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« Zeytinler Daha Kararmadı
«Kooperatif kızıl ve çürük zeytin almıyor 
«İki günde 63.512 kg. zeytin alındı 
« Tane tiatları belli oldu

MARMARA ZEYTİN KOOPERATİFİ
ALIMLARA BAŞLADI

Marmara Zeytin Koopera
tifleri Birliği zeytin kampan
yasını 25 Kasım 1974 tarihin
de açmasına rahmen, ilçemiz 
de zey tinlerin kararmaması 
nedeniyle Gemlik 72. Notu 
zeytin Kooperatifi atımları ge
ciktir rniştir.

Üçgün önce alımlara baş
layan Gemlik Zeytin Koopera
tifi Perşembe ve Cuma gün
leri 63.512 kg. zeytin almıştır.

Kendisiyle görüştüğümüz 
Kooperatif Müdürü İbrahim 
Okay bu konuda şöyle açık
lamada bulunmuştur «Çevremiz 
üreticisi zeytin alım Hatların
dan memnundur. Yalnız mah
sulün daha kararmamasından 
kooperatifimizi geç açtık. Ve 
kooperatifimize bağlı elan 
Engürücük - B. Kumla - Adliye 
Narlı - Cihatlı-Şahinyurdu Fıs
tıklı - Deminaş Nahiyesinde 
alım kampanyasına daha 
ta.' \z r msmıştır.
Biz iki günde 63,512 kg. 
zey tin a’dık Üretici kararma
dan zeytinlerini toplamamalıdır 
Mahsulün iyi para etmesi için 

kızıl teftin ferinde toplanmaması

LİSEDE 
MÜZİK ŞÖLENİ 

9

Gemlik Lisesi Müzik Kolu 
ve Ofc d Koruma Derneğinin 
ortaklaşa düzenlediği ”Müzik 
Sölenr* 7- Aralık - 1.974 günü I 
(bugün) şaat 14,30 da öğ- 
ren çilere, geçe ise saat 20,00 I 
de öğrenci velilerine sunla- ! 
caktir.

Şölende koro - halk tür
küleri /e fak lor gösterileri yer ! 
(focak'ır.

gereklidir. Kooperatifimiz kızıl 
yancürüğü olan zeytinleri ka
tiyen almıyacaktır.»

Geçen yılkı ve bu yıl alı
nacak zeytinler hakkında da 
bilgi veren Koop. Müdürü « 
Geçen yıl kooperatifimiz 2 
milyon 882 binkg. zeytin lamış 
tır. Bu yıl tahmini 4,5 milyon 
kg zeytin alacağız, bü zeytini 
depolama imkanımız vardır. 
Elimizde hazır 3,5 milyon kg. 
Iık depo vardır. Eski Orhan
gazi Caddesinde de 1 milyon 
500 bin kg. ilk depomuz bu 
ay içinde bitirilip hizmete gi
recektir. Bu bakımdan depo
lamada sıkıntımız yoktur. Ge

«ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNEMİ
YOKSA BABAMI ETKİNDİR?»

Umurbey Ortaokulunda 
her hafta yapılan eğitsel ça
lışmalarda ilginç konular ele 
alınarak müazaralar düzen
lenmeğe başlanmıştır.
4 Arahk 1974 Çarşamba gü
nü Umurbey Ortaokul Müdü
rü ve Türkçe öğretmeni Ne
zih Karpuzoğlunun 3. sınıf 
öğrencileri arasında düzenle
diği «Çocuğun Eğitiminde 
anne mı daha etkindir? Ba-

PİNG-PCNG KARŞILAŞMASI
Gemlik Lisosi Ping-Pong 

takımı yarın Liseler arası yarış 
malara katılmak üzere Bur- 
sa'ya hareket edecektir.

Mustafa Çam, Akif Ak- 
bulut Sümer Sabır, Ahmet 
Mirasyedi, Tanju Balıkçın ve 
Şerif Akbulut'tan oluşan Gem
lik Lisesi Ping Pong takımı 
tursa Liseleri arasında en 

çen yıldan ise elimizde 3 
milyon 280 bin kg. zeytini
miz vardır. Bizim kampanyayı 
açmanız yanında tüccarlarda 
kooperatifin tesbit ettiği hat
ların üzerinden alımlarda bu
lunmağa başlamıştır.» demiş 
ve ortakların bu yıl koopera
tife daha çok rahbet edece
klerini çünkü kooperatifin or
taklarını memnun edici çalış
malar. yapmakta olduğunu, 
saptadığı fiatlarlaÜrünün daha 
iyi değerlendiğini bildirmiş 
«böylece üreticinin ürünü de
ğerinde satılarak ve yüzü gü
lüyor» demiştir.

Devamı S. 4 de

ba mı?» konulu münazara il
ginç olmuş, sonunda Naylan 
Selçuk Birgül Karcı, Meh
met Deniz ve Hüseyin Girit 
adlı öğrencilerin savunduğu 
«Anne daha etkindir» tezi, 
«Baba daha etkindir» tezinin 
savunucularınr yenmiştir.

önümüzdeki çarşamba 
günü «güzel şiir okuma» ya
rışması düzenleneceği öğre
nilmiştir.

favori görünenidir.
Takımın çalıştırıcısı olan 

Beden Eğitim; öğretmeni Ha
lil Yalçınöz bu konuda «öğ
rencilerime güveniyorum geçen 
yıl Bursa'da kazanılan birin
ciliği yineliyeceğiz» demiştir.

Gazetemiz masa tenisi* 
çilerine başarılar diler.

Yıkılma Tehlikesi 
Olduğudan

27 MAYIS 
İLKOKULU 

BOŞALTILACAK
27 Mayıs İlkokulunun es

ki üst katının boşaltılacağı 
öğrenilmiştir.

Yapım hatası nedeniyle 
okulun 2. kat salon kısmı 
beton hasırı çatlamıştır. Geçen 
yıldan bari durumu ilgililere 
bildiren Okul Müdürü Ahmet 
Arı, bu konuda yeniden Ba
yındırlık yetkilileri ile temasa 
geçerek yeni den salonun in
celenmesini istemiştir. Bayın
dırlık Müdürlüğünden gelen 
bir mühendis heyeti bu kez 
bu bölümde ders yapılamaz 
raporunu vermişlerdir.

Okulun ikinci katında bu- 
lunanan altı dersliğin önü
müzdeki günlerde boşaltılması 
gereklidir. Fakat şimdilik 2. 
bir emre kadar boşaltma iş
lemi durdurulmuştur.

27 Mayıs İlkokulunda 
bulunan altı dersliğin 11 Ey
lül (kokuluna nakledileceği 
sanılmaktadır.

Ahmet Dural 
Meydanına

Hava Kuvvetleri 
Amblemi

DİKİLİYOR
16 Şubat günü Gemiik- 

in Adliye Köyünde toprağa 
verilen, ilçemizin yetiştirdiği 
değerli kişilerden biri olan Hv. 
Org. Ahmet Dural'ın adı Be
lediye Meclisinin 26 Şubat 
günkü karan ile Çarşı mey
danına verilmiş ve havuzun 
çevresine Hava Kuvvetlerinle 
temasa geçilerek Ahmet Du- 
ral’ın şanına uygun bir anıt 
dikilmesine karar vermişti.

Bu temaslar sonuç ver
miş ve havuzun dereye ba
kan yönüne Hava Kuvvetleri
mizin ambleminin dikim ça
lışmaları başlamıştır.

Amblemin önümüzdeki 
hafta açılacağı sanılmaktadır.

Küçük Zanar 
Kabul edil, yor

i TEŞRİK ZARFLARI 
STANDARTLAŞTIRILDI

PTT Müdürlüğünden öğ
renildiğine göre Dünya Posta 
Birliğinin kararları gereğince, 
bütün dünya ülkelerinde ol
duğu gibi yurdumuzda da 19 
x 14 cni. den deha küçük 
boyuttaki zarflara konmuş 
mektup ve tebrikler kabul e- 
dilmeyecektir.

Bu konuda PTT yetkili
leri şu açıklamayı yapmışlar
dın

'* Özellikle, mektup ve 
tebriklerin gidecekleri yerlere 

| göre ayrımında beliren işgücü 
ve zaman kaybı, bütün dün- 

I ya posta işletmelerinin b 
sorunu olmaktadır. Bu ne
denle 1969 yılında Tokyo'da 
toplanan ve hemen hemen 
bütün dünya ülkelerinin katıl
dığı, Dünya Posta Birliği Kon 
gresinde bu yolda bir karar 

; almak yoluna gidilmiştir. Ka- 
| lar bütün ülkelerce uygula 
I maya konulmuştur. Her ülke, 
I kendi memleketinde 9 x 14- 
> cm’ den küçük zarfların kuş

anılmasını önlemekte. ayrıca 
' başka ülkelerden gerecek bj 

tür zarflı mektup ve tebrikle
ri de kabul etmemektedir.

I Böyle olunca, özelüde yurt 
| dışındaki posta idarelerince 
। bu niteliği taşımayan mek- 
I tup ve tebrikler alıcılarına u- 

laştı n Imamaktadrr.
Su karar oereğ’nce öke

mizde de 9X 14cm' der kü 
çük zarflara konmuş rec c 
ve rebriklerin pcstahanele - 
mizce kabul edilmesi olanak
sızlaşmaktadır. Her hangi şe
kilde servislerimize verilmiş 
olan 9x14 cm. boyutundan 
küçük zarftı bu tür Gönderi
lerin alıcılarına zamanmda 

; ulaştırılma olanağı buhmam - 
yacaktır.

Bu durum Türkme Radyo 
ve Televizyon kurumu ye 
gazeteler aracılığıyla duyurul
duğu gibi. yurdumuzdaki zari
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Ülkemizdeki siyasi bunalım sorumsuz politika- © 
• cılarla uzatılıyor. Bu kişiler ne kendileri hüküme- © 
® ti kuruyorlar, ne de başkalarına kurduruyorlar. Bu © 
© nunla da yetinmeyip Bağımsız bir başbakan için o 
o Çankaya* da olumlu cevap verdikleri halde sonradan o 
o vazgeçiyorlar. Ve bu kişiler önceden denedikleri ® 
o cma olumsuz sonuç aldıkları «Sağ koalisyon» tezi- 
® ni yineliyorlar. Tuhaflık bu ya bu çağrı üzerine ©
J* durum * entrika,, olarak, nitelendiriliyor bir başka ©
© o© sağ partice. O
o o
v Oysa çözümün ve bunalımın tek çaresi önce- g 
o den de yazdığımız gibi seçimdir. Bu bunalım ne- © 
g denli uzarsa halk seçime o denli yaklaşıyor ve bu- © 
® nalımı yaratanları daha iyi görüyor. ©

Türkiye de bu gün güven oyu alamamış bir o 
© hükümetin iş başında bulunması sakıncalıdır. Hü- o 
o _ .... Ö
o kümet etme sorumluluk ve güvenini üzerinde taşı- O 
® 2© mr/an kişilerden bunu istemek fazla iyilikseverlik- Z 0 * ‘ ©
9 tir O zaman, bu bunalıma son vermek için va hü- © y 7 & 
2 kümet kurulmalı ye da hemen seçime gidilmelidir. g 
© Haiktn seçimi istediğini Bursa da gördük. Bu gün g

Barsa" da yarın Adana* da ötekigün Diyarbakır- © 
«- da Van' da Kars’ ta... halk seçim diye meydanları © i j . 0
o dolduracaktır. Peki o zaman seçimden kaçanlar o 
2? hükümet kurmıyaniar ne yapacak? İşte her halde o 
g kurulamıyan «Sağ k-jğalisyon» o zaman kurulur. <?

Bir kaç gün sanra Hüriyet Gazetesinin Halk g 
• Oylaması sonuçlanacak ye ilk hamlede halkın nabzı g 
g ölçülmüş olacak, çıkacak sonuçları her gaide siya- © 
® sı adamlarımız daha iyi değerlendirmek zorunda- © 
© lar ve hu ülkenin kaderiyle daha fazla da oyna- o O 
o manialıdırlar. Çünkü böyle bunalımlar varlarında o 
o yok olmasına neden oluyor. Yükün ağırlığı emek- g 
© çinin, memurun, köylünün, dar gelirlinin sırtına bi- g 
ö niyor, Bu sıklet daha fazla yük taşımaz. İşte asıl ©
g bunalım o zaman başlar. ©
c °O o

İNŞA» İiÖİ
1, Akaryakıt deposu ve yağ deposu sundurması in

şaatı yaptırılacaktır. îşin muhammen keşif bedeli 190.- 
C00, TL, »ıdiT.

2. Berna ait şartname, keşif özeti ve planlar Müca- 
Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.

•L Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı tekliflerin 
r»g*Ç 11/12/1974 Çarşamba günü saat 15 oo e kadar Mü- 
essrsemizde bulundurulması lâzımzır.

4, Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.

SÜMERBANK GEMLİK SUNÖİPEK VE VİSKOZ
MAMULLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ - GEMLİK

dış 
haber
1976 MonMI 
Olimpiyatları

Montreal (APM) - 1976 
Mantreal Olimpiyatları, Ka- 
nadanın Montreal şehrinde 
yapılacaktır. İki seneye ya
kın bir süre olmasına rağ
men, hazırlıkların biran 
evel bitirilmesi için devamlı 
çalışılmaktadır.

Olimpiyat Komitesi Baş 
kanı Roger Rosseau, Mon
treal Olimpiyatlar maskotu 
olarak" Kunduzdu seçtik
lerini, çünkü bu sevimli hay 
vanın Kanada tarihinde 
mümtaz bir yeri olduğunu 
söylemiştir.

Olimpiyatların sesli ve 
Haber-Röportaj olarak anın
da bütün dünyaya duyu
rulması amacıyla (Montreal 
Olimpiyat Oyunları Radyo, 
Televizyon Kuruluşu) adı 

altında bir kuruluş teşek
kül etmiştir.

Montreal Olimpiyatları
nın 131 ülkenin sporcuları 
katılacak, bu karşılaşmala
rın filimleri yalnız (Kana
da Ulusal Filim Şirketi) 
tarafından çekilecektir.

şiir köşesi |
B

Dönmiyen Alim çember 1
İHSAN TOPÇU 

günün kurağında 

yarınlara bağlamışsam köklerimi 

yarınlı çınarlara özeniyorsam 

dölsüzlüğünü vurmam mı bugünün

jj 
yaşamak güneş gibi parlak

benim çocuklarımın alnı solgunsa 

ve ben diriliğe özeniyorsam 

dölsüzlüğünü vurmam mı buğünün
■

tam gagalamışken yumurtamı 

kanadımı bir güzel ıslatmışlarsa 

ve ben deli kırlangıçlara özeniyorsam 

dölsüzlüğünü vurmam mı bugünün

İ 
şimdi istediğim yöne sürdüğüm 

bir çemberim yoksa

ve ben özgür çocukluğuma (I) özeniyorsam 

dölsüzlüğüne döl olmam mı bugnüün

koioe Hani
DENİMARKADA
KOPENHAG-Danimar- 

ka Başbakanı Paul Hartling 
parlamentoya, enflasyonla 
mücadele için bir plân sun
muştu •. Planda, 1975 yılında 
tüm fiyat ve kârların don
durulması öngörülmektedir.

Hartling, enflasyonla 
mücadele programı kabul 
edilmediği takdirde başkan
lığını yaptığı Sosyal Liberal 
azındık hükümetinin istifa 
edeceğini açıklamıştır.

Başbakan Danimarka'da 
yıllık enflasyon oranının % 
15 olduğunu ve ülkede işsiz 
sayısının da i50 bini bul
duğunu (%10) belirtmiş, 
bu oranların 1950,den bu 
yana enyüksek rakamlar ol
duğunu ve radikal tedbirler 
almaya mecbur olduklarını 
ifade etmiçtir.

2. Aralık 1974 Pazartesi günü saat 18. 31 Kız 
Enstitüsü salonunda yapılacağı ilân edilen Derne
ğimizin kongresi çoğunluğun sağlanmaması sebsbiv- 
le 11 Aralık 1974 çarşamba günü saat 19. oo da Ku 
Enstitüsü salonunda aşağıdaki gündem gereğince 
yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

Kız Enstitüsü Yaptırma 
Onarma ve Korama Derneği

GÜNDEM :

I- Açılış Saygı duruşu
2- Divan Seçimi
3- Faaliyet ve mali raporunun okunması.
4- Gelecek döneme ait tahmini büçtçenia o- 

kunması
5- Eski Yönetim kurulunun ibrai
6- Yeni Yönetim ve Denetleme kurulunun se* 

çimi.
7- Dilek ve temenniler
8- Serbest konuşmalar ve kapanış.

Basın 14
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Biz göre gerçeklerin yansıması s
Alî Memduh Ertunga S

.................................. ■— o
Emekli Hakim g

o o
Yurdumuzdaki Siyasal ve Finansal s 

BUNALIMLAR |
o e

Geçen Sayıdan devam ®
E • İptidaî madde üreten çevrelerin belediye- 2 

teri tarafından her b<*İ\a vecileonıek şartile beledi- q 
ye binasının görülebileceği bîr yerine, varsa oda, o 
borsa» hal binalarına asılacak birer liste ile o çev- o 

® reden üretilen madde atacakların uyarılmalarının 9 . . . o
temini Bu listeler üretilen malın cinsini, kalitesini ® 
kaç (il)) Ceza, ceza, ceza.... ne oluyoruz... in- 2 
sanları bir asarak ölümden kurtarıyorsunuz. Mer- ® 
kametiniz bu kadar mı? demeyin! Sayın okurlarımız. q

Bu gün çığırından çıkmış ve yinede her müsa- o 
it ortamda hortlayacağı muhakkak olan bu tür o- O 

luşumlara ancak sert ve ağır tedbirlerle son veri- 
irbılir. Bunun başka bir çıkar yolu var mı? Suç- ® 
lan ne kadar ağır olursa olsun görüyorsunuz ki ® 
hile kârların başlarının kesilmesine yinede gönlüm q 
razı olmuyor. Böylelerine ne düşünebilirdim ki... e 
Kaç adedinin bir kilo veya düzeyi belli bir sandık. O 
bîr paket gelebildiğini, ve o hafta içindeki geçer O 
ravicini kapsamalıdır. ®- - ®

F - Üretilen veya yapılan maddelerin müm- § 
kün olduğu oranda el değiştirilmesinin önlenmesi. §

Burada Gemlik’te geçmiş bir olayı görüşümüze $ 
ışık tutar ümidiyle bana anlatıldığı biçimde sîzlere ® 
aktaracağım: Gemlik Ziraat Odasına uğrayan bir zat g 
('Gemlik’te de traktör alanlar bir hayli yekun tu- ® 
tı yor. Ziraatçılara yardım amacile vucut bulmuş ® 
bir kamu kuraluşu’olduğunuza göre, siz de trak- g 
tor getirerek satın. Hem zürrain başkalarına para 2 
kaptırmalarım önler ve hemde amacınız yolunda • 
bir iş yapmış olursunuz.)) demiş. İlgililer bu yol- • 
da gerekli teması kurmuşlar. Avrupadan ithalat 1 
yapan toptancı bir firmanın adamı ; ((Biz her trak- 2 
törün bedeline %50 kâr koyarız. İllerdeki acente- 2 
'ere %20 kazalardakilere de %I0 hak tanıyoruz. • 
Halen öç elle çalışın ıhtayız. Bir dördüncü ele a- 0 
çenteli k veremiyoruz-)) Şeklinde konuşmuş. <

YAl Böylelerine içten acımamak elden gelir mi? | 
Üç elle çalışıyor; dördüncüsü ile de sekiyorlarmış. ] 
G rdüaüzmü başlarına gelem. '

G - Yukarıda (F) bendindeki açıklamamız ne- । , 
9 denile üretici zürra ile tüketici halk arasıda gire- 6 

ek haksız ve gayrimeşru kârlar sağlayanların beri- 0 
g taraf edilmesi veya hiç olmazsa fazla <J|erin gir- O 
• meşine engel olma yollarının araştırılması. 2

(j - Genellikle köylerde kurulacak kooperatif- ® 
J er eîiyle üretici mallarının değerlendirilmesi. Sa- § 
9 ttyet, tüketiciye az bir karla ulaşabilmesini sağla- o 
9 yacak k »aperatifler tarafından yapılmasının ön gö- o 
2 sülmesi. 20 w

Örne&i» ' üreticiden kiosul 75 kuruşa alman ® W & ' X
J Malın kir kaç eİ değiştirerek piyasada 200 kuruşa 2 
£ »atıdığını farzedeh'm. Aracılar kaldırılarak bu pi- S 
9 yasa ms.li 100 kuruş üzerinden tüketiciye aktarda- 2 

bildiği takdikde üreticinin cebine %30 oranında g 
g bir fazla para gireceği için malını bu kez tara de- O 
• ğeıiyle satmış olaçaktır, Ayrıca tüketici de o ihtiyaç ®
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Şimdi Daha Zengin i
■ • ' IÇeşitler
IIÇ KARDEŞLER

TİCARET te

EROl GÜLER N KARDEŞLERİ

PRESİZ EVSAR
elektrik süpürgesi

Titiz ev hanımlarına günülerince bir temiziik sunmak, onları 
yormadan bir evin her köşesini aynı kolaylıkla temizlemek 
için yaratılmış elektrik süpürgesidir
Presiz/Evsan. I

Presiz-Evsan Buzdolapları - Çamaşır makinaları
Karbüratörlü Gaz Sobaları muntazam servisi ile ÜÇ KAR
DEŞLER Ticarette Hizmetinizdedir 1

Ziraat Bankası Yanı: TEL: 604 t

SABA Televizyonları I
Yetkili Gem® M I



SORUMLU MÜDÜR

SAHİ Bl
E. GÜLER-H. GÜLER

EROL. GÜLER

İdare yeri : Şirin paıajı 

TEL. T&T — GEMLİK

Dizgi ve Baskı Körfez Basımevi
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ECEVİT MİTİh'ĞİNDEN 
izlenimler

ALTINOK

o © o o 6 
9

1 Aralık 1974 pazar tatilini geçirmek üzere Bur- 
sadayım. Saat 10 Heykel civarında mahşeri bir ka
labalık. Soruyor dinliyorum. Herkes aynı şeyi söy
lüyor. 'HALKÇI ECEVİT GELİYOR,, SOSYAL 
ADALETİ GERÇEKLEŞTlCEK.zSosyal Demokra
siyi yerleştirecek büyük insan geliyor" sözlerini işi
tiyorum.

Saatler ilerledikçe kalabalık daha da artmakta. 
Yediden yetmişe kadar halk topluluğu Hükümet 
Binası, Heykeiönü Karamürsel Mağazası, Hacıbey 
kebabcısı, Abmetvefik Paşa Tiyatrosundan PTT ye 
kadar bu kalabalık göz alabildiğine uzuyor.

Mitingde vazifelilerden Gençlik Kolu Başkanı 
Mustafa Ertuş Sekreter Nazım Özkan ve diğer gö
revidir el ele birlik ve beraberlik içersinde Kar
deşçe, arkadaşça bu topluluğun düzenini sağlıyorlar.

Ecevitin gelmesine az bir zaman kalıyor. 
16 AZ 562 Plakalı kendini Halk Partiye adadığı
nı söyleyen Kamyon Sahibinin arabası üzerine ko
nulan Kürsü ve kamyon Heykelin karşısına yer
leştiriliyor. Araba sahibi Mehmet Özkan söylüyor. 
"Her şeyim Ecevit’in her an istenilen yerde bütün 
varlığımla hazırım"diyor. Mehmet Özkan gibi bü
tün topluluk bunu hep birlikte söylüyorlar.

Vakit yaklaştıkça halkın heyecanı artıyor. Bur
sa ve Kazaları bu mitinge katıldığı gibi Kütahya, 
Balıkesir ve Eskişehirden Bursa'ya yolcu etmek 
gayesi ile gelenler kalabalığı daha da başka renk 
veriyorlar Açtıkları pankartlar Sosyal demokrasiyi 
el ele gerçekleştireceklerini gösteriyor. Gürzü öğret
meni hediyesi kendi el emeği Ecevit potresini ver
mek için sabırsızlanıyordu. Saat 15.55 Miting ara
basının üzerindeyim ECEVİT I getiren otobüs gözü
küyor. Halk bütün benliği içten gelen sevgisi ile 
otobüse yüıüyor önde oturan Ecevit sade kendine 

has edası ile halkını selamlıyor. Hiç bir hadise ol
madan insanca hareketlerle karşılanan büyük in
san konuşma kürsüsünde yerini alıyor.

Konuşmaları gerçek sözlere dayanan seçime, 
kalkınmaya, Kıbrıs Harekatına Üniversite olayları
na değinen "O ’.nu herkes saygı ve içten bağ
lılıkla dinliyor.

Bu gördüğüm mitinglerin en iyisi en insancılı 
ve en hadisesizi idi. Bir saat süren miting yine 
hiç bir hadise olmadan Halkçı Eceviti halkı yolcu 
ediyor sikasından büyük sevgi gösterileri ile uğur- 
luyodardı.
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M. Zeytin Koop. 
Saptadığı Tane 
Zeytin Fiatları i AKBANK 9
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Marmara zeytin Koop.
Birliğinin saptadığı tane fiat-
lan şeyledir.

Tane krr
Hususi 220 1300

230 1280
240 1260
250 1240

E. ekstra 260 1220
270 1200
280 1180
290 1160

Ekstra 300 1140
310 1120
320 1100
330 1080

L. Duble 340 1060
350 1040
360 1010
370 1000

Duble 380 980
390 960
400 940
410 920

Birinci 420 900
430 880
440 860
450 840
460 820

gGemlik Şubesi; 
İ YENİ HİZMET BİNASİMBA | 
|| 10. 12. 1973 Salı gününden
|| itibaren müşterilerinin
M Hizmetine Girecektir.
M Sayın Gemliklilere Müjdeler?
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KANAlIZATYON YAPIM
ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İlçemizde yapımına başlı- 

yan fakat yarım kalan kana- 
lîyar/on yapımı çalışmaları 
yeniden başlamıştır.

Mahmut llktûrk adlı An

karalI mütahltin üzerine aldı
ğı yapımın ön proje çalışma
ları halen devam etmektedir. 
Proje kontrol çalışmalarından 
sonra kazım çalışmaları baş* 
hyacaktır,

Tebrik Zarfları
Standartlaştırıldı

yapımcılarına da 9x14 cm’ 
küçük zarf yapmamaları yo
lunda gerekli tebliğler yapıl
mıştır.

Halkımızın, menfaatlerini 
düşünerek Kurban Bayram ve 
Yılbaşında da bundan önce 
olduğu gibi mektup ve teb
rikleri için 9x14 cm boyu
tundan küçük zarflan kutla
mayarak bu konuda bizlere 
yardımcı olacağına inanmak
tayız "

SENLİK 
Körfezi okuyu 
nuz okutunuz

ABONE
OLUNUZ
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Biz göre gerçeklerin yansıması
o Ali Memduh Ertunga
o ---------------------------------------------
• Emekli Hakim

» Yurdumuzdaki Siyasal ve Finansa!
o Baştarafı S. 3 te o

§ maddesini yan değerine elde edecektir, t retilen J 

O malda hiç bir emeği bulunmayan aracıların üreti- * 
o ciden çok fazla miktardaki (%75) kâr da üretici • 
O ve tüketicinin cebinden çıkarak aracıların kasala- o 

© rina girmeyecektir. İhtiyaç maddelerinin üzerinde- • 
® ki pahalılık aşırı kazançlar buradan gelmektedir. ® 
® H - Geçenlerde televizyonda yapılan bir açık • 
o oturumda : İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ahmet * 
o İsvan, Belediyelerin vasayet altında : ((Başka kişi- • 
O ler veya kuruluşların emrine, iradesine bağiı kar unî • 
© ve fili yeteneksizlik, güçsüzlük.)) çalıştıklarını, ka- • 
® nunî yetki ve imkânlardan mahrum b-ılundaklarını • 
0 çok ayrıntılı, inandırıcı ve gerçekçi bir dille $*-yir- • 
o çilere özetledi.
• Bu açıklamalar esefle kaydebelimki, gerçeklere J 
o dayanmaktadır. Belediyerimîzin halen padişahlık « 
O devrinden kalma kanun ve tüzüklerle idare ediliyor. « 
© ((UMURU BELEDİYE VE AHKÂMI CEZAÎYE S 

© ZABITAYI S AYDI YE... )) Kanun ve tüzüğü gibi 9 
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l§] HAFıAUK TARAFSIZ SIYASI GAZETE

Sı Gazetemize gönderilen yazılar yayınla sın ya- s 
Sı yınlanmasm geri gönderilmez. Gazeterrjzin|yıHık abo w®ı$ 
B tutan 16.00 TL dır

Dış ülkeler yıllık abonman tutan 40.00 TL <hr.
IS İLANLAR
Sİ 1191 sayılı basın ilan yasası gereğince yaymlan-.cak 

resmi ilânlar sütun cm 20 TL Mah. ilânlar sütun cm-
S 10 TL. Özel ilânlar pazarlıkla alınır.
sİ Kongre ilanlan 75 TL sı
Sİ Kayıp ilanlan 25 TL sı



gemUk
KÖRFEZ

HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE |
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YIL. : 2 SA.YI : TS FİATI 25 KURUŞ 14 ARALIK 19T4 CUMARTBSI
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Altın Yerine Çivileri Vermeye Kalkınca 
YAKAYI ELE VERDİ 

KUYUMCUYU SOYARKEN 
YAKALANDI

K.sa bir zaman önce oğ
lunun düğününe giderken 
geçirdiği trafik kazası ile oğlu 
ve kızıyla ölen üçemizin se
vilen kuyumcusu Ahmet Kal- 
facğlu nun dükkânı dün yine 
savuimak istenmissede basan- 
amamıstır.

12Aralık. 1974 Perşembe 
akşamı kuyumcu dükkanına 

giden 45 yaşlarındaki Gaziantep 
ii Şaban Çöl adındaki alıcı. 
Oğluna nişan yapacağını bu 
nedenle aitınian göremek is
tediğini bildirmiş ve 6 adet 
burma bilezik, iki Gazi Lirası, 
1 adet Hamil altınını beğe
nerek ayırtmıştır Dükkanda 
bir müddet oturan ve karde
şinin geleceğini söyliyen Şa
ban Çöl daha sonra altınlann 
ayn konulmasını İstemiş ve 
ertesi gün alacağını bildirmiştir

Cuma günü saat 11.oo 
de Hacer Uçanlar'ın (Kalfa- 
oğiii) uukkândâ bulunduğu 
sırada içeri giren Şaban

MÜ1İK GECESİ 
Yapıldı

Gemlik Lisesinde düzenlenen 
«Müzik Gecesi 7 Aralık gü
nü yapılmıştır.

Lise Koruma Demeği ve 
Aile Birliğinin yardım karşılı
ğında dağıttığı davetiyeler ve 
gecede yapılan çekiliş sonum 
da 4433.50 TL. elde edilmiş 
Lisenin giderlerini karşılamak 
üzere bankaya yatırılmıştır.

Öğrencilerden toplanan 
305 TL ise Hava Kuvvetleri
ni Güçlendirme Vakıfı kesa- 
bma yatmlmıştır.

Çöl geceden ayırttığı altınları 
alacağını söylemiştir. Bir müd
det alacağı altınları inceliyen 
Çöl daha sonra kutuyu sol 
cebine koymuş ama bir du
raklamadan sonra almaktan 
vazgeçtiğini bildirerek sağ ce
binden çıkardığı içi çivi oldu 
kutuyu masaya bırakmıştır.

Kurnaz hırsız satıcının 
dalgınlığından yararlanacağını 
sanmış ama durumun farkında 
olan Hacer Uçanlar hırsız dan 
kendinin verdiği ve sol cebine 
koyduğu altın kutusunu iste

miştir. Bunun üzerine Gaziantepli! 
hırsız kutuyu atarak kaçmağa 
başlamıştır. Hacer Uçanlar'ın 
bağırışları üzerine .tamamen 
şaşıran ''Şaşkın Hırsızcı çarşı 
esnafı kıs kıvrak yakalamışlardır 
Emniyete teslim edilen Şaban 
Çöl tutuklanarak cezaevine 
gönderilmiştir.

Hırsızın çalmak istediği 
altınların tutan 10. 462 Hradır.

TAHLİYE 
I EDİLDİLER

Bir süre önce Kulüp re- 
! kabeti yüzünden çıkan kav- 
| gada silahla yaralanan Ah- 
i met Kaya (Gagalı Ahmet) ve 
ı oğlu Haşan Kaya'nın raka- 
L bi olarak bilinen; silahlı 
! çatışmaya katıldıkları iddiasıy

la tutuklanan Ahmet Tumba, 
Bahanın Altay, İsmail Güneş 
Kadem Güneşin 12 Aralık 1974 
perşembe günü yapılar) sor- 

। gulannda «silah atmadan ya*
ralama» suçlan sabit görül*

Hep öğrencile boydot 
Yapmaz ya...!

Eczacıların 
Boykotu Olaysız

Geçti
Bir yerde boykot varsa 

o kuruluş veye topluluk mut
laka bir haksızlığı veya bo
zukluğu kınamak için hareket 
ediyor, ilgilileri uyarıyor de
mektir. işte Sağlık Bakanı
nın eczacıların ilaç kâr oran
larını düşürmeleri üzerine yur
dumuzun her yerinde olduğu 
gibi Bursa' da ve Gemlik’ te 
eczacılar bir günlük kınama 
boykotuna karar verim,işler ve 
çarşamba günü boykotu uy
gulamışlardır.

Bu direnişin halka karşı 
olmadığını belirten eczacılar 
Bakaniığın tutumunu kınamış
lardır. r

İlçemizdeki 5 eczane - bu 
nedenlerle iş yerlerini açma
mış- yanlız nöbetçi olan Cey
lan Eczanesi hastalara ilaç 
vermiştir. Çarşamba günü ec
zanelere giden halkımız şu 
pankartlarla karşılaşmışlardır. 
Tahsil + emek + sermaye - hiç

Halktan olan halkın sağ
lığı ile oynamaz. |

Halka değil haksızlığa 
karşıyız.

Dinamitle Balık
AVLANIYOR
Narh ve Kapaklı Köyü 

arasında usülsüz ve yasa 
dışı olarak dinamitle balık 
avlanmasına yeniden baş
lanmıştır.

Levrek balıklarının göç 
mevsimi olması nedeniyle 
bazı kişilerin dinamit ile 
balık avladıkları öğrenilmiş
tir.

MASA TENİSİNDE
Gemlik Lisesi Takım Halinde

BİRİNCİ OLDU
Geçen hafta pazar günü 

Bursa Kapalı Spor Salonunda 
yapılan okullar arası masa te
nisi karşılaşmalarında Gemlik 
Lisesi takım halinde birinci 
olmuştur.

Bursa ve ilçeleri okulları
nın katıldıkları karşılaşmalar 
çekişmeli geçmiştir kalabalık 
bir seyirci tarafından izlenen 
karşılaşmaların ancak takım 
halinde olanları yapılmıştır.

Ferdi karşılaşmalara za
man kalmaması üzerine 15 
Aralık pazar gününe ertelen
miştir.

İTİRAZLAR
Takım birincilikleri kar

şılaşmasından sonra Gemlik 
Lisesi oyuncularındanMustafa 
Çam hakkında «futbolcudur» 
diyerek itirazlar olmuştur. Bol
se ajanlığı itirazları okul lig 
heyetlerine ilettiğini ve so
nucunu beklediğini bildirmiştir

Geçen haftaki karşılaşma
lara Liseden Mustafa Çam, 
Akif Akbulut, Sümer Sabır, 
Mehmet Mirasyedi, Tanju Ba 
İlkçin ve Akif Akbulut katıl
mışlardı.

Karşılaşmalarda Gemlik 
Lisesi birinci. Erkek Lisesi 
ikinci, Karacabey lisesi üçüncü 
olmuştur.

2

Öğrenciler dersleri
Eczacılar Bakanı, Kapıcılar ev sahibini
İsçiler patronu, Parlamenterler seçimi
Demek ki herkesin bir sıkıntısı var. Ama ya halk

ta bir boykata kalkarsa
Niye mi? Onuda siz bulun

Yarın yapılacak olan fer
di birinciliklerde öğrancileıimiz 
iddialıdır tenişçilerimizi kutlar 
yeni başarılar dileriz

Engürücükteki 
KAZADA

ŞÖFOR ÖLDÜ
11. 12. 1974 günü En- 

görücük Köyü yakınlarında 
meydana gelen trariK Kazasın
da Metin Aksel adlı şöfor 
ölmüştür.

Öğrenildiğine göre Bursa 
dan Gemlik yönüne gelmekte 
olan 14 AH 852 plâkalı taksi 
Engürücük Köyü önündeki 
benzin istasyonuna uğrayarak 
benzin almışlar. Bu arada 

D Sâ. 4 te

AKBANK YENİ 
Binasına Taşındı

Yapımı İstiklâl Caddesin
de bir süredir devam etmek
te olan Akbank'ın yeni binası 
bitirilmiş ve 10 Aralık 1974 
salı günü kalabalık davetli hu
zurunda törenle hizmete açıl
mıştır,

Gemlik Palas Oteli akın
da kirada çalışmakta olan Ak- 
bank’ın yeni açılan binası 
kendine aittir.
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UYANIN BEYLER UYANIN
_^-Z i <a C- a. a

şiir köşesi

Bizdeki tekelci sermayenin palazlandırdığı ve 
onların savunuculuğunu yapan sağ kanat partileri 
o kadar sorumsuzca bîr politika uyguluyorlarki, bu 
tutumları onların "milliyetçi., milliyetçi" bağın flo
rinin boş bir balondan başka bir şey olmadığını or
taya koymaktadır.

Bugün yurdumuz ve batı kapitalizmini de içi
ne alan, tüm ülkelerin baş sorunu enflasyon durup 
dururken ve de bu enflasyonun acısı yoksul işçi 
koylu ile dar gelirli memur, küçük esnaf sınıfının 
sırtına hergün bindiği görülürken bizim beyler 
Bremen mızıkacıları gibi tu turmuşlar "Komünizmle 
mücadele edecek sağ koalisyon" yutturmacalarına.

Sağcı Partilerin dayanağı tekelci sermayenin 
uluslar arası ortaklarının devlet yapılan olan KA
PİTALİZM in temellerinde çatırdılar duyuluyor Bu 
bunalımlı dünya ortasında gelişmiş devletlerin bile 
ekonomileri çöküntüye uğrarken bizim en büyük 
tehlike olarak ortaya koyduğumuz şey ekonomi 
değil de "Komünizmle Mücadele" oluyor. Bu halkı 
uyutma, gerçekleri örtmedir. Bu tezi ortaya koyan 
lar batı demokrasilerinde bu tür düşüncede olanla
rın açıkça partiler kurduklarını biliyorlar ve o 
devletlerin hiç bir zaman sorunları “ Komünizmle 
mücadele’ olmuyor. Gerçek demokrasilerde bu tür 
bir anlayışa zaten yer yoktur.

A.B.D Cumhurbaşkanı Gerald FORD ülkesini 
komünizmle değil enflasyon ve işsizlikle savaşa ça
ğırılıyor. Ve öte yandan kapitalizm ideolojisinin 
baş düşmanı olarak bilinen -komünizmle yönetilen- 
Sovyetler Birliği ile ilişkilerini ilerletiyor, hem de 
bu ticari ilişkiler 3 yılda °/0 400 ü aşan bir düveye 
varıyor. Yine öte yandan Federal Almanya Doğu 
Berlin ile gümrük duvarlarını kaldırmağa uğraşıyor. 
Batı, sosyalist blok İle iyi ilişkiler kurarken hiç
bir zaman anların yönetim şekillerini sorun olarak 
görmüyor. Yalnız ulusal çıkarlarını gözetiyorlar, Pe
ki bizdeki o çirkin çağ dışı gürültü ne?

Günümüzü'/ dünyası haberleşme araçlarıyla o 
kadar küçüldü ki kimin ne yaptığı, kimin ne dedi
ği anında dünyanın öte yanına ulaşıyor. Ekonomik 
bağımsızlığımızı artık' elde etmemizin zamanı 
çoktan geçmiştir. Bunun acılarımda Kıbrıs çıkart
ması sırasında gördük. Başka ülkelerden alacağı
mız yardımlarla Türkiye ekonomik kalkınmayı sağ- 
lıyamaz, Amerlkadan, Almanyadan gelecek yardım
larla kalkınma ulusal bir kalkınma olamaz bu an
cak bizi çıkmazlar ve ekonomik tutsaklığa götü
rür. öyleyse yapılacak İş ekonomik tutsaklıktan 
kartalarak ulusal kalkınmayı hızlandırmaktır. Yok
sa Komünizmle mücadele ederek ulus kalkınmaz. 
Yeter artık uyanın uyanın beyler.

I
I

©
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FRANSADA GENEL
GREV ÇAĞRISI
PARİS (APM) - Fran- 

sada bir süreden beri de
vam eden Posta işçileri gre
vi son bulurken, işçi tem
silcileri "Genel Grev Çağrı
sı” yapmaktadırlar.

Petrol fiatlannın art
ması sonucu Fransız ekono
misinde başgösteren kriz, 
grevlerle daha da şiddetlen
miş, bu yüzden bütün iş 
kollar ızarar görmüştür Rho- 
ne Poulence şirketi, petrol 
bunalımı nedeniyle işçileri
nin büyük bir kısmını çı
karmak zorunda kalmış, bu
nu otomobil sanayiindeki 
iş güçlükleri takibetmiştir* 
Hemen her dalda, işçilerin 
işten çıkarılması birbirini 
takipetmiş bu yüzden İş
verenlerle işçi temsilcilerinin 
arası izice açılmıştı. İşçi 
temsilcileri, işsizliğe son 
vermek amacıyla, işveren
leri tazyik nahiyetinde ola
rak genel greve zorlamaya 
başlamışlardır.
Hükümet bu bakımdan zor 
durumlarla karşılaşmakta 
ve daha ılımlı bir yol taki
bi için gerekli tehirleri al- 
ya çalışmaktadır.

OLİMPİYAT TURNUVASI
ZÜRİCH(APM) - 1976 

Montreal Olimpiyatları Fut
bol Turnuvası kuraları bu
rada çekilmiştir. Bu kura 
sonucunda Türkiye, Batı 
Almanya, Bulgaristan ve 
Macaristan aynı grupa düş
müş olup karşılaşmalar Ba
tı Almanya - İspanya, Bul
garistan - Maceristan ara
sında yapılacak Türkiye i- 
se tur atlamış olacaktır.

1976 Montreal Olimpi
yatlarına Türkiye Amatör 
Milli takımı katılacaktır.

r mimi

YEŞEREN OMUR
Uyuyanlar uyanmış

Toprak yeşil yüklü

Koncalar pembe açmış

Tohumlar sevinçli

Hüriyet ağını örmüş

Emekçiler umutlu

Eller kalem

Eller gül yüklü

H üşniye AKAY

Üzenle pişirdim

Kirli çanaklara bırakma

Tozları süpür

Aramızda yaşatma

Güneşi kör ederek

Karanlığa meydan yaratma 

Ak ve temiz umutlarım 

Bırak yeşil kalsın 

Başak başak kurutma

Hüsniye AKAY

Bir gün ellerini şakaklara dayr/srak
Bana yaptıklarını hatırlayacaksın
Belki yeniden bana koşacaksın-

Yazık - • •
Fakat ben o zaman
Senden ayrılmış olacağım*

Her zaman buluştuğumuz duralda
Cesedimi bulacaksın
Belki ağlayacaksın, kimbiiir belcide §enp 

eğ 1 eeeceksin - - -

Gemilik Lisesi 3 .'A
MEHMET Özbığ kırın



••••••••••••«•••90000000C
Sayfa. 3

gemLik

KÖRFEZ
o®®c< ®®®o®®e®©o©e®®©4®e®®®ec®®®c®

14-Aralık 1974- —Cumartesi 
•®0<3©009®O©©0©0e©©90©©00©0«0©0000C

î«4 M»®©®®»»®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®©®©

Biz göre gerçeklerin yansıması
Alî Mernduh Ertunga 

Emekli Hakim

Yurdumuzdaki Siyasal ve Finansal
BUNALIMLAR

Geçen Sayıdan Devam
Bu günün yasalarına daha doğru bîr deyimle 

dünün vasalarına göre belediyelerin esnafın kusurlu 
eylemlerinden dolayı verebileceği ceza miktarı en 
çok 50 liradan ibarettir. Kusurlu esnaftan herhan
gi Birisi belediye zabıt asma (( AL ŞU 50 LİRAYI 
DA YIKIL GİT KARŞIMDAN )) diyerek kanun
suz ve olumsuz tutumunu beledive yetkililerinin 
güzleri önünde sürdürebilir. Bu biçim kabadayılığı 
vapaeak olanların belirlenmiş kusurlarından ötürü 
aynı zamanda ikinci bir zabtın yapılamayacağını 
duyup öğrenmemelerini isteriz tabii.

Bu elli liralık azami para cezasının da uzun 
hikayesi, serüveni vardır. Belediye zabıta memuru 
böyleleri hakkında basılı eeza zabtını tutar. Ku
surlu, önce belediye encümenine itiraz eder. Bu i- 
tirazzndan istediği sonucu alamazsa; bu kezde mah
kemeden baklandaki cezanın kaldırılması dileğinde 
bulunur. Daha da önemli konularda devlet şurası
na (Danıştay a ) başvurma olanakları da vardır.

20 inci yüz yılın atom çağında ve demokratik 
yönetimin sürdürüldüğü ülkemizde ulusal birer ku
ruluş olan belediyelerimiz ne yazık ki. her yönde 
yetkisiz yeteneksizdirler. Belediyeler ve gelirleri ka
nunu tasarısı yanılmıyorsak yıllardır mecliste el 
yordamını gönül tutarlılığını bekliyor. Siyasi didiş
me ve çekişmeler ve çekişmeler ve bunların ardın
daki politik çıkarlar, ulusal alanlarda yetkilileri
mizi demokratik düzenin gereklerini eğilebilme ola
naklarının uzağında tutmaktadır.

Belediyelerimizin her türlü kısıtlamaların dışın
da kendilerine yükletilen ve belde halkının beledi
yelerden beklediği çok yönlü görevlerini hür de
mokratik düzen içinde yürütebilin eleri için çıkarı
lacak kanunlarla vasayetten kurtarılması kuşkusuz 
ve katkısız egemenliğe erdirilmeleri ve bu konudaki 
yetkilerinin artırılması gerekir. Çok gecikilmekle 
beraber kitlelerin yararına olacak böyle bir işlem 
savsaklanmasına imkân olmayan, aksine yer verme
yen ve her hangi bir kayıt tanımayan ulusal birer 
gerek sayılmalıdır.

Bu konudaki Önerilerimiz ;
1- Kendi bütçesinde yolluk, Ödenek, maaş ve 

yan ödemede bulunduğu fikir gücü işçilerinin ta
yin, terfi ve diğer işlemlerinin ilgili bakanlıklar ye
rine belediyelerce uygulanması suretile belediyeleri 
devletin aş.n ve çoğu kez gereksiz denetlemesi!© o- 
luşau vesayetinden kurtarmak.

2* Kanun ve tüzüklerle konulmuş belediye ya- 
saklatma uyarsız eylem sahiplerine verilmesi gerek. 
îi cezalan 50 lira yerine kusurun derecesine göre 
100- 1600 liraya kadar artırmak,

D, Sayfa 4 te
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Şimdi Daha Zengin 
Çeşitler

UÇ KARDEŞLER 
T*CARET le

mı SİİLSR ye KARDESLEBİ

PRESİZ EVSAN
elektrik süpürgesi

Titiz ev hanımlarına gönüllerince bir temizlik sunmak, oniarı 
yormadan bir evin her köşesini aynı kolaylıkla temizlemek 
için yaratılmış elektrik süpürgesidir
Presiz/Evsan.

Presiz - Evsan Buzdolapları - Çamaşır makinaları 
Karbüratörlü Gaz Sobaları muntazam servisi ile ÜÇ KAR
DEŞLER Ticarette Hizmetinizdedir

Ziraat Bankası Yanı: TEL: 604

SABA Televizyonları
Yeikili Gemlik Bayii
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$ Yurdumuzdaki Siyasal ve Finansal
o 2

BUNALIMLAR S
e Baştarafi S. 3 de o
.© X . S3- Kusurlu kişinin aksi meydana çıkıncaya ka- o
® dar geçerli olacak tutanağın yazımı anında - - ku- O

2 suçsuzluğu anlaşılınca geri almak kavdile -- bu ce- ® 
§ zayi peşinen belediye veznesine yatırması gereğini ® 
S bir kural alarak getirmek. £S & •
o 04- Kısa sür» içinde yalnız belediyenin .bulun- § 
o duğu yer mahkemesinden cezanın kaldırılması is- 2 o ~ oo teğini kusurlu kişiye tanımak. o
2 ...... ©5- Şehir trafiği konusunda belediyelere daha o 
o çok oranda yetki tanımak. (1) O

o . O
6- Belediye yasaklarına uymayanlar h akkmdaki § 

e meslek ve sanatın yürütülmesinden alıkoyma ceza- ® 
® larının uzatılmasını ve aynı zamanda bu iişlemin o 
o para cezasını da kapsamasını sağlamak. O
** ®~ o7- Üzerinde ihtikâr yapılan her maddenin mül- © 
o kiyetinin veya satışile elde edilecek gelirinin %30- ®
o zunun mahalli belediyelere ait olacağı hükmünü 2 
o getirmek. >/';• 2
0 O8- Elektrik ve su abonmanlarının her .ay ve- © 
• ya belediyelerce saptanacak müddetin sona erme- ® 
o sine en çok bir hafta içinde bununla yükümlüle- ®
® nn borçları tutarlarını belediyeye hemen ödemeleri «
® zorunluğunu getirmek. o

D. Gelecek Savıda o2 7 oz o
3©©©©©©©©©©©©PQ©9®90©©©©.©0©9©©©©©©©©©©©9©©©©©©©

Umurbey Ortaokulun
da bu haftaki müna
zarayı «Türk Toplumu- 
nu çalışan insanlar 
yükseltir» kazandı.

Umurbey Ortaokulunda 
düzenlenen ve çok iddialı 
geçen münazaralara bü haf
tada devam edilmiştir

Okul Md. ve Türkçe 
öğretmeni Nezih Karpuz- 
oğlunun 3. sınıf öğrencileri
ne hazırlattığı «Türk toplu- 
munu ahlâklı insanlar mı 
yoksa çahşan insanlar mı 
yükseltir» .konulu münaza
rayı .«çalışan insanlar yü
celtir» tezini savunan "Gü
neş grubu kazanmıştır.

ve 
tö-

Vefatı dolaysile Mektup, Telgraf 
Telefonla acımızı paylaşan, cenaze

W] renine katılan çelenk gönderen bütün & 
m hışım, akraba, dost ve hemşehrilerimizle < 
[SJ Teşekküllere şükranlarımızı saygı ile X 
[g] arzederiz.

BEKÇE AİLESİ ğ|

Menkulün Açık Artırma 
İLÂNI

Gemlik ha Memurluğundan
Dosya No : 974/463

Kongreye (agn
Umurbey İlkokulu ve Öğrencilerini Koruma 

Derneği Başkanlığından İlân

Engürücükteki 
KAZADA

ŞÖFÜR ÖLDÜ
Yalova'dan Bursa yönüne git
mekte olan gazanfer Bilge 
Firmasına ait 41 AL 042 pla
kalı otobüs ile çarpışan 14 
AH 852 plakalı taksi kullanan 
.Metin Aksel kaldırıldığı Bursa 
Özel Hastanesinde ölmüştür. 
Takside bulunan Haşan Kaya 
.ise yaralanmıştır.

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

Birinci artırma 6/1/1975 günü saat 11.45-12.00 de 
•Gemlik Yeni Mah. Ortaokul bahçesinde yapılacak ve o 
günü kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmadığı tak
tirde 7/1/1975 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapı
larak en çok -fiat verene satılacağı ve satış şartnamenin 
iora .dosyasında görülebileceği, masrafı verildiği taktirde 
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, 
fazla «bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya nu- 
marasiyle icra memurluğuna başvurmaları ilân olunur.

9/12/1974 
Muhammen kıymeti

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı aşağıdaki 
gündem gereğince 20 Aralık 1974 cuma (günü akşamı sa
at 17, 30 da ilk okulda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemezse bu toplantı 3 ocak 1975 
cuma günü akşamı aynı yer ve aynı saatte aktedilecek- 
tir.

Sayın üyelerimize ,duyurulur.

Dernek Yönetim Kurulu 
GÜNDEM ;

1- Açılış ve yoklama
2. Saygı duruşu ve kongre divanı seçimi
3- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okun

ması.
4- Tahmini bütçenin takdimi ve raporlar .üzerinde 

konuşmalar.
5- Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası
6- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
7- Dilekler ve kapanış.

Çarşı Deresi Üstü 
DOLDURULUYOR

ü
Çarşı deresi üstü doldur

ma çalışmaları devam etmek
tedir. »

Belediye encümenince 
bir süre önce ihale edilen ve 
Gemlikli müteahhit Zeki Tan- 
yeiinin yapım çalışmalannı 
sürdürdüğü çarşı deresini dol
durma çalışmalarının ilk bö
lümü olan 30 metrelik kısım 
dolgusu tamamlanmıştır.

öğrenildiğine göre dere 
üzeri 125 metredoldurulacak- 
tır. Bu İşlemin 2 ay süreceği 
sanılmaktadır. Otayan dan.de
re üzeri dolduktan-sonra eski 
SSK binasının önü yükselti
lerek üzeri batonlanacaktır.

flc. îf. K. 114/1,114/3)
Yönetmelik jÖrnek No : 25

Lira Kuruş Adedi Cinsi (Mâhiyeti ve önemli nitelikleri}
3200 00 «800 Kilo Kilosu 400 kuruştan kısa e- 

batta kesilmiş inşaat demiri.
1800 00 1 adet Halat ve 2 kovası île birlikte 

Terbay marka faal inşaat a- 
sansörü.

300 00 12 adet Tanesi 25.- TL. da su bidonu
1200 00 40 M3, M3. ü 30.- liradan Kum-Çskıl.

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği BŞK.
Derneğimiz yılbk olağan toplantısı 25/1/21974 Pa

zar günü saat 14.00 de 27 Mayıs İlkokulu Salonunda 
-yapılacaktır. Sayın üyelerimizin toplantıda hazır bulun
maları rica olunur. 'Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1 - Açılış, kongre -divanı seçimi ve -saygı duruşu.
2 - Yönetim Kurulu, çalışma raporu, kesin hesap 

•raporu ve denetleme kurulu raporlarının okunarak mü
zakeresi.

3 -‘'Yönetim ve Denetim Kurulunun ayn ayn ibra
4- 1975 yılına ait muhammen bütçe ile-çalışma pre- 

ramınıu okunacak müzakeresi
-5 Yönetim kurulu} denetim kurala, haysiyet diva

nı ile birlik ve federasyon delegelerinin seçimi.
6-- Dilek ve .temenniler. Kapanış-
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Bütün köy muhtarları Telefon Birliğinden şikâyetçi 
Muhtarlar, köylere yapılacak olan altyapı tesisleri için ka

tılma payının Kaldırılmasını istiyorlar
^4. GENEL İSTEK : Yolların bakımı ve açılması , elektrik şe

bekelerinin daha iyi bakımı, içme suyu sorunlarının en kışa za
manda çözümlenmesi

GENEL DERT ; Bütçelerin yetersiz olması'

BÖIÇE1ERİH YEÎEBSIZ 010IMMN KÖYLERE

Rahşan ECEVİT’in öncülük ettiği: 

KöılO Demeği Kurucular 
Kunıilayı yarın Ankara’da

TOPLANIYOR

hizmet
16 Aralık 1974 Pazarte

si günü ilçemiz köyleri Muh
tar - Okul Müdürü - İmam
ları kaymakam başkanlığında 
toplanarak köy sorunlarını gö
rüşmüş ve 1974 yılında ön
görülen çalışmalarda başarılan 
ve başanlamıyan üşer ete a- 
Immtştın

Toplantıda edinilen izle
nime göre köyler arasında, ku
rulan Köy Telefon Birliği ça
kmalarından hiç bir muhta
rın memnun olmamasıdır. Köy 
muhtarla anın ifadesine göre 
her yıl birliğe katılma payla
rım muntazam ödedikleri hal
de bakım ve santral memur
ların m sık değişmesinden ya
kınmaktadırlar. Bir kısım muh
tar ise köylerine hat çekme
diklerini, paralarının olmaması 
nedeni ile de kolay kolay 
çekemiyeceklerini bildirmiş
lerdir. öte yandan Kurtul ve 
Adliye Köyleri muhtarları ça* 
feşmalarınJan memnun olma
dıkları Telefon Birliğinden ay- 
nlarak PTT ye bağlandıkları
nı söylemişlerdir.

Yapılan toplantıda konu
şan muhtarlar hizmet yapma
dan kaçınmadıklarını ama ka
tılma paylarının temin edile
memesi nedeniyle ah yapı 
tesislerinden yeterince yarar
lanamadıklarını söylemişler ve 
görüştüğümüz 12 köy muh
tar» köy katılma paylarının

e© . •© ©o 53 ®goturulemıyor
köylünün sırtından kaldırılar
ak bu işi devletin tamamen 
yüklenmesini istemişlerdir*

Fevziye Köyü Mufrarı 
Haşan Kaya muhabirimize so
runlarını şöyle anlatmıştır. 
«Köyümüz yıllardır kaldırıla
cak diye hiç bir hizmet gö
türülmemiş, burada yaşıyah 
insanların dertlerine, istekleri
ne kulak asılmamış, köy işe 
hâlâ kaidırllmamıştır. Bugün 
köylümüz hayvanların işliği 
suyu içmektedir, Heran bir 
haştalık başgösterebilir. Bu
nun sorumlusu biz olmasak 
gerek... Öte yandan köyümüz 
içinde bulunan iki köprü her 
an yıkılabilir. Kötü hava şart
larıyla yıkıldığı zaman köyü

Havaların iyi gitmemesinden 

Zeytin Ürününün Kalitesi Düşüyor.
lamıştır.

Kendilerinden bilgi aldı
ğımız Ziraat Teknisyeni Mu- 
ammer Albey bu konuda gö
rüşlerini şöyle açıklamışlardır. 
«Zeytin çiçeklerinin açılışın
daki 15 günlük gecikme ve

Havaların birden soğuma 
ya başlaması yüzü gülen zey
tin üreticisinin yüzünün asıl
masına neden olmuştur.

Bu yıl rekor düzeyde o- 
lan Gemlik zeytinleri havala
rın iyi gitmemesinden dolayı 
değer kaybına uğramağa baş- 

GEMLİK KÖREEZ Gazetesi Sayın okurl tının 

bayramlarını ve yeni yıllarını kutlar.

Bayram nedeni ile önümüzdeki hafta gazetemiz çıkmı- 
yacaktır. Okurlarımıza duyururuz.

müzün iki mahallesinin bir
biri ile ilişkisi tamamen kesi
lir. Yardım istiyoruz siz kalka
caksınız bir kuruş devlet size 
masraf yapamaz diyorlar Biz 
ne yapacağımızı şaşırmış bu
lunuyorum. Adeta şaşkına dön
dük.*

Adliye Köyü ile Hamidi- 
ye köyü muhtarları öğretmen 
evlerinin olmadıklarını öğret
menlerini oturtacak ev bula
madıklarını, arsalarını hazırla
dıklarını İl Encümeninden çı
kacak karart beklediklerini bil
dirmişlerdir.

Önümüzdeki haftalarda 
köylerimizin sorunlarına za
man zaman değineceğiz.

CHP Genel Başkan Bü
lent Ecevit' in esi Rahşan E-
CEVİT’ in öncülüğünü yaptı
ğı ve Türkiyeyi kapsıyan 
«KÖYLÜ DERNEĞİ» adında
ki Türk köylüsünün kalkınma
sını kolaylaştırmayı amaçhyan

I kuruluşun ilk kurultayı yarın 
Ankara' da toplanacaktır.

Yarın saat 10 30 da A- 
I tatürk Spor Salonunda top- 

lanacak olan kurultaya İlçe
mizden de Lise Ed. Öğret
meni Ihsan Topçu Bşk. üç 
kişilik ön kurucular katılacak 
tır. |

Köy - İlçe - İl - Merkez 
olarak örgütlenecek olan Köy
lü DERNEĞİ» ne partili par
tisiz tüm yurttaşlar üye ola
bileceklerdir. Kurulacak der
neğe öğretmen, köylü işçi, 
kamu görevlileri, din adamlan 
küçük esnaf sanatkarlar; kısa
cası medeni haklarını, kulla
nabilen, derneğin amacını be-

MUHASEBE 
Kursu Bitti
ilçemiz Halk Eğitimi Mer

kez Müdürlüğünün Sosyal ve 
Kültürel çalışmalarından olan 
Muhasebecilik Kursu bitmiş
tir.

21. Ekim. 1974 tarihin
de başlayan ve kurs öğret
menliğini Abdülkadir Uyar* m 
yaptığı Muhasebecilik kursu 
21 Aralık 1974 tarihînde so
na ermiştir. Ticaret ve Sana
yi Odasında 30 kursiyerin ka
tıldığı kursu beşi bayan ol
mak üzere 22 kursiyer başarı

D. S. 4 te 

nimseyen ve çalışmalara kat
kıda bulunabilecek herkez üye 
olabilecektir. Demek siyasetle 
uğraşmıyacak, bu yola baş
vuranlar dernekten çıkanlacak- 
.tır.

Saat 10.30 da toplana
cak olan kurultayın açılış ko
nuşmasını Rahşan Ecevit’in 
yapacağı sanılmaktadır, gün
dem in 4. maddesi gereğin
ce toplantıya katılan kurucu
lar da söz alarak görüşlerini 
açıklayacaklardır. Tüzükte ya
pılacak olan değişikliklerden 
sonra, resmen kuruluşa geçi
lecektir.

Kapaklı Köyü Muhtarı 
| CHP. ye Girdi

Kapaklı Köyü Muhtan 
Avni Erdeniz CHP ye girmiş- 

| tir
Kapaklı Köyü muhtan 

’ CHP ye katılmasının neden- 
| lerini açıklarken şöyle demiş

tir. «Bugüne laJar hiçbir 
parti köye, köylüye eğurnecfi. 
CHP yedi aylık hükümeti sı
rasında aldığı ‘»ararlarla köy
lünün yüzünü gûldünnûştûr. 

ı CHP yi ve onun başkam bu- 
' gün köylünün umudu otenuş- 
। tur. Bu sebeple CHP yi ter- 
! cih ettim.»

Öte yandan CHP Loka
linde bu akşam gendik kol- 

; lan bşk. DAlkaya tarahndaa 
' Bülent Ecevit’in yazdığı Dev- 
। rimci Atatürk kitabi konulu 
| bir seminer düzenlenecektir.
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KÖYLÜ SERMEĞİ

Yarın Ankara’da yeni bir derneğin ilk kurutta 
/» toplanıyor. Yurt çapında geniş b>r örgüt oiarak 
ortaya çıkacak, olan KÖYLÜ DERNEĞİ nin kun - 
cusu bir bayan. Evet yanlış işitmediniz bir bayan 
Çoğumuz kadınlarımızı saçı uzun aklı kısa olarak 
kabul eder, onları yöneten değil yönetilen dişi 
varlıklar olarak görür. Ama Cumhur yet kadh-tkrı 
artık bu düşüncede olanları yanıltacak girişim ve 
eylemlerde bulunuyorlar Kadını erin işlerini gören 
çocuklara bakan veya aile ekonomisine emeği iie 
katkıda bulunan birey olmadığını, koşu > la ı uygun 
olanların yurt kalkınmasında da en etken kişi ol
duğunu en güzel örneğiyle kanıtlatan bir davra- 
ntşdtr.

Rahşan Ecevit' in öncülüğünde kurulacak olan 
Köylü Demeği, Türk köylüsünün kalkınmasını kolıy- 
Iczt ırmak arr.aciyle kuruluyor ve tüzük taslağında 
demeğin amacı şöyle belirtiliyor: Köylülerin eko
nomik, sosyal ve kültürel k ılkınmcs.nı, değişen top. 
lum koşullarına uyabrlmeierini, anayasal ye sosyal 
haklarını kullanabilmelerini, kolaylaştırmaktır.

Bu amacın ışığında bîrön komite tüzük tasla
ğı hczırhyarak Türkiyede Rahşan hanımın daha 
önceden saptadığı kurucu üyelere gönder itmiştir. 
22. Aralık pazar günü bu taslakta belirtilen amaç 
açıklanacak ve derneğin resmen kurulması için iş
lemler bitiriiecktir.

Bugün Türk köylüsü topiumumuzun en büyük 
üretici sınıfını meydana getirmektedir. Bu üre,im 
hüyak emekler sonucu ortaya çıkmakta oiup eme
ğin karşılığı olan para ise inahlescf ör‘g üthsneme- 
miş köylüden çek aracının tefecinin cebine inmek
te üretici köylünün sırtından yanlız tüketici olan 
bu sınıflar yararlanarak sülün kaymağını yemek
tedirler.

Köylü Derneği yurt çaPında örg:itiinü kuruyor. 
Büyük bir örgütten amaca erişecek çalışmalar na
sıl başarılacak? Ve bu dernek T ürk köy lüsünün 
kalkınmasına nasıl < yardı rr.cı olacak.? Asıl sorun 
bunlar ve bunların gerçek cevabını verecek olan 
ise zamandır Biz tayın Rahşan Ecevit c başarılar 
ve girişiminin a Biçimsel Dernekçilik » şekline dö
nüşmemesini diliyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerine Yardımlarınızla
Milli Savaş Sanayimize Sizin de 

KATKINIZ OLACAKTIR.
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İşçi ve İşveren
Sorumlulukları

STRASBTJRG ( APM ) 
Avrupa Konseyinde Yaban
cı işçilerin eğitimi konu
sunda bir rapor hazırlamış 
bulunan Belçika Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı Baş kona- g 
seri Dr. Louis Warzce, ra- I 
porunda özetle şu konuları 
ile almıştır.:

işveren ülkede büyük 
sayıda işçi çocuğunun bu
lunmasının yarattığı prob
lemi incelerken mecburi o- 
kul dönemi ve okul önce
sinde uyumu sağlayacak bel
li başlı tedbirlerin alınması 
geıeklidir. işveren ülke hak- g 
kındaki yetersiz bilgi oku
la devamsızlık, yabancı bir 
eğitim şistemiue uymaktaki 
güçlükler, lisan güçlükleri, 
tatil problemleri üzerine e- 
ğilinmelidir. Aynı zamanda | 
ilgili üye ülkelerin almış I 
oldukları tedbirler gözden g 
geçirilrhelidir, ı I

İdi Amin Dışişleri
Bakanını Affetti

Patisin Orly Hava ala- ! 
nında bir beyazla yakışık
sız bir şekilde yakalandığı 
gerekçesiyle^ Bakanlıktan 
azledilen Ugandanın mini 
etekli Dışişleri Bakanını, il
ganda Devlet Baştanı İdi 
Amin, evvela tevkif etmiş 
hilallere, bukıınlıktı.n azle* 
deıek serbest bırakılmıştır,

Parisin Orly Bava ala
nın yetkilileri, bahis konu
su olayın bir yakıştırma 
olduğunu, bu kabil bir ola
yın olasılığının imkân uz 
bulunduğunu, İdi Aruin'.n, 
Bayan Dışişleri Bakanını 
kıskandığı için Lir tertibe 
kurban edildiğini söylemek* 
tedirler.

a e köşesi

Dünyanın neşesi içime dolsa
Güller toplanıp divane carsa 
Şu gördüğün dağlar hep altın o|sa 
hih birinde gözüm yok sen olmayınca

Kurtlar kuşlar hep dile gelse 
Şu askerlik alemini gözle görseler 
Bu fani dünyayı bana verseler 
Topunda gözüm yok sen olmayınca

Bu deli gönül ağlayıp dursa 
Dereler çağlayıp nehirler dolsa 
Altımda son mode! araba olsa 
Binipte gezmem içinde sen olmayınca

Nizamiye kapısına dizseler 
Teskere geldi diye müjde verseler 
AğLyan gözlerimi gcldürseler 
Gelemem sevgilim sen olmayınca

NECDET BULUT

İnsanoğlu bu dünyaya gelince 

Özgür yaşam ister kendi gönlünce 

Mutlu'o'ur birbirini sevince 
Sevmeyenler neden yaşar bilmem ki?

İnsanoğlu melek sanır leylâyı 
Ne sinden şeytanca çeker belâyı 
Gürahından korkan bilir mevtayı 
Bilme,enle1, niye yaşar bilmem ki?

İnsan oğlu varlığının kölesi
Tükenmez. umu< u geçmez havesi 
N'erje. bilse, orda başlar çilesi 
Çekmeyenler neye yarar bilmem ki?

İnsan oğlu aşık bayramın sesi

Bayıamı sever insan iyisi
Bu vatanı bekle- Türktü hepsi 
Görmeyenler neye yarar bilmem ki?

İMDAT PELTEK
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Gemlik Satış Memıırluğuntian
Gayrimeiikyl âçık irtıriM Seüı İlaı

Bize göre gerçeklerin yansır.as

Dosya No 1974/14

Davacı Hamidiye Giinseven Vekili Avukat Ayla Bekçe ve Altan Alöç tarafından 
davalılar Vedat Testici, Naime Karayılan (Karayel) Mehlika Türkçan, Sel ma Demir- 
tep»*, Sevim Yaşar, Fikri Bekçe ve Apdulkadir Erşen aleyhine ikame ettiği izaleyi 
şufj davasının yapılan açık duruşması sonunda Sulh Hukuk Hakimliğinin verdiği 
7/IU/I974 Tarih 1974/161 Esas 1974/267 Karar sayılı ilamı kesinleşmekle izaleyi şuu 
isteyen vekillerince satış talep edilmiştir.

SATIŞI ÎSTENEN GAYRÎ MEN KÜLLER i

1— Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Altıntaş Mevkiinde Kain Tapunun 
7/9/1970 Tarih Pafta 33, Parsel 24, Sahife 237 ve Ada 119 da Velioğlu Abdürra- 
him adına kayıtlı 3546 Metre Kare Miktarındaki Tarla 100.000.00 TL. ( Yüz bm Türk 
lirasına.)

2— Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi Ilıca Mevkiinde Tapunun 7/9/1970 Tarih 
Pafta 33, Ada 130, Parsel 15, Sahife 427 de Veli Kızı Hatice Destici’ye ait 10893 
Metre Kare miktarındaki Tarla 30.000.00 TL. ( Otuz bin Türk lirasına) satışı yapılacaktır.

Gayrimenkuller halihazır durumunda üzerindekiler ile birlikte satılacaktır.
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Yı rdumuzdaki Siyasal ve Finansal
BUNALIMLAR

Geçen Sayıdan Devam
Bu konuda bizzat karşılaştığım bir zorluğa 

latayım müsaadelerinizle: Burguda iken kızım ve d*-
c, madım--Benim boş olduğumu bildikler» için—(‘Ba-
o ba ; biz vakit bulamıyoruz. E.e t rk -ve su borcu O
o muzu belediye’ye yatırt bi irm'sLıtz ? )) dediler. Bel di
® yey* gittim. Mükellefler kadın, ihtiyar genç «muz 
Ç omuza. Odalara sığamayan yüzlerce memurda ko~

SATIŞ ŞARTLARI :

1 —Satış 22/1/1975 Çarşamba günü saat 15-den 15.15 şc kadar 1. gayrimenkul 15.30 dan 
Î545ekadar Gemlik Belediye Müzayede Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. 
Eu artırmada tahmin edilen kıymetin %7' ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alaca klan mec
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı lie ihale olunur. Böyle bir bedelle alıç: çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 3/2/1975 Pazartesi günü Gemik Belediye Müza- 
y le salonunda saat 15 den 15.15 de ikinci ; rtırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüç- 
b.nlı ala< akliların alacağı ve satış masraf a ı> ı geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat nit'kriıbüuu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere meh’I verilebilir. Del- 
tâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — îpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair elan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 974/14 T. sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

18/12/1974
(te. U. K, 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahip!ati de dahildir.

® mridorlara kurdukla ı masalarının başında. Bir cca 
O baba günü idi belediye. Parayı yatırarak makbuz* 
o tarım alabilmede oldukça güçlük çektim, e
e Böyle izdiham ve zorluklar yerne ; Tüketir ye
O tanınan süre dolar d -Imaz elektirik re suyu kes- 
O mek olmalıdır. Elektirik veya suyun yeniden açıl* 
© ması için bir yıllık harcama ortalamasının aslık 
9 tutarı üzerinden 3 aylık bir c-'za zorunluğunu yük* 
§ letilmeli mükellefe. Böylelikle genellikle büvnk *e- 
O birlerde yüzlerce memuru görevlendirme yerine b«- 
ö tediyenin elektirik ve suyundan gönlünce - - - tabı* 
O ki olan yerlerde - - - yararlanan kişilere yüklenıe- 
Q li bu ödevleri. Böyle bir tutum belediyelere peşin 
® gelirler sağladığı gibi, halkı da borcunu önceden 
0 hesaba katma ve müddeti içinde ödeme alış kan h- 
0 ğıoa itecektir. Bu tür düzen ve uygulama gerek be 
o tediyeler ve gerekse mükellefe kolaylık getirecek, 
© karşılığında emniyet ve huzur sağlanmış olacaktır 
O (!) İllerdeki trafik komisvonu vat n.a veva
® görevlendireceği bir kişinin başkanlığında BELEDI- 
® YE, EMNİYET. MÎLLÎ EĞtTİM. BAYINDIRLIK. 
® İMAR ve İSKÂN, askeri motorlu birlikler ■ arsa 
? MİLLİ ?SAVUNMA, İL TEKNÎK ZİRAAT MÜ-
© DÖRLÜĞÜ, Teknik ünivtrsite bıhnan vermezde o
® ÜNİVERSİTEDEN birer, Türkiye OTOMOBİL» î- 
? LER DER NECİNDEN iki ve trafik eğitİBÛk dcjı 
® kuruluşlardan bir üyeden eluşur.
§ Bölge halkının trafik hskkır.dak, şikâv«tlerinin
0 hedefi hep belediyeler bulunduğu halde 13 üye«fea 
0 meydana gelen trafik komisyonuna bcledıyeJer val- 
© nız tek üye ite katıl maktadır. Bu nrdrnls vukan- 
O da (5) inci madde altında («ehir tra r kernsnada 
® belediyelere daha çok «randa ye tüy tanmahnsmı 
2 önermiştik.
® — Batn —
•
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Kongre İlânı

Bahçe Turşu ve Zeytinleri 
« İSMAİL ŞİRİN

Hl«6<îre& Jfurban Bayramınızı ve yeni yılınızı Kutlar, Sıhhatli 
.1 yıllar temennisiyle hayırlı işler dilerim.

Eski Orhangazi Cad. 69/A GEMLİK

Gemlik 11 Eylül İlkokulu Okul ve Öğrencilerini 
Koruma Derneği yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 12 
Ocak 1975 Pazar günü saat 10 da okulda yapılacaktır. 

\ Üyelerimizin teşriflerini rica ederiz.
GÜNDEM

==^=======.. .. .. . 5

koli. şti. mehmet yaşar ve Ort.

Dost ve müşterilerinin 'Bayramlarını ve 
Tfeni yılını kutlar işlerinizde başarılar dileriz. 

Jel : 746 Çjemlik

Ticaret
, Bayramınızı ve Yeni 

yılınızı kutlar hayırlı 
işler dileriz.

Ahmet—Esat Coşkun

Tel : 424 Gemlik

yıllarını kutlar

Not ; Bayramın İkinci günü parti lokalinde saat 14.00 ile 
16XX> arasında bayramlaşma yapılacaktır.

"Demokratik, Chgür ve Sosyal Anayasa düzeni içinde ak günler diler

C.H.P.
İlçe Teşkilatı

Sayın Gemlik’tilerin Bayramlarını ve y

1 Açılış ve Başkanlık divanının seçimi
2 Faaliyet raporunun ve bilançonun okunması
3 Murakıp raporunun okunması
4 Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
5 Yeni Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi
6 Dilekler ve temenniler

Havaların iyi gitmemesinden

Zeylin Ürününün Kalitesi Düşüyor
her yıl Ekim - Kasım ayların
da' devam eden lodos rüzga
rının devamlı esmemesi zey
tin ürününün olmasını ge
ciktirmiştir.

Hafta başındaki lodoslu 
havalar üreticiyi sevindirmiş- 
sede Perşembe günü başlı- 
yan kötü havalar üreticiyi "yi
ne düşündürmeye başlamış
tır. olgunlaşmaya doğru giden 
zeytinler kötü hava koşulla
rından doiayı duraklamıştır.

Havaların düzelmediği takdir
de önceden bu durumu gö
ze alarak yaptığımız tahmin
lerdeki yağlık zeytin oranları
nın artacağı sanılmaktadır.

Önceki tahminlerimize gö
re 16 milyon kg yemeklik 
zeytin 5 milyon kg yağlık 
zeytinin olacağı sanılmaktaydı 
oysa hava koşullarının elve
rişsiz oluşu yağlık oranının 
artacağını göstermektedir.

Rakiplerinin kurşun yağmuruna tutulan

Gagali Ahmet Öldürüldü
İlçemiz kulüp sahiplerin

den Ahmet Kaya (Gagali Ah
met) çarşamba günü Tibel 
Hoteli yanındaki inşaat büro
sunda vurularak öldürülmüştür.

Olay saat 11.30 sırala
rında meydana gelmiştir. Ku
lüp rekabeti ve alacak yüzün
den işlendiği söylenen cina
yetin aslı aydınlanamamıştır.

inşaat bürosunda otur
dukları sırada rakipleri tara
fından pencereden beş el a- 
teş edilerek vurulan Ahmet 
Kaya aldığı yaralardan kur- 
tulamıyarak ölmüştür. Cina

yeti iş! iyen bilinmiyen kati iter 
olaylardan sonra hemen kaç
mışlar ve izlerini kaybetmişlerdir.

Gemlik savcılığı olaya el 
koymuş katillerin aranmasına 
başlanmıştır.

Muhasebe Kursu 
BİTTİ

ile bitirmişlerdir.

Kursiyerlere, belgeleri Vi

layetin onayından sonra tö

renle dağıtılacaktır.

| 601EB Ticaret
| Mustafa GÜLER I

Sayın dost \e müşterilerin Bayramlarını ve Yeni Yıl îı 
u tarım kutlay sağlıklı günler diler.

İnşaat malzemeleri satış mağozas. ffl
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