3ö-W 
Küçük Kumla Köyü Yüksel Kardeşler sitesi L»5»
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Osmaniye mahallesindeki Oto 

Elektrik Atölyemi kapatarak, 
Orhangazi caddesindeki yeni 

yerime taşıdığımı Sayın müşte
rilerime duyuranım.

ÇAĞLAR OTO ELEKTRİK EVİ

Orhangazi cad. no 20 TO4

yasında yapılacak ve o günü kıymetlerinin %75 in» 3 
tekli bulunmadığı taktirde 17/1/1974 günü aynı yer ’ 
saatte 2. arttırma yapılarak en çok fiat verene sata*' 
ğı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görüleri 
ceği. masrafı verildiği taktirde şartnamenin bir 
in isteyene gönderilebileceği,fazla bilgi almak istiyenta 
yukarıda yazılı dosya numarasıyle icra menmrkğ: 
başvurmaları ilân olunur.
Muhammen kıymeti
lam Kr. Adedi Cinsi (Mahiyeti , ve önemli nitthtt

5000 00

10000 00

1 Ambra marka 13, 5 ayak yeşil 
faal buzdolabı
Kor teknik marka önü vitrin 
boyunda buzdolabı.

(îc.’îf. K. lU/l’lU/3)
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Tarihten 
Bir Yaprak 
Daha Koptu

İNÖNÜ’YÜ

-es»©'-- toooe--
29 ARALIK. 1973 CUMARTESİ

O bir asker, bir devlet adamı, bir dipioın.ıt, i 4 tçi bir devrimci, n hayet bir ölümlüydü

DUN TOPRAĞA VERDİK
25 Aralık 19/3 salı gü 

ü geçirdiği bir kalp krizi 
lonuıda hayata gezlerini

KAZASINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ
25 Aralık 1973 «alı gü- 

i saat 9.30 da Yalova’dan 
Inrıa’ya gitmekte olan Min
ili üstün yönetimindeki 

< KP 122 plakalı otobü- 
ü £tçtrek isteyen O, fani 

yuman istiklal Savaşının Ba 
tı Cephesinin yenilmez 
Kumandanı, Atatürk ün en

Kaymakamlığına ait Şev* 
ki Kasap’ın yönetimindeki 
Jipin karşısına aniden çı* 
kan bir arabadan kaçmak 
istemesi sonucu ot öbüre 
çarpmıştır. D. 3 Sü. 5 

yakın arkadaşı, Genel Kur 
may Başkanı, Başbakan 2 . 
Cumhurbaşkanı, CHP nin 
kurucularında ve Cumhu
riyet Senatosu Tabii üyesi 
İsmet İnönü dün yapılan 
büyük törenle Anıtkabirde 
toprağa verildi.

D. S. 3 Sü. 1 de

Yed doldunıloımyacok
BU Mili 0...

KÖRFEZ

T. Halk Bankası 
Genel Müdürü

Şehrimize Geldi
î çemiz T. Halk Ban

kası Müdürü sayın Yusuf 
Kartal, Espaf Kefalet kocp. 
Başkanı sayın Ahmet Yıl- 
maz’ın, Eskişehir Çifteler 
Esnaf Kef. Koop. Mudan
ya Halk Bankası Şubeleri
nin açılışında hazır bulu
nan T. Halk Bankası Ge
nel Müdürü sayın HAL/T 
Taşçıoğhı, beraberindeki 
Md. yardımcısı sayın Rah
mi önen. Ticari Krediler 
Md. sayın Ergun Kızılbey, 
Ko»p. Krediler Md. sayın 
Yıldırım Ergüder. tevdiat 

dev. Sa. 3 ta

Türk Ulusu bir tarih ağacını yitirdi. Günümüzün 
en canlı tarihi İSMET İNÖNÜ yok artık.

İnönü bir tarih, bir politikaçı, bir diplomat ve 
bir devlet adamı özelliklerinin en güzel örneğini Ata
türk ten sonra vermiş mümtaz bir simadır. Kuvvetli 

' bir irade, çelik bir azim ile Türkiye Cumhurayetinin 
çağdaşlaşmasında tüm yaşantısıyla ölümüne değin uğ- 

I raşmıştır. O Atatürk’ ün bir devamı, o inançlı, pren- 
|| sip sahibi ve prensiplerinden asla ödün vermiyen bir 

devlet adamıydı.
Türkiyede demokrasinin yerleşmesi için bütün var- 

g lığı ile çalıştı. Çok partili demokrasi deneyine inana- 
İrak girdi. Yönetimi kaybettiği halde hiçbir zaman ö- 

züntü duymadı, tersine demokrasinin pek f-iğini görün- 
■i ce sevindi.

Devamı S. 3 Sû. 1 de

Gazetemiz
^r/zV OKURLARIMIZIN YENİ YILLARINI VE BAY

RAMINI KUTLAR. 1974 YILIN ULUSUMUZA VE DÜN
YA ULUSLARINA KARDEŞLİK. BARIŞ SAÜL’K ESEN 
LİKLER GETİRMESİNİ DİLERİZ
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KADRİ gül
ÖĞRETMEN

23 Aralık 1973 günü Menemen'de yapılan bir törenle İlk dev
rim Şehidi KU BİLAY anıldı.

Cumhuriyetimizin genç öğretmenlerinden olan Mustafa Feh
mi Kubllay bir terzi çırağı İken Antalya öğretmen okuluna girdi. 
Burada üç yıl öğrenim gördükten sonra bir yıl İzmir'de okudu. 1924 
yılında Bursa öğretmen Okulundan diploma alarak yaşama atıldı.

, Her devirde olduğu gibi Atatürk devrlmlerlnln yılmaz koru» 
j yutulan olan öğretmenlerinden biriydi o da.

Menemen'de askerlik Görevini yapıyordu. Genç ülkücü ve A- 
tatürkçü bir yedek subay olan Kubllay Menemen Manisa dolayladı T 
nndakl gericilik olaylarını yakından İzliyordu. Altlında Cumhuri
yetin kuruluşundan beri Manisa ve Balıkesir Bölgelerindeki yo- 

, bozlarda bir kıpırtı vardı.
Nakşibendi tarikatının kışkırtıcılarından laz İbrahim Hoca a- 

dında birinin ortalığa zehir saçmasıyla kobasofular(yobazlar)yeşll 
bayrak açarak yürüyüşe geçtiler. Başlarına da Devriş Mehmet a- 
dında bir zobaz katılarak saf ve.cahil halkın din duygularından da 
yararlanarak Menemen'de kışkırtıcı hareketlere girişildi ve Mene- 
me'nin 72000 Müslüman Arap tarafından kuşatıldığı, halkın yeşil 
bayrak altında toplanması gerektiği çeyreye yayıldı. Bu olay kısa 

> zamanda bir Irtlcaya dönüştü.

Genç yedek Sb. M.Fehmi Kubllay elinde bulunan mangasıyla bu 
haeketl bastırmak için brşksldıranların üzerine yürüdü. Amacı bu 
şuursuz topluluğu kurtarmak »e dağıtmaktı. Bu nedenle askerin tü
feklerine manevra mermisi koydurdu. Asiler Kubllay'ı önce yara
ladılar sonra bir caminin musalla taşına yatırıp başını kör testere 
İle başını kestiler vahşilikleri bununlada bltmeylp kesik başı yeşil 
sancağın ucuna takarak Menemen sokaklarında zafer sarhoşlukla
rıyla dolaştılar.

Bu olay Cumhuriyet tarihimizde Atatürk Devrlmlerlnl koru
mak için genç bir öğretmenin canını verdiği ve nice öğretmenlerin 
de bu yolda cemini vereceğinin en güzel bir belirtisi olarak, tarihin 
sayfalarına altın harflerle yazıldı.

Kubllayı şehit eden yobazların elebaşları yargılanarak olayla
rın olduğu meydanda 29 kişi asılarak cezalarını gördüler.

Bugün aradan 43 yıl geçti. Kubllay her yıl anılıyor.Her yıl ni
ce Kubllaylar yetişiyor. Ama ne varkl Cumhuriyetimizin kurulalı 
elli yıl olduğu halds biz dah i yobazlığı ysıe nodik. H ır yıl çel :li 
yobazlıklarla karşılaşıyoruz. Birkaç gün önce gazetelerin bay say
fasındaki bir haber bunun en güzel örneğini gösteaiyor.abir bayan 
öğretmen bayı açık gezdiği İçin taşlandı ve evinin camları kırıldı» 
50 yıldır köylümüzü eğltemememlz bu acı olaylara neden oluyor.

Daha dün kanlı pazarda, Imran Öktem'in cenazesinde İne
göl'de Sivas'ta yobazlık ve irtica hep hortladı.

Daha dün köye ışık götüren Atatürk'çü öğretmenin boynuna 
yular takıldı.

Türk halkım uyandıracak olan öğretmendir. Bu nedenle ulu 
bir bilgi ağacı gibi yurdun on ücra köşelerine en zor koşullar al
tında gitmiş yurt gerçeklerini görmüş milliyetçilik perdesi altında 
halkı yobazlığa, ırkçılığa, şeriatçılığa İtmek İsteyenlerle hep sa
vaşmış, dövülmüş, öldürülmüş bayına yular takılmış taşlanmış, 
kıyılmış ama o devrlmlere kalkan kara elleri kıracak kötü dilleri 
kabaracaktır. Çünkü gücünü Atatürk'ten ve onun devrilişlerin
den almaktadır.

Bir Kubllay öldürebllr, bin Kubllay öldürüleblllr ama ku
bllaylar öldürülemez.

dış 
haberler
Hapisteki Gazeteciler 
Sorunu, (FİJ) in Kararı

Londra (APM) Londra- 
da toplanan Uluslararası 
Gazetecilik Federasyonu 
toplantısına, Türkiye Ga
zeteciler Sendikası üyesi 
özgen Acar katılmıştır. Ba 
sın özgürlüğü !ve sendikal 
sorunların yer aldığı toplan 
tıda başkanlık divanının al 
dığı karar şöyledir»

Türkye’de sıkıyöneti 
min kaldırılması ve hür de 
mokratik seçimlerin sükun 
içinde yapılması limit veri
ci olmuştur.

Halen hapiste bulunan 
gazetecilerin durumu üzün 
tü vermektedir, bunların 
bir « genel af » dan ziya
de derhal serbest bırakılma 
lan görüşündedir.

Başkanlık divanı ayrıca 
şu kararı almıştır :

Başkanlık Divanı Ulus 
lararası İnsan Hakları Bildi
risinin imzalayıcısı ve Avru 
pa Konseyinin bir üyesi ol 
masının kaçınılmaz onurun 
dan ötürü de Türk yetkili 
lerine cezaövlerindeki gaze 
tecilerin derhal serbest bı
rakılması ve gazeteciler hak 
kında devam eden davala 
rın durdurulması çağrısında 
bulunur”

Arap Alemi ve 
Petrol Silâhı

İsrail ’ in işgal ettiği 
bölgelerden çekilmesini te 
min amacıyla, Arap ülkele 
rinin giriştikleri Petrol boy 
kotu , Batı iktisadiyatında 
büyük zararlara sebep ol 
maktadır. Arap ülkelerinin
petrolü silah olarak
kullanıp kısması ve İsrail’e 
yardım eden ülkelere pot
rol 
bir 
çok 
dir.

vermemeleri nedeniyle 
çok sınai kuruluşlar 
sur duruma düşmüşler

Devamı Sayfa 3 te
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şiir köşesi

dinle...
ellerini ellerimde istiyorum
gözlerin yeşil kalsın
oyna yine sen
kına gecelerinde
maniler söyle ağlarken gelin
dar i si başımıza de...
uzat ellerini gökyüzüne umut, umut 
şarkılar söyle gelin, 
ağlamayı unut.
sev sen de
insanları
ki onlar da
seni sevsin.
ellerini ellerimde istiyorum
gözlerin yeşil kalsın
ayna yine sen 
kma gecelerinde...

FUAT TIRAK

Herkesin Kadını
Bir zamanlar,
Herkesin gıpta ettiği mesut sevgililerdik-, 
El ele, kol kola unutulmaz nice günlerimiz olmuştu. 
Hayallerimiz ise sonşuzdu;
Evlenecek, iki çocuğumuz olacaktı, 
Erkek çocuğumuzun adını sen, 
Kız çocuğumuzun adını ben koyacaktım. 
Tertemiz duygularla birbirimize bağlı iken, 
Bir gün habersiz kaçtın benden çok uzaklara. 
Bir türlü inanmak istemedim aylarca, 
Ama doğruymuş, 
Sen kaçmıştın benden.
Neden? Niçin kaçtığını da hala bilmiyorum. 
Aradan yıllar geçtikten sonra, 
Senin" Herkesin Kadını " olduğunu söylediler. 
Günlerce inanmadım, inanmadım. 
Ama ne yazıkki doğruydu.
Buna gözlerim şahit oldu. 
Fakat, bu benim için hiç bir sey değiştirmedi deyiştir 
miyecekde.
Ben yine bıraktığın gibi. 
Sana delice tutkun' 
Ondan da daha fazla.
Birgün fikrini değiştirip, bana gelmek istersen.
Ben yine o kıyı meyhanesindeyim.
Orada seni yaşıyorum, yaşayacağım da. 
Bak. yine plâğımız dönüyor. 
Şarkımız bize sesleniyor.

’’ O saf aşkını kalbimde yaşatsamı" 
Şimdi sende dinliyor musun ?
Sen herkesin kadını olmuşsun veya olmamışsın. 
Ne fark eder ?
Sen benim kalbimin kadınısın.

Erdoğan Gençay

0900009900000 «•••••••••O9OOO0MHMMMHMH1
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Yendoldu ’ulamıyacak bîr Tarihti O
1 nci Sayfanın devamı

O demokrasi fidanına her zaman su veren, çabuk I 
büyümesini istiyen bir liderdi. Dürüst bir politikacı 
gerçek bir yurtseverdi.

O barış sever bir insandı. Kaynıyan bîr dünyada 
Türkiye yi savaşa sokmıyarak Türk Ulusunu babasız 
çocuklarını öksüz bırakmıyacak kadar barış severdi.

O çağma uymasını bilen kişiydi. Değişen dünyada 
değişen toplumda düşüncelerde değişecekti. C.H.P. ye 
verdiği düzen bîr çağ gereğiydi- Körler Türkiyesinde 
bunu gören ve sezendi. x ,

Nihayet İNÖNÜ de bir insandı. Doğdu, büyüdü ve 
! yaşlandı. İşte bu sırada yaşlılığından, temiz duygula

rından yararlanmak istiyen öç beş çıkarcı onu bütün 
yaşamı boyunca sevdiği partisinden ve çok sevdiği ge 

i nel sekreterinden kopardı. Bu yaşamında ilk yanılgısıy 
di. C.H.P den ayrıldı ama C.H.P ve C.H.P liler yine 
ana partinin başı, büyük insan, büyük başkan olarak 
tanıdı, sevdi ve hürmetle andı.

Evet İnönü de bir insandı. Yaşlı ama bir tarihti. Dış ve 
iç politikanın çözülmiyen her konusunda mutlaka baş 

■ vurulan canlı kaynaktı. O her döneme damgasını vurandı
O da bîr insandı ve ölümlüydü. Onun da a naçiz vücudu 

bir gün toprak olacakutı. Onunda birçok yanlış tutum 
ve davran>fları mutlaka olcaktı. Kişi kusursuz olamazdı. 
Düşmanların ve sevdikleride olacaktı. Ama bu düşman

lıklar belirli bir siyasal davranıştan öteye gidemiyordu 
Fgidemezdide.

Onun karşıtlan (mualifleri) dün türlü iftira ve suç 
I [amaları üzerine atmışlardır, onu yıldırmak istemişler 

di.Ama o prensiplerine sahip, devrimci bir liderdi. Bildi 
ği ve doğru gördüğü yolda yılmadan yürüyecekti ve 

' yürüdü.
Artık İsmet İnönü yok. Onun yurdumuza kazandırdık
ları ve kazandırcmadıklarını zaman ve tarih verecek 
en güzel ve en doğru olarak. Gelecek kuşak onu da- 

I ha iyi öğrenecek ve daha iyi sevecek.
Kabrinde -.rahat uyu eşsiz insan.

İNÖNÜYÜ TO’RAĞA VERDİK
Tarihin ender yetiştir 

d iği büyük insanlardan bi 
ri olan İsmet İnönü’ nün 
ölüsü Ulusu yasa boğmuş 
tur. İnönü gibi bir tarihin 
yok oluşu Türkiyede ve 
dünyada büyük yankılar 
yapmıştır.

İsmet İnönü’ nün ölü 
mânâ Cumhurbaşkanı Fah. 
ri Korutürk parti liderleri 
ile yaptığı toplantıda öğren 
mı», B.M. Meclisinde ki mil 
let vekillerinde haberi alın 
ea saygı duruşunda-bulun 
muşlardır.

Bakanlar Kurulu hem 
en toplanmış ve İsmet Inö 
nü, nün Anıtkabire gömül 
nesine karar verilmişlerdir

Hazırlanan cenaze tör 
enine göre İsmet İnönünün 
naaşj Perşembe günü evin 
den alınarak B.M. Meclisi

Halk Bankası
ve Bankacılık hizmetleri
Müdürü sayın Aziz Taşpı- 
nar, Eğitim ve Kurslar 
Müdürü sayın Sacit Tun
cay e çevre il, ilçe Halk 
B>Bkjsı ve Kefalet Koop. 
lâtl^Bare çilerini açılışlar
dan sonra ilçemize davet 
etmişlerdir.

Bu davete icabet eden 
Halk Bankası Yüksek Ka
demedeki idarecileri, ilçe
mizde iki gün kalmışlardır. 
İlçemizde kaldıkları bu za
man içersinde, Bankanın 
ve Kooperatifin bir çok 
sorunlarıyla ilgilenmişler, 
bilhassa iktisadi ve Kredi 
darlığının son haddini bul
duğu bu günlerde ilçemiz 
Halk Bankasına 2oo.ooo 
TL. Esnaf Kefalet Koope
ratifine 25o*ooo TL. plas
man sağlamaları Banka 
müşterileri ve Koop. ortak
lara arasında sevinç ve 
memnuniyet uyandırmıştır.

ilçemiz Esnaf Kefalet 
Kooperatifine ayrılan bu 
son ilâve plasman tahsisin
den sonra, Kuruluşunun 
19.cu yılını idrak eden koo
peratifimiz 1973 yılında 
■7.3oo.ooo TL. gibi en yük
sek kademeye ulaşarak 
Türkiyede Altın yılını ya
şayan tek kooperatif duru
muna gelmiştir.

Arap Alemi ve 
Petrol Silâhı

Arap boykot dairesi 
Genel Komseri Muhammet 
Muhcup, son olarak Batı 
Almanya da bulunan Mer
cedes - Benz ve Man oto 
înobil şirketlerini » Israile 
iş yaptıkları gerekçesiyle ” 
kara listeye aldıklarını aş 
ıkiamıştır. Bu şirketlerin 
sattığı araçlar dolayisiyle 
İsrail ' in askeri gücünüde 
artırılmış olacağı gerekçesiy 
böyle bir karar aldıklarını 
söyleyen mahcup, buuu yen 
ilerin takip edebileceğini 
ima etmiştir.

MEVSİM
MANİFAT JRA

plinin ve 

(JSatfa/ftıritMi (JCntlav

HALKTAN KÖRFEZE MEKTUPLA!!
Bu köşeyi 'siz Sayın Gemlik1 * 3 lilere ayırdık.

1 ncı Sayfanın devamı 
nin şeref holündeki kalafa 
ta konarak ailesinin, devlet 
adamlarının, silahlı kuvvet 
Komutanlarının ve halkın 
saygı duruşunda bulunma 
larına açık tutulmuştur.

Cuma günü yapılan de 
fin töreni ise çok muhte
şem olmuş’ yurdun her ta 
rafından gelen binlerce î- 
nönü hayranı Ankara ya 
tarihi günlerinden birini ya 
çatmıştır.

B.M.M. alman tabut 
top arabasıyla Maltepe Ca 
miine getirilmiş ve diyanet 
işleri başkanı Lütfü Doğan 
in kıldırdığı cenaze namaz 
ından sonra Anıtkabre götü 
rülerek, Anıtkabrin görkem 
li sütunları arasındaki ebe 
di istirahatgagına konmuş 
tur.

Bizjere başta çevremiz sorunlarını dile 
isimli ve imzalı yazılarınızı bekliyoruz.

7getiren

Birimizin sorunu hepimizindir, Sorunları
nızı duyuramadığınız yerlere gazetemiz aracıllğı 
ile duyuralım.

«Halktan Gemlik Körfeze Mektuplar» Kö
şesi Ali Şirin Pasajı İstiklâl Caddesi Gemlik

Hırsızlık
Yeni Çarşı girişinde 

bulunan kuyumcu dükkâ
nı dün iki kişi tarafından 
soyulmuştur.

Geçen yılda soyulan 
Kuyumcu dükkânı sahibi 
Ahmet Kalfaoğlu olayı ga
zetemize şöyle anlatmıştır,

Her günkü gibi dükkâ
nımı açtım, Saat 11 sıra
larına doğru sakallı hoca 
tipli iki kişi geldi, Bilezik 
alacaklarını bildirdiler. Ön
lerine çeşitleri çıkardım 
başka bir müşterimle ilgi
lendim, Bu sırada bilezik
lerin üçünün yok olduğunu 
görünce üze.lerini arayaca
ğımı bildirdim, Biri itiraz 
etmeden arattı, İkincisinde 
bir direnme oldu, Bunun 
üzerine kapıyı kapadım şa
hitlerin önünde üzerini a- 
radım ve üç bileziği bul
durul Durumu emniyete 
bildirdikten sonra yere iki 
adet reşat altın atılmış ol* 
duğunu gördük, Bunlar 
bize ait değildi, Altınlarla 
suçluları emniyete teslim 
ettim, Tanrı üçüneüden 
koçusun» demiştir

Suçlular soruşturma 
sonucu tutuklanmışlardır.

İ Duyuru İ
❖TOSAN TENEKE KUTU SANAYİ#
î^£
A* BÜYÜK. BOY YAĞ TEISEKBCERİ
X TOPTAN ve PAREKENDE 1O LİRA

5 Kg. YAĞ TENEKESİ 5 TL.İ *
Adres İstiklal Cad. menekşe Sok. Tel. 435 — Gemlik^*■»«***««*«*

Trafik Kazası
Kazada Jipte bulunan 

ve göreve giden D.S.f. per
sonelinden. Sürüvüyon Os
man Akgöz çarpma sonuca 
hemen, ölmüş, Jip şoförü 
hafif yaralanmış, Abdullah 
Ala, Ali Ateş, Mustafa 
Kopmaz adındaki DSİ. 
personeli’nden görevlilerde 
yaralı olarak Bursa Dev
let Hastahanesine kaldırıl
mışlardır.

Ölen Osman Akgöz Es
kişehirli olup evli ve bîr 
çocuk babasıdır.

Endenozya
Endonezya Hükümeti

nin Ankara Büyük elçisi 
Ekselans Muhammed Âlî 
Muşri üç gündür şehrimiz 
Tibel otelinde kalmaktadır. 
Bir müddet evvel Bur say a 
dinlenmek üzre 
gelerek, Valimiz sayın Se
dat Tolga ile Gemlik’i zi
yaretleri esnasında Gemlik*! 
çok beğenen ENDONEZYA 
Hükümeti Büyük Elçisi, 
Tibel otelinde üç gün ka
larak O gün' ilçemizden 
ayrılmışlardır.



SORUMLU MUDUR 
EROL GÜLER 

SAHİBİ 
E. GÜLER — H. GÜLER
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İKORFEZ Dizgi ve Baıkı : Ergül Matbı*
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$ I. C. IİBAAI BANUSI’nın
Yılsonu Çekilişine Ait 20İMilyon Liralık

İkramiye Plânıdır.

GEMLİK

ra

20
T. C. Ziraat Bankasının 4 NİSAN 1974 tarihinde yapılacak olan 

MİLYON liralık müstesna çekili fine alt son para yatırma tarihi 
ARALIK 1973 olarak tesbit edilmiştir.

Kıymetli mudilerimizin birikmiş paralarını 31 ARALIK 1973 tarh

Holel Terme
TESİSLERİ

YILBAŞI PROĞRAMINI İFTİHARLA 
TAKDİM EDER

hine kadar 
dileriz.

Bankamıza yatırmalarını rica eder,kendilerine bol janslar-

DAĞITILACAK İKRAMİYE PLANI
Hazan Şoray

t

adet Nev’i ve Miktarı Tutarı
60 100.000.— 6.000.000—

150 25.000.— 3.750.OOO,—
17oo 1.000.— 1.700.000-

4000 (Tahvil) 500.— 2.000.000—

3000 5oc— 1.500.000.—

50500 loo— 5.050.OOO.-

Ümit Şener
T

59410 20 000 000-
Vadeli her 100. 

■ numarası verilir.
Liraya ve Vadesiz her 200. Liraya I kur*a.

T.C. ZİRAAT BANKASI 
GEMLİK ŞUBESt

Bahriyeliler Sn (Ma
V E

Esin Glilsoy 
Dalgalar Dans ve 

Stow Orkestrası
FİKS MENÜ 1 KİŞİ 150 TL. DIR 

İŞLETME VERGİSİ YOKTUR
REZERVASYON : TEL. : GEMLİK 400—600—730

GECE KULÜBÜ SABAHA KADAR AÇIKTIR. •

l

BURHAN ARAR

Kurban "Bayramının tebrik eder, mutlu 
ve sıhhatli günler dilerim.

Balıkpazarı I. Nolu Cad. No. 66/A Gemlik
TEL- 291 GEMLİK

GÜLER TİCARET
Ç/iilte

YENİ YILINIZI VE BAYRAMINIZI 
KUTLARı ESENLİKLER DİLERİZ-
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Güneşgaz Bayii
HAŞAN FİLİZ

Dost Ve Müşterilerinin Yeni 
yılını ve Beyramım kutlar, _

^seıdilden, friiıûa

TEL : 371

O 
O

An
inşaat

o GEMLİK

se ©s ©0000000 © oooeoooooeoooe ooooaof«;©oce©cc®ssfc

: 670
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Gemlik Yağ Sanayi ve Tic Ltd Şt
Yeni yılını» ve Kurban Bayramını» Sağlık ve başarı

dilekleriyle kutlar.

ILICA MEVKİİ GEMLİK TEL 368

Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Koop-
Ortaklarımızın yeni yılını ve Kurban 

Bayramını tebrik eder mutluluklar dileriz.
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Dost ve müşterilerinin Yeni yılını ve Bayramını kutlu 

Sağlık ve esenlikler temennisiyle işlerinde başarı dileni
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