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Sağcı Öğrencilerin Başlattığı Kavgada Bayılanlar Oldu Küçük Kumla’ya Belediye Kuru’ması için

İlçe Seçim Kura!»
Yeniden Ötesin

Lisesine de Sıçradı
Gemlik Lisesi 5-Ed/A 

sınıfında çıkan ta. tışma sonucu 
sağcı ve solcu öğrenciler çi
tişmiş, bir öğrenci yaralanmış
tır.

Olay 5 Ed/A Şubesinde 
Ahlâk Dersi işlenirken yeni 
gelen Din dersi öğretmenin 
dersi anlatması sırasında bazı 
arapça sözcükler kullanması 
üzerine öğrencilerden biri a 
öğretmenim arapça sözcük
lerden birşey anlamıyoruz, ko
nuya Türkçe sözçüklerle bir 
kere daha tekrar eder misiniz ? 
değişine öğretmen, « zamanı
mız azaldı bir dahaki ders 
tekrarlanın diyerek karşılık ver
miş, fakat bu sırada kar; ı gö
rüş! . bir öğrenci «biz öz 
türkçe sözlerden hoşlanır,iyo 
ruz, arapça, ve farzca söz
cükler kullanmasını istiyoruz» 
diyerek karşı çıkmıştır Zil çal
masıyla dışarı çıkılmış ama 
lavcba da öğretmene soru 
soran öğrenci, karşı görüşlü 
öğrerc’terce sıkıştırılarak teh- 
dıd edilmiştir. Lavooada bü
yüyen îanışma kavgaya do
nûşmüş ve okuldaki sağcı 
öğrencilerle solcu öğrenciler 
birtirleriyfe kıyasıya kavgayj 
tutuşmuşlardır.

26 dakika kadar süren 
kavgayı öğretmenler güçlükle 
bes'ırmışlar, bu ar? da kız öğ
rencilerden fenalık geçirenler 
olmuş, bir öğrenci de aldığı 
yumruk da beleri ile bayılmıştır.

Olayın yatışmasından son
ra ok >a dışarıdan Komando- 
far*» geldiği görülmüştür ül
kü Ocaktarına biğlı koman- 
rfola* n İdi üç göndür okul 
çevresinde dolaştık

ları da saptanmıştır. Kısa za
manda ilçeye yayılan olayın 
etkisi devam etmektedir.

Olay üzerine görüşlerini 
aldığımız bazı öğrenciler şun- 
arı söylemişlerdir. «Lise de 
ülkü Ocaklarına kayıtlı öğren
ciler bilinen bir partinin slo
ganlarını kağıtlara yazarak^ 
sıralarımızın içine koymaktalar

Atet ” Öğrencileri Giobössöı
Bırakmayacağız ” dedi

Orhangazi Caddesi, Zey
tin Hali çevresinde oturan 
Gemliklilerin yollarının çamurlu 
olması ve bu mahalle Belediye 
Otobüsünün bozulması karşı
sında zor durumda kalmaları 
üzerine istekte bulunan ma- 
I allelilere bir açıklama, yapan 
Belediye Başkanı İbrahim Akıt 
şunları söylemiştir. «Mahalle
lilerin isteklerini çok haklı 
bul jyorum. Yalnız kanalisaz- 
yon çalışmaları sürdürüldü

Öldürülen Öğrenciler 
için Boykot Yapıldı

İstanbul da güpe gündüz 
iki öğrencinin öldürülmesi 
olayı bütün yurtta olduğu 
gibi Bursa da da kınınmışvo 
iktisadi ticari İlimler Akade- 
rr isi ile Fan Fakültesinde iki 
gün kınama boykotu yapıl
mıştır.

Bu konuda basına yazılı 
bir açıklama yapan Bursa Yük
sek öğrenim Kültür Dorneği 
Başkanı Kasım Aralan şunları 
öylem iştir, D. S. 3 te

ve sıralarımızın üzerinö boz- 
kurt resmi çizerek bizi tahrik 
etmek istemektedirler. Durumu 
ilgililere bildirdiğimiz halde» 
ne var bu sözlerde deyip 
hafitten aldılar; İsteyen 

varsa 6/Ed ve 5/Ed A sınıf sıraları 
üzerindeki Bozkurt kabartma
larını görebilirler. Tahrikler 
devam ederse Gemlik Lisesin
de olaylar yine çıkabilir.»

ğü için çamur deryası haline 
gelen sokaklara yapacak bir 
şeyimiz yoktur. Kanalizasyon 
döşeme işleri bitince en seri 
şekilde bütün sokakları düzel' 
tip asfaltlayacağız Bu mahal 
lelere çalışan otobüs bozuldu 
ğu zaman hiç merak edilme
sin münibüs gönderip kimseyi 
yollarda bırakmıyacağız. Önü
müzdeki yıl yeni otobüs ala
rak aksaklıklara son vereceğize 
demiştir.

Vadettin Uludağ 
Bursa Eğ. Ens Atandı

Gemlik Lisesi Fizik öğ
retmeni Vahdettin Uludağ, 
hafta içinde aldığı te) emriy
le biıden bire Bursa Eğitim 
Enstitüsü Fizik öğretmenliği
ne atanmıştır.

Vahdettin Uludağ ile Gem
lik Lisesinden Eğitim Enstitü
lerine atanan öğretmen sayı
sı üçe yükselmiştir. Daha ön
ce Tuman Cihanoğlu ve Meh
met Çul un atamaları yapıl
mıştır.

Küçük Kumla Köyüne 
kurulacak Belediye için çalış 
malar hızlanmış, ilçe seçim 
Kurulu bu nedenle yeniden 
oluşturulmuştur.

Bursa Valiliğinden İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığına 
gelen bir yazıda Küçük Kum 
laya Belediye kurulması ve 
referandum yapılması isteği ( 
duyurularak ilçe Seçim Kuru ; 
lunun yeniden oluştuıulması 
rslenmiştir.

Bunun üzerine çalışma- i 
lara başlayan ilçe seçim kuru 
lu Başkanı Yargıç İsmet Ak- 
dağ 27 Kasım günü ilçe öğ
retmenlerini toplantıya çağıra 
rak Kurulun oluşması için öğ 
retmen temsilcileri seçimleri 
ni gizli oyla yaptırmıştır, öğ
retmen Ahmet Tenel ve Sa
lih Türer'ın asil, Ali Elitunç 
ve Selahattin Karataş'ın ye
dek üyeliklere seçildiği toplan 
tıdan sonra Siyasi partilerde 
AP Avni Malgıi’ı CHP M us 
tafa Özalp’i CGP Nurettin 
Akay’ı temsilci göstermiştir. 
Böylece İlçe Seçim Kurulu
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"Değil mi..!

BİR DAHA
Adamlar kafalarına koymuşlar tim okulları 

MHP nin militcnlcrıy»© 4o'4urac«ğrz diyo^. 
dolduruyorlarca.

Bcksona bîr çırpıda Gemlik Lisesinden bîri daha 
Eğitim Enstitüsüne atandı. Varan 5ç etti

BUNLAR
— Aîctc'kçö tfiyerss gTtt? ? Yoc.— 
— oJ«fek’-rî fç>&sx» ? Hay»r-
— Ü tün yctiF'ÎJerT om -w ? Y'ccl.
Niye pefci

Bnrd^a kalay «e var Kemanda olduğu Jçfn

0^'1

Yargıç İsmet Akdağ Seçim 
şefi Halit korkusuz Ahmet 
Temel, Salih Türer, Avni Mal 
gıl. Mustafa Özalp, Nurettin 
Akay dan oluşmuştur.

Atatürk’ün İlahi Nutku
Adlı Kitap 
Muhtarlara Dağıtıldı

Laikliğe aykırı hareket 
ve yazılanndan dolayı çeşitli 
defalar mahkum olan Neclâ 
Nis adlı bir kedin yazarın 
çok ifğrn^-ve ilgiç olduğu ka
dar Atatürk’ün adını istismar 
eden bir kitap Gemlik Kayma 
kamı tarafından 40 Ura karşı 
lığında bütün muhtarlara sa
tılmıştır.

Necla Nis " Atatürk’ün 
ilahi Nutku” adı verdiği kita 
bında çeşitli defalar Atatürk 
iie manevi alemde konuştu
ğunu ve ondan gelen ilJhfi 
seslerin bizi kurtaracağını ta
rih’eriyle anlatmaktadır. Çok 
ilginç olan bu kitabın ne a- 
maçla dağ.tıküğı n erak konu
su olmağa bası zm ıştır.
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Ülkede geliştirilmek istenen hareketin varlığın 
dan artık ’*sağır sultanın'* bile haberi var.

Aylardır öğretmenler, işçiler ve öğrenciler öl- | 
dürülüyor ama bir tekinin bile katili bulunamıyor. 1 
Bulunmak istenmiyor. Toplumumuz gün geçtikçe 0 
huzursuz bir ortama itilmektedir. Bir kaç büyük 
şehri aşan kusursuzluk, ülkenin her yerine dağıl
mıştır. Bu hükümetle daha da artacaktır. 

ı
MC hükümetinin yönetime geldiğinden beri 

artan olaylar, kıyımlar, talanlar, vurgunlar, soy
gunlar ve yakın kayırmalar ortadadır. Bunların si 
linmesl milyonlara milyonlar katılması için ülkenin 
anarşiye itilme planlan gizli ellerce yapılmakta
dır. FAŞIZM'in hortlatılması için gereken herşey 
planlı şekilde yürütülmektedir.

ülkenin kaderini elinde bulunduranlar "gaflet, 
dalâlet ve hıyanet" içinde olduklarını bilmelidirler. 
Ama içine düştükleri bataktaki durumları bir yaza 
rın’da dediği gibi çişin boyutları çoktan işi tez- I 
gahlayanlcrı aşmıştır.» Artık dizginler ne De nlrel ' 
in ne de Türkeş’in elindedir. Sokak ortasında öldü 
rölen gençler arasında solcusuda var soğcısıda. 
Hükümet içinde görev yapan Türkeş, neden ülkü- 
daşlarının katillerini bulmuyor ? Cepheleşmede ku 
rulan MC Hükümeti 12 Mart öncesini yaratıp so- I 
la darbe hazır !ıklarınnad>r, Devlet sözcülerinin 
açıklamaları da dikkat edilirse olryları yaratanlar i 
yalnız solcular olarak gösteriliyor.' Tüın solcular 
vatan haini ve Cumhuriyeti düşmanı, sağcı koman 
dolar vatan sever Cum-huri) e*ci.,l

Yok beyler yok. Ülke babanızın çiftliği değil 
dir. Yapılan talan soygun, eş dost kayırma yetini 
yormuş gibi ülkenin gençliği ve geleceği üzerinde 
bu kadar sorumsuzca davranılmaz. Dış devletlere 
karşı İtibarımız beş paralık olduğu yetmiyormuş 
gibi devlet kasası ilk kez bu yılkl kadar büyük açık veri 
yor meclis 35 gündür kendine başkan seçemivor, 
dar gelirli halk ise hergün yaşam kavgası veriyor 
her gün biraz daha açlığa itiliyor. Bu ortam 
dan yararlananlar soyguncu düzenlerini daha da 
sürdürmek için ülkenin kaderiyle oynuyorlar.

Sosyal uyanış bir çığ gibi büyüyor bunu ne ka 
dar geciktirmeğe uğraşırsak kârdır düşüncesi ar
tık geçer akçe değildir. Tezgahlanan oyunları hak 
biliyor ve görüyor. Korku da bundan değil mİ?

G O < - en ®şiir Köşesi
J—'—- ■ - -------------------------- ■---------------- - ---- ------------- — - '1

,| İzzet Hongur
Gazetemizde ilk kez bu hafta yayınlayacağımız şiirleriyle okuyucularımızın karşmea çıka- 

i cak olan Genç Ozan İzzet HONGUR bu yıl ilçemiz Selimiye Köyü öğretmenliğine Gaz»an- g 
| tep’ten atanmıştır.

Şiirlerinde toplumcu görüşü daha çok işleyen Hongur, şiirlerini güzel bîr türkçe ve kenjj 
dine özgü uslubu ile kaleme almış

Arada bir köşemizi süsie/ecek olan genç ozanımızın şiirlerini beğeneceğinizi umarız.
I-—-;—____________ _ ___________ — ____ - -

Hazırlık
Yapraklar dökülüyor 
kırgın ve sarımsı 
sonbahar yine geldi 
ıslık saçıyor kış 
hazır olun direnmeye 
can kardeşim, yeğenim 
çamurlu yol çocukları 
ışıksız konutun işçi çocukları 
benim çocuklarım 
yönlü giysiler giyin 
üşümeyin-

Men Arethn mı
Sen hiç düşündün mü 7 
biz niye fazla içerim sigarayı 
dumanı çıkmıyasıya yutarız 
ağlarız köşelerde bucaklarda 
türküler yakarız dertli 
bin kez umutlu 
ve bayram günlerimiz yaslı 
bakarsın içimiz sonbahar 
çıplak ve sıcak yaz gibi kimi 
kimi karakış 
kimi bahar 
b;nç olur yüreğimiz kaskatı 
ve yûzbin özlem oluruz 
herşey o'vrvz, dolanz velhasıl 
ve sen hep ürkek dursun hep hep

günaydın çocuklar
gününüz aydın olsun çocuklarım 
aydınlık günler görün
karanlık kefenini yırtarak varın aydınlığa 
varın ve görün aydınlığı 
güneşi ayı yıldızları
çıkın düzlüğe
düzlüklerden seyreyleyin 
göğün mavisini 
günün akışını
gurubu hazansız sayreyleyin 
günaydın çocuklar
gününüz aydın olsun çocuklarım 
suratının yarısı kir mi? 
pantolonun yırtıkmı çocuğum 
defterin kalem’n yokmu?
kitaplar aradım size 
kapı kapı dolaştım kitapçıları 
ama bulamadım size göre kitaplar 
üzüldüm kahırlı yürüdüm yolları 
kahırlı çAtım karşınıza 
baktım yüzünüze bin kez ezik ezik 
ama siz anlayamadınız yüreğimin buyrukluğunu 
anlayamadınız- 
günaydın çocuklar
gününüz aydın olsun gül çocuklarım 
unutlarım, açmamış karanfillerim 
yarınımın^ bir günümün, ileriye dânÛK 

şarkılarımın çocukları
umut çocuklarım

Zeytinyağı Sanayicileri
18 lirahk tööan fiyot ıstipriör

Ege Bölgesi Sanayi Od 
i dasında- aeytiayağ konu- 

sunda ilgili kuruluşların ka- 
i tıldığı toplantıda Zcytinya 

ğı taban fiyatı kararnamesi 
i nin bir an önce çıkarılması» 
' istenmiştir

Tarım ürünleri arasın- 
' da yalnız zej t i ayağına öz- 
; gü bir durumu aşıya ı des

tekleme uygulsması mut
lak zeytinyağına yapılma
lınız.

Son zamanlarda tama- 
miyle duran zeytinyağı ih
racatına önem x erilmet-dir.

Dünya zeytinyağı üre
ticisi ülkelerde tüketici fi
yatına göre i kilo zeytin- 
vağı ile en az 3 kilo ceba-

y£ğ satın almak oîenz- 
ğma karşın, bu miktar Tür
kiye de bir kiloya ancak 
J ,5 ki.odur. Zcyiiiivağ i- 
relicisi bundan öne* oLda- 
ğu gibi bundan sonra da 
gereğince korunamadı^ 
takdirde, ülke yılda ea aa 
50 milyon dolardan voksua 
kalacaktır»
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GayrintenkuHertn Açıl; Artma ilâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsî, kıymeti, adedi, 

evsabı :
eıemlik Tapu sicilinin 16.2.1970 tarih, pafta : 4, sahife : 7021- ve 

parsel : 7o46 da kayıtlı 463 metrekare miktarı Gemlik Umurbey Kö
yü Bayırbahçeleri ve köy içi mevkiinde kain üç oda, salon, mutfak 
tuvalet, banyo balkonu ve terası bulunan elektrik ve suyu mevcut 
üzeri marsilya tipi kiremitle Örtülü ve bilirkişi tarafından 13oooo - 
lira kıymet takdir edilen bahçesinde havuza dahi olan bahçeli ev 
açrk artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

1 — Satış 9 [ı/ 1976 Cuma günü saat 11.00 den 11.30 e kadar GEMLİK İCRA 
DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böye bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çek artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 19 / I / 1976 Pazartesi günü aynı 
yerde ve Aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacak
lıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana 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- 
laiiye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibial acaklrlarla diğer ilgililerin (-}-) bu 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 icra ve İflas Kanu
nunun 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.

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 974/10 T. sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

1/12/ 1975

(îe. îf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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t BASIN BÜLTENİ | 
o e
g Birinci Sayfadan de-acı
e Emekçi Halk-mız ve Yurtsever De» çiler ■ |
• zerindeki baskı, Emf eryt ii -ve tütünlere tekelci • 
e burjuvazi onun işbirliği içinde olduğu tefecîbczır- e o ' . ,_  *
S gân ve toprak ağalarım’» en <.od«waiiiarxme
I turduğu OLIGAKŞİK DİKTA taraf.rdtn güsdeu e 
* gün yoğunlaştırılmaktadır. Halkımız uzeri’deki te- • 
• bakküm yetmiyormuş g’’ i yeni oyunlar tergibıayip • 
. anarşi yaygaraları ile ortalığı birbirine karıştı» yar • 

Dün de İstanbul'da oligarşinin uçakfan ters- e 
g fmdan CEZMt YILMAZ ve HALİT PELİTÜZÜ 2 
o adlı Devrimci öğrenciler faşist kurşunlara bedef o’- •
O muşlardır. Ne yazık ki profesyonel katiller şebe- 
O kesinin üyeleri ortadan kaybolmuşlardır.
S Faşist katillerin Cczmi Yılmaz ve Halit Peli- • 
o tözü arkadaşları öldürmesini ve tüm faşist İ>«alcı- • 
g ları protesto amacıyla şehrimizdeki Yükaek Cğrc- 
g nim kurumlarında da protesto eylemleri kormuşlar- 
g Sabah saat 09.00 da Bursa İktisadi Ticari 1- S 
o Jimler Akademisi’ndeki Devrimci öğrenciler Ceznai » 
O ve Halit arkadaşların katledilmasini ve tüm faşist g 
9 başkıları protesto amacıyla bir günlün ihtar boy- 
g kotu kararı almışlardır.

Saat 09.30 da da Bursa Tıp Fakültesi ve Sos- p 
2 yal İlimler Fakültesi öğrencileri tarafından da ayrı p 
a ayrı forumlar rerlîp edilmiş ve Bursa Tıp Fakül- r 
o tesi öğlencilerinin bir günlük ihtar boykotu kara- • 
o rı alması üzerine Fakülte Dekanlığı da okulu 1,5 •
V Rİin tatil etmiştir(i & . - •

Oligarşi ve uşak’arı emekçi halkımıza ve tüm o 
g yurtseverlere ne kadar saldırırlarsa saldırsın • hal- • 
g kımızın anti-emperyalist, anti-oligarşik, anti faç^at • 
g bağımsızlık ve damokrasi mücadelesini engell«5e” 
S meyeceklerdir.
I BURSA yÜKSEK ÖĞRENİM KÜLTÜR 3

| DERNEĞİ BAŞKANI
| KASIM ASLAN
o X
»S# 99eC‘999«C9 VS999999999999»O99O99«9a*99 9« •••••*

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete
Resmi ilânlar t

Abone :
Ou

i©

Gczhc

ÇATAK TUHAFİYE M

Kışlık Kadın, Erkek ve Çocuk Giysileri ile Hizmetinizdedir
Alî ÇATAK : Kuyumcu Karşısı Gazino Sok. GEMLİK

^-2
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26.11.1975 tarihînden itibaren, bütün çeşit-^ 
leri ile birlikte Gemlik halkının arzu ve talep W 
lerine büyük çapta cevap verebilecek kapa- 
sitede ve aşağıdaki satış yerlerinde, tek fiat $ 
üzerinden piyasaya arzolunmuştur

Satış Yerleri Perakende Satış Fiatlan

| BAŞSAĞLIĞI
Geçirdiği trafik kazası 3e aranntrdan 

ayrılan değerli arkadaşımız Azot bana-
§ yi Puantöru

TURHAN AŞKINER’i
İL kaybetmiş bulunuyoruz.
® Kederli ail* sine baş seğlığı diter aa
•S lannı paylaşırız.S Azot Sanayii
Sı İşçileri ve Amirleri
S

S® 3BB

1 MERAL GIDA PAZARI 1 KG SÜT 975
GAZHANE CAD SINIRTAŞ 1/2* * 525

APT. ALTI 1/4 , ’ 325
2 MERKEZ ECZANESİ 250 GR. TEREYAĞ 1750 

(SÜT SATIŞI ) 20 * ’ 175

KR

Ig» 3 HAMBURG BAKKALİYESİ 1 KG. K. PEYNİR 7000
!l!

| Azim Bcerefaı Smyuı Soaıiüı’H^e
ki Yeni Hizmet g
Uülj Kış geldi diye artık korkmayın ZE-YAK İle odun - kömür

Derneğimizin yıllık Genel Kurul Toplaçtı»» 1< ka
sım 1975 Pazar günü saat 19 da Ye**iköy 1lkoku'an4e 
yapılacaktır.

Sayın üyele-in belirli gün %« saatte hasır b«İMMM* 
lan ilanen duyrulur.

GÜNDEM:

1 — Açılı» ve yoklama
2 — Divan teyakkülü
S — Faaliyet ve murakebe repolarının ckunîiıı
4 — Raporlar üzerinde eieşt.rı
5 — ibra
6 — Muhammen bütçenin müzakere ve kabulü
7 — Secimler
8 — Dilekler ve temenn Jcr
9 — Kapanış

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

YAKILIŞ ŞEKLİ:
Katipleri aralıklı olarak yerleştiriniz. znerieÜ 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

Soru-Scn Profil
CAM — AYNA — KONTRALİT — KONTRAPLAK 

ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

satılık zeytinlik
Aşağı Mermeroğlu Mevkiinde 
200 Ağaç Zeytinlik Satılıktır.
Müracaat : Taksi Durağı Ümit Hesabı 
Aü Yazıcı Tel —57 GEL’LPC

İstik âl Caddesi No. 53 Gemlik Tet 5

S E39 EEü Ph’SÎ E.-53 ES
»UYURU

BIÇKICI KALFASI ve ÇIRAK ALINACAKTIR. 
MÜRACAAT : NİHAT AKTAŞ — YUSUF SÜREN 
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 91 GEMLİK

lisî '-€1 j£BSSî.^&î-: ssp S
s Basıla İ$î8îM8 Yeutt | <

Turşucular - «ytinciler 
İş Yerleri Sahipleri

Yeni Basım k’akinanvtia 
’ 4 JHer Türlü Basım İşlerince g

Enrir.izdeyiz s j
S

İstiklâl Cad. ; . Şîrîn Pasajı Na. 5 
g Tel 797 GEMLİK
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Elli Ziraat uzmanı, mühendist ve’teknisyenin’katıldığı toplantıda

Gemlik’in Zirai Sorunları
2 Milyon [283 Bin 101 Kg. Zeytin Alındı 
Üreticiye^41 MİLYON Lira Dağtı’c'ı

Kamıara Birlik Kooperüîni 
Zeytin Kampanyasını Kapsül

Gemhk’Ticaret Odası Ken- 
farans salonunda yapılan top
lantıda Bursa Merkez ve on 
ilçenin Ziraat uzmanlan, mü- 
herdistferi ve teknikerleri il
çenin ve çevrenin ziraat so
run an nı görüştüler.

Saat lO.oo da başlayan 
ve aralıksız yedi saat devam 
eden toplantıya Bursa Ziraat 
Müdürü Recat Dinçer Baş
kanlık etti. Elliye yakın yet
kilinin katıldığı toplantıda, 
1975 yılı Zirayi alanlarda ya
pılan çalışmalar gözden ge
çirilmiş ve 1976 yılı planla
masına ışık tutacak öneriler 
ele alınarak tartışılmıştır.

Toplantıda yapılan ko
nuşmalarda Su Ürünleri Ya
sasındaki hatalı yasaklama 
tesbitinin balıklann neslinin 
yok olmasına neden olduğu 
belirtilmiş ve 1 Mart tarihin
de yumt rtlamağa başlayan 
balıklann av yasanlarının 1 
Nisanda başlamasının sakın
caları anlatılarak " nisan a- 
yında başlatılan yasaklar mut
laka 1 Mart tarihine alınma
lıdır* denilmiştir.

Daha sonra Gemlik'te ki 
zirayf çalışmalara değinilerek, 
neytırci ğin tek gelir kay
nağı olduğu Gemlik te yaşlı 
ağaçların mutlaka /enilenmesi» 
gereği belirtilerek, *-/amaç ara- 
ziler/y toprak, kaymasını ön
lemek için bahçe ortalarına 
hendekler açılması istenmiştir 
Konuşmada söz alan Zıraal 

J-. ■ Müdürü Recai Dinçer "Gemlik 
hepimiz zeytinleri, turistlik gü- 
»llikieri /e zanginliğj île gör- 
mekfr/rz. Oysa ilçenin dağ 
köyleri bu zenginlik arasında 
Kefesin Köyleri gibi yoksulluk

içindedir. Bizlerin görevijzey- 
tin ürününün yetişmediği bu 
köylerde, el sanatlarını, mey- 
vacılığı, konserveciliği ve ipek 
böcekçiliğini geliştirmek ol
malıdır.» demiştir.

Saat 18.00 de sona eren 
toplantıdan sonra konuştuğu
muz Ziraat Müdürü Recai 
Dinçer toplantı hakkında şu 
bilgiyi vermiştir. "Bu toplan
tıda 1975 yılı Bursa İli çalış
malarını ve 1976 yılında ya
pılacak çalışmaların plan tas
lakları görüşülüp karara bağ
lanmıştır. Ayrıca Gemlik’in so

İlköğretime 
Müstahdem 
Alınacak

ilköğretim Müdürlüğünden 
öğrenildiğine göre Umurbey 
ilkokuluna boş bulunan müs
tahdemlik kadrosuna yeni bir 
müstahdem alınacaktır.

15. derecenin 1. kademe
sinden göreve başlayacak o- 
lan müstahdem adayların ın{£ 
29 Aralık Pazartesi gününe 
kadar ilköğretim Müdürlüğüne 
başvurmalar istenmektedir. 

Halil Yalçınöz 
Evleniyor

Gemlik Lisesinin sevilen 
Beden Eğitimi öğretmeni) 
Halil Yalçınöz bu gece U- 
murbey Belediye Sinemasın
da evleniyor.

Zeytinci Nazım Gür’ün, 
Umurbey İlkokulunda öğret
menlik yapan kızı Semra Gürl 
İte evlenen Halil Yalçınöz ÜJ* 
murbe/e yerleşecektir.

runları saptanmıştır. Gemlik'te 
1976 yılında 44 tane proje 
çalışması yapılması planlan
mış ve üzerinde tartışılmıştır. 
İlimize bağlı bütün uzman, 
mühendist ve teknisyen ar
kadaşlarım Gemlik’in sorun
larını ve ekonomik bünyesini 
dikkate alarak Gemlik çiftçi
sinin kalkınması yönünden en 
etkin bir çalışma proğramı 
saptamışlardır/'

Bölge toplantılarının çe
şitli ilçelerde yineleneceği öğ
renilmiştir.

Dostlar Haç 
Kervanı İle Hacılar 
Döndü

Haç;mevsimiri$başlaması 
üzerine^aDOSTLAR jHaç Ker
vanı» [ile Suudi Arabistana 
giden hacı adayları, Kutsal 
topraklardaki görevlerini yeri
ne getirerekjdünMIçemize'gel- 
mişlerdir-

Öteg yandan Haç’a*özel 
otolarıyla?1ve uçakla giden Ha
cılarında ^dönüşlere başlamış
lardır.

Petrol- ş ile
Su nğ i pek ^Fabrikası
Arasında
ToplufSözleşmeB 
YAPILACAK^

Gemlik Sunğipek',Te»is
lerinde çalışan işçiler Kadına 
Petrol-lş sendikası ileSümer- 
bank yetkililerijarasında Toplu 
sözleşme yapılacaktır.
Bunun için Peirol-iş Sendikası 
sunğlpek [fakrikası • ilgillilerini 
toplu sözleşmeye çağırmıştır.

10 Kasım 1975 günü 
açılan Gemlik Marmara® Bir- 
lik^Kooperatifi zeytin^alımiarı 
bugün sona ermiştir.

. Kampanyanın bitiminde 
19 Aralık tarihli hesapların 
sonuçlarına göre 2 milyon 
283 bin 101 kg zeytin alın
mış ve Gemlikli üreticiye 
toplam 41 Milyon lira öden
miştir.

Bu konuda görüştüğü
müz Gemlik 72 Nolu Mar 
mara Birlik Zeytin^Kooperati
fi Müdürü İbrahim Okay sun 
lan söylemiştir ”Bd yıl ^böl
gemizde ki zeytin gürünü re
koltesi geçen yıla göre yarı ora 
nında düşmüştür. Kampanya 
yı açtığımızda 3 milyon kg. 
lık bir alım bekliyorduk oysa 
yalı boyu köylerinde yan çü 
rük ve havaların devamlı lo
dos giderek zeytini düşürme
si bizi yarım yanıltmıştır. 
Kanpanyayı en son Umurbey 
Armutlu ve Kurşunlu köyleri 
bitirmiştir.

Bu'yıfzeyiinlaiımları 442.
217 kg ile Umurbey baştat Mer
kez 328. 124 kg. ile onu iz
lemektedir. Armutlu da 254.

693 kg. Küçük Kumlada 132.
865 kg zeyt n almıştır. Bu 
Atımlar karşsın-Ja Umurbey ü- 
retıciye 7.074.768 Lira Armut
lu da 4.537 148 lira. Merkez 
de 5.408.522 lira. Küçük 
Kumla da 1.970.126 lira ö- 
demiştir. öbür köylerdeki a- 
lımlar yarı yarıya düşmüştür.

Kooperatifimiz bu güne 
kadar üreticiye 35 M i yon lira 
ödemiş elimizdeki zeytinlerin 
Ziraat Bankasına marşandiz 
edilmesiyle 6 milyon lira daha 
daha ödeyeceğiz^ demiştir.

Öte yandan dün kampanyayı 
kapatan Orhangazi Zeytin Ko
operatifi de yakiaşılç- olarak 
2 milyon 870 bin kg.£zeytin 
elmiş ve üreticisine 40 milyon 
lira ödemiştir.

Değ.ı mi l BASIN PARAYIf 
BULUN KARAYI

Bizim siyasilerimiz'mizah kolleksiy on gibidir. Bo ne
denle karikatür sanatçılarımız bol bol ilham alıyorlar ve 
uluslar arası yarışmalarda birinatikleri başkalarına kaptır
mıyorlar.

Bir|başkzdır bizimFsîyasetimiz.
Baksanıza Başbakan Süleyman DemirellMedîsjBaşkâm 

Seçimleri için yine ne inciler'saçtı :
— Mecliste’en çok oydan 223 oy almıştır^O;4cyfd»» 

ha?olsaydı başkan günlerce} önce seçilirdiJ^öyle^yaJfVerin 
üç;, oyu^bulun 226 darreye'getiriliyor.

Bir zamanda bulun 226 yi düşürün hûkumet>|diyo-do. 
Şimdilise <226^şartınınaneye;yaradığı medMİömdâm^bnyn» 
ruyor.

Unutmuşsa biz hazırlatalım.' 226'şartı'.-'Hültû—et o'- 
mayı,B başkan seçtirmeyi, yasaları istedikleri gibi çıkarmaya 
sıkıyönetim?ilan edebilmeye’gensoru’açtırmaya yararjg}

Köprü altrüç kağıtçıları 'şöyle seslenîrterjişlrei »» reğî.
— Basın parayı,,bulun karayıimrKm1

Tr-ırrr-TCirr ritTr ttwt
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görüş='
DÜNYADAKİ YERİMİZ

C7-Z / a C- A n

Türk Mühendist Ve Mimarlar Odaları 
Birliğinin yayın organı olan "Birlik Ha- 
berleri’nin" 21 Kasım sayısında ”50 Yılı 
Aşan Cumhuriyet Döneminin Getirdik
leri" başlıklı bilimsel verilere dayanan 
yazıda ülkemizin çeşitli dallardaki geliş
mesi çizelgeler halinde ele alınarak, 
uluslar arasındaki yerimiz belirtilmiş ve 
sonuç bölümünde '’temel sorun, salt 
ekonomik büyüme değil, toplumsal a- 
d iletin sağlanması, toplumun tüm bi
reylerinin yararına yönelik bir yönetim 
izlenmesidir *' denilerek, toplu m um uzda
ki ekonomik modelin çarpıklığı ortaya 
konulmuştur.

Bu yazının belirli bölümlerini ele 
alarak ortaya çıkan bilimsel sonucun 
nereye dayandığını görmekte yarar var
dır.

Türkiye de kişi başına düşen ulusal 
gelir, Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Pa
kistan, Hindistan, Filipinler, İspanya, 
ABD. Meksika, Arjantin, İngiltere, Dani- 
rrark, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya 
Ç n ile karşılaştırılarak ele alınmış ve 
ülkemiz bu 20 devlet içinde 15. sırayı 
almıştır (1960) , 1970 lere gelindiğinde 
u usal gelirimiz 362 dolara yükselmiş, 
bizim üzerimizdeki 8 devlet bin doları, 
6 devlette 2 bin doları geçmiştir. Batı 
komşumuz Yunanistan'da ulusal gelir 
891 dolarken, İran'da 341, Suriye’de 244, 
Irak’ta 274, Pakistan’da 132, Hindistan’ 
da 88 dolar olarak bizden aşağıda kal
mış, İspanya 889, Arjantin 914, Dani
marka 2875, İtalya 1587, B. Almanya 
2697 dolara yükselmiştir.

Sonuç olarak 1960. 197o döneminde 
uiusal gelirlerde büyük bir artış göze 
çırpmamış, Türkiye gibi geri bırakılmış 
ülkelerin tümü de aynı acıklı durum 
dan kurtulamamıştır.

Yine bu 20 devletin beslenme sorun
larının incelenmesi sonucu ortaya çıkan 
gsrçek, gelişmiş ülkelerde, beslenme, 
daha çok hayvansal besin maddelerin- 
no dayandırılırken, tahıl üretimleri son 
derece düşük olduğu görülüyor. Bunun 
yanında geri bırakılmış ülkelerde, bes
lenme, daha çok bitkisel besin madde
lerine dayanmaktadır.

Şimdi Türklyenin durumunu 1950 
ile 1970 arasında karşılaşırınsak şunu 
görüyoruz 1950 yılında kişi başına dü
şen ortalama et miktarı 38 gram iken 
1970 yılında bu oran 39 grama çıkmış-

D. S. 4 DE
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şiir köşesi
Ses^ofiii SERSERİ

içim içime sığmıyor soğuksu akşamlarımda 
seni bulmuşum sandım sandım ey kötügûn dostum 
leylek leylek uçuyordun önümde 

düşlerimin doyurganı sen ey nerdesin
|İ emek emektin el eldin kol koldun ğeceyarılarımda 
51 dalıyordun boynumu pençe pençe
_ sonra dalayıp kaçıyordun sen ey fatlıbelâm
I seni bir bulabilsem seni
I suları kana kana içeceğim
I gelinleri damatları çok sade süsleyeceğim
| ekmekleri bedava dağıtacağım kütüğün çocuklarına 

ışık götüreceğim yol su ileteceğim 
kırsal alanlara gecekondu kesimlerine 
okulları ellerimle fabrikaları dişlerimle yapacağım 
dişlerim zangır zangır gözlerim alev alev oluyor

j böylesi zamanlarda

dudaklarım ellerim patlıyor ayçiçeği tarlalarında 
pamuk ovalarında 
hâllerim balık balık körfez sularında 
seslentilerim mektep mektep mektep kapılarında 
ellerimde nasır nasır inşaat yapımlarında kömür 

ocaklarında

I
 gözlerim perde perde gece vardiyalarınsa 

param varsa en iyisiyim en hasıyım arkadaşlığın 
yoksa en çirkin yaratığım çirkefim ve serseriyim 
yaramazın tekiyim 
hey gidi gece vardiyaları hey
hey gidi benzisoluk kardeşlerim hey Şîl’z3

Genç biri geçiyor sokaktan 
Elinde tespih. 
Omuzunda ceket. 
Ayakkabılar desen üstüne basılı... 
Adıda SERSERİ
Elinde Sigarası 
Üstü başı lekeli 
Bakanlar derler ona 
SERSERİ.!
Bilmezler garibanın
Çektiği çileyi, 
Konuşurlar arkasından öteyi beriyi... 
Demezler ki teselli edelim 
Anlayamaz kimse onu
Çünkü artık
Adı SERSERİ..!

Sedat YILDI E

ve biz adam olamıyoruz

biz adam olamıyoruz

biz namus katilleriyiz

kadın ve erkek kıskançlıklarıyız

düş kırıklarıyız

ve biz adam olamıyoruz

biz adam olamıyoruz-

İZZET HONGUP
Selimiye Köyü Öğretmeni

haberler
Rüşvetle İş Yürüten 
Yirmi Büyük Şirket

WASHINGTON (APM) 
Amerikan firmalarının sön 
yıllarda yabancı ülkelerde 
işlerini yürütebilmek için 

I büyük düzeylere ulaşan rüş 
vetler verdikleri Amerikan 
Scnatosundada bir komis
yon kurularak tahkikat 

’ı açılmasını gerektirmiştir. 
I Büyük 20 Amerikan şirke 

tinin verdiği toplam rüşvet 
• tutarının 306 milyon dola

rı bulduğu saptanmıştır.
Rüşvet veren büyük 

firınylar sırasiy/e şunlar
dır-

Lockheed Havacılık Şir 
keti 202 mi/yon dolar. Bu

şirket Suuidi Arabistanın 
bir iş adamına 106 milyon 
dolar rüşvet vermiştir.

ISorthop rüşvet ve da
nışma ücreti o/a-iak 30 mı! 
yon dolar ödemiştir.

tarihinden itibaren Birleş
miş Milletler Çerçevesi i- 
çersinde imzaya açılacak 
ve en az 5 ülkenin kon- 
vensivonun imzalanmasın
dan sonra yürürlüğe gire
cektir.

Uluslararası 
Karayolu 
(TİR) Taşımacılığı

Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı ( TIR ) için 
Cenevrede yeni bir Kon
vansiyon kabul edilmiştir.

Kara yollarında Kara
yolu taşımacılığı (TIR) ya
pan 34 ülkenin temsilcileri 
tarafından kabul edilen 
Konvansiyon I Ocak 1976

TIR taşımacılığı De
niz ve .Demiryolu taşıma
cılığı ile irtibatlı olacak 
gümrük tarifeleri son de
rece basitleştirilmiş bulu- 
nacsktir.

Uzmanlar yeni Kon
vansiyonun yürürlüğe gir
mesinden sonra TIR taşı- 
madılığının dahada gelişe
ceği ve daha geniş alanla
ra yayılacağı kanısında ol
duklarını belirtmişlerdir.
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DUYURU
Karaçalı Köyü Turizm Derneğinden

PerueîLcuiıin Geuel Kurul toplantısı 28-Aralık 1975 Pasar günü saat 19 da Dernek 
Lokalinde Yapılacağından sayın üyelerimizin teştifleri rica olunur.

• İDARE HEYETİ
t

GÜNDEM :
l ■*• Açılış ve Saygı duruşu
2 * Divan teşekkülü
3 - Faali ve t ve Murakıbe raporlarının okunması
4 * Raporların Müzakeresi ve ibraı
S - Yeni îdre heyeti ve murakıpların Seçimi
6* - Dilekler ve kapanış.
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GEMLİK ESNAF ve SANATKÂRLAR 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21. 12. 1975 pazar günü saat | 
14.30 da Şehit Cemal ilkokulu salonunda yapılacaktır.

Ekserivet olmadığı takdirde kongre aynı salon aynı saatte 28. T2. 1975 pazar 
günü yaoılacaktu. Sayın üyelerimizin toplantıya teşrifleri rica olunur.

Yönetim I'.urulu
GÜNDEM :
l- Açılış, kongre divanı seçimi ve saygı duruşu.
2- idare kurulu faaliyet raporu, kesin hesap r**poıu ile murakabe kurulu raporlarının 

okunarak müzakeresi.
3» İdare Kurulu ve murakabe kurullarının ayrı ayrı ibraları.
4- 1975/I9T6 yıllarına ait muhammen bütçe ile çalışma programının okunarak 

müzakeresi.
5- İdare kurulu murakabe kurulu, haysiyet divanı ile Birlik ve Federasyon 

delegelerinin seçimi.
6- Dilekler ve Kapanış.

BUNLARI
®3sJh?©!8 ssa©®s®raıg ?

Hazırlayan s 
Ruhşen Özdel

Ateşe Mukavemet
Eller sert sabunla iyice oğulduktan sonra derhal a- 

teşe veya kaynar suya sokulsc eller yanmaz.

Pfltetes
Çiğ patates soyulduktan sonra rendelenmeli ve ya

nık üzerine bağlanmalı 24 saat sonro açıldığında yanık
tan hiç bîr iz kalmadığı görülür.

Soç Iım
Saç dökülen kısma pamukla sirke ruhu hafifçe sü 

lülmeli ve o kısım kabarır kabaklanır. Altından yeni 
bir saç gelir.

Soç Düliülınssinin Sebepleri
Yaşlılık, devamlı uykusuzluk, kansızlık, dimağ yor

gunluğu, saçlara itina etmemek, gebelik, frengi, sar
hoşluk, aşırı derecede cinsi temasta bulunmak ve kuş- 
tüyü yastık kullanmakta saç dökülmesine sebeb olmak
tadır.

îermos Temizlemek

Yeni Yıtöa Hizmetinize ACILIYOR
Termos şişesini temizlemek için şişenin yarısına ka

dar sıcak su doldurunuz. İçine bir yumurtanın kabuğu
nu atınız. Bir çorba kaşığı sirke ilave edip sonra bir 
kaç defa çalkalayınız.

Termosunuzun temizlendiğini göreceksiniz.

paıyıswı s w wrwwwraa »■«'■■■svııwnıw«

I (DİKKAT I
BORÜ-SANPORFİİL |

Bezelye
En fazla kurusu makbuldür besleyicidir. Aynı zaman

da fazla cinsi temasla bulunanlar için çok yararlıdır.

Su ve İçki Soğutmak
■F1 JL /K'IR:

ACIKLIYOHUZ
10X10X1 3,60 3ox30x1 8.10
2OX1ÛX1 4,50 2ox4ox1.2 — 9,oo
06X10X1 5,0ü 25x4ox1,2 = İO.65
30X20X1 6,25 4ox4ox2 16.10

ILTAN TİCAEET - TEL : 281 - flo. 49 GEMLİK

Büyük bir kaba su şişelerini koyunuz sonra üzerini 
toprakla örtünüz, (gömülmüş gibi olmalı) bu toprağın ü- 
zerine koyup yarım kilo tuz koyup üzerine su dökülüp 
bırakılır yarım saat sonra su içkilerin buz gibi olduğu 
görülüyor.

Papatya
Bir şutam tapatya t litre suda kaynatılıp ’ sonra 

soğumaya terk edilmeli.
Gece yatarken pamuk ile gözlere banyo yapıldığında 
gözlerin yorgun'uğur>a ve göz kapaklarının kızarmasına 
karşı, bebeklerede bir miktar içirildiğmde karın ağ
rılarına iyi geleceği derhal görülecektir.



SORUMLU MÜDÜR
EROL GULKR

SAHİBİ 
GÜLBR

İdare yeri : Şirin pasajı

TED.: 797 — GEMDİK

Dizgi ve Baskı:

»• :;3CaîS59S050î5S!î3S®8a059098QÇ000000QS0050S5C50900S0aa

Sayfa : 4 20 Aralık 1975—Cumartesi
K 5593S5SÎS-55«®CC;jî3®C53S5ÎSC3tS9oa50üOOOOÎCOO€öOOOCOO®®52ÎOfiO<tı00555CGC588:SSOOSÎS'3ÎÎÎG35CSSC9SOC555;CS6S »®OSC®5SCC4{

^ataes^" ımıa woşaışîm a^OTE's^o^-^sr-

İstiklal Cad. N<

O gfi fo’doki Yerin 11
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KIŞ MEVSİMİ YAKLAŞIYOR
SOBA SORUNUNUZU
BİZ ÇÖZÜMLERİZ
BİZE UĞRAMANIZ YETER.
TAKSİTLE SATIŞLAR

BAYKAL - KÖMÜR - TALAŞ - ODUN
SOBALARI

Radyo Çeşitlerimiz

Elektrik'! Fırınlar

I» EVSAN KARBÜRATÖRLÜ GAZ 
SOBALARI

JEŞLER TİCARETTE

derdiniz sona erdi.
rvis

tır. Yani yirmi yılda I g amlık bir artış. Yunanis
tan'ı ele alırsak durumun şaşırtıcı olduğu ortaya 
çıkacaktır. 1950 Yılında 30 gram olan kişi başına 
düşen et oranı, 1970 yılında lil grama çıkmıştır. 
Yirmi yıllık artış 81 gramdır. Tahıl tüketimi geliş
miş ülkelerde ortrlama 250. gram iken bizd.eki du
rum 474 gramdır.

Toplamların gelişmesiyle artan sanayileşme e- 
lektrik enerjisi tüketimini de beraberinde götürü
yor. Araştırmadaki çizelgeyi incelediğimize . Gö
rüyoruz ki Türkiye 22 ülke arasında 245 kw ile 13. 
sırayı almaktadır. Avrupanın en düşük elektrik e- 
nerjisi tüketen ülkesi olan Yunanistan'daki durum 
ise, 1970 yılına göre 1059 kw tır. Yani Türkiye’nin 
4 katı fazlası. Ortak pazar ülkelerinde kişi basma 
düşen elektrik enerjisi tüketimi ise 2500 kw tır. 
Bugünkü durumumuz Ortak pazar ülkelerinin 1933 
yılınki durumu ile aynıdır. Yani Ortak Pazar Ül
kelerinde 37 yıl gerideyiz

. Daha fazla bir şey söylemeye gerek’ yoktur 
sanırım. Refahı bir kaç kişiye yaydırma politikası 
ve ekonomik görüşü devam ettikçe, durum yine 
değişmiyecektir. Öyleyse «salt ekonomik bü

yüme değil, toplumsal adaletin sağlan
ması, toplumun tüm bireylerinin yararı
na yönelik bir yöntem izlenmelidir-»

Kaynaklar : UM Statistical Yearbooks.

Yeni Yılda Hizmetinize Açılıyor.

L4

Bî

ffpn

Kalıp! tj aralıklı olarak yerleştiriniz. Üzerine bir miktar gaz 

dökerek kâğıt parçası ila tutuşturunuz. Gaz yoksa odun ve- 

ya kömürün yakıldığı şekilde yakılabilir,

DİKKÂT : YANMA ESNASINDA KARIŞTIRILMAMALIDIR.
İnşaatçı ve Soğuk Demirciler

H e r E b a 11 a

CAM — AYNA — KONTRALİT — KONTRAPLAK ! 
ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEDİR

i'<;'İ
İstiklâl Cnddesi No, 53 Gemlik Tel 305

Azim Ticaret

Lütfü Öner

1t.3

। üşmen Teshsn |
I SATILIK DAİRELER
1' . M
H İstiklâl Caddesinde Deniz Manzaralı S af
Mi Asansörlü Daireler Satılıktır.
iksu -

CENKÇİLER İNŞAAT
Abdülkadir Cenkçiler ve Ort.

ısâl MÜRACAAT : &
Osmângazi Cad. No. 121

M Tel : 11890 - 10746 BURSA

I' Marmara Tic. GEMLİK

OAJLJETRİ SANAT
«tâ ^İÜa©^

Zayi

^©aa»aT©m
İstanbul şubesinden almış olduğum 295602 nolu şo

för ehliyetimi kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur.

Necati Karakuş
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Be»edlye Başkanı Halktan Taahütlerini Ödemesini İstedi Zeytinlerde Karakoşnil Kış
Mdcnîh&sl BnşladL '

Haydariye Köyü Nacaklı 
Suyunun Gemlik'e akıtılması 

. çalışmalarının kaynak kaptaç 
yapımı sona* 1 ermiştir.

ilçemiz Halk Eğitim mer 
kezi müdürlüğüne bağlı oku
ma yazma kurstan üç köyde 
açılmıştır.

ŞAHİNYURDUN DA

Şahihyurdu köyünde açı 
lan erkek okuma yazma kur- 

। su 16 Aralık 1975 günü öğ
retmen Oktay Yolver tarafın-

i dan açılmıştır Yine aynı köy 
do kadınlar için öğretmen 
Penbe Aktürk ve Sevim Şe
kerciler okuma yazma kursu 
açmışlardır.

HAMİDİYE DE

İlçemiz Hem id iye Köyün 
de öğratmrn Fıinı Yrdutav 
İn açmış olduğu kadınlar o-

Be!ed:yece ihalesi yapılan 
“ plâstik boruların döşenmesi 
işlemine havalann düzelmesinden 
sonra başlanacağını bildiren 
Belediye Başkam İbrahim Aıkt 
şöyle konuşmuştur. «Nacaklı 
suyunun kaptaç işi bitirilmiştir. 
İş boru döşenmeye kalmıştır. 
İhale ı'e alınan borular döşe
necek yerlere kadar götürül
müştür. Yalnız paramızın yet
mediği için boruların hepsini 
alamadık. Geri Kalan borular 
tein acilen paraya ihtiyacımız 
var. Nacak'ı Suyunu Getirme 
Demeğ ne taahütte bulunan 
vatandaşların, hatta üye ol- 
ıha/ı t nutan esnafın bir an 
önce bu hayırlı işe yardım 
etmeleri yüzümüzü güldürecek
tir önümüzdeki yıl Geml.kli 
hemşerilerim sayesinde evle
rimiz çeşmesinden gürül, gürül 

su akacaktır.»

Daha sonra ilçenin Bele
diye hizmetlerini anlatan

İlçemize 7. Eczane 
Açılıyor

Gelişmekte olan Gemlik* 
e yeni bir eczane daha açılı 
yor.

Balıkpezarı Semtine açı- 
tecak yeni eczaneyi. Ecz. Birsen 
Aksoy işletecektir. Böylece 
ilçemizdeki eczane sayısı 7 
ye yükselmiş olacaktır.

Akıt şunları söylemiştir. «İlçe
mizde halen çalışmakta olan 
iki adet Belediye otosu ye

terli gelmemektedir önümüzdeki 
yıl bir otobüs daha alarak 
sıkıntıyı sona ere iıoceğiz. iki 
yıldır İlker Bankasının kontro- 
lündeyapımı sürdürülmekte... 
olan Gemlik Kanalizasyon işi 
yine ortada kalmıştlr. İkinci 
müteahhitte . işi bitirmeden 
bırakmıştır. Mütaahidin İller 
bankası yetkilileri ile anlaşa
mamalarının buna sebep ol
duğunu sanmaktayım. Öte 
yandan geçen ay yaptığımız 
alağân üstü meclis toplantı
sında kabul edilen Yeni imar 
Plânı İl tarafından onanm»ş.- 
İmar ve İskân Bakanlığı tara

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 
s Okuma Yazma Kursları Açıldı

fından da onaylanması için 
Ankara ya gönderilmiştir.»

Belediye Başkanı
İBaAHİ>1 AKIT

kuma yazma kursuna 20 (öğ
renci) ev kadını katılmıştır. 
Kursun 16 Ocak 1976 günü 
sona eseceği öğrenilmiştir.

KURTUL DA
Kurtul Köyünde öğret

men Ahmet Yavuz tarafından 
açılan okuma yazma kursu 
da çalışmalarını sürdürmekte 
dir.

Ulusal Kaynaklarla 
Beslenme Başladı.

ilçemizin Cihattı. KngOrO- 
cük. Kurtul, Güvenli Köyleri 
İlkokullarında ulusal kaynak
larla beslenme başlamıştır.

öğrencilere yumurta, üzüm, 
leblebi ve Karper peynir; veril
mektedir.

İlçemiz zeytincilerini teh
dit bden Ksrakoşnii ile kış 
mücadelesi baş'amıştır.

Karakoşnil ile kış'müca
delesinin başlam ısı üzerine 
İlçemiz Ziraat Teknisyenleri ile 
Bursa Ziraai Mücadele Müdür
lüğü elemanlarından .Mustafa 
•Bayrak, Mustafa Demir ve 
Mühendisi Ercan Kasar hafta 
içinde Umurbey Köyünde, 
üreticileri uyararak mücadele
nin nasıl yapılacağını anlat
mışlardır.

Zeytin üreticisi köylüler
le kış iiâçlamalan hakkında 
önümüzdeki Lafta Merkez Kur
tul, Engurücük, Armutlu .-c 
Kurşunlu'da toplantılar dü
zenlenecektir. Bu toplantıların 
yararlı olduğunu bildiren ilgi
liler «amacımız u: n bir mü
cadele taparak ön mnzj-.-v 

ölümünün ikinci yılı nedeniyle eski CHP Genel Baş 
kanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü AMa-ı da «- 
nılmışur. Anıtkabirde yapılan anma törenine İnön û nün 
eşi, çocuktan ve CHP filer ksıtmışieıde.

yıl zeytin rekoltesini yukve*»- 
mektir» demişlerdir.

Küçük Kumlada 
Seçmen Kütükleri 
Düzenlenmiyecek

15 Şubat 1976günnKa 
çük Kumla'da yapılacak itle 
randum için Seçmen Kütükle 
rı düzenenc'sîy Ciğı açıktan 
mtş’ır

Üçe Seç>.m Kurul..• K. Kim 

yaptığı top’ıpt'da
T 3 'Ol ^3 O T i" • t.5
14 Arahk gümj hatkadjvu 
rul masına karar vermiş ve 
! umte’de yeniden Seçme*- 
Kütükleri düzenlenmemi ka
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Sütün dünyayı saran seks saigını 
aylardır Türk Sinemalarımda içine aldı. 
Şimdi hangi sinemanın kapısına gider
seniz gidiniz bir seks filmi ile karşılaşır
sınız. Bu yalnız kasabamıza özgü bir 
durum değildir. Büyük şehirlerin en lüks 
sinemaları seanslarını, matinelerini ta
mamen seks filmlerine ayırmışlardır.

Bu davranışa belirli ideolojisi olan
lar hemen bir ad bulacaklar ve batı tak
litçiliği, dejenere oluş diyeceklerdir. Bir 
kısımda ahlâk değerlerimiz yok ediliyor, 
memlekette ar, haya bırakmıyacaklar 
diyerek karş; çıkacaklardır. Bir de sinesi 
cıiar, film yapımcıları varki; onlarsa sa» 
natı savunacaklar, sanatta ayıp yoktur 
tezini ellerinden bırakmayacaklardır.

Bu görüşte olanları ayrı ayrı dinle» 
diğinizde^herbirine hak vereceksiniz bel
ki. Evet haklısınız arkadaş diyeceksiniz.

Oysa madalyonun bir de ters yüzü 
vardır. Dünya kapitalizmindeki gerileme 
yer yer her sanayi dalında krizler yarat
maktadır. Nasıl batı oto sanayicileri e- 
r'.onomik krizin içinden kurtuluş için ya
bancı işçilerinlerin işine son vererek ya
şamım devam ettirmek istiyorsa, dünya 
film sanayi ekonomik kriz ve televizyon
la rekabet etmek için seyircinin ilgisini 
çekebilen yapıtlara yönelmeği bir zor» 
luk görmüş ve kurtuluşu seks filmlerim 
de bulmuşlardır. Bunun en güzel örnek
lerini yurdumuzda görmekteyiz. İflasın 
eşiğinde olan birçok film şirketi, seks 
filmleri ile kötü durumlarından kurtul
muşlardır.

Ülkemizde seks filmlerinin konuları 
ele alındığında seksle ilgisi olmadığını 
yani bu tür filmlerin hiçbir eğitici yönü 
olmadığı görülmektedir. Bir avantür ma« 
çere filmin gelişi güzel bir yerinde 3. sı
nıf bir oyuncunun "pür üryan" soyun» 
ması seks sömürüsünden başka bir 
şey değildir.

Çarpık kapitalist sistemin ekonomik 
çıkmazlarından kurtuluşu halk yığınla
rını sömürmekle gerçekleştirilmoktedir. 
İşin tuhaf tarafı da yönetimin tutucu 
kanadı "müstehçenlik" bahanesiyle ye* 
ni özgürlükleri kısıtlayıcı yasa tasarıları 
hazırlamakla olduğunu basından öğre
niyoruz. Yakında "müstehçen" dir diye
rek gerçek sanat yapıtları toplatılırsa 
şaşmayalım* Bakarsınız sanat galerile
rindeki “nü”ler (çıplak kadın) perde ile 
örtülür,

Çıpiaklıkta ahlâksızlık arayanlar ger
çek ahlâksızlığı çarpık sistemde ve bu 
sistemin gelişmesi İçin çaba harcayan
larda aramalılardır-

şiir köşesi
körfez
Deniz cıbıl cıbıl 
erkek ve dişi fıkır fıkır 
körfez durgun dargın ve ağlamaklı 
körfez üzgün yazları 
ve bize mahcup 
utanıyor bizden 
bizj körfezden ...

Ben hep dinledim seni bugüne değin 
sabırlı sabırlı bıkmadan usanmadan 
umut düşlerimi kana buladın sıkılmadır, ulanmadı», 
tanıyorum artık seni 
beni bu hallere düşüren tanıyorum 
sen demini alıyorsun giderayak 
ben uykularımın sonunu uyuyorum yarıuyanık 
ben gündüzleri arıyorum 
sen kahpelikleri bırakmıyorsun 
sen kahpelikleri bırakmıyorsun

İzzet HONGUR
Selimiye Köyü Öğretmeni Gemlik

JBEZCİtM
HALKIM

Dökülenler sokağa yürüyüp yürüyüp insanlığa
Kucak açıyor-.’-
Taşlı yollarda, sarı buğdaydr, terek'i umutlarda 
Nasırlı ellerin ses ede
Kolların gücüyle tutsaklıktan demirden evrenin
Buzlu düşler ötesinde yaşamın
İliklerinde üşürken sessizce
Ve öylesine korkunç.- parçalanmış urban için e
Bir daire gibi kutupların
Çamurlu yolların renksiz bakışların
Dağlardaki taşların sökülüşü gibi feryadı evrenin 
Bölük bölük-., çizgi çizgi ama BENİM HALKIM 

deyince

Kemal YAR
6 Ed/A Gemlik Lisesi

Sayın Okurlarımız «Gemlik Körfez’in» Şiir 
Köşesine göndereceğiniz yapıtların kendinize 
ait olmalıdır. Bunun dışındaki şiirlerin yayın
lanmayacağını duyururuz.

Italyan Sanayii ye 
Çok Uluslu Şirketler

ROMA (APM) - Dün
yada teknolojik üstünlüğün 
gün geçtikçe yaygınlaşması 
çok ulusla firmaların dünya 
çapında yaygınlaşmasına 
yol açmaktadır.

Elektronik beyinlerin 
। faaliyet, elektronik hesap 
» makinelerinin yaygınlaşması 

îtalyanın ünlü Olivetti fir
masının ünlü faaliyetine hiç 
bir şekilde etki yapmamış 

। görünmektedir.
Bir çok, çok uluslu 

firmalar bu arada fiat fiı- 
I ması yaygın bir şekilde 
I dünya ülkelerinde fabrikı- 
; lannı üretmektedir.

General Motors’un yıl- 
j lık satışı 21 milyon doları 

geçmiş bulunmaktadır.
Çok uluslu şirketlerin 

faaliyet gösterdikleri ülkc-

Amerikan Şirketleri ve
Yatırım Rekabeti

PARİS (APM) - Amerikan 
bankaları arasında bir re
kabet başgöatermiş bulun
maktadır. Amerikanın «n 
büyük bankalarından olan 
The Case Manhattan Bank 
ile Morgan Ouantry Bankası 
Avrupa ve Orta doğu ülke
lerinden yatırım yapmak 
isteyenlere özel hizmetler 
götürmek yarışındadırlar. 
Bilindiği gibi The Case 
Manhatten B:nk dünyanın 
3. ncü büyük bankası olup 
bilhassa yatırımlarını petrol 
boru hattı inşaatına yatırma 
eylemindedir.

İcrde çalıştırdıkları işçi sa
yısı gün geçtikçe artmak
tadır. Son petrol krizi dahi 
bu işçi istihdamında büyük 
ölçüde etkili olamamıştır.

Bankaların bu tür faa
liyetleri, bilhassa Ortado- 
ğunun petrol zengini ülke
ler tarafından cazip bulun» 
maktadır. Kahire, Beyrut 
ve son zamanlarda Atina da 
Şubeler açmış bulunan bu 
bankaların yatırımlarından 
Amerika Birleşik devletleri 
de hoşnut görünmektedir. 
Böylelikle hem Avrupa ile 
ortadoğuda iş sağularını ele 
geçirmiş olmakta ve hemde 
buralardan aşırı kârlar sağla 
maktadır. Bu faaliyetlerin 
Amerikan Dış ödemeler 
dengesinde de büyük ferah
lıklar sağladığı belirtilmek
tedir.

İlçemizi Temiz ı utalım 

Yerlere Tükürmeyelim

Gemlik Körfeze Abone Olunuz
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KUBİLÂY ANILIRKEN
s/Catlei Şiltte 

ÖĞRETMEN

Devrim şehidi KUBİLÂY 45 yıl sonra yine anıl
dı. Cumhuriyet tarihimize Menemen Olayları 
alarak gtçen gerici ayaklanmasında öldürülen 
Mustafa Fehmi Kubilây, Atatürk devrimlerinin ilk 
Şehididir.

23 Aralık 1930 tarihi Menemen ^Olaylarını 
anımsatır. Manisa da nakşibendî tarikatından Laz 
İsmail Hocanın kışkırtmalarıyla, kendini mehdi 
sanan Derviş Aiehmet; Şamdan Mehmet, Nalcı 
Haşan Sütçü Mehmet, Ramazan adlı müridleriyle 
şeriat isteriz diyerek ayaklanmışlar, çevre halkın
dan da topladıkları bir grupla köyden köye ted
birler getirerek, gösteriler yaparak «din elden 
gidiyor, çağrıları ila halkı yeşil bayrak altında 
toplamağa çahşmış. kendistde îsyanccıların başı 
olmuştu

Bu sırada Menemen'de yedek subaylık görevini 
yapmakta olan Mustafa Fehmi Kubilây, gerici a- 
yaklanmasının bastırılması için görevlendirilir. Ku- 
bilây, 1926 yılında İzmir de doğmuş, çocukluğunda 
terzi çıraklığı yapmış, daha sonra öğretmen okulu 
sınavlarını kazanarak Antalya Öğretmen Okuluna 
girmiş, Sursa Öğretmen Okulunu bitirerek yedek 
subaylığa başlamıştır. Gözü dönmüş gericilere yap
tıkları işin yanlışlığını anlatmak isteyen Devrimci 
Öğretmen, alçakça bir saldıraya uğrayarak yara- 
la.ım.ştır. 3j durumu gören jandarma gerilmiştir. 
Utku kazandığına sanan Derviş Mehmet genç öğ
retmenin başını gövdesinden ayırarak sokak sokak 
dalaşurm>ştir. Kısa öyküsü budur Menemen olayının

Atatürk Devmrimieri ve Cumhuriyet ülküsü 
uğruna ilk kez şehit edilen kişidir Kubilây, Bu ne
denle bir bayraktardır, bir öncüdür,

Menemen olayları, açık bir gericilik hareketi
dir, 1923 yılında kurulan genç Cumhuriyetin geçir
diği önemli ve ilk yıkıcılık hareketidir. Fakat her 
gericilik hareke'.i gibi boğulmuştur, Bu o /aylarda, 
halkın temiz dini duygularını sömürenler gerekli 
cezasnı bulmuşlardır.

He yazık ki, Menemen olaylarından yıllar geç- 
• tikten sonra Cumhuriyetimiz birçok kez gericilik 

olaylarına tanık olmuştur. Oy aracılığı yüzünden 
* Atatürk ün laiklik ilkesinden ödünler verilmiş, Türk 
• içeye çevrilen ezan 1959 den sonra yine orapçaya 
• dönüştürülmüş, «Tevhid-i Tetrlsat» (Eğitimi Birleş- 
• tir ilme) Yasasına karşın çağ dışı eğitim yuvaları 
• bilhassa köylerimizde yaygınlaştırılarak 
S görmemezlikten gnlinm'ş, gtnç beyinlere orta çağ 
Z eğitim met o d ve teknikleriyle öğrenim yaptırılarak 
• bakar görmez kuşaklar türetilmiştir. Ve tüm bunlar 
• yetmezmiş gibi Atatür'ün adını kötüye kullanan ay- 
t muzlar deli saçmalan devlet eliyle desteklenerek 
| kitlelere dağıtılır ası sağlanmıştır

Atotatürk Devrimlerine uzanan eller her za man 
X olduğu gib>,kırüacok Atatürk Devrimlenne uzanan dil- 
i ter topnrıiacaktır., Mustafa Kemal'in 1923 te diktiği fi* 
• daa artık ağaç olmuştur. Onu bükmeğe ve sökmeğe 
t kimsenin gücü yetmeyecektir, Ülkede milyonlarca 
x KUBİLÂY lafın olduğu unutulmamalıdır.
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KONGRE İLÂNI
Şükrü Şenol ilkokulu Koruma Derneği yıllık olağan genel kurul toplantısı 11/1/1976 

I pazar günü saat 9.30 da okut salonunda yapılacaktır. Çoğun.uk sağlanamadığı taktır 
| de 18 Ocak 1976 pazar günü saat 9.30 da mevcut .iyelerle aynı yerde yapılacaktır.

Bütün üyelere önemle duyurulur.
Şükrü Şenol İlkokulu

Koruma Derneği İdare Heyeti

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan başkanlığı seçimi
3- Saygı dıiruşu
4- Faaliye raporunun okunması
5- Murakıp raporunun okunması
6- Faaliyet raporu ile murakıp raporunun ibrası
7- Yeni idare heyetinin seçimi
8- Dilekler
9- Kapanış

Derneğimizin normal genel kongresi 8/T/1976 Perşembe günü saat 19 oo da 
(Yatsı namazını müteakip) Çarşı Camii bitişiğindeki odada, aşağıdaki gündeme göre 
yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediğinde kongre bir hafta sonra yine aynı gün aynı 
saatte olacaktır.

Muhterem üyelerimize duyurur teşriflerini rica ederiz.

Umurbcy Kur'an Kursu 
Yeptırma ve Yaşatma Derceği 

, Yönetim Kurulu

GÜNDEM ;
I- Açılış
2- Kongre Başkanı ve Kâtiplerin seçimi
3- Faaliyet Raporunun okunması
4- Hesap ve murakıp raporunun okunması
5- Tahmini bütçenin okunması
6- Tenkid dilek ve temenniler
7- Eski Yönetim kurulunun ibrası
8- Gayrimenkul alım satımına yetki verilmesi
9- Yeni Yönetim kurulunun seçimi

10- Denetim kurulunun seçimi
11- Kapanış.

İLÂN
Seslik Asliye KaM Hekimiiğiûden

Dosya No s 975/387
Davacılar Karacaali Köyünden Şemsettin Sevinç, Aptullıh Toplu, İsmail Toplu Vekil

leri Avukat Halil Seymen tarafından Hâzineye izafeten Gemlik Ma'» Müdürlüğü ile 
Köv hükmü şahsiyetine izafeten Karacaali köyü muhtarlığı aleyhine açtıkları tescil 
davasında Karacaali Köyünün Harmanlar mevkiinde Doğasu yc.’, Güneyi ye’. Batısı 
Köy Ortanıalı Harmanlan Kuzeyi Köy ortamah Harmanları ile çevri-i gayrimenku
lun haricen satın aldıklarından davacılardan Şemsettin Sevin’ce 1/2 sinin» 1/2 sininde 
Müştereken İsmail ve Aptullah Toplu adına tapuya tescilini istedikler.nden bu gay
rimenkul üzerinde başkaca hak iddia edenler varsa 3 ay içerisinde delilleri ile birlik 
te mahkememizin 975/387 sayılı dosyasına müracaatları İLAN OLUNUR.

%25c3%2587o%25c4%259fun.uk
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1X1 Klasik Türk Müzüğinde 
Özel Sazları Eşliğinde 

MÜŞERREF TEZCAN
©

Bati Müziğinde
AYSİH SÜMER

Oriyantal

w w
Grub Martılar caz Topluluğu

ORKESTRA

FİKS MENÜ 200 TL.
İŞLETME VERGİSİ YOKTUR 
REZERVASYON : TEL 400-600-730 

GEMLİK

f
Hemen teslim

SATILIK DAİRELER
istiklâl Caddesinde Deniz Manzaralı İ|

Asansörlü Daireler Satılıktır, S
CENKÇİLER İNŞAAT

Abdülkadlr Cenkçiler ve Ort.

s
MÜRACAAT :

Osmangazi Cad. No. 121
Tel i 1189i) - 10746 BURSA

Marmara Tic. GEMLİK

Bursa Trafik Şubesinden almış olduğum 16 DP 932 
Notu Ruhsatnamem; kaybettim.

Yenisini elao&ğırnoen sekisinin hükmü yoktur
Hüseyin Altıçiftlik

4DIKKAT*

Buyur»
Her ebatta cam ve ayna işlerinizi seri ve temiz olarak 

ve her türlü kolaylıklar yapılır
GÜMÜŞ EL CAM ve AYNA TİCARETHANESİ 

FAHRİ ERGİN ve ORTAĞI

Tüm fantazi mobilyalarınıza cam ayna dekoru yapılır. 
Not : Oto camı ve fitilleri yapılır-

Balıkpazarı Atlas Sineması Karşısı — Tel 584 — GEML

iniüDİ Ye SOĞUK DEMİRCİLER
DİKKAT

JBPIRLIJ-SA^ PORFÎL 
MİATLARIMIZI

AÇIKllYORUZ
10X10X1 = 3.50 3ox30x1 = 8.10
20X10X1 = 4.50 2ox4ox1.2 *= 9oo
'30X10X1 = 5.00 25x40x1,2 — lo 65
30X20X1 = 6.25 4ox4ox2 = 16.10

ALTAN TİCARET - TEL : 281 - No. 49 GEMLİK
ÎZZ f&jffüj T&irtL/ffİLlfrllL

KÜÇÜK KUMLA’DA
SEÇMEN 
KÜTÜKLERİ 
düzenleNmiyecek

Seçim Kuruluna bildirmişti.

Yüksek Seçim Kurulundan 
gelen bir yazıda «sandık Seç 
men listelerinin kesinleştiği 
tarihten 6 ey içinde yapılacak 
başka bir Seçim için yeni lis 
telerin düzenlenmez» denil 
m ektedir.

Küçük Kum la da yapılacak 
referandum için yeniden seç 
men kütükleri düzenlonmiye 
çektir.

Şoförler derneğinin 27 12 1975 gür 

yapılacak olan kongrede ekseriyet I 

madiği takdirde.dizgi hatasından 1 «3-19 

olarak yazılmıştır düzeltiriz 3-1-19' 

günü yapılacaktır. -j


	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\6 Aralık 1975\6 Aralık 1975 Sayfa  1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\6 Aralık 1975\6 Aralık 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\6 Aralık 1975\6 Aralık 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\6 Aralık 1975\6 Aralık 1975 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\20 Aralık 1975\20 Aralık 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\20 Aralık 1975\20 Aralık 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\20 Aralık 1975\20 Aralık 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\20 Aralık 1975\20 Aralık 1975 Sayfa 4.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\27 Aralık 1975\27 Aralık 1975 Sayfa 1.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\27 Aralık 1975\27 Aralık 1975 Sayfa 2.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\27 Aralık 1975\27 Aralık 1975 Sayfa 3.JPG
	E:\tarama bölünmüş\1. İLK ON YIL\1975\12. Aralık 1975\27 Aralık 1975\27 Aralık 1975 Sayfa 4.JPG

