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‘ | Belediye Meclisi çalışmaları tartışmalı geçtik

BELEDİYE GECEKONDULARIN 
TAPULARINI VERİYOR

Bek d ye Meclisinin 9. 
Ocak 1974 tarihli olağan* 
üstü toplantısı, gündeminde 
bulunan maddeleri üzerine 

* çalışmalara başlamış, olup 
yün demin 6 ncı maddesin* 

İde ki Nacaklı Suyunun
İGemlik’e getirilmesi için 
dernek yararına sinema bi> 
Uetlerine 50 kr. ilâve ya
pılması hususundaki Baş- 
kanlık telebi hak kındaki 

Ikonu sert tartışmalara se- 
- btp'olmuştur.

Gündemin bu madde* 
I sinin müzakeresine gelindi- 

4 finde C.H.P grubu adına 
I söz alan Necdet Buluk Na

caklı Suyunun Gemlik’e ka
zandırılması fikrini ve is
teğini taşıdıklarını ve hat
ta bu maksatla Belediye 

i Meclisinin bundan evvelki

• taaıyeri Çevresi Kanalizasyon
Yapımına BasMı

F İhalesi yapılan, uzun 
bir müddetten beride yapı
mına devam edilen ilçemiz 
kanalizasyonu kısım kısım 

* ppılmağa başlanmıştır, ilk 
: İtablarda yapılan Osmaniye 
mahallesinin sokakları ta
mamlanmıştır. Son olarakta 

!> «maniye mahallesi Sümer
Sok. kanalizasyonu yapılmış 
hfta içinde Belediye itfa- 
|t»i tarafından kanalizas- 
fön borularına su verilerek 
bntrolü yapılmıştır. Kont
rol her 50 metrelik borula
rı döşenmesinden sonra ya
kmaktadır. Ekip bu hafta 

| 'İşından itibaren pazar 
kri çevresindeki mahalle
lin yapımına başlanacak- 

çalışma dönemlerinde Mec
lîse verilmiş çeşitli önerile
ri bulunduğunu-, ancak şu 
anda müzakere konusu bu
lunan bu madde üzerinde 
Mecliste hiçbir şekilde ka
rar alınmaksızın bir hafta
dan beri sinemalardan 50 
kuruş zamlı bilet satışının 
yapıldığını bu icraatı yapan 
eğer sinema sakipleri -ise 
haklarında kanuni boğuş
turma açılmasını, eğer Baş
kanlık veya Encümen bunu 
kendini haklı, güçlü ve yet
kili bulup böyle bir emir 
verdi ise o ahvalde'Beledi
ye Meclis nce karar alın
masına gerek bulunmadığı 
kanaatinde bulunduğumuz
dan bü maddenin gündem
den çıkarılmasını teklif e- 
diyoruz, talebinde bulun-

Şimdilik sokaklarda işe 
yaramıyan beton borularda 
yaya trafiğini aksattığından 
müteahhit firma tarafından 
toplatılacaktır.

Para Alnmıynn Zeylin
Üreticileri Zor Buramda

Bu yıl zeytin kooperati
finin üreticiye para verme
mesi nedeniyle üretici zor 
duruma düşmüştür.

Hükümetin kurulama
ması ve Merkez Bankasının 
ödeme yapmaması ancak 30 
milyon liraya karşın 2,5 mil
yon lira vermesi iizerino 
Ticaret Odası ve Ziraat O- 

ması üzerine Meclis çalış
maları elektrikli bir hava
ya bürünmüş ve söz alan 
Belediye Reisi bizler Mec
lis üyesi arkadaşlarımızın 
samimiyetlerine güvenerek 
ve bayram .bilet satışların-

YENİ YI1A CİM AYEÎZEB ve HIRSlZtlKtABU GİRDİK
jandarma Eri 
Arkdaşını Vurdu

2.1.1974 tarihinde Jan
darma eri Hüsamettin Tatar 
görev arkadaşı Saffet Dalgın 
ı kaza kurşunu ile öldür
müştür.

Olay günü jandarma 
Karakolundan Cezaevine 
nöbet almaya giden Hüsa
mettin' Tatar ve Ali De
mirci adlarındaki erler ce
zaevinde nöbeti aldıktan 
sonra karakol nöbetçisi 
Saffet Dalgın ile Hüsamet
tin Tatar’ ın şakalaşmaya 
başlaması ve bu şakalaş
manın gittikçe boğuşma 
şeklini alması sırasında Hü
samettin Tatarın elinde bu
lunan tüfek kaza ile patla
ması sonucu er Saffet Dal
gın kaldırıldığı Devlet Has
tanesinde ölmüştür.

dası Balkanları arasında 
yapılan toplantıda da konu 
ele alınmış ve 30 milyon TL 
sının alınması için Ankara 
nezhinde teşebbüse geçil-, 
iniştir.

İlgililerden alman bilgi
ye göre üreticinin parasının 
en kısa zamanda ödenmesi 
için uğraşıldığı belirtilmiştir. 

dan bir kârımızın bulun
ması amacı ile böyle bir uy
gulamaya gittik, bunda her
halde şahsi menfaatlerimi
zi düşünmedik. Yine söylü
yorum bunu Meclis üyesi 
arkadaşların samimiyetle-

Armutlu Cinayeti
1974 yılının ikinci ci

nayeti Armutlu Bucağında 
kan davası yüzünden işlendi.

Cinayeti Toklar namıy
la tanınan Ahmet İzmirli 
(16) altı el domuz kurşunu 
kullanarak işlemiştir.

Devamı 3 ncii Sayfada 

Plâkçı dükkânı 
soyuldu

Son günlerde artan hır
sızlık olaylarına bir yenisi 
daha eklenmiştir. Yeni çarşı 
girişinde plak ve acentecılık 
yapan İbrahim Aydına ait 
ticarethane bilinmeyen ki
şilerce soyulmuştur.

Olay Kurban Bayramı
nın son günü saat 5.oo sıra
larında meydana gelmiştir. 
Kimliği bilinmeyen hırsızlar 
ticarethanenin önündeki ca

EÖcŞlL nûK

SOYULAN SOYULANA
Hırsızlık Terzi Ayhan!a başladı
Ardından Bakkal Haşan ' ın kasası soyuldu 
Kuyumcu Ahmet Kalfaoğlu hırsızlan yakaladı 
Gazeteci Mehmet Esen ’ in evinden eşya çalındı 
Plakçının camı kırılıp soyuldu 
Köfteci Mehmet'in kasası yoklandı 
Acaba şimdi sıra kimde ?
Emniyette mi ? Yoksa Hükümette mi ?

rine güvenerek yaptık, ar
kadaşlarımızın bu hareket
lerimizi samimiyetle kabul
lenmeleri gerekir, eğer sah- 
si menfaatlerimiz var ise 
bu hususta açıklama yap»

De. Sa3 te

Hatırlı Köyü Cinayeti
Cinayetler serisinin bi» 

tide Katırlı Köyünde işlen
miştir.

Osman Uysal, İbrahim 
Taşkın adındaki dayısının 
oğlunu tartışma sonucu öl
dürmüştür.

iddiaya göre öldürme 
olayına mera konusu sebep 
olmuştur. İbrahim Taşkın 
daha önce dayısının kızı ile 
nişanlanmış fakat sonra 
da ayrılmıştır.

Devamı 3 ncii Sayfada 

mekânı büyük bir taş ile kı
rarak 15 bin lira dolayların
da mal çalarak olay yerin
den kaçmışlardır.

Bilinmeyen hırsızlar 
en .niyetçe aranmaktadır.
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ta OCAK 19T4-

görüş ^1

1974 ün Dünya | 
ve Türklyesl

a. C- a. m vj
1973 te gerilerde kaldı. Yepyeni bir yıla gir- | 

dik yine, 1974. |

İnsanoğlu her yeni yıla girifte iyi ve güzel şeyler | 
diler. Ve yeni yıla neşeli, sevinçli girerse geçireceği x 
365 gününde neşeli ve sevinçli geçeceğine inandır- | 
mak ister kendini daha başından. Sonra günler haf- « 
taları, haftalar ayları, aylarda birbirini ve bir yıl <<| 
daha gerilerds kalır. Yatana denen büyük savaşçı yi- << 
ne yengiyle (galibiyetle) çıkar her yeni yılda. .

1973 Türkiyesine de büyük sorunlarla girmiştik, . | 
ve 1973 Türkiyesinden yine büyük sorunlarla çıktık. | 
Gerçekleşmesi beklenen çok şey vardı oysa. Tümü | 
olduğu gibi 1974 yılına yüklendi. |

1974 Dünyasıda çok şeye gebe. Ekonomik kriz- | 
S ler Batı Almanya, Japonya, İngiltere, Hollanda, | 

. Belçika, Amerika Birleşik Devletleri gibi kalkınmış 
> ülkeleri sarmış durumda. Yine bu ülkeler büyük bir | 

enerji yokluğu içinde olup ne olacağı belli olmıyan << 
bir buhrana doğru gitmektedirler. Bu çalkantılar do- | 
ğal olarak Türkiye ve Türkiye gibi bu ülkelerle ilişy, | 
kişi olan öbür ülkeleri de etkilemektedir. |

1973 yılındaki gibi 1974 yılında savaşsız barış « 
? içinde geçeceği yine ümitsiz. Orta Doğuda sorunlar 3 
s daha çözümlenmemiş. Araplar bu nedenle petrolü ) 
> siyasal bir silah olarak kullanmağa başlamak zorun- x 
> da kalmışlar. Vietnam* da silahlar susmuşsada bu | 

suskunluk geçici olmuştur. |
i 1974 dünyasındaxdaha çok soğuk savaş olacağa ben- | 
t zer bu durum karşısında beklenilmedik acı olaylar | 
| insanlığı üzecektir. <

Sözün kısası 1974 yılında dünya devletlerini zor | 
? günler bekliyor. x
S d

1974 Türkiyeside bu zor günleri elbet geçirecek | 
> Ekonomik sorunlar daha yeni yılın ilk günlerinde i
) kendini göstermeğe başladı. Açık işsizliğe Almanya9- |
> dan gelecek işçilerde eklenince bu sayı kabaracak, | 
< >. Pahalıyın yaratacağı enflasyon kaçınılmaz görün- < 
| mekte, enerji sıkıntısı azda olsa çekileceğe benze- <s 
| mekte. Bunların yanında yaşama düzeyinde artıştan » 

| çok inişlerin olması yine dar gelirli vatandaşı dün- 3 
» den daha kötü duruma sokacaktır. »

Ne varki çeşitli zo'rlukları yennmesini bilen S 
& Türk Ulusu 1974 yılının zorluklarımda yenecektir. g 
S Yctcrki halkı düşünen, özgürlükçü, inançlı ve gü- S 
| venli kişiler birlikte işbaşın gelsin. Yoksa 1974 yılı S 

9 dar gelirli vatandaşla varlıkılların arasındaki uçuru- <3 
j mu büyütür Ezilen yine halk olur. 1

Boş şişede hava nasıl tamamen boşaltılamazsa S 
» insandaki umutta hiçbir zaman yok olmaz. 2
| Ne demiş şair: «Umut fakirin ekmeği / ye Memet 1 
| y©..M

Umutlu, güvençti, esenlik ve barış dol u ğünier. 1

Esnaf Sanatkârlar 
Derneği Yönetim 
Kurulu seçimleri 

yenilendi
29.12.1973 tarihinde ya- 

pılan ngtmal Yönetim Kuru
lu" toplantısında 14.12.1973 
giinki toplantıda verilen Baş» 
kanlık yetersizlik önergisi 
v.e sekreter ile muhasibin 
istifası nedeniyle yapılan 
seçimlerde.

Başkanlığa Burhan Ay
dı 2. Başkanlığa İbrahim 
Şahin Sekreter M. Ali Ki- 
nay seçilmişlerdir.

Seçilen yeni Yönetim 
Kurulunun ilik teşebbüsü 
neticesinde berberler ve tat- 
lıcılarTn yeni fiat tarifesini 
Belediye Meclisinden çıkar
tarak lokantaların fiat tari
feler' nide çıkartılması için 
de çalışmaktadırlar. Diğer 
taraftan- dünde Tekel Mü
dürü ile filitreli sigara ka
raborsasını önlemek için 
gerekli temaslara başlamış
lardır.

Nacaklı Suyunu 
Getirme Derneği
Toplantı Yaptı

Nacaklı Suyunu • getir
me Derneğinin ilk Genel 
Kurul toplantısı 31. 12.973 
Pazartesi günü yapılmıştır.

Kongre olgun bir hava 
içe fesinde devam edip seçim 
sonunda yeni Yönetim Ku
ruluna İbrahim Ersöz, Öm
er özdemir, Erdoğan Barut- 
çuoğlu, Fehmi Şahin; Mus
tafa Atay, Ahmet Uysal ve 
Mahmut Kırpar seçilmişler
dir.

Yeni seçilen Yönetim 
Kurulu Nacaklı Suyunu 
Gemliğe akıtmak için çalış
malara başlamışlardır.

Gemliklilerin de her 
türlü yardımlarını esirgeme- 
çiği bu işin kısa zamanda 
sonuçlanması hepimizin ar
zusudur.
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şiir köşesi

Görürüm, dünyaya çıktıktan beri;
Kimi Heri çeker, kimi de geri.
B öyleymiş alemin kanun rehberi:
İki kuvvet hakimdir arzın yüzünde..
Herkes kendi dalgasında, kendi izinde, 
ihanet ediyor-, büyüttüğün dizinde.
Ben isterim bir kuvvet, meyhaneleri kaldırsın. 
Meyhaneci ister, ben gibi sarhoşlar çoğalsın. 
Hakim ister, dava olmasın rahat bulsun.
Avukat der bu deyişime, d i Hm tutulsun.
Zengin ister, fakir çoğalsın ucuz işçi bulsun. 
Fakirin arzusu, kölelikten kurtulsun.
Doktor, hastalık çök olursa yüzü güler.
Hasta; hastalığa « Allah carım versin » der.
Ölüm, dünyanın tadını kaçıran büyük felâket. 
Ölüm olmasa, ölüden geçinenlerin sonları afet. 
Kapitalist ülkeler. ister harp olsun, silah satsın. 
Aziz devletler, beddua eder harbi yaratanlar yere batsın 
Balıkları, kuşları hayvanları biz.
Bir boğaz için canından ederiz
Bizi er ise hiçbirimize kapan kurmuşuz.
Bu kapan iznini kime sormuşuz.
Kimimiz avcıyız, kimimiz av- 
Kulağımda bir ses hav hav hav. 
Bak canım istedi tavuktu pilâv.
EHmee kalemim
Nedir bu halim?
Görüpte anlayıp, gözgöre yades..
İçimden bir kuvvet der, e sesini kes. »

İSMAİL. BAYRAKTAR

GAZETEMİZE

ABONE OLUN

o o
| Bilmiyorum sen nesin
O
o Uzakokyanuslarda esen.
o Bir meltem yeli gibisin.
o Yeni açılan güle benziyor kokun.
o Kuşların kanadındaki özgürlük.

Kırların yeşillerindeki ahenk var gözlerinde.
5 Bazen bekleyen gönüllerin.
o Son baharda döktüğün.
e Ban yaprak gibi oluyorsun.
o Meçhul bir kokunun karanlığından.
g Titriyorsun.
g Sanki gerçek değilsin.
g Sihirli bir deynekle kaybolacaksın hemen;
o Ne yalan sö!iyeyi m.
o Korkuyorum gitmenden.

Korkun içkilf nefesimden.
g Ebediyen kalsın istiyorum.
g Bir hayalde olsan.
g Kaybolma gözlerimden.
o Ötemiyorum çünkü yokluğunda.
o Aksin gördüğün gibi.

e Seni » yazıyorum.
g Ama ismini koyamıyorum.
g Acayip sen nesin onuda bilemiyorum.

O
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Belediye Meclisi çalışmaları

İIHIKÎAN KÖRFEZE MEKIUPLâ&İ
Bu köşeyi sîz Sayın Gemlik’ tilere ayırdık.

Bitlere başta çevremiz sorunlarını dile getiren L<j 
isimli ve imzalı yazılarınızı bekliyoruz.

Birimizin sorunu hepimizindir. Sorunları- lG[ 
nızı duyuramadığınız yerlere gazetemiz aracılığı 'P? 
ile duyuralım. IS

«Halktan Gemlik Körfeze Mektupları) Kö- 
şeşi Ali Şirin Pasajı İstiklâl Caddesi Gemlik l&

Hamamları Kontrol edin
Gemlik Körfez Gazetesinin önceki sayılarında 

g da bu konuda yazı çıkmış ve ilgililer uyarılmıştı. 
' Sayın Belediye ilgilileri Belediye Kontrol memur 
5 (arını çoğaltmak yeterli değil lütfen hamamlara 
ş gidip durumu bir görün. Temizleneceğim diye gir 

• en daha kirli çıkıyor. İlgi bekliyoruz.
HÜSEYİN SIRMA

Menba Suları kontrol 
| ediîmiyormu?

Şehrimizde Taş delen menba Sularını satanla- 
■ nn kontrolü hiç yapılmıyormu? Sokak çeşmelerin- 
B| den akan su menba diye satılan bu şişe sularından 

çok daha temiz, hiç olmassa klorlu olması nedeniy- 
n ledaha sağlıklı.

Şişe sularının içi akvaryum gibi neredeyse I Be- 
I tediyeden bu hususta daha dikkatli kontrol ve Ti- 
I tizlik rica edeceğiz.

Sami Salhan

Baştarafı I nci Sayfada 
sınlar demesi üzerine tek
rar söz alan Necdet Buluk 
Sayın Meclis üyesi arkadaş
larım: Samimiyet hiçbir za
man, mesüliyet ve icra gö
revinde bulunanlar suç işle- 
miye teşfik etmez, samimi
yet başka suç başkadır. 
Bu memleket kimsenin ta- 
sarufu altında değildir, Ke
pimiz- buaaya seçilerek gel
dik, bizden hizmet beklen
mektedir. Sinemalarımızın 
bugünkü durun u d; ha ö den
mekte olan ücretlere lâyık 
değilken ve yapılması ar
zulanan ilâveler üzerinde 
birtakım düşüncelerimiz 
mevcut iken kimsenin kendi 
başına karar alıp icraate 
geçmiye, hele bunların yü
ce Mecliste dile getirilme
si sırasında hiddetlenmeye, 
bizleri samimiyetsizlikle it
hama da kimsenin hakkı 
yoktur, belde hizmetinde 
kimlerin samimi duygular
la dolu bulunduğunu, za
man gösterecektir diye‘ce
vaplaması üzerine Belediye 
Başkanı tekrar söz alarak, 
biz bu hareketi iyi niyet-

Hatırlı Köyü Cinayeti
Adliye Köyüne ait me

rayı Osman Uysal ve Ibra- 
hin Taşkın almak istemiş

lerimizle yaptık hata işle
miş olduğumuzu anladık 
özür dileriz demişti-. Bele
diye Başkanından söz alan 
Encümen üyesi Aydın Er- 
rnoğlu, arkadaşlarım bir 
hususu açıklamak isterim 
esasen yaptığımız bu uygu
lan aya hakkımız yoktur* 
hukuki değildir diye cevab- 
laıuış. Bunun üzerine Na
caklı Suyunun Gemlik’e 
getirilmesi için sinema bi
letlerine 50 kuruş zam ya- 
bılması teklifi oya sunul
muş A.P. Meclis Üyelerin
in tasvipleri ile madde ka
bul edilmiştir. C.H.P liler 
bu madde üzerinde ( Aynı 
zamanda Hukuk mezunu 

lersede Köy İhtiyar Heye
ti merayı İbrahim Taşkın
lara kiralamıştır. Fakat bun
dan- sonra meraya Osman 
Uysalların hayvanları bir
kaç kez girmesi zaten ara
ları kız konusundan açık 
olan iki ailenin ilişkilerini 
daha da bozmuştur.

Bu konuda köy kah
vehanesinde ölen İbrahim 
Taşkın’ ın Osman Uysal’ a 
ağız yolu ile hakaret etme
si üzerine Osman Uysal, 
Ibraham Taşkın’ a Aateş e- 
derek yaralamış. Hastahane 
ye götürülürken ölmüştür.

Olaya savcılık el koy
muşlar.

olan Aydın Erenoğlu arka
daşımızın beyanları veçhi
le Hukuki olmıyau bu mad
deye çekimser olduklarını 
bildirmişlerdir.

Gündemin öbür mad
delerinin görüşülmeye baş
lamış ve gecekondulara 
arsa bedelleri üzerinden 
senbolik bir fiat konarak 
tapuların verilmesine karar 
verilmiştir.

Başka bir madde ise 
Gemsas Sahil Sitesinde tek
lif edilen proje değişikliği 
kabul edilmemiştir.
Öte Yandan Belediyeye ye
ni bir kamyon alınmasına 
da karar verilerek toplantı 
son bulmuştur.

Armutlu Cinayeti
Olayın sebebi kan da

vasına dayanmakta ve ge
çen yıl, ölen Yaşar Koca- 
taş’ın abisi Halil Kocataş 
Tokatlar dan Mehmet îz- 
mirli’yi öldürmesine kar
şılık babasının intikamını 
almak isteyen Ahmet Ay
dınlı tarafından işlenmiştir.

Yaşar Kocataş gece e- 
vine giderken evinin yakın 
larında dulunan kamyonda 
pusuda yatan Ahmet Ay
dınlı haşininin üzerine av 
tüfeği ile altı domuz kur
şunu sıkarak cinayeti işle
miştir.

KONGRE İLÂNI DUYURU

Atatürk ilkokulu ve öğrencilerini Koruma Derneğinin 
hllık mutat genel kurul toplantısı, 20 .1. .1974 pazar günü 
■at 14.00 te Atatürk İlkokulu salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği taktirde, 27.1.1974 pazar 
önü aynı yer ve saatte ifa edileceği sayın üyelere duyurulur

Yönetim Kurulu

Şükrü Şenol İlkokulu Koruma Derneği yıllık olağan toplantısı 20 Ocak 1974 pa
zar günü saat 10 da okul salonun da yapılacaktır. 20 Ocak günü çoğunluk sağlana
madığı takdirde toplantı 27 ocak pazar günü saat 10 da mevcut üyelerle yapılacağı 
tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Dernek İdare Heyeti

I GÜNDEM

| Açış konuşması

| Divan seçimi
İ Yoklama

k Saygı duruşu

k Yönetim ve denetmen kurulu raporlarının okunması 

i bütçenin okunması

1— Açılış

2— Divan başkanı seçimi

3— Saygı duruşu

4— Faaliyet raporun un okunması

5— Murakıp raporunun okunması

6— İdare heyetinin ibrası

7— Yeni idare heyetinin seçimi

8— Dilekler

9— Kapanış



SORUMLU MÜDÜR 
EROL. GÜLER 

SAHİBİ
gemLik

KÖRFEZ I
İdare Yeri : Ali Şirin fiatejı 
TEL. : 797 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı : Ergül Matbatu
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ERGUL MATBAASI
ö

temiz İsçilik
zamnnınıin

teslim ile

BUTUN BASKI 

İŞLERİNİZDE 
otomatik 

makinayla
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DîkknL Dikkat.
Sayın tamlik'lilere Milde

Foto kopî Fatura Nüfus kâğıdı
Her Çeşit Evrağın 1 Dakikada Fotokopisi yapılır

CAHİT ŞEKER

Semerciler yokuşu 19/A Gemlik
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DOĞUM
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KAmuran ve Rıza Kaya' nı n 
BJr oğlu oldu.
Kııtarın gdnIO Nay'a doldu
Mûjdslor olsun alsa 
Hayırlı olsun hepimin
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i ATÖLYE SEVİNÇ
s Her iiirlii resim ve yatı dallarında 
s hizmetinize tamamen açılmıştır.
î MEHMET SEVİNÇ

RFSSAM EMEKLİ ÖÖRT

o Adros.- Petrol l| Sendikası altı — GEMLİK

o e o o o o o o o o o o
o o o o o• o

Bursa Sporlu Müfit’in Jübilesi 
yapılıyor

BuYsa Sporun vefakar futbolcularından Baba 
lakabıyla kendini Bursa spor seyircisine sevdiren 
Müfit Gürsu’nun Bursa Spor İd .ie Heyeti jübilesini 
yapmağa karar vermiştir.

27« ocak- pazar günü Bursa Atatürk SHatyomuo- 
da yapılacak olan Jübile maçında Müfit’in rski 
takımı Beşiktaş ile • karşılaşılacaktır. Bu maçta 
Biırsa spordan Ersel, Ahmet Tuna, Ergül, Köylü 
Mustafa gibi eski şöhretlerde yer alacaktır.

Bursa Sporlu Müfit Bir maçta görülüyor.

-in* <3

Birgül Soyer'in Eşi 
Süleyman ve Bilhanm 
Biricik Babaları Bölge
mizin Tanınmış iş adam
larından.

Vefat

İLHAN SOYER
(SÖLÖZLÜ)

7—1— 1974 Pazartesi günü hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Büyük acımızı gerek telefon, telegraf 
ve ziyaretleri ile paylaşan bütün akraba ve dost 
larımıza teşekkür ederiz.

s BİRGÜL SOYER
EVLÂTLARI : SÜLEYMAN v» BİLHAN SOYER
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T.C.
Gemlik İcra Dairesi

Dosya No. 973/5 T.

Gayrimenkullerin açık arttırma ilâaı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, ensafı :
Gemlik Tapu Sicilinin Küçük Kumla köyü Sarıincir mevkiinde kâin

I. 11. 972 tarih, pafta: 27, parsel: 1606 ve sahife: 4879 da kayıtlı ( 1200 m2 ) mik
tarlı hayrimenkul üzerine kat irtifakı tesis edildiğinden yapılmış bulunan yazlık 
lairelerden aşağıda belirtilenler satışa arzedilıniştir.

1- C- Blok ve zemin kattaki bağımsız bölüm No. 1 de 10/660 arsa paylı 
peşken, bir salon, bir oda, antre, mutfak, duş ve tuvaletten ibaret olup na tam
ım vaziyette olması dolayısiyle bilirkişi tarafından (40.000.-) T.L. sı kıymet takdir 
edilmiştir.

2- D- Blok ve zemin kattaki bağımsızr bölüm No. 1 de 10/660 arsa paylı mes 
Jken. bir salon, bir oda, antre, mutfak, duş ve tuvaletten ibaret olup na tamam va
siyette olması dolayışiyle bilirkişi tarafından ( 40.000.- ) TL. si kıymet takdir edil- 
Ktir-

3- D- Blok ve zemin kattaki bağımsız bölüm No. 3 de 10/660 arsa paylı 
Unesken, bir salon, bir oda, antre, mutfak, duş ve tuvaletten ibaret olup na tamam 
nziyette olması dolayısiyle bilirkişi tarafından ( 40.000.- ) TL. sı kıymet takdir 
edilmiştir.

4- D- Blok ve zemin kattaki bağımsız bölüm No. 4 de 10/660 arsa paylı 
mesken’ bir oda, antre, mutfak, duş ve tuvaletten ibaret olup na tamam vaziyette 
olması dolayısiyle bilirkişi tarafından ( 20.000.- ) _TL. si kıymet taktir edilmiştir.

5- Gemlik Tapu sicilinin Küçük Kumla köyü Sarıincir mevkiinde kâin 
28.8.971 tarih, pafta : 27, parsel : 4662 ve sahife : 4650 de kayıtlı ( 84.50 ) met
re kare mikdarı arsanın yol vc deniz kenarında olması ve etrakfında yazlık dairele
rinde bulunması nazara alınarak bilirkişi tarafından tamamına ( 90.000.-) TL. sı 
hymet taktir edilmiş olan gayrimenkuller bu muhammen kıymetler üzerinden satı
ma çıkarılmıştır.

DÜZELTME
KONGRE İLÂNI

12. Ocak 1974 tarih ve 30 sayılı gazetemizin üçün
cü sayfasında çıkan Atatürk ilkokulu ve Öğrencilerini 
Koruma Derneği Kongre İlanının 6. 7. 8. ve 9. maddeleri 
eksik* yazılmıştır.

Yanlışlığımızı düzeltir, özür dileriz.

Gündem

1. Açılış konuşması
2. Divan Seçimi
3. Yoklama
4. Saygı duruşu
5. Yönetim ve Denetim kurulu raporlarını okunması
6. 1974 tahmini bütçenin okunması
7. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının

ibraı
8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
9. Dilekler ve kapanış konuşması.

SATIŞ ŞARTLARI;

1- Satış 4.3.1974 Pazartesi günü yukarıdaki sıra gereğince :
I No.ln sıradaki mesken saat : 10.00 ilâ 10.15 arasında,
2 No.lu sıradaki mesken saat : 10.15 ilâ 10.30 arasında,
3 No.lu sıradaki mesken saat : 10.30 ilâ 10.45 arasında,
4 No.lu sıradaki mesken saat : 10.45 ilâ İL.00 arasında,
5 No.lu sıradaki arsa yerinde saat 11.00 ilâ 11.15 arasında Gemlik Belediye- 

linde açıkartırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
m ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur, böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 14.3.1974 perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde İkin
ci arttırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi 
şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2-—Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey ak
çesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın tarainat mektubunu vermeleri lâzım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek üzere mehil verile
bilir. Dellâliyc resmi ihale pulu, tapu harç vc masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver
giler satış bedelinden ödenir.
J—-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) du gayrimenkul üzerindeki hak
lerini hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağa belgeler ile onbeş gün 
içinde dairelerimize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit ol- 

inadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

KONGRE İLİNİ
Şehit Cemâl ilkokulu öğrencilerini Koruma Derne

ğinin yıllık Genel Kurul toplantısı 26. 1. 1974 Cumartesi 
giinü saat 14*- da Atatürk İlkokulu salonunda.

Ekseriyet temin edilemediği taktirde 2. 2. 1974 Cu
martesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı Sayın üye
lerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1- Açılış
2- Divan Başkanı Seçimi
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporunun okunması
5- Murakıp raporunun okunması
6- idare heyetinin ibrası
7- Yeni idare heyetinin seçilmesi
8- Dilekler
9- Kapanış

4 — Satış b< d *li hemen veya verilen mühlet içinde öden
mezse icra ve iflâs Kanununun 133. maddesi gereğince 
ihale feshedilir. îki ihale arasındaki farknan ve % lOfa- 
izden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hük

me hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktir
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 
derecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak 
istiyenleriu 973 / 5 T sayılı dosya numarasiyle memurlu 
ğumuza başvurmaları ilân olunur.
(Ic. If. K. 126) 15.1.1974

( 4- ) ilgililer tâbirine irtifak hakkı 
sahipleri de dahildir.
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eylin üreticisi Hükümetin
Tutumunu Kınamalıdır

Z»vti« K;'»pratiiir:c c- 
r>n 19T4 miuuü zeytin pa- 
FJİa.'.um vcnluıraıesı halk- 
a büvûk tepkiler yapmış 
ve tek geçin:: «cytiscıli i o- 
haÇemlik\î üret çileri çok 
r—r dnramd ' b-T—ksaîŞtv.

He»yıl zamanından ön
ce gelen ödeneğin bu yı: si
psi amaçlar’- kasıtlı ols
ak gönder..1 memesi başta 
luünan Naim Talu Hükü- 
Beâmn sorumsuzca davranı- 
fadan başka bir şey değil. 
4r, dîye düşünen üreticiler 
tsnunaa sonuçlanmasını 
■erakla ama üzüntü ile bek
lemektedirler.

Kara kışın ülkemizde 
ilkim olduğu bu günlerde 
Gemlik Belediyesi kıştan do 
lap madur olan yoksul, 

kalka ekmek ve odun da
ğıtmaya başlanmıştır.

Ekmek ve odun dağı 
tmı kar yağışıyla başlamış 
tır. Bundan yararlanmak 
isteyen yoksul vatı ndaşlar 
m muhtarlıklarından ala
caktan fakirlik be'gesi ile 
Belediyeye başvurmaları ge

Ankara' da ölen Bursa 
£.H P. Milletvekili Sadret 
•Ih Çanga geçen Sah günü 
«arsada büyükbir törenle 
•«İrağa verila iştir.
Fokğrafta cenaze töreninden 
fer sn görülmektedir.

Gazetemizin bir çok li
ret ui ile konuşması sonun
da «dîndiği iılenim şu ol
muştur. ( retici bu durum 
siyasi amaçlarla yapmakta 
ve h ılkında çok belirli bîr 
xür—vi kayıran Naim Ta- 
lu Hükümetine karşı hoş
nutsuzluk bı'slemektedir. Ö- 
te v; nlau çalıştırdığı işçi
nin parasını başkasından a- 
lau. çevre rsnafnıaborçlanan 
üreticinin s »kakta başı ö- 
nünde, alacaklılardan kaçar 
duruma geldiğidir
Yine kooperatif yetkililerin
den aldığımız bilgiye göre 
ödemenin Pazartesi günüya- 

EkmekveOdun Dağıtıyor
rekmektedir.

öte yandan kara kış 
Gemlik ve köylerimde et
kisi altına almış dağköyle- 
ri de merkez arasındaki 
yollar kapanmıştır^ Kar ya
ğışının devam etmesi ile bu 
durumun uzayacağı sanıl
makta olup kara yolları e- 
kipleri bütün gücüyle ula
şımı kapanan köylerin vol 
larını açmağa çalışmakta 
dır.

[fabrika fiatına 

halıfUete 
nonwiA€n\erdö§aT?'eri 

pıluıu ihtimalinıiı olduğudur. 
Ama bunda da bir kesin
lik mevcut değildir .Bîr ih
timal verilebilir denilmekte
dir.

Bu durum kınanmalıdır. 
Yapılan resmi temaslar a- 
vutmadan öteye gitmemek
tedir.

Eğer ödemeler pazarte
si günü yapılmazsa.

Ziraat Odaları ve Ti
caret Odasının öncülüğün
de bu haksızlığı Türkiye'
ye duyurmak için yasalar 
içinde üreticiyi ve üyeleri
ni sessiz yürüyüşle Naim 
Talu Hükümetini kınamak 
için en kısa zamanda çağır
maları lâzımdır.

Böylece halk hiç olmaz
sa haksızlığı anayasal sınır
lar içinde sessiz protesto 
etmiş olur.

İki Yaşındak çocük 

içtiği haplardan öldü
îlçemeze bağlı Narh 

Köyündeki geçtiğimiz gün 
lerde Anne ve Baba tarafın 
dan evlerinde vanlız bırak 
tıkları PERİHAN ECEL’i 
eve döndüklerinde komaya 
girdiğini görmüşler \e he 
men hastahane kaldırmak is 
temişler fakat komada bulu 
nan 2 yaşlarındaki kız çocu 
;.u yolda ölmüştür.

Olay evde yani» kalan 
çocuk oynarken meydanda 
lulbuğu hapları yutmuş, 
ve bunun neticesinde koma 
ya girerek ölmüştür. Çocu 
ğun yuttuğu hapların cinsi 
henüz belli olmamıştır. 2 
yaşındaki perihan eceli in 
ölümü Narh köyünü günler 
dir mateme boğmuştur.

SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ 
G. KÖRFEZ

14 Ekim Seçimleri sonuçlandıktan sonra kuv
vetli bîr hükümetin kurutma naşı bunun yerine çe
şitli girişimlerin parti liderlerince de denenmesi 
bir sonuç vermeyince bu kez Naim Talu'nun gö
revlendirilmesi, onunda çeyirfi çaitşmalar sonucu 
hükümeti kuramaması bir hükümet bunalıma yol açtı

Oysa bu demokratik ülkelerde ve demokrasi
ye inanan ülkeler içinde önemli bir sorun değildi. 
Mutlaka bir sonuca varmanın yolu bulunacak ve
ya bulunamadığından da yeniden seçim kaçınılmaz 
olacaktı.

Geçen üç ay Türk Demokrasisi için bir sınav 
olmuş, bir çok yeni tecrübeler edinilmiştir. Bunun 
yanında ise anayasa gereği seçimle işi biten hü
kümetin yenisi kuruluncaya değin ülke sorunlarına 
aynı ciddiyet içinde devam etmesi gerekirken ge
çici bir hükümet durumunda olan Naim Talu Hü
kümetinin ekonomik sorunlarda kasıtlı bir nemelâ- 
zımcılik içinde olduğu görülmüş, yapılması gere
kenler yapılmamış, alınması gerekli tetbirler alın
mamış bunlar gelecek hükümetlere bırakılmıştır.

Bu bakımdan Türk ekonomisi üç ay içinde bü
yük kayıplar vermiştir. En güzel örneği dünkü Cum
huriyet gazetesinde açıkça görmekteyiz. Şöyleki : 
Petrol üreten Arap ülkeleri hampetrolün afişe fi- 
atını varilbaşına 11.70 dolara çıkardıktaki 26 A- 
ralık gününden bu yana hazine her gün 8-10 mil
yon zarara uğramıştır. Böylece devletin petrol şir. 
ketlerine ödeyeceği para 200 milyon liraya ulaş
mıştır. Bunun % 70*o yakın kısmı yabancı petrol şir
ketlerine, yasa gereği ödenecektir.

Bu milli çıkarlara doğrudan ters düşen bir uy
gulamadır. Ve önceden planlanmış belli çevre
lerin işteği ile olmakta olan durumlardır.

Amaç gayet açık, kurulması olanaksız olan sağ 
koalisyon sonucu hükümeti kurma işi CHP ye ve
rilecek. böylece kurulacak hükümeti daha başından 
çıkmaza sokacak, onu ağır ekonomik sorunla j 
bunaltacak ve halk yararına alınması gerekli tet
birler ahnmıyacak. zamlar enfeksiyonu körükleye
cek sonunda da büyük sermaye çıkarla-tıa ho?k 
yine kurban edilmek istenecek Böylece »te : 
beliren sosyal uyanış ve buaun umudu CHP } e küs 
kiinlükler yaratarar. halk kitleleri adam se.-ceci- 
liğe itilecek.

Tüm bunlar Türkiyedeki büyük seraseyt»»© 
küçük oyunlardır.

Türkiyede bir vyonış var. A*nan sol iktidara 
gelmesin, gelirse bile yıpransın umutlar yek e*»*»»©. ‘

Öyle olmasa en besidi Gemlilt'li zeytin ireti- : 

c.si böylesine sorumsuz hükümetin mce planları ile 
zor durama sokulmazdı. Başta sorumlu ve yetki- i 
h hükümet var ama her yri zamanından önce ö- , 
denen zeytin kooparatifî iyelermm ürün ce e-er. 
bu fü ödenmiyor. Amaç baik ezilun. EzHnn, ez». • 
tin <rm« ne zamana kek er.
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goruş—
Erdemli İnsan Olabilme
« Erdem, toplum çıkarını bireysel çıkarın üs-

tünde tutmaktır.» ( Montesguieu )

Daha dünyaya gelme ile canlılarda bir kavga 
başlıyor. Bu kavga bir yaşam boyu sürüyor ve'ö- 
lümle son buluyor.

Çocukluk yaşlarında alınan eğitim yön veri
yor kişiye. Sonra sorumluluklar giriyor araya, 
ağır bir yük olarak omuzlara yükleniyor. Bu duy
gu kişiyi olgunluğa, er demliğe yüceltiyor. Olmağa, 
adam olmağa başlıyor kişi.

Oysa kısacık yaşamda, yaşamın kavgasına in
sanların kavgalarıda ekleniyor. Birbirini çekememe 
kıskançlık başka: mı kulp takmalar, başkaları
na yaltaklanarak yükselmeğe çalışmalar, bulunduğu 
yeri hazmedememeler, olduğundan başka görünme
ler, kin, servet ve ün hırsları çevremizi, insanımı
zı görmemizi önlüyor. Kişileri bakar kör yapıyor. 
Aşağılık duygusu bir ego ( bencillik ) olarak kaplıyor 
varlıkları ve kendinden başkalarını görme olanağı - 
yitiriyor boylece kişi.

Adım her zaman saygıyla andığım rahmetli 
Aşık Veysel'i bir gün göz doktoruna götürürler. 
Doktorlar Aşık Veysel'i sınadıktan sonra yapılacak 
ameliyat ile görme Olanağına kavuşacaklarını be
lirtiler. O hemen karşı çıkar ve şöyle der: Bana 
benim karanlık dünyam yeter, gözü açık ama karan
lıkta boğulanların gözünü açarsanız daha sevinirim.

Evet onun bakar ve okur gözleri yok, daracık 
bir karanlık dünyası vardı ama birçok gözü gö
renlerden daha aydın, İnsan sever, barışçı, erdem
li olabilmiştir.

Ama kısacık olan insan yaşantısı sırasında er
demi ikten yoksun olanlar ve bir ben egosu içinde 
kıvranan insancıllar gözleri önündeki güzellikleri 
kendi pislikleri ile kirletmerteler, bozgunculukla
rı yetmiyormuş gibi aşağılık duygusunun verdiği bir 
ruh bozukluğu içinde ona buna leke sürmeğe, onu 
bunu jurnallemeyle yükseleceklerini ve alkışlana- 

■ çoklarını sanıyorlar.
Oysa bu tipler hergün daha toplumdışı kalıyor 

ve kendilerini avutmak için karanlıkta şarkı söylü
yorlar. Bir batağa gömülüyorlar ki bu batak zaman 
çamuru ile yuğruimuş. Hergün biraz daha biraz 
daha batıyorlar. Gözleri göremediği İçin bunuda 

z anlıyamıyorlar,
insanı sevmek, insancıl olmak ve İnsana değer 

vermek güzel şey. Evet en güzel ülkü İnsanı şev- 
me ülküsüdür. Tüm insanları renk, ırk,, soy, var
lık- yokluk, sınıf ayrımı gözetmeden sevmek. On la
mı daha mutlu kılmak, kardeşçe yaşamalarına yar
dım etmek, barış İçinde, özgür ve İnsan oldukları
nı bilerek yaşatmağa uğraşmak, erdem sahibi ola
bilmek, toplum çıkarlarını bireysel çıkarlardan üs
tün tutabilmek erdemllğlne ulaştırabilmek İçin uğ
raşmak. Her halde erdemli insan olmanın yolu bu 
olsa torak.

Otomobil Hırsızları 
Istanbülda yakalandı

İSTANBUL'DA (D.B.A 
APM) İstanbul Maahlli polisi 
bir ihbarı değerlendirerek. 
Almanyadan çalınmış .13 
Model bir mercedes araba 
yı Istanbülda satmaya çal 
ışan bir şebekeyi yakala 
mıştır. Uzun sûreden beri 
Almanyada çaldıkları otola 
rı değişik Orta Doğu ülke 
lerine getirerek buralarda 
satan şebeke mensupların 
da Suriye uyruklu Moham 
mad Nabil, Yugoslav uy 
ruklu Serdareviç Aleksandr 
ve yine Yugoslav nyruklu 
V idiç Dusn' ın hareketleri 
ni takibeden Mali Polis e- 
killeri, Ltaıbulda arkadaş 
lık kurdukları suç ortakları 
Erkut özkaymak ile birlik 
te 73 Model Almanyadan 
çalınmış Mercedes marka 
otomobili Sultanahmet te 
satarlarken suçüstü yapıla 
rak yakalanmış ve adlı 
makamlara teslim edilmiştir. 
Şebekenin diğer elemanlar 
inin bulunup bulunmadığı 
araştırılmaktadır.

Basının Önemli
Problemleri
28 Ocak- Şubat tarihle 

rinde Avıupa konsevinde 
toplanacakolan insan Hak 
lan ile ilgili bir uzmanlar 
komitesi, haberleşme hür 
riyet ve özellikle yazılı ve 
sözlü basın konusundaki 
önemli problemleri incele 
yecektir-

Gündemde bulunan ko 
nular şunlardır:

1. Yabancı Muhabirler 
Hakkındaki Avrupa Sözleş 
ne Projesi ile ilgili bir 
değişiklik teklifi,

2. Kitle haberleşme ar 
açları, özellikle radyo, tele 
vizyon ve basın ile ilgili ce 
vap hakkı,

3. Basın konusundaki 
bazı milli, hukuki mevzu 
atın, İnsan hakları açısın 
da birbirine uygun bale ge 
tirilmesi,

4. Haberleşme hürriye 
ti hakkının genişletilmesi.
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I Sodıeltln Canga’ya
O IO ıO 1
o Keşi/ Bursa* iilann sevgilisi.,.
o Güler yüzlü, tatlı sözlü Gadrettin agbeyimiz, 
o Partili, partisizlerin,, sempatik kişisi;
o Merhaba dediğin erkeği, dişisi: 
g Sevdiğin gençleri bırakıp gittin. 
g Eldemi seni anmamak, seni sevmemek? 
o İnsanlığına gönü! vermemek.
o Bir insan gjbi doğdu bir insan gibi gittin.
o Acınla bizleri perişan ettin.
g Ne han bıraktın geriye ne hamam;
g Ne şanına gölge verecek bir a parti man..; <
g Bir isim bıraktın. Koca Sadrı Bey. •
g Bak gözyaşı döküyorum şimdi peşinden;
o Üzgün değilim ama bu gidişinden' 
o Erken oldu bu göçün ona yanarım. 
o Hayatının en verimli çağında, 
g Seni görmek ağır oldu ölüm ağında. 
g Timdi senin yerini kimler tutacak; 
g Ardından kalanları kim avutacak. 
g ALLAH sabırlar versin ailenize, 
S ...........Partililerinize.
o Senin için gözyaşı döten Bursa' 1 ılara, 
o Örnek olduğun Türk milletine...
o Gadrettin Çanga, nur içinde yatsın, derim- 
g ve BAŞSAĞLIĞI BİLERİM. Eş ve dostuna... 
o
o İSMAİL. BAYRAKTAR
OO o
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KONGRE İLÂNI
; Derneğimizin normal Genel Kongresi 29/1/1974 W 

günü saat 10. 30 da Müftülük Dairesinin üst katında r' 
şağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediğinde kongre, bir hafta som 
yine aynı gün, aynı saat ve aynı yerde olacaktır.

. Muhterem üyelerimize duyurur teşriflerini rica ederâ

Gemlik Din Görevlileri Derneği 
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM-.

1- Açılış
2- Kongre Başkanı ve Katiplerin seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması
4- Hesap ve Murakıb raporunun okunması
5- Tahmini bütçenin okunması
6- Tenkid dilek ve temenniler
7- Eski Yönetim Kurulunun ibrası
8- Harcama kalemleri arasında aktarma yapılım 

na yetki verilmesi
9- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi

10- Denetleme Kurulunun seçimi
11- Kapanış
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tel. J 797 — GEMLİK
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Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği 
Salı; Memurluğundun

KONGRE İLÂNI |

„ Derneğimizin normal genel kongresi 30/I/I974Ça 
şamba günü saat 21.00 de Bahkpazanndaki DmGvrrri

Teri Lokalinde, aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilemediğinde kongre, bir haj 

sonra yine aynı gün, aynı saat ve aynı yerde olacakt;
Muhterem üyelerimize duyurur teşriflerini rica edea

Dosya No: 1974/1
GÜNDEM

Gemlik Camilerini Yaptırma ve
Yaşatma Derneği

YÖNETİM KURULU
Ahmet Başkaya Vasisi Feriha Başkaya Vesayet altında bulunulanın gayrimen- 

knllerinin bakım ve gözetim ile vesayet altındakine yapılan masrafı gayrimenkulun 
getirdiği iratın karşılamadığından bahsile hissesinin satılarak bedelinin bankaya ko
nulmasını istemekle Bu talebi Kartal Sulh Hukuk Hakimliğince uygun görülüp Satı 
şın yapılması için Satış memurluğumuza 8/8/1972 Tarih 1961/584 Esas 1961 /540 
Zeyil karan ile karar verilip talimat gelmekle.

I- Karacaali Köyü köy içi Meykiinde kain Tapunun 20 / 10 / 1971 tarih No 17 
Cilt 161 Sah. 45 de kayıtlı 171 Metre Kare arsadaki Ahmet Başkaya 1/6 hissesi ÜÇ 
BİN Liraya. x

2- Aynı Köy köy içi Mevkiinde 20/10/1971 tarih No 18 cilt 161 sahife 45 de 
Kayıtlı 67 Metre Kare arsadaki 1/6 Hisse BİN LİRAYA.

3- Aynı Köyün Taşlaman Mevkiinde kain tapunun 20/I0/I97T Tarih Cilt 161 No
20 Sahife 45 deki 1771 Metre kare miktarlndaki 
YÜZ Liraya.

4- Aynı Köyün Tavşantepe Mevkiinde kain 
Cilt 161 Sah. 47 deki Zeytinliğin 1/6 Hissesinin

zeytinliğin 1/6 hissesi ÜÇBİNBEŞ-

Tapunun 20/T0/I97I tarih No 27
BEŞBİN Liraya 2352 Metre Kare

5- Ayni Köyün Tavşantepe mevkiinde Tapunun 20/I0/I97I tarih No 28 Cilt 16i 
Sahife 47 de Kain 2040 Metre Kare Zeytinliğin 1/6 Hissesi YEDtBİN Liraya.

6- Aynı l'.öyüu Tavşantepe mevkiinde Tapunun 2O/IO/197I tarih No 29 Cilt 
161 Sahife 28 de kayıtlı 9350 Metre kare miktarındaki Tarlanın 1/6 Hissesi DÖRT- 
BİN Liraya Satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI

1— Satış 21/2/1974 Perşembe günü saat II.00 den 12.00 e kadar 10 ar dakika 
ara.’le Gemlik Bel. Müzayede Salobunda açıkartırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada 
tahmin edilen kıymetin % 75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu 
ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur, böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa

de
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 4.3.1974 pazartesi günü 
sıat 11.00 de İkinci arttırmaya çıkarılacaktır.
Bu artırmada da riiçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını

aynı yer

şnrtiylc en çok artırana ihale olunur.-
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u. nisbetinde

geçmesi

pey ak-
cesi veya bu miktar kadar millî bir bankanın tarainat mektubunu vermeleri lâzım
dır. Satış p«*şin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek üzere mehil verile
bilir. Dellâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver
giler satış bedelinden ödenir.
3—ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( 4- ) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağa belgeler ile onbeş gün 
içinde dairelerimize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4—- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflâs Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % lOfa- 
izden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerin
den tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6—Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayı

lacakları, başkaca bilgi almaV istiyenlerin 974 /1 sayılı dosya numarasiyle memur
luğumuza başvurmaları ilân olunur.

(te. îf. K. 126)

( 4*) İlgililer tâbirine irtifak hakki 
•ahipleride dahildir.

I- Açılış
2- Kongre Başkanı ve kâtiblerin 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 âlini satımına yetki verilmesi
9- Harcama maddeleri apaşında aktarma yapılmısıu 

yetki verilmesi
10- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
II- Denetleme Kurulunun seçimi
12- Kapanış

KONGRE İLÂNI
Derneğimizin normal genel kongresi 31 /I /1974 peryetnbt 

saat 20. 00 de ( Yatsı namazını müteakib ) Çarşı camii bitipğ 
odada, aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediğinde kongre bir hafta sonra yine 
nı gün, ayni saat ve aynı yerde olacaktır.

Muhterem üyelerimize duyurur teşriflerini rica, ederiz.

GÜNDEM

Umur bey Kur* an Kursu Yo 
ve Yaşatma Derneği 
YÖNETİM KURULU

1- Açı/ış
2-Kogre Başkanı ve katiplerin seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması
4- Hesap ve Murakebe raporunun okunması
S- Tahmini büçenin okunması
6-Tenkid dilek ve temeniler
7- Eski Yönetim Kurulunun ibrası
8- Gayrimenkul alım satımına yetki verilmesi
9--Harcama maddelleri arasında aktarma yapılmasına 

verilmesi
10- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
i I- Denetim Kurulunun seçimi
12- Kapanış
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KONGRE İLÂNI
Derneğimizin altıncı genel kongresi 301111914 Çan 

günü saat 20.00 de (Yatsı namazını müteakib) Balı t pim 
dakı Din Görevliler Lokalinde aşağıdaki gündeme göre yHAt 
çaktır ■ ■ - ~

tkseriyet temrn^edUmediğihde - kongre bir batta svfl 
yine aynı gün, ayni saat ye aynı yerde olacaktır.

Muhterem üyelerimize duyurur teşriflerini rica edeni 

. Gemlik Kur’an Kursu Yaptırma ve

GÜNDEM
Yaşatma Derneği
YÖNETİM KUMLU

1- Açılış
2- Kongre Başkam ve katiplerin seçimi
3-Faaliyet raporunun okunması ,
4- Hesap ve Murakıp raporurun okunması
5- Tahmini bütçenin okunması
6- Tendik dilek ve temenniler
7- Eski yönetim Kurulunun ibrası
8- Gayrimenkul alım satımına yetki verilmesi
9- Harcama maddeleri arasında aktarma yapılmasın pf

10- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
11-Denetim Kurulunun seçimi
12- Kapanış
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'Yüksek öğrenim parasız olacak
* Seçmen yaşı 18 e indirilecek 

Halk Sektörü geliştirilecek
* BOR millileştirilecek

*1ilk ve Orta öğretime zorunlu ahlâk dersleri 
konulacak
İşsizlik sigortası zamanla geliştirilecek*

'Gecekondular meşrulaştırılacak

f HP. MSP. HÜKÜMETİ GÖREVE BAŞLADI
L 14 Ekim, seçimlerinden 
'Isonra yüz gün geçtiği hai
lde kurulamıyan hükümet 
I dün C H P ve MSP uin cr- 

Bir cinayet daha islendi
a Geçtiğimiz hafta sonun
■ Balıkpazarındaki Araba

' fllar Derneğinde hiç yok-*
4 tan yere cinayet işlenmiş 

Te olay ölümle neticelen
miştir.

■ Garaj Yapımı
l| ilçemizde yapımı Bele- 
Ijjhyece gerçekleştirilecek o- 

bn motorlu araçları barın
dıracak garaj sahası alım 
işleri ilerletilmektedir.
Bu nedenle Çarşı Deresi 
çevreainde bulunan Hamdi 
Tangül’e ait 768 m. karelik 

Bahçe antlaşma sonucu a- 
hnnuş olduğu Belediye yet- 

Bililerince ifade edilmiştir.
| Daha öucede Türkiye 

betrol Iş Sendikasına ait 
|I2m. karelik alanda Bele- 

| Biyece garaj sabası olarak 
z Alınmıştı. Bundan sonra 

hızla garaj yapımının baş- 
, kucağı öğrenilmiştir.

MEMUR ALINACAK
t K ilçemiz Halk Eğitim 

Berkczi Müdürlüğüne yar-
imci hizmetler sınıfına a- 
। bir bayan memur a- 
ucaktır H. Eğt. Müdürü 
nuafa Fidan Müdürlüğe 
tğlı olarak kadrolu 15 inci 
Hecenin I.nci kademesin
in başlatılmak üzere ilk 
lya ortaokulu bitirmiş bir 
ıyaa memur alınacaktır, 
emiştir.

tak olarak hazırladıkları 
109 maddelik koalisyon pro
tokolünden sonra imzalan
mıştır.

Arabaçılar Derneğinde 
meydana gelen hadise saat 
22, 40 sıralarında olmuştur.

Dernekte yanlızbaşma 
oturan arabacılardan Ertan 
Birliksin yanına bir müd
det sonra yine eski araba
cılardan şöfor Hüseyin Dö 
len sarhoş olarak gelerek 
Ertan Birliğin masasının 
üstünde duran sigara pake
tine vurarak, bu sigaryı iç 
enin de içtirenin' de ..... 
diyerek küfür etmiş, Sanık 
Ertan bir hadise çıkacağı
nı-an lıy arak dışarı çıkmış. 
Sarhoş olan maktülüde Ce 
miyet Başkanı arabasına 
bindirerek yollamasıyla, bir 
likte, Ertan Birlikde yeni 
den, Cemiyete gelerek, al
mış olduğu ekmek- peyniri 
yemeye başlamıştır. Aradan 
bir müddet geçince, mak- 
tül Hüseyin yeniden içeriye 
girmiş ve Ertan Birlikin ma
sasına gelerek yine sataşmış 
bu ketse kendine hakim ola 
mıyan Ertan Birlik üstünde 
taşıdığı silâhı ile 6 el ateş 
maktulu hemen araba ile 
Hastaneye getirilirken yolda 
ölmüştür.

Bu nedenle isteklilerin 30 
Ocak 1974 tarihi saat 10 a 
kadar Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğüne baş
vurmaları gereklidir.

Protokol metni C H P ve 
M S P li uzmanlarca günlerce 
süren çalışmalar sonucu ha- 
hazırlanmış. CHP hükümet 
bunalımına son vermek için 
MSPye birçok tavizler ver 
mek zorunna kalmış, son 
olarak başbakan yardımcısı
nın yetkileri konusunda an
laşmaya varılması sonucu 
saat 11,35 de Plan kur

salonunda 
parlamen- 

arasında

ma Koalisyon 
CHP1İ MSPli 
terlerin alkışları 
imzalanmıştır.

Daha sonra 
çıklama yapan 
Protokolün tam 

basma a» 
yetkililer 

metnini
yayınlamışlardır. 109 mad
deden oluşan protokolde” 
Ekonomik ve Sosyal kal
kınmada din görevlilerinden 
yararlanılacağı” da 
almaktadır.

Hükümette görev 
Bakanlar şunlardır.

yer

alan

DÜŞEN UÇAKTA 
61 KİŞİ ÖLDÜ

(T.R.T.) İzmir İstan
bul seferini yapmakta olan 
T. 28. Van uçağı 68 yolcu
su ile İzmir Cumaovası ha
va alanından 10 metre ha
valandıktan sonra sol kan
at üzerine düşerek infilak 
etmiştir. Uçak’ta bulunan 
68 kişiden 61 kişisi derhal 
ölmüştür- Hava hastahane- 
sine kaldırılan diğer yaralı 
lardan hostes çok ağırdır 
Hostesler dahil uçakta 5 
müreddebat bulunmaktadır 
Bu müredtebattan dördü 
derhal ölmüştür. Bir mü ret 
tebat ise ağır yaralı olarak 
hastahaneye kaldırılmıştır.

Başbakan: Bülent Ecevit 
(CHP)
Başbakan Yardımcısı: Nec 
mettin Erbakan (MSP) 
Devlet Bakanları: Orhan 
Eyüboğlu, İsmail Hakkı 
Birler (CHP)
Süleyman Arif Emre(MSP) 
Adalet Bakanı: Şevket Ka 
zan (MSP)
Milli, Savunma Bakanı; Ha 
şan Esat Işık (CHP) 
içişleri Bakanı: Oğuzan 
Asiltürk: (MSP)
Maliye Bakanı; Deniz Bay 
kal (CHP)
Dışişleri Bakanı Turhan 
Güneş (CHP)
Milli Eğitim Bakanı Mus 
tafa Üstündağ (CHP)
Enerji ve Kaynaklar Baka 
nı: Cahit Kayra (CHP)

Turizm ve Tanıtma Ba 
kanı: Orhan Birgit (CHP)

ÖDEYİCİNİN YÜIÖ GÜLDÜ
Zeytin Koopratifine ve

rilen 1974 yılı zeytin ürü
nünün paraların 21 Ocak 
1974 pazartesi günü dağı
tımına başlanmıştır.

Günlerdir ödemesi ya- 
pılmıyan 1974 ürünü zey
tin paralarının ödenmesi ü- 
reticiler arasında memnun
luk yaratmıştır.

Paranın verileceği P.tesi 
gününün erken saatlerinde 
kooperatif Önü üreticilerle 
dolmuş, üreticiler paralarını 
almak için sıraya girmişler-

Bursa- Gemlik- Yaîovada çekimine başlanacak 
olan (HİSSEBİLMEYEN Aşık) isimli Foto Romanda 
oynayacak Bayanlara ihtiyaç vardır. İrtekMeria 
29 ocak 1974 tarihine kadar müracaattan.

Müracaat Foto Serap GEMLİK

İmar ve İskan Bakanı 
Ali Topuz (CHP)

Köyişleri Bakanı: Mus 
tafa Ok (CHP) 
Bayındırlık Bakanı: Erol 
Çekikçe (CHP) 
Ticaret Bakanı: Fehim A- 
dak (MSP) 
Gümrük ve Tekel Bakam: 
Mahmut Türkmenoğlu (CHP) 
Tarım Bakanı; Korkut öz 
al (CHP) 
Ulaştırma Bakanı: Ferda 
Güley (CHP)
Sanayi Bakam: Abdulkerim 
Doğru(MSP)

Orman Bakanı: Ahmet 
Şener (CHP)

Çalışma Bakanı: önder 
Sav (CHP)

Gençlik ve Spor Baka
nı: Miislihittin Yılmaz Me 
te (CHP) 

dir. ödemeler çek ve nak
len yapılmış, geceleri ise 
köylerde ödeme yapılmıştır.

1972 yılı ürünü için 
Gemlik Zeytin Kooperatifi 
ne 20.000. 150 TL. ödene
rek gelmiş olub 28 Aralık. 
1973 tarihine kadar Koope 
tarife zeytin veren üretici
ler bunların bedellerini al
mışlardır. Kalan tutarlar 
daha sonra ödenecek olup 
dağıtıloDiyan 1 Milyon L. 
dağıtımı Pazartesi günü ya 
pılacaktır.
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görüş
Milli Petrol Davamız

c-Z i a C a m

Günlerin konusu bütün ülkelerde ve bizde PET
ROL Ye ENERJİ sorunu.

Oysa bu konular yıllar önce ülkemizde ele a- 
lınmış, millî petrol davası meclîse getirilmişti. El
bette ileride Türkiye'nin kaderini etkîliyecek olan 
bu dava yine mîllî çıkarlara uygun bir şekilde so- 
Eadannıalrfdı.

Bunun için T. B. M. Meclisinde millî petrol da
vamız için çalışmalar sırasında Sayın İhsan Topal- 
oğlu bayraktarlık yapıyor ve yer altı kaynakları
mızı Atatvrk'çâ görüş ile millîleştirmeği savunuyordu.

Oysa karşı gruplar bunun tersine , ulusal çı
karlardan uzak bir görüş ile yer altı kaynakları- 
mızın-sudan bahanelerle-yabancı şirketlere arama, 
çıkarma .işletme ve satış haklarının Yerilmesini isti
yorlar bunun ateşli sözcülüğünü yapıyorlardı.

Alınacak önemli tedbirler ve değişikliklerle her 
yd yaklaşık olarak 2 milyar TL. sına yakın bir dö
viz kaybının önüne geçilmiş olacaktı.

Mîllî Petrol davasına parşı çıkan düşüncenin 
çoğunlukta olması bu sorunu yine yabancı şirketle
rin yararına sonuçlandırdı. Ye milyarlarca lira tu
tarındaki dövizimiz yabancı sermayeye peşkeş çek
tirildi. Kayıplar bununlada bitmedi, asıl kayıp gün 
geçtikçe ortaya çıktı. 1970 lerde başlryan enerji 
bunalımı son günlerde kendini iyice biseder oldu 
zamanında ahnmıyan milli tedbîrler petrol ve 

enerji sıkıntısını doğurdu.

Millî Petrol davamız yanlış politikanın kurba
nı oldu. Bunun sav unuculuğunu yapan aydınlar ve 
kişilere söylenmedik söz, takılmadık isim kalmadı 
ama görülen şu oldaki; milli petrol davasında ulus 
yararını gözeten düşünce zaman geçtikçe doğrulu
ğunu ispatladı.

Oysa Türkiye'yi ct Küçük Amerika » ya benzet
mek istiyen ve devlet değneğiyle her mahalledebir- 
milyoner yaratmak istiyen düşünce ulusal davalar
da yanlış kararlar alarak, yoksul olan ulusumuzu 
yıllarca daha da yoksul kalmasına neden olmuştur.

Atatürk'çü görüş milli varlıkları belli bir ya
bana azınlığı için değil, halk için kullanmaktır. 
Başkalarım değil kendi halkını düşünmektir.

iç ve Dış 
Nöbetler

Bir Türk 
Kadınını Boğarak 

öldürdürdüler
FRANKFURT (A P M) 

— 1974 yılının ilk cinayet 
lerinden olmak üzere Al- 
manyanıa Farnkfurt yakın 
lannda bir orman içersinde 
Müzeyen Kaya isimli ka
dın boğularak öldürülmüş 
tür»

Üç aylık hamile olan 

Müzeyen Kaya Farbverke 
Hoecbst Boya sanayii fab 
likasında çalışmakta idi. 
Orman içinde ölüsüne rast 
lavan bir Alman ailesin Po 
lisi haberdar ederek cinaye 
ti ortaya çıkarmıştır. Frank 
fur Polisi katil veya kani
leri aramaktadır.

Bunun yoluda önemli yer altı kaynaklarını mil
lileştirmektir. İstiklâl savaşıyla yabancı emperya
lizmi yıkılmıştı. Şimdi ise petrol davamızda Os
manlI İmparatorluğu zamanındaki kapitilasyonlar 
dönemine girilmiş yer altı zenginliklerimizin baş
kaları yararına kullanılır olmuştur.

Bunun sıkıntısını yine bizlerfn çekeceği unutul- 
mamalıdır.

Yine Oto Lâstiği 
Sıkıntısı

İSTANBUU AF M) — 
1974 yılında Türkiyede las 
tik üreten yabancı kuruluş 
lar Good— Year Pirdli, 
Uniroyal, Fisk olmak öze
re dörttür. Bu Firmaların 
1974 yılında 2 milyon oto
mobil lastiği üretecekleri 
belirtildiği halde artan ta
lepler karşısında piyasada 
lastik sıkıntısını gidereme- 
mekîedirler. Hükümetin al
dığı son kararlar yerinde 
olmakla beraber Oto. trak
tör ve kamyon lastiği pi
yasada güçlükle bulunmak
tadır.

Yerli imalat lastikler, 
İthal, mallarına nazaran 
yollarımıza uygunluğu ne
deniyle edilmektedir. Pireli 
en fazla imalat yapan fir
ma olarak başta gelmekte
dir. Kayseri ve Osmanelin 
de kurulacak fabrikaların 
tam kapasite imalata geç
meleriyle ancak 1975 yılın 
da sıkıntının tamamen gi
derilebileceği yetkililerce î- 
tade edilmektedir.

İHÂİKTAN körfeze MEKTUPLAR W
Bu köşeyi siz Sayın Gemlik1 İllere ayırdık. 

gjj Sîzlere başta çevremiz sorunlarını dik getiren 

İsimli ve imzalı yazılarınızı bekliyoruz.
Birimizin sorunu hepimizindir. Soraalan- 

nızı duyuramadığınız yerlere gazetemiz aracılığı 
ile duyuralım.

«Halktan Gemlik Körfeze Mektuplara Kö- S- şeşi Ali Şirin Pasajı İstiklâl Caddesi Gemlik 

I -— S Sanayileşirken
| Güzellikleri Öldüriiyonn

Marmaranın incisi Gemliktimîzin turizm ssd- 
g likleri Türkiye de olduğu kadar yabancı memleket- 

lerde de ün salar olmuştur- Ve turizm ycai3*a . 
S; gün geçtikçe gelişmektedir.

Ama öte randan Gemlik" imiz sanayileşmek» 
?$>. ve çevreye Azot Sanayi. Borusan gibi büyür san 

yi kuruluşları eklenmektedir. Bunlara Sunğipek 
Fabrikası, Alemdarlar, Kafoğln Sabun Fabnkalan 
ve B-P. yi eklersek çevrenin sanayi karuluşlanyb 

dolu olduğunu görürüz.
Bu fabrikaların artıklan devizi tamamen kir 

İletecek ve zamanla ne balık yiyeceğiz ne de 
ze girebileceğiz. Gemlik Körfezi bir İzmit Rerfer 

»Si şeklini alacak. Acaba turizmi geliştirirken bu h 
gs nuya hiç dikkat ediliyor mu?

k.Xmvrax TEMİEL

8
o rO ı1

i şiir köşesi i
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o o o 
o Gecelerin en karen! ık saatleriade.

Doğurmuş beor anam, yapayalnız
o Yaprakların en sararmış
g Ekinlerin en verimsiz olduğu gün
g Çamurlu topraklar beşiğim olmuş
3 Ağırlar dinlemişim ninni yerine
o o
o Zaman gelmiş vurmuşlar tokadı• . W Hiç ummadığım bir zamanda
• > Almışlar.

Kimler olmuşsa elimden
• Varımı yoğumu.
o

Bir kenarda
• Şafak vaktinde ay ışıklan gibiydim.
g Seu bayat verdin, yûç verdin.
| A' ^eşim oldun umudum, mutlaluğum.

FUAT TRAK

8 j .•
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HALKA ACIK ŞİRKETLER
Bu konu, Hükümet sorunu gibi uzun zamandır. Halkı meşkul et

ti durdu, herkez bir şeyler söyledi, gerek başında ve gerekse T, R. T. ! 

4e uzun uzun yazılar, demeçler ve hatta Televizyonda açık oturum
lar tertip edildi.
Neydi bu Halka Açdt Şirketler neden büyük Patronlar buna son 

ı günlerde itibar etmiğe başladılar ? ne diye kendi kârlarına halkı or- 
I tak etmek istemektedirler, ben yiyemedim, al sen ye der gibi halka ' 

eğildiler. Yatan kurtaran ârslan gibi bir den Halkçı oldular.
Neticede halkçı Basın, vatandaşı uyarma ve Halkı oyuna gel- j 

' memesi itin bol bol yazdılar ve yorumda bulundular. Bizde bu sutuc- 
1 laranadd sîzleri aydinlatmak için bu oyundan bölümler sunalım ken- 

<5 yeteneklerimize^.
Bu Ekonomik oyun şöyie başladı.
Bu güne kadar Halk bu şirketlerin gözünde yanliz tüketici, yanlız 

sömürülen bir toplum olarak tanımlanıyordu. Bu halktan başka tür
lü yararlanmanın çarelerini düşündüler şirketlerin kurmayları ve bu 
oyunu senoryaladılar.

Çünkü son zamanlarda Türk Ekonomisinde para darlığı Kredi dar
lığı çekiliyordu dahasıda var bu senoryanın. Hükümet Büyük yatırım | 
yapan şirketler*’ Halka Açık şirketlere’* de yeni Finasman Kanunları
na göre bir çok öncelikler, bir çok kolaylıklar tanımaktadır. Niçin 
bundan faydalanılmasındı ?. Diğer taraftan Merkez Bankası Reeskont I 
işlemlerinde kasıtiamış, ve Bankalardaki Kredi durumu da Şirketlerin j 
para darlığına yardımcı olamamıştı.

Bu olanaklar içinde bu gibi şirketler, Halkın Bankalardaki bi- 
rikmiş tasarruflarına göz dikip, Halka açık şirketler senoryasını ha- j 

yırladılar, ve ver yansın Gazetelerde büyük puntolarla % 15 Faizli

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden lifin
Davacı İbrahim Dönertaş vekili Av. Halil Seymen tarafından hazine ve Armutla 

Belcdeye Başkanlığı aleyhine açtığı tesçil davasında:
I- Armutlu Nahiyesi yalı üstü mevkiinde doğusu Ömer Çokyılmaz batısı Ihsan 

Bibin, kuzeyi yol, güneyi Süleyman Özkan ile çevrili zeytinlik,
2- Ova mevkiinde doğusu İbrahim Ateş, batısı Mustafa Ayhan, kuzey yol güneyi 

Halit Ünal ile çevrili zeytinlik.
3- Ayazma deresi mevkiinde doğusu Mehmet Ermutlu, batısı Mustafa Ayhan ku

zey yol, kuzeyi Şerife Efe ile çevrili zeytinlik,
4- Zeytinburunu mevkiinde doğusu Kebire Burgaz, batısı yol, kuzeyi Mediha İz

mitli, güney Haşan Mevlüt, İsmail ile çevrili zeytinlik.
5- Yalı meydanı mevkiinde doğusu ve knzeyi Gülsüm Besler, batısı şerif Efe, 

güneyi yol ile çevrili binanın davacı armutlu nahiyesinden İbrahim Dönertaş adına 
tapuya tesçili istenmekle bu gayrimenkul üzerinde hak iddia edenler varsa üç ay i- 
çerisinde Gemlik Asliye Hukuk mahkemesinin 974/ 18 sayılı dosyasna müracatlan 
ilan olunur.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden lifin
Davacı Şerife Ayhan vekili Av. Halil Seymen tarafından Hazine ve Armutlu belediye 

başkanlığı aleyhine ikame olunan tescil davasında, Armutlu nahiyesinin koyunağılı 
mevkiinde doğusu Muhterem Yazgan, batısı Mehmet Aydıner, kuzeyi yol, güneyi 
kumsala paralel yar ile çevrili zeytinlik’ in Davacı Şerife Aydın adına tapuya tesci
li istendiğinden bu gayrimenkul üzerinde başkaca hak iddia edenler varsa üç ay 
içersinde mahkememizin 1974/16 Sayılı Dosyasına müracaatları ilan olunur.

Holdink % 15 faizli Hol-
4bk la- Halka Açık Şirket olarak ortaya çıktılar. Halk ilk önce Ban- i 
koda Vadeli ençok mevduatım %9 getirir, böyle büyük bir kuruluşa 
iştirak edersem, hem % 15 faiz alırım, hemde böyle bir kuruluşun his- ll 
sedan olurum diye düşündü. Fakat kendisi % 15 alırken esas bu işi j 
organize edenlerin ne alacaklarını, kendilerinin durumunun bu şirket- II 
ferde söz sahibi olamıyacaldarını düşünmedi bile, yine Patron, patron II 
olacak, yine şirket İdaresi aile şirketi olmaktan öteye gidemiyecek, | 
halkın sırtından yine kendileri kazanacaklardı. Hemde bu kez, ne | 

Bankalardan kredi için uğraşmak nede bedavadan Faiz vermek gereke- | 
f !i

Diğer taraftan Finansman Kanunun bir çok maddelerinden' de [ 
faydalanacaklar. Kendileri Milyonlarına Milyon katacak sermayenin I 

esasını teşkil edecek Halkın birikmiş tasarrufları da % 15 cik alacak 
/ağma vardı. Bu millet bu kadar da saf değil Büyük Patronlar.

Bu mevzuda halkı o kadar hafife ahyorkl bu büyük şirketlerin 
Patronları ve yakutta Kurmayları. Geçenlerde Televizyonda yapılan 
Içık oturumda. Böyle büyük Şirket temsilcilerinden birine şöyle bir 

loru soruldu. \
-Bu güne dek Halka açık şirketler durumunu ele almadın ızda 

ilden bu zamanı seçtiniz. Buna ortam müsait değil miydi ?

Şirket sözcüzü
— Biz Şirket olarak bu güne kadar hep çalıştık ve muaffak olduk I 

ionıvndayım. Bundan böyle dağıtma gücüne eriştik Halkda ancak 
fffla gücüne erişti. Demektedir. Bakın siz şuna.

Bu güne kadar biz çok kazandık, artık halk için, Halka hizmet ' 
fin çalışmak istiyoruz, Halk da bizimle beraber kazansın çünkü biz 
■ İşin erbabıyız, bu işi bitler çeviririz, bu işin kurmaylarıyız biz, verin \ 

valannızı bize, biz çalıştıralım, siz oturduğunuz yerden % 15 alın 
de % 85, çok değil değllml f YE MEMET YE

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden llfiı
Davacı Haşan Kızıltan ve Ahmet Özer ve Bırgül Oktay vekili Av. Halil Seymen 

tarafından hazine ve Karacaali köyü muhtarlığı aleyhine açılan tescil davasında ka- 
raacali köyü su ağzı namı diğeri ortayol mevkiinde doğusu Ankara Eczacılık fakül
tesi, batısı Haşan Kızıltan küzey yol, güneyi Ankara Eczacılık fakültesi gayrimenkul- 
leri ile çevrili gayrimenkulun davacılar adına tapuya tescilini talep ettiğinden bu 
gayrimenkul üzerine hak iddia edenler varsa üç ay içersinde Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 9/4/17esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden lifin
Dosya No. 973/ 273

Seliha Salki vekili Av. Yaşar Ersöz tarafından hazine aleyhine aşılan 
tapu iptali ve tesçil davasında : Gemlik İlçesi Cihattı köyü yeni bağlar mevkiin 
de tapunun pafta 1. ve parsel 37 de kayıtlı zeytinlik tapulama tesbiti sırasında 
hazine adına tesçil edildiğinden bu tapunun itpali ile Saliha Selki adını tesçil: **« 
tenmekle gayrimenkul üzerinde başkaca hak iddia edenler \arsa 3 ay içerisinde mahk 
memizin 973/273 esas sayılı dosyasına müracatlan ilan olunur.

k*<lC9999999909999099909©00 9999999999999©©©©

ATÖLYE SEVİNÇ
Her türlü resim ve yazı dallarında 
hizmetinize tamamen açılmıştır.

MEHMET SEVİNÇ 
RK8SAM EMEKLİ ÖĞRT 

Adres: Petrol i| Sendikası altı <— GEMLİK 
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Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği Satış memurluğundan
I X İLÂN

TAVZİHTİR
Dosya No 1974/1

Gazetemizin 19/ocak 1974 tarih 4 cü sah i fesin de neşredilen Satış ilanındaki 
kıymetler 1/6 Hisse kıymeti olmayıp Gayri menkûllerin Tamamının satış fiatıdır»

Aynı ilanın 6 sırasındaki gayrimenkul tarla olmayıp Zeytinliktir.
Tavzih olunur. Ve
Karacali Köyü Taşlama mevkiinde Tapunun 20/10/ 1971 Tarih C. 161 Sahifie 48 

de 2400 Metre Kare Zeytinlikteki I 6 Hisse satılmakla bu gayrimenkulân tamammra 
değeride BÎN Lira olarak yukarıda bahsi geçen Gazetedeki ilan şartlan muvacnhesind 
satılacaktır. Tavzih v© ilan olunur.
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Halıfleks
1

Yer Döşemeleri, Modern Kilimleri 
ve

Muhtelif Renk, Desen ve Boylarda
halıfleks halı çeşitleri;

■fabrika fîatına 
hahfteks 
non -uuven yer döşemeleri |

Gemlik Bayiliği

İstiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı No 3 - Gemlik Tel.: 797 | 

Duru fleks | 
İstanbul « | 
Dora fleks
Marley

Döşeme isleriniz seri ucuz ve titizlikle yapılır
Gemlik Bayiliği

EROL — HÜSEYİN GÜLER

İstiklal Cad. AH Şirin Pasajı No. 3 - Gemlik Tel.: 797 i

«f---- ----------------------------- ------- ,1

Kıta bir zaman önce Siz Sayın Gemlik’ll 
Hemşehrilerimizin hizmetine giren Eczanemize kar 
fi götterllen İlgiye ve de ayrıca; Eczanemize kadar 
gelerek birleri kutlayan »ayın don ve müfterileri 
mlze şükran ve teşekkürlerimizi tunarız.

ZEYNEP NAMIK
ECZANESİ

ERKAN MUTMAN

Her tiir/ü Şampuan, Veteriner ilâçları vs.
------------------- ------ ---------------- 4
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! Kiloyla Kumaş Satışlan ı 
! Devam Ediyor 
o

8 Görülmemiş renk ve desende Elbiselik j 
î Kumaş çeşitlerini kiloyla GÜLER Mani- i 
8 faturada temin edebilirsiniz. i 
O ■ \. ।
o Halitpaşa mah. 2 Nolu Cad. No IO7/A - Gemlik !
sa9aQ©©©©©©9«©9©o©oG©©©©G©o©o©0oe>' Doeeoooeeos^

Ak Sigorta Acenteliğinden
İki yıldır taliyette bulunan ve ilgi 

gören Sigorta Acenteliğimiz Trafik, Kas- 
kö, Yangın, Hayat Sigortalarının yanı 
sıra Nakliyat Sigortasınında başladığını 
Sayın iş sahipleri ve Nakliyecilerine 
duyurulur.

AK SİGORTA
GEMLİK ACENTESİ

Hecati Aydtn

^RODOP?^
©©©©«©©©©©©©©©©©e s©©©©©©©© «© e ©©©© © oe eeoeoeoee*

ATÖLYE SEVİNÇ
İ Her türlü resim ve yazı dallarında
| hizmetinize tamamen açılmıştır.

MEHMET SEVİNÇ
RESSAM EMEKLİ ÖĞRT O O

AdrM; Petrol Stndikııı a/tı — GEMLİK

e ® 90000e©©© ©a e©oo«©c»©©©©« ©♦©©♦©©©©uceocıteesH*



gemUlkSORUMLU MUDUR 
EROL gVlkr 

SAHİBİ 
b. gClkr-h. güler KÖRFEZ

/dar© î«rl t AN flrla Fo,,|’ 
TEL. ı TOT — GEMLİK

Dlifl »• Batkı : Ergül Matb^u )
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HalıfleksU t
Yer Döşemeleri, Modem Kilimleri 

ve ।
Muhtelif Renk, Desen ve Boylarda 

halıfleks halı çeşitleri 
fabrit? Halına I > I 

halıfUete . 
non wcAen ver döşemden

Gemlik Bayiliği

İstiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı No 3 - Gemlik Tel.: 797 I

Bıt'snsporlu Müfif’in Jübilesi 
.’ 7“ Yarın Yapılıyor

Burca Sporun cmrktnr 
futbolcularından İtaba'Mü
fit yarın Buna Atatürk 
Stadında Beşiktaş ila ya
pılacak maçtan sonra futbo
la veda erecektir. Bu gün 
Buraaya gelecek ulan Be* 
şlklaş sahada tam kadro i* 
la yar alacaktır. Bu maç i» 
çin Burca apordan eski şflh 
retlarinden Brael, Ahmet 
Tuna da oynayacaktr Ha 
len Kayseri Sporda oynu- 
yan raki Buna Sporlu Er
sel eşiyle birlikte dün ilçe- 
mite gelerek gasetemiai de 
ziyaret etmiştir. Müfit’ in 
Jupilrai için çok sevdiğim 
eaki takım arkadaşım yeşil 
Beyazlı 8 numaralı formayı 
yarın gideceğimden çok 
memnunum vc yine 8 nu 
mararah formanın hakkını 
maçta Müfit için Bursa 
Spor için vereceğim. Bu 
matçan Bursa Spor takavüt 
leri ile merinos takavütlcri 
arasmda’da bir maç yapıla
caktır.

Bu maçta Bursa Spor
dan Sümer, Cengiz, Turgut,

Gento, Ahmet, Haşan Bo 
ra gibi eski şöhretler ya 
alacaktır.

Duyuru
Gemlik İlköğretim Müdürlüğüne 15. derecenin

1. Kademesinde bir sekreter alınacaktır.
1- Erkek olmak
2- Askerliğini yapmış olmak
3- İlkokul mezunu-Ortaokul veya Liseden ayrışmif«' 
ya mezun olmak.
4- İsteklilerin engeç 30. Ocak. 1974 çarşamba günü U>!
10. 00 a kadar müracaatları duyurulur.
5- İmtihan 30. Ocak. 1974 Çarşamba günü saat 14. V 
da 27 Mayıs ilkokulunda yapılacaktır.

moaeooQ9oo©ooo*oooo®©®oo® oo©o©©coo©©o©©ooeec^

Duru fleks 
• sİstanbul «
Dora fleks
Marley

Döşeme işleriniz seri ucuz ve titizlikle yapılır
Gemlik Bayiliği

EROL — HÜSEYİN GÜLER I

İstiklal Cad, Ali Şirin Pasajı No. 3- Gemlik Tel.: 797 I

i SATILIK BAHÇE
Eski Orhangazi caddesi yol üstünde 

I Sanayii bölgesinde fabrika ve isletmeye i 
s müsait 3700 m2 hali hazırda içinde 'ı 
: 200 Ağaç Şeftali ve Elma ağaçları < 
s bulunan her zaman su çıkartılacak

durumda olan Bahçe acele satılıktır.
MÜRACAAT : KÖRFEZ GAZETESİ

TEL : TOT GEMLİK■
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