
YII* : 1 SAYI : 46 FİATI 25 KURUŞ 4 MAYIS 19T4 CUMARTESİ

KANALİZASYON
YAPIMI YARIM KALDI

PETROL-İŞ YETKİ ALAMADI

Kör düğüm işine dönen 
İlçemiz kanalizasyon yapım 
ş yine yanm kalmıştır.

Bundan önce bir mü
teahhit firmaya ihale edilen 
kanalizasyon yapımı firmanın 
işi yûrütememesi nedeni île 
yanm kalmıştı. İkinci kez başka 
bir müteahhit firmaya verilen 
yapım işi de müteahhitin ma- 
kinalannı toplryarak İlçemizden 
aynlmasıyla yine yarım kal
mıştır.

GÜNEŞTE 
ON 

KİŞİ
Gemlik Lisesi temsil kolunun 

hazırladığı "Güneşte On kişi., 
adlı oyun bu gece ve yarın 
gece Lise Kapalı Okul Spor 
Salonunda oynanacakır. Öğ
renciler bu oyun için uzun 
zamandır çalışmakta olup, oyu- 
oyunun yazan Turgut Özak- 
man, hazırlayıcı öğretmen ise 
Ahmet Araş'tır.

Köy Okulları
Tatile Girdi
1973- 1974 Öğretim yılı 

m tamamlıyan Bursa ili Köy 
Okulları 30 Nisan sah günü 
son dersten sonra öğrenimi
ni bitirmiş ve büyük tatile 
girmişlerdir,

KÖy okullarının sınavları 
6-11 Mayıs günleri yapıla- 
çaktır.

Buna neden hükümetin 
almış olduğu bir karara göre, 
önceden yapılan resmi iha
lelerin yeni fiat ayarlamaların
dan doğacak farklılığı kabul 
etmemesi olmuştur.

CANKURTARAN ve OTOBÜS 
ALINDI

Belediye Başkanı İbra
him Akıt'ın gazetemize dün 
vermiş olduğu demeçte; otuz 
kişilik şehir içi; dolmuş oto
büsü ile Belediye Cankurta
ranının alındığını müjdelemiş
tir.

İhale yoluyla şaselerinin 
kasa yapımı için karosör a- 
telyesine verildiğini ve iki ay 
içinde hizmete gireceğini be
lirtmiştir.

GARAJ İHALESİ

Şehir içindeki minübüs- 
ler için yapılmasına karar ve
rilen garaj için ihale yapıl
mış ve Müteahhit Zeki Tan
yeli de kalmıştır

NACAKLI SUYU

İlçemizin en 'büyük so
runlarından olan şehir içi iç
me suyu konusunun da halli 
için çalışmaların devam et
tiği ve bu sorunu çözümle
mek için kurulan Nacaklı Su 
yunu Getirme Derneğinin 
proje çalışmalarının yapımı I- 
şlni bitirmek üzere olduğu 
bildirilmiştir. Bu konuyla il
gili mali hesapların çıkarıl
ması ve su'yollarının saptan
ması İşinin en geç on gün 
içinde tamamlanacağı açıklan 
mıştır.

Bilindiği gibi kanalizas
yon ihalesi eski Belediye Baş
kanı Emin Dalkıran zamanın
da Belediyece İller Bankasın- 

<ln kontrol ve denetimi altında 
ydpılmıstu-^-s*-

\ BÜTAN GAZ TÜPLERİ

öte yandan şehir içinde 
tehlikeli bir durum arzeden 
Bütan Gaz depolarının şehir 
dışına taşınması için gerekli 
yer alımlarıda istimlak yoluyla 
yapılmıştır;

Soğuk hava deposunun 
yanında yapılacak olan Bü
tan Gaz Depolama yerleri- 
ninde yapımına başlanıldığı 
Belediye Başkanı tarafından a- 
çıklanmıştır.

SAHİL RIHTIMI

Bir sevineli haberde sa
hil rıhtımının tamamlanarak 
yaz içinde halkın hizetine su 
nulmuştur.

Bu konuda Belediye Mec 
lisi ve Encümenin aldığı ka
rara göre rıhtım dolgu işi ta 
marnlanarak yaz ayında halkın 
hizmetine açılacak ve rıhtım 
şimdilik kaba dolgu olacak 

üzeri silindirle düseltilecek, 
stabilize olacaktır. Asfaltlama 
işi jse önümüzdeki yıllarda 
yapımın tam olarak bitmesi ile 
tamamlanacaktır.

VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ

Verem Savaş İstasyonu
nun yeni binasına taşınma
sından sonra eski çalışma bi- 
naşının Belediyece onarılıp A
na Sağlık Merkezine devir -

Devamı Son Sayfada

İlçemizde kurulmakta o- 
lan Azot Sanayi Suni Gübre 
Kompleksi işyerinde toplu iş 
sözleşmesi yapmak isteyen 
Petrol iş Sendikasına Bursa 
Bölge Çalışma Müdürlüğü 
yetki vermemiştir.

Bilindiği gibi Azot Sana 
yi Kompleksi Fabrikası henüz 
inşaat halindedir. Hatta inşa
at bile başlamamış, henüz har 
fiyatlar yapılmaktadır.

3, GEMLİK FESTİVALİ ORGANİZASYONUNU 
BELEDİYE YAPACAK

3 Mayıs Cuma günü Kay
makam Namık Kahvecioğlu- 
Başkanlığında 3. Gemlik Fes
tivali konulu bir toplantı ya
pılmıştır. Bu toplantıya Gem
likli tüccar, daire amirleri, ku
rumlar. basın olmak üzere 41 
kişi çağrılmış ancak toplantı
ya 32 kişi katılmıştır.

Tv. Sahipleri 
yansıtıl çini 00II 
ödeyebilecek

Aydınlar çiftliğinde Gem
likli iki tüccar tarafından yap
tırılan Televizyon yansıtıcısı 
ücretleri Ziraat Bankasındaki 
hesapta toplanmakta idi. Ku
ruluşundan bu güne kadar 
10300 TL para toplandı
ğından, verici Perşembe günü 
akşamı kesilmiştir. İlgililere 
yapılan ısrarlar üzerine, yansı
tıcı dün akşamdan itibaren 
yaniden faaliyete geçirilmiş o- 
lup. Sah günü akşamına ka
dar Televizyon sahipleri Zira
at Bankasındaki hesaba en 
az 100 TL yatırmadıklan tak
tirde yansıtıcı tamamen sö
külüp iade edilecektir, İlgili-

dtvamı son sayfada

Toplu iş sözleşmesi ya
sasına göre bir Sendikanın 
kurulu olduğu iş kolunda 
sözleşme yapmaya hakkı var 
dır. Başka işkolundaki isçi
ler adına söyleşme yapamaz. 
Nitekim Bursa Bölge Çalış
ma Müdürlüğü de 18.4.1974 
gün ve 44 numaralı karannda 
Azot Sanayi T.A.Ş 3 ncû 
Gübre kompleksi Gemlik Te

Devamı Son Sayfada

Bu Toplandıda festivalin 
Gemlik Belediyesince organi
ze edilmesi Kaymakamca tek
lif edilmiş ve tutanaklar bu
na göre hazırlanmıştır. Buna 
göre Belediye Bşk. kurulacak 
komite Ticaret ve Sanayi O- 
dası. Turizm Derneği, Esnaf ve 
Küçük Sanatkarlar Der. baş- 
kanlerından oluşacaktır. Kız 
Enstitüsü, Lise, İlköğretim ve 
Halk Eğitim Müdürleri komi
tede hazır bulunacaktır. Fes
tivalle ilgili tüm hazırlıklar bu 
komitece yürütülecektir. Festi
val Tertip Komitesine bir ya
zı gönderen Belediye Başka
nı İbrahim Akıt Belediyenin 
kesin kararının festival için 
10.000 TL bütçeden ayrıldı
ğı festivale katılacak ekiplerin 
temin edilmesi, öbür festival 
işleriyle uğraşmanın ne mev
zuatça ne de Belediyenin ma
nevi gücü olduğunu bildir
miştir. Aynca gazetem izinde 
bu kon uda ki sorusuna da ay
nı cevabı veren İ. Akıt şöyle 
deniştir.

< Biz Betediye olarak ge
rekli Belediye h izmetlerine ek 
olarak kadromuzu festival gön
lerinde sıkı ne mesaifi çateş- 
tırarak Komiliye yardıma öte
biliriz. Sundan ötesini yap
maya madden ve manen gö
çümüz yoktur. >
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DEM0KRASİ=4)ÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
odfa O a n

Özgürlükler demokrasinin vazgeçilmez unsur
larıdır. Çağdaş demokrasi anlayışında özgürlükler 
sınırlanamaz. Demokrasinin gerçek olması ancak 
özgürlüklerin tam olarak sağlanmasıyla olur. Eğer 
bir toplumda özgürlükler tek taraflı olarak işler 
ve bu özgürlükler yöneticilerin çıkarcı isteklerine
göre şekil alırsa 
rasi değildir. Bu 
cak göstermelik
diyebiliriz.

Türkiye de 
mu yüzünden 
batılı anlamda

$
<

o ülkedeki yönetim yekli demok- 
böyle bir demokrasi anlayışı an- 
olur. Buna şekilci demokrasi de

demokrasi belirli bir sınıfın tutu- 
şekilci olarak kalmıştır. Özlenen 
bir demokrasi yönetimine ulaşıla-

mamıştır. Mülkiyet özgürlükleri, miras hakları, gi
rişim özgürlüğü sınırsız olarak tanınırken, düşün 
ve anlatım özgürlüğü sınırlanır, aydınlar düşündük
lerini yazdırları için tutuklanır ve ceza görürse 
böyle demokrasiler özgürlükçe olamaz. Çünkü baş
ta da söylediğimiz gibi çağdaş demokrasilerde öz
gürlükler sınırlanamaz. Bu konuda Anayasamızın 
20. maddesi şöyle der : ” Herkes düşünce ve 
kanaat özgürlüklerine sahiptir; düşünce ve kana- 
atlarını söz, yazı, resim ile veya başka yollarla 
tek başına veya toplu olarak açıklıyabilir ve ya
yabilir.
Kimse düşünce ve kanaatlarını açıklamaya zorla
namaz. ” Anayasamız sınırsız bir özgürlük anlayı
şı taşıdığı halde bugün bunu kavramaktanda yok
sun olan demokrasi havariylerlni görüyoruz. Mil
let Meclisinden geçen af tasarısı Cumhuriyet Se
natosunda bu havarilerce engelleniyor. Neymiş 
T.C. Kanunun 141.- 142.- 163. maddeleri düşünce 
suçu değilmiş, öyle mi? Ya neymiş efendim Komi- 
nislikmiş. Yok deve. Hani 20. madde. Ama Anaya
sanın Türk Ulusuna çok lüks anlayışı bu....

Bir İnsan kafasının İçinde oluşturduğu düşün 
taslaklarını söz veya yazıyla anlatırsa bu eylemi
ne DÜŞÜN (Fikir) denir. Eğer bunlar kafa içinde 
kalırsa zaten düşün olmaz. Anayasamız açıkça kim
se düşüncesinden dolayı suçlanamaz der. Ama bu
gün bu suçtan birçok düşünür tutukludur. Bu ne 
pehriz bu ne lahana turşusudur. Batıda herkez öz
gürce düşünür yazar. Düşünceler etrafında örgüt
ler kurulur. Yasaların öngördüğü şekilde bu dü
şünceler anlatılır, devlet yönetimine katılınır. Dü
şünceler hiçbir zaman devleti zorla yıkmağa yel
tenmez buna başvurduğunda devlet kendi otorite* 
sini kullanır, çıkacak olayları önllyebillr. Bu yüz
yıllardır böyle uygulanıyor batıda. Hani bizim ba
tıda demokrasi adlayışımız. İşimize gelene yeşil ı- 
şık yakar golmlyene kırmızı ışık yakarsak sonun
da elimizdeki değerleri de yitiririz koz bu faşizme 
yeşil ışık yakarız.

Devamı »on sayfada

DOĞU FRANSA DA 
YENİ BİR TÜRK İŞÇİ 
DERNEĞİ KURULDU
Doğu Fransada yeni bir 
Türk îşşi derneği daha ku
rulmuştur. Strazburğ civa
rında (Bischwiller)’de kuru
lan bu yeni cemiyetin adı 
“BÎSCHWlLLER Vl Cİ
VARINDAKİ TÜRK İŞÇİ
LERİ SOSYAL YARDIM
LAŞMA VE DAYANIŞMA 
DERNEĞÎ’dir.

Derneğin 'kuruluş top
lantısında : Türkiyenin Straz 
burğ Başkonsolosu Mehmet 
Turan, Avrupa Konseyi Ba
sın ve Enformasyon Müdür
lüğü Basın Ataşelerinden 
Hamit Günaltay, Bischwil- 
ler Belediye Başkanı M.Ka- 
us ve Bischwiller Yabancı 
işçileri Kabul Merkezi Baş
kanı Madam Fritach hazır 
bulunmuştur.

yönetim kurulu
Yüzotuz Türk işçisinin 

katıldığı bu toplantıyı ida
re etmek için Hamit Gü- 
naltay seçilmiş, yukarda 
adı geçen davetliler birer 
konuşma yaptıktan sonra 
seçime geçilmiştir. Yönetim 
Kuruluna seçilenler aldık-' 
ları oy sayısı şöyledir.

Hüseyin Avni ögünç- 
lü (61), Ahmet Zeybekoğlu 
(54), Mustafa Parlakkılıç 
(48), Ünal Deper (47), Ce
mil Sevinç (24), İsmail Can
dan (23).

Yönetim kuruluna ay
rıca yedi yedek üye seçil
miştir. Bunlar : Mehmet 
Helvacı, Mustafa Tokgöz, 
Mehmet Ün, İbrahim Şen- 
gül, İsmet Kuyulu, Faik 
Zıvalı, Hüseyin özel'dir.

Derneğin Yönetim Ku
rulu Başkanlığını Hüseyin 
Avni öğünçlü ve Derneğin 
Fahri Başkanlığını Bisch- 
willer Belediye Başkanı M- 
Kaus almıştır. Ayrıca Yu
karda adı geçen Madam 
Fritsch’de yönetim kurulu
na seçilmiştir.

OSMANLILARIN AFFI
OSMAN ÖZKAN

Bilmem sizinde dikkatinizi çekiyormu? Bugün 
terde Benim dikkatimi çeken bazı politika cambaz
larının ortaya attığı; daha doğrusu affedilmelerini 
istediği '* Osmanlı Hanedanın konusu Şöyle., ilk
okul sıralarını hatırlıyalım - - - -

Öğretmeniniz içeri girdi ve ulusal kurtuluş sa
vaşını anlatıyor.
— Çocuklar düşmanlar yurdumuzu işgal ettikle

rinde, padişahlar kendi saltanatına dokunmasınlar, 
bizim malımıza eğlencemize el vurmasınlar nasıl 
bilirlerse öyle hareket etsinler diyordu düşmanlara, 
fakat asıl yurt severlerbaşta Mustafa Kemal ol
mak üzere işgale karşı çıkıyorlar, mitingler düzen
liyorlar, örgütler kuruyorlardı. Ve nihayet yurda 
gelen düşmanları, yurttan atmak için 1919 da Sam
sun* a çıktı .... Düşmanlan yurttan atıp emper
yalizme büyük bir darba indirdi. V. b. ...
Şimdi düşünün bizim milliyetçi geçinen kahraman
ları.- Öğretmenin anlattığı, tarihlerden okuyup nef 
ret ettiğiniz kişilerin affını, isterken bir yandan da 
vatanın öz çocukları için çıkarılacak affı engelle
menin akla gelmez yollarını arıyorlar.

Yine düşünürsek Osmanlı Hanedanı kovulma
dılar çok milliyetçi olduklarından kaçtılar . . . Son 
Halife ;Abdülmecit ise ne arzu ederse götürmek ü- 
zere yurtdışına gönderildi. . . .

Durum bu iken; sanki yurt içindeki bütün 
sorunlar bitti, herşey düzeldi yalnız Osmanlı Ha
nedanı’ nm durumları kaldı... ! Yarın yine mey
danlara çıkıp Atatürk ve Atatürkçülüğü Millet ve 
Milliyetçiliği ağzından düşürmiyecek olanlar böyle- 
ce bal gibi Atatürk’e cephe almış olmuyorlar mı...?

Zaten ker zaman öyle ya. !.. Şimdi asıl ilke
leri, akıllarınca, Osmanlı kafalı vatandaşları tara
fına çekip saltanatlarını bir müddet daha sürdür
mek sevdasından başka birşey değildir.

Kurnazlar aynı, fakat yolunan kazlar kalmadı. 
Uyanıyor. Uyandı. Kazların tüyü tükendi. Altın
dan daha gür, daha canlısı, daha renklisi çıkıyor..

Osmanlı Hanedanı’na değil artık halka kendi
nizi afettirin....

Çiçek Mağazasının 
Açılısını Bekleyin...?
Çifte Fırın Karşısı-Gemlik
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YANLIZLIK SENFONİSİ o o 0
Susmayacak yanlışlığımda bu senfoni 
Ömür boyu mutsuzluğumu çalacak 
Geceler bir başka vuracak beni 
Geceler yarım olan aklımı alacak. 

0 
| Kim döndürebilir beni bu acı gerçekten 

Kim ortak eder dünyasına beni 
Umutsuzluğum kaçırıyorken arıyı çiçekten 
Kim uzatır yanlızlığıma ellerini.

Biliyorum, yaşayan bir ölüyüm ben 
Yıllar önce öldüğümü biliyorum 
Aklını yitirmiş bir zavallı deliyim ben 

f Bâzan nânâsızca gülüyorum. 
O 
o f/ı hızlı rüzgârlar içimde eser 

içime yağar yağmurların en çoşkunu 
Ey Tanrım bana bir yol göster 
İlâhi mutluluğa ersin o yolun sonu.

NİYAZİ S A TIK.
Merkez Postanesi /BURSA 
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Elektronik Tv. Radyo, Buzdolapları 
ATÖLYESİ

I İ Ğt*anatLalu

I HER TİP TELEVİZYON ANTENLERİ VE 
I ELEKTRONİK KUVVETLENDİRİCİLERİ

MONTAJ ve AYARLARI
Müessesseniz tarafından teknik elemanlarıyla yapılır.

İ : 214
Yenlçorp No. 64 —Gemlik Ev : 272

r~ ~ •

Peynir ve Konserve- Turşu imalâtçıla
rının Nazarı Dikkatine

Yüzü kalaylı Teneke Kutu İmaline baş 
| İndiğimizi ve elimizde stokların bulun- 
I duğunu duyururuz.

TOSAN KOLL. ŞRK.
MEHMET YAŞAR VE ORT.

FA A TVL: 05 CİNLİK

Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği Satış 
Memurluğundan Gayrimenkul Satış İlânı
Dosya No. 1974/3

İstanbul Karaköy Veli Alemdar Handa Mukim Davacılar Feride Alemdar. Ha- 
cer Solon, Erdoğan Alemdar, îfakat Sel, Letafet Çıpa ve Nezahat Gögüş Vekilleri 
İstanbul Avukatlarından Nejat Tulgar tarafından Davalılar İstanbul - Levent Yayb- 
kılı Sokak Uğur Apartmanı 16/9 da Mukim Ayşe Alemdar ve Talat Alemdar aleyhi
ne açılan izaleyi şuu davası sonunda:

Gemlik ilçesi Balık Pazarı mahallesi Kızmektep Alemdar ve 7 Evler Mevkiinde 
kâin tapunun Pafta 3 Ada 310 Parsel I ve Sahife 240 da 25.2 1967 tarihte 
kayıtlı 0561.94 Metre kare Miktarındaki Kagir sabun Fabrikasının satışına karar ve 
rilmekle Sulh Hukuk Hakimliğinin 11*3.1974 Tarih ve 1973/329 Esas 1974/64 Karar 
sayılı ilamda kesinleşmekle* Davacılar Vekili Gayrimenkulûn satışını istemiştir.

GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMU:
Gayrimenkul Gemlik İlçesinin Balık Pazarı Mahallesi Kız Mektep Mevkiinde 

olup Taş duvarla imar edilmiş vaziette iki kat binadır, üst kat bölmesi tahta dö
şeme olup eskidir. Alt kat ise sabun yapılması için üç sabun kaynatma kazana ve 
sabun dondurma havuzları mevcut olup eski ve köhnedir. Pencereleri demir parmak 
lıklarla çevrilidir.

GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Gemlik Belediye Fen İşlerinden alı
nan 3. 5. 1974 tarih 20 sayılı Yazıda *' Bina İskan bölgesinde olup bitişik nizamda 
ve 12. 50 Mt. irtifamda inşaata müsayittir.

Satışı istenen maliki muris Muhtar oğlu Veli Alemdar oha Tapunun 
25. .2 1967 tarih Pafta 3 Ada 310 Parsel I ve 240 Sahifede Gemlik İlçesi Balık pa
zarı Mahallesi Kız Mektep Alemdar ve 7 evler mevkiinde Alemdar Caddesi Kız 
Mektek Sokağı, 7 evler aralığı 7 evler sokağı ve Celal ve Lütfı Atmaca ile çevrili 
0561.94 Metre kare miktarındaki Gayri Menkulün kıymeti 400.000.00 Lira olarak 
Satış Şartlan aşağıdadır.

SATIŞ ŞARTLARI:
1— Satış 10. 6. 1974 günü saat 10.00 dan 10.30 za kadar Gemlik Belediye 

Müzayede salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ni ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları meçmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 21. 6. 1974 Cuma günü aynı yer ve aynı saat 
10.00-10.30 za ikinci artırmaya çıkarılacakdır. 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 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzım
dır Satış peşin para iledir, alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Delikliye 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş verg.kr satış be
delinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-f-) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâğzımdır: aksi takdirde haklan tapa sscsb île za
bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen, veya verile© mühlet içjnde ödenmezse îern ve iflâs Ka 
uununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ıha*e arasındaki farkta© ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir bükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinde© itibarı© h t «hu si© gâeebtknesi için dairede açdc 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen abcıva bir örneği fâedcnirbitn.

6— Satışa iştirak adenJerin şartnameyi görmüş ve mündereeacmı kakad etmîf 
sayılacaklan, başkaca bilgi almak ©Aiysahım I*74^ sıyıh 4nsya smaamiyie me- 
murluğumuza başvarmaları ilân elanar.

3^.1974
(U İf. K, IX)

(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı «©hipfam de dahâdSr.
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Mrnkulıin Açık Afi uma

İLANI

GEMLİK İCRA MEMURLUĞUNDAN

i
Hu borçlan dolayı lıavivli vc aşağıda cm», miktar v» kıyomtlarl yazılı mal* 

Ur »ahşa çıkarılmıştır.
Birinci artırma 20/5/1974 günü «##t II.00-11.15 de Gemlik fıtiklâl Ga<l Beledi* 

ve Garajında yapılacak ve o günü kıymetIrriııiıı % 75 ine istt'kli bulunmadığı tuk* 
tirdv 2I/S/974 günü aynı yor ve amitle 2. artırma yapılarak cn çok f’iut verene sa
tılacağı w anlı) şarnamcnln loru doaytıaınduıı görülebileceği; maarefı verildiği taktir
de yari namenin bir örneğinin isteyene gönderil* bileceği, fazla bilgi almak iatiyerı 
Urin yukarıda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları ilân olunur.

f Zengin Davetiye Çeşitleriyle!!
| Hizmetinizde |
iğ Ali Şirin Pasajı Gemlik - Tel. 797

Muhammen kıymeti
Lira Krş. Adedi

70000 00 I

Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikerli)

16 AU 650 Plakalı BMC MORRIS marka 967 
model yeşil renkte çamurlukları ile motor ka
pakları bulunmayan faal kamyon.

(1c. If. K. 114/1, 114/3)

BULMACA
1. Koku - isim 2. İkaz - 

İri tavuklar için kulla

nılan bir deyim 3- Olay 

dört tarafı su ile çev
rili kara parçası 4-Ter
si yalancı bir harfin o- 

kunuşu - Ne soğuk ne

SOLDAN SAĞA:

sıcak 5-Kaygı-yüksekten püskürtme yoluyla su döken aygıt 6-Ye
mek-Başa gelirse bayındırlık olur 7-Bir Tanrı-Bir nota 8 Kamer- 
Dayanacak şey 9-Riyaziye 10 Anadoluda eski bir Türk devleti sa
yılan göstermek için kullanılan işaretlerden herbiri 

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
Lirin belgesi 2. Bir dış organımız - Tersi bir hayvan yavrusu 3- 
Hatıra - Tersi bir hayvan 4. Emsallerinden büyük - Hayır 5. Dede ve 

nineleri bir olanlardan herbiri - Tersi su 6. Bir organımız - Ayıraç 

( 7. Tersi soru - Cet 8. Akdenizde bir burun - Tersi gizli düşmanlık
9. Erkek kardeş delikanlı - su taşıyan 1.0. Saksı biçiminde maden
den yapılmış içi tokmaktı ses çıkaran alet - Amut

Gayrimenkul Açık Arttırma Satış İlânı
Dosya No. 1958/232

Vesayet Altında bulunan Fevzi Oktay Vasisi Ayşe Oğuz Sulh Hukuk Hakimliğine 
Müracaatla Vesayet altında bulunan Fevzi Oktay’a ait umurbey Köyünün Çayırlık 
Mevkiinde kain Tapunun Pafta 20 Parsel 4111 numarasında kayıtlı gayrimenkulun 
vasi lehine satışını istemekle Sulh Hukuk hakimliğince satış iznine karar verilmekle 
satışın Başkatiblikçe yapılması karar altına alındığından

Vasi altındaki Fevzi Oktay’ın Umurbey Köyü Çayırlık mevkiinde kain Tapunun 
pafta 20 parsel 4111 numarasındaki .gayrimenkul Umurbey Köyü Belediye Başkanlığı 
müzayede salonunda 15.5-1974 Çarşamba günü saat 10.00 dan 10.15 kadar açık ar
tırma ile satılacaktır. (Birincide alıcı çıkmadığı taktirde) ikinci satış günü 25.5.1974 
Cumartesi günü saat 10.00 dan 10.15 şe kadar aynı yerde yapılacak ve bu defa en 
çok artırana ihale olunacağı isteklilerin birinci ihale günü satış yapılacak yerde ha
zır bulunmaları ve satıştan önce % 10 teminatı Başkatipliğe yatırmaları ilan olunur.

| GEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
Soldan Sağa

1. Manifatura 2-Arara! - Dar 3. Harakiri 4. Aba - Af 5. Rab'Bakara
| 6. Uçarı - At 7-Teras - Muz 8. Zn - Mi - Fil 9. Sauna - Bu 10. 

İn * Akü • Kum

Yukarıdan Aşağıya
1. Maharet - Si 2. Araba - Ezan 3. Naraburnu 4. Ira * Ça - Na 5.

Fakabasmak 6-Ali * Ar 7-Rakım 8. Udi - Ufuk 9. Ra - Arazi 10.

। Arafat - Lam

üç kardeşler ticaret
M A R 0 ■ ■ :i Ü K

1T JflZa J1C&. . P|

DÖŞEMELERİ 11CX.
istiklâl Cad. Ali Şirin Pasajı ■ Gemlik Tel. 797



FA ' 5
•oaaaaaaaoaaaoaaaoe

gemU'ık
KÖRFEZ 4 MAYIS 19T4-CCMARTKSİ 

oooooooocccTcasssaasuaas s e saı s lifi

GEMLİK KIZ ENST. SESLENİŞ
Kız Enstitüsü Çocuk gelişimi vo Eğitimi 

Meslek Dalı Öğrencileri

Okulumuza Bağlı Anaokulu Çalışmaları
8.30-9.00 Okula geliş

Anaokuluna gelen çocukların üzerindeki kıyafetler 
(palto, hırka, başlık v.b) kendileri tarafından çı
karılıp vestiyere astırılır. Bu arada çocuk tertip ve 
düzene alıştırılmaya başlanmıştır. Daha sonra ''gü
naydın,, ve günlük konuşmalarla arkadaşları ara
sında konuşma, özelliklerini kazanmaya başlar.

9.00-10.00 Serbest zaman faaliyetleri
Çeşitli oyuncaklarla oynarken çocuk, merakını ve
ya herhangi bir problemini ortaya çıkarır. Bu o- 
yuncaklar, plâstik, monte oyuncaklar, tahta blok
lar, evler ve yoğurma maddeler: (tuz seramiği, kil, 
v.b.) renkli boncuklardır, Oyun anında paylaşma
yı, sıra beklemeyi, gruba katılmayı ve grupla oy
namayı öğrenmeye başlar.

10.00-10.15 Kûşluk
Mevsimine göre çocuğun günlük vitamin ihtiyacı
nı kısmen karşılayacak şekilde meyve, meyve sula
rı verilmektedir.

10.15-10.30 Müzik veya hikâye
Çocukların seviyesine uygun, kelime hâzinelerini 

geliştirerek, dil gelişimini olumlu yönde etkileyerek 
çocuğa müzik sevgisi aşılanır. Memleket yurt sev
gili ve milli duygular müzikle geliştirilir

10,30*11.00 Grup faaliyetleri,
Çocuklar bu faaliyetlerde makas, kalem tutmasını 
öğrenir. Yetenekleri dahilinde çeşitli resimler, şe
killer meydana getirirler. Çocukta doğuştan mev
cut olan yetenekler bu çalığmalarla geliştirilerek 
ortaya konur. Bu çalışmalar, çocuğun küçük ve 
büyük kas gelişimi ile birlikte aihin gelişimini o- 
lumlıı yönden etkiler. Çocukta yaratma, yapma ve 
kaya} gücü gelişir.

IT.00-1145 Oyun saati t Çocuklar oyunla bir
çok bilgi ve beceriler kazanır. Kendileri için ge
rekli pekçok şeyi oyun yolu ile öğrenir.

11.45*12,00 Yemeğe haaırlık
Bu saatte İse çocuğa gerekli olan temialik alışkan
lıkları verilmektedir.

12.00*13,30 Yemek saati.
Çocukların her türlü gelişimlerini sağlayacak olan 
besinlerden hasırlanmış yemekler verilmektedir. 
Bu arada çoouğa dttagütı bir şekilde nasıl yemek 
yeneceği ve sofrada nasıl hareket edileceği öğreti
lir» Yemek sonrası Temizlik ve tuvalet alışkanlığı 
kasındırılır. Uyku öncesinde hikâye ve masal din
isidir.

13.30-16 30 Uyuyarak dinlenirler.
İMO-lT.OO Uykudan kalkarlar, ikindi kahvaltısı 
(çay, biakül» «üt kek v.b.) ederler. Giyinerek ev- 
llte giderler.

Devamı Vat

temlik Sulh Hukuk Hakimliği Satış 
Memurluğundan Gayrimenkul Sahş İlânı
Dosya No. 1974-/4

İstanbul Karaköy Veli Alemdar Handa Mukim Davacılar Feride Alemdar, Ha
cet Solon, Erdoğan Alemdar, îfakat Sel, Letafet Çıpa ve Nezahat Gögüş Vekilleri 
İstanbul Avukatlarından Nejat Tulgar tarafından Davalılar İstanbul - Levent Y aylı- 
kılı Sokak Uğur Apartmanı 16/9 da Mukim Ayşe Alemdar ve Talat Alemdar aleyhi
ne açılan izaleyi şuu davası sonunda:

GAYRİMENKUL Gemlik ilçesi Kayhan mahallesi zeytinlik Sokak Pafta 2 Ada 
538 Parsel 89 ve Sahife 189 da 21. 10. 1966 tarihte kayıtlı 0225. 88 Metre kare mik
tarındaki Avlulu Kargir Mağaza ve Böcekhanenin sarışına Sulh Hukuk Hakimliğinin 
11. 3. 1974 gün ve 1973/330 Esas 1974/65 Karar sayılı ilamda kesinleşmekle Dava
cılar Vekili Gayrimenkulün satışını istemiştir.

GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMU:
Gayrimenkul Yıkılmış vaziyette Çatısı olmayan Dört tarafı Taşduvarla çevrili 

içersinde beton zeytin havuzu bulunan gayrimenkul olup çift kanatlı köhne ağaçtan 
mamul giriş kapısı vardır giriş kapısının sol tarafında üzeri yıkılmış dolma duvarla 
çevrili oda mevcut olmakla pencereleri kırık vaziyettedir.

GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Gemlik Belediye Fen İşlerinden alı
nan 3. 5. 1974 tarih 21 sayılı Yazıda ’’ Bina İskan sahasında olup bitişik nizamda 
3. 00 Mt. Arka bahçe mesafesinde ve 9. 50 Mt. İrtifaında inşaata müsayittir.

Satışı istenen maliki muris Muhtar oğlu Veli Alemdar olan Tapunun 
21. 10. 1966 tarih Pafta 2 Parsel 89 Ada 538 de Gemlik İlçesi Kayhan Mahalleri Zey
tinlik Sokakta, İsmet Dağ, Haşan Dağ, Ali Deniz ve Zeytinlik Sokak ile çe\rili 0 225 8S 
Metre kare miktarındaki Gayri Menkul 100.000.00 Lira olarak Satış Şartlan aşa
ğıdadır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1—- Satış 10. 6. 1974 günü saat 10.00-30 den 11.00 re kadar Gemlik Belediye 
Müzayede salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ni ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları meçmuunu ve satış ma» 
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa m çok at
tıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 21. 6. 1974 Cuma günü aynı yer ve aynı »aat 
I0.30-II.00 de ikinci artırmaya çıkarılacakdır. Bu artırmada da rüçhanh alraıkhlann 
alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u maketinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubuna vermeleri Unum 
dır Satış peşin para iledir, alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir Delikli ve 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler aatış be
delinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (4-) bu gaynmenkul öemadehı 
haklarını hususiyle fail ve masrafa dair alan iddialarını davanağı balgol* ı tW nabvş 
gün içinde dairemiıe bildirmeleri lâğsıaadır aksi takdirde hakları tapa «ınh ile ne- 
bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır

4— Satış bedeli hemen veya •••ilse nniblet ıçtndr Mamatana İcra w IfM» Ka 
nununun 133. maddesi geretince »bale âesbeddbt İki Ibo4» omesmdab* brnbtMi w 
% 10 failden alın ve kefilleri nnal tmulncah re b*ç bit bütan* bauaü fc*l«aodnn 
kendilerinden tahsil edilecektir

5— Şartname. iitn taribündam «tibam beebatma gdeHuMamm» d«ü**dt oeüh 
olup masrafı s t nl dağa takdirde mt» »ta »bnvt bâ» •**«£* t***ar4Ms»tae.

b— Stttşh iştirak adnaVt-n şw*a*tv< gdmMp «* bdböl
«asıHrahlan. başkam aâmad imit»'»b« • a?• anHMMMtda um*
muihağamaaa bas» urmalen döa «önM*

MJIM
iK t. İH)

İŞgddae «mAd babba «Ağşbıai da dbbğMMh



SORUMLU MÜDÜR 
EROL GÜLER 

SAHİBİ 
K. GÜLER- H. GÜLER

gemük

KÖRFEZ
İdare Yeri : Ali Şirin pasajı 
TEL.: 797 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı : Ergül Matbaası
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DEMOKRASİ—DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
* IJ Baştarafı Sayfa 2. de 2
» 2> o

Şimdi meclisler günlerdir. 141.- 142. maddeler » 
> düşün suçudur değildir tartışmasında. 141. - 142. § 
’ maddelerin affına karşı çıkanlar aslında banların « 
» düşünce suçu olduğunu bal gibi biliyorlar. Amaaa .. o 
> meclisler ne kadar çalışmazsa hükümetin halktan o 
> yana çıkaracağı yasalar o kadar engellenmiş ola- o 
» rak ve halkın hükümete karşı güveni sarsılacak, g 
> Dolap yine belli kişiler için döndürülüyor ama ne g 
J yapılsa boşa artık. Dolaplar halk için dönecek, bu- ® 
J nuda vatandaş anlamış durumdadır. Donkişotçuluk 8 
* oynıyanlar uyanmalıdır. 8
> ° E 8
! S
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Kendinizi Koruma Sanalını Öğrenin 

îaek-won-do 
spor salonu

Petrol-İş Yetki alamadı
Baştarafı Sayfa 1 de

sisleri İşyeri halen inşaat ha
linde olduğundan sendikalar 
işkolu Yönetmenliğinin 4 ve 
13. Sıra numarasında ya
zılı olan işlerle ilgili olarak 
istihsal yapmağa başlamadığı 
gibi bu işlerle ilgili olarakta 
işçi çalıştırmadığından Kim- 
ya-Iş şendikasının kirazlarının 
yerinde olduğuna ve Petrol- 
İş Sendikasının bu işyerinde 
Toplu İş Sözleşmesi yapma
ya yetkili olmadığına ve işve

ren Azot sanayii T.A.Ş. ye Top 
lu İş sözleşmesi yapmak üze
re çağrıda bulunmağa yetki
si olmadığına 30.3.1974 tarih 
ve 4337 Sayılı yaztmızla Pet
rol - iş Sendikası Başkanlı
ğına verilen Sendikalar Işkol- 
ları Yönetmenliğinin 4. ve 13. 
sıra numarasındaki yazılı iş
lerde faaliyet gösteren Sendi
kalara ait listenin iptaline," 
diyerek bu durumu tesbjt et
miştir.

Petrol - İş Sendikasının 
bu tutumunun bir yanlışlık 
değil oyun olduğu Kimya-İşçe 
öne sürülmüştür.

taarruza Karşı Kendinizi Korumasını öğrenin
O *9©©©0Q©990©©99999999©©©9©9G99©99©©©9©©99©©990©999©9©999©©©9999©©©09<

Belediye Haberleri
Baştarafı 1 inci Sayfada 

dilmesine karar verilmiş ve bu 
konuda hazırlıklar tamamlana
rak durum valiliğe bildirilmiş
tir. Valilik uygun gördügü 
takdirde istasyona iki doktor 
verilecektir.

TV. Sahipleri
Baştarafı 1 inci sayfada 

lerin açıklamasına göre Çar
şamba günkü Bulgaristanda 
oynanacak olan AVRUPA 
MİLLETLER kupası Grup e- 
leme maçımda Televizyonda 
seyredemiyeceklerdir.

0 O O O o 0 O O O O o o o o o o o o o o o o o

TAKSİTLE
fabrika fiatına 
halıfete 
non-woven yer döşemden

»UYUTTU
TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ

435 olan telefon numaramız 471 olarak 
değiştirilmiştir.

Sayın Müşterilerimize duyurulur.

TOSAN Kol. Şrk.

O o o o o o o o o o o o

YER DÖŞEMELERİ, MODERN KİLİMLERİ
0 -o o o ö

| üç kardeşler ticaret |
e o

»İstiklâl Cad, Ali Şirin Pasajı - Gemlik Tel. 797: 
8
*909Q©00©©09009©9©99990C9999999999009090000099990©99990909©00««Q90eaM£
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HAFTALIK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE j
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YIL : 1 SAYI : 47 FİATI 25 KURUŞ 11 MAYIS 1974 CUMARTESİ
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Belediyeye iki Kamyon Dinamitle Dalıkavı devam ediyor
İlçemiz sınırlan içinde. Kaymakam'.ığa sunulan

Toz Şeker Geldi Fıstıklı Köyünden bazı kişile
rin dinamitle balık avlandığı 
öğrenilmiştir.

yazıda özetle: Kendini bümez 
kanun yönetmelikleri tanımaz 
bazı kişilerin dinamitle Fısük-

İlçemizde bir müddet
ten beri devam eden toz şe
ker sıkıntısı Belediye ye dün 
gelen iki kamyon şekerle son 
buldu, dünden itibaren ma
halle bakkallarına dağıtılan

toz şeker, bakkallarda bu gün< 
den itibaren satılmağa bağlı
yacaktır.

C.P.H Belediye meclisi 
üyesi Sait Aydına Türk şeker 
Fab. gelen telgrafa göre Bur-
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SIRASI GELDİKÇE
EROL GÜLER

Son günlerde ilçemizi ve bir çok vatandaşımı
zı ilgilendiren bir konu, sessizce varlığını kemirip, 
kısa zamanda tamamen yok olma çabası içersindedir.

İlçemizde geçmiş senelerine kadar zeytin ve 
balık üretimi en büyük kapasitesine yükselirken, 
gittikçe azalması endişe ve kuşku verici olmuştur. 
Körfezimizde balığın yok olmasına ( bir kaç idea
list hariç ) gerek ilgili ve gerekse ilgisiz şahıslar, 
bilerek veya bilmiyerek göz yummaktadırlar.

Balık yok olma sebeplerini araştırırsak bunun 
bir çok faktörler olduğunu görürüz.

Birincisi Dlnamitçilik, İkincisi kum motor ve 
gemilerinin istedikleri kıyı şeridinden kaçak kum 
çekmesi ve ışıkla lambacılığın kontrolsüzlüğü İle 
fabrikalardan akıtılan zehirli pis yağ ve artık 
maddeleri, balığın yataklarını ve göç yolları bozup 
körfezimizi terk etmesine neden olmuştur.

Geçtiğimiz aylar içinde sanki kasitll olarak 
bu katliam daha hızlanmış, gerek basın ve gerek
se dolaylı yollardan edindiğimiz bilgilerle öğren
miş bulunmaktayız.

Mesela geçenlerde Fıstıklı köyünden bir kaç 
çıkarcı kolay para kazanma yollarını öğrenmişler, 
dinamitle devamlı balık oylanırlarken görülmüşler, 
görenlerde İlgili mercilere durumu İntikal ettir
mişler, bu şahıslar dinamitle avladıkları balıkları 
Mudanyada balıkçılık yapan balıkçı Ihsan aracılı
ğı ile Bursa Balıkçılık Şirketine satmaktadırlar.

Bu İş İlgililere İntikâl etmiştir artık ve bu 
aynı zamanda ihbar telakki edilir, önümüzdeki gün
lerde bekledim no uygulama yapılacak bu kişiler 
İçin, Devamı Son Sayfada
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dur ve Konya Fabrikalarında 
yeterli miktarda şeker stoku 
bulunduğu ve Belediyelere 
ihtiyaca kadar gönderileceği 
bildirilmiştir, yetkililerin ifade
lerine göre Fabrikalardaki 
stoklar bulunduğundan hal
kın endişeye kapılmaması bil
dirilmiştir.

Balık soyunun yok olma
sına neden olan bu davranış
lar balıkçılar arasında tepki
ye yol açmıştır. Bunun üze
rine bazı balıkçılarla Gemlik 
Su Ürünleri Kooperatifi Baş
kanlığı 6, 5, 1974 tarihinde 
konuyla ilgili bir şikayet ya
zısını Kaymakamlığa sunmuş
lardır.

.I-------------------- »-----

Belediye Meclisi Üyesi
Sait Aydm’ın Telgrafı

linin Çoban kaya ve Zabitin 
Bağı mevkilerinde dinamitle 
balık avladıkları, tutulan balık
ların Mudanyalı batık satıcısı 
ihsan aracılığıyla Bursa balık
çılık Koli. Şirk, sattıkları iddi- 
a edilmiş ve Su Ürünleri ya
sasının 19, cu maddesinin 
uygulanmasıyla bu katliamın 
önlenerek ulusal bir kaynağın 

, yok edilmemesi istenmiştir.
İlgililerin bu konuda li- 

| tizlik göstermeleri beklenmek - 
I tedir.

Belediye Meclisi üyesi, 
Su Ürünleri Kooperatifi Baş
kanı Sait Aydın 27- 4- 974 
tarihinde İlçemizde sunni şe
ker darlığı yaratılıyor diye 
Başbakana çekmiş olduğu tel
grafın cevabı dün gelmiştir.

Sait Aydının Başbakana 
çektiği telgraf ve gelen cevap 
aşağıdadır. 27- 4- 1974

Sayın Bülent Ecevit

Başbakan - Ankara

Bazı çıkar çevreleri halkı 
hükümetten küstürmek için sunni 
toz şeker buhranı yaratmaktadır
lar- CH.P Gemlik teşkilâtı da 
duruma seyirci kalmaktadır-

Gereğini arz ederim- Hür
metlerimle

Sait Aydın
CHP Belediye Meclis üyesi 

Telgrafa cevap olarak ta

devamı son sayfada

GÜNEŞTE 
ON KİŞİ

4-5 Mayıs günleri Gemlik 
Lisesi Oyun Kolunun hazır
layıp sahneye koyduğu "Gü
neşte On kişi,, adlı eser i'gryle 
izlendi.

Tüm öğrencilerin büyük 
başarı gösterdikleri oyundan 
bir sahnede Baba rolünde 
Behiç Sevim ile Kenan rolün-

T.G Ziraat Bankası 
Müdürü Haşan Akkan

Tayin Oldu
Sekiz yıldır ilçimiz T.C. 

Ziraat Bankası müdürlüğünü 
yapmakta olan. Sayın Haşan 
Akkan, Bursa İkdisadi ve Ti
cari İlimler akademisinde o- 
kuyan çocuklarının okul du
rumları için kendi isteği ile 
Bursa / TUZPAZARI Şubesine 
tayin olmuştur.

ilçemize geldiğinden be
ri faal çalışmaları ile tanınan i 
ve bilhassa su ürünleri koop. 
inin el birliği ilede Balıkçıla
rımıza geniş imkanlar tanıya
rak, Gemlikte ile defa radar
lı balıkçılık tekneleriyle adeta 1 
bir filo teşkil ettiren Haşan 
Akkana yeni görevinde başa- j 
rılar dileriz.

de Erim Düzgün görülmektedir
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İçinde yaşadığımız çağda ekonomik güç loarak «
| kendilerini dünya uluslarına kabul ettirmiş olan |
| devletlerin başında A.B.D gelmektedir. Bu güçlerin «
। Avrupadaki kanadının tanıtıcılarından biride Fede- <!
S raf Almanyadır. 3

Bugün bu süper ekonomik güçlerin kuvveti dün- | 
। yayı etkiliyecek kadar sağlamdır. Ne varki bu ka- | 
| dar dünya ekonomi ve siyasal yaşantısına ağırlı- a 

k ğını koymuş iki devletin yöneticilerinin siyaset ah- $ 
® lâkı ekonomik güçleri gibi bir benzerlik taşıma- Z 

, , $ । maktadır. |
Son günlerin daha doğrusu haftanın olayı bu- 4 

K nu en güzel şekilde kanıtlamıştır. Federal Alman- 3 
g ya'nın eski Başbakanı Willy Brandt’ın görevinden « 
| istifa etmesi olayı, gözlerin Amerika Birleşik Dev- a 

K tezleri Başkanı Nixon’a çevrilmesine neden oldu. v 
IWilly Brandt'ın dört yıldır danışmanlığını yap- « 

tığı G. Guillaume ın Doğu Alman casusu olduğunun ı 
ortaya çıkması ve kesinlik kazanması sevilen Fe- « 
deral Alman Başbakanının istifa etmesine yetmişti, 

g Zanlı bir kişiyle çalışması devlet sırlarının İstemi- 
Iyerekte olsa karşı gruba geçmesinde tek sorumlu X 

kendini hissetmesiydi gerekçe. 4
Öte yandan aylardır A.B.D lerin çeşitli olayla- | 

ra neden olan ve Watarget olayıyla ortaya çıkan 1 
karşı partinin seçim çalışmalarını devletin güven- 1 
iik kuvvetlerine casusluk yaptırak dinleten, bir z 
yandanda vergi kaçakçılığına adı karışan, olayları 4 
örtmek için rüşvetle adam satın aldığı kanıtlanan ! 
Nixon’ın tutumu ve tüm suçlanmalar karşısında 4 

» daha da süper dev bir ülkeye hükmetme sevdasını 1 
v acıyarak dünya kamu oyu dikkatle İzlemektedir.

Bu iki politikacı örneğinden ders çıkarmak ta- ] 
| bitki gereklidir. Wllly Brandt'ın politik ahlâkı ve j 
v Nixon'ın ulusunun onurunu lekeleme pahasına po- < 
K İttik ahlâktan uzaklaşması kişilerdeki özelllklerlde zj 
t ortaya koyabiliyor. Kendi bireysel ve sınıfsal çı- 1 
t karlarını ulusal çıkarlardan üstün tutan Nlxon'la 

ulusal çıkarları bireysel çıkarlardan daha üstün tu-
K tan Wllly Brandt'ı görüyoruz. Ve hemen Nixon öf- 
i neklerinln kendi siyasal tarlhlmlzdede yaşamış ol- 
t duğunu anımsıyarak utanıyoruz.

şiir köşesi
ULUSLARARASI 

TİCARET MERKEZİ
MOSKOVA DA
KURULACAK

Amerikanın tanınmış 
petrolcülerinden olan Dr. 
Hammes’in başkanlığında 
bir Occidental Petroleum 
firması heyeti, Moskovanın 
uluslararası Ticaret merke
zi olması için, Sovyetler 
Birliği ile bir ön anlaşma 
imzalamıştır.

Ticaret Merkezinin in
şası için 110 milyon dolar 
harcanacak birbuçuk yılda 
inşaatı tamamlanacaktır.

Projeyi bütün Ameri
kan Bankaları finanse ede
ceklerdir.

Case Manhatten Bank 
ile Amerikan ihracat ve İtha
lat Bankaları, kurulacak bu 
koneorsiyuma 36 şar milyon 
dolarla katılacaklardır. Ge
riye kalan sermayenin 8 
milyon doları Sovyetler 
Birliğince ve 30 milyon do
landa Sovyetler birliğini iş
çi ve mahalli malzeme te
mini karşılığında karşılan
mış olacaktır-

Uluslararası ticaret 
merkezi binası 20 - 25 katlı 
olacak, büro, işyeri ve a- 
partman bloklarını ihtiva 
edecektir.
Case Manhatten Bankası, 
Occidental Petroleum fir
ması bu yeni projeye bü
yük önem vermektedir. Dr, 
Hammer bu projenin biran 
evvel tahakkuku için bü
yük gayret sarfetmektedir.

Anadolu Çocuğunun anası 
Benim anamsm sen. 
Parçamsm, 
Benim parçam. 
Kalbin benim için vurur anam 
Kalbin benim için durur anam 
Sen bu toprağın anasısın anam 
Sen şu ağacin yaprağısın anam 
Sen Anadolu toprağısın anam. 
Anam Anadolu 
Anam Türkiye
Anam, Anadolu ve Tür ki yenin üstünde 
dalgalanan bayrak
Anam bu bayrağın altında yatan toprak

\ Jsmail ‘Bayraktar
Karacaali Köyü

Analar bu çocukları nasıl güldürüyorsunuz
Nasıl yaz gökleri gibi böyle
Burgun sular iyi çağlar gibi
Kulaklarına neler fısıldıyorsunuz

Ne öğütler veriyorsunuz
Analar bu çocukları nasıl güldürüyorsunuz

Bir çocuk koşuyor ardından çocuklar koşuyor biri 
daha koşuyor

San at kuyruğu saçlar kırmızı Kordeleler benekli morlar

Bj etekleri nasıl biçiyorsunuz analar
Bu gömlekleri nasıl dikiyorsunuz
Analar bu çocukları nasıl giydiriyorsunuz
Nasıl büyütüyorsunuz nasıl şaşıyorum şaşıyorum

0 eti o sütü nerden buluyorsunuz
Memelerinizi gür tutuyorsunuz

Bir top sıçrıyor ardından bir çocuk bir çocuk daha
Gücümüze güçler katıyorsunuz

Analar utandırıyorsunuz
Çağı utandırıyorsunuz çağdaşı utandırıyorsunuz

ARİF DAMAR
Varlıktan
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İDRİS YAVUZ |
İLKÖĞRETİM MÜDÜRÜ 9

Dünyadaki her güzel şey bir annedir eseri- 9 
dir. (Atatürk) 9

Anneler Günü, Amerika’nın Filâdelfiye şehrin a 
de dünyaya gelen JRİVAS isminde bir kızın bulu- a 
şudur. Yetişkin bir çağda annesini kaybeden Jri- S 
vas’ın içine büyük ve unutulmaz bir acı çökmüş, « 
tamamen yanlız kalmış ve günlerce gözyaşı dökmüş. | 
Bu içli kızın önderliği ile 1907 yılından itiberen 4 
Amerikada ANNELER. GÜNÜ kutlanmaktadır.

Bizde de 1955 yılında Türk Kadınlar Birliği X 
Genel Merkezinin yardımı ile her yıl Mayıs ayının | 
2. inci pazar günü ANNELER GÜNÜ olarak ka- | 
bul edilmiş ve kutlanmaya başlanmıştır.

Yarın (12 Mayıs 1974 Pazar) Anneler Günüdür. |
Anne, yeryüzündeki varlıkların en büyüğü, en | 

önemlisi, yeri doldurulamayacak müstesna bir ki- | 
sidir. Annelerin tek düşüncesi, tek emeli ve tek ü- a 

midi ciğer paresi olan yavrularının sıhhati ve is- 4 
tikbalidir. Uyu m ayıp uyutan, yemeyip yediren, « 
giymeyip giydiren, zevkini ve sevincini yavrusun- y 
da arayan, Allahtan sonra gelen, tek varlık ANNE- <8 
DİR. “ Cennet annelerin ayakları altındadır, sözü a 
annenin değerini belirten en veciz sözdür. â

Bu emsalsiz varlıklara her devirde ve her mil- S 
lette ayn ayrı mevkiler verilmiştir. Madam dö « 
Lambert kadınlar işin şöyle diyor: «
Afrikada kadın sahibinin kölesidir. Şarkta, kolaylıkla ? 
kaybolacak bir pırlanta gibi kapalı tutulur. Mos- | 
kovada talihsiz bir arkadaştır, zaman zaman dö- | 
vülür. Ingilterede eşit haklara sahiptir, saygı görür, 3 
Polanyada erkeğe kumanda eder, Fransada kadın S 
bir maşukadır. 9

Türk Milletinin tarihinde kadın, devlet sorum- < 
luluğunu erkeği ile beraber yüklenmiş olan bir kim- ı 
sedir. îslâmiyette kadın, cemiyete mücahit yetişti- | 
ren, at üstünde harbe katılan bir cengaverdir. Te- 4 
settür, tam ve mutlak anlamda kapanmak olsaydı | 
İslam kadını ata binip harbe gidemezdi. Tesettür, « 
kanının tahrik unsuru olmaması demektir. «

Anamız, bacımız ve eşimiz olan kadına gere- ? 
ken değeri vermek, sevmek ve saymak insanlık va- x 
zifemizin ilki ve en önemlisidir. Çünkü varlığımı- a 

zı ONA borçluyuz. Onun sıcak göğsünde duyduğu- 1 
muz huzur, onun bakışlarındaki şcvkat, onun yav- < 
rum derken gözlerini yaşartan sevgisi ölçüsüz ve < 
•onsuzdur. «

Her işimizde, hareketimizde ve yaşayışımızda x 
ferzlere karşı en büyük sevgi ve alâkayı gösteren X 
bizlerin ailesine, milletine ve vatanına yararlı, ha- a 

yırlı birer insan olarak yetişmemizde emekleri sa- « 
yılamıyaeak kadar çok olan annelerimiz için ne 1 
yapsak azdır. Annemiz, başımıza en kıymetli bir 1 
taç, sevgisi ile kalplerimizde bir taht ve şevkati x 
ile ruhlarımızda sönmeyen ilahi bir aşktır. Anne a- 1 
ilenin en önemli bir ferdidir. Annesiz yuva yıkıl- 1

Devamı Son Sayfada 1

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden İlân
Dosya No. 
1974/222

Davacı Armutlu Nahiyesinden Fatma Kaçar Vekili Av. Halil Seymen tarafından 
davalılar Hâzineye izafeten Mal Müdürlüğü ve Armutlu Belediye Başkanlığına iza
feten Belediye Başkanlığı aleyhine açılan tesçil davasında:

1- Armutlu Nahiyesi Yılandar Mevkiinde Kain Doğusu, Batısı Kuzeye ve Hakkı 
Günder Güneyi yeni açılan yol ile çevrili 5000 lira kıymetindeki Zeytinlik

2- Armutlu Nahiyesinin Yılandar Mevkiinde Kain Doğusu Adnan Batısı Hakkı 
Gönder Güneyi Yaşar ve Kuzeyi yeni açılan yol ile çevrili 5000 lira değerindeki 
zeytinlik’ in Fatma Kaçar adına tapuya tescili istendiğinden bu gayrimenkuller üze
rinde hak iddia edenler varsa üç ay içersinde Asliye Hukuk Mahkememizin 1974/222 
esas sayılı Dosyasına müracaatları ilan olunur.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden İlân
Dosya No, 974/227

Gemlik Fıstıklı köyünden Ali Ege vekili Avukat Mehmet Nalbantoğlu tarafın
dan Gemlik Fıstıklı köyünün :

I .- Yayla mevkiinde kain Ömer Ege, Hulusar Arıkan Osman Ege ile çevrili.
2 .- Yayla mevkiinde kain Osman Ege, Ömer Ege, Mükerrem Erhan ile çevrili.
3 .- Yayla mevkiinde kain Osman Ege, Mükerrem Erhan, Mehmet Karatas Galip 

Turan ile çevrili.
4 .-Yayla mevkiinde kain Emine Taşkıran, Yusuf Erhan, Nı\ri Turan, Vahit Er

han' ile •çevrili-.'
5 .- Bayıryolu Göztepe mevkiinde kain yol, Kamil, İbrahim İlhan, Fatma Barbo- 

ros ile. çevrili.
6 .-Mandıra mevkiinde kain Sabri Erhan, Muhsin Eren, Osman Ege, dere ile çevrili
7 .- Yalı yolu mevkiinde kain Ömer Ege, yol, Osman Ege, Bahattin Özer ile 

çevrili.
8 .- Köy içi mevki nle kain Mahmut Ünal, Hüseyin Yılmaz, Selahattin Aydar 

ile çevrili,
9 - Kayacık mevkiinde kain Halil Barboros, Zeki Artan, Terfik Yalman ile çevrili.
10 .- Bayır yolu mekkiinde kain Veliye Çetin, Mustafa Bilgiç, yol. Zeki Ertan 

ile çevrili 10 parça gayrimenkulun senetsizden tapuya tescili talep ve dava edildi
ğinden iş bu gayrimenkul üzerinde başkaca mülkiyet iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden itibaren üç ay içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları te- 
minen ilan olunur.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden İlân
Dosya No
1974/205

Davacılar Karacali köyünden Rcbii Andan Yılmaz Tufan vekilleri Avukat Halil 
Seymen tarafından Davalılar Hâzineye izafeten Gemlik Mal Müdürlüğü ile karaçalı 
köyüne izafeten Köy Muhtarlığı aleyhine açılan tescil devasında:

Karacali Köyünün Ova mevkiinde Doğusu Zekiye Uçar Batısı Server Kuzeyi 
Mehmet Ceylan Güneyi Yol ile çevrili 5000 lira kıymetindeki zeytinlik

2 - Karacali Köyü köy içi mevkiinde kain Doğusu Yol Batısı Eyüp Cezayir Ku
zeyi Süleyman Çoban Güneyi Nuri ile çevrili arsanın Davacılar \ ekili Müvekillen 
Rebii Adnan Tugan ile Yılmaz Tufan Adlarına Tescilini istemekle bu gaynmenkul- 
ler üzerinde başkaca hak iddia edenler varsa üç ay içersinde Asliye Hukuk Hakim
liğinin 1974/205 Esas sayılı Dosyasına müracaatları ilan olunur.

Yarin ANNELER günüdür Küçük bir hediyeniz sevindirecektir.
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o

Sayfa 3 ün devamı o
mış demektir. Annenin görevi ağır olduğu kadar 3 
da zevklidir. Evin düzeni, çocukların ve eşinin ba- o 
kimi için gece gündüz didinen, koşan, yorulan an- ® 
nenin bütün zevki ve arzusu, çocuklarında ve eşin- ® 
de güleryüz görmekdir. 3

Evlât olarak en kıymetli varlıkları olduğumuz 3 
annemizin değerini, varlığını ve büyüklüğünü dü- 3 
şünerek onların kalplerini kırmıyalım. öf bile de- o 
miyelim. Cennet anaların ayakları altındadır, sözü- o 
nü unutmayalım. Az da olsa alacağımız küçük bir O 
hediyenin, onları ne kadar memnun edeceğini unut- ® 
mayalım. Anne, bugün senin günün, diyerek ku- 3 
cuklamak, O’nun gözlerinin yaşarmasına, hayatı- 3 
nm en büyük hazzını duymasına kâfidir. ©

Bir Fransız yazarı kadını şöyle tarif ediyor : o
Güzellikleri dolayisiyle GÜZELLİK KAYNAĞA. 3 

Nesillerinin çoğalmasına hizmet ettiklerinden HA- 3 
YAT KAYNAĞI. Çocuklarının ilk yetiştiricisi ol- © 
malan bakımından EĞtTtM KAYNAĞI. Her tür- o 
lü sıkıntıya katlandıklarından SABIR KAYNAĞI. O 
Hastalara yardıma koştuklarından MERHAMET 0 
VE ÜMİT KAYNAĞI. g
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Sayfa 1 den devam

Balık neslinin yok ol
masına üç be; çıkar için 
uğraşan bu şahıslar çok sı
kı kontrol edilmelidirler.

Kum motorları ve Kum 
gemilerinin durumu do ay
nı değilmi sanki sahilin is
tedikleri yerlerinden aldık
ları binlerce tonluk kaçak 
kumlarla, deniz zeminini 
köstebek yuvasına çevire
rek ne yuva bırakıyorlar 
ne de balıkçılara voli yeri.

Zamanlarda sahildeki 
kumlar bu çukurlara dolup 
sahilin de görünümünüde 
bozuyor.

Yine geçtiğimiz ay i- 
çersinde 5 kum motoru ka- 
çak kum doldururlarken ya
kalanıp kanuni işleme nok
san tabi tutulup, cüzi mik
tarda para cezasıyla ser
best bırakılmaları da ka
nunsuz ve görevsizliktir. Ko
nuya eğilen ! balıkçılarımız 
bu karar karşısında üzüntü 

duymaktadırlar.
Yakalanan kum motor

larındaki kum bedeli aska- 
20 -25 bin TL. arasındadır, 
ceza olarak uygulanan ise 
cüzi bir miktardır, kum iş
letmeciliği aslında Taş o- 
cakları Nizamnamesine ta
bi olup bu kararname 2492 
sayı 6. 6 1934 tarihinde yü
rürlüğe konulmuştur. 30 
maddesinde de aynen şöyle 
der. Herkim hâzineye ve 
halka ait yerleden kanun
suz kum çekerse 5 Osmanlı 
Lirası ile yakalanan malı 
müzayede yolu ile satılıp 
hâzineye irad kaydolunur 
der işti bizde bu uygulama 
tam tatbik edilmeyip yarım 
bırakılıyor.

Lambacıiık ve ışıkçılık
ta balıkçılığımıza indirilen 
en büyük darbelerden biri
dir. Yine 1380 sayılı su ü- 
rünleri kanununa göre gece 
Lamba ile balıkçılık 8000 

mumluk lamba ile serbestir 
der, bunun kontrolü müm
kün olmadığından, bizim 
balıkçılarımız, sorunun so
nunu düşünmeden hareket 
ederek yüksek Voltajlı lam
balarla, hatta denizin de
rinliklerine kadar lamba 
salacak İşi kökünden bitir
mek istemektedirler, işin 
sonu §b/r kaç sene sonra 
nereye varacağı apaçık 
meydandadır.

Gelişmiş ülkelerin ço
ğunda balıkçılık halkın baş
lıca geçim kaynağı olduğu 
gibi başlıca |et ihtiyacını 
gideren bir besin maddesi
dir bizde ise bir Lüks ha
line geldi artık.

Yukarıda saydığımız bu 
faktörlerle daha ilaveler 
yapabiliriz. Bu konuda bi
linçli hareket ederek ba
lıkçılığı dolaylı yollarla yok 
etmiğe çalışanlarlada mü
cadele edelim.

KONGRE İLÂNI
G.Y.T.T.D. BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimiz 21. 5. 1974 Salı günü saat 21 de derne-

Gerekli Çoğunluk sağlanamassa on 
ve yerde yapılacaktır. Üyelerimize 

GÜNDEM

1 - Atatürke saygı duruşu ve
2 - Yönetim kurulunun teklifi 
3- Kapanış.

gün sonra aynı saat 
duyurulur.

açılış

Sait Aydın’ın Telgrafı
Baştarafı Sayfa 1 de

DUYURU

ve 
za 
y»

SAİT AYDIN
Gemlik Be!- Mec-
Sayın Başbakana 

nisan 1974 tarihli

üyesi
mugalap

telgrafını*
cevaptır Stop Burdur ve Kon* 
fabrikalarımızda yeterli mik-

TELEFON
DEĞİŞİKLİĞİ
435 olan numa

ramız 471 olarak 
değiştirilmiştir.

Sayın müşteri
lerimize duyurulur.

tarda kristal şeker stop mevcut 
olup yükleme kapasitelide artı* 
almıştır. Stop Gemlik Belediyesi
nin ihtiyacını karşılamak üzere 
adı geçen fabrikamıza acele mü* 
racaat etmesini rica

TÜRK SEKER FAB. GEN. MOD.

TOSAN KOLL. ŞRK.
MEHMET YAŞAR VE ORT.

Yarın ANNELER günü

MARMARA KÖRFEZİMİN

OTEL ŞİRİN

IOÎEL ŞIRIN’de Bulacaksınız

TEL.: 24 — Gemlik

HER AİLENİN EVİNDEKİ 
HUZUR ve RAHATLIĞI
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indik ve Spor Bayramı 
arın Ulusça Küfleniyor

turist akım

19 Mayıs Gençlik ve 

Spor Bayramının 55. yılı ya
hu törenlerle kutlanacaktır.

İlçemiz Orta dereceli 

okulları sporatif hazırlıklarını 
Çarşamba ve Cuma günleri 
yaptıkları genel provalar ile 
tamamlamışlardır.

Hava
Şehitleri 
inildi
15 Mayıs 1974 Çarşam

ba günü ilçemizde Hava Şe
hitleri yapılan törenle anılmış
tır.

Saat 10.40 ta İlk ve or 
ta dereceli okulların son sınıf 
öğrencilerinin tören alanında 

yerlerini almalarından sonra 
protokola ait kişiler Atatürk 
Anıtına çelenk koymuş ve say 

0ı duruşunda bulunmuşlardır.
öğretmen Mevlut Aksoy' 

un günün önemini belirten 
konuşması ve askeri manga
lın Hava Şehitleri adına üç 

el ateş etmeleriyle tören son 
bulmuştur.
t -........  ■ • ' ,

"J’EPSİ”
Gemlik Yüksek öğrenim 

Öğrencileri Derneği yararına 

teninmiş oyun topluluğu olan 
AYFER FERAY Tiyatrosu „Pep 
si" adlı oyununu Gemlikli 
sanat severlere 22 Mayıs gü
nü saat 2.30 da ve 21.00 de 
Şirin Sinemasında sunacaktır.

Oyun biletleri 10 TL. 7.60 
ÎL- 5 TL olarak saptanmış 

olup, Ö. Y. T. T. Derneğinde 
Mtılmaktadır.

Sahadaki tören saat 9.00 
da Kaymakam, Garnizon Ko
mutanı, Belediye Başkanı, Li
se, Kız Enstitüsü ilköğretim 

Müdürünün halkın ve öğ
rencilerin bayramını kutladık
tan sonra, İstiklâl'< Marşı söy
lenecek Kaymakam Namık 
Kahvecioğlu açılış konuşması 
yapacak, daha sonra ise Lise 
Müd. Mehmet Çalım günün

köy 
defilesi

Küçük Kumla Köyü ge
zici Kadın Kurs Öğrencileri 
Şükrü Alemdar İlkokulunda 
kendi el uğraşılarıyla meyda

na getirdikleri giysilerin defi
lesini yaptılar.
Kurs öğretmeni Nigar Yeni- 
dikici ve öğrencilerinin çalış
maları izleyicilerce taktirle kar
şılandı.

11 Mayıs günü Şükrü A- 
lemdar İlkokulu salonunda 
Kaymakam Namık 'Kahveci

oğlu. Millioğitim. Md. Nejat 
Tezcan, Gemlik Kız Enstitüsü 
Müd. Yıldız Şiretoğlu ve ö- 
bür konukların hazır bulun
duğu defilede 42 parça giy
si tanıtıldı.

Bahar geliyor • Yaban 
gülü - Beni Unutma - Çağla- 
Pernbe Ufuklar - Rüya- Meh
tabı Seyredelim - Sarayhm- 
Gol desin - Kumlalım adlı 
yiysiîerin dikkati çektiği defi
lenin mankenliklerini Küçük 
Kumla G. K. Kurs Öğrencile
ri ve konuk Katırlı- Hamidiye 
Narlı Köyü G. K. K. Öğren
cileri yaptılar. Bu arada pija
maları tanıtan erkek manken 

anlamını belirten bir konuş
ma yapacaktır.

Öğrencilerin şiirleri, geçit 
resmi, cimnastik hareketleri, 
spor gösterileri sonunda foklör 

gösterileri yer alacaktır.
Sahaya giriş ücretli ola

cak ve toplanan gelirler. T.Ha- 
va Kuvvetleri ve Türk Deniz 

Kuvvetleri vakfın? gönderile
cektir.

Yılmaz Güler ve İsmail Taş- 

kıran kızlar kadar ilgiyle kar

şılandı ve alkış topladı.

Defilede çocuk giysileri 
mutfak önlükleri, Plaj giysile
ri, pantolonlar, basit elbiseler 
gecelik ve sabahlıklar tanıtıl
dı.

Köylerimize bu tür ça
lışmaların girmesi ilgiyle kar

şılanmıştır.

Defilece giysiler sunan kü
çük bir manken görülüyor

Resim Sergisi
GemKk Lisesi öğrenuta 

rin harrtamıs olduktan resim 
sergisi 19 Mayıs Pazar gûnû 
saat 9. 00 da Gemlik Halk 
Kütüphanesi Salonunda aç»- 
lacaktır.

Havaların ısınmasıyla Av 

rupa'dan yurdumuza turist al

kımı başlamıştır.
15 Mayıs çarşamba günü 

saat 7.00 de Limanımıza RE- 
NAİSSANCE (Rönesans) adlı 

turist gemisiyle 500 yabancı 

turist gelmiş ve otobüslerle 

Bursa-iznik dolaylarını gezmiş

lerdir.

Limanımıza gelen RENAİSSANSE adlı turist 
gemisinden inen turistler görülüyor

DÜŞÜN SUÇLARININ AFFI İÇİN 
CUMHURBAŞKANINA TEL YAĞIYOR

CHP - MSP Koalisyon Hükümetinin protokolünde 
yer alan düşünce suçlannın af edilmesinin Millet Medi 
sinden geçtikten sonra Cumhuriyet Senatosunda muha 
lefetin çoğunluyîa kabul edilmemesi ve yine Millet Mec 
lisinde görüşüldüğü sırada 20 MSP fi millet vekilinin 
muhalefet tarafında oy kullanması üzerine çrkmıyan 
düşünce suçlan af yasasını. Cumhurbaşkanı Sayın Fahri 
Korutürk tarafından veto edileceği sanılmaktadır.

Bu konuda yurdun çeşitli il ve ifçeterirden Cum 
hurbaşkanma tel çekilmektedir. Öğrenildiğine göre ilçe- I 
mizden de elinin üzerinde tel çekimişâr. Aynca oazere 
mizinde Cumhurbaşkanına çektiği te sövtedr.

Cumhurbaşkanı Yüksek Makarmna
Ankara

Yüce mecfissmrâden çAanün af yasasmm düşün 
suçlar m içme atmaması Türk demokrasisiniR tasKasma- 
sma Anayasammn özüne, insan hak ve ÛLOuAAtimı 
tere düşmektedir.

Bu durumun yüksek tasrfi&nizce bitindağine ve A- 
nayasai hakkına otan \etcvu «ygubyacağmea tnanRavuz.

G. Körfez Gamaai

Fransadan hareket eden 

Renaissance adlı Turist gemisi 
Türkiye'de ilk uğradığı Liman 

Gemlik olmuştur Ayni gün 

Limanımızdan ayrılan gemi 
İstanbul'a uğrayıp oradanda 

Rusyaya gidecektir.
Önümüzdeki günlerde de 

yeni turist gruplarının geleceği 

öğrenilmiştir.
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25 Ocak 1974 günü yüz gün «üren bunalıma 
CHP. MSP anlaşması bir çözüm getirmişti. Ve o
gün iki parti lideri arasında imzalanan protokol 
Ma kurulacak hükümetin yapacağı çalışmalar sap
tanmıştır Bu protokol bir çeşit ikili anlaşmayı an- 
diriyordu. Kim anlaşmaya uymazsa oyun bitecekti.

ı Bir bakına bu yanaşma Zoraki Nikâhtı. Damat 
üsteliyor galin kaçıyordu. Vüz görümlüğü verme* 
den kendini göstermiyen gelin* damattan armağa
nını alınca yüzünü gösterir ve imzayı basar.

Ecevit imzalanan protokolde bir çok ödünler 
verdi ama gittikçe bir batağa saplanan demokra* 

> ’ siyi kurtarmak, hiç olmazsa bazı yönlerle ileri atı
lınlar yapmak için göz yummuşttu ödünlere.

Bu bağlılık uzun sürmez diyenler çıktı. Çalış* 
’ malar başladı. Büyük sorumluluklar altına girildi. 
! Bazı hatalarda yapıldı. Ecevit sessizdi ve bekliyor

du. Bir sınav veriliyordu bu sınavın seyircisi çok
tu. Oyun başlamıştı artık çekilmek hemde baştan 
yok olmaktı. Ama ne olursa olsun oyuna devam e- 

’ dilecekti.
Protokolün en önemli maddeleri 14 ve 16. 

; maddelerdi ve özgürlüklerle ilgiliydi. Protokole iki 
! tarafta uyacağına kamu önünde söz vermişti. Bir 

bakıma protokol kurulacak hükümetin güvencesiy- 
' di. Öyleyse sorun kalmıyordu. 14. madde şöyle : 
; ((Toplumda iç barışı yeniden kurmak amacıyla dü

şünce ve inanç suçlarını içine alan bir genel af i- 
le orman suçlarına ilişkin af derhal çıkarılacak.» 
16. madde ise ((Hak ve hürriyetlerde demokratik

temlik Sulh Hukuk Hakimliği 
Satış Memurluğundun İlan

Dosya No : 1974/5

Um ur bey Köyünden Oktay Gürsoy Vekili Avukat Mehmet Nalbantoğlu tarafa I 
dan Davalılar Türkan Gürsoy, Şenay Gürsoy* Tuncay Gürsoy, Turgut Gürsoy, tl I 
ker Gürsoy, Nilüfer Gürsoy, Meliha Gürsoy ve Meral Gürsoy aleyhine açılan izale 
yi şuu davası sonunda .*

Muris Osman Gürsoy d an Varislere intikal eden gayri menkulün satılarak şuyum 
izalesi istenmekle yapılan açık duruşma sonunda verilen Sulh Hukuk Hakimliğini 

8.4.1974 Tarih ve 1973/252 esas 1974/90 karar sayılı ilan kesinleşmekle Davacı Veki 
Satışı talep etmiştir.

SATIŞI ÎSTENEN GAYRİMENKUL :

Tapunun 7.9.1970 Tarih Sahife 310 Kütük 4 pafta 34 ada 122 Parsel 4 de ka 
Hamidiye Mahallesi Dere kenarı Mevkiinde 2240 Metre Kare Miktarında BEŞ Bt 

Lira Kıymetindeki Tarla Aşağıdaki şartlar gereğince satılacaktır.

anlayışa uymıyan kısıntılar kanunlarımızdan çıka
rılarak, basın Özgünlüğü bütün yönleriyle temi
nat altında tutulacaktır.»

14. maddede af tasarısı muhalefetin karşı oy
larına rahmen millet meclisinden CHP-MSP oyla
rıyla geçmiş, Cumhuriyet Senatosunda çoğunluk 
muhalefette olduğundan hükümetin tazarısı engel-

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 20. 6. 1974 Perşembe günü saat 10,00 dan 10.15 şe kadar Gemlik Beledi? I 

Müzayede salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilffi ı 
kıymetin %75 ni ve rüchanh alacaklılar varsa alacakları meçmuunu ve satış ma-1? 
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar- 1 
tiranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 3. 7. 1974 Çarşamba günü aynı yer ve ayE I 
saat 10,00-10,15 te ikinci artırmaya çıkarılaeakdır. Bu artırmada da rüçhanlı alacak I 
larm alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pf 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâz:i 
dır Satış peşin para iledir, alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliyı 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bel 
delinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-f-) bu gayrimenkul üzerindri 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbt‘ 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâğzımdır; aksi takdirde hakları tapa sicili ile sr 
bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

kez MSP İllerin tümünün evet dediği yasa önerisi 
bu kez 20 MSP linin muhalefet tarafına geçmesiy
le istenilen şekil çıkmadı.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflâs Ki 
uununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan V 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesai tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadc 
kendilerinden tahsil edilecektir.

Ne denir bu MSP tilerin tutumuna bilmem... 
Meclisteki ilk toplantıda evet diyen sonra -satı
larak- hayır diyen, beş vakit namaz kılan verdiği 
sözü tutmıyan sözde müslümanlara] Bir insanın ka
fası boşsa mutlaka miydeyl doldurmak ister. Miy- 
deyle uğraşanlardan ancak bu kadar beklenir. E* 
cevlt’in sessizliği ve bekleyiş ileride oynanacak 
oyunlar içindi. Ve şimdi Ecevit’ln değişiyle «Tutu
nulan dal çürük çıktı» çatırdısı duyulan daldan 
yarar beklemek boşunadır. Bu yolculuk buraya dek 
türdü Böylece gerçek bozguncuları halkta öğrendi.

Devamı Sayfa 6 da

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

6— Satışa iştirak adenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul eteu'
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1974/5 sayılı dosya
nurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(te. îf. K 126)

16.51974

(+) ilgililer tâbirine irtifak hakkı «ahipleri de dahildir.

numarasiyle
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şiir köşesi
GELECEK
GÜNLER

—Bugünün gençlerine—

(Tevfîk FİKRET'ten)

Gelecek günler senin, 
taptaze günler, ayLnîtk günler 
zaten ne var ne »ok senin değil ini ki? 
Ey, umudun ak yüzü 
aynan karcında, bak i;te> 
Sabahlı bir gök, lekesiz, süt gibi, 
titreyen kucağını aç m 4, seni bekler, 
haydi durma, davran! 
insanların gözü sende, ey fan yeri, 
ey cıvıl cıvıl yaşamayla doğan, 
sensin umudu günümüzün, 
alnında yeni bir yıldızla, 
—yok, yıldızla değil — 
alnında bir güneşle doğ ufuklara, 
geçmiş bütün acı yıllar gömülsün karanlıklara 
bir saati bile gelmesin geri- 
Bir daha yaşanmasın o cehennem. 
yurdun var senin cennet gibi güzel: 
Şu gördüğün kız bil bakalım kim, 
zümrüt gibi bakan, inci gibi gülen? 
0 işte yurdun senin.
Alçak bir göz o nazlı yüze
—Tann esirgesin— 
şöyle bir yan baksa- 
dayanabilir misin?
Şu ak sakalın tertemiz, güneşli, dik alnına, 
kirli bir el şöyle dursun, 
bir yabancı el uzansa, 
için götürür mü ki?
Razı olur musun, bu mezarı 
bir serseri taşa tutsun?
İçin götürmeyi razı olmazsın, bilirim, 
vatanın kutsal bir parçasıdır 
o mezar, o dik alın.
Vatan yükselecek omuzları üstünde 
arı gibi çalışan insanların- 
Bütün umut şimdi sizde.
Ne var ne yok her şey sizin, 
vatan da sizin, şan da, şeref de. 
Ama sunu çıkarmayın aklınızdan' 
Zaman arkanızdan geliyor 
güvenli/ fok, ağır adımlarla* 
0 her şeyi arayan, aradığını bulan, 
o hem önde koşan, hem arkadan gelenin 
bir gün azarını işitip kızaracaksa yüzümüz, 
yuf olsun bizel 
Yukarda ne demiştim sana, 
«gelecek günler senin» demiştim, 
alkışlamıştın beni.

devamı sayfa 6 da

Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği 
Satış Memurluğundan İlan

Dosya No : 1974/6*

Umurbey Köyünden Oktay Gürsoy Vekili Avukat Mehmet Nalbantoğlu tarafın
dan Davalılar Türkan Gürsoy, Şenay Gürsoy, Tuncay Gürsoy, Turgut Gürsoy, Ül
ker Gürsoy, Nilüfer Gürsoy, Meliha Gürsoy ve Merai Gürsoy aleyhine açılan izale
yi şuu davası sonunda :

Muris Osman Gürspydan Varislere intikal eden gayrimenkulun satılarak şuyuun 
izalesi istenmekle yapılan açık duruşma sonunda verilen Sulh Hukuk Hakimliğinin 
8.4.1974 Tarih vc 1973/254 esas 1974/91 karar sayılı ilan kesinleşmekle Davacı Vekili 
satışı talep etmiştir.

satişi İsteyen gayrimenkul :
Tapunun 7.9.1970 Tarih Sahife 359 Kü.4 pafta 34 Parsel 4 ve 124 ada-da 

kain Hamidiye Mahallesi altıntaş Mevkiinde 1534 Metre Kare miktarında onbeşbin 
Lira Kıymetinde Tarla Aşağıdaki şartlar gereğince satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 20. 6. 1974 günü Perşembe saat 10.30 dan 10.45 şe kadar Gemlik Belediye 
Müzayede salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen? 
kıymetin %75 ni ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları meçmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 3. 7. 1974 Çarşamba günü aynı yer ve aynı 
saat 10.30-10^45 te ikinci artırmaya çıkarılacakdır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklı 
ların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzım
dır Satış peşin para iledir, alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be
delinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (4~) bu', gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâğzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sa
bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflâs Ka 
nununun İ33. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— Satışa iştirak adenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatına kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1974/6 sayılı dosya numarasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

16.5.1974

(îc. If. K. 126)

( + ) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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gençliğin gücü
KADRİ GÜLER

Yarın 19 Mayıs 1974 Ulusça bir bayramı kut* 
layacağız. Bu bayram bir büyük önderin gençliğe 
inanı ve güveninin belirtisinden doğmuştur. O bü
yük insan, o devrimci ruh kurmuş olduğu Cumhu
riyetin gerçek koruyucusu gençlik olduğunu biliyor 
ve” Ey Türk Gençliği, Birinci ödevin, Türk ba
ğımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, sonsuz değin, ko
rumak ve savunmaktır, ’* diyordu.

Evet M. Kemal Atatürk Türk Gençliğine o 
denli inanıyor ve güveniyorduk!; bunu Kurtuluş Sa
vaşı başlamadan öncede, Kurtuluş Savaşı içinde de 
Cumhuriyeti kurduktan sonrada birçok kez çe
şitli konuşma ve söylevleriyle belirtmiştir.

24 Mayıs 1918 de yazar R. Eşref Onaydın'a 
surduğu bir fotorafına şöyle yazar: ’» Her şeye 
rahman muhakkak bir ışığa doğru koşmalıyız. Ben 
de bu imanı yaşatan kuvvet yalnız kutsal memle
ket ve ulus hakkmdaki desteksiz sevgim değil bu
günün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları 
içinde sırf vatan ve gerçekçilik seviyesiyle ışık 
serpmeğe ve aramağa çalışan bir gençlik gördü- 
ğümdendir. ” der. Yine 26 Mart 1937 yılında Bur
salI öğrencilerin düzenledikleri Uludağ gecesinde 
yaptığı konuşmada şöyle diyerek gençliğe inancını 
belirtir. ♦’ Sîzler yeni Türkiyenin genç evlâtları, 
yorulsanız bile beni izleyeceksiniz. Ben bu akşam 
buraya yalnız bunu anlatmak için gelmiş bulunu
yorum. Dinlenmemek üzere yürümeğe karar verenler 
asla yorulmazlar. Türk Gençliği amaca, bizim yük
sek düşüncemizde durmadan, yorulmadan yürüye
cektir.

Genç düşünce her zaman canlıdır. Duraksamak 
bilmez bir canlılıktır ondakl. En zor koşullarda, 
en ümitsiz anlarda bile. M. Kemal bunu bildiği I- 
çin Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiştir. Onun I- 
çin her 19 Mayısta Cumhuriyet, özgürlük, bağım- 
şızlık meşalesi Samsunda gençlerin elinde bayrak 
olur. Onun için Türk Genci, devrlmlerin ve reji
min sahibi ve bekçisidir.” Tam bir güvendir M. Ke
malin gençliğe güveni. Sınırsız ve sonsuz.,.

Bugün gençliğin bu canlı gücünü bilenler genç 
liği bölme ve gençliği birbirine düşürme sevdasın- 
dalar. Çünkü o gençlik 1960 larde da gücünü gös
termişti- Çizilmiş olan bir yol vardı önceden o 
yolda dinlenmek bilmeden yürümeğe kararlı olduk
larından yorulmamış ve güçlerini kanıtlamışlardır.

Bugün gençlik amaçlı olarak kutuplara ayrılıp 
gücü yitirilmek ve bazı kişilerce do horlanıp sorum 
tuzluğa İtilmek istenmektedir. Gençlik gücüne önem 
sorunlarına mutlaka eğilmeli onun itici ve ilerici 
verilmelidir. Süslü nutuklar değil amaca ulaşan çö 
tümler gereklidir.

Gemlik Sulh Nukuk Hakimliği 
Satış Memurluğundan İlan

Dosya No ; 1974/7

Umurbey Köyünden Oktay Gürsoy Vekili Avukat Mehmet Nalbantoğlu tarafın
dan Davalılar Türkan Güraoy, Şoııay Gürsoy, Tuncay Güraoy, Turgut Güraoy, Di
ker Gürsoy, Nilüfer Gürsoy, Meliha Gürsoy ve Mora! Gürsoy aleyhine açılan izale
yi şuu davası sonunda :

Muris Osman Gürsoydan Varislere intikal eden gayrimenkulda satılarak şuyuun 
izalesi istenmekle yapılan açık duruşma sonunda verilen Sulh Hukuk Hakimliğinin 
8.4.1974 Tarih vc 1973/251 esas 1974/92 karar sayılı ilan kesinleşmekle Davacı Vekili 
satışı talep etmiştir.

satişi İsteyen gayrimenkul :
Tapunun 7.9.1970 Tarih pafta 34 ada 122 Parsel <2 de Hamidiye Mahallesi 

Derekenan Mevkiinde kain 10280.00 Metre Kare Tarla ELLÎBÎN Lira Kıymetinde 
Aşağıdaki şartlar gereğince satılacaktır.

. SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 20. 6. 1974 Perşembe günü saat 1'1.00 den 11.15 şe kadar Gemlik Belediye 
Müzayede salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ni ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları meçmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 3. 7. 1974 Çarşamba günü aynı yervc aynı 
saat 11.00-11.15 te ikinci artırmaya çıkanlacakdır. Bu artırmada da riiçhanlı alacaklı 
ların alacağını .ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir, bankanın teminat mektubunu Vermeleri lâzım- 
dit' Satış peşin para iledir, alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be
delinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâğzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sa
bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflâs Ka 
nununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri .mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— • Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1974/7 sayılı dosya numarasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

16.5.1974

(îc, If. K, 126)

(+) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



gemUik:
KÖRFEZ eMoescssseoosssesssoooooo^otooool 

18 MAYIS 1974-CUMARTKSİ
ooooooooe ©©©•©•©© ©©©c-o©©©©®©©©®*©®'

GEMLİK KIZ ENST. SESLENİŞ
Kız Enst. 5. Sınıf El Sanatları ve 

Süs Eşyaları Branşı öğrencileri

Okurlarımıza;

Bu sütunda sîzlere okulumuz 5.sınıf «El sa
natları ve süs eşyaları» meslek dalı öğrencileri o- 
larak dalımızı tanıtmaya çalışacağız.

Moda kelimesi herşeyden önce giyim ve dav
ranış konularında ağır basan görüşleri, sonrada e- 
debivat,güzel sanatlar ahlâk toplum din ve bilim 
alanlarındaki anlayış değişimlerini belirtir. Moda 
zaman zaman değişikliğe uğrar, taklam ve satış 
kurumlan çeşitli yenilikler ortaya atar, buda El 
sanatları ve süs eşyalarına dayanır.

Günlük yaşayışımız içersinde süselemenin değe 
rini kavramak giyimi ve evi süsleme gereksinliği- 
ni duyacak giyimde zevkli bir görünüşe sahip ol
mak makyajın ve aksesuarın önemini kavramak hep 
moda ile ilgilidir.

El sanatları ve süs eşyalarını amaçlayacak o- 
lursak renklerin etkisini kavramak, giyimi süsle
menin gereksinliğini duymak, çevresel madde ve 
ve el sanatları tekniklerini arama geliştirme ve 
tekrar kullanma yeteneğini gösterme, aile bütçesi
ne yardım ve turizm yönünden önemini kavramak.

Toplum yönünden moda ise bireysel. değişik
lik isteği var olanı korumakla beraber elimizde o- 
lanlan. değerlendirmektedir. Madem moda bir te
kerrürden ibarettir. Öyle ise yeteneklerimizle bu
nu değiştirmeli veya devam ettirmeliyiz.

Tabiatın güzelliklerini ve bilhassa modayı gün
lük yaşayışımız içersine el sanatları ve süs eşya
ları vasıtası ile sokmak elimizdedir.

Okulumuzdaki el sanatları meslek dalı kendi 
arasında ayrılan dallarını bize çeşidi ile öğretmek
tedir. Bizde moda 2 grupta toplanır. 1) El sa
natları ve süs eşyaları 2) yapma çiçektir.

Tabiattaki çiçekleri bir aksesuar olarak veya 
bir odayı gözlemede yaşamımız içerisine kadar ge
tirmenin çeşitli yolları vardır. Bunlardan biri de 
evlerimizi çiçekle süsleme işidir. Bir vazo' içersine 
yerleştirilmiş renge renk çiçekler yalnız tabiatın 
güzelliklerinden bir parça olup bulunduğu yerin 
görünüşünü değiştirmekle kalmaz, gözlerimizi ve 
nıblanmızıda dinlendirir.

Bu yönden de evlerimizi en önemlisi giyimi 
bir çiçekle süsleme modern hayatın bir gereği ha
line gelmiştir.

Enstitümüzün el sanatları ve süs eşyaları meslek 
dal olarak dalımızı size tanıtabildiysck kendimizi 
mutlu hissederiz.

Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği 
Satış Memurluğundan ilan

Dosya. No : 1974/8

Umurbey Köyünden Oktay Gürsoy Vekili Avukat Mehmet Nalbantoğlu tarafın
dan Davalılar Türkan Gürsoy, Şen ay Gürsoy, Tuncay Gürsoy, Turgut Gürsoy, Ül
ker Gürsoy, Nilüfer Gürsoy, Meliha Gürsoy ve Meral Gürsoy aleyhine açılan izale
yi şuu davası sonunda :

Muris Osman Gürsoydan Varislere intikal eden gayrimenkulun satılarak şuyuun 
izalesi istenmekle yapılan açık duruşma sonunda verilen Sulh Hukuk Hakimliğinin 
8.4.1974 Tarih ve 1973/253 esas 1974/93 karar sayılı ilan kesinleşmekle Davacı Vekili 
Gayrimenkulün satışını istemiştir.

SATIŞI ÎSTENEN GAYRİMENKUL :

Tapunun 7.9.1970 Tarih Sahife 342 Kütük 4 pafta 34 ada 122 ve 36 Parselde 
kain Hamidiye Mahallesi Altıntaş Mevkiinde 1450 Metre Kare Miktarındaki Tarla 
Sekiz bin Lira Kıymetinde Aşağıdaki şartlar gereğince satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1— Satış 20. 6. 1974 Perşembe günü saat 11.30 den 11.45 şe kadar Gemlik Belediye 
Müzayede salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ni ve rüchanh alacaklılar varsa alacakları meçmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 3. 7. 1974 Çarşamba günü aynı yer ve aynı 
saat II.30-11.45 te ikinci artırmaya çıkarılacakdır. Bu artırmada da rüçhanlı alaeaklı 
ların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzım
dır Satış peşin para iledir, alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be
delinden ödenir.

3_ ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-)-) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâğzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sa
bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflâs Ka 
nununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve 
% 1.0 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— Satışa iştirak adenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1974/8 sayılı dosya numarasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

16.511974

(îc. îf. K. 126)

(+) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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GELECEK GÜNLER
Sayfa 2 devamı 

Hayır, her şey senin değil, 
gelecek günler emanettir sana, oğlum, 
varımız yoğumuz emanet sana- 
Bir gûn senden de hesap sorar ilerisi- 
Sen şimdi nasıl gözünü dört açmışsan düne, 
ilerisi de öyle bakacak sana, kuşkuyla. 
Ara sıra getir aklına şunu: 
Kimsin sen, nesin?
Yoksulluk kasırgasında, tepeden tırnağa 
çatır çatır çatırdayan bir soyun oğlu. 
Unutma oğlum, bu yaşadığın çağ, 
şimşeklerin şavkıyla mutlu bir çağ- 
Her yıldırmda bir gece silinir gider, 
her yıldırımda yok olur bir kuşku, 
açılır bir yücelme ufku, 
çık çıkabildiğin kadar yukarlara.
Yükselmeyen düşer, yavrum, 
ya yukarı, ya aşağı.
Yükselmeli, göklere değmeli alnın. 
Ama ne kadar yukarlara çıksa 
gene doymaz insan denen kuş. 
Bugün artık durmak yok, 
uğraş, didin düşün, 
ara, bul, atıl, bağır, 
durma oğlum, durma koş. 
Dök bu toprağa alın terini.

Bugünün Diliyle Tevflk Fikret Yenîleştiıen A. KADİR

ssîta!»
Dükkânlar
MÜRACAAT:

flizamettin Samanlı
Karakol Karşısı-Gemllk

AYFER FERAY
TOPLULUĞU SUNAR

20 lerin OYUMU
Sayfa 2 devamı

Bugün çıkmıyan düşünce özgürlükleri ileride 
mutlaka gerçekleşecektir. Bu bir evrimdir. Bizim 
çocuklarımız düşüncelerini yazan insanların otuz I 
yedi buçuk yıl ceza yediğini okuyunca dedelerine 
gülecekler. Sermaye ye işbirlikçiler ne yaparsa j 
yapsınlar zaman bu gerçeği değiştirmez pekiştirir. j 
Ne var ki en azından yıllarca düşünceye yine ki
lit vuracağız. Ama özlenen özgürlükçü demokrasi
ye mutlaka ulaşacağız, hem mutlak bir çoğunlukla ta- ' 
mamen halktan yana bir yönetim ve gerçekdomok- 
rasiyle

BULMACA
SOLDAN SAĞA:

1.Maddeyi meydana ge
tiren on küçük kıiım- 
Blr Tanrı 2. Bulmaya 
çalıştır-BIr rütbe 3. Ka- 
din rahip-Yapma 4. E. 
sas-BIr sanatla kulla
nılan daracı 5. Hayvan 
ayakkabısı. (Tersi) bir
kümes hayvanı 6. Yeryüzü parçası - Kırmızı rengin bir Tonu 7. 
(Tersi) Bir şeyin geÇtlği yerde bıraktığı işaret - Tamirat 3. Uyu
mak için yatılan yor * (Tersi) Adele 9. Bir hayvan yavrusu ■ Kap
lıca 10. Balıkçı teknesi(Tersl)bir Arap harfinin okunuşu 
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Bir yolcu geminizin adı-Uzak İşareti 2. Nlsbot • İspanyol pa
rası 3. Kış sebzesi - Avuç içi 4. Anadoluda oskl bir Türk Devleti - 
Kimyasal bir madde S. Bahklarınn on büyüğü 6. Üç adet dış or
gan - Düşman ülkesine saldırış 7. Bir nota - (Tersi) Kapı kilidi 
akşamı • Bir nota 8. Bir margarini yağı-sıcaklık 9. Çatı katı - Bir 
boksörümüzün soy adı 10. Eski bir vergi - Üstüste veya yanyana 
konmuş şeyleri herblrl
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GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN İLÂN
Esas No : 1974/230

Kurtul Köyü Köy içi mevkiinde Doğusu ve Batısı ve Kuzeyi yol ile Güneyi Re 
sul ile çevrili Bahçeli ev hakkında Avukat Halil Seymen Hazine Köy Muhtarlığı ve 
Haşime Üçkardeş Kamil Yılmazcı Fikriye Yılmazer aleyhine davacılar Mümin De
mir Lütfiye Oba Fehmiye Akbulnt vekili olarak açtığı Tescil davasında gayri menku
lün murisi Yasin Yılmazer mirasçıları adına tesçilini istediğinden bu gayrimenkul S- 
zerinde başkaca hak iddia edenlerin Asliye Hukuk 1974/230 sayılı dosyası müracaat
ları ilân olunur.

İLÂM

GEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
Soldan Sağa

I.Raylha-ad 2. Uyarı-anaç 3. Hadise-ada 4.Ski-ılıman S. Gam-duş
4. Taam-mar 7. Ra-si 8. Aa-dayanak 9. Matematik 10. Eti-rakam

Yukarıdan Aşağıya
1. Ruhsatname 2. Ayak-yat 3. Yadıgar-tl 4. iri-amado S. Hısım-am
4, ll-miyar 7. Ida-ata 8. Anamur-nlk 9. Dadaş-saka 10. Çan-dik

SARRAF KUYUMCU
ALİ MUTMAN

Hemşehrilerinden gördüğü 
yakın alâkaya teşekkür eder

Not : Her türlü siparişler 
kabul edilir.

Damirsubaşı Nah. Aralık Sok. 1
307 Gemlik

Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkarlar 
Derneği Başkanlığından

Belediye ile yapılacak olan tüm ilişki ve müracaat 
lar. Gemlik Esnafve Küçük Sanatkarlar Demeğv» 
tasdikinden geçmesi Gemlik Belediyesi tarafından iste** 
mektedir. Bu nedenle Derneğimize* tastık edilmiyea fc- 
lekçeler Belediye tarafından kabül edilmiyecektir.

Belediyemiz ile her hangi bir hususta ilgili dihAçeo 
olan Esnaf ve küçük Sanatkarlar Demeğine kayıtlı •• 
yemiz, Derneğimize dilekçesini tasdik etrinneriaı rx« 
ederiz.

GEMLİK
Esnaf ve küçük sanatkarlar dernefr 

İDARE HEYETİ
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BÎR ÖRNE6İ DAHA

UNU NAU KIYILARINIZ DOLDURULUYOR
İlgisizlikten kamu malı ol 

an kıyılarımızın yağmasına bir 
yenisi daha eklenmiştir.

Kıyılarımızda halkın deni 
ze gireceği belli yerlerin ba
zı imtiyazlı kişilerce inşaat 
yapmak için devamlı doldu
rulmasının bir yenisine daha 
tarak olduk.

Manastır mevkiinde ya
pılmakta olan ve sahiplerinin 
de Eskişehirli oldukları tarafı
mızdan saptanan inşaatın top 
rak yığıntılarının denize doğ-

K. Kumla İskelesi 
300kr.mu 250 kr. mu?l

Belediye Encümeninin 15 
Mart 1974 tarihinde almış ol
duğu kararla oto ücretlerini 
yeniden saptıyarak bazı de-

ru atılması ile geçen yaz hal
kın denize girdiği en güzel 
kumsalın tamamen yok olma 
sına sebep olunmuştur.

ğişikler yapmıştı.
Buna göre Ahmet Dural 

Meydanı - Küçük Kumla a- 
rası 300 kuruş, Ahmet Dural 

ı Meydanı Küçük Kumla İske
lesi 250 kuruş olduğu halde 
yolculardan 300 kuruş alın
dığı öğrenilmiştir. Gazetemi
ze bu konuda gelen şikayet
leri ilgililere duyururuz-

KISA KISA
Mahalle aralarında dola

şan sahipsiz köpeklerin hav
lama ve ulumaları birçok va
tandaşı rahatsız etmeğe baş
ladı. Başta Sayın Kaymaka
mımızdan ve Belediye Baş* 
kanından bu konuda gerekli 
ilginin gösterilmesini bekliyo
ruz.

Bu ilginin yalnız Gemlik 
için değil köyleri içinde uy
gulanacağını umuyoruz.

Rıhtım üstündeki toprak 
yığıntılarının düzeltilmeğe baş
laması sevindirici olmuştur. 
En kısa zamanda bu düzelt
me işlerinin bitmesi beklen
mektedir.

İŞTE İSPATI

Ahmet Kalfaoğlunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi 

kuyumcu 4. defa soyuldu
Gemlik'in iki kuyumcu

sundan biri olan Ahmet Kal- 
faoğlu Yeni Çarşının girişin
deki kuyumcu dükkanında 
yine hırsızları yakaladı,

Dördüncü kez dükkanı-

iki kaza iki ölüm
21 Mayıs 1974 tarihinde 

Kurtul Köyü dolaylarında mey
dana gelen zincirleme trafik 
kazasında bir kişi ölmüştür.

Gemlik' ten Bursa yönü
ne gitmekte olan bir otobüs 
ile Bursa dan Gemlik yönüne 
gelen bir minübüs ve kam
yonun çarpışması sonucu ol
muştur. Kaza sonunda 16 DE 
295 plakalı Orhangazili Fort 
minübüs şoförü Ziya Kurtka- 
ya (35) hemen ölmüştür.

Bu durum aylar önce 
meydana gelmiştir. Ve kuma
ya ait yüzlerce metre kıyı kum 
salı belirli kişilerin menfaati 

nı soymaya kalkan hırsızları 
yakalıyan Ahmet Kalfaoğlu " 
ben yakalamaktan bıktım on
lar hırsızlık yapmaktan bıkma
dılar. demiş ve daha sonra 
olayı şöyle anlatmıştır. 23

GARAJ ÖNÜNDE
Olay 22 Mayıs ı974 gü

nü saat 15.30 sıralarında 34- 
LL 503 plakalı mülkiyeti Ali 
Sertkaya ya ait olan ve şo
förlüğünü Metin Aksel'in yap
tığı 69 Model Chevrolet tak

sinin Gemlikten Bursa yönüne 
gitmekte olduğu bir sırada 
beş yaşlarındaki Kaya Acar'ın 
graj önünden karşı kaldırıma 
geçmek için ani çıkmasıyla 
meydana gelmiştir. Kaza so
nucu ağır yaralanan Kaya A- 
car hastahaneye kaldınlırken 
yolda ölmüştür.

için doldurulmuştur. Bu duru 
ma da dur diyen çıkmamıştır.

Oysa gerek Anayasamız
da gerekse ilgili kanunlan-

Mayıs perşembe günü dük
kanıma dört erkek alıcı geldi. 
Yüzük ve küpe çeşitlerini gör
mek istediler, gösterdim. İki
si yüzük ve küpelerle ilgile
nirlerken öbür ikisi üç adet 
değeri 6600 Ura olan bilezi
ği çalıp birlikte dükkânı terk 
ettiler. Bileziklerin çalındığını 
anlayınca arkalarından koş
tum ve çevre esnafın da yar
dımıyla hırsızlan yakaladık 
bilezikleri bulduk. Bizim üzer
lerine geldiğini görünce bile
zikleri kenara atmışlar. Du
rumu emniyete bildirdik, sor
gularımız yapıldı. Bu gün sav
cılığın yapmış olduğu sorgu 
sonucu yakaladığımız üç ki
şiden birinin tutuklanıp diğer 
terinin serbest bırakmış oldu
ğunu öğrendim şaşırdım oysa 
onlann dördü dükkânıma o a- 
m açla gelm isterdi. Demiştir.

mızda denizden 10 metre uz
aklıkta kimsenin inşaat yapa- 
mıyacağı, yapmış olsalar bile 
yıkılacağı belirtilmiştir. Hele 
kıyıların inşaâti-Jçin hiç bir 
suretle doldurulamacağı açık
tır. Durum böyle iken Milli 
kaynaklarımızın göz göre be
lirli bir zümreye imtiyaz ta
nınmasını üzüntüyle görüyor
uz. Bu gibi halk zararına ey
lemlerin önlenmesini ve de 
ilgililerin bu konudaki yasasal 
davranışların neler olduğunu 
öğrenmek istiyoruz.

27 MAYIS 
Kutlanacak

27 Mayıs Anayasa ve 
Özgürlük Bayramı pazartesi 
günü yapılacak olan törenler
le kutlanacaktır.

Bu yıl 14. yılını kutiuya- 
cağımız Anayasa veÖzgürlük- 
Bayramı 27 mayıs pazartesi 
günü saat 9 00 da Askeri 
Gamiz?n Lekelinde Kayma
kam, Garnizon Komutanı, Be
lediye Bşk., Cumhuriyet sav
cısının tebrikleri kabul etme
leriyle başlıyacakttr. Daha son
ra Atatürk anıtına çelenk! er 
konulacak, saygı duruşunda 
bulunulacaktır.

Günün anlamm1 belirten 
konuşmalar, yapılmasından 
Şii,-terin okunmasından soma, 
geçit resmiyle tören sona ere 
çektir. Gece ise fener alayları 
düzenlenecektik.

Aynı gün Gemlik Kız 
Enstitüsü öğrencBerinin hazır
lamış olduktan resim iş sergi
si eski öğretmenler demeğin
de Kaymakam Namık Kahve- 
cioğhı tarafından zçdacaktr.
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■ görüş
YÖNETİCİ

Bir toplumda yönetici ve yönetim kadrosunun 
düzen ve güven verici oluşu birçok başarılması o- 
lanakuz olan işlerin başarılmasını sağlar.

Bunu bir ülkeye, bir şehre, bir kasabaya, bir 
okula, bir ai/eye örnekseyebiiiriz. Daima güven I- 
çinde ve güven duygusunu sağlamasını bilen yöne
tici kendi yönetim kadrosu içinde bireylerin tutum 
ve davranışlarımda etkilemesini bilir. Bunu başa
ramadığı an kadro içinde bölünmelere ve kutuplaş 
malara neden olur. Öyleki yönetici kendi yetenek
sizliğinden dolayı düştüğü bunalım içinde çabala
dıkça batağa saplanır. Bu saplanış içinde attığı her 
adım bir falso, bir fiaskoyla sonuçlanır. Gün geç
tikçe çevresini yitirir. Çalışma arkadaşlarını, dost
larını, nüfuzlu arkadaşlarını, en önemlisi halkı yi
tirir. Bir sıfır olur, yani bir hiç... Görmek!i (ih
tişamlı) programlar bile sonuç vermez. Balon gibi 
küçük basınçlar karşısında pathyacak durumda ol
dukları anlaşılır.

Gün gelir kendi seçtiği kişiler bile yanlış ha
reket ettiklerini anlarlar ve durumlarını düzeltme
ğe çalışırlar ama yönetici dengesizliğini halka o- 
lan ilişkilerinde de tamamen bozar. Ösmanlıdan 
kalma kırtasiyecilikle bu durum daha da açılır. Bu 
kez boşarız yöneticiler kendileri gibi başarısız yö
neticilerle birleşme yöntemine başvururlar. Güçlü 
olma güdüsü sarar benliklerini. Bir ikisi yan yana 
geldiklerinde kengileri gibi düşünmiyenleri sindir
me sevdasına girerler. Ama içine düştükleri aşağı
lık duygusu onları her gün yasasal davranışlardan 
uzaklaştırır. Bu onlar için sondur artık. Kurtulma
sı ofanakşız bir son ...

Bir geminin çarkçısı, çımacısı, kamarotu, ma
kinisti, teknik elemanları seyirdeki geminin kapta
nını sevmez ve güvenmezse geminin yolcusuda yol 
güvencesi içinde olamaz. Bu durum karşısında ya
pılacak uek iş kaptanın gemiyi terk etmesidir. Gi
denin yerini gelen doldurur. Doldurmadığı da hiç 
görülüş değildir. Ama kendi isteğiyle gemiyi terk 
etmesini bifmiyen kaptanı yolda tayfa ve yolcular 
denize atabilir» Bu onların hakkıdır. Yoksa bir ki
şi yüzünden onca kişi geminin kayalara bindirme
sine göz yummaz. Bir başka değişle bir bit yüzün
den yorgan yakılmaz. Biti öldürürsün yorganı kur- 
tarlrsm.

Çevresini güven vermlyen yöneticilerde yerlni- 
başkasına bırakmasını bilmelidirler. Yoksa yazlık 
olur bey efendilere........

4A 4A-
Şunuda ilgililerin İlgileneceğini sanarak yaz

makta yarar görüyorum: Son günlerde sahipsiz 
itlerin uluması ve de bu itlerin ulu orta dolaşma 
sı çeşitli kötü sonuçlar yaratabilir. Bu kötü sonuç
lar almadan itlerin yok edilmesine yarar vardır.

T.C.
Gemlik lora Dairesi

Dosya No; 973/582

Goyrimenkullerin âçıkurhrma İlânı 
Gemlik icra Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gnyriınrı*Mııllcr in cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: 
Gemlik Tapu Sicilinin Küçük Kunll^flnyü Sarıincir mevkiinde kâin 24.8.973 ta

rih, pafta: 27, parsel: 1606 ve suhjfc: 4879 da kayıtlı 1200 metrekare miktarlı 
gayrimenkul üzerinde mevcut yazlık meskenlerden aşağıda belirtilenler satışa çıka
rılmıştır.

I-A-Blok 3 ncü kattaki bağımsız No.15 de 10/660 arsa paylı mesken. I büyük, 
1 küçük oda, mutfak, banyo ve tuvaletten ibaret olup oturulur vaziyette bulunduğu 
görülmekle bilirkişi tarafından (70.000.-)TL.sı kıymet takdir edilmiştir.

2- C-Blok 1 nci kattaki bağımsız bölüm No.8de 10/660 arsa paylı mesken, 1 bü
yük, .bir küçük oda, mutfak, banyo ve tuvaletten ibaret olup oturulur vaziyetti 
bulunduğu görülmekle bilirkişi tarafından (60.000.-TL. sı) kıymet takdir edilmiştir. - j

3- C- Blok 2 nci kattaki bağımsız bölüm No.9 da 10/660 arsa paylı mesken, 1 
büyük, I küçük oda, mutfak, banyo ve tuvaletten ibaret olup oturulur vaziyette bu
lunduğu görülmekle bilirkişi tarafından (70.000.-TL.sı) kıymet takdir edilmiştir.

4- D- Blok 2nci kattaki bağımsız bölüm No.12 de- 10/660 arsa paylı mesken, 1 
büyük. 1 küçük oda mutfak, banyo ve tuvaletten ibaret olup na tamam vaziyette] 
bulunduğu görülmekle bilirkişi tarafından (40.000.-TL.si) kımet takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI: % \

1- Satış 2.7.1974 Salı ........... günü yukarıdaki sıra gereğince:
1 No.lu sıradaki mesken saat: 9.30 ilâ 9.45 arasında,
2 No.lu sıradaki mesken saat : 9.45 ilâ 10.0© arasında,
3 No.lu sıradaki mesken saat: 10.00 ilâ 10.15 arasında, .
4 No.lu sıradaki mesken saat: 10.15 ilâ 10.30 arasında GEMLİK BELEDÎ-1

YESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin I 
% 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış • masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle , bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartı ile 12;7.1974 Cuma günü aynı yerde ve .aynı saatlerde 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış I 
masrafların; geçmesi şartı ile en çok artırana ihale , olunur.

K 2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzım
dır Satış peşin, para iledir, alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be
delinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâğzımdır; aksi takdirde hakları tapa sicili ile sa
bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflâs Kı 
nununun 1.33. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan re 
% 10 faizden alıcı, ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— Satışa iştirak adenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1973/532 sayılı dosya numarasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

20.5.1974
(îc. If. K. 126)

(+) İlgililer tâbirine irtifak hakk sıahipleri de dahildir.
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Gemlik Kapaklı Köyü Gençlik ve Spor 
Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ
Madde 1 Derneğin Adı : Gemlik Kapaklı Köyü Gençlik 
ve Spor derneği olup, merkez Kapaklı Köyüdür. Hariç
le şubesi yoktur.
Madde 2 Derneğin siyasetle ilgisi yokttu,

DERNEĞİN RENKLERİ
Madde 3 Derneğin temsili renkleri Yeşil - Beyazdır.

DERNEĞİN AMACI ve FAALİYETLERİ:
Madde 4 Kapaklı Köyü Gençlik ve spor Derneği amatör 
bir spor teşekkülü olup bütün üyelerinin bedeni olgun
luk ve fikri inkişaflarını temin için

a) Her türlü sportif faaliyet göstermek
b) Sosyal ve kültürel faaliyetler göstermek
Beden terbiyesi ile ilgili her türlü jimnastik ve spor 

tif branşlarda amatör ruhlu sporcular yetiştirmek ama
cıyla memleket gençliğine hizmet etmek, bu amacın ta
hakkuku için her türlü spor gösterisi, müsamere ve mü
sabakalar tertip etmek, katılmak, derneğin her türlü ih
tiyacı için yeteri kadar Lokal, açık ye kapalı saha, sa
lon ve tesisler inşa etmek, kiralamak ve bunları idare 
etmek, genel mevzuatın müsade edeceği branşlarda, mu
kaveleli sporcu, antrönör, Menejer, Memur ve hizmetli
leri temin etmek.

Lyeler ve Köy halkı için kütüphane açmak, çocuk
lar ve gençler için oyun ve dinlenme parkı yapmak ve 
çalıştırmak.

Dernek için yardım toplamak amacı ile dernek adı
na makpuz bastırmak :

YASAK FAALİYETLER:
Madde 5 Dernek 22. II. 1974 tarih ve 16 30 sayılı Der
nekler Kanunun 35. 36. 37. 38 ve 39 uncu maddelerinde 
menedilen faaliyetlerde bulunamaz.
ÜYELİK:
Madde 6 Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve 18 
yaşını bitirmiş bulunan herkez ve Ağır hapis ve yüz kı
zartıcı suçlardan ötürü mahkum olmamış, veya kurul
ması yasak dernekleri kurmak ve idare etmekten hüküm 
giymemiş olanlar derneğe üye olabilirler.

üyelik için müracaatları dernek yönetim kurulu en 
geç 30 gün içinde karara bağlar. Yabancıların derneğe 
fiye olmaları için Türk Vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka Türkiye’ de ikâmet etme hakkına sahip oldu
ğu araştırılır. Derneğin iki türlü üyesi vardır.

a) Asıl üye
b) Fahri üye
Asıl üye : Üye defterine kayıtlı olup, aidatını mun

tazaman ödeyen kinişlerdir. Her üye derneğe senede a- 
zami 1200 Lirayı geçmemek üzere aidat öder.

Fahri Üye : ikametgah şartı aranmaz Derneğin ga
yesini benimseyen, derneğe maddi ve manevi yardımcı 
olan kimselerden Oy hakkı yoktur, istediklerinde fahri 
üyeler dernek yönetim kurulunun kararı ile sportif fa
aliyetlere katılabilirler.
ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA :

Her üye dernek İdare Heyetine yazılı nûracat ede
rek dilediği saman üyelikten çıkabilir.
Dernekten çıkarken kendisinde derneğe ait olan demir- 
baş veya demirbaş olmayan malzemeyi teslim etmek zo
rundadır. Devamı gelecek sayıda

Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği Satış 
Memurluğundan ilan

Dosya No :
1974/9

Davacı Gemlik ilçesi Kurtul Köyünden Selyade Kınmzıay Vekili Avukat Halil 
Sevmen Tarafından Davalılar Kurtul Köyünden Müzeyyen Arslan, Haşan Arslan, 
Salih Arslan, Şevket Arslan, Esma Benli Vekilleri Avukat Mustafa Saylı aleyhine 
ikame edilen izaleyi şuu davasının yapılan açık duruşması sonunda Gemlik Sulk Hu
kuk Hakimliğinin 15.4.1974 tarih 1973/190 Esas 1974/101 Karar sayılı kesinleşen i- 
lamda Muris Mehmet Oğlu Mehmet Arslan adına Engürücük Köyü Çamlık mevki- 
indeki gayrimenkulun açık artırma ila satılarak murisin mirasçılarına veraset ila
mındaki hisseleri nisbetinde satış bedelinin taksimine mütedair karar satış memur
luğumuza ibraz edilerek satış talep edilmiştir.

SATIŞI İSTENEN GAYRİMENKÜLLER:
I-Tapunun 25.4.1961 Tarih Pafta 19, Parsel 581 Kütük 580 de Engürücük köyü 

Çamlık mevkiinde 1030.00 Metre Kare Miktarında 1500.00 Lira Kıymetinde Tarla.
2-Tapunun 25.4.1961 tarih Pafta 19 Parsel 583 Kütük 582 de Engürücük Köyü

nün Paşa tarlaları Mevkiinde Kain 100.000.00 Lira kıymetindeki 12660.00 Metre Ka
re miktarındaki Tarla.

Aşağıdaki şartlar dahilinde açık artırma ile satılacaktı.

SATIŞ ŞARTLARI -

I — Satış 28. 6. 1974 Cuma günü 1. ci gayrimenkul saat 10. 00 dan 10. 15 şe
2 cl gayrimenkul 10. 30 dan 10. 45 şe kadar Gemlik İlçesi Belediye Muzaye 

de salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ni ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları meçmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle /0. 7. 1974 Çarşamba günü aynı yer ve aynı 
saat te ikinci artırmaya çıkarılacak dır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alaca
ğını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzım
dır Satış peşin para iledir, alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye 
resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be
delinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (—) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını d avanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lağzımdın aksi takdirde haklan tapa sicili ile sa
bit olmadıkça paylaşmadan hari; bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilea mühlet içinde ödenmezse ten ve iflâs Ka 
nununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hatıl kalmada» 
kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin sürebilmesi i 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği cenderfle

6— Satışa iştirak adenkrin şartnameyi görmüş ve mĞnderecatmı kabul etnis 
sayılacakları, başkaca bilgi almak ıstıyeaiena 1974/9 savdı dasya , ne- 
murluğunıuta başvurmaları ilân olunur.

immaina.il

(1c. tf. K. 12b)

(4-) ilgililer tâbirine irtifak aakk asahiğlcsi de dahaMir.

immaina.il


gemUlk İdare Yari t AH Şirin pasajı 
TEL.l T9T — GEMLİK

KÖRFEZ
Dizgi v® Batkı : Ergili Matbaan 1

u©©©©©©®©©®©®©®©©©©®©©©®©®®©©©©©®®©©®©©®©©©©©©©©©©»©©©©©®©©®©©®©©©©©  ,o©©oqqoo©ooo©goo®cooooooooooo©ooo©oo©oooo©oco©o»o«c

SAYFA : 4 SS MAYIS 10T4-CUMAHTE8|
<000®©®®®®©©®©®©©®®©®©©©©®©©©®©®©®©©©©®©©©©©#’*!©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'»©©*©©®©®©©©©©©©©©©©©®$©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^^

TÖB-DER
Gemlik Şubesi Başkanlığı
Kongre Duyurusu

TÖB-DER Gemlik Şubesi 4.6.1974 günü saat 17.30 
da Yeni Düğün Salonunda olağan genel Kurul toplan
tısı yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan Seçimi
3- Yönetim Kurulunun raporunun okunması
4- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
5- Yeni Denetim Kurulun seçimi
6- Dilekler ve kapanış

Kongre Duyurusu
G. Y. T. T. D BAŞKANLIĞINDAN

21.5.1974 sah günü saat 2100 de Dernek Lokali
mizde yapılacak olan olağan üstü genel kurul toplantı
mız çoğunluk sağlanamadığından 31.5.1974 cuma günü 
aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Yönetim Kurulunun teklifleri
3. Kapanış

KONGRE İLÂNI 
T. C. MUHARİP GAZİLER CEMİYETİ 

GEMLİK ŞUBESİ
Derneğin genel kurul toplantısı 27 mayıs 1974 pa

zartesi günü saat 10da dernek binasında yapılacak top
lantı üyelerimize duyurulur.

DERNEK 
yönetim kurulu 

GÜNDEM

1. Açıhş
2. Kongre divanı
3. Saygı duruşu
4. Faaliyet ve hesap programın okunması
5. Raporlar üzerinde görüşme
6. Yönetim kurulunun ^ibrası
7. Seçimler
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış

İLİN
S. S. Kurumu Genel Müdürlüğünden almış Oldu* 

ğumuz 1974 yılına ait maaş Çeklerimizi Kaybettik. Hü* 
kumsuzdur.
32116569 Nolu Şaziye Sevim.
34316569 Nolu İnci Sevim.

Gemlik Motorcular Kayıkçılar ve Benzeri Derneği BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık oluğan toplantısı 10 Haziran 1974 günü saat 14. oo de Gem-| 

lik Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonudda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ayni mahal ve saatde ikinci toplantı yapılacaktır.
Sayın Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte toplantı yerinde hazır bulunmaları 

ilanen duyurulur. Yönetim KURULU
GÜNDEM

1 - Açılış 2 • Saygı duruşu 3 ■ Kongre divan başkanı ve divan kâtiplerinin seçi
mi 4 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması 5- Murakıp Raporunun okun
ması 6 - Yönetin Kurulu ve mu rakiplerin ibraı, 7 - Yeni Yönetim Kurulu seçimi. 8- 
Murakip seçimi, 9- Haysiyet divanı seçimi 10- Birlik delegelerinin seçimi 11 - Mu
hammen Gelir ve Gider bütçesinin müzakere ve kabulu 12- 1974 yılı çalışma Progra
mının müzakere ye kabulu 13- Dilek ve temenniler, 14- Kapanış.

KONGRE ZAPTI!*
(Orhangazi Mezarlık yatırma ve Onarma Derneği) nin 1974 yılı senelik normal 

kongresi, evvelce ilân edildiği üzer® 17/5/1974 Cuma günü saat 22 de Orhangazi mer 
kez Kuran-Kursu salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada Üyelerin ekseriyetini! 
mevcut olduğu tesbit edilerek, kongre divanı seçimine geçildi. Açık olarak ve ad tek
lifi ile yapılan seçim sonunda kongre divanı Başkanlığına Hikmet Yücel, Katiplikle
re Ahmet Solak ile Mustafa Kural seçildiği tesbit edildi. Kongre Divanı yerlerini al
dıktan sonra saygı Duruşundan Donra gündem gereğince derneğin 1973 yılı faaliyet 
raporunu -başkan vekili tarafından okundu. Rapor Üzerinde söz alan Mahmut Şahin 
Raif Ünal tarafından mezarlık için hibe edilen kısmın temelleri açıldığı halde neden 
duvar çekilmediğini sordu. Başkan Vekili Davut Kaya o kısımdan yol geçeceğini v» 
pilâna uymadığı için Belediyece duvar yapılmasına müsaade edilmediğini söyledi. Mu- 
rakebe raporunun okunmasından sonra raporlar hakkında söz isteyen olmadığından 
gündem gereğince eski idare heyeti kongrenin ibrasına sunuldu. Eski idare heyeti ra
porların ibrasından sonra gündem gereğince Dernek İdare heyeti ve diğer organların 
seçimine geçildi. Murakebe heyetine de açık oyla Haşan Kaplan ve Mahmut Şahin 
asıl olarak ve Nuri Çetin de yedek olarak seçilmişlerdir. Seçimlerden sonra Söz alıp 
konuşan veya temennide bulunan olmadığından başkan gündemde görüşülecek başta 
madde bulunmadığını bildirerek kongreyi kapattı.

17/5/1974 Cuma Saat 24.00
. Gizli oy açık tasnif i/e yapılan seçim sonunda, Dernek asıl üyeliklerine şunlar seçilmiştir.

••••••••©©•©©©•©©©©©©©©©©'©©©©©©©©©©O©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®®©©©©!

1. Hikmet Yücel Muhasip Emekli me. O.gazi 1312 Ahmet Şükrü TC Orhangazi
2. Mustafa Kurai Veznedar Nakliye Gölcük 1942 İhsak TC Orhangazi
3. Raşit Girgin Başkan Kereıte O.gazi 1933 Osman TC Orhangazi
4. Mahmut Çil 2.Başkan Usta İznik 1942 Yusuf TÇ Orhangazi
5. Davut Kaya üye Emekli O.gazi 1320 Talip TG Orhangazi
6. Kenan Sal maşı r Üye ‘ÇÇİ Erzurüm 1940 Dursun TC Orhangazi
7. M.Bahri Akgün Üye Vaiz O.gazi 1306 Rıza TC Orhangazi
8. Osman Karagöz Y.Üye Arabacı O.gazi 1932 İbrahim TC Orhangazi
9. Ali Çelikkıran Y.Üye Kâhya O.gazi 1335 Mustafa TC Orhangaz i

10. Bekir Demircan Y.Üye Demirci . İznik 1934 Yusuf TC Orhangazi
11.M. TerZ’oğlu Y.Üye Usta O*gazi 1334 Mehmet TC Orhangazi
12./smail Pehlivan Y.Üye Usta Bulg. 1927 Demirali TC Orhangazi
13. Adem Yavaş Y.Üye Usta Bulg. Osman TC Orhangazi
14. Nizam. Yıldıran Y.Üye Manav O.gazi 1936 Mustafa TC Orhangazi
15. Haşan Kaplan Murakıp Usta İznik 133? Osman TC Orhangazi
16. Mahmut Şahin Murakıp Bakkal İznik İb. ahim TC Orhangazi
17. Nuri Çetin Yed. Memur Bulg, 1325 Rüstem TC Orhangazi

S
inşaat Sahiplerinin Dikkatine

o o o
ÎNŞAATA TESLİM

Son Sistem Makinalarla İmal Edilmiş
HAS DELİKLİ TUĞLA ve KİREMİT 

Satışlarına Başlanmıştır

o Semerciler Yokuşu Çavdar Pasajı - Gemlik Tel : 85—10
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