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Birlikler Zeytin d 
Fiatı Saptamaya 
Başladı

26 Ekim 1975 Pazar günü 
yapılan 10. Genel Nüfus sa
yımının sonuçlan ilçemizde 
belli olmuştur.

Pazar günü ilçenin köy 
ve merkezinde Genel Nüfus 
sayımı saat 8 co de başlamış 
ve 19,30 sıralarında sona er
miştir. Bu arada sokağa çıkma 
yasağına uymayan bazı yurt
taşlar emniyet kuvvetlerince 
uyarılmış bazıları hakkında da 
soruşturma açılmıştır.

. Içemizdeki nüfusun 
pazar günü yapılan sa/ım'arda 
20.695 olduğu saptarım ıştır. 
Merkez köylerinde 14.550 
Armutiu bucağı ve köylerinde 
ise 4.348 kişi sayılmıştır. Eöy- 
iece Gemlik'in köyleriyle bir 
likte nüfusu 39.594 ol* 
muştur.

Belediyece bazı sokaklara 
yeni adlar verilmesi nedeniyle 
sayım memurlannın zorluklar
la karşılaştıkları görülmüş, bazı 
yurttaşların da geç saatlere 
dek evlerinde beklediği halde 

«ayılmadığı öğrenilmiştir. Bu 
sayımda nüfusu 2 bini geçen 
Küçük Kumla Köyü Kasaba 
olmuştur.

26 Ekim 1975 günü ya-

yılan sayımda ilçemiz ve köy- Güyenli 156 Şahinyurdu 580

ferinin yeni nüfusları şöyledir: Hamidiye 575 Şükriye 388

Merkez 20696 Haydariye 351 Umurbey 2923

Adliye 417 Karaçalı 731 Yeniköy 357

B. Kumla 557 Katırlı 505 Armutlu 2146

Cihatlı 488 Kurtul 948 Fıstıklı 942

Engü-'ücük 671 K. Kumlı 2013 Hayriye 256

Fevziye 386 Kurşunlu 536 Kapaklı 560

Fınöıc?k 255 Muratoba 594 Mecidiye 434

Gençali 750 Narlı 395 Selimiye 110

Cumhuriyetin 52. Vıh Törenlerle MM
Cumhuriyetin 52, yılı il

çemizde törenlerle kutland . 
28 Ekim günü saat 12.00 de 
Atatürk anıtına çelenk koyma

ile bayram başlamış 2O.Ekim 
1975 Çarşamba günü saat 
9.00 da Kaymakamlıkta kut
lamalar kabul edilmiştir, bu

sırada okullar ve askeri bitlik- ' 
ler Cumhuriyet Alanında yer- i 
lerini almışlardır.

Tören saat 9 45 te İstik
lâl Marşı ve saygı duruşuyla | 
başlamış. Kaymakam, Garnizon | 
Kumandanı, Belediye Başkanı 
halkın ve öğrencilerin bayra- I 
mini kutlamıştır.

Daha sonra Kaymakam { 
Namık Kahvecioğlu öğretmen 
Talat Şahin günün önemini ı 
bildiren konuşmalarını yapmış- ' 
tır. Şiirlerin okunmasını geçit 
töreni izlemiş, gece düzenle
nen fener alaylarıyla bayram 
kutlanmıştır.

Fotoğrafta Atanın anıtın
da saygı duruşunda bulunan 
kortej görülüyor.

Mudanya Ziraat 
Odası Taban Fiatın 
20.93 TL. Olmasını 
İstiyor

Zeytinlerin kararmağa baş 
laması ve bazı yerie.ee de 
ürünün toplanmağa başlama- 
sıy’a Birlikler Barem fiallartat 
saptamağa başlamışlardır.

Mudanya Ziraat Odasınca 
yayınlanan bildiride; bu yıl 
bütün eşya hail arında. işçilik, 
nak! ye, \e i açarın ia lar nda. 
%1C0 bir artışın meydana 
geldiği, bu durumun üre
ticiyi etkilediği anlatıl» a* 
«ürünün de az oluşu maliyet 
hatlarını yükselttiği» belirtil
miş ve Marmara Zeytin Koo
peratifinin bu yıl taban fiatını 
20.00 TL tutması istenmiştir.

Mudanya Ziraat Odasının 
Barem isteği söyledin

DANE FİATI

Memurlar fcMieri Oesmi
Doktora»? OoıferMyor
hçemc de yeni bir uygu- kümlerine uyulmu" memurlar etmeğe başlamıştır. Tedavi

Sinemalar
Denetleneli

Sinemaların açılma- 
sıyla düzensizlikte b-şlamıştrr.

200 20.00 TL
220 19.70 ”
240 19.40 w
260 19.10 -
280 18 1u ”
300 18.40 *
320 18-00 "
340 17.60 "
360 17.20
380 16.80 *
400 16 40 ”
420 16.10 "
440 15.73 ”
460 15.40 ”

lama ite devlet mernörten i~- 
ftdikterf resmi doktorda tedavi 
etr rffmemektf dirler.

Yasa hükümlerine uyul- 
fr dığı için 107 sayrh gaze- 
1'rdzâ^ bu konuya değinmiş 
ve Kaymakamlığın 28,10,1974 
t.rfh '208 nolu yaz ısıda ha- 
t'latıfmıştır, Bundan sonra 
b urların doktor şevklerinde 
t T Ağustos 1973 tarih •<© 
14622 sayılı resmi Gazete > 
yrırlanan «Memurların fcdav 
*• C^aze Könetmeliğim hü-

isrediklen resmi Doktorda te
davi olmağa başlamışlardı. Fa
kat bu uygı lama bir süre 
önce durdurulmuş ve Devlet 
Memurlarının yine hükümet 
doktorluğuna sevk edilmeleri 
buna uyulmadı# nda öteki resmi 
doktor reçete! rinin işi m gür- 
rniyeccğı Kaymakamlığın 13 
10. 1975 tarih 333 sayılı Mal 
M üduriL-ğü çıkışlı yazısıyla res
mi dairelere duyurulmuştur.

Uygulamadaki birbirini tut
maz tutum memurten tedirgin

yönetmeliğinin açık hükümle
rle karşı yanlış uygulama ne
deniyle memurların reçeteleri 
işlem görmemesine î ir anlam 
verilmemektedir.

Bu yanlış uyguamanın 
giderilmesi iç.n Gemlik TÖB- 
DER Yönetim Kurulu Genel 
Merkez nazcindo girişimde 
bulunmu; ve uygulamanın dü
ze tilmesi için Ganel Merkez A- 
vukatlarının görevlendirilmelini 
i* tem işi md ir

Kışlık sinemalarda Bele
diyece kontrol edilmemesi ne
deniyle s ga a içiimekted r.

Sin. malarda hava temiz
leme teşkilatının da olmaması 
insan sağlığa ı etkilemeğe 
başlamışım

ğ açılan s leye'icrdfn 
an'salacağı gibi Be ed. e gö 
revülerinin sînematen deneta 
mtsıve bilhassa s gara içen
ler ie mücadele edıîmesi sten- 
mektedir.

27 Mayıs llkokıdnnna
Büfesi Kiralanıyor

r< gde*e.a oUn «ûluuAsı» 
kray. v^riecfckîir.

41 l.’STEgursû eç& srî- 

trrma recvle lehe odBecet 

öten okul bûfesîstnân »ha esi
re g.'ecekteriaay-M jür. okul

da oLnater. istenmektedir.

yerie.ee
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DÜN VE BÜGDN
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1075 Yılı Zeytin Maliyet Rapora

Okullar süslendi, söylevler ve
rildi, şiirler okundu, siyasi parti liderleri 
konuşmalar yaptı’ve Cumhuriyetin 62. 
yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ulusların önemli günlerinin yıl- 
dönümleri başlangıç ve varış noktaları 
bakımından birer sınav günleri olmalıdır.

1923 te Cumhuriyet yönetimini kuran 
Mustafa Kemal'in bundan sonra yap
tıkları çağdaş Türk tarihinde önemlidir. 
Cumhuriyetin kurulmasıyla başlayan 
kalkınma hareketleri ile bugün ulaşıl
ması istenen hedefe ne denli varıldığı 
karşılaştırılırsa52yılda çok kısa yol alın
dığı görülür.

52 yılda değişmeler olmuştur ülkede. 
Ama istenilen yere varılamadığı gibi, 
Mustafa Kemal'in çizdiği yoldan da çı
kılmış, devrimler birçok yerinden siyasal 
çıkarlar için yara almış, yozlaşma dö
nemi başlamıştır.

Mustafa Kemal, 1919 da Samsun'a 
çıktığında dünyanın en güçlü emper
yalist devletlerine karşı bağımsızlık sa
vaşını verdi. Onun bu hareketi mazlum 
birçok ulusa örnek oldu. Askeri alanda 
kazanılan bağımsızlık Cumhuriyet ile 
siyasal alanda, ulusal kaynakları ken
dimizin çıkarıp, işletilmesiyle ekonomik 
alanda, mali alanda da sağlanarak tam 
bağımsızlık kazanılmış hedefe varmanın 
gerçek yolunun tam bağımsız bir po* 
litikayla sağlanacağı yine Mustafa Ke
mal tarafıadan şu sözlerile belirtilmişti. 
’Tam bağımsızlık dendiği zaman mali, 
siyasal, Ekonomik askeri, alanlarda ba
ğımsızlık anlaşılır. Bundan biri yok oldu 
ğunda tam bağımsızlıktan söz edilmez.’’

Cumhuriyet ile başlatılan kalkınma 
hareketi tamamen ulusal ekonomiye 
dayanmakta idi ve 15 yılda çok büyük 
işler başarılmıştı. 1950 lerden sonra dışa 
bağımlı bir ekonomik düzenin sürdürül
meğe başlanması, ülkeyi bir dış pazar 
durumuna getirmiştir. Ulusal olmayan 
bir ekonomik düzen ve bu düzenin sa
vunucuları Ülkenin Amerikan emper
yalizminin demir pençeleri altında gir
mesine göz yummuş, kalkınıyoruz di
yerek ülkeyi montaj sanayii ile donatmış 
bir süre sonra tükenecek olan yer altı 
varlıklarımızıda yabancılara kaptırarak 
ülke tam bir sömürü haline getirilmiştir.

D. S. 4 d»

İlçemizde siyah salamuralık zeytin 
yetiştirmek amacıyla, enteusif bakım ya
pılmaktadır. Zeytinliklerde Toprak işle
me, gübreleme, mümkün olan yerde su
lama, ve mücadelenin teknik gerekleri 
yerine getirilmektedir.

1975 ürünü 1974 yılı başındaki bi
rim fiatlar etki yapmıştır.
Zeytin balcımı konusunda 1973 ten 1974’e 
büyük fiat farklarıyla girilmiştir, Şöy- 
leki: 1973 te örneğin : 60*75 olan budama 
yevmiyesi 1974 sezonunda 100 Tl. geç
miştir. Gübre öyle, ilaç öyle, düz işçi
lik öyle

Çevremizde güve ve sinek mücadele

ci zorunludur* Bu zorunluk karabaştalık 
savaşında biyolojik mücadeleyi engelle
mektedir. Bu nedenle ek olarak karabas- 
talıkla mücadele meselesi çıkmıştır kar
şımıza. Bu zararlı son yıllarda problem 
haline gelerek maliyeti olumsuz etki yap
mıştır.

Bütün bunları gözönünde tutan ye
tiştiricimiz. Ağaçların istediği bakımı 
yaparak umduğu ürünü almaya çalışmıştır

Bu bakıma göre çevremiz ağaçlan, 
ortalama ağaç başına 14 Kg. verim sağ
laması gerekir. Dönümde aşağı yukarı 
20 ağaç bulunduğundan, dönüm veri
min 280 Kg. olması gerekir.

MALİYET HESABI
Dönüm birimi üzerinde bakım giderleri.
Tarla Kirası
Kışlık derin sürün ( 2 Kez )
Yazlık yüzlek sürünler ( 4 Kez )
Organik gübreleme ( 1/3 yıl )
Kimyasal gübreleme ( Kompaze )
Sulama veya nem tutma
Budama
İlaçlamalar ( Yılın gidişine göre 4-6 kez )
Hasat
Ulaştırma
Oda aidatı. Vergi Rusum Vb. giderler
Ortalama % 4 amortisman karşılığı
Bakım Giderleri ortalama % 10 dan

Bakım giderleri toplamı

Bu gidicilerin karşılığında dönümden 
ortalama 280 Kg. ürün alınması gerekir. 
Yağlık bu hesabın dışında mutala edil
miştir. Çünkü yağlık zeytin bu maliyeti 
hiçbir zaman karşılıyamamaktadır. 280 
Kg. lu yanlı siyah salamuralık olarak 
ele aldığımızda:

2100 TL. : 280—7,50 TL. bir Kg. 
zeytinin üretime maliyeti olarak çıkar.

Fakat 1674 yılında bütün bu bakım 
masrafları yapılmasına rağmen çiçeklen
me dönemi yağışlı günlere raslayan, ağaç 
larda verim yok denecek kadar az ol
muştur. Çiçeklenmesi. 3-4 gün devam

TL
500.00
100.00
150.00 
100,00 
150.00

50.00
100.00
125.00
425.00

50.00
100.00

75.00 
175.00

2I00.C0

eden, yağmurdan evvele ve sonraya ras
layan ağaçlar normal ürününü tutmuş, 
geri kalanlar yoksun kalmıştır.

Bu açıklamayla bu yıl ağaç başına 
Salamuralık zeytin veriminin ortalama 
8,5 Kg. ı ancak bulacağı tahmin edil
miştir. Bu duruma göre 1975-tane istih
sali döneme 280 Kg. yerine 170 Kg- 
kadar olacaktır. Aynı maliyetle bu dü
şük yerime göre, üretim maliyeti hesabı 
yapıldığında, 1. Kg. taze sivah salamur- 
luk üretim maliyeti ancak 12,50 TL krdır 
olacaktır.

Mudanya Ziraat Odası

şiir köşesi
ÇALIŞ - ARA

Çalışmazsan sende olamaz amaç
Sömüren kişiye olursun muhtaç
Yollarım taş olun düzlerse yamaç
Şüphen olmasınki kalacaksın aç

Karşılıksız para yolun saptırır 

Esen rüzgârına seni kaptırır

Zamanı gelince tapmaz taptırır
Pis emeller için her şey yaptırır- 

Senden başka birçok insan fukara 

Ak günleri için düşmüştür dara 

örnek al onları hakkını ara 

Ölmeden sokarlar yoksa mezara

imdat Peltek
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Gemik icra Dairesi •
Dosya No: 975/188

Gayılmenkullerin Açık Aıttına İlânı 
Gemlik İcra Memurluâuntian

Satılmasına katar verilen gayrimenkullcrin cinsi, kıymeti adedi, evsafı :
1- Gemlik. Tapu sicilinin 18 12.1963 tarih, pafta ; T7 parsel 690 ve sahife : 690 

da kayıtlı Gemlik Küçük Kumla köyü Asarcık mevkiinde kain 780 metrekare mikdarlı 
ve bilirkişi tarafından 50,300.- lira kıymet takdir edilen zeytinlik,

2- Gemlik Tapu sicilinin 18.12.1963 tarih pafta : 13 parsel ; 630 ve sahife ; 
630 da kayıtlı Gemlik Küçük Kumla köyü Asarcık mevkiinde kâin 700 metrekare 
mikdaıh ye bilirkişi tarafından 25.000.- lira kıymet takdir edilen zeytinlik ki cem'an I 
iki parça gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

I- 1.12.1975 Pazartesi günü yukarıdaki sıra gereğince :
1 no.Iu sıradaki 690 parsel sayılı gayrimenkul saat 11.30 ilâ 11.45 arasında,
2 ho.lu sıradaki 630 parsel sayılı gayrimenkul saat 11.45 ilâ 12.00 arasında GEM | 

LİK İCRA DAİRESİNDE açık attırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen I 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas- I 
raflarını geçmek şartiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıra ı 
nm taahhüdü baki kalmak şartiyle 11.12.1975 Perşembe günü aynı yerde ve aynı 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alaca 
ğmı ve satış masraflarını geçme şartiyle 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 n eh 1 verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — İpotek sahicisi acakklaria diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 1 
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 İflas Kanu
nusun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktau ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kcndile- ;{ 
rinden tahsil edilecektir.

1 
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin göreoilmesi için dairede açık olup i 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

0 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı- S 
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 975/188 sayılı dosya numaraaıyle me- II 

mnriugumuza başyurmaları ilân olunur.

28/10 / 1975

0e. Jf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Gemlik lisesi Karama Demeği Başkanlığından
Gemlik Lisesi Koruma Derneği olağan Genel Kurul toplantısı 26 Kasım 1975 

çarşamba gönü saat 14 30 da Lise salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 
15 gâo so«ra aynı yerde ve zamanda toplantı tekrarlanacaktır.

Sayın üyelerimize doyrolar. Cemal KARDEŞ
GÜMDBM ; Gemlik Lisesi Kotuma Derneği Başkanı

1 — Yoklama ve Başkanlık divsaı kurulması — 2 — Atatürk ve Türk büyükleri için | 
ssygı duruşu — 3 — Yönetim Kurulu faaliye raporunun okunması — 4 — Denetleme 
Kurulu raporunun okunması —- 5 — İbra (Aklama) için oylamanın yapılması — 6

Ydnetim organını seçilmesi — 7 ■— Dilek ve istekler.

kim ne ödedi

Yüksel Yıldırım

Bahattin Çil G. M. Serv. İrad 9965.--
Ahmet Yanar Bakkaliye 1010.—
Hikmvt Evranos G. Al. Serv. İrad. 4 İZZ.--
Mustafa Altınsan Marangoz Beyanname V-îrmezniştir
Mahmut Demir Halı Ticareti 4625.—
Süleyman Üre Nakliyeci 1603u.—
İbrahim Şimşek Zeytinci Vergisiz
Haşan Kara Nakliyeci 690.—
Aydın Ayar Zeytinci 1554ü.—
Fahrettin Üzmezier Fotoğrafçı Beyanname Vermemiştir.
Muzafer Başarır Top. Gıda Tahtı 2355.—
Nizamettin Sel Yorgançı 30.—
Necdet Girgin Turşu imali 5030.—
Necati Kaiebeli İnş. Müthaidı 8790.-
Şevket Taşkın NaKİiyecı 890.—
Mehmet Özkardeçj Fısk Oto Las. Tic. 49230.—
Turgay Özkardeş Singer Bay. 35605.—
Kazım Kaya Zeytin Tic. 28180.—
Fahrettin Karacan Hurda Tic. 117.- -
Kamil Demir Halı ve Mobilya 15440.—
İzzet Güner Kasap 3750.—
Ömer Köse Nakliyeci 17050.-
Şevket Serengil Sinama İş. 1805.—
Ali Taylan Zeytin Tic. 13605.—
Osman Taylan w »» 8950.—
İsmail Balaban Terzi 3150.—
İbrahim Üre Arçelik Bayii 71060
Ahmet Alpaslan Zeytin Tic. 1705.—
Nuri Şener Oto tamiri 1065.—
Nurettin Bozan Zeytin Tic. 12450.—
Kemal Ünal Yağhane ve Biç. 12465.-
Ahmet Öztin Kahveci 60.—
Mehmet Zühtü Çırgau G. Ai. Serv. İra. 7790.—
Rifat Doğru G. M. Serv. İra. 19522.-
Memduh Ökter Müstahsil 5450.—
İbrahim Toplu *• 5485.-
Haşan Topiu ■ 4480.—
Faik Durmaz Zey. Tic. 5290.—
Cahit Durmaz 45655.—
Enver Erünver Nakliyeci 355.—
Mehmet Sezginer • • İ -----

Muammer Peker Hah ve Mobilya 29980.—
Durmuş Peker «r 2998ü.—

Cavıt Şahin Marangoz ve Nak. 980.—
Mehmet Bulut Simit İmalı 1155.—
Salih Bulut ” j i269.—
Abdullah ► aner Terzi ve Zey. T.c. 910.—
Ruhi Kavlak Yağhane işlet. 9300.—
Aiehmet Avcı Mahrukatçı 7255.—

Şaban Kanber Peynir ve Zey. Tic 20Û80.—
Mehmet Ccııgız Kahveci 905. -
Ayşe Feriha Akça G M. Servet İradı 9570.—
Cemil Avarkau Avukat Vergisiz
Sıdıka Sümer G.M. Servet İradı 4447-
Muharrem Cıdık Kavaf 7760 —
Adcua Ramazan Uzunlar Aygaz, Arç. Eayiî öbooö-
özcan Vural Diş Tabibi 1855.—
Ahmet Aydın Otel ve Kahve 2210.—
Mümin Yılmaz Birahane 7305 —
Muharrem Canyürek Sandık İmali 975----
Sabrı Sarıkaya 660.—
Talat Şimşek Yağlı bov 647.—
Ceıual Sürmene Mütshi Mat- Eeyan Etmemiştir.

Beyanda Bulunmamıştır.

D. G. Sayıda
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Seçim Kurulu Başkanlığından 
î X A

1- Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Seçimleri 23.Kasım.1975 Pazar günü Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis salonunda bulunan sandığa oy atılma sureti ile ya
pılacaktır.

2- Seçim listeleri şu mahallere asılmıştır.
a) Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ilan tahtasına,
b) Bahkpazarında bulunan Hikmet Bayer'in dükkanının önüne,
ç) Orhangazi yolu dönemeçinde bulunan Sakip Tan gündün dükkanının önüne,
dj Orhangazi Belediyesine,
e) İznik Belediyesine asılmıştır.
3- Listeler Yukarıda belirtilen mahallere l.Kasım.1975 tarihinde asılacak 

5.Kasım.1975 tarihinde indirilecektir.
4- Listelere isimleri yazılmamış veya yanlış yazılmış olan müntesiplerimizin gerek

li taahihatı yaptırabilmek için tâki olacak itirazlarının listelerin inmesini takip eden 3 
gün sarfında saat 18’e kadar yazılı olarak ve ikamet gösterilmek şartı ile yapılması la
zımdır.

5» Usulüne uygun olarak yapılan itirazları seçim kurulu 5 gün zarfında karara 
bağlamak ve neticeden itiraz edeni haberdar etmekle mükelleftir.

6- Seçim Kurulunun kararma kanaat getirmeyenlerin kararın kendilerine tebliğ 
tarihinden itibaren 3 gün zarfında mahalli ilçe seçim kurulu Başkanı Hakim’e itiraz 
haklan vardır. Bu itirazlar en çok 5 gün içinde kesin karara bağlanır ve ilgiyle teb 
liğ olunur.

I DÜN VE BUGÜN F | 
® Ülke yabancı sermaye sömürüsü altında ■ 

sözde kalkınıyor. Buzdolabı, çamaşır B 
makinası çamaşır tozu, Coca Cola, Kib- ■ 

O r'^’ mo*oru dışarıdan gelen otomobil M 
fabrikalarıyla kalkınıyoruz! Tüketim eko § 

O nomisiyle kalkınıyoruz!
Gerçekleri böyle belirli günlerde gör- || 

® meliyiz. Kalkındık, kalkınıyoruz diyerek 
kendimizi aldatmıyalım. 52 yıl önce baş- £ 

Ol latılan ulusal kalkınma ile şimdiki ye- 
rimizi iyi eleştirelim ve gerçekten ba- r 
ğımsız, sömürüşüz bir politika izliyelim. M

Yeni Nlımeli S İç®
Kış geldi diye artık korkmayın ZE-YAK İle odun - kömür ~" 

|W 
derdiniz sona erdi. S®

Temizlik yüksek kaleri 25 paketten itibaren evlere servis

8 ' 1 â M I
| GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN j
hS 1 - Belediyemiz E.S.O. İşletmesine 3000metre g 

6 Atmosfer tazyike dayanıklı -100 mm PVC plastik ■ 
borular şartnamesi dahilinde satın alınacaktır.

H 2 - Boru bedelleri 1.650.000.- lira olup, muvak- i 

m kat teminatı 63.250.- liradır.
3 .- İhaleye iştirak edeceklerin ihale tari- ■ 

hinden 3 gün evvelinden müracatla iştirak belge- fe 
si almaları gereklidir. g

S 4 - İhale 19 kasım 1975 Çarşamba günü saat ■ 
Q 15.00 de encümen huzurunda yapılacaktır.

1 YAKILIŞ ŞEKLİ: ffi
Kalıpları aralık olarak yerleştiriniz. Üzerine bir miktar gaz 

dökerek kâğıt parçası ile tutuşturunuz. Gaz yoksa odun ve- 
K ya kömürün yıkıldığı şekilde yak'ılabilir, > 

UT7 - ntn
® DİKKÂT : YANMA ESNASINDA KARIŞTIRILMAMALIDIR.
m • M

inşaatçı ve Soğuk Demirciler g.;,
® Her Ebatta j||

9

S Boru-San Prefii 
larJ 

CAM — AYNA — KONTRALİT — KONTRAPLAK
ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

S Azim Ticaret

İstiklâl Caddesi No. 53 Gemlik Tel 305 Lütfü Öner

-Jİ

Uidı

I
iv

SAHİPLERİ
Yeni Basım Makinamızla Her Türlü 

Baskı İşlerinde Emrinizdeyiz

IM

f MUT1LU BÎR JEVJL.1X.11K I
Gemlİk’Imlzin genç İş adamlarından Mehmet YAŞAR ve 

Ayşe VURTOP bu akşam Bursa Park Düğün Salonunda 
Evleniyorlar Genç arkadaşımızı kutlar, ömür boyu

50X70 Cm. lik Dev Kazanlı Otomatik 
Makine ile en güzel renkli basım 

işlerinizi artık biz gerçekleştireceğiz 
Renkli Zeytin — Turşu Eteketleri 

Fatura — Bono — İrsaliye — Tahsilat 
Makbuzları — Kantar Fişleri 

Zeytin Kutulan — Kitap — Dergi 
El İlanları — Bildiri baskılan

saadetler dileriz. G. KÖRFEZ
Gazhane Caddesi Ali Şirin Pasajı
No. : 5 GEMLİK
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Gazatsnrze Demeç veren Belediye Bşk: Gemlikliler Çamurlu su içmekten kurtulacaktır

Çeşmelerden ÇAMURLU 
VE TORTULU suyun akması 
son günlerde bütün Gemlik 
İtlerin en ör.emii sorunu ol
mağa başladı. Bu konuda 
gazetem z muhabirine bilgi 
veren Belediye Başkanı İbra
him Akıt surları söylemiştir.

"Son günlerde su şika
yetleri arttı. Gani İdiler bu 
konuda çek haklıdırlar. Mev 
cut sular ihtiyacı karşdarna-

Nacaklı Suyu çalışmala 
r:nın 1976 yılı Ekim ayında 
bitirilerek Kasım ayında da 
Gemlik’te akıtılacağını söy
leyen Akıt sözlerine şöyle 
devam etmiştir. ”Suyun geti 
rilmesinde en ‘büyük zorluk 
para taahhüdünde bulunan 
hemşerilerimin ödentilerini 
zamanında vermemelerinden 
ileri geliyor. Bunların zamanın 

da verilmesini bilhassa rica 
ediyorum”

Saniyede 125 litre su a- 
kıtacak olan Nacaklı Su u 
Gemlik'in nüfusu 60 bin ki
şi olasıya dek yeteceğini de 
belirten Belediye Başkanı İb 
rahim Akıt rıhtım ile ilgili şu 
açıklamalarda bulunmuştur. 
’’Yapımı biten rıhtımda Gem 
liklilerin rahatça gezebilmeleri 

için otoların girmesini yasak 
ladık. Halk burada güvenle 
gezebilecekîir.” demiştir. Ye
ni dolgu işlerine devam edil 
diğini de bildiren Akıt "Ka
yıkhanede oturan halkın yolu 
olmamasından madur durum 
dadır. Dolgu işinde ağırlığı 
bu yöne vereceğiz.'’ demiş
tir.

Marmara Birlik fooperal fı Ta- 
ban ve Tavan fıatlanaı açıklılı
Taban 9.00
Tavan 18.00 Lira
Olarak Saptandı

Marmara Birlik Koopma 
tifi 1975-76 yılı zeytin kam
panyasında yeni fia’lartnı ta 
ban 9.00 tavan 18 00 TL o- 
larak açıklanmıştır.

Saptanan yeni hatlardan 
sonra Orhangazi. Erdek-Mudan 
ya da alım kampanyası Pazar 
tesi günü başlayacağı öğre
nilmiştir. Gemlik 72 No’.j 
Zeytin Koopratifınde ise alımla-

makta ancak a» ezyenler ile 
birçok mahallenin ihtiyacını 
karşTlamektaKİır. Fakat su kay
nak zeminmin bozuk ol
ması daimi pis su Çıkmasına 
sebep olmaktadır Su depo
larında bulanık sular devamlı 
iiâçianrr. aktadır Belediyemiz 
in üu tasfiye cihazları olmadı 
ğır.dan sular ancak mevcut 
imkanlarla bu kadar temizle- 
netiliyor. Suları Nacaklı Su
yu gelesiye kadar mutlaka 
kaynatıp içmehd r.’

Mehmet Sevinç
Yeni Bir Sergiye 
Hazırlanıyor

Emekli öğreı men-ressam 1 
Mehmet Sevinç Bursada I 
açılacak olan resim sergisine ; 
sezsiz sedasız hazırlanmak- 
tadır.

ifci yıldır Bursa Güzel Sa
natlar Galerisi Müdürlüğünce i 
açılan <Ametör Ressamlar Ser- ■ 
gisi» no çeşitli yağlı boya 
çalışmafanyfa katılan Sevinç, 
bu yu önümüzdeki aylar- > 
da yine açılacak alan sergi j 
için yoğun bir çalışmaya gi- [ 

rtşmiştr, 1
Sergiye 15 parça yapıtla 

katılacağı söyleyen Mehmet 
Sevinç^ bu çatışmalarımın en 
azından Si sergiye seçileceği 
kaner^ayvn» demiştir.

ATA’yı 37. kez Anacağız rın ÇARŞAMBA gunu yapıta 
cağı sanılmaktadır.

Bu yıl zeytin rekoltesinin

Büyük kurtarıcı ve yeni 
Türkiyenin kurucusu Atatürk, 
ölümünün 37. yılında ulusça 
anılacaktır.

İlçemizde^ Atatürk'ü 10 
Kasım Pazartesi günü Lise 
Salonunda törenlerle anacağız.

Atatürk’ü Anma Komita- 
since hazırlanan proğrama gö
re ; 10 Kasım Pazartesi günü 
saat 8.50 de protoko'a dahil 
kişiler Ata’nın anıtı başında 
hazır bulunacak, çelenklerin 
anıta konmasından sonra, Is- 
tiklâl marşı ile Anma törenle
ri başlayacaktır. Saaı tam 9 05 
te Sunğipek Fabrikası, ö- 
bur fabrikaların ve araçların 
sinyali ile saygı duruşunda 
bulunulacaktır. Daha sonra

Bir Yılda 10 bin I /anoz Knn-.arve Yapıldı

İlcemüde Ev Konserveciliği Gelişiyor
İlçemiz merkez ve köyle

rinde ev konserveciliği geli
şiyor,

Gemlik Ziraat Mühendist- 
lıği kanalıyla açtırılan ev kon
serveciliği kurslarını bitiren ev 
hanımları bir yılda 10 bin 
kavanoz çeşitli konserve yap* 
mışlardır.

Gemlik Lisesi Salonuna gidi
lerek «ilçe ihtilafa Komitesince

G mlik Merkez, Engürü- 
cük, Kaktırlı, Büyük Kumla 
Haydariye, Muratoba Umur- 
bey Köylerinde açılan kursla
rın yönetici öğretmeni Ev Eko

nomist Şükran Güven bu konu
da şunları söylemiştir.: «Biryıl
da Geı ık merkez ve köylerin
de eç mız ev konserveciliği 

hazırlanan Anma proğramı 
izlenecektir.

10 Kasım günü sinema
larda yalnız Atatürk ile ilgili 
filmler gösterilecektir.

==---- İ| |
Beni görmek demek 

ille yüzümü görmek 
değildir. ‘Benim dü- | 
şüncelcrimi, benim I 

duygularımı anlıyor- ! 
sûH’Z bu yeler.

KEMAL. ATATÜRK

kurslarında 10 bin kavanoz 
çeşitli konserve ve 7 bin şişe 
domates suyu imal ettik. Ev 
kadınlan bu kurslardan çok 
memnun kalmışlardır ve kışlık 
sebze konservelerini, domates 
sularım şimdiden hazırlamış
lardır.

düşük olması nedeniyle tüc 
car atımlarda Kooperatif ta 
van fiatını aşmağa başlamış 
ve 25 TL ye kadar zeytin 
aldığı görülmüştür.

Bu Yıl Zeytin 
Üretimi Çok

Düşük
Bu yıl Gemlik ve çevre 

köylerinde zeytin üretiminin 
çok düşük olduğu görülmüştür

İlçe Ziraat Müdürlüğün
den aldığımız t.giye göre 
«Zeytin ağaçlcf.nda çiçeğin 
noksan oluşu ve ööBenme 
zamanında da havaların yağış
lı olması ürünün düşük olma
sına neden okruştur. üçe Z- 
raat Teknikeri Muammer At
t ey bu konuda şunlan söyte- 
miştir : Geçen yıl 21 m. yor 
kilogram tesbit edilen sofrabı 
zeytin, bu yıl çşeöin noksaı 
oluşu ve döOenme zamerand 
havalann olması naûe 
niyte ürün olanını dûsünhûs 
tür. Bu yıl MûOurtûgdriû 
tahmini 8-10 Milyon kg.
ratok. 4,5 milyon kg. yağl 
zeytin rekohesi saptamtştit. E 
nu geçen vHkartakavşriastvıs 
büyük farkhbk göze çavpaı
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»se taı

görüş
10 Kasım Sınavı

d- t a C- a n

1O Kasım 1975 Büyük devrimcinin 
aramızdan ayrılışının 37. yılı.

Her 1O Kasım’da Ata'nın önünde sı
nava dururuz. Ama bu sınavlarda ya
lanlar söyleriz. Kalkındık, kalkmıyoruz 
diye rek.

Her 1O Kasım’da törenler düzenlenir 
okuilarc'a şiirler ckur, öğrenciler, ağla
maklı konuşulan övgüler düzenlenir 
başlar eğik olarak.

İşte bir 1O Kasım daha geiiyor. Gidin 
anma töreninin yapılacağı salona, din
leyin bakın, gerçekler dile gelecek mi ? 
Hep kalkınma masalları anlatılacak, ya
pacağız, edeceğiz edebiyatı sürecek. 
Gerçekleri anlatmak işlere gelmiyecek.

5-3 yıl önce Şirin Sinemasında yine 
1O Kasım günü bazı olaylar olmuştu. 
Eski Belediye Başkanının Salonu terk 
ettiği 1O Kasım’da Ali Aksoy adlı bir öğ
renci sınav gününde Ata'ya hesap veri
yordu, neredeydik, nereye geldiğimize 
değin D. P. Teşkilatının bilimsel verileri
ne dayanarak sıralıyordu dünya devlet
leri arasındaki yerimizi, her Türk'ün bi
rey başına düşen dış kaynaklı borcunu 
Bulgaristan’dan, Almanya'dan, Fransa- 
dan Amerika'dan kalkınmak için dilen- 
diklerimizi. Ve ekliyordu ardından doğal 
kaynaklarımızı kimlerin sömürdüğünü, 
dış ticaretten milyonlar kazananların 
üretici mi, yoksa bir avuç özel girişimci 
mi olduğunu Emeğin yok bahasına sa
tıldığını, köyıünün daha efendi olmadı
ğını anlatıyordu. Ama indirdiler genci o 
zaman kürsüden, hatırlarsanız. Hele o 
kukla müdürün durumu gözlerimin ö- 
nünde. Büyük bir suçluluk ve eziklik 
içindeydi, efendilerine karşı. İşlerine gel
medi bazılarının. 1O Kasım’da bunlar mı 
konuşulurmuş, dediler. Yıkıcı, solcu ko- 
miniştlere kim izin verip çıkarıyor kür
süye dediler. Atmadıkları çamur kalma
dı gence.

Şimdi bakıyorum Anma Programı
na sansür kurulları oluşturulmuş, prog
ram dışı konuşma ve şiirlere yer veril- 
miyeceğl belirtilmiş.

Neden korkuluyor gerçeklerden bu 
kadar. Bırakın konuşsun isteyen diledi
ği gibi. Tartışma açılsın 1O Kasım’da 
Gerçek sınav ancak böyle verilir.

Siz beni hâlâ anlayamadınız
Ve anlamayacaksınız çağlarca da 
Bırakın o altın yaprağı artık
Siz bana neler yaptınız ondan haber verin 
Hakkından gelebi'd>nizmi yokluğun. sefaletin, 
Hâlâ oturmuş On Kasımlarda bana ağlıyorsunuz. 
Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın.

ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI
Ahmet Rıza YARAMAN 

Emekli Halk Kütüphanesi Memuru

Kitaplar: Ulusların kıymet biçilmez 
bilgi zenginliklerini taşıyan, insan beyni 
nin düşünme fonksiyonların geliştiren 
hâzinelerdir. Özet olarak Kütüphaneler 
kitapları yaşatan onları tasnif kuralları 
içersinde okuyucularına sunan, çağın 
ihtiyacına cevap veren kitaplarla insan-

bir araya getiren 
için kitaplar hayat

yuvulardır. insan

tır,
ilk baskılar M.Ö. 5000 yıllarında

damga, resim gibi işaretleri taşırdı. M .0.
4000 Yıllarında yazı baskıları 1 
mağa başlamıştır.

1440 yıllarında Aimanyalı 
Gutetberg, madenden yapılmış 
dökerek baskı denemeleri yaptı, 
daha evvel bakır ve kurşundan

kullanıl-

Johann 
harfler

harfler
i dökmüşlerdi. İlk baskı makinasını 1822 
|l de William Church isminde bir Amerika 
|| lı kullandı. Biz de 1726 yılında İbrahim 

I Mütefferika ilk basımevini açtı. Bugün 
Radyo, Tevp ve Televizyonda bilgi veren 

| makinalardır.
1717 yılında Amerikada izciler kulu 

I )u tarafından kitap haftası düşünülmüş 
| 1919 yılında devletçe kısa zamanda bu 
I haftanın kutlanması, UNESCO ülkeletin 
! de de kabul edilmiştir. Bizde de 1949 

Kasımında " Çocuk Kitapları Haftası ” 
olanak kabul edilmiştir.

HAFTANIN GAYESİ :
I 1- Kitap sergileri açmak,

2- Çocuklar için zararlı yayınlar üzerin 
i de durmap,

3-
4-

6-

Sağlığı koruyucu eserleri okumak 
Beslenme üzerinde çalışmalar'
Ebedî eserleri incelemek. 
Çocuk öğretimi-eğitimi üzerinde <

mak,

© ®

— Eşime —

kalabalık pazarlarda dolaşıyorum

haftada sal.-cuma

yeşil biberkırmızı şeftali*/esaire

hep taze (ocuk ellerine takılır gözlerim

ezik donıetzslere uzcnan/pörsûk patlıcanlar

sen bilmezsin kadımm/an atmadım

çok kez ayakda yıkılmışımdır kör o madiğimde 

o eller düşlerimde

sönük gözlerle özeniyorlar çocukluğa

civcivlerim içlerine dönüyor yumurtalarının

Kahramanlık destanla nam
okumak, büyük kişilerimizi tanıtmak.

8- Bütünlüğümüzün üzerinde durmak 
Vatan ve ulus sevgisini artırmak
9- Ulusal kültürümüze ışık tutmak 

örf ve adetlerimizi bilmek, ulusumuzu 
medeni uluslar düzeyine çıkaracak dev
rimler üzerinde durmak.

KİTAPLARIN KORUNMASI :
1- Kitaplar j ıslak elle tutulmaz
2- Kitaplar okuduktan sonra atılmaı 

Kütüphaneye verilir. Atılan her kitı; 
ölür. Kütüphanelerde canlı insan git
yaşarlar 3- Sayfaları katlamaymış,
buralar zamanla kırılır, dökülür. Bunan 
verine küçük kağıt kullanın — 4- Kitap- | 
lara yazı yazmayınız, resim yapmayınız j 
satır altlarını çizmeyiniz, iyisi ûot dal- I 
teri kullanınız. Ayrıca notun yazarının 
adını, Eserin adı, payfasını altına yazıyız 
5- x^esimlerini kesmeyiniz. — 6- Arap ve 
Lâtin harfle yazılmış el yazması eserleri 
muhakkak, senet karşılığında Kütüpha
neye veriniz. — 7- Kitap çalmak kadarı 
büyük kötülük yoktur. — 8- Kitapları 
aldığınız sure için teslim ediniz.

Devrimlerin gerçekleşmesini isteyen ! 
büyük kumandan, Türkiye'nin modem | 
ülke olarak kurucusu, ilk Cumhurbaş
kanımız ATATÜRK’ün Türkiyesizin j 
Medeni ülkeler seviyesine çıkarıcı amaçı. 5 
nncak kitap yuvası olan Kütüphaneleri
mizin halkın ayağına götürüldüğü gün |
gerçekleşecektir.

“Her okuyucunun bir kitabı, her ki- . 
tabın bir okuyucusu vardır..

Kutlanan kitap haftasında, bütüa 
okuyucularımıza, vatandaşlarımıza mut- j 
lu refah dolu yarınlar dilerim

BlRAZCASI
İhsan TOPÇU

geçerken her sivrisinekleşmiş gün

beynim mûrekkeb mürekkebi o’ur kad-nım/çöremer'

sia

gerçeklere salt bakıp da dolar dolarım

oy derim oyy/nerden öğrenmişiz dâjizmeyi (!)

gecelerin çok uzun olduğunu anlayıp öimey» 

ı yaa işle böyle kadınım/bilmelisin

romanlardaki gibi değil yaşamak

her düğümde biryol kısalır ip

son düğüm büyük bir bir taştır boğazda
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kim ne ödedi
Guyıimenkulleıin Açft Artırma ilânı 

Gemlik İcra Mmurtuğımdan
Satılmasına karar verilen gayrimenkulların cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
1 - Gemlik Tapu Sicilinin 4. 5. 1966 tarih ve pafta : 4, sahife : 7012 parsel 

7037 ue Kay.tlı Gemlik Umurbey köyü Bayırbahçeleri ve köy içi mevkiinde kâin 545 
met rekat e miktarlı ve bilirkişi tarafından — 125.000 Hra kıymet takdir edilen bah
çeli ev ;

2 * Gemlik Tapu Sicilinin 4.5.1966 tarih ve pafta : 4, sahife : 7013 parsel : 7038 
de kayıtlı Gemlik Umurbey köyü Bayırbahçeleri ve köy içi mevkiinde kâin 542 metrekare 

mikdarlı ve bilirkişi tarafından — 125.000.* lira kıymet takdir edilen bahçeli ev ki 
cem’an iki parça gayrimenkul açıkartırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞABTLARI :

1 - Satış 9.12.1975 Sah günü yukarıdaki sıra gereğince :
1 no.lu sıradaki 7037 parsel sayılı gayrimenkul saat 14.00 ilâ 14 30 arasında,
2 no.lu sıradaki 7038 parsel sayılı gayrimenkul saat 14.30 ilâ 15.00 arasında GEM* 

LÎK İCRA DAİRESİNDE açıkartırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartiyle ihale oiunuı. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak , şartiyle 19.12.1975 Cuma günü aynı ycıde ve aynı 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların aka
cağım ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

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

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

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 975/24 T. sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

6/11 / 1975

(îe. If. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir-

Cevdet Selçuk Be yan tana* vermcoMJBa®.
II asan Sabitoğlu Zahireci MA* —
Mustafa Atay G.Mmkni Sermaye İr Bc ver name Mtfit
İbrahim Işık
Ahmet Balcı Bakkaliye

Sel aha t tin Dalkılıç Nakliyeci Bevfiscaımc' ecaa
Erol Yıldırım Yağhane «fi. MM
Osman Çil Zeytin Tac.
Mehmet Turgut Nakliyeci *•<
Salih Akovalıgıl D ta bas 1< L
Mehmet Yıldız Maratgaz M*
Hüseyin Örnek Dz. Yol Ace«. m
Abdullah Selçuk Bakkaliye

Ahmet Cessur Paçav
Hüseyin. Yılmaz Kahveci 9f> —
Abdurrahman Akçalar G.Men Sermaye ıradı —
Umur Ertünç Terzi
Osman Taşkın Alçı Taşı Mut. Matrak Beyfifi ette*
Mazhar Mandıracı Otelci M

Fahriye Onan Balık Ticareti
Hamdı Kabay Tuhafiye
c;alih Aydıner Müstahsil w on
Durak Çorum Z.Yağı İmali
Salih Kaya Zeytin Tkaifti
Yusuf Ada Bakkaliye
İbrahim Atlı Hah ve Möb.
İbrahim Gürray Elektrik Mal Sat.
Ergun Onur Turşu imâli

Fevziye Köyü Kalkındırma ve 
Güzelleştirme Derneğinden 

İLAN
Derneğimiz yıllık olağan genel tarrvl »>1 fî

Kasım 1975 pazar günü saat 20 M de key -
sinde yapılacağından sayın üyelerinizin teşriflerini net 
ederiz.

GÜNDEM

2 - Yoklama ve saygı c.'eyo
3 - Divan seçimi
4 - Faaliyet ve Mzrckaza rcptricrmır, cfcvmms
5 - Raporların tenkidi ve «br*
6 - Yeni idare ve Mcrakıblartn seçimi
7 - Dilekler ve kapanış

ZAYİ
Gemlik Vergi Dairesi MödCirkâ§On<len 

G-M.K-A Vergisi için bizden kesilen »3,3(0 
lira karsrlrğı verilen 266**973 tarih ve 
112429/3979 makbuzu zayii ettik Kükumsuz 
dür.

Ofirvfi - NmbI Dktvb
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geldi diye artık korkmayın ZE-YAK İle odun - kömür 

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

li

Kalpları aralık olarak yerleştiriniz. Üzerine bir miktar gaz 

dökerek kâğıt parçası ile tutuşturunuz. Gaz yoksa odun ve
ya kömürün yıkıldığı şekilde yakılabilir, 

DİKKAT : YANMA ESNASINDA KARIŞTIRILMAMALIDIR.
İnşaatçı ve Soğuk Demirciler

Her Ebatta

&E

« İLÂN
I GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 - Belediyemiz E.S.O. İşletmesine 3600 mru© 
. 6 Atmosfer tazyike dayanıklı 400 mm PVC plastik 

5 borular şartnamesi dahilinde satın alınacaktır
2 - Boru bedelleri 1.650.000.- lira «tep. m©v«k» A# .

H kat teminatı 63.250.- liradır.
3 - İhaleye iştirak edeceklerin ihale tan* 

H hinden 3 gün evvelinden müracatla iştirak Lelpe-

İstiklâl Caddesi No. 53 Gemlik Tel 305 Lütfü Öner

fâl

AÇILIYORUZ ®I

ALTAN TİCARET - TEL : 281 - No. 49 GEMLİK

10X10X1 
20X10X1 ’ 
30X10X1
30X20X1

8.10
9.oo

1o.65
16.1o

<0x30x1 =
2ox4ox1,2 =
25x4ox1,2 =
4ox4ox2 =

3.50 
4.50
5 00 
6.25

CAM — AYNA — KONTRALİT — KONTRAPLAK 
ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

PROFİL
MİATLARIMIZI

Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığından

Sendika mır, Boruıın Gemlik telisleri A.Ş. Otattık Gamsa» mevkiinde koral© 
buluna© ifyarinda çalışa© üynlerimia adına, i|yeri düzeyinde Topla İş Sözleşmesi 
yapılacaktır.

175 «©yılı yata gerekince ilgililer© İh »sn duyurulur.

Türk Metal Sendikası

ji si almaları gereklidir.
ö 4 - İhale 19 kasım 1975 Çarşamba günu asal 
jŞ 15-00 de encümen huzurunda yapılacaktır.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

35ta:.3&3zz£!s:2&s5i:2&îsı:

Muratoba Köyü Kalkındırma ve
Güzelleştirme Derneğinden

HÂN
Derneğimiz yıllık olağan genel kurul topleot* f 

Kasım 1975 pazar günü saat 19.00 d«ı köy kahvteoas- 
sinde yapılacağından sayın üyelerimizin teşriflerini rito 
ederiz.

GÜNDEM
I - Açılış — 2 - Yoklama ve saygı duruşa — 3 - 

Divan seçimi — 4 - Faaliyet ve Murakabe raporluna» 
okunması 5 - Raporların tenkidi ve ibraı — O - fani 
idare ve Murakıbların seçimi — 7 - Dilekler ve ka*aa©

0
ey

Kiralık Zeytin Deposu
27 Mayıs İlkokulu Karşısında 125 tonluk 

Zeytin Deposu kiralıktır.
Müracaat : Hüseyin Tarkan 
Tel : 106 Gemlik

ÜÇLER
Muhasebe, Organizasyon, Müşavere bürosu 
muhasebe ve sigorta işlerinizde beyanna
melerinizin hazırlanmasında Sîzlere & 
iyi ve faydalı şekilde hizmet etmek ana
cıyla faaliyete başlamıştır.

Demlrsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok,
No. 17/B GEMLİK
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KAN KIKNAMAU Zeytinyağı Orünü 

110 Bin Ton Olacak

Koop-ratif BirLkh 
eprak Vah»'.eri Ofı 
i yüzde bir faizli 1

üretilmektedir. A*nu 445

*.>>▼»■ 055 bas 500 brbiM

Gelecek günler »enin, 
taptaze günler, aydınlık günler.
Tevflk Fikret şiirinde böyle sesleni

yor gençliğe. Gençliğine umut ve güven 
duymayan toplumların gelecekleri sisli
dir. Oysa bugün gelecek aydınkk günle 
rl hazırlayan gençlik, yine bir grup 
gençler tarafından kurşunlanıyor, zincir 
lenlyor veya bıçaklanıyor.

Yüksek öğrenim Kurumlarının açıl
dığı şu günlerde kendilerine sağcı-ülkü 
cü adını verdikleri KOMANDO öğrenci
ler çeşitli Fakülte, Enstitü vo Akademi
lerde boykotlar yaratıyorlar silahlı saldı
rılar düzenliyorlar, kendileri gibi düşün- 
miyenleri okullara almıyorlar. Böylece 
şimdiden okullarda "bu yıl bizim sözü
müz geçecek" havasını vermeğe çalışa
rak eğitim güvencesini ortadan kaldırı
yorlar,

Yüksek Okullarda öğretim yılı başın 
da esen bu hava daha İlk haftada kan 
kokmağa başladı. Şiddetin şiddet doğu 
raceğı bilinen bir fizik yasasıdır. Bir gru 
bun silahlı saldırısı zorunlu olarak kar
şı grubu da ”nefs-i müdafa" durumuna 
iter ve silahlandırır. Bu ortamın doğma 
sından yarar umunlar Türkiye yi bir da 
ha 12 Mart dönemine İtmek isteyenler
dir.

Gençliği İki guruba İcatta daha fazla

lI 
i

ti

1
< 5

$

grublara ayırmak belirli çevre
lerih işine gelir. Bugün İki gruba ayır
dıkları gençlik birbirlerine düşman kar
deşler olmaktan kurtulmalıdır. Bir grup 
karşısındakini düşüncelerladen dolayı 
"vatan haini” görür ve saldırırsa ne va
tan düşmandan kurtulur, nede ülkede 
İç barış sağlanır.

$ I

ŞJ

£
s

Türkiye Ziı .»t Odaları 
Birliğincc yayınlanan bir 
raporda «Türkiyede 1975

il tespit edilecek taban fı 
atlarının üstünde geliştiği

110 bin ton dolarında

yağcılığın gelişimi aı 
bazı önerilerde 1.1.1u 
dır. Öneriler arasınc

de yeni 
lamak i ümıt

landımanı
lin uygulat

sinde t 
teknik n 
nnz çek

üretim kapasite! 
alınarak modern

ruluşl

nini

fun-

İde

İlkel

<41 hektar bağ, 537 ha

milyon 881 trn 8C8 Ulur
ıktirde koo
ine barem 1

v ydurabilm
565 hektar

yıllarda olduğu gibi ortak 
lar dışında da alım yapabil 
meleri sağlanmalıdır.

80 Milyon Hektar 
larım Toprağı 
Kullanılıyor

Türkiye'de tarım alanı 
ırak kullanılın 80 mil* 
ıı 602 bin 98 hektar top* 
t bulunduğu açıklanmış*

M. Kemalpaşa Tarım 
Aletleri Fab. 
Kuruluyor

ıl:n Hakkari, 
ilin ise Konya

fabrikanın kurulu; çalıyma

olduğu ss] 
Tarım ;aın kal kuruluş

k

Oysa Okullardaki iç barış 
baştan bozulmuştur. Bunun 
rumlusu MC Hükümetidir. Bugün 
Eğitim Bakanlığı ülkücü geçinen 
mandoların karargahı durumuna

daha
i

Milli 
Ko- 

geti-
rllmiştlr. Eğitim Enstitülerindeki Atatürk 
çü öğretmenler a mip yerlerine tek yete 
neklerl bozkurtçu olmak olan kişiler ye 
leştirllmiştlr. En açık örneği ilçemizde 
bilinen İki İlse öğretmeninin atar işleri
dir. Böyle bir durumda Yüksek Okullar 
da barış sağlanması güç olacaktır. Bu 
durum yakında Liselere de sıçrarsa şaş 
mamalıdır.

Üç dört ayda 4800 öğretmeni süren 
ve kıyan bir hükümet Cumhuriyet Tür*

O. S. 4 d«

İ

I

t

hıktır alanda tabii, 615 bin 
241 hektar alanda baki ağıl, 
bir mılyo-» 125 bin 558 hek
tar sınai bitki, 559 bin 747 
hektar tağlı tohum, 265 
bin 692 hektar yumru, 129 
hm 583 hektar vem bitkisi

aylık çalışma »onunda 284 

üye kaydı yapılmsç Te ka* 

ruluşun sermayesi 12 mil

TARAMSAN Ziraat •- 
le'lerı Fabrikası 76 bin M2

şiir köşesi

0L08 YA
Özgüası öigür’ûk terazimizde

KORLER
«i benUota

Yaşaaoı koyana. fârlarâaiı

fir »a boşkjfcta saAnomz. kayç-sa
ana cıçu san 
tapan çalacak

Ssnacdksm eWaı
Birde çjcfcctksn

Hattâ

M»

4» kasacak»
Ba cûaja’ca
HİÇ bit w M»* H 
0 dteyaâa d* bir biç te alacaksa.

FAn *115

Yaşa »ak» b linçte jekrioe hayaller
Olanakta yazda sahalar» zerlzyeral

Be yzyaaln tesir e-bete sala
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KÂN KOKMAYALI
kiyesinde görülmemiştir. Yine binlerce 
memuru yasadışı istemedikleri yerlere 
gönderen bir hükümet ilk kez görül
müştür. kıyımlar faşizan baskılar ko
mando saldırıları devam ettikçe Yüksek 
Okullarda bu yıl öğrenim güçleşecektir. 
Devrimci Gençlik taptaze günleri yarata 
cak gençlik faşizan oyunlara gelmeme 
li olaylardan bilhassa silahlı olaylardan 
kaçınmalıdır.

TEŞEKKÜR
Bir kâlp krizi neticesi hayatının baharında aramızdan 

ebediyen ayrılan sevgili kızımız.

Seval Jİrt’m
Cenaze törenine çelenk gönderen Gemlik Kız Meslek 

Lisesi Müdürüne^ Cenaze törenine katılan Kız Meslek 
Lisesi öğretmenlerine ve öğrenci arkadaşlarına, Sümeı- 
bank Sunğipek ve Viskoz mamulleri Sanayi müessesesi 
Müdür ve personeline Hısım, Akraba, Dost ve arkadaş
larımıza bilcümle eşhaba sonsuz minnetlerimizi saygı 
ile arz ederiz.

ÜNAL AİLESİ

ÜÇLER
Muhasebe, Organizasyon, Müşavere bürosu 
muhasebe ve sigorta işlerinizde beyanna
melerinizin hazırlanmasında Sizlere En 
iyi ve faydalı şekilde hizmet etmek ama
cıyla faaliyete başlamıştır

Demirsubaşı Mah Şehit Mustafa Sok
No. 17/B GEMLİK

Mutlu Bil Evlilik
Gemlik Liftti Biyoloji öğretmeni Gürsel Al bulu t Ma 

tematik öğretmeni Ercan Çizmeci. 16. Kasım. 1975 günü 
evleniyorlar Genç eğitimcileri kutlar mutluluklar dileriz.

GEMLİK KÖRFEZ

Aitti îîml’in Snr in Se ;WHlere
Y e n i Hizmeti

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

derdiniz sona erdi.
Temizlik yüksek kaleri 25 pakette • itibaren evlere servis

Y A K I L I Ş ŞEKLİ:
Kalıpları aralık olarak yerleştiriniz. Üzerine bir miktar gaz 

dökerek kâğıt parçası ile tutuşturunuz. Gaz ycksa odun ve
ya kömürün yıkıldığı* şekilde yakılabilir,

DİKKAT : YANMA ESNASINDA KARIŞTIRILMAMALIDIR.
İnşaatçı ve Soğuk Demirciler

Her Ebatta

Boru-Sun Profil
CAM — AYNA — KONTRALİT — KONTRAPLAK

ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

i 
i
!
! 
! 
!

İSİM ve sâ DEMİRCİLER I
DİKKAT I

BORU-SAN PROFİL
FİATLARIMIZI

AÇIKLIYORUZ I
.10X10X1 -= 3.50 3ox30xî = 8-1o
20X10X1 = 450. 2ox4ox1^2 -= 9.00
30X10X1 = 5Oc 25x4ox1,2 = 10.65
30X20X1 = 6.25 4ox4ox2 = 16Z*o

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

Kiralık Zeytin Depos
27 Mjyıs İlkokulu Karşısında K 

Deposu kiralıktır.
Müracaat ; Hüstyia Tarkan 
Tek : 106

toaluk Zevtin

Gazetemize
Abone 
olunuz.

Cc ınlik ç
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YIL : 3 S.VY1 : 125 FİATI 25 KURUŞ 15 KASIM 19T5 CUMARTİSİ
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Tüccar Taban fiatı üstü alımlara devam ediyor.

Kooperatif Zeytin
Fiatlarını 2 TL Arttırdı

CHP İLÇE BAŞKANI DANIŞ EKİM

Yenileşme Harekâtı Hakkında 
Konuştu.

Bu hafta içinde zeytin 
atımlarına başlayan Marmara 
Birlik Zeytin Kooperatifi, alım 
iannda uyguladığı baremi iki 
Hra yükseltmiştir.

Marmara Bölgesindeki 
sofralık zeytin rekoltesinin bu 
yıl düşük olması nedeniyle 
tüccarlar iyi kalite zeytin alım 
İannda tavanı 24 liraya kadar 
arttınrken Kooperatifin 18 li 
ra taban ftar saptaması koo 
perarifi güç durumda bırak
mıştır. Üreticinin zeytinleri 
tüccara vermesi üzerine sah 
günü toplanan Marmara Bir
lik Kooperatifi Yönetim Kuru 
lu barem fiatlarını iki lira art 
tırmıştır

ÜRETİCİ MEMNUN
Bu yıl zeytinin az olma

sı buna karşılık hatların yük 
sek olması üreticileri mem
nun etmiştir. Görüştüğümüz 
üreticiler bu konuda şunları 
şöytemişl erdir. 'zeytin baremi

Memurlar MEYAK Kesintilerimin
Heri Verilmesini İsliyorlar
Tüm Memurlardan alınan 

% 5 M E YAK kesintilerinin be- 
Hrtffen surede yasalaşmamı? 
olması nedeniyle bütün yurttaki 
memurlar gibi ilçemizdeki ma
murlarda kesintilerin geri ve» 
ritmati için Maliye Bakanlığı
na ve T B. M. M Dilekçe Ko- 
mioyon Başkanlığın? dilekçe 
l* yağdırmağa başlamışlardır.

Bilindiği şibi 1327 sayılı 
yasa ite değiştirilen 657 sa- 
/* yasanın 190 maddesi hu- 
fâmferi gereği olarak kuru- 

nin Yüksek olması sevindirici 
bir durumdur. Yalnız ürün fi 
atları arttı diye piyasa da yük 
selirse artışlar hiç bir işe ya
ramaz aksine dahada zor du 
rumda kalırız." Kooperatif 
alımları konusundaki görüşle 
rini de açıklayan üreticiler

BAREM FİATLARI
TANE LİRA • TANE Lİ RA

350 14.50
240 20.00 360 14.00

Ekstra 250 19.60 LD 370 13.50
260 1ö.0û 380 .13 00
270 18.50 330 12 50

280 18.00 4ı 0 12.00
EELD 290 1750 Duble 410 11.50

300 17.0) 420 11.00

310 16.50 430 10.50
320 16.00 440 10 00
330 15.50 450 9 50
340 15.00 460 9,u0

lacak Devlet Memurları Yar
dımlaşma Kurumana bütün 
devlet memurlarının aylık maaş 
tutarlarının % 5 inin kesilmesi 
ve kurumun en geç bir yıl 
içinde kurulması gerektiğini 
hükme bağlamıştır.

En geç 1975 yılı *( Şubat 
sonuna kadar çıkarılması ge
rekli MEYAK yasasının bugüne 
kadar çıkarılmamasına karşılık 
12 sayılı Kanun Gücündeki 
Kararname ile memurlar dan 
maaşlarını % 5 i kesilmiş ve 

'kooperatifin barem fiatlarını 
iki lira arttırması kendi yara
rına oldu. Eğer.bu yapama
saydı kimse kooperatife zev. 
tin vermezdi. Yinede iri zey. 
tini tüccar kooperatiften da
ha yüksek hatla almaktadır.” 
demişlerdir.

yaklaşık olaıak 5 milyar lira 
Merkez Bankasına yatırılarak 
Maliye Bakanlığınca özel sek
töre teşvik kredisi c'a.ak ve
rilmiştir.

Mecliste beş vıldır çıka
rılmayan MEYAK yasasından 
Ümidi kesen memurlar dilek
çe ile birikmiş kvfHtilbr ni 
geri istemeğe başlamışlardır.

Maliye Bakanlığına gön
derilen dilekçe örneği 3. sayfada.

Son günlerde basında yer 
alan Bursa CHP merkez ör
gütündeki yenilik harekâtları 
ilçe örgutleriı ir.de lâv edilme
si konusu hakkında görüşle
rini aldığımız Gemlik CHP. 
örgütü Başkanı Danış Ekim 
şunları söylemiştir.

«Bursa il örgütünde bir 
süredir sürdürülen harekâtı 
basından izlemekleyim, örgüt
lerde bir yenilenme yapılması 
gerekliyse zaten bu 
il ve ilçelerde kongrelerde ya
pılmıştır. Bunun dışında ya
pılan bütün harekâtlar ve atı- 
lımlar ancak şaşkınlık yaratır.

Gemlik ilçe örgütü De- 
mokatik Sol bilinç içinde halkla 
bütünleşe bilen doğrultu da 
halktan almış olduğu güçle 
uğraşı vererek bütün hizipçi

Belediye kurulması İçin Yakında 
küçük kumlada Referandum Yapılacak

Küçük Kumla’da Beledi
ye kurulması için yakında re
ferandum yapılacağı öğrenil
miştir.

26 Ekim Genel Nüfus 
sayımında 2013 olarak sap
tanan K. Kumhde Belediye 

Kurma çalışmaları hızlanmıştır. 
Belediye Kurma Deme

ğinin Kaymakamlığa kuruluş 
için başvurması üzerine ça
lışmalarını sürdüren Kayma 
kam Namık Kahveckjğlu, haf
ta içinde köy ihtiyar Heye
tini olağan üstü toplantıya 
çağıra, ak Kıçük Kumla'ya 
Bsledîya Kurulması isteğini 
gö. üştürmüş va he>et yaptığı 
toplantıda kurulmayı kabul 
karannı almıçtir.

İşlemlerin yurüîûkhjğûnû 

lerin üstesinden gelecektir. 
Bu grubun çekişmeleri her 
zaman tabana dayalı ilçe ör
gütlerini yıkamayacaktır.»

Besedîye Meclisi 
Toplanıyor

Belediye Meclisi 19 Ka
sım günü olağan üstü topla 
nacaktır-

Belediye Başkanı Akıt 
bu konuda şöyle konuştu. 
' ilçemizin yeni imâr planı 
tamamlanmıştır. Meclis topla 
narak üzerinde son görüşme 
yi yapacak ve onaya gön
derilecektir acil birçok işler 
bu planı beklemektedir. Ea 
nedenle üyeleri olağan üstü 
toplantıya çağırdık.

bildirilen ilgililer yakında hal
kın de Belediye kuruknasmın 
isteğini saptamak için referan
dum yapacaklarını bikfirnûş- 
lerdir.

USA KISA
At© 10 Kasszs gSaS 

Lise salonunda 37. faez scy 
onJdı A~raa tromrte- 

sinc^ haıiHoBas proğrma- 
da Atanır, çeşitli girişiri 
cpletrfdı, şiirler ckssdbı.

İlçemizden ilk b©a fca* 
filesi pazar günü DOSTLAR 
Haç.Otosc ve H©ç Kemy 
nüyle yola çıktı.

ir.de
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Devlet çalışan insanları yojaması ve 
çalışma hayatının kararlılık içinde geliş
mek içi», sosyal, iktisadi ve mali ted- 
kirlerle çalışanları korur. Anayasanın 
42. nci maddesinde her çalışan dinlenme 
hakkına sahiptir; Anayasanın 44. mad
desine göre ülkemizde işçilerin çalışma 
koşullar: çok kötüdür. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği önemsenmemektedir.

Çıkardan kimi yasa vs yönetmelik
ler gereksinmeleri karşılamıyor, ya da 

| uygulanmıyor, İş yerlerinde organik mad
delerden felç, kanser olma fabrikalarda 
kullanılan asit. karbon, kostik çimento 
ve maden tozlarından biğerlerin çalışa- 
«naz hale gelmesi * vardiyalı gece çal ış

ımalarının sinir, kas, beden yorgunluk ve 
\ hastalıklarına yol açması, gruzi patla
tmaları gibi olaylara karşı gerekli tedbir- 
Jler alınmıyor. İş kanununun 76. maddi: 
İsine göre iş yerlerinde kurulması gere

ken işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu 
kurulmuyor. Kurulsa bile üyelerin çoğunu 
işveren vekilleri oluşturduğundan etkili

İbrahim SARIKUŞ
C.H.P. Gençlik Kolu Yönetim Kurulu 

Üyesi- İşçi

alamıyor. 100 kişilik bir iş yerinde süren 
işçilik hayatımızda ölümle biten bir çok 
iş kazasına karşın hiç bir yetkilinin tef
tişine raslamadık. Sigorta hastanelerin
deki eleman, araç, gereç ve yatak sayısı 
«muayene ve tedavi olanakları gerekli 
düzeye getirilmiyor.

İşçiler kuyrukta beklerken patronlar 
töze! muayene ve tedavi görüyorlar. Özel 
•odalarJa yatırılıyorlar; yani bizim pa- 

ımızla pttt ''On!ar,n kredi gereksinmeleri
nin karşıla, ''ması yetmiyormuş gibi sağ
lık hizmetleri mde görülüyor.

İşçilerin a. sayasal dinlenme hakları 

kısıtlanmıştır.
En azydhk dinlenme izni işçilere t—«f 
tır.

Çoğu *f geriada ayr. bir öcrae veri
lerek bu da kullandırılmıyor batta, baf- 
tcl.k dinlenme sürelerimde fazla mesai 
yutturmamı ilç çeliştirilip izi» yaptır d- 
miyar. İş gücünden başka satacak bir 
şeyi almayan işçi bu zorbalıklara bay— 
eğiyor. Giderek sosyal, siyasal ekonomik 
olaylarla ilgisi kopuyor. Aile düzeni bo
zuluyor erken yıpranıyor

Fakat bu soygun ve sömürü düzeni 
böyle sürmüyecek, emekçi sınıflar yasa
ların yapılmasında devlet yönetiminde 
söz ve karar sahibi olduklarında insanın 
insanı sömürmesine baskı ve tahakküm 
altında bulundurmasına son verildiğinde 
öz olarak 1961 Anayasası eksiksiz uygu
landığında in^a; lik onuruna yaraşır yaşa
ma ve çalışma koşulları soğlenacok. sos
yal güvenlik kurumlan haksız faizsiz 
kredi kaynaklan ola aktan kurtularak 
gerçek emellerine kavuşacaktır.
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KIŞ MEVSİMİ YAKLAŞIYOR
SOBA SORUNUNUZU

*\ BİZ ÇÖZÜMLERİZ
BİZE UĞRAMANIZ YETER.

** TAKSİTLE SATIŞLAR
"** BAYKAL - KÖMÜR - TALAŞ - ODUN

SOBALARI
MERS GAZ SOBALARI

I EVSAN KARBÜRATÖRLÜ GAZ
{ SOBALARI

EMAYE SOBA BORULARI
ÜÇ KARDEŞLER TİCARETTE
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Şimdide Kışlık Çeşitleriyle

| HÜMnİNİ»EtİB
İ Kışlık Kadın, Erkek ve Çocuk
I Giysileri

Yün - Orlon Kazaklar
Emayetaş Fırınlı
Ocakları
Mobilya Çaşilieri
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Baştarafı 1. sayfada (MEYAK Dilekçe Örneği)
4

Maliye Bakanlığına
ANKARA

1327 sayılı yasa ile değişik 657 sayılı yasanın 1£0. maddesi hükmü uyarınca 
ruknecı gereken M E YAK bugüne kadar kurulmamıştır. Durum böyle olunca alınan « 

| efe hükmüne göre benden kesilen % 5 M t YAK kesintisi yasal dayanaktan mahrum kalmak
Oysa Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyelerinden vo hakimlerden böyle bir kesinti l 

’̂ nemektedif. Bu da Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.
Bu nedenle maaşımdan kesilen paraların en geç bir ay içersinde faizleriyle bi 

parafıma fedesinl, aksi halde yargı yoluna başyuracağımı saygılarımla arzederim.
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Belediye Meclisinin Olağanüstü Toplantısında

YEKİ İMAR MANİ
KABUL EDİLDİ
Belediye Meclisi Çarşam- 

günü yaptığı olağan üstü top
lantıda yeni İmar Planını ka
bul etmiştir

Meclis üyelerinin çoğun
luğunun hazır bulunduğu top
lantıda gündem gereği eski 
meclis tutanakları okunmuş, 
daha sonra ise plan komis
yonu Başkanı Sinan Akman 
Meclise sunulan Yeni İmar 
Planı hakkında komisyonun 
görüşlerini anlaıarak planın 
bazı kısımlarının değiştirilmesi 
taraftan olduklarını belirtmiş 
ve komûycn tutanaklarında 
değişikliklerin maddeler ha
linde eieahnd.ğır,ı t-ılbi.mıştir.

Flan Komisyonunun Mec
lise rapor sunmaması üzerine 
Meclis Komisyonu dağıtarak 
plan üzerinde tutanaklarından 
başlamak üzere genel görüş
meye başları.ıştır. Uzun tar- 
bşmalann yapıldığı görüşme
lerden sonra plancı Yüksek 
Mimar Emin Canpolat plan 
üzerinde genel bügi vermiş.

Ticaret Odası 
Seçimleri
Yapılıyor

İlçemiz Ticaret ve Sanayi 
Cdrı seçimleri yarın Oda 
Meclîs Salonunda yapılacaktır.

Seçimlerin yaklaşması ü- 
urine çalışmalar artmış ve 
oda başkanlığı için yoğun 
kulis başlamıştır.

Ticaret ve Sanayi Odıs
Mçar, terinin çekişmeli geçeceği 
beklenmektedir.

planın amaçlarını ve getire* 
ceği yenilikleri açıklayarak 
" Gemlik'in nüfusunun 80 
bine ulaşması hedef alınarak 
her tü>lü konut, sanayi alanı, 
yeşil saha, okul, oto park yer
leri bilimsel esaslara göre 
planda gösterilmiştir. İlçenin 
gelişmesi kuzey ve güney 
yönlerde olacaktır. Aydınlar 
çiftliğinde 25 bin kişiyi barın

BELEDİYE BAŞKANI

Fen Memurunun Evraklarına
Ei Koydu

Belediye Başkanı Gemlik Fen 
Memuru Bülent Kurtbay'ın 
evraklarına el koymuştur.

Emin kaynaklardan edi
nilen bilgilere göre Belediye 
Başkanı İbrahim Akıt, Evrak
ların tümünü incelemekte 
ve işlemlerde yolsuzluk olup 
olmadığını araştırmaktadır,

Bu konuda tüm soruları 

dıracak « Aydın Köy » sitesi 
meydana getirilecektir ” de
miştir.

Plancının açıklamaların
dan sonra yeni imar planı ü- 
zerinde kısım kısım durularak 
incelemelerde bulunulmuş ba
zı ufak değişikliklerle planın 
İmar ve Iskan Bakanlığına 

gönderilmesine karar verilmiştir.

cevapsız bırakan Gemlik Be
lediye Başkanı açıklama yap 
maktan çekinmiştir.

500 Ton Ham
Ayçiçeği Yağı geldi

Mine Yağ Sanayii tesis
lerinde kullanılmak üzere il-

D. S. 4 db

Marmara Zeytin Koop.
Yöneticileri

| YARGILANIYOR
Marmara Birlik Koope- 

| ratifi yöneticileri görevini kö
tüye kullanma, suistimal, 3. 
şahıslara menfaat sağlamak 
iddiasıyla yargılanacaklardır.

Marmara Birlik Koopera
tifinin şimdiki Genel Müdü- 
Hikmet Akalın. Yönetim Ku- 

| rulu üyeleri Hüsnü Tozkopa- 
| ran, Mehmet Yılanlı, Ali Hay

dar Sarı. Nail Atlı’nın Ge
nel Müdürlüğünden önceki 

I çalışmalarından dolayı Bakan
lık Müfettişlerince soruşturma 
geçirmiş, ve müfettiş rapo
runda görevlerini kötüye kul
lanma, suistimal, 3. kişi
lere menfaat sağladıkları be
lirtilmiştir. CHP - MSP Hü- 

| kümelinin dağılmasından son
ra -yine Genel Müdürlüğe 
getirilen eski yönetim kuru- 

| lu hakkında Bakanlık hiçbir 
ı soruşturma açmamış müfetti- 
! şin soruşturması kapat Imıştır

Müfettiş soruşturmasını 
I delil kabul ed-m Bursa Sav

cısı Marmara Ektik yöno^cî- 
I teri hakkında soruşturma a- 

çaıak mahkemeye vermiştir. 
: 28 Kasım çarşamba günü 

Bursa Asliye Ceza Mahke-
meşinde başkyaok dava bil
hassa üreticilerce merakla iz
lenecektir,

Umurbey Ortaokulu

Umu r bey Ortaokulunda 
20 den fazla duvar çatlamjst”

Zeminin sağlam olmaması 
nedeniyle çatlakların meydana 
geldiği sanılmaktadır. Duru
mun okul yönesiotamce tart 
edilmesi üzerice öğrenci» 
geç<i bir süre rçwv, ctrAften 
çskakılmış, daha sonra

B. P de
Toplu Şözleşme 
İMZALANDI

Gemlik BP Dolum Tesis 
terinde işveren ile Petrel i| 
Sendikası arasında toplu söz
leşme anlaşmazltir lan çözüm
lenerek anlaşmaya varılmıştır

Bîr süre önce bu tş ye 
rinde Petrol İş Sendikası ta
rafından grev karan e Hnmrş 
ve karar Bölge Çalışma Ma* 
dürlüğj ile işyarında askıyı 
çıkarılmıştı. Bu arada yeniden 
başlayan görüşmelerdi enli 
maya varılarak toplu sözleşme 
imzalanmıştır.

Petrol İş ile BP 
da imzalanan top!u sözleşme 
ye göre işçilere birinci vd 52 
TL. itina yıl 56 TL g jnkA 
zam birinci yıl 6 maaş ikinci 
yıl 7 maaş t jtannda ikram ye 
Haziran 1975 te tecrübe su
resini dolduran işçilere yanm 
maaş tutan toptu eöztışme 
ikramiyesi, gruplar n en İta * 
işveren arasında gâıus^toret 
karara bağlanmasına makma 
yağı, gres imali. dolum tat? 
mü lehliye varf taaü v* 
laboratuarlarda çatışan 
re çaİsaUan hergâ» içm 1a 
Hra fark v * umeeeıa bu kap
sam duanda Kum işçSen-' 
bir ay içinde başvurmaM ö- 
zerin© kapsam içine ıbcaiB 
karam beğtorren.

Aynca Sosyal hakter oto 
rak çocuk peş» 70 H. aste 
zammı 225 TL konut laodm 
20 000 TL grnm 1200 TL 
öğrenim yadm fltatH 400 
TL anadıd ve Ses 900 TL 
Yüksek öğremm 3000 TL 
cknusTjr.

oknad-ğı gârtaerek «tefece 
4ewme«Mii. OM MeMto- 
tofta çoMokhe incskrtmdki^* 
ilgMera başvusts^sar
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Kafa Muhli Olacakım;
İnşallah bozulmaz.
İnşallah infilak etmez.
Çok lâzım bana:

l goruş
P YİNE MEYAK

Devlet memurlarını yıkından ilgilen
diren ve güncel aktüalitesi olan bir konu 
MEYAK.

Kısa adı MEYAK, olan Devlet Memur
lar Yardımlaşma Kurumu, 657 sayılı ya
sanın 190. maddesi gereğince bir yıl 
içinde kurulması gerekil bir Kurumdu 
ve getirilen Yasa Hükmündeki Kararna
me ile bütün memurlardan %5 kurum 
kesintisi alınması karara bağlanmıştı 657 
sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle, 
yasada belirtilen bir yıllık süre Şu
bat 1975 de sona ermiş, ama MEYAK 
yasası çıkarılmamıştı. Yani’ bu yasa 
çıkmadığı İçin. MEYAK kurulamamıştı. 
Oysa %5 lerin kesilmesine devam edil
miş, günümüze değin sürdürülmüş
tür. Belirli sürede yasalaşamayan bir ta
şarı ortadayken memurlardan % 5 ke
sinti alınması hem Anayasaya aykırı 
hem de hukuğa ters bir durumdur.

Memurların bugün devletten 5 mil
yara yakın biralacağı vardır. Bu 5 milyar 
nerededir? 5 milyar MC hükümetine ya
kın kişilere teşvik kredisi olarak verilerek 
yurt kalkınmasına hizmet ettirilmekte 
özel sektöre milyarlar devlet eliyle ka
zandırılmaktadır.

MEYAK ile getirilmek istenen nedir? 
Ek sigorta, konut, dinlenme yerleri, diğer 
gereksinmeler ve yurt kalkınmasında 
yarallı olacak kuruluşlar.

Memurun sigortosı, dinlenme yerle
rini yapması Emekli Sandığının amaç
lan arasındadır. Eğer ek sigorta getiril
mek isteniyorsa Emekli Sandık, yüzdesi 
çoğaltılabilir, dinlenme yerleri gerekliyse 
Tarabya Oteli değil memulların dinlene
ceği kamp yerleri Emekli Sandığınca 
açılabilir. Bunun için başka bir kuruma 
gerek yoktur.

Tüketim mağazaları, konuHar yapıl
mak isteniyorsa bu devletin teşvik ede
ceği kooperatiflerce sağlanır. Yok bunlar 
gerçekleştir ilmezde rremurun üç kuru
şuna göz dikilir ve yasa dışı toplanon- 
Paralarla özel sektöre plâsman kayna
ğı yaratılırsa, bu kuruluş baştan sakın
calıdır, yapılacak büyük tesislerde me
mur hiçbir zaman söz sahibi olamaya
cak küçük birikimler belirti kişilerin ege
menliğinde, sermaye piyasasına iç pa
zar teşkil edecek memur avcunu yalar
ken, azınlık bir sınıf bundan yararlana
caktır.

Yapılacak şey MEYAK, kaldırıp, ye-

D. S. 4 de

4

I i 
İ

S'gara -külü tabağında günün 
Gün bir türkü kadar kısa 
Aldatma beni* aldatma kendini gülüm 
Girdi azar azar ayağımız kıça 
Rüzgar el kol savurur 
Hayat gün gün ölçülür derlerdi**, 
Ölüm koca adımı üstünde durur. 
Umut kül misali savrulurdu 
Zor bir şey düşünmek acıyı bugün 
Keştane gözlü bebek.
Seviyi aşıladık acemice üzerine yokluğun 
Tutacak midik, bir tek-*.
Saçı dağınık gözü çirişli sabah 
Bir sarı yaprak düşer maviliğe 
Gidenler hep, buralardan mı gitti acaba 
Artık dönüş yok diye..*

HİLMİ KABİL

Nereden bulurum ben, 
Yeni bir kafa ?
Farzetki buldum 
Bana yarar m: ?
İçindeki akıl, 
İçindeki fikir.. • 
Kim bilir nasıl.
Ne düşündürür ?

Ali AKGÜN

Mudanya Ziraat 
Odası Başkanı 

Barem Üreticiyi 
Tatmin Etmekten 
Uzaktadır.

Mudanya Ziraat Odası 
Başkanı Salih Tetik Mar
mara Dirlik Kooperatifinin 
alımlım üzerine gazetemize 
şu açıklamayı yapmıştır.

memektedir.
Piyasada tüccar tek ba

şına köylerde 12.00 Tl. ile 
15.00 Tl. arası orta zeytin
leri almaktadır. Kaidıki, 
kooperatifin ana gayesi mü
dâhale mubayası yaparak 
çiftçiyi tüccara ezdildirme- 
nıektir. Bu baremin değiş-

Lalarından The Casr M u- 
hatten Bank, Mauufakture» 
Hanover Trust co ve Ame
rikan Exspres Co ile Aba 
Dab. bankasını takip etmiş

tın un
12.00

ak evvelce zey- 
i tanzim etmiş, 
larak saptamış

bulunmak tayfa.
Buna göre Marmara Bir- 

lir Kooperatifinin 1975 yı
lında uygulamak için bizden 
istediği oda olarak barem 
460 daneli zeytin 15,40 ile
200 t ytin 2000 TL.
arasında alınmasın; Harına
ra Birlikte 
7 Kasım 
verdikicii ; 
gördük, ya]

istememiştik

tin barem i»i

nıada zeytinin ç
: araştır» 
unluğunu

teşkil eden, 32ûdanelî zey
tinden 469 taneli zeytin ara
sı ve hatta yukarı tane
deki zeytinlere uygulana
cak olan fiatlar, maliye he
saplarına göre, uygun düş

nın üzerinde bir fiat uygu
lamasını çiftçiler odamıza 
yaptıkları müracaatlarda is-

K ahire ortadoğunun ya
malı merkezi olmaya namzet 
bulunmaktadır. Bu sefer 
çılan City Bank*ı daha baş
kalarının takibedeeeği sanıl
maktadır

ilkten bu doğn 
bir zeytin barca 
edilerek acele t:

Atina'ya Taşınmalar
ATİNA - Lübnan'da | 

uzı.n bir »üredir devan 2

go

Amerikan Bankaları 
Kahirede Toplanıyor

KAHİRE - Mısır Baş
kanı Enver Sedat'ın s Açık 
Kapı» politikasından yarar
lanmak isteyen Amerikan 
Bankaları Kahirede ard arda 
şube açma yolunu tutmuş
la ıd.r.

Dünyanın en büyük 
Bankalarından olan New- 
York Firist National City 
Bank, Kahirede şube açarak 
bundan evvel Amerikan Ban

olan Beyrut u d 
u a itmeye başla 
ta can ve mal gü 
n kalmadı] 
ren bir çok Ansı

Yuaaoistena özellikle Ati- 
r.gv .t kaydırmaya başlamış 
İsıdır. Bcyrutten sonra Ka 
bire veya Tehrsn’a kayaca 
ğı ümit edilen göç rotasını 
dcgi-tiıerek A tına da karar 
kılmıştır. At in aya göç eden 
firmalar özellikle

1- Th Case A'.aahant- 
ten Bank 2- First Boston 
Corpe ration 3- First Nati
onal City Bank, tır.
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Alim Ticaretin Sayın Semlik’Ulere
Kış geldi dîye artık korkmayın ZE-YAK İle odun - kömür 

derdiniz sona erdi.
Temizlik yüksek kalori 25 paketten itit.aren evlere servis

Kalıpl n aralıklı ölerek yerleştiriniz. Üzerine bir miktar gaz
. Gaz yoksa odun ve*

ya kömürün yıkıldığı şekilde yakılabilir,

DİKKAT : YANMA ESNASINDA KARIŞTIRILMAMALIDIR.
İnşaatçı ve Soğuk Demirciler 

Her Ebatta

CAM — AYNA — KONTRALİT KONTRAFLAK 
ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

İstikbâl Caddesi No. 53 Gemlik Tel 305

es
3fO

3

I ÇATAK | 
| TUHAFİYE ’

I
Şimdide Kışlık Çeşitleriyle

HİZNEÎİNİZDIDİK
Kışlık Kadın, Erkek ve Çocuk 

Giysileri

Yün • Orlon Kazaklar

Lütfü Öne.'

Ali ÇATAK
Gazino Sok. Kuyumcu Karşısı

GEMJK

»klai Cad. No. 25 — Zira-ît Bank 
Tel. 172 - Gemlik

KIŞ MEVSİMİ YAKLAŞIYOR

BİZ ÇÖZÜMLERİZ
BİZE UĞRAMANIZ YETER.
TAKSİTLE SATIŞLAR

BAYKAL - KÖMÜR - TALAŞ - ODUN 
SOBALARI
MERS GAZ SOBALARI
EVSAN KARBÜRATÖRLÜ GAZ
SOBALARI
EMAYE SOBA BORULARI

ÜÇ KARDEŞLER TİCARETTE

Radyo Çe;-’? er m

Elektrikli Fırınlar

Emayetaş Fırınlı
Ocakları
Mobilya Peşlileri

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete

İLÂN vcABONI

Rcrhiİ ilânlar tek «utun cm.»i 20 TL.

Mahkeme ve tcra ilânı an sûrun emsi lû TL. 
Özel İlânlar pazarlıktı «İmar.

Abone : Yıllık 20 6 Aylık 10 Liradır.
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 30 TL.

SAHİBİ : EROL VE HÜSEYİN GÜLER 
SORUMLU MÜDÜR : EROL GÜLER

İdare Yeri : Gazhane Cad. Jirie Pasajı

Gemlik Körteze Abone Olunuz
Dizgi ve Baskı : Körfez Besımeri > Şirin Pasajı 

TEL. : TPT — GEMLİK.



$ Tge^rnUfeç. 1
1

* •* ...........—‘ .-^- ■ - — ------_
»••oo»eoooeeoeoeoo©ecsoooQooooo©oo©eoeG9eoeoeeeeoeoe9e©©e®9<e*®®«>®e*®®* r'®®®®®*^>««®**®®«®®®e®®®®e©«©ac>*®e©o®«o^»oo*»«<
Sayfa : 4 '■ v, , ’^- c*" ’ 22;Keübım fİ>7J>—-Cumajr esi
»eaoeoacooocooocioooooeoocaeoooscooeoeoooooocoeeoooeeoseseosoesouoeîsoooesssssâpscööeMCstsoMîescsîsçissoM

[S!

la

BORUMSAN M^OJFÎîL

10X10X1 
20X10X1 
30X10X1 
3oX2ÖX1

3.10
4.10
5 00
6.25

• ‘^^0x30x1 ‘ =
' • ^6x40x1,2 =

25x4ox-1',2—.
4ox4ox2 =

8.1 o 
'J 9. oo
fo.65
16.1c>

ALTAN TİCARET - TEL : 281 - No. 49 GEMLİK

• Câ leri ile birlikte Gemlik halkının arzu ve taiep 
; ^perine büyük çapta cevap verebilecek kapa-

H sitede ve aşağıdaki satış yarlerinde, tek fiat || 
h üzerinden piyasaya arzolünâcaktiM. / h 
H Satış Yerleri Perakende Satış Hatları
yBz ■—a——man—n^»r—â—eiM—u»m«MB»>am»wenjc*ZJMr3w^4Mt^ı^r.T?0' M*jaMİKa«cr3—T—ı ~>vr■ ihm —caG—»

§3 1 MERAL GIDA PAZARI 1 KG SÜT 975 KR.
S GAZHANE CAD SINIRTAŞ 1/2 ’ ’ 525 ’ ®
EL , - APT. ALTI 1/4, ’ 325 ’
|g 2 MERKEZ ECZANESİ &0 ÇRvTEREYAĞ 1750 ’

(SÜT SATIŞI) 20 ‘ ’ 175 ’ J®
H 3HAMBURG BAKKALİYESİ 1 KG. K. PEYNİR 7000 fi 
» ş

Le^'san. I 
I Zeytinyağı Fabrilıas! î 
• Sayın Gemliklilerin |İ 

Hizmetine Girmiştir. I
| ılıca Cad. No. 91 TEL :.,447 j 
L GEMLİK' I
üa .«a 8» 3SM BEi MSI ^İ58s|®g€
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500 Ton Ham Geldi 
manımıza 5C0 ton ham ayçi 
çeği yağ» gelmiştin

Ticaret Bakahhğının ge
çici bir süre için çıka-d ğı 
haktan yararlanan Mina Ya* 
Sanayii fabrikası yetkilileri Ro 
manya ile anlaşmaya vararak 
500 ton ham a/;'ç’çıT tale 
binde bulunmuştur, ü ıcaki 
gün TARAKLIYA adlı Şüep 
ile limanımıza galen yaj* ir 
tankerleri a Fabrikaya tışi.a- 
mıştır.

YİHEMEYAK H
Aİ

mekli sandığını günün gereksinmele
rine göre yenilenmeli yönetimi ve denetimi 

j Devletin değil asıl sahibi memuıun ol
malıdır. Devletin konut politikası olma*

I dan da memurun konut sorunu çözüm 
lenemiyeceğinden % 5 ler memura fa-

L izleriyle geri verilmeli MEYAK CHP nin
■ .2 Halk sektörü b_»!aştırıl

İl mamaltdır^ T», *Y

İLAN
Sendikamız, Gemlik - Ha midiye Mahalli Tetsana 

Caddesinde kurula Siimerbank Gemlik Sunğipek ve Vis
koz Mamulleri Sanayii Müessasesi işyerinde çalışan i-
yeteri adına anılan işyeri işvereni ile toplu iş sözleşmesi 
yapacaktır. 275 sayılı Yasanın 12; maddesi uyarınca

duyurulur. PETROL-İŞ

Genel Başkanı 
İsmail Topkar

Genel Teşkilatlanma Sekreteri
Cevdet Sel/i

Muhasebe, Organizasyon, Müşavere bürosu 
muhasebe ve ‘sigorta işlerinizde beyanna
melerinizin hazırlanmasında Sîzlere Et 
iyi vej.aydalı şekilde hizmet etmek ama
cıyla faaliyete başiamışıir

saat İS.30 do okul salonunda yapılacaktır. 
Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur. 
GÜNDEM :

I- Açılış ve divan seçimi 2- Saygı <fu**rş«ı
3- Yönetim ve denetleme kurulu raperlanutn okuMM*
4- Yeni Yönetim ve denetleme kurulunur. seçimi
S- Dilekler ve kapanış *. «

DUYURU
Bıçkıcı kalfası ve çırak alınacaktır.
Müracaat: Nihat Arlaş • Yusuf Süren 

Orhangazi Cad. No. 91 GEMLİK
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Ticaret ve Sanayi Odası Seçimlerinde Büyük Kulis Yapıldı

T. Solaksubaşı Yine îlcarel Odası
Başkanlığına Getirildi

ilçemiz Ticaret ve Sana
yi Odası seçimleri geçtiğimiz 
pazar günü Oda Meclis Salo 
nunda yapıldı.

Sabahın erken saatlerin
de Ticaret odasının önü oy 
kütlanmak için gelen üyeler
le doldu taştı. Bu yılkı se 
çimler diğer seçimlere naza
ran çok çekişmeli geçmiş, 
her meslek grubundan en az 
iki üç liste çıkmıştır. Yapılan 
seçimler sonunda 10 Meslek 
Komitesinden 5- er kişi seçil
miş ver bu beş kişi araların
dan ikişer kişi seçerek Tic. 
Odası Y. Kurutunu ve Mecli 
sânı seçmişlerdir. Meslek Ko
mitelerinden Meclise girenler 
şunlardır.

Meslek Kom.
Berkay Ntrfi Kumla
Haluk Aftan
2. Mes. Kom.
Osman Tayfan 
Kemal Kılıç
3. Alemdar Sab. v»Yağ.

Yılın İlk Karı
I Yağdı

Balkanlardan gelen bir 
doğuk hava dalgası bölgemizi 

de etkisini alarak yılın ilk 
Sarının düşmesine neden ol 
muştur

Daha çok yamaçlara 
rfağ, köylerine düşen kar 

yağışı ürününün toplan ması
nı etkilemiş ve zeytinde bû- 
ruşuklukler yapmıştır.

San A. $. Tevfik Solaksubaşı
4. Ahmet Çeterez 
Hikmet Yıldırım
5. Haşan Özler
Ersen Elpen
6. Akmantar Kol. Şrk. 
Faruk Ahçı ,
7. İsmet, Çakıcı
Şaban Kamber

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI
MESLEK GRUPLAR» ve BAŞKANLARI

1- Zeytin Stokçuları Halil Üre
2. . « Sevkiyatçıları : Ayhan Gündoğdu
3. Sanayiciler ye Benzerleri : Mehmet Mutman
4. Bakkallar ye . ,« ( Nurettin Özel
5; Manifaturacılar ye « , ; Ali Karael
6. Keresteci Hırdavat ve Benzerleri : Lütfi Öner
7. Zahireci Kasap ve Benzerleri : Recep Yüzücigil
8. Nakliyeci ve benzerleri : Abdurrahman Akçalar
9. inşaat Mütahitleri .* Kâmil Sertkaya

10. Turşucular : Nazım Gür

Öğretmenler 6 Aralık ta
Baskı ve Kıyımları Kınama Yürüyüşü Yapacak

MC Hükümetinin iktidar 
olmasından sonra öğretmenler 
üzerindeki baskıların artması, 
5 bine yakın öğretmenin par 
tizanca (ütüm nedeniyle sü
rülmesi 6 öğretmenin öldü
rülmesi hayat pahalılığının ön 
ferim esi ve kıyımların sona 
ermesi için 6 Aralık günü 
Bursada büyük bir yürüyüş 
yapılacaktır.

Bu konuda gazetemize 
açıklamada bulunan Gemlik 
öğretmenler Tüm Birleşme ve 
Dayanışma Derneği Başkam 
Cengiz Bayar şunları söylemiş

8. Ahmet Yılmaz
Mehmet Akça
9. Kemal 'Akit
Ibrâ’him' Aydın

10. Mehmet Girgin
Mustâfa Seymen
Meclis Bakanlığı seçim ■ 

lerde :Ahmeî Yılmaz meclis 
Bakanı Kemal Âkit Meclis 

tir.” 6 Aralıkta 15 ilde düzen 
lenen yürüyüş ve mitinglerle 
kendi sorunlarını halkının so 
tunlarından ayrı görmeyen 
TÖB-DER öğretmenlere karşı 
girişilen ölüm, kıyım ve zulü- 
mü kamuoyunun gözleri önü 
ne serecek ve ilgilileri uyara 
çaktır. İlerici memur demekle 
rinin, DİSK’in ve halkın da 
katılacağı demokratik yürüyüş 
ve mitingde TÖB-DER şunla 
rı istemektedir.

MEYAK kesintileri faiziy
le geri verilmeli, Disiplin 
cezalan kaldırılmalı Muayene 

Başkanı yardımcısı olmuştur 
Yönetim Kurulu seçimlerde ise 
tek başkan adayı Tevfik So- 
laksubaşı oy birliği ile Başkan
lığa getirilmiştir. Ahmet Çe
terez Başkan yardımcılığına 
Hikmet Yıldırım Muhasip ü- 
yeliğe Sinan Akman Sekreter 
lige, İbrahim Aydın’da üye 
olarak görev almışlardır.

Emekli Dul ve Yetim 
Maaşları Ödenecek

Bakanlar Kurulu dünkü 
toplantısında, işçi emeklileri 
ile dul ve yetim maaşlannın 5 
Aralık tarihinden başlamak ü- 
zere verilmesini kararlaştırmış
tır. Bayramdan önce ödenecek 
olan Dul Emekli ve Yetimler 
maaşları, çek sahiplerine Bay
ramdan evvel Bayram yaptır
mıştır.

ve tedavi işlerinin düzelenme 
si ve kolaylaştırılması. Sürgün 
ve aile parçalanmalarına son 
verilmesi. Bakanlık ve eğitim 
yuvalarındaki sağcı faşist mil 
tanların temizlenmesi. Memur 
lar üzerindeki partizan baskı 
İare son verilmesi. Tüm me
murlara grevli-toplu sözleşme 
lı sendika hakkının tanınması 
'.Mücadele tüm çalışanların 
ekonomik ve demokratik mü 
cadelesidir. Bu nedenle hak
lar elde edilesiye dek demok 
ratik mücadele yasal sınırlar 
içinde sürecektir.’'

Küçük Kumla’da 
Emniyet Örgütü 
Kuruluyor

Nüfussaymında Belediye 
kurulması hakini kazanan Küçük 

Kumla'da emniyet örgütün m 
kurulacağı öğrenilmiştir

Bilhassa deniz mevsimin 
de nüfusu büyük ölçüde artan 
Küçük Kumla’da meydana g i 
len olayları deha etkin bû şe 
kilde önleyebilmek amacı /la ku 
rulacağını belirtilen, emni/e: öı 
gütünün merkezi İskele M ah i 
leşinde olacaktır.

Küçük Kumla Beleri ye 
Kurma Derneği ye t kikleri

t mniyet örgütününkurul 
ması için dernek olarak giriş m 
de bulundu ve ilgililerden o-. m 
lu söz alındı demiş terdir

Kumla'da devamlı hiz uet 
yapacak olan emniyet örgütü 
için Belediye Kurma Dern gi 
iki katı bir yapı kiralamıştır

Marmara Birlik Ön 
Pi cimleri Ödedi 

İki Günde 3 Milyon 
800 Bin Lira 
Dağıtıldı

Gemlik 72 No!u Marna 
ra Birbk Zeytin Kooperatif: 
1975 ürünü zeytin atanlan 
için Lieûcâv» 3 rmtyon 803 
bin lira dağıttı-

Çek usulü ile ödemete 
perşembe günü hayhrmş su 
ma akşamı çahşma saatlerine 
kadar devam etmiştir.

Çeklerin bayramdan ön 
ce verilmesi üreticiier aresm 
da memnunluk yaratmış "hiç 
bir yıl böyle erken ödeme 
yapılmazdı çok şaşethk, bu 
yıl üretici h«ç olmazsa iyi bir 
bayram geçirecektir demiş- 
teJir.
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Bü Borazancı Aranıyor
£ a. C- a

Eski TRT Genel Müdürü İsmail Cemi, Danıştayın 
yürütmeyi doldurma kararını da dinlemeden göre
vinden alan MC hükümeti Anayasaya Danıştaya ve 
hukuğa dan bağlılığını bir kez daha göstermişti.

Cem, başarısız bir Genel Müdür müydü ? Hayır. 
Cem zamanında Türk Tv. si Avrupa Tv. leri arasında 
beşinci sırayı alıyordu (I) Cem, yeteneksiz bir kişi- 
miydi? Hayır. Cem’in zamanında TRT ye getirilen 
yeni düzen bugün bile geçerlidir. Neden Cem gö
revinden alınmıştı öyleyse? Cem solcu, hatta MC’ye 
göre Marksist bir kişiydi. Oysa yeni hükümet mil
liyetçi, ırkçı, şeriatçı, mehzepçi ve de sermayeciydi 
TRT gibi önemli bir yerde hiç solcu bir kişi bırakllir- 
mıydı. Hukuk mukuk dinlemeden, Danıştayda ne 
oluyormuş' diyerek Cem, görevinden uzaklaştırıldı.

Cem’in yerine dört ortağın benimsediği ser
mayeciliği ile ünlü, sağ gazetelerin yazarlarından 
hatta adı işçi düşmanlığına çıkmış biri, profesör 
Nevzat Yalçıntaş getirildi. Yalçıntaşı büyük 
gürültülerle Cem’den boşalan yeri güzelce işgal etti.

MC, yalçıntaşı tam bir borazancı başı görüyor, 
ve hepMC borazanını öttürecek sanıyordu. Örgütte 
gerekli tasviyeler yapıldıktan sonra yavaş yavaş 
TRT de milliyetçi yayınlar başlayacak sonra da 
ülkücü eğitim pekiştirilecek ve ulus büyük Türkiye’yi 
yaratmak için yarışacaktı.

Geçen zamanda MC yanıldığını gördü. TRT de 
daha Cem’ln düzeni sürüyordu. Tv programlarında 
hissedilen değişiklikler olurken Radyo aynı kalmıştı. 
Hele MHP. nin ülkücü görüşüne hiç yer verilmiyor 
'başbuğ Türkeş sık sık ekranda görülmüyordu. 
Kurtlar dsn homurtular, uğultular çıkmağa başla
mış, Yalçıntaş kara listeye alınmıştı.

Üniversitelerin açılmasıyla sağ terör de esmeye 
öğrenciler öldürülmeye başlamış, TRT de olayları 
Sağ-Sol çatışması diye verince şimşekler tamamen 
Yalçıntaj’ın üstüne çekmiş ve sağ bes’nda şiddetle 
eleştirilmeğe başlamıştı.

Yalçıntaş, borazancı u.-..tayınca istifasını ver
miştir. Düşünülen veya perde gerisinde olanları 
nedir bilmiyoruz tabii.

dış haberler
İtalya Sanayicileri 
ve Basını Ele 
Geçirme Çabaları

İtalyan basını daima ga 
nayicilerin eli altında kalmış 
tır 1973 yılında Milano ga 
zetcciler «Petrol milyonerle 
rin baskısı altında eziliyo
ruz» diye yakmıyorlardı. 
Çünkü bu günlerde basın 
organlarının büyük bir kıs
mının hissedarları arasında 
Petrol milyonerleri bulunu
yordu. Bu gün İtalyan Ba
sını daha ziyade çok ulus
lu şirketlerin eline geçme 
durumundadır. İtalyanın 
en büyük Kimya Fabrika
ları grubu olan Montecatini 
Edison, Roma'nınen büyük 
trajlı gazetelerinden olan il 
Messegero'yu eline geçirmiş 
olduğundan bu gazetede 
Montecatini Edison firma
sının hoşuna giden 
yayın yapılmaktadır. M eri
te catini Edison grubuna da
hil bankalar 1974 de borça 
Corriera Della Sera yl des
teklemektedir. Italyada bu
gün petrol ve Kimya Sana- 
yaii kuruluşlarının deneti
minde ki gazetelerin traj 
toplamı iki milyonun üze
rindedir.

Dövize Çevrilebilir 
Mevduat Kredileri

VASHİNGTON - Ya
bancı Bankalar Türkiyede 
dövize çevrilebilir 
döviz kredisini vermemek 
eylemini göstermektedirler. 
Türkiyenin ödemeler denge
si ve döviz rezervleri duru 
munu görüşmek üzere Dün 
ya Bankası ve Uluslararası 
Para Fonu yetkililerinin şu 
günlerde bir araya gelme
leri beklenmektedir. Bu 
toplatıya Dövize çevrilebi
lir mevduat yoluyla Türki- 
yeye gireri döviz kredileri 
nin önemli bir bölümünün 
konsorsiyumlarına katıldı
ğı belirtilen The Case Man 
hatten Bank'ında katılacağı 
söylenmektedir. Edinilen 
bilgiye göre The Case Man 
hatten Bank Türkiyede 
özellikle Akbank aracılığı 
ile Çukurova bölgesi sana
yicilerine büyük çapta dö- 
dövize çevrilebilir mevduat 
kredisi sağlamış bulunmak 
tsdır. Avrupa ve amerika 
bankalarının Türkiyeden 
gelen dövize çevrilebilir 
mevduat kredi talepleri 
hakkında şimdilik bir iş
lem yapmadıkları ve Dün
ya Bankası ile Uluslararası 

para Fonu ve Case Manhai 
ten Bank'la toplantısında 
bu konuda alacakları kara 
rı bekledikleri bildirilmek 
tedir

Okul Öncesi ve 
İlk Okul Öğrenimi 
Arasındaki İlişki

VER S A İLLE (APM) 
Filansız hükümetinin Av
rupa Konseyi ile ortaklaşa 
meydana getirdiği « okul 
öncesi ve ilkokul öğrenimi 
arasındaki ilişki» konulu 
sempezyumda :

1. 4-8 yaşlar arasında 
okul çağı dışındaki çocuk
ların psikolojik durumları.

2. İlk okullara başlan 
gıç için gerekli yaş vebilgi 
seviyesi,

3. Eğitim programlan 
ve eğitim metodlan.

4. Öğretmenlerin bu 
konuda eğitilmesi ve 
eğitimde ebeveyinlerln rolü

konuları ele alınacaktır.
Fransa Eğitim Bakanı

nın 24 Kasım tarihinde ı 
Versaille de açtığı bu sem
pozyum 29 kasım tarihine 
kadar devam edecek ve Av- i 
rupanın 21 ülkesine mensup 
50 eğitimci, öğretmen ve 
psikolog bir araya gelecek- । 
tir.

şiir köşesi

Evet şimdi MC, TRT Genel Müdürlüğü 
İçin bir borazancı arıyor. Öyle bir borazancı ki 
her üflediğinde MC.,. MC... MC... diyebllsln. Ya
yınlarda milliyetçilik ülkücülük, islâmctlık. ve de rek

lâmcılık eksik olmasın, ülkede borazancımı ararsın 
kıyametle. Ama seçimde dikkat etmeli Yalçıntaş^a 
bontemcmelldlr..!

sisli AKŞAMLAR
Batmakta güne; mor tepelerde
Körfezde sular
Siyah bir örtü sanki

Sanki gümû; bir iğne rıhtımdaki fener 
Sesler ve ışıklar ki silinmiş
Bir süs gibi
Suya inmiş hicran dolu geceler 
Akşamın başladığı bu saatler yine 
Eski bir hatıranın bestelidirler 
Sessiz yağan akşamla beraber 
Doğmak dileyip mâi seherde 

Göçmüşüm uzak âlemlere 

Bir boş yanım kalmış
Kadınımsa kimbilir I hangi yerlerde.

ARALIK - 74
Doğa nin verilerinden sanki makrumane 
Saptanık kalmışlığım var çelişkilerimde 

Hükmederce nisada evrensel içeriHiğiae 
Yıkılması göç sevi'dendir özlemişinim.

OLMUYORUZ
Bir isyanki nefretle - hiç neden sermayem 

Yersiz başıboş sözlerle - kafa yoruyoruz 
Kusur gören gözlerde • kime kanca takıyor® 

Bir dûnyaki toz pempe-gülüp geçiyor®

FİKRİ ATE$
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Franco Öldü
ALİ SİRMEN

6 O e 0 o o 0 | Azim licarefm Sayın Gemlik’üleıe Ş
o İspanyol 

ülkesine 
ve önceki

faşizminin kanlı başı ve simgesi Franko 
insanlığa yapabileceği tek hizmeti sundu 
ğün öldü.

o o o

o o o O
O o s
o

Ispanyol diktatörünün yaşam öyküsü ilginçtir. 
Askeri okulda silik bir öğrenci oîan Franco ilerki 
yıllarda l milyondan fazla insanın ölümüne neden 
olacaktır.

Faşizmin son Caudillo'su daha Eylül ayında 5 
Ispanyolu gözünü kırpmadan ölüme göndermişti. 
Oysa kendisi o sırada da bir ayağı çukurda zaman 
zaman söylenenleri anlamayan kişileri birbirine 
karıştıran iyi duymayan sarsak bunak bir ihtiyardı. 
Ve Franco daha hastaneye girmeden uzun can çe
kişmesine başlamadan iktidar kavgası başlamıştı
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insan üstü bir güçle milyonların kaderini elin
de tutan bu adam faşistlere özgü inadının dışında 
basit, zekâsı sınırlı bir kişiydi'

Franco daha yaşarken çok kişi kendi kendine 
böylesine basit bir kişinin bu denli önemli bir uok 
taya gelmesinin ve uzun yıllar iktidar dizginlerini 
elinde tutmasının nedenlerini sormuştur.

si 
bi 
lo

Kuşkusuz Franco’nun yaşam öyküsünü simge- 
olduğu gülüşten ve güçlerden soyutlayınca bu gi 
soruları sormak doğal oluyor. Franco’yu Caudil 
yapan İspanyol faşizmi idi. Güç Franco'da de-

Kıs geldi diye artık kor 

derdiniz sona erdi*

7 emizlik yüksek kalori
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ğil onu kullanan, çevrelerdeydi. Ve tarihin akışı i- 
çinde bu güçler değişiyordu. Falanjistlerden Opus 
Dei'ye geçiş toplumun koşullarının gereğiydi Fran- 
conun iradesinin ürünü değil.

Franco’nun ölümü ile İspanyadaki iktidar kav 
gasının daha çok kızışacağı daha ılımlı bir rejim 
yanlıları ile sertliğin amansız savunucularının kav
gasının büyüyeceği konusunda tüm gözlemciler gö 
rüş birliğine varmışlardı.

Ama yaşasaydı Franco ne olurdu acaba ? Da
ha beş yada on yıl böyle bir kavgayı geçirmeden 
sürer miydi İspanyol rejimi ? Toplumsal gelişme 
kaldırır mıydı daha uzun sürebu baskıyı, gelişmeyi 
Önleyici durumu ? İspanyol sanayi burjuvazisi hatı 
rı sayılır bir süre daha yazgısını Franconun sim-

• o o o o » 0 o o o o ö o o o o O o o

geni olduğu rejime bağlar mıydı ? Bilgi sayarları 
onlara Franco yönetiminin neden olduğu kayıpları 
rakam olarak sunmazmıydı ?

Franco bir simgeydi öldü. Ama önemli olan sim 
genin değil simgesi olduğu düzenin yıkılmasıdır. 
V© kişiler düzenleri toplumsal gelişmeleri değil, top 
lumısl gelişmeler düzenleri onlar da kişilerini yara
tırlar,

Franco adında bir adam bundan 82 yıl önce 
doğmamış obaydı İspanya bu kanlı olayları yaşa* 
majacak mıydı ? İspanyol tarihinin belirli bir aşa
masında tutucu gözü dönmüş kanlı güçler sömürücü 
ıınıf bir Caudilloya Franconun kişiliğinde buldu.

Franconun ölümüne bu açıdan yaklaşınca sim 
genin çöktüğünü görüyoruz. Ama önemli olan faşiı 
rain ölmesidir. Ve faşizm Franco hasta yatağına 
düşmeden önce can çekişmeye başladı İspanya» 
da.

■■■

a
 dökerek kâğıt parçası i!e tutuşturunuz Gaz yoksa oduı 

ı ya kömürün yıkıldığı şekilde yakdabIHr,

g DİKKAT : YANMA ESNASINDA KARIŞTIRILMAMALIDIR.

S İnşaatçı ve Soğuk Demirciler
Her Ebatta

CAM — AYNA — KONTRALİT KONTRAPLAK 
ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

İstiklâl Caddesi No. 53 Gsmlik Te< 3Or

UÇ KARDEŞLER
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İstiklal Cad. No. 25 — Ziraat Ba 
Tel. 172 — Gemlik

KIŞ MEVSİMİ YAKLAŞIYOR
SOBA SORUNUNUZU
BİZ ÇÖZÜMLERİZ
BİZE UĞRAMANIZ YETER
TAKSİTLE SATIŞLAR

BAYKAL - KÖMÜR - TALAŞ - ODUN
SOBALARI
MERS GAZ SOBALARI
EVSAN KARBÜRATÖRLÜ GAZ
SOBALARI
EMAYE SOBA BORULARI

ÜÇ KARDEŞLER TİCARETTE

Elektrikli Fırınlar

Emayetaş Hrtah
Ocaktan
Mattya Ceşrter

| Gemlik Körlen Okuyunuı Okulunu u 
« Abone Olunuı
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İNSAAl ve S9GUK DEMİRCİLE»
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I PINAR SUT MAMULÜ!

| Franco Öldü ^l ।
" Bugün İspanyada’çanlar Francn için çalacak H * 
W*gerçekte bu çanlar İspanyol faşizminin ölümün 4« ■ 
H ön habeıSeileridirler.
Ti . rtVe-, tüm dünyada çanlar bergün çok daha önem ■ * 

li üir. ölümü haber vermek için çalıyorlar.
Cumhuriyet’ten) । I

~ÜÇLER I
Muhasebe, Organizasyon, Müşavere bürosu 
muhasebe ve sigorta işlerinizde beyanna
melerinizin hazırlanmasında Sizlere En 
iyi ve faydalı şekilde hizmet etmek ama
cıyla faaliyete başlamıştır
Demirsubaşı mah Şehit Mustafa Sok
No. 17/B GEMLİK

1 26.11.1975 tarihinden itibaren, bütün çeşit- «a 
■eri ile birlikte Gemlik halkının arzu ve talep g 
(erine büyük çapta cevap verebilecek kapa-j| 
sitede ve aşağıdaki satış yerlerinde, tek «“B 
üzerinden piyasaya arzolunmuştpr s§

Satış Yerleri Perakende Satiş Hatları
1 MERAL GIDA PAZARI 

GAZHANE CAD SINIRTAŞ

2 MERKEZ ECZANESİ 
(SÜT SATIŞI )

250
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1 KG SÜT 975 
\<525 
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f - ÇATAK n 
i TUHAFİYE
J Şimdide Kışlık^Çeşitleriyle
i- HİİMETİNİZDEDİK
h. Kışlık Kadın, Erkek ve Gocuk
I Giysiler i 
İ Yün - Orlon Kazaklar

HAMBURG BAKKALİYESİ 1 kG. K. PEYNİR 7000
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GENLİK KÖKftl
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete

İLÂN veABONE
Re«mi îlinler tek »Otun cm.«i 20 TL, 

Mahkeme ve tara ilânları sütun emsi510 j.TL.
Özel İlânlar pazarlıkla «luuj. ( . .

Abone.i.Y ılfak 20 6 Ayhk 10>Liradır- . ;
Dış ülkelere, Yıllık Abone 30 TL. 

«AfTİflt : EROL VE IIÜHEYİN GÜLER 
8OMLMLV MÜDÜR ı.ERÜI GÜLER 

idare Yeri ; Gazhane Cad. Şirin Patajı 
Dizgi ve Batkı i Körfez Batımevl • Şirin Patajı 

TEL. I T9T — GEMLİK

DUYURüe
BIÇKICI KALRASI ve 

ÇIRAK ÂLfNÂCÂKHR 

MurefcJaerfcHFNihet Ak-

İjIrJTftnga/r feKffS.os i

No. 91 GEMLİK
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