
DURMAYALIM DÜŞERİZ HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
i©©©©®©®®©©©©©©©©©©»©©©©©©©©©©©©©.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©®©®©©©©©©©©©©©©©®©©®©©®©©®©*®®0 t3öîoooe'iOöi306Cö«cc«coaMoccbeeo< 

y1L t 3 SAYI : 119 FİATI 2S KURUŞ 4 EKİM 19T5 CUMARTB8İ
tCCOöÖSCw3'333C3öCî€OSS"CSÎı5S!55C3C 5SOSS$O “30$ î©tt©S>®©>4i.©©ö©©O©®ö©©©®©©©©©O©©fflO©V »■OGOCC3®99ö3Sit9ft050060<6>00®®®0®flC33®G3©9#®l

BÜLENT ECEVİÎ
BUGÜN BURSA’DA
KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Bü
lent Ecevrt, bugün Bursa da 
konuşacaktır.

Seçim gezilerine devam 
eden Ecsvit, bu sabah saat 
Soo da uçakla Bursa ya 
gedecek pani binasında bir 
süre dinlen dikten sonra Hey

kel cnünde saat 10.30 da 
konuşacaktır.

CHP Genel Başkanı Bü
lent Ecevit’e. eşi Rahşan E- 
cevit, Bursa Milletvekili Haşan 
Esat Işık, Mehmet Emekli, 
Bursa Senatörü Saffet Ural, 
CHP Genel Merkez üyeleri,

Milletvekili Şükrü Koç refakat 
edecektir.

Ecevit'in bugün yapacağı 
Bursa konuşmasını izliyenlerin 
geçen yılkinden daha fazla 
olacağı sanılmaktadır. Ecevit, Bursa da 10.30 da konuşacak

GEMLİK 

KÖRFEZ 

Bayramınızı 

kullar

Esenlikler ’ 
I 

'Diler

I

I

Küçük hunıUdâ Konuşan
Hâil ATI! ” CİP IdM Hcî PoiSssi^fi 
Üreticiyi Seviniiirdr’ Seıii

İlköğretimde Yeni Atamalar Yapıldı

Seçimlere sekiz gün kala 
siyasi partilerin seçim propa
gandaları da hızlanmıştır.

İlçemizde yeğun bir şe
kilde çalışmalarını sürdüren 
CHP ve AP örgütlen yanında

Iıso Kısa
CHP »i eğitimci milletve- 

kili Şükrü Koç, Haşan Esat 
Işık !a birlikte Kadir Gecesi 
Ge^'fik'U öğretmenleri Dernek 
Lokalin de ziyaret ederek soh
bet e*riler. hk kez bir eğitimci 
milletvekilinin öğretmenler a- 
resıra katılıra». Gemlikli öğ
retir eri lerce sevgiyle karşılandı.

Gemlik'İn on eski teknik 
elamanı Sabahattin özana- 
dolu Kü^ük Kumlatılan tele 

vrzyonıuzioktan kurtardı, 
Kuftoşı Bayırına taptığı yan 
srtıcı Ha Kjçük Kumlalılar 
Şimdi Gemlik tan iyi f«/e- 
vizyon izjoyebilryorlar. Kum 
loiılor televizyon yanirtıcı- 
lort için 20 bin lira harcadı. 

öbür partilerin çalışmalarında 
durgunluk göze çarpmaktadır.

Geçen hafta içinde CHP 
li konuşmacılar Selimiye, Hay- 
riye, Mecidiye, Haydariye, 
Küçük Kumla, Armutlu^ Köy
lerinde ve Orhaniye ile Hisar- 
tepe Mahalle kahvehanelerinde 
konuşmuştur.

Küçük Kumla da konuşan 
Eski Marmara Birlik Zeytin 
Koop. Genel Müdürü Nail Atlı 
CHP nin iktidarı zamanında 
köylüye uyguladığı taban fiat 
politikasını anlatmış ve şunları 
söylemiştir *CHP nin on ay
lık iktidarında uyguladığı taban 
fi.'t po'iiikası göstermiştir ki CHP 
halktan yana, köylüden yana
dır Türk köylüsünün yüzü 
yıllardır ancak Ecevit'in baş
bakanlığı sırasında gülmüştür."

Daha sonra kooperatifçi
lik konusunda partisinin gö
rüşlerini anlatan Atlı, Marmara 
Zeytin Kooperafindeki çalış-

Sah günü akşamı Evin 
Restaurant ta iftar yemeği 
veren CHP Gemlik Kadınlar 
r o’u iftardan sonra Genel 
Baştanları Bülent Ecevit'i din 
lediler.

Kadınlar bi r araya ge« 
linçe siyaset nasıl yapılır dü
şünün artık,,, 

malarına değinerek «Marmara 
Birlik Kooperatifi AP. döne
minde bu partinin çiftliği 
haline getirilmiş, üreticiden çok 
içeriye çöreklenmiş bir avuç 
partizanın çıkarlarını koruyan 
bir birlik olmuştur. CHP. ikti
dara gelir gelmez meclislere 
sunduğu yeni kooperatifler ya
sasıyla kooperatifçiliğe yepye
ni bir düzen verecektir. AP.
Kooperatifçiliği hizmet etmek 
için değil siyasal amaçlarına 
hizmet için kullanmaktadır. İşte 
Esnaf Kredi kefalet kooperatif
leri, işte Marmara Birlik Zeytin 
Kooperatifleri" demiştir.

YORMM J "KATİL ALİ ELVERDİ”
ülkelerin yaşamlarında ak ve 

kara günler vardır. Türk Ulusu son 
15 yıl İçersinde ak ve karo günler 
yaşadı,

1960 Ak devrimi, 1950-60 a- 
rasındakl «Kara devrim» tüm acı
larını birden gidermiş, özgürlük, 
İnsana, emeğe ve düşünceye değer 
veren, hukuğun İktidarlardan üs
tün olduğunu savunan yeni bir 
anayasa meydan getirmiştir,

Ali Elverdi, 1960 Ak devrimi- 
nlnl yapan kadrodandı. O gün 
sanık sandalyesine oturan D.P. İl
lere karşı tutumuyla da ad

İlçemiz İlköğretim Müdür
lüğüne bağlı okullardaki boş 
kadrolara yeni öğretmenler 
atanmış, bazı öğretmenlerde
istekleriyle yer değiştirmiştir, menler şunlaıdır :

Nurhan Akay 11 Eylül Ok. Md. iken 27 Mayıs Ok. öğrt. v
Şükran Sonat Yenişehir Papatya ok. « « < <
Şükran Nar K, Kumla K. öğ. « c « «

D. S. 3 te

S.S.K İlçemize Dispanser yaptırıyor
İlçemizde yıllardır gereği 

duyulan Dispansere sonunda 
kavuşuyoruz. SSK tarafından 
yaptırılacak olan dispanserin 
ihalesi yapılmıştır.

17 Eylül 1975 tarih ve 
15359 sayılı Resmi Gazetede 
5 milyon 229 bin 555 liraya 
ihalesinin yapılacağı duyu

yapmıştı.
1960 tan sonra geçen 10 yıl 

içersinde TOrkiyede gelişim ekono
mik bozuklukları daha do belirgin
leştirmiş, ülkedeki bir avuç kapi
talisttin kitleleri nasıl sömürdüğü 
anlaşılmağa başlanmıştı. 1960-70 
döneminde Türkiyede kitleler uya
nıyordu. Kapitalist mutlu azınlığı 
kimlerin korunduğu, AP. iktidarı
nın kimlerle işbirliği yaptığı ortaya 
çıkmıştı. Ülkedeki ekonomik düzen 
bozukluğunu gören gençlik bu uya- 
nişi çabuklaştırmak için ücarİM 
düşen görevi yapıyordu.

Milli Eğitim Atama ko- 
mişyonunun 8-9-10-11 sayılı 
çizelgeleriyle ilçemize atanan 
ve yerleri değiştirilen öğret- 

rulan Cemlik SSK İlk Yardım 
Dispanserinin eski futbol sa
hasında, üç katlı olarak yapı
lacağı ve bir yıl soma 
hizmete açılacağı öğrenilmiş
tir.

Haber ilçede sevinç ya
ratmıştır.

Hızlı uyanıştan korkan iktidar 
devrimci gençliğin kcrştsına, ser
mayenin perah karuyacultsa Ko
mandoları türetti. CIÂ. nin da yar 
dunlarıyla ülkeyi sağ-soî karye-.ah 
ğrna itip, seğ; ırmiliiyetçii ku ela. ak 
g tsterîp uycnsşt durduracak, anarşi 
yaratılacak ve ardından fa$izn 
getirilecekti. Demire/ bana çok gü- 
zei cygciacı v» plfinmde bcçaırh 
oldu. Kışkırtıcı ajanlarla solcu gerç 
lik art rşiyr itildi. Bir krç gence 
banko sov gunion ve^unidı. adam
lar kaçırtıldı. Sonunda istenen ctdu

D. S. 3 de •••
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oemLik

goruş

uygun

yapılamaz»

köylerinden

f

— Kiremitçi Mahallesinde —

Emekçi elleri be, kınama -nas?r tuimu;

uyulmuş

unutmuş

emekler dirilecekEîbel bir gün gelecek

da elbet görecekOdada dönen çarkı o

Dolaşacak yine en şerefli şanıyla I

Sıyası istismarın ala

mahallede

5

s

yapılacağını 
orman yak-

sı-
°y

hiç bir siyasi propaganda 
denilmektedir.

yasılerimizin, orm 
toplayabilmek için

Köylüsü nini demiş ağası da 

Sorma ki zulümlerin acısını

Ekim'de seçimlerin 
vatandaş durmadan

alınmış yasalaşmış ama, eski 
başkanı Sunay tarafından

Hükmedecek faşizme» zekası vicdanıyla 

Sulayacak emeği temiz berrek kanıyla 

Mehmed'if Ahmeö’ıyle Halil'i Haşan ıyla

0 çalışmış patronu alın terini yutmuş

da Fahri

mağa başlamıştır. Buna neden de

Bur.ca emeğim nerde söyle ağa diyecek 

Kenti alın terini afiyetle yiyecek

çıkaracaklarına dair konuşmalar yap
malarıdır, 'Orman Af Yasası" geçen 
meclis dönemlerinde parlementoda ele

ratejik alanda kendisini 
geliştirerek bu dengeyi sağ
lamak yoluna gideceğini de 
kaydetmiştir. (D.H.A)

— Alî AKGÜN — İmdat PELTEK

dış haberler
Mısır’da Bankacılık 
ve İktisadi durum

olduğu bir seçim döneminde günlerdir 
ormanlar yanıyor.

Orman Mühendistleri Odasının bası
na yaptığı açıklamaya göre son iki ayda 
376 orman yangını olmuş, ve 4 bin 723 
hektarlık orman yanmıştır.

Anayasamızın 131. Maddesi orman
ların korunması ve bu sahaların geliş
tirilmesi görevini devlete yükümlü kıl? 
m.ştır Aynı maddenin son bendinde ise 
«Ormanların tahrib edilmesine yol açan

Mısırın iktisadi durumu ve 
Bankacılık hakkında yapılan 
bir araştırmanın özetini 
aşağıya veriyoruz.

Mısır’da kurulacak bir 
bankanın sermayesinin %5T 
inin bir Mısırlı ortağa ait 
olması gerekmektedir. Bu 
koşullar altında Mısır’da 
yabancı bankalarla müşterek 
olmak üzere üç banka ku-

Bunlar:
1. American Expres 

Bank ile kurulmuş olan 
İSKENDERİYE Bankası,

t 
î

Of Chicago, Banco Di Roma 
ve UBAF Lmt. ile kurulmuş 
olan MISIR BANKASI.'

3- The Case Manhutten 
Bank ile kurulmuş KAH İR E 
BANKASI.

Bardaya Bankası Kahi
re Bankası ile sermavesinin

Korutürk tarafından da veto edilmişti.
Orman Köylüsünü oy avcılığı ile 

ulusal varlıklarımızı yakmağa teşvik e- 
den siyasilerimiz bunu yapacaklarına 
yine bir anayasa ge'reği olan Orman 
köylülerinin yaşam koşullarını değiştir
melidirler. Bugün orman köylüsünün 
ürettiği odunu tüketen şehirli, kömürü 
ve ga/i daha tercih etmeğe başlamıştır. 
Orman köylüsü, üç beş tüccara köle 
edilmiştir. Kooperatifçiliğin Orman 
köylerine girmemesi nedeniyle aracılar 
yazın köylüye verdiği 3-5 bin hra ile 
krşın köylünün ürününü en azından

Orman köylüsü bu sömürü düzenin
de devamlı suça itilmektedir, köylü, ka
çağa gitmektedir. Köylü, orman açmak
tadır. Köylü orman yakmaktadır.

Ezilen orman köylüsü 'yasalardan 
ne denli korksada siyasilerin verdikleri 
ödünlerle ekmeğini yedikleri ormanı 
yakmaktadırlar. Bu yangınların hepsi İn 
seçimlerin yaklaştıkları döneme rastla
malar» tesadüf olamaz.

Orman Köylüsü 1961 Anayasamın 
önerdiği yaşam koşullarına kavuşunca 
ormanlarını gerçekten koruyacaktır.

r ozan varmış; 
ce gelir, 
ban gidermiş. 

; birimizin 
madı haberi.

Olsaydı haberimiz: 
Rastlardık o na 
Se lâm I aşırdık 
Sonra 
Davet ederdik ona..

Yerdi yemeğimizden» 
İçerdi kahvemizi 
Bir şeyler bulur 
Anlatırdı 
Belki güldürür;
Belki de ağlatıldı.

% 50 sini ortak olarak yal
nızca yabancı kur üzerinden 
işlem yapan bir ortak teşeb
büs kurmuştur. Manufactu- 
res Hannover Bankası ser
best bölgede ihracat banka
cılığı ile ilgilenen ilk yabancı 
bankadır.

Mısır'ın ödemeler den
gesi rakamlarında carî he
saplar açığınıuda 19.73 yı- 
hndakine göre iki kat ar
tarak 1,1/3 milyar dolan 
bulduğu görülmektedir. 1974 
de cari hesap açığı I milyar 
doları aşarak 1973 deki 947 
milyon dolar hesap açığının 
% 60 üzerinede ve 1972 
yılındakinin üç katını aşan 
bir sayıya ulaşmıştır.

Bu açık ve 1974 de 
hızlanan borç ödeme işlemi 
( 728 milyon dolar Mısır’ı 

1,1 Milyar dolar borçlanmaya 
şevketmiş böylece borçlar 
1975 deki seviyesinin % 62 
oranında üzerine çıkmıştır.

(APM)

FORD
“CİA çalışmalarına 
devam edecektir”.

VASHtNGTON Ameri
ka Birleşik devletleri Bşk- 
Gerald Ford Amerikanın 
güvenliği ve stratejik gücü
nün kaçınılmaz unsunları 
olan istihbarat örgütlerinin 

izin vermeceğini föylemiştir.
Başkan Ford, Ameri

kan televizyonuna verdiği 
demeçte, ülkesi ve Sovyet- 
ler Birliği arasındaki stra
tejik dengeyi korumakta 
kararlı olduğunu da bildir
miştir.

Agence Frence Press in 
haberine göre Başkan Ford 
bu dengenin yeni bir SALT 
anlaşmasıyla konmamama-
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YORUM 
askerî muhtıra verildi. Kapitalizm ! 
bu muhtıra dan çok totaliter bir 
rejim istiyordu. Gelecek bir totaliteri 
(baskı) rejim» kapitalizmi n en çok | 
arzuladığı bîr sistemdir.
1971 askeri muhtırası Türk demok
rasisinde yüz karası bir yer tutar. I 
Tarihe ara rejim »eya Faşist dönem | 
di ye geçecek olan bu devrede ger- i 
çek suçlular yerine gençler yargı- i 
tandı. Hiç bir gerekçe gösterilin e- 
den gazeteciler, yazarlar, öğret
menler, öğrenciler evlerinden top 
(anarak zindanlara atıldılar, ispanya 
daki Fdranko dönemini birkaç yıl 
da olsa Türkiye bu devrede yaşadı, 
ülkedeki bozukluğunu sanki üç genç I 
yaratmış gibi, bozuk kapitalist dü
zen yerine idam edildiler.

Bugün Ispanya’da da bozuk I 
düzene karşı gelen gençler

de Franka düzeni (Faşım z)
tarafından kurşuna dizildi. Dünya | 
şimdi Frankoyu katil olarak görüyor.. 
12 martta ülkeyi anarşik ortama 
itenler yerme gençleri öldürekle 
rin Franke dan ne farkları Var sanki. 
Gemlik sokak' arında, duvarlarında 
gördüğünüz «Xatil Ali Elverdi» sözü 
bundandır. İstanbul sokaklarında 
ve duvarlarında görülen «Katil 
Türün» sözü bandandır, Şimdi bu 
insan kasapları sermaye sınıfının 
temsilcileriyle el ele meclise geti- 
lerek, sermayece ödüllendirilmek 
isteniyor. Hiç bir siyasa! yaşantısı 
almayan elverdi Bursa ilinde liste • 
beş; ytp‘ Yıllardır partisine hiz
met etmiş Dalkırandı bile harcadı
lar. Elverdi gibi kişiler parieman- 
tada olduğu müdetee ülkede hiçbir 
zaman huzur almaz, Sandık başına 
giderken düşünelim ve sermaye 
kuklalarına oyumuzu vermeyelim.

Partilerin Açık Hava
Toplantıları
Saptandı

İlçe Seçim Kurulu yaptığı 
toplantı da siyasi partilerin ilçe 
içinde yapacakları açık haya 
toplantıları için kura çekilmiştir.

İlçe seçim Kurulunda alı
nan karara göre siyasi partiler 
günde birer buçuk saat ko
nuşabileceklerdir.
21 Eylül gününden ihtibaren 
proghmlanan konuşmalar 
için bugüne kadar hiçbir siyasi 
parti konuşma yapmamıştır. 
Önümüzdeki günlerde başla- 
’yacağı sanılan açık hava ko
nuşmaların da siyâsi partiler 
şu saat sırasına göre konuşa
caklardır.-

9.30 - 11.oo
11.oo - 12.30
12.3C - 14.oo
14.oo | 15.30

15.30 - 17.oo

4 I 10 / 975

D.P
MSP
MHP
AP
CHP

5 / 10 / 975

D.P.
M.H.P.
C.H.P.
M.S.P.
A.P.

6 / 10 / 975

D.P.
M H.P.
M.S.P.
C.H.P.
A.P.

7/10/975

C.H.P.
M.H.P.
M.S.P.
A.P
D.P.

8/10/975

A.P.
M.S.P.
M.H.P.
C.H.P.
D.P.

9/10/975

A.P.
M.S.P.
D.P.
M.H.P.
C.H.P.

10 / 10 / 975 Ücretsiz Gece
M.H.P
C.H.P, Kurstan Açılıyor
D.P. İlçemiz Hak Mar-
M.S.P. kezi Müdürlüğünce IfcokMİM
A.r. diandan brSreceklere paras?
11 / 10 / 975 gece kursian açrfacağı oğR

D.P.
nâmtşur

10-19 Ekim tarihleri
C.H.P. sında açılacak olan uçretsa
M.H P. okuma yazma kurslar için ka-
A P. yular Halk eğitim mark er Mu-
M S,P. dürlüğûnde başlamıştır.

Ilköğrefimde Atamalar
Bedriye Güneş Umurbey K Öğ. <r < « «
Vildan Atar a a « < « « <
Ahmet Köse Bu. Pınarh K. II Eylül « «
Ahmet Aksoy İznik Ömerli K. « « « «

Semra Yalçınoz Qrh. Merkez ok Umurbey Kö. Ok. 
Nilüfer Ekin Zong. Çaycuma Ok. K Kumla <« 
Lokman Budak Orhaneli Kınık < Armutlu « «
Ümran İmren Erzin.Terman « AAuratoba « e
H. Hüseyin Baybörü Ark Haymana < Şahinyurdu « « 
Ümmühan « « < « < < «
Hanifi Gür Akyazı Karabürçek Kö. Şükriye kö ok 
Musa Arsak Orhaneli Fevziyo Kö. Ok.
Seyfi Şimşek İnegöl Fist klı ♦ a
İzzet Hongur Yenişehir Selimiye » f

Küçük Kamla Belediye Kına Derneği 
ANA I Ü l üâB

Derneğin Adı ve Merkezi. Madde 1. Derneğin Adı Küçük Kumla Belediye Kurma 
Dernaği Merkezi K. Kumla Muhtarlık Dairesi. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı. Madde 2. Kumlaya Belediye Kurulması iÇ»n Çalışmak Belediye 
Kurulduktan Sonra Genel Kurulca derdeğin Feshine K-rar V< r*ne. Derneğin Siy asetle 
Hiç bir ilgisi Yoktur.

Madde 3. Dernek Bu amacını Gerçekleştirmek i ;in, Kaymakamlık, ilayet ve bütün 
bakanlıklarla temas ederek Gemlik. Küçük Kumlaya, Belediye kurulması için teşebbüs 
ierde Bulunmak üyelerin Belediyeden beklenilen hizmetlerden faydalanması için gay
retler sarf etmekten ibaretdir.

Üyelik Girme Çıkma Çıkarılma.
Madde .4, Gemlik Küçük Kumlada ikamet eden 18. yaşını bitirmiş olmaları şartdır.

a) Derneğe Girmek Serbestir. dernekden temin edilecek giriş Beyannamesini 
doldurup imza etmek girişde 10. Lira ödemek. Ve senede 12 lira derneğe aidat ve
receğine teahhüt etmek. Derneğe giriş idare heyeti kararıyla tamam olur-

b) Dernekden çıkmak için dernek idare kuruluna verecekleri istifa dilekçesiyle 
tamam olur. Bu gibiler birikmiş aidatlarını ödemek mecburiyetindeler.

Aşağıdaki durumlar üyelerin dernek üyeliğinden çıkarılmasını gereklidir.
1 * Derneğe aidatını ödememek
2 - Kamu haklarından yasaklananlar.
3 * Dernek Kanunun 35,36.37. Ve diğer maddelerinde belirtilen yasaklara uymamak. 

Yukarıda belirtilen halleri görülen yasaklara uymayanlar. Dernek yönetim kurulunun 
kararıyla üyelikten çıkarılır. Çıkarılan üyeler denek genel kuruluna müracaat etmek 
salahiyetine sahiptir genel kurulun.

Madde 5, Derneğin organları şunlardır.
•) Dernek genel kurulu. — b) Başkan. Ve yönetim kurulu. — c) Dernek denetleme 
kurulu. — d) Dernek onur kurulu.

Madde 6, Dernek genel kurula derneğin enyetkili organıdır. Genel kurul hervol 
•eak ilk yarında dernek yönetim kurulunun belirteceği yerde gün ve aaatde gündem 
•serine toplanır. Devamı gelecek sayıda.

3, Kattan Düşen 
Çocuk Öldü

Demirsubası Mahallesi 
Semerciler yokuşundaki Mut- 
manlar apartmanın üçüncü 
katından düşen iki yaşındaki 
çocuk ölmüştür.

Annesinin yemek yapmak
la olduğu bir sırada sekiye 
çıkan ve açık pencereden sar
kan Aykut Baybay adlı 2 ya
şındaki çocuk üçüncü kattan 
sokağa düşerek ölmüştür

Çocuğunu kaybeder, an
ne sin r kilizleri geçirerek ken
dim evin merdivenlerinden a- 
şağı atmış ağır yaralı şekilde 
hastahaneye kaldnlmıştırr

i

Seçim
Kartlarındaki
Yalnışlıklar
Düzeltiliyor

Seçim Kütüklerine ya’ıış 
yazılmış çemenlerin belirli sû
rede askıya çıkarıl ilan 1 stefere 
itiıaz etmedikleri için ya*nııs 
gönderilen kartların düzelt
mesi için ilçe seçkn kurulunca 
Seçim Bürosu şef Hain kor

kusuz görevi epdiriknşti.
Kan ar ~da irsim oian 

seçmenle, n en ksa za
manda Seçim Bürosu Şefiği
ne başvurmaları Ktenmektees’.

fikim ne ödedi 1
İsmail Yıldız 
Mehmet Kıtay 
Ali Sönmez 
Coşkun Güneş 
Mezih Dimili

Bevarr.ıae Vcnreısİ!
Küfeci

Abdullah Öztemis Doktor
Yusuf Kuyucu Eczacı
Mehmet Başaran Nak

1I6S0.—

taş. Müth. BrvasaıaM* vtrEje'

Ahmet Ruhi Türkan İn*- Met
33W —

19975.—
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Mo inşaatçı ve Soğuk
Demirciler

* DİKKAT *
BORU-SAN PROFİL

ACILIYORUZ

IUı
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Gemlik Belediye Başkanlığından
1- Belediyemiz E.S.O. işletmesine 3000 metre S

6 atmosfer tazyike dayanıklı 400 mm P.V.C. S 
pilâstik borular şartnamesi dahilinde satın alınacaktır. $

- 2- Boru bedelleri 1,650,000.- lira olup, muvakkat g 
teminatı 63, 250.- liradır.

- 3- ihaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden S 
3 gün evvelinden müracatla iştirak belgesi almaları S 
gereklidir.

4- İhalesi 17 Ekim 1975 cuma günü saat 15 ! 
de encümen huzurunda yapılacaktır.

5- Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. T

10X10X1
20X10X1
30X10X1
30X20X1

3.50
4.50
5.00
6.25

30x30x1 ==
2ox4ox1.2 = 
25x40x1,2 
4ox4ox2 —

8.10
9.oo

1o.65
16.1 o

En İçtenlikle Bayramınızı Kutlar, Esenlikler dileriz

HOIEL TERME
Sayın Qemlik’tilerin Bayramını Kutlar, 

işlerinde başarılar diler.

Tel : 4oo—6oo—73o

ALTAN TİCARET - TEL : 281 - No. 49 GEMLİK

Not : Pazar Pazartesi ve salı geceleri 
Mü±ik - Dans Eğlence

fi
§ wI

asa ser»: rs^aı s&aştesa s»E36«aa 8n iyi dileklerle bayramınızı kutlar, 
esenlikler dilerim. nö

Sayın Qemlik’tilerin Bayramlarını kutlar, 
“Demokratik, özgür ve Sosyal Anayasa düzeni içinde ak günler diler.

Not : Bayramın ikinci günü parti lokalinde saat 14.00 ile 
16.00 arasında bayramlaşma yapılacaktır.

S Şoför ve Otomobilci meslekdaşlarımızın Bayramını kutlar
M işlerinde başarılar dileriz. ||j

■ Gemlik £

Şoför ve otomobilciler Derneği
Yönetim Kurulu g|)

MhBiOiWL'-iwr]E^L~ı>^r'n*ıi'nıııınınırıiı ıını ıı mı tttu ittii o o ırn ıı

* Satılık Bisiklet Ş
■

Dursun Becerikli 
Karadeniz Çini San.

ADRES : Zeytinhali Tel. 572

Bayramınızı kutlar. Hayırlı işler dileriz

*1:

Ahmet — Esat COŞKUN
Tel : 263 GEMLİK tit

Coşkunlar 
Ticaret

Müracaat : Tel. 797 - 873 GEMLİK

En içten dileklerle Bayramınızı kutlar. H
** İşlerinizde başaniar dileriz.

&
g TOSAN Teneke Fab.
M MEHMET YAŞAR VE ORTAKLARI

■ TEL : 748 — GEMLİK
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Yann bütün yurtta yapı
lacak. Cumhuri /et Senatosu 
üçte bir yenileme ve milletve
kili ara seçimleri için yurttaşlar 
sardık başına gideceklerdir.

MC Hükümetinin deva
mını veya yıkılmasını oltaya 
çıkaracak olan 12 Ekim seçim
lerine vurvtaşlann rahbet ede
ceği sanılmaktadır.

Seçimlerin yapılmasına bir

Seçimlerde CHP 
başa güreşiyor

gün kala siyasi partilerin pro- 
baganda konuşmaları da devam 
etmiştir. Bu arada bilhassa 
bugün hükümet olan ve MC 
yi oluşturan partilerin birbir
lerine karşı sert suçlamalarda 
bulunması dikkati çekmiştir.

Kırıkkale’de konuşan MSP 
Genel Başkanı Erbakan, AP 
nin başında jandarma gibi 
beklediklerini öne sürerek'1 AP

A.P. yine başaltında 
güreşecek

refahı köye değil, Hilton ote
linde beşhin liralık içki içene 
götürür” demiş MHP Genel 
Başkanı Türkeş ise Kayseri’de 
yaptığı konuşmada AP, Tür
kiye yi ABD satmakla suç
lamıştır.

Bu nedenle MC Hükeme-
tinin yarınki seçimlerden kı- 
sabir zaman sonra yıkılacağı 
sanılmaktadır.

Kısc Kısa Bayramın 3. Günü Çıkan
Yangında Üç Ev YANDI

Küçük Kumla köyünde 

Norton Yılmaz (22) adlı 

evli genç bir kadın aile 

geçimsizliği yüzünden tarım 

,lâcı içerek intihara kalkış
mış ve tedavi için kaldırıl
dığı devlet hastanesinde 
dün ölmüştür.

Perşembe akşamı Balık-

pazar kahvehanesinde ko
nuşan eskî DP milletvekili 
Ağab E rozan, arifi bozulunca 

dinleyicilere sigaranın zararları 

hakkında uzun bir söylev çek- 
6,

Sigara ile seçim konuş- 
rr asının ne ilişkisi var demeyin 

par çilerin halkı düşünmesin 
den bu . ,1

Gemlik Adliye İcra ve I 
mahkeme kelemleri yıllık [ 

tefdşl yapıldı.
Adalet baş Müfettişi | 

Mehmet KOçühgüzel bir 
haftadır edliyede teftişlerini 
sürdürmekteydi.

ilçemiz Hamidiye Mahal
lesi, Ihlamur sokağında bayra
mın son günü çıkan yangında 
üç ev yandı.

Dursun Kahraman adlı 
şahsın evinin banyosundaki 

bütangez tüpünden çıktığı 
sanılan yangın bir anda evdeki 
15 teneke zeytinyağına da 
sirayet edince birden büyümüş

Oılorımııı taO Mmhaî
12. Ekim. 1975 Pazar 

günü yapılacak olan C. Se
natörü ve Milletvekili ara 
seçiminde oylarımızı nKİ'- 
daki şekilde kullandım

I- 12. Ekim. 1975 Pazar 
günü seçmen kartınızı ala
rak kartta numarası yazılı 
olan sandığa gidiniz.

2- Seçmen kartınızı san
dık kurulu başkanına veriniz.

3- Sandık kurulundan 
önce C, Senatosuna alt zarfı 
birleşik oy pusulasını ve 
EVET mührünü alarak C. 
Senatosuna ait kapalı oy 
verme yerine gidiniz.

4- Hangi partiye ay ve
recektiniz birleşik oy pusu

ve ev kısa bir süre içinde 
tamamen yanmıştır. Yangına 
zamanında yetişen itfaiyenin 
tüm çabalarına karşı yanan 
evin bitişiğindeki Şaban Er 
Haşan Kahramanca ait evlerin 

çatıları da tutuşmuştur.
Bir evin tamamen, iki evin de 
kısmen yanmasına neden olan 
yangında 150 bin liralık maddi 
kayıbın olduğu sanılmaktadır.

lasındaki o bölümün içinde 
bulunan yuvarlağa EVET 
mührünü basınız.

5 Birleşik oy pusulasını 
katlayıp zarfa koyunuz, zar
fı kapatınız ve sandığa gi
derek kendi elinizle atınız.

6- EVET mührünü baş
kana teslim ediniz ve seç
men listesindeki isminizin 
karşısına İmzanızı atınız.

7- İkinci İşlem olarak bu 
defa milletvekili seçimine 
alt zarfı, birleşik oy pusu
lasını ve EVET mührünü a* 
larak milletvekili seçimine 
alt kapalı oy verme yerine 
gidiniz.

g- Hangi partiye oy ve-

Dinamitle Balık
AVLAÎilYOB

Gemlik kıyılarında dina
mitle balık avlandığı öğrenil
miştir.

Narlı Köyü kıyılarında 
yapıldığı görülen dinamitle 
balik avcılığıyla yüzlerce 
Karagöz balığı öldürülmüştür. 
Görgü tanıklarının belirttiğine 
göre avcılık gece yapılmakladır

Su Ürünleri Yasasına ay
kırı olarak yapılan kaçak av
cılıkta dinamit kullanılmakta
dır. Bu nedenle balık türleri ! 
yumurtalarıyla yok olmaktadır, i

İdris YAVUZ
İlçe Seçim Kurulu Üyesi 

recekseniz birleşik oy pusu- , 
fasındaki o bölümün içinde 
bulunan yuvarlağa EVET 
mührünü basınız.

9- Birleşik oy pusulasını j 
katlayıp zarfa koyunuz, zar
fı kapatıp sandığa gidiniz 
ve kendi elinizle sandığ atı
nız.

10- EVET mührünü baş- ■ 
kana teslim ediniz. Seçmen 
listesindeki isminizin karşı
sına imzanızl atarer seçmen 
kartınız! alınız ve sandık I 
alanını terk ©diniz.

II-Sandık alanı 100 
metredir. Burada asla pro- I 
paganda yapmayınız. Sandık | 
alanına resmi kıyafetle gir- ] 
meyiniz. D. S. 4 de

A, Elverdi 
Demirel’i Yolsuzluk 
Yapmakla Suçladı

Bursa A.P. Milletvekil a- 
dayt emekli tuğgeneral Ali El
verdi. 1 nolu Askeri Mahkeme 
Başkanıyken Deniz Gezmiş, Yu
suf Aslan ve Hüseyin İran'ın İ- 
dam kararlarında ülkeyi bu or
tama getirdiği için Demirel’i 
Kardeşlerini ve Mıgırdıç Şelleı- 
yan'ı yolsuzluk yapmakla suçla
mıştı.

Ölüm ceza-annın gere1- çeii 
kararlarının bulunduğu raporun 
10 ve 11. sayfalarında şöyle de
nilmektedir.

«Ekonomik sıkıntı politik, 
tutarsızlık, 26 milyonluk bira
der yolsuzluğu söylenti ve çal
kantılarının ve şayialarının gûm 
■sığına çıkması yolundaki çaba
ların ba'talanmas engellenme 
si yolundaki ayak oyaetar* eş
leştiril dikten sonra A.*. s*wf 
çelişki'eri, sosyal a;a>t sîkeîe- 
rini zedeleyici intiba ve kana
ati yaratan şeiiefyan ortakMds- 
rt ve bu konuda adalet cihazı
nı şaibe alticda kzijaH ve kit
lesel öfkeyi tahrik eden emek
siz kazanç, vurgun ve devlet e- 
liyle fert zengin etmek peHCb- 
kasının yürütücüsü olarak nite- 
lendirm ektedir.

Aynı raporda anaya
sası Elverdi taruhndan ov»*- 
mekte ve 27 Mayıs Devril nyte 
birlikte 1*61 Aı ayasası ülkede 
« Devrim Çığın» açtığı r^îr- 
tilmektedir.

Elverdi şimdi A.P. saUaru»- 
da Demlrel'le beraber <r* >61 
Anayasasına karşı olars’ rrdl- 
se girmeye çalışıyor.
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i AMBARGO ve SEÇİMLER
taCan

© ————————

ABD nin Türkiye'ye uyguladığı silah 
o ambargosu koşullu olarak kaldırıldı. Bu- 
• na sevinmemiz mi yoksa üzülmemiz 
• mi gerekli durup düşünmeliyiz.

Kendi paramızla satın almak istedi- 
o ğimiz silahları ABD-paramızı aldığı hal- 
5 de*bize vermemiştir. ABD ne paramızı, 
o nede silahlan vermiyerek ülkemize sözde 
o Ambargo uygulamıştır. Oysa buna Am- 
o bargodeğil. Korsanlık, Dolandırıcılık de- 
» nir. ©
• Düşünmemiz gerekli önemli nokta- 
| lardan bîri de ordumuz için gerekli si- 
0 lahların bir ülkeden alınmasıdır. Durum 
© böyle olunca Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
e vurucu silah gücü yalnız ABD den sağ- 
• Sanmaktadır. Bu ise Türk Ulusunun as- 
©
• kerı alanda da bağımlı olduğunu gös- 
J terir. Ekonomik olanda çeşitli montaj 
® sanayii ile, borçlanmalarla, ağır sanayii 
2 ile bağımlı oluşumuz yetmezmiş gibi 
© Türk halkının varlığının koruyucusu si- 
o lahlı kuvvetler de uyducu politikacılarca 
• bağımlı kılınmıştır.

Şimdi Amerika parasını peşin öde-

6
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ÇÜRÜYEN MİLLİ SERVET
Tefecilere Terkedilen Yağlık Zeytin Müstahsili

S şullu. Ne diyor Amerika: 1- Türkiye bu 
• silahlan yalnız NATO amaçları içinde 
• kullanacak. Yani Yunanistanla aranız 
? açılınca kullanmayacaksınız. 2- Haşhaş 
* ekimini Amerikan meclislerinin isteği 
• doğrultusunda uygulayacak- Yani bize 
© haşhaş ekilmesin derlerse ekmiyeceğiz. 
g Ekin derlerse ekeceğiz. 3- Kıbrıs pobti- 
g kasında yumuşama yapalacak. Yani; 
® Kıbrısta bazı yerleri Rumlara bırakacağız.

Beyle koşul ar ancak uydu (bağımlı) 
• devletlere uygulanır. Bir kez ABD Tür- 
• kiyeye bağışta bulunmuyor. Parasıyla

aldığı silahları veriyor. Ama uyducu 
yöneticiler başka oldukça Mustafa Ke
mal'in Türk Ulusuna kazandırdığı ger
çekten tam bağımsız Türkiye emperya
list ülkelerle bu tür alış veriş yapar du
ruma getirilmiştir. Yani ülke dışa karşı 
bağımlı olmuştur.

Amerikanın ambargoyu koşullu ola
rak kaldırmasının nedenlerinden biri da 
yarın yapılacak seçimleri etkilemektir, 
Dış politikada tam başarısızlığa uğrayan 
MC hükümeti ve onun başının dış po
litika uyguladıkları bağ.mlılık Amerikan 
çıkarları ve emperyalizmi doğrultusun
dadır. Bu nedenle başarısızlıkların am- 
borgonun kaldırılmasıyla örtüleceği sa
nılıyor ama Türk halkı ambargonun 
har gi koşullarda kalktığını biliyor ve 
yarın sandık başına bu bilinçle giderek, 
ulusal çıkarlarımıza ters düşenlere ge
reken dersi verecektir.
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Bölgemiz her ne kadar sofra zeytini 
üretmekte ise de çiftçimiz teknik yön
den çok süratli gelişmekte zeytinlikleri
ne gübre, toprak işçiliği, yerine göre sula 
ma, ilaç mücadelesini, Tarım tekniğinin 
eınretiği şekilde yapmaktadır Bu tür 
bakım neticesinde bölgemizde zeytin üre 
timi dört sene zarfında % 600 artış 
kaydetmiş, önümüzdeki yıllarda bu artış 
çok daha da fazla olacaktır. Çünkü dikim 
sahalarıda çok süratle gelişmektedir. Bu 
bakımdan iyi bakım neticesinde bol mah 
sul olduğu yıllarda haliyle yağlık zeytiu 
de çok olmaktadır.

Marmara Birlik Zeytiu Kooperatifi 
yağlık zeytinde mubayaa etmesi gerek
mektedir. Elinde İmkanları vardır. Ta- 
riş Kooperatifi, kuru üzüm, kuru incir 
pamuk zeytin daha bunlara benzer bir 
çok tarım ürünleri mubayaa etmek sure 
tiyle çifçiye ve üretici halkada hiz
met ettiği takdiri sayan gerçek olup bi 
zim Marmara Birliğin elinde imkanları 
vardır Gemlikt’te zeytinyağı fabri
kası mevcuttur. Bu bir milli servettir. 
Her yerde konuşuluyor süratli sanayileş 
mekten bahsediliyor. Ama ne yazıkki 
elde mevcut kurulmuşları dahi çabştıra 
mamanın acısını çiftçi üretici halk 
memleket Olarak çekmekteyiz.

Oysa Marmara Bölgesinde yağlık zeytiu 
ticaretini birkaç tane açıkgöz merhamet 
siz kişi elinde tutmaktadır.

Memleketimizin şartları bizi süratle 
koperatifleşmeye zorladığı gibi koopera
tifler olarak çifçimizin ürettiği tarım ü-

rünlerini kooperatiflerin mubayaa etme 
si amacı doğrultusunda gö
revidir.

Yağlık Zeytin Marmara Birliğin al
ması değerlendirmesi onun asli görevi 
doğrultusundadır.

2 senedir yazar çizeriz isteriz fakat 
bir netice alamayız.

Zeytinyağı bugün zeytinden daha 
kıymetlidir. Elde mevcut temiz zevtin- 
yağ stoklandığı taktirde iç piyasa ve 
gerek gerekse dış piyasalarda hemen 
çok kısa zamanda pazarlamak mümkün 
dür.

Yağlık zeytinler toplantıya başlamış 
tır. Teknik bakım neticesinde zeytinle
rin temizliği yağlarıda (ok temiz olarak 
çıkmaktadır. Asitleri düşüktür.)

Mudanyada yağlık zeytini esas fıatı 
nı bir kişi tayin eder ve istedikleri gi
bi alırlar Marmara Birlik yöneticileri bi 
raz daha gafletten uyanıp gerçek taba
na çiftçiye yönelip Çiftçimizin çok sü
ratli gelişimine ayak uydurmaları görev 
leri olduğunu hatırlatır. Hiç zaman kay 
betmedeu Marmara Bölgesi Zeytin müs
tahsillerin yağlık zeytinlerini de muba
yaa etmesini kendilerine çiftçilerimizin 
köylerde yaptığımız geziler neticesinde 
zeytinde zeytin üreticisi çifçilerin istek
leri olduğunu hatırlatarak ilgili idare 
ve hükümet yetkilileriniude bizim bu 
gerçeekç.i teklifimize eğilmelerini bekle
mek hakkımızdır.

dış haberler
! Petrol Savaşı

LOS ANGELOS - Occi- 
j dental Petroleum şirketi 

Libya hükümetinde bulunan 
230 Amerikan vatandaşının 
bu hükümet tarafından Lib- 
yadan ayrılmalarına müsade 
vermediği böylecede rehin 
tuttuğunu bildirmektedir.

j Occidental Petroleum 
I şirketi Libyada faaliyet gös

termektedir. Hafta başlarında 
bu şirkette çalışan persone
lin sayılan 520 yi bulmak
tadır.
Libya Hükümeti bu persone
le çıkış vezesi vermeyi dur- 

: durmuştur,

Tine verilen habere göre 
Libya Hükümeti, Occiden
tal Petroleum şirketinin 
Zetina limanındaki termi
tinden tankerlerle petrol sev- 
kiyatını durdurmuştur.

Franko Rejimi Avp.
Konseyinde Kınandı

STRAZBURG (APM) 
Avrupa Konseyinin Parla
mentosunun Sonbahar top
lantı dönemi 1 Ekim tari
hinde başlamıştır. Konse
yin iik günkü toplantısın
da Franko rejimi kınanmış 
toplantıda 18 üye ülkeye

mensup 33 parlamenter söz 
alarak, İspanvada son güa 
lerde yapılan insanlık dışı
idamlar sert bir dille eles 
tirilmiştir. Ispanya bir Av
rupa ülkesi olmakla bera
ber 18 üyeli Avrupa Kon
seyine üye değildir.

İspanyadaki son olay 
nedeniyle Atina. Madrid- 
deki elçisini geri çekmiştir. 
Türkiyenin izleyeceği tu
tum. Avrupa Konseyinde 
merak konusudur. İspanya
nın Franko rejimi Avrupa 
Konseyinden başka bir çok 
uluslararası kuruluşlarla da 
kınanmaktadır.
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Küçük Kumlu Belediye tesis Bemeğl 
ili îÜ I ü6 0

Geçen Sayıdan Devam
a) Dernek genel kurulu aidatlarım ödemiş üyelerden kurulur. Genel kurulda her 

üyenin bir oy hakkı vardır. Karar salt yoğunlukla alınır. Çalışma raporu ve hesap 
pılançoları, genel kurula sunulur, b) Dernek Yönetim kurulu üyelerin listesini çıka
rarak genel kurula iştirak edenlere imza ettirilir, c) Genel kurul Dernekler kanunu 
18 Maddesine göre ve 19 maddesine hareket edilir.

ç) Toplantı yeri Dernekler kanununun 20 maddesine göre Hareket Edilir.
d) Toplantının yapılış tarzı. Dernekler Kanunun 22 nci Maddesine göre yapılır.
e) Toplantıda görüşülecek hususlar. Dernekler .kanunun 23 ncü maddesine göre 

hareket edilir, f) Genel kurulunun görev yetkileri Dernekler Kanununun 24 madde
sine göre hareket edilir.

Madde 6- Yönetim kurulunun teşekkül tarzı.
m) Yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden teşekkül eder genel kurulca gizli 

oyla seçilir. Dernek başkanı tek derece ile seçilir.
b) Yönetim kurulu Dernekler kanunun 25. ve 26 ncı maddelerine göre hareket edi

lir.
Denetleme Kurulu teşkili ve Görevleri
Madde 7- Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedekten teşekkül eder. Seçimler Genel 

Kurulca Gizli oyla yapılır. Denetim kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Dene
tim kurulu her zaman demeği denetler denetime göre hareket eder. Denetim kurulu 
Demekler kanunun 27 maddesine göre hareket eder.

Demek Onur Kurulu Seçimi görev ve yetkileri
Madde 8) Genel Kurulca Gizli Oyla 3 Asil ve 3 yedek onur kuruluna seçilir 

onur kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Yönetim kurulunca Havale edilen 
çıkarma teklifleri Demekler kanununa göre üyeleri cezalandırır..

Madde 9- Yönetim Kurulu Genel kurulca seçildikten sonra kendi aralarından 
bir başkan vekili bir sekreter bir Mali sekreter seçerler sarflar yönetim kurulu kara 
nyla olu müstacel hallerde başkan (500) liraya kadar evrakı müsbitesine göre sarf 
eder ve ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlar. Ve diğer kanuni yetkilerini 
kollanır.

Organlara Seçilenlerin idareye bildirilmesi
Madde 10) Yönetim Kurulu dernekler Kanunun 28 nci maddesine göre Hareket 

eder.
Derneğin Gelirleri Şunlardan ibarettir.
Madde 11 — a.) üyelerden alman giriş ile aidat — b) Hertürlü ve bağışlar — c) 

Musa m ere ve piyango, bağışlardan ibaret.
Dernek yönetim kurulunun tutacağı defterler.
Madde 12 — a) üye kayıt defteri. — b) Üyelik fiş dosyası. — c) Karar defteri, 

ç) Gelen ne giden evrak kayıt defteri. — d) Demirbaş eşya defteri. — e) Gelir ve gi
der defterî. — f) Bütçe ve bilanço kesin hesap defteri. — g) Gelir makbuzları nu
maralı- — h) Kasa defteri. Dernekler kanunu gereğince tutulacak tüm defterler.

Demeğin feshi ve kapatılması.
Madde 13 — Demeğin kapatılmasına karar vermek için genci kuru! toplantısın

da uv elerin uçde ikisinin hazır bulunması şarttır, ilk toplantıda çoğunluk elde edil
mezse ikinci toplantı gelenlerle yapılır. Ancak her iki halde kapatma kararı katılan 
üye sayısının üçde ikisinin oyu ile karar verilir, derneğin feshi yönetim kurulu tara
fından 5 gün içinde en büyük mülkiye amirine bildirilir yazı ile mevcut para ve 
eşyalarla Her türlü mallar feshe karar veren kurulca seçilecek bir komisyondan hâ
zineye devredilir.

Madde 14 — Tüzük değişikliği genel kurula katılan üye sayısının üçde ikisinin 
kabul oyu ile yapılabilir.

Madde 15 — Dernek Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü haller
de yahut üyelerden 5 de birininin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel 
kurullar derntkJer kanunu gerekince yapılır.

Madde 16 — Dernek başkanı Yönetim kurulu Denetim kurulu Onur kurulu se- 
çimlen iki genedir dernek yönetim kurulu onur kurulu toplantıları ekseriyetle topla 
flır ekseriyetle karar verir.

Madde 17 — Genel Knrûl toplamncaya kadar ilk Yönetim Kuruluna. 1. Vedat 
Çırpan, 2. Yüksel Yıldırım, 3, Kerim Dinçer. 4. Kadir Kaldırım. 5 Kemal Türe 6. 
Erol Güler, 7, Hakkı Şeker seçilmişlerdir.

Madde )8 — Denetim Kuruluna, 1, Haşan Kaygısız. 2, Muhittin Kozlu 3. Meh
met Aralan mekik, seçilmişlerdir.

Madde Î9 — Onar Kuruluna. I, İsmet Dur, 2. Haydar Yıldırım. 3. Kemal Ko
nak, seçilmişlerdir,

Madde 20 — Dernek Genel Korulu, Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Denetim 
Knmîu Dernekler Kanunu, Medeni kanunun verdiği yetkileri kullanırlar.

Denek tüzüğü 20 maddeden ibaret olduğu aşağıdaki eşhas tarafından kurulduğu

I Halil oğiu Vedat ÇIRPAN 1341 tüccar Gemlik Kumla 
2- Cafer « Yüksel YILDIRIM 1943 < «
3- Mustafa « Kerim DÎNÇER 1317 « «
4- Abdullah «Kadir YILDIRIM 1934 « «
5- Nazım f( Kemal TÜRE 1933 Zeytinci « •
6- Mehmet « Erol GÜLER 1941 Gazeteci «
7- Mehmet « Haşan KAYGISIZ 1329 Zeytinci »

Madde 21 — Derneğin Merkezi Küçük Kunda Muh
tarlığı dairesi bu yer yönetim kurulu karanvla de ıştire 
bilinir. Derneğin çalışma sahası Gemlik Küçük Kumla 
Köy hudutları dahilidir.

BİTTİ

9 kim ne öde:di
İbrahim Dönertaş Pansiyon İşlet. 240.—
Şefik Konca Elektrik Mal. 7725.—
Danış Yaşabey Ekmek İmali 9140.—
Aydın San Nakliyeci 34585.—
Kemal Konak Zeytinci 4233.—
Ali Fidan y 3005.—
Haşan Kiremitçi Noter 64630.—
Ali Tanverdi Süt İmali 2155.—
Nurettin Gürel Zey. Tic. 1765,—
Talat Şendi! Tuhafiyeci Vergisiz
Cahit Aytaç Berber 1000.—
Kamil Yazgül Kahveci 2605.—
B. Cahil Açıkalın Zey. Tic. 980.—
Necati Kaya » > 28180.—
Veysel Ozmen Tuhafiyeci 3340.—
Ali Güney Terzi 985.—
Melek Dinç Müstahsil 3947.—
Fatma Derince Yağhaneci Beyanname A er.
Nurettin Dinç Müstahsil 3605.—
Hüseyin Dinç » 3665—
Şerafettin Dinç » 3710.—
Ahmet Dinç » 3500.—
Ömer Çoşkun Zey. Tic. 135.—
Doğan Malgil Gazete Mat. 2660.—
Haşim Acar Fırıncı 1300.—
Mustafa Kesici Zeytin Tic. 4480.—
Gürel Yazıcı înş. Mütaidi. Metrah Beyan tetmemiştir
Kadir Kavrak Nak. Sinama İş.
Ahmet Danış Kahveci 16S5.—
Hüseyin Çelik « 4505 —-
Auınet öziüık Tuıhalivccı Bevanname ve:rzı< ■ .i
Mahmut Demir Nakliveci. Müs. « <
İzzettin Dinçer Lokanta İş Verpsiz
Mustafa Sabri ozçöl S. Muhasip “ c__

Mehmet Kaygısız Pansiyon İş. Vergisiz
Haydar Yıldırım * 3675.—
Fatma Yazıcı ar 9* Vergisiz
Kamil Sert&aya İnşaat Müt. 193 u.
İbrahim Balaban Mey. îş —
Necip Yravuz Beyanname vermiştir.
Osman Ekinci
Hüseyin Çakır Zirai İlaç Tic. 5205.—
Cayide Kavlak G.M. Serv. İradı 2547.—
Hakkı Mandıracı Otel îş. 795 —
Mehmet Ozgençil Halıcı 3465.—
Erdal Fil} os Kaynakçı Vergisiz
Musa Al ıkJi veci 8'30.—
Hüseyin Özçakır Zey. ve înş. Müt. 6430.—

Turgut Özden •« « 6255.—
M. Ali Fidancı Gazino İş. 280.—
Salih Ankan Yahaneci 390—
Orhan Ankan 180.—
Ahmet Bıyıklı Meyhane îş- 1115.—
Haşan binç Bakkal Tekel Bayi 2497 —
Burhan Ankan Yağhaneci ıieo—
Bekir Temel Zey. Ticareti 1700.—
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İLİN
Gemlik Belediye Başkanlığından
1» Belediyemiz E.S.O. işletmesine 3000 metre 

6 atmosfer tazyike dayanıklı 400 mm P.V.C. 
pilfistik borular şartnamesi dahilinde satın alınacaktır.

2- Boru bedelleri 1,650,000.- lira olup, muvakkat 
teminatı 63, 250.- liradır,

3- İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden 
3 giin evvelinden müracatla iştirak belgesi almaları 
gereklidir,

4- İhalesi 17 Ekim 1975 cuma günü saat 15 
de encümen huzurunda yapılacaktır.

5* Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ffi

IORHANGAZİ TOPRAK SANAYİİ
| |
H HER İNŞAATTA GÜVENLE ||
Ol KULLANABİLECEĞİNİZ EMSALLE- fâ
M RİNDEN ÜSTÜN DELİKLİ M
İ (REKS) TUĞLA g

S Tel : Büro 95 Fab : 153. ORHANGAZİ 8 

Not : Tuğlalar İnşaata teslim edilir.

951 Yüklevici
<KEPÇE>

KİRAYA VERİLİR
ORHANGAZİ

inşaatçı ve Soğuk
Demirciler
* RİKKAT *

BORU

AÇILIYORUZ
1CXCX1

20X10X1
30X10X1
30X20X1

3 50 
4.50 
5.00 
6.25

30x30x1
2ox4ox1.2 
25x40x1,2 
4ox4ox2

8.10

1o.65
16.1o

ALTAN TİCARET - TEL : 281 - No. 49 GEMLİK

Derneğimizin İsim ve Tüzük değişikliği yapılacağı sebebiyle olağan ûetâ tepla©- 
tısı 20/10/1975 Pazartesi günü saat 20.30 da (Yatsıdan sonra) Hamrdiye Mahalle© 
istiklâl Caddesi No. 15 deki Din Görevlileri Lokalinde aşağıdaki gündeme g«« 
yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediğinde Kongre bir hafta sonra yine aynı gün ve aa^m 
ve aynı yer«L e’ıc.-.’'.t:r.

Muhterem üyelerimize duyurur, teşriflerini rica ederiz.
Gemlik knr'an Fursu Yaıanma 

ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurala

GÜNDEM:
1- Açılış 2- Kongre Başkanı ve Kâtiplerin seçimi 3- Faaliyet rapaioBao ckw 

ması 4- Hesap ve murakıp raporunun okunması 5- Tahminî bâtçesM rtEsma® 
6- Tenkid, dilek ve temenniler 7- Derneğin isminin değişikliği 8- Tüzük «iei • 
9- Eski vönetım kurulunun ibrası 10- Yeni vönetim kurulunun seçimi 11“ E'eneiLa

® TEL : 95
44 44-1 44 44

kurulunun seçimi 12- Kap;

TERCİH İŞARETİNİ 
NASIL KULLANALIM

I- Mil/etvekifi ora se
çimi için her partinrn tek 
adayı olduğundan tercih 
yapılmaz.

2- C. Senetesu seçiminde
4 aday vardrr. Tercih yal- 
nıx 2 aday için yapıhr. 
ve ismin başında hu/unan 
kutunun içine x lyerati he- 
mrlhjr,

3-2 dnaazvey* 1 den

çok olan tercih rşaretAeriai 
taşıyan birleşik oy paaafo 
/arındaki tercihler geçersiz
dir. Bu gibi birleşik oy pc- 
sulalan tercihsiz oy pusu
laları gibi işlem görür.
Sandıklar sabah saat 8.0® 
den akşam saat / 7 88 ya 
kadar açıktır.
ay kullanmak bîr vatandaş
lık fSravMIr. Gârevinizi Ih- 
nal etasayinlz.
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12 Ekim Seçimlerinde Zafer C.H.P. ve AJ.nlnOHu

1
12 Ekim 1975 Pazar gü

nü yapılan Cumhuriyet Se
natosu üçte bir yenileme ve 
V lletvekili ara setrelerinde 
genel oyların çoğunluğunu 
CHP elde etmiştir.

Seçimlere 27 ilde katılan 
siyasi partilerden AP 27 CHP 
25 MSP 2 Senatör çıkarmış 
Ayrıca AP 5 CHP 1 Millet 
vekilliği elde etmiştir.

1973 seçimlerinde Genel 
Oytann ’, 33.3 ünü toplayan 
CHP bu seçimlerde oy ora
nını % 44 e ç. kararak seç
menden en çok oy alan siya 
si parti durumuna gelmiştir.

KÜÇÜK PARTİLER YOK 
OLUYOR

12 Ek»m seç; m,'erinde hû 
kümefe ortak olan MSP ve 
MHP mn oylarında çok bü
yük kayıplar mevdana gelmiş, 
DP Siyasi yaşantıdan silinme 
3e başlamıştır.

olan Umurbeyliler Bu Yıl AP oldu 

bayar neredeyse köylüsüde 
ORADA

1973 seçimlerinde De
mokratik Partiye ûy veren 
Dmurbeyiiler bu seçimlerde 
••ki Cumhurbaşkanı Celâl 
Bayat'ın AP yj de-jteklemsi 
ûzarir» cyfannı AP yö kullan 
Arşlardır,

^murbeylifer geçen se
çmelerde olduğu gibi bu se- 
ÇJmferde de Celâl bayar'a 
Jöstferinî yapmışlar ve kendi- 
* köylülerinin de
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GEMLİK’TE DURUM
Pazar günü ilçemizde ya

pılan seçimler olaysız ve ol
gun geçmiştir.

Sabah saat 8.00 de açı
lan sendik kurulları oy kul
lanma işlemlerini saat 17,00 
de sona erdirmişlerdir. Bu 
saatten sonra sandıklar hal
kın önünde açılmış ve san
dıklardan çıkan seçim sonuçları 

PARTİLER
1973 1975

Artış

1
I

AzalışAldıkları Oy 
Toplamı

Aldıkları Oy 
T oplamı

AP 5761 7905 2144 —

CHP 3226 4173 947 —

MSP 651 608 — 43

DP 1963 229 — 1734

MHP 
ı

234 116 118

orada olduğunu kanıtlamışlar 
dır,

1973 seçimlerinde Umur I 
beyden 1093 oy alan DP 
bu seçimlerde ancak 24 oy 
alalabılmiştlr. AP geçen sa- 
çimlerde 74 oy alırken bu | 
y»l Bayar'ın da destekleme 
siyle seçimlerde 1312 oy al- | 
mıştır. Öteki partilerden CHP 
87 MSP 9 MHP 4 oy al
mıştır.

İlçe Seçim Kuruluna iletilmiştir. 
Buna göre : İlçede oy kul
lanacak 21 351 seçmenden 
13 330 kişi oyunu kullanmış 
ve bu oyların içinden 303 ü 
geçersiz, 13 027 de geçerli 
sayılmıştır.

Gemlik te bu yıl oy kul
lanma oranı % 65 tir,

12 Ekim Seçimerinde 
CHP ilçe içersinde oylarını

Dip Zeytin
Fiatları
Artıyor

Bu yıl geçen yıllara gö
re düşük olan zeytin rekoltesi 
ile kaplık zeytin hatlarında 
önümüzdeki aylarda büyük 
bir yükseliş beklemektedir.

Öte yandan dip zeytinle 
rin toplanmağa başlamasıyla 
yağhanelerde tam kapasiteyle 
çalışmaya başlamışlar ve 
geçen hafta kuruş olan 
yağlık dip zeytini bu hata

kuruşa /ükselmiştir.

p

artırırken köylerde durumunu 
korumuş, MHP, MSP ve DP 
de oy kaybı görülmüş AP i- 
se sağdaki partilerin azalan 
oylarını toplamıştır. Gemlik’te 
AP ve CHP nin durumdan 
memnun olduğu görülmüştür.

AP Gemlik'te sağdaki 
partilerin oylarını toplayarak 
CHP ye karşı oy farkı yapmış 
tir. Oysa 1973 seçimleriyle

Belediye Meclisi
Toplandı

Nacaklı Suyunun Gem- 
lik’e akıtılmasıyla ilgili çalış
malar devam ederken Bele
diye Meclisi 13 Ekim Pazar
tesi günü olağan üstü top
lanarak Haydariye Köyü sı
nırları içersinden geçecek o- 
lan su borusu hattının be
kim ve korunması işinin köy 
muhtarlığınca karşılanması 
görüşülmüştür.

Görüşmeler sonunda Gem- 
kil Belediyesince getirilecek 
olan Nacaklı Suyunun Hay
dariye Köuü sînırian içinde 
bakım ve korunma işi köy 
muhtarlığına yılda 50 bin lira 
karşılığı verilmesi kararlaştı
rılmıştır.

bu yılkı seçimler karşılaştınhr 
sa şu görülür.

12 Ekim de sağdaki 
MSP DP ve MHP nin oy 
kaybı 1895 tir. AP nin aldı
ğı oy toplamından bu çıkan! 
dığında gerçek oy 6010 olur 
ki; AP sağ partilerin oylarını 
toplanmasaydı 1973 e göre 
249 artış yapmış olacaktı, 
CHP ise bu seçimlerde 947 
oyu sağ partilerden almıştır. 
Böylece CHP sağdan aldığı 
oylar nedeniyle Gemlik’te ge 
çen seçimlere göre ilerlemiş
tir.

GECE OKULU İÇİN

Öğrenci Tesbiti
Yapılıyor

Gazetemizde bir sure
önce yayınlanan *'Gemlik:te 
Gece Okulu Açılması isteni
yor’’ başlıklı haberden sonra 
konu Miiii Eğitim Müdürlü
ğünce ele alınmış ve Gemlik 
Lisesi Müdürlüğünden gece 
okuluna kaç kişinin katılabüe 
ği sorulmuştur.

Bu konuda görüştüğü
müz Gemlik Lisesi Müdürü 
Mehmet Çalım şunlan söyle 
mistir. 'Gece Okulu isteği 
basına yansıması üzerine MÜ 
ii Eğirim Müdüriûğü bizden 
böyle bîr okul açJdığmda 
kaç kişinin katılabileceğin' 
sordu Biz ş mdi istekten tes 
bit edip Mili Eğitim Müdür
lüğüne bildireceğiz. Bu ne
denle Gece Ortaokul ve Lise 
sine devam etmek isrtyen er 
en kısa zamand® Müdürlüğü 
muzu
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W. NÜFUS SAYIMI YARIN
YAPILIYOR
26 Ekim 1975 tarihinde 

(yarın) Türkiye de onuncu 
nüfus sayımı yapılacaktır.

Bu nedenle yarın bütün 
yurtta sokağa çıkma yasağı 
uygulanacaktır. Sayımların sağ
lıklı biçimde yürütülmesi için 
bu yasağın uygulanmakta ol
duğu nüfus Müdürlüğü yet
kililerince açıklanmıştır.

Sayımın başarıya ulaşa
bilmesi için yarın kapılara 
gelecek Sayım görevlilerine

KISA KISA
Kısa devre askerlik göre 

vir.e giden Gemlik Lisesi öğ 
retmenleri eğitimlerini bitire
rek geri dönmüşlerdir.

Gemlik ’Lisesirden 14 
öğretmen 1 Temmuz günü 
çeşidi eğitim merkezlerinde 
dört aylık kısa devre eğitimi 
görmüşler ve 24 Ekim günü 
terhis olarak ilçemize gelmiş
lerdir.

Askerik görevini tamamlı 
yan öğretmenlerin gelmesiyle 
Gemlik Lisesi Kasım tarihin-

doğru bilgi verilmesi de isten
mektedir.

Bu nüfus sayımında sa
yım görevlileri ailedeki birey
lerin öğrenim, sağlık, meslek,

Sayım Kursunu Erken Bitiren Köy Öğretmenleri 
Arabalarından İndirildi

Çarşamba günü Şükrü 
Şenol İlkokulunda Köy Öğ
retmenlerine Nüfus sayımı 

1 hakkında eğitici kurs yaptırıl- 
I mış ve uzak köylere gidecek 

öğretmenlerin araçlarının erken 
kalkacağı nedeniyle kursta 
öğrenilecek tüm bilgMer ve
rildikten sonra öğretmenler 
dağıtılmışlardır, bir kısmı köy
lerine d'dememişlerdir.
ARABALARDAN İNDİRİLDİ

Kursun saat 9.oo- 17.oo 
j arasında süreceği gerektiğini 

bildiren Kaymakam Namık 
I Kahvecioğlu emniyet teşkilatını 
। köye kalkan bütün araçların 
i başına göndererek araçlardaki 

köy öğretmenlerini indirtmiştir.
Bir taraftan da Belediye 

l Aporlöründe çağrılar yapılarak 

hane durumları hakkında bilgi 
isteyeceklerdir.

KURS GÜRDÜLER
1975 Nüfus .sayımının 

amaçlandığı gibi yapılabilmesi 

kursa katılanîarın, kurs okul
larına gitmeleri bildirilmiştir. 
Şaat 16 ooda durumdan ha
berdar olan öğretmenler okul
lara gitmişler anlatılacak bir 
konu kalmadığı için saat 17.oo 
ye kadar boş oturmuşlardır.

30 TL ALACAKLAR
Kursa katılan sayım gö

revlileri kurs ücreti olarak ve 
sayım günü yapacakları ça
lışmalar nedeniyle iki günlük 
60 TL /evmiye alacaklardır.

Kursa katılan köy öğret
menleri aynı gün köylerine 
belirli saatlerde kalkacak ara
baları kaçırdıkları için 100 er 
lira vererek minibüs tutup 
gitmişlerdir. Bu konu da öğ
retmenler şunları söylemişler
dir. <r Sayım için kursa katil

iğin sayım görevlileri Çarşamba 
günü dört merkezde öğretici 
kursa katılmışlar, sayım anında 

karşılaşacakları güçlükler üzerin
de bilgi almışlardır.

dik. Devlet bu kursa katılma- | 
mızı zorunlu görüyor ve I 
karşılığında 30 lira veriyor. 
Oysa köylere .arabalar belli ; 
saatlerde kalkıyor ama kurs 
dağıldıktan sonra yine zorunlu ] 
olarak saat 17.00 ye kadar j 
boş bere bekletilince arabaları i 
kaçırdık ve 100 lira vererek | 
araba tutmak zorunda kaldık. 
Durumlarımızı kaymakamlığa 
anlattıksa da ne çözüm bul
dular ne de bizi dinlediler ’ 
demişlerdir.

Çarşamba günü Hamidrye 
Şahinyurdu, Cihatlı, Şükrüye. 
Köyü öğretmenleri kurs ücret
lerinden fazla para ödeyerek i 
köylerine dönebildiler.

Cumhuriyetin 
52. Yılı
Çarşamba günü 
Kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bay
ramı çarşamba günü törenle 
başlayacaktır.

28 Ekim Salı günü saat 
12,00 de Atatürk Anıtına çe
lenk koyma ile başlryacaktır. 
Aynı saatte Fabrikaların, Türk 
bandıralı gemi ve motorların 
iki dakika siren düdüklerim 
çalacak Belediye üç pare top 
atışı i le bayramın başladığını 
ilan edecektir.

23 Ekim Ç a rşam ba günü 
saat 9.00 dan 9.30 a kadar 
kaymakamhk makamında 
kutlama töreni yapılacaktır. Bu 
sırada askeri birlikler ve okul
lar tören alanında yerlerini al
mış olacaklardır.

Halk ve okulların bayram» 
lannı Kaymakam, Garnizon 
kumandanı ve Belediye Baş
kanı kutlacaktır. Günün öne 
mini bildiren konuşmayı öğ
retmen Talat ŞAHİN tarafın
dan yapılacak, öğrenciler birer 
şiir okuyacak ve geçit töreni 
ile kutlama sona erecektir.

Gece be fener alayı dü
zenlenecek. Şehir ısAdandaı- 
lacaktır

den sonra tem kadro öğreti
me başlayacaktır.

Son yağışlar zeytin Jü- 
rü nünün kendini gösterme»! 
ne neden olda.

Bandan sonra zeytinle
rin kararması bekleniyor.

Genç iş adamlarımızdan 
Mehmet Yaşar nihayet evleni
yor. 1 Kasım günü Bursa Park 
Düğün Salonunda Ayşen Vur- 
top’la birleşecek arkadaşımızı 
kutlarız.

YORUM Diplomat Öldürmek Çözüm Değildir
Bir hafta İçinde iki 

diplomatımız öldürüldü 
önce Viyana büyük elçimiz 
Danlş Tunaltgil ve Paris eı 
çimiz İsmail Erez haince 
öldürüldüler.

Her iki diplomatımızın 
kimler tarafından neden 
öldüğü bilinmiyordu. Ama 
TRT den öğrenildiğine gö
re Avusturya polisi Viyana 

büyükelçimizi öldürenin 
kimliklerini öğrenmiş ve üç 
katilin Rum asılii olduğu 
kanıtlanmıştır.
Diplomatlarımızı öldüren 
katillerin fanatik ırkçı 
EOKA-B örgütünün üyeleri 
olduğu sanılmaktadır. Fana 
tikler amaçlarına erişmek 
için diplomatlarımızı oldur 
menin gerektiğine İnanıyor

İsrsa yamlıyorlardır. Suçsuz 
kişileri öldürerek davalar 
kazar ıhmaz. Bu tür here 
hareketler insanlığın ancak 
nefretini uyandırır..

Şimdi dileriz ki bizde
ki fanatikler her hangi bir 
taşkınlık gösterip olaylara 
karşı milisle mede bulunma
sınlar. Eğer bu tür bir ha 
reket olursa aynı tepkileri

Türk halkı olarak bizde da 
yarız. Sanırım Ya^ıcn halirs 
da olaylardan büyük üzüb 
tü d uy Tektedir. Birkaç Fa
natiği w densizliğini halklara 
yükletne hatasına düşmeden 
•bâr ri'pl»wîfııınn can 
güvenliği sağlanmalı ve 
gerekli girişim-ere bgfcg 
met heme~ baş.'ea al.d»r

Üzülmemek ede değil.
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12 Ekimi de geride bıraktık. Şöyle bir 
seçim panoramasına bakarsak CHP nin 
ve AP nin sonuçtan memnun olduğunu 
görürüz. Seçimlere % 33,3 genel oyla 
giren CHP % 44 e ulaşmıştır. Öte yan
dan aynı seçimlere % 28 genel oyla 
giren AP sağda eriyen DP-MSP-CGP 
ve MSP nin oylarını da alarak oy oranını 
% 41 çıkarmıştır.

Gerçeklere güneş ışığında baktığımız
da-ay ışığında bakanlarda var-12 Ekim 
seçimlerine barış, gerçek milliyetçilik "ne 
ezen, ne ezilen halkça bir düzen,, slo
ganlarıyla giren CHP. sağdan % 10,7 oy 
alarak başarısını pekiştirmiş ve ikti
dara en yakın siyasi parti durumuna 
gelmiştir.

I2 Ekim seçimleri bir gerçeği daha 
daha ortaya çıkarmıştırki; sağda birleşen 
partilerin içinde en akıllı politika güdeni 
AP olmuş ve kuvvetli sağcı rakiplerini 
nakavt etmiştir. « MSP Milli görüşü 
temsil ediyor, AP renksiz CHP israfçı, 
faizci solcudur» diyen Erbakan, MC ye 
girmenin acısını bu seçimlerde pahalıya 
ödedi DP ise satılmışlarıyla, satılacak
larıyla vo seçimlerde aldıklarıyla yok ol
maya doğru adım adım gitmektedir. 
CGP yi ağza almaza gerek yok' çünkü 
dün ortanın solunun baş savunucusu 
Feyzioğlu, tüm yelkenlerini indirmiş, sa
vaş gücünü yitirmiş ve AP geimsine
rampalamış durumdadır. MHP ise bir 
iki yer dışında çok büyük oy kaybına 
uğrayarak yurttaşttan gerekli dersi al
mış, *'Tanrı Türkü Korusun " sloganları 
tutmamıştır. Sonuçta sağı kendinde 
toplamayı başaran AP,seçimlerde sağ 
partiler İçin do en kârlısı olmuştur.

Cysa CHP nin başarısı sağdan oy- 
almasıdır. 1977 genel seçimlerinde CHP 
nin iktidar olmasına büyük olasılık var
dır. Yinede çekişme İki parti arasında 
olacaktır.

12 Ekim seçimleri çift partili sisteme 
dönüşü getirmiş, küçük partiler yok ol
mağa başlamıştır,

12 Ekim seçimlerini de geride bırak
tığımıza göre MC yl şimdi zor koşullar 
bekliyor. Başta Kıbrıs, enflasyon, rezerv
lerin tükenmesi, işçi sorunları, serma
yenin İstekleri, öğrenci olayları, zamlar 
hep birer başlı başına sorun. Buna bir 
de İçteki çekişmeleri eklersek acaba 
bu gemi bu yükle no kadar gider onu 
Allah bilir.

Seçimlerde Gerçek YSnfiyle A.P.
A YARAMAN

12 Ekim 1975 Pazar günü yapılan 
Senatör seçimlerinde A P. Buısa’da bir 
artış kaydetmemiş aksine, koalisyon or
taklarının sırtından kurnazca bir fazla 
senatör, çıkarmağa olanak bulmuştur. 6u 
durumda acele seçime gidilirse; C.G.P 
ile M.S P Bursa'da şansız görülüyor. 
Ayrıca bütün seçim bölgelerinde durum 
aynı.

Partilerin 1973 ile 1975 yıllarındaki 
aldıkları oylara göre, aradaki farkları;

! M.S.P 10601 İ975 A.P Cyu /S1924
l| D.P 15770 1973 " " 152392

C.G.P 6517 Fark 29542
M.H.P 981 AP. ye akan Oy farkı 33869

Fark Top 33869 AP. nin Oy farkı 29542
AP. nin Oy kaybı 4327

Yukarıdaki tabloya göre AP. üç ko 
। alisyon ortağının oylarını sömürdüğü 
I halde (29542) oy artışı yapabilmiş, ger- 
' çekte ; kaybolan*.') ortaklarının (33869) 
| oyu AP. ye kaydığı göz önüne alınacak 
[ olursa ; AP. Bursa'da, 1973 seçimine gö- 
; re (4327) oy kaybına uğramıştır.

CHP. Bursa'da (24540) oy artışı ka 
1 zanmıştır. 1975 yılında (109121) oy al

mış 1973 yılında cldığı (84581) oy bu 
toplamdan düşülürse, CHP. % 34,5 ey 
ortsşı ile Bursamızda tabandan CHP. ye 
Güvencenin yöneldiğini Görmekteyiz

Koftuk değnekleriyle Bursa'ya gelen 
i AP. nin Sayın Lideri Süleyman Demirel’in 
| yüzündeki tJjıdığı anlamdan biz bu so

nucu çekten çıkarmıştık.
| Önümüzdeki günlerde koalisyon ta

kımında, MSP. ve CGP beyin takımı 
lehlerine olan geleceği kavradıkları gün 
koalisyonda sürtüşmeler başlayacak.

belkide parlamentodan sessizce bir er
ken seçim kanunu çıkması istenecektir 
Nasıl olsa AP. Lideri Süleyman Dem/reli 
Partisinin başından alma olanağı heuüı 
güçlenmediğine göre başka bir deyimle; 
koalisyon dağılabilirde.

Bursa seçimleri daima ölçü pe-geli 
gibidir. AP. eski DP. kalesi olan Bursa- 
mızda İnegöl ve Mustcfa Kemalpaşa il
çelerinde aday konusu önem kazanma 
saydı CHP. nin artış farkı (30.000. ar
tış oranı % 40 a yaklaşırdı. Burtcde 
CHP. de artış olması demek AP nıe kar 
bt demektir.

12 Ekim seçimleri bize göre bir ger 
Çeği gösterdi. "Emanet alınan ata bıneı* 
erken iner,, Ata sözünü hatırladım Eski 
Demokrat partililer AP yi ele geçirddtr 
Gelecekte AP nin durumu ne olabilir * 
Şimdiden kestirmek zor. Süleymancılar
la Bayarcılar arasında sanmamki ortalık 
uzun sürsün.

CHP ye tabandan gelen güvence 
gün geçtikçe artmaktadır. Artık uluı 
biliyor 1922 ile 1938 yılının sonu ATA 
TÜRK DEVRİ; 1939 ile 1945 yılı ikinci 
yılı dünya savaşı devri ; 194$ ile 
1950 CHP nin harpten dünya ulusları 
içinde burnu kanamadan çıkan Türkiye 
nin çok partili devri 1950 - 1975 yılma 
kadar 24 yıl DP ve AP devri Bu dönem
içinde 1974 de sadece 9 ey CHP ile 
MSP koalisyon ortaklığı devri. Ari.anı
za bakıyoruz ve sonra d inüyoruz Be-I 
tün olanlardan CHP değil sîzler, eski I 
DP ve AP büyükleri tizler sorumlusunuz. I 
Onun için oy kaybına uğramakta devam I 
edeceksiniz.

Petroleum

e
ZEY ai-

M

şirketin Libva 
arasında an- 

luadu^uuu, bu
BONN (APM 

fiatlarıua son olaı 
oranında yapılın;

ar
Zammın Etki!î- 

s

i

Fİ

}

tışnıa konusu olmaktadır. 
Bilindiği gibi son OPEC 
toplantısında Haziran başı
na kadar petrol fiathrına 
% 10 oranında bir zam ya
pılması karara bağlanmıştır. 
Bu samdan Federal Alman- 
> anın da 2 Milyar 800 Mil
yon DM bir bir fazla öde
me yapacağının saptandı
ğını F. Almanya Ekonomi 
Bakanı açıklamıştır.

Ortalığı Karıştırdı
Amerikanın ûniü pet

rol şirketlerinden olan Oc
cidental Petroleum şirketi-
nıo bir yöneticisi, 

bir mabkeesede

verdiği ifadesinde bu şirke- I 
tin de A enezöealla da 3 ı 
milyon dolar rüşvet dilil- I 
tığını açıklamıştır. Bodıı 1 
bir süre önce, şirketin be- I 
len başında bulunan Dr. | 
Armand Ham ra er, şirketi- 1 
nin Venezüelleda rüşvet I 
dağıtmadığını dûnva bası
nına açıklamış ve Amerika* I 
vetkililerinede bu velda I 
biigi vermişti. Aacak Dr 
Hammer Nİsog'uu 1972 se- | 
çim kampanyasında vtu 
dışı malî katkıda buiur.de- 
ğuuo kabul etmiş bu «e- | 
beplede hapis cesastua j 
çarptırılması isteği ile hak
kında soruşturma acıimrU ;
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dış haberler

Bir zamanlar bir büyüğümüz" Sosyal 
gelişmeyi, ekorömlk gelişme aştı. Bu 
mutlaka önlenmelidir" diye fetvada bu
lunmuştu. Ve bilindiği gibi 12 Mart balyoz 
harekatları başlatılmış, ülkedeki sosyal 
uyanış frenlenmişti. Taa.. 12 Ekim seçim
lerine dek. Bu seçimlerde en büyük du
rumuna geçen CHP. Sosyal uyanışı hız 
(andıracağını, gelir dağılımını daha geniş 
halk kitlelerine ulaştıracağını, cici olma
yan''gerçek demokrasiyi ‘ülkede mutlaka 
egemen kılacağını ülkede barış kardeşlik 
ve esenliğin özgürlükler demokrasisinde 
gerçekleşebileceğine inancı onu bu kez 
14 Ekim de daha güçlü kılmıştır.

Yukarıdaki tarihi sözü oğullarımıza 
miras bırakırken, MC Hükümeti Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk’ün Milli Prodüktivite 
Merkezince hazırlanan «işçi, işverenler 
arasındaki toplu pazarlık düzeni» adlı 
seminerde yaptığı konuşma da emekçi
lerin tarihinde yerini alacak türdendir. 
Öztürk, ülkedeki grevlerin sık sık tek
rarlanmasının ülke üretimini frenlediği
ni, özel teşebbüsün güçlenip yayılması 
engellediğini bu nedenle grevlerin önlen
mesinin gerektiğini belitiyor.

Öyle görülüyorki bakanlık koltuğuna
oturan bu kişilerin hukuka, ne
Anayasa’ya ne emeğe, ne de yasalara 
saygısı vardır. Bunların saygısı yalnız 
paraya sermaye düzenini korumağadır.

Anayasanın 47. maddesince işçilerin 
işverenlerle olan İlişkilerinde; İşçilerin 
İktisadî ve sosyal durumlarını korumak 
amacıyla toplu sözleşme ve grev hakla
rına sahip kılınmışlardır

Bir hükümet yetkilisinin böylesine 
greve karşı oluşu işçi düşmanlığını gös- 
gösterir. Emekçiler bu nedenle dost ve 
düşmanlarını İyi tanımaylılar siyasal 
tercihlerini ona göre yapmalıdırlar.
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SİNLİK KÖRFEZ 
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete 

İLÂN VeABONK

Resmi ilâolvr tek sütun cm.si 20 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları sütun cm.si 10 TL. 

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

Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.
SAHİBİ : EROL VE HÜSEYİN GÜLER 
0ORVMLU MÜDÜR î EROL GÜLER 

İdare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı
Dizgi ve Batkı : Körfez Basımevi - Şirin Pasajı 
TEL. : T9T — GEMLİK.

nın sahil şehirleri ile Atina 
ya hücum etmekte ve bura 
lardaki lüks otellerde tatil 
leriui geçirme yolunu tat
maktadırlar. Beyruttaki 
olaylar bu ülkeye milyarlar 
ca liralık zarara yol açar 
ken büyük döviz kay bina
da yol açmaktadır.

yetler Birliğinin, Kıtalarara
sı balistik füzeleri anında 
tesbit edebilecek güçte bir 
Radar üzerinde çalıp ığ»da 
belirtilmektedir.

Çin'in geliştirdiği futa 
CSS-x-3 tipi olnp 5635 ki- 
kometretil bir rcenzije sahip 
bulunduğu derginin yazısın
da işaret edilmektedir.

Beyruttaki Amerikan 
Şirketleri Atinaya 
Taşınıyor.

Atina - Beyrutta iç ça
tışmalar dolayısıyle huzursuz 
luğun sod haddini bulması 
buradaki Ticari çevreleride
huzursuz etmeye başlamış- - 
tır. Beyrutta bulunan bazı 
Amerikan şirketleri ile Ban 
kalar merkezlerini Yunanis 
tanın başkenti Atinaya taşı 
mava başlamışlardır.

Merkezlerini Atinaya 
taşıyan banka ve şirketler 
The Case Manhatten Bank < 
First National Cty Bank, J 
ITT Boing General Motors । 
Corp dur. Bunlardan başka ] 
25 radar firmanında hazır 
tıklarını sürdürdükleri ve ı 
merkezlerini Beyruttan ayrı ] 
kararlaştı rdıkları ge
len haberler arasındadır. 
Bu durum Yunanistanm işi 
ne gelmekte ve Atina bey- 1 
nelmilel bir ticaret merkezi 
olma niteliğini kazanmakta 
dır. ।

Bundan başka tatilleri ı 
ni Beyrutta geçirmeyi adet 
edinmiş bulunan bazı ! 
arap zenginieride bu huzur ı 
suzluk nedeniyle Yunanista 1

Çinde Füze 
Geliştirildi

(Washington>) Amerika
nın WashİDgtouda yayınla- 
lanan ünlü havacılık dergisi 
olan Aviation Wesk'in habe
rine göre Çinlilerin Kıtalar
arası bir füzeyi geliştirdik
leri, bn füzelerle Sovyetler 
Birliğinin büyük sanayi sa
nayi sahalarını ve kentleri
ni dövebileceklerİDİ bu, fü
zeleri atışa hazır bir duru
ma getirdikleri k’Jdiril- 
mektedir.

Sovyetler Birliğinin de 
bundan endişelenerek Nük
leer güçlerini geliştirme ya
rışına girdikleri belirtilen 
Aviation W«sk*in yazısında 
Sovyetlerin Antibalistik füze 
anlaşmasını ihlal ettiği be
lirtilmektedir. Ayrıca Sov-

Petrol Rüşveti 
Araştırılıyor.

(NEW YORK) Ocddea- 
tal Petrol Keu şirkrtatra 
Venezüellada 3 Milyon do
lar rüşvet dağıttığı yolun
daki beyanı üzerine eski 
şirket başkanının ifadesini* 
başvurulmak üzere Venrrû 
ella hükümeti Jnhu F. Ri
yan ’ı davet etmiştir. Bu 
gibi soruşturmalarda bilha» 
sa üst üste yapılan suikast 
lan nazarı itibare alan* Ve 
nezüella hükümeti Riyan'ıa 
hayatının garanti altına 
aldığına dair gerekli temi
natı da vemiş bulunmakta 
dır.

Bilindiği gibi şirketin 
şimdiki müdürü Dr. Ar
ın and Hammer, hiç bir şe
kilde Occidental Petroleum 
şirketi rüşvet vermediğini 
iddia etmişti.

2

ANADOLUNUN
matem..*

sokuldu 

dudaklar

Bitsin artık bu 

Ve ürkekçe;
Aşığının yanına 
Birleşti kuruyan

ırHaklısın herhalde» dedi;
Genç kız vücutlu dul...
..Yetsin bu kadar çile

Tarla bayır, dağ demrssia çalışının karanlığa 

EKne geçer ûç beş kuruş para

Dorukladı a*zularf
Şöminede zaman sustu
Genç kız vücutlu dul soyundu 
Nasıl olsa, bu zevkli bir oyundu*. 
Karanlık ışırken akvaryumdaki suda 

Kapı sarsıl rcasma vuruldu-* 
Ani bir baskın ve sert mizaçlı polisler, 
Genç kız vücutlu dulu alıp gittiler. 
Onu, ölen kocasının katili bellediler. 
Erkek çaresiz veda etti servete
Dul aşkını bir çırpıda unuttu.
Yargıç sustu, müzik sustu, zaman sustu, 
Gür sesli bir sipiker aniden konuşlu: 
- «Radyo TİYATROSU»***

Demircan Dil (Bursa)

Onunda yansını gelir alır ağa

Sekiz nüfus bir arada Yeter ır.i be kardeşim

Kime şikayet edersin kimi be KARAOĞLAN

Benim gibi ne benîer var kaçroUa 

Çekilmez olmuş bu yaşam

Elden ne gelir be kardeşim*

Tıkanırsın gelir artık buraya

Çekersin tabancayı ağa ya

Hey kardeşim dır nokta koy oraya

Suçlu kim, katil kim, ölen kim be kardeşim-
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12 Ekim 1975 tünü rapılan Senato üetrb ir seçimleri ile Milletvekili ara seçimlerinde
Turş. zey. Tic. 
Konfeksiyon

1 Gemlik ve Köyleri sandıkU 1 imlan çıkan cyların partilere dağılışını gösterir gizelgedir. |
3

Erdoğan Barutçuoğlu
Fikri Ustalar

27400.—
365 —

Ser». No. Mahallesi AP CHP MSP DP MHP Mustafa Özalp S. Muhasip 3960.—
Hısartepe1 80 7 3 1 Ali Yılmaz Kahveci 420.—

» 59 67 11 n 3 Mehmet Mete Alemdar tüccar 122055 —
3 Hamidiye 122 79 17 1 — Dursun Taşkesen Dz. Motoru ve G.M..S .ÎRBey.ver.4 122 59 12 4 II Hüseyin inan Kahveci 280.—
s • 109 75 4 2 Iİİ7 Mehmet Metin Toplu Müstahsil 6255.—
6 M 92 108 9 — 3 Ahmet Uluay Köfteci 2040.—

4» 75 96 14 1 2 Hüseyin Ünal Yağhaneci 735.—
8 Hamidiye 76 78 10 2 1 Ali Kuşkaya Ipragaz Bayii 1127.—
9 < 78 97 3 ”■ 1 - 4 Haşan Ali Arslan Nakliyeci 80.—

1 10 Osmaniye 126 63 20 3 1 İbrahim Dağdelen • » 685.—
II < 100 82 12 4 — ıl Mehmet Ali Çeşmeci Kahveci 465.-
12 109 55 19 3 1

“ 1 Mustafa Özlü Komisyon .Matrah Beyan Etme.
13 ♦ 124 51 38 1 ° 1 Abdullah Aslan Gazino İş 887 —
14 41 131 46 3 — Musa Sefa G.M-Serv.İra. 4090.—

< 63 54 20 2 4 Ali Rençperoğlu İnş. Müt. Beyan Etmemiştir-
16 « 74 83 13 1 5 Mete Oktay Nakliyeci 3205.—
İT Kaybı1 n • 146 71 8 1 T Hüseyin Yalabık 3205.—
İS

i 19
«
<

112
56

68
73

20 7
1

4 Ali Yılmaz 
Yaşar Talat Ersöz

Kasap 
Avukat

5205.—
2947.—

Balıkpazan 116 95 1. 6 1 I Abdurrabim Durmuş Gazino iş. 4750.—
ZI

23
24

Halil pa-a 
<

100 
112
83 

T??

71
Io2
79

9
9

28
22
17
7

3

< W
 M I Eftal Başarır 

Selahattin Başaran 
Ahmet Şengün

İnş. Müt. 
Nakliyeci 
Pansiyon İş.

9397.—

990 -

25
nr Or har» iye

93
77

72
65
39

2
I
I 1 Cb 1

- Mehmet Erol
Keriman Kaleacı
Osman Altın

Kahve ve Pan.
Motel İş.

G M. Ser v. îr ad.

3750.— 
Vergisiz.

4065-—
2/

29

31
32
33

«
148
123

67
64 14

4
3

2
I

| Yusuf Süren . 
I Siret Kahya

Ambalaj Sn. 
Nakliyeci

7480.—
5555.—

Yeni M ah.
« 

w

126
L6

96
86

41
50
66
53
65

6
15
23

2

2
3
7
7
2

7
1
I

I Nihat Aytaç
I İnçi özsabuncu
। İsmail Aktan
I Ali Aktürk

Ambalaj
Kuaför
Muhasip
Beyanname Vermemiş

7480.—
430 —

3930.—
tır

KÖYLZR
— E Mustafa İnan 

Haşan Kara
¥ üfeci
G.M.Serv.İra 1815 —

34 den 33 '
39 dan 41 “
42 - 44

Umar bey . 
Armut i» 
Kü/ûk Kumla

1218
317
410

57 
241 
226

9
28

1

24
35
10

3
1

Turgut- Erdoğan 
Danış Ekim 
Kemalettın Kumla

Marangoz 
Zey. Tic. 
Müstahsil

Vergisiz
31090.—

Sis.—
i 45-46 Karacaali 143 97 5 7 2 | Halil Uludağ , Terzi 2010.—

47 - 43 Kurtul 221 144 5 O 1 Fahrettin Yavuz Nak. 1305.—
49-50
51

Fıstıki*
Adliye
Büyük Kumla

219
95

173

146
56
35

13
5
2

3
3
3

10

9

Erdoğan Bal 
Ergun Bal 
Eftal Bal

Lokanta ve Otel L 
1 

1. 
tn 

»û 
»A 

lA 
10 

cn eo 
cö 

C*4 
Ci 

(N

Cihar!» 
Engorue?»k

110
152

45
125

5
2 6

1
1

Mustafa Gün
Mehmet Gün

Ambalaj Sn. 
ve •

2255.—
2150.—

56
56

Fevziye 
Fındtczk

126
122

24
6

12 2
1

1
2

Selçuk Tangün
MualLı Kemah

Bakkaliye
G.M.Servet İra.

33235.—
3015.—

57 Genç»!»
Güvenli

76
64

73
1

4
2

3 — Bekir Yavuz
Mustafa Yaprak

K öfteci
Plak Tic.

750.—
685.—

5y Ha midiye 120 49 27 7 •m Ömer Liitfı Öner Cam Tic. 10385 —
66 
M
62 
63

Hayriye 
Katırlı 
K arşunlu 
M UT «fob a

221
27

172

43
25

113
34

1
3

6

1
3

20
1

I Cemal Güngör 
Meliha Zorlu
Ömer Denizeri

Zeytin Tic’ I«47.—
B.P. Akaryakıt 186.997.—

(Motorcu) Dz. Nakliyatı 7lü —

64 Narh 97 58 1
— Ziya Sarışen İnş. Mütha. 29425 —

65 Şahinynrdu 132 30 6 5 Abdullah Pazvant Bakkaliye 1515.—

66 Şükriye 89 40 15 4
1 Özcan Sabitoğlu Zahireci 6255.—

67 Yen »köy 110 19 1 1
1 Zekeriyo Yalçın Motorcu 1410 —

63 Haydariye 14 28 45 4 Mustafa Yavuz j» 1305.—

69 Kapaklı 39 120 1 2 Mehmet Pir Kereste Tic. 8005 —

70 Mecidiye 77 16 6 1 Fahri Giiner Kasap
G. M. Servet Ira.

10525.—
71 Selimiye 24 11 3 2

1
1

Kemal Sokullu 1497.—

Yakft, - —"" - ■' 1 ■" ■
7905

rfevv-amı Gelecek Savıda
4173 608 136 229

flUSUHBHMBHHBBSBI
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T.C.
Gemlik İcra Dairesi

Dosya No : 975/223 T.

Gayrimenkulların Açık Artnma İlâm 
Gemlik İcra Memurluâuııdan

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi kıymeti, adedi; evsafı :
1- Gemlik Tapu sicilinin Pafta : 4, parsel : 133 de kayıtlı Gemlik Adliye köyü 

Çiftlik mevkiinde kain 659 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 15.000.“ lira ; 
kıymet takdir edilen zeytinlik,

2- Gemlik Tapu sicilinin pafta : 4, parsel 136 da kayıtlı Gemlik Adliye Köyü 
çîflîk mevkiinde kain 1025 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 20.000.- lira 
kıymet takdir edilen zeytinlik,

3- Gemlik Tapu sicilinin pafta : 4, parsel : 121 de kayıtlı Gemlik Adliye köyü 
çiftlik mevkiinde kain 4625 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 60.000.- lira 
kıymet takdir edilen zeytinlik,

4- Gemlik Tapu sicilinin pafts : 4, parsel: 51 de kayıtlı Gemlik Adliye 
köyü çiftlik mevkiinde kain 1700 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 30.000.- 
lira kıymet takdir edilen zeytinlik

5- Gemlik Tapu sicilinin pafta 4, Parsel 100 de kayıtlı Gemlik Adliye Köyü çift- 
lik mevkiinde kain 2150 metrekare mikdarlı ve bilirkişi tarafından 30.000 lira kıy
met takdir edilen zeytinlik ceman beş parça gayrimenkul açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

I - Satış 24.11.1975 pazartesi günü yukarıdaki sıra gereğince ı
1 no.lu sıradaki 133 parsel sayılı gayrimenkul saat 10.00 ilâ 10.15 arasında,
2 no.lu sıradaki 136 parsel sayılı gayrimenkul saat 10.15 ilâ 10.30 arasında,
3 no.lu sıradaki 121 parsel sayılı gayrimenkul saat 10.30 ilâ 10.45 arasında,
4 no.lu sıradaki 51 parsel sayılı gayrimenkul saat 10.45 ilâ 11.00 arasında,
5 no.lu sıradaki 100 parsel sayılı gayrimeukulde saat 11.00 ilâ 11.15 arasında 

GEMLİK İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah
min edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu 
ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki şartı ile 4.12.975 Perşembe günü aynı yerde ve ay
ın saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

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

3 — ipotek sahibimi acakElarla diğer ilgililerin (-{-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larım hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanu- ■ 
nuaun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir,

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

Ö — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcracatını kabul etmiş sayı- I 
iacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 975/223 T. sayılı dosya numarasıyle me- j 
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

20/10/ 1975

(îe. îf. K. 126 )

İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

kim ne ödedi
Bilal Kara înş. Müthaidi 11400.—

• Erdoğan Tokatlı Nakliyeci 1355.— -
Nazmi Karadeniz « 2055.—
İsmail Bostancı Şekerci 9650.—
Ali konak Bakkal 440.—
Mehmet Gürdal Marangoz 1655.—
Kemal Arslan Komisyon ve Nak. 8005.—
Abdülkadir Kaldımm Pansiyon Iş. 140.—
A. Şevket Bayram Komisyon 60 —
Süleyman Özerdem Komisyoncu 1130. -
Haşan Yılmaz Zey Eksper. 325.- -
Haldun Hızal Nay. Torba îm. 18280.-
Galip Arı İnş. Müteahidi 9160.-
Cemal Öner Zey. ve ” 339155.—
Necdet Bulut Sinama iş. 547.—
Mustafa Güler înş. Maiz. Tic. 10980.—
Ali Sertkaya Nakliyeci 14130.—
Ali Kandemir Zeytinci 470.—
Haşan Bıyıker Pansiyon iş. 1260 —
Ali Kızıl Nal, Mıh Tic... 90 —
Mediha Uzunlar G. M. Serv. Ira. 270 —
Adil ince Zeytin Tic. 5625.—
Süreyya Bulca 36490.—
Emin Küçükşahin Kasap 5750.-
Nuri Sert 4605.—
Ersin Kara Berber Beyanname vermemiştir.
İsmail Aydınlı Teneke Fab. 1855.—
Ali Yıldız Kahveci ve Küfeci 1205.—
Saim Doster Nakliyeci 543.—
Haşan Özkan Pansiyon iş. 1465.—
Naci Özokur Doktor 37750.—
Raziye Engin Lokantacı 2047.—
Cemallettin Başaran Nakliyeci 125.—
Kemal Akıt Akaryakıt Bayii 98900 —
Esen Yücel Terzi 340.-
İsmail Girit Zeytin Tic. 5100.—
Yakup Bektaş İnş. Mütha. 6780.—
İbrahim Ersöz Kereste Çimento 17830.—
Remzi Elpen Manifatura Tic. 2065.—
Hacer Sözer Zeytin Tic. 250.-
Mehmet Subaşı Marangoz 2450.—
Yusuf Göral Alçı taşı im. Matrah Beyan Etme.
Nuri Bayrak Zeytin Tic. 3710.—
Sami Üre Naylob Torba İm. 55175.—
Necdet K orun Nakliyeci 26710.—
Muhsin Korun 13080.—
Bilal Kırmızıay Terzi 885.—
Mustafa Gümüş Pansiyon İşlet. 595.—
Hakkı Karasoy Vergisiz
Haşan Malatya 3835.—
Mehmet Yıldız Tek. Soğut. Tamiri 325_—
Fevzi Kartal Zeytinci Zarar Beyan Etmiştir.
Süleyman Paksoy Müthait
İsmet Açıkkol Fırıncı 27160.—
Fatma Kemah G. M. Servet Iradı 1G75-—
İbrahim ** Otel İşlet. 0405 —
İsmail »• w 9747 —
Kerim Şener Zeytin Tic. 12O3O.—
Abdi Dalsal Kireç ve Nak, 3750.-
Haşan Balıkçı Köfteci 1 <55.—
Cemal Göçkün Nakliyeci

Devamı Gelecek
920.—

Sayıda
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TEŞEKKÜR |
Değerli varlığımız, ailemizin büyüğü
MUSTAFA GENÇ'i kaybettik acımız bü- 

yüktür.
Telefonla, Telgrafla, bizzat gelerek ve cenaze tö* *sg 

tenine katılarak acımızı bizlerle paylaşan akraba, »M 
dost, arkadaş ve tanıdıklara teşekkür ederiz.

GENÇ AİLESİ M

ae-SCSMSSMi:

| Azim îicmeiln Sayın GemlikTilere j
| Yeni Hizmeti i

Kış geldi diye artık korkmayın ZE-YAK İle odun, kömür J 

W derdiniz sona erdi.
Temizlik yüksek koleri 25 paketten itibaren evlere servis 9

I ORHANGAZİ TOPRAK SAHAYI |
I ®&©2S I

HER İNŞAATTA GÜVENLE |jj
KULLANABİLECEĞİNİZ EMSALLE- |ffiSS RİNDEN ÜSTÜN DELİKLİ ğ (REKS) TUĞLA |

S Tel : Büro 95 Rab : 153 ORHANGAZİ S
M Not : Tuğlalar inşaata teslim-edilir. M

I
1

YAKILIŞ ŞEKLİ:
Kalıplan aralıktı olarak yerleştiriniz. Üzerine bir miktar gez “ 

dökerek kâğıt parçaşı ile tutuşturunuz. Gaz yoksa odun ve- 9 

ya kömürün yakıldığı şekilde yakılabilir,

İHHİİİJSAHHİİHjS^ÜHlHİJltlÜİBÜ^»-İİ!İ!!HJJX HH5HŞja. yk üiiis yk Yv .. Yv. /k yk 1 , İYV hİİiii: yv iliîiiii yv iiliiıiİYv iş-şli» jÂj 

t 951 Yükleyici S 

| (KEPÇE» ■' İ 

| KİRAYA VERİLİR S 
K TEL : 95 ORHANGAZİ j

Üi!;: : FA "h:!.İ I^Tiiİİİ-İ FA İİ:::; Yİ?. Ş YKİİ ’... Y^.;.; :. Ye;::.': f* İ:::::::YA İB-İİi YA *4*

H DİKKÂT : YANMA ESNASINDA KARIŞTIRILMAMALIDIR. 9
B İnşaatçı ve Soğuk Demirciler

Her Ebatta i

I Boru-San Profil |
«CAM — AYNA — KONTRALİT — KONTRAPLAK

ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

İNSAAÎ VS SSĞUK MCİLER 
DİKKAT

Sendikamız aşağıda ünvan ve adresleri yazılı 
iş yerlerinde çalışan işçiler adına TEK (Türkiye 
Elektrik Kurumu) Genel Müdürlüğü ile iş yeri 
seviyesinde Toplu-iş sözleşmesi yapılacaktır. 275 
sayılı yasa gereğince duyurulur.

TES - İŞ Marmara. Karadeniz ve Orta Anadolu 
BOlgesi Enerji İstihsal Tevzi ve Tesis işçileri

| AÇILIYORUZ
Sendikası Başkanlığı ADAPAZARI

Sözleşme yapılacak işyerlerinin adresleri
Ünvan : Türkiye Elektrik Kurumu Kuzey 

Anadolu Şebeke işletme Müdürlüğüne bağlı
Batı

10X10X1 = 3.50
20X10X1 = 4.50
30X10X1 = 5.00

30x30x1 = 8.10
2ox4ox1.2 — 9.oo
25x40x1,2 = 1o.65

!• TEK Gemlik I. Trafe istasyonu Gemlik/Bursa
2- TEK Gemlik II Trafe İstasyonu Gemlik/Bursa

30X20X1 = 6.25 4ox4ox2 = 16.10

I ALTAN TİCARET - TEL : 281 - No. 49 GEMLİK

i i

İLÂN
Sendikamız aşağıda belirtilen işyerinde işyeri 

düzeyinde Toplu-İş sözleşmesi bağ’tlıyacaktır.
275 sayılı yasa gereği duyurulur.

I Peru eğim isin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 2. Ekim 19*5 Pazartesi 
günü saat 20. 30 da Engürücük köyü Köy kahvehanesinde yapılacaktır. Sayın üye
lerimizin teşriflerini rica ederiz.

îf
T.C. Ziraat Bankası

Engürücük Köyü 
Güzelleştirme ve Kalkındırma

GÜNDEM DERNEĞİ

1 - Aç.ıhş 2 - Saygı Duruşu 3 - Divan heyeti seçimi 4 - Faaliyet ve haMp ra» 
potunun okunması 5 • Yönetim ve denetleme kurulu seçimi 6 - Dilekler ve kapaat|

Sosyal • tş Sendikası 
Genel BaşkanlığıGemlik Şubesi



SORUMLU MÜDÜR 
EIOL GÜLKR

SAHİBİ
GÜLER-II. GÜLER

gembik
KÖRFEZ

1?
4

Here yeri : fir;r

TEL

Dizgi v<t &cikı: Körfez Bmk

i
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Yeni H iz m e 81
Kış geldi diye artık korkmayın ZE-YAK İle odun - kömür 

derdiniz sona erdi.
Temizlik yüksek kaleri 25 paketten itibaren evlere servis

YA Kİ L i Ş ŞEKLİ:
Kalıpları aralıklı olarak yerleştiriniz. Üzerine bir miktar gaz 

dökerek kâğıt parçaşı ile tutuşturunuz. Gaz yoksa odun ve
ya kömürün yakıldığı şekilde yakılabillr,

DİKKAT : YANMA ESNASINDA KA8İŞTIRILMAMAUDIH.
İnşaatçı ve Soğuk Demirciler

Her Ebatta 
hobi

CAM — AYNA — KONTRALİT — KONTRAPLAK 
ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

w

i
İstiklâl Caddesi No. 53 Gemlik Tel 305

Azim Ticaret 
Lütfü Ö er

IfS »S İffiS SiffiŞ ma SEM E3 ffifâ SSM

i! İHSAâî w Sö» B®İB
İS

BORU-SAN IPJROJFİİL fcO

ACILIYORUZ

bo

10X10X1
20X10X1
30X10X1
30X20X1

3 50 
4.50
5 00
6.25

30x30x1 = 8.10
2qx4ox1,2 = 9.oo 
25x4ox1,2 = 10.65
4ox4ox2 = 16.1 o

i

ALTAN TİCARET - TEL : 281 - No. 49 GEMLİK

S. S. Gemlik Körfezi Yapı Kooperatifi

Başkanlığından
Kooperatifim itin sahibi bulunduğu Gemlik Orhaniye Mahallesi ( Kumla yolu ü- 

çeri ) 16 Ada 8 patael arasi tilerindeki 230 ağaç ceytiuin 1975 yılı mahsulü 1 *©- 
•ım 1975 cumartesi günü saat 14.30 da Kooperatif Merkezi Belediye dükkanları No. 
30 da açık artırma suretiyle ve peşin para ile satılacaktır.

Taliplere duyurulur.

KOOPERATİF BAŞKANLIĞI

i BASIM
İ İşlerinde
I YENİLİK

Turşucular - Zeytinciler
| b yerleri Sahiplen 

s Yeni km Makhıamala 
İ Her îüriü Baskı İslerinde

S Emmideyiz
i

50X70 Cm lik Dev Kazan!) Otomatik 
B Makine ile en güzel renkli basım 

M işlerinizi artık biz gerçekleştireceğiz 

y- Renkli Zeytin - Turşu Eteketleri
râiiırd - bono * ifö3ıiyö. idiiMtâî 

p Makbuzları - Kantar Fişleri 
M Zeytin kutuları - Kitap - Dergi 
1 El İlanları - Bildiri baskıları

I KÖRFEZ
S Basımevinde
B “"T S 
| Gemlik Körfez Gazetesi 
| İianlarının Her Yere 
| Duyuran Gazetedir. 
İ —
I Gazhane Caddesi Ali Şirin pasajı

H No. 5 GEMLİK
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