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1974 îılmöffl

1974 yılının bitimi ilead- 
I iyede mahkemelere 2081 da- 
\a açılmış oiduğu saptanmıştır.

1974 yılının dava açma 
yönünden ilgiç ve gayet hız
lı geçtiği görülmüştür. Açı
lan davalarda ağırlığın Ceza 
Hakimliğinde olduğu görül
müştür. Bîr yılda Ceza Hakim
liğine 1134 dava açılmış ve 
bunların 932 sine bakılarak 
davalar sonuçlanarak ke
sinleşmiştir. Ceza Hakimliğin
de ki davaların çokluğu af 
yasasının yürürlüğe girmesi 
ve bir çok davalının bundan 
yararlanmasında ileri gelmiştir.

LİMÂİ
lEPiffllffiil 1/30

İlçemizde ERTE inşat I 
Şirketi tarafından yapımı de
vam etmekte olan Liman İn
şaatıma 1/3 ü tamamlanmış
tır. .

Erte İnşaat yetkililerin
den öğrenildiğine göre yapım 
çalışmalarının yaklaşık olarak 
% 30 - 35 i bitmiş durumda
dır.

Tüm İnşaat yapımının 
10 milyon liraya çıkacağı sa
nılmakta olup yapım çalışma
larının 1976 yılı başlarında 
biteceği öğrenilmiştir.

İKİ MOTOR
ÇARPIŞTI

Istanbuldan Gemlik’e gel
mekte olan Tekel Motoru ile 
bir balıkçı motoru kötü hava 
nedeni ile çarpışmışlardır Çar
pışmada iki motorda da ha
sar meydana gelmiştir.

D. S. 4 te

Öte yandan Asliye Hu
kuk Hakimliğine 536 dâva, 
Sulh Hukuk Hakimliğine 411 
dava açılmıştır. Ceza, Asliye 
Hukuk ve Sulh Hukuk Mah
kemelerine açılan toplam da
va sayısı böylece 2081i bul
muştur.

Satış Memurluğunda 14 
dosyanın satışı yapıldığı, 3 
dosyanın ihtiraza buğrayârak 
davalarına yeniden bakılmak

TEVFİK FİKRET

Gemlik Lisesi Kültür ve 
Edebiyat Kolu' ünlü şair Tev
fik Fikreıi anlatacaktır.

8. Ocak 1975 Çarşamba 
günü Lise kapalı Spor salo
nunda yapilacak olan anma 
toplantısında Tevfik Fkretin ki 
şiliği, yapıtları, şiirleri vo sa
nat yönü anlatılacak daha 
sonra işe Tevfik Fikretin şiir

SBÇİSİ MfeteİJ
Kutban bayramının birin 

ci günü bilinmiyen bir kişi 
taralından vurulan gece bek
çisi ölmüştür.

Bayramın birinci gecesi 
görev bölgesinde dolaşan ge
ce bekçisi Ali BaŞmak şüp- 

• heli olarak dolaşmakta olan 
I bir şahsı mahalleli bir kadı

nın şikayet .etmesi üzerine 
I ne aradığın sormuş, daha 

sonra hareketlerinden şüphe
lenerek arkasından takip et- 

| miştir. Kendinin bekçi tara
fından takip edildiğini anlı* 
yan bilinmiyen katile Bekçi- 
Ali Başmak yaklaşmış fakat 

| bu sırada silahını ateşi iyen

tadır.
Yıl sonunda mahkeme e- 

maneti kasasına 2 milyon 
866 bin 828 liranın girdiği, 
bunun 866 bin 826 lirasının 
kasada kaldığı, 2 milyon 40 
kuruşun ise sahiplerine iade 
edildiği öğrenilmiştir-

Harç pulu satışlarından 
yalnız mahkeme baş katipliğin 
ce 72 bin liralık satış yapıldığı 
o’a öğrenilmiştir.

lerinden düzenlenen güzel şi
ir okuma yarışması yapılacak 
tır. "

Aynı gün Kültür ve Ede
biyat kolunun daha önceden 
açmış cHuğu en güze! öykü 
şiir ve ” Atatürkçü olma. ’ ko 
nulu düz yazı birincilikleri a- 
çıklanarak ödüller dağıtılacak
tır' 

katil bekçiyi yaralamıştır.
Gece saat 24.00 sırala

rında karsak köprüsünde mey
dana gelen olaydan sonra 
katil kaçmıştır. Bekçinin vu- 
ı utmuş olarak köprü üstünde 
yattığını görenler Emniyete 
haber vermişler ve gece Bek- 
çişi Ali Başmak hemen Bur- 
sa'da hastahaneye kaldırılmış
tır. Hastahaneden hastahane
ye dolaşan gece bekçisi İs
tanbul'da ölmüş ve dün il
çemizde düzenlenen cenaze 
töıeniylo İnegöl'ün Maden 
köyüne götürülmüştür.

Ölen Alî Başmak evli ve 
üç çocuk babasıydı.

Sisırcıttr 
11811 1

Veriyor
İlçemiz ve köylerinde zey

tin ürününün baş düşmanı o- 
lan sığırcıklar geniş çapta za
rar vermeğe başlamıştır.

Bu yıl İlçemizde havala
rın çok yağışlı olması nede
ni ile zeytinlerin toplanması 
gecikmiş ve üreticiler ürünle
rini toplayamamışlardır.

Toplanmamış zeytinlikle
re, sürüler halinde konan sı-, 

ğırcık kuşları üreticiye çok 
büyük zararlar vermeğe baş
lamışlardır. Bu arada elini tü
feğini kapan sığırcık avc ı arı 
daha çok ova kesimindeki 
kuşlan üıküterek sığırcıkların 
zeytinliklere konmasına sebep 
olmaktadır. Böylece bilhassa 
ovada yapılan bilgisiz sığırcık ı 
avcılığı büyük oranda zeyti
nin yok olmasına, üreticinin- 
de madur olmasına neden I 
olmaktadırlar.

İlgililerin bu tür zararlı j 
avcılığı önlemeleri bekleniyor. I

i AP. den İstifa Eden ı 
! A. RIZA YARAMAN 

ch> ® eM
Eski ilçe kitaplık memu- İ 

ru Ahmet Rıza Yaraman A.P. 
den istifa ederek C.H.P. ye I 

I girmiştir.

31.12.974 tarihinde CHP 
I ye kaydını yaptı* an A. Rıza , 
I Yaraman AP den aynUrak ! 
। CHP ye girmesini şöyle a- ■ 
। çıklamıştır. «A P yi tutum ve ’ 
I davranışlarıyla gittikçe halk- i 
j ten uzaklaşmaktadır. CHP nin 

halkla bütünleşen tutum ve I 
i davranışları, tabana cnem ver

mesi bsr.i saflan." a çekmiştir» |

Tğm. Mahmut Çelebi 
KAZA GEÇİRDİ

İlçemil Veteriner Hekimi 
Rıza Çelebinin genç teğmen 
oğlu Memduh Çelebi arife 
günü evine gelirken Engür- 
cük Köyü yakınlarında trafik 
kazası geçirmiştir.

Balıkesirdeki kıtasından 
bayramı geçirmek üzere özel 
otosuyla ailesinin yanına gel
mek üzereyken Engürcük Kö
yü yakınlarında önündeki 
Kamyonu sollamak üzere iken 
ani olarak karşı yönden ara
ba çıkması üzerine kamyo
nun altına giern ger.ç teğmen 
Mahmut Çelebi ağır olarak 
başından yaralanmış ve Bur
sa Askeri Hastahanesine kal
dırılmıştır.

O gün bir ameliyat ne
deniyle hastahneye İstanbul 
dan gelmiş olan beyin cerra
hının olması ve hemen ge
rekli müdehaleyi yapması genç 
teğmeni kurtarmıştır,

İlgili müdahaleden sonra 
Mahmut Çelebinin komadan 
çıkması ilçede sevinç yarat
mıştır

MİRASÇILARINI
BEKlhOl

6. 7. 974 tarihinde Gem
lik Tersehane üstü mevkiinde 
meydana gelen trafik kazasın
da ölen ve kimliği saptana
nın an şahsa ait saat miras- 
çılannı belemektedir.

Bu konuda tereke hakim
liği 1974/7 saydı dosya aç
mış ve ölen şahsa ait olan 
- RİCO - marka bîr adet saat 
mîrasçılanna verime;. üzere 
bek'etkn ek redir.
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r görüş e ?

1874 ten 197S ’e
.c-Z ta. Can

Yeni yılın insanlığa, ulusumuza daha çok mut- 
* luluk, gerç k barış, insanca yaşamlar ve halkların 
İ birbirlerini sö.nürtmeden yaşayacağı bir düzen ge- 

tirmesi dileğiyle başlıyorum yazıma.
Her yeni yıla güzel duygular ve güzel dilek- 

İr - • ••
•'$ lerle giriyoruz. İşte 1974 ü bitirdiğimiz ve 1975 e 
•* girdiğimiz bir kaç gün içinde gelen yılın da eski- 
$ sinden bir ayrıcalığı olmadığını görüyoruz. Ama i-

çimizdeki o umut hiç yok olmıyor. Hep iyiyi, gü
zeli istiyoruz, arıyoruz. Hakkımız değil mi?

1974 yılı ulusumuzu istenen, özlenen düzeye 
getirdi mi? Buna olumlu yanıt bulmak çak güç. 
Birk< z insanların mutluluğa iten en önemli 
etken ekonomidir. Belki mutluluğu bir şarkının 
namelerinde, bir şiirin mısralarında, bir güzelin 
gözlerinde buluyorum diyenler olacaktır. Ama o 
mutiuIuKİar pek geçici olmakta, ekonomik baskı
ların yol açtığı yaşam zorlukları tüm mutlulukları 
silip götürmektedir. İşte 1974 ü sabit gelirli ve 
dar gelirli Türk halkı da bu ezikliğin, bu zorlu
ğun mutsuzluğu içinde geçirdi.

Sorumsuz politikacıların yüzünden yılın yarısı 
hükümetsiz geçti Kurulan geçici hükümetler yurt 
sorunlarına gerçek çözümü getiremezdi. Hükümet 
kurulması yönünde gerek aritmetiksel gerekse ger
çekse! olarak içinde bulunduğumuz koşullar içinde 
olanak yoktu. Durum böyle olduğu halde denenmiş 
girişimler politik çıkarlar yüzünden yinelenerek 
zaman kaybına yol açıldı. Ve yurt sorunları unu
tuldu. Seçim kaçınılmaz olduğu halde buna yaşa- 
ş lemadı .«Milliyetçi Cephe" yutturmacaları ile hal
kımız savsaklandı ve bu savsaklama içinde hükü
metsiz, sorunlar çözümlenmemiş, yeni bir çok so
fun yüklenilmiş olarak 1975 e girildi.

1974 yılında ulusumuzun yüzünü güldürecek 
bir iki olay da olmasaydı yıl tam bir uyuşukluk i- 
çinde geçmiş olacaktı. Bilindiği gibi - sağ kanat 
ne denli kabullenmese de - Kıbrıs çıkartması ve 
ABD karşı uygulanan haşhaş politikası ulusal onu
rumuzu yücelten en önemli girişimler oldu. Ve 1974 
te tüm umutsuzluklar İçinde bunlar birer umut 
kaynağımız oldu.

işte bu ortam İçinde 1975 teylz. Hoş geldin 
1975 yılı hoş geldin. Sende 365 gün sonra geçip 
gideceksin ve ardında birçok çözümlenmemiş so
runla yerini bir başka yeni yıla bırakacaksın. İn
sanlar yine her yeni yıla umutla girecekler umut
suzca ........

1975 ten çok şey beklemiyoruz ama uzak veya 
yakında yapılacak seçimle ak günleri müjdellyen 
bir halk iktidarı yıl olacak 1975.

dış 

haber

iç* 6«0H 
Bİ BAŞLANGIÇ

Cumhuriyet Gazetesinin 
haftalık yorumu içersinde 
aer alan bir küçük haberde 
"Bir çok Amekairkalı iş a- 
damı, iki ülke arasında 
(Rusya ile Amerika) bir ti
caret parlamasının vuku bul
duğu kaydedilmekte ve bu
na Alçak gönüllü bir baş
langıç denmektedir.

The Case Manhatteu 
Bank dan Alfred Went- 
worth, bu günün dünyasın
da Sovyetler Birliğinin A- 
merika için en geniş azge
lişmiş pazar olduğunu id
dia ediyor.

Yazıda, Amerikanın son 
zamanlarda Sovyet Rusya- 
da yeni iş alanları açtığına 
değinilen yazıda şimdiden 
17 firmanın kendilerine 
Moskova’da büro kiraladık
larına değinmektedir.

LdM
İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

■»

STRAZBURG ( APM ) 
Avrupa Konseyinin Kültü
rel İşbirliği Konseyi, Ya
bancı öğrencilerin üniversi
telere alınması konusunda 
kabul ettiği temel gereğin 
saygı gördüğüt ü hatta ülke
lerde yabancı öğrenci ora
nının tavsiye edilenin de 
üzerinde tesbit edildiğini 
görmüştür. Bundan konsey 
memnunluk duymaktadır.

YERLERE
MmeHz

j şiir köşesi 
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! SEMİR ZEYTİNİNİN ÇİLESİ
o o o
® Kışın soğuğunu hafif bir elemeyle aldı ilkbahar
o Toparladı kendi attı ılık gecesiz gündüzlere...
o Baktı ne görsün, dünya var.
o Çiçekler açtı körpe dalcıklarında.
8 Bi. işçi ayıkladı dallarını, hava alsın diye:
o Çapalandı,
g Gübrelendi, sulandı bütün yaz-
0 Yeşil zeytinler, havalar soğudukça karardı.
o Topladılar, sepetlere genç kızlar,
O Nasibini aldı sığırcıklar.
O Çoluk, çocuk, nene, dede doldurdular küfelere.
o Döktüler yığın, yığın-
® Ayıklandı, güzeller, sağlamlar beton havuzlara...
® Gırtlağına kadar su.
o Sakatları, marazları doğru yağhaneye.
o Çıkardılar yağın1
o Doldurdular teneke ve küplere. -
o Çiçek yağı ile karıştırarak;
® Sahte başlık ile barıştırarak.
§ Dertli yağ üzülerek, çöktü kabın dibine..

Yaranın acısını yarayı alan anlar.
® Ne kadar hilebaz dedi insanlar,
® Zeytinlerin ise cezası bitip,*
3 Kaldırdıla taşları, haydi sandıklara <•.
o , Bilmem nerden gelen belirsiz arkadaşlarla . • -
o Cinli, Arap, Kızılderili gibi-O
O Gemlik zeytininin çilesi bu.o

Ne soran oldu,* ne soruşturanw
§ Yağ utandı, bozuldu, rengini ati.
® Zeytin ise çürüdü, koktu, ekşidi,
@ Zavallı fakir de hastayı yedi-
ö Baktım kiravatlı;
« Karga burunlu;
2 Şeytan suratlı biri;
§ — Allah'ım şükür zengin oldum • • dedi
° • Xg İSMAİL BAYRAKTAR
O O o
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KONtffi HİNİ
Avcılar Derneği Başkanlığından

Derneğimizin normal umumi heyet toplantısı 12-1-1975 
pazar günü akşamı Saat 19. 30 da dernek lokalinde ya
pılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde kongremiz 
19 - 1 - 1975 pazar günü akşamı aynı yer ve saatte ya
pilacağından sayın üyelere duyurulur.

GEMLİK Avcılar DERNEĞİ
GÜNDEM BAŞKANLIĞI

1- Yoklama ve Açılış 2- Kongre divanı seçimi
3- Saygı duruşu 4- Faaliyet hesap ve denetle 

me raporlarının okunması 5- Raporların müzakeresi ve 
ibraı 6- İdare heyeti seçimi

7- DilcklcrveKapanış.
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FAŞİZM!..
Ömer ARSLAN

Faşizm sermayenin kanlı diktatoryasıchr Faşizm çalışan, emekçi 

j kiÜeferln en büyük baş belasıdır Faşizm halktan yana demokrasiden 

i yana tüm güçlerin en azılı düşmanıdır Faşizm Demokrasi ye de kar- 

şıdr- Yani faşizm grev yapan işçinin, boykot yafan öğrencinin, e- 

l ineğinin karşılığını isteyen köylünün düşmanıdır. Çünkü demokrasi; 

। işçinin, köylünün emeğinin karşılığını alabilmesi için örgütlenmesine

•r veren bir sistemdir. Oysa faşizm grev yapan işçiye, yürüyüş ya- I 

pan köylüye karşıdır ve dolayısıyle demokrasiyede karşıdır.

Faşizm egemen sömürücü güçlerin toplumu yönetemediği halkın 

ihtiyaçlar na cevap veremediği, haksızlığın, adaletsizliğin yolsuzlu* ı 

ğun kol gezdiği zamanlarda hortlar zor kullanarak halkı susturmaya 

sindirmeye çabalar.

Faşistlerin çalışma metodu zor, zorbalık, korgu dehşet salarak 

kitleleri sindirmektedir.

Faşistler bu işleri yaparken halka şunu söyler; Toplumda ahlâk 

I sevgi, saygı kalmadı Türklük elden gidiyor bütün bozukluğun sebebi 

| milliyetimize, dînimize sahip çıkmamaktadır. Oysa toplumdaki bozuk

luğun sebebi Türklüğün, dinin elden gitmesi değil bir avuç sömü- 

I rücü azınlığın halkı soyup, soğana çevirmesidir

Faşistler Türklerin en büyük millet olduğunu, Türklerden 
; daha büyük millet olmadığını o halde Türklerin dünyaya hakim 

olmasını söylerler ve böylece savaş çığırkanlığı yaparlar fakat 
şuna. bak>nki 1939 iarda katil Hitler'ue aynı şeyleri söylüyordu.

! Mitler de Almanların en büyük olduğunu dünyayı ancak Alman- 
■ Sarın yönetebileceğini iddia ediyordu. Sonucu biliyoruz. Miyonlar- 
: ca ölü ve milyonlarca sakat insan, öksüz çocuk. Peki uluslarda 

kalksa bizim faşistler gibi söylese acaba dünya ne hale gelir ?
i Peki barış içinde yaşayamaz mıyız? savaşmak mı gerekir? Savaş- I 
; tığımızı düşünelim, bu işten kim kârlı çıkar? fakir, fukara ezilen 

haikmı? yoksa Ahmet Ağa ile fabrikatör Mehme; Bey mi ?

Ashnda Faşistlerin istediği şu işçiyi korkutup grev yapması 
önlemek köylüyü korkutup toprak istemesini önlemek böylece 
sömürü düzeni devam etsin beylerin keyfi bozulmasın. Ama ya
pamayacaklar tıpkı Hitle'rin Mussolini’nin yapamadığı gibi.

Artık halkımız uyanıyor, bilinçleniyor, öyle palavralara kar
nı tok halk ekmek istiyor, iş istiyor, eğitim istiyor Almanya ka
pılardan kurtulmak istiyor, özgürlük ve barış istiyor.

Faşistlerin eskimiş silahları artık patlamıyor, geri tepiyor 
işçisiyle, köylüsüyle tüm halkımız özgürlüğün, barışın insanın in
sana kul olmadığı düzenin yolunu kendisi açacak ve oradan tüm 
göçüyle geleceğe yürüyecektir.

Ataell G.
, M. Kemalpaşa

Bç Kardeşler 
r îtaREî

Sayın Müşterilerinin 
her zaman hizmetindedir

Güney Sanayi
PELUSLARl9

non-vvuven yer döşemden

Halıflex Yolluk
Veliir hattan

Eıson goı 
Soiıtaıı > 
tafclopferı
ve Çamaşır Makinaları

SATILIK ZEYTİNLİK
Cihattı ve Umurbey köyler nin müş

terek sınırında, değirmen arkından su- 
lama teşkilatlı, iki yönden yolları bulu
nan 720 zeytin, 1CO kavak ve 60 meyve 
ağacını kapsayan zeytinlik satılıktır, 
emekli hakim A.Memduh Ertungu ya 
başvurmalar ı.

İSTİKLÂL CADDESİ 
ZİRAAT BANKASI YANI

Bize göre gerçeklerin yansıması
Ali Memduh Ertunga 

Emekli Hakim

TURİSTİK FACİA
26/ Kasım/ 1964 günlü GÜNAYDIN gazetesin

de: « İTALYAN AVCILAR İKl GÜNDE 43, 500 
AV KUŞU VURDULAR.» başlığı altında yayın
lanan paber, yürekleri sızlatan, insanlık haysiyye- 
tini zedeleyen bir fecaat ve bir vahşet örneği ola
rak nitelemeye değer.

İtalyan avcılar kulübü ile bir TÜRK turizm 
firmasının ortaklaşa düzenlediği < TÜRKîYEDE 
HER HAFTA SONU AVLANMA PARTİSİ GEZİ
Sİ )> anlaşması bu fecaate yol açmıştır.

Hafta tatillerini geçirmek ve avlanmak üzere 
10 nu kadın 37 kişilik bir İtalyan avcu gurubu 
yurdumuza, Trakya Bölgesine gelmişler. İki gün
lük süre içinde bir kaç ili kapsayan yöreden h'deı 
sektirmeyen dürbünlü tüfekleriyle her çeşidinden 
(34.500) adet kuş avlamışlar. Bunları özel çanta 
ve, bavullarile İtalyaya götürmüşler.

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının ve bu bakan
lığa bağlı kuruluşlarla firmaların başlıca görevleri. 
Bu konuda olumlu ve yararlı propogandalarda bu 
lunmak, yabancılara yurdumuzu gerçek yönlerde 
tanıtmak, gelecek turistlerin yurdumuzda bulunduk
ları sürede her türlü sosyal ihtiyaçlarını temin et
mek, tekrar gelebilme ve başkalarına yurdumuz 
hakkında öğütlemede bulunma özlemlerde geri dön
melerini sağlamak, dolaylı olarakta; ulusal gelirle
rimizin artmasında ön olmakten ibarettir.

Her ne ad altında gelirlerse gelsinler doğal 
kaynaklarımızı yabancıların keyflerine, zevklerine 
ve yararlarına sorumsuzca terketmek, insaf ve in
sanlık dışı sömürülerine göz önüne göz yummak 
turizmin amaçlarına tamamen zıt düşen birer dav
ranıştır.

Günaydın gazetesinde .adı geçen turizm fir
masının dış ülkelerle kuracağı ilişkiler yine bir ta
rizim acenta veya firması olması gerekirken İTAL
YAN AVCILAR KÜLÜBÎYLE « TÜRKİYE DE 
HAFTA SONU AVLANMA PARTİSİ » rnlaşma- 
sına girişime; ulusal Turizm amaçları, akıl ölçü
leri ve sağ duyu ile bağdaşt:rılmaeına imkân olma
yan bir gaflet örneğini teşkil eder. Konusu ve ey
lemi yurt zararına oluşan bu tür anlaşmalara kim
senin bakhı olmaması ve olamaması gerekir. Buna 
(kaş yaparken göz çıkarmak.) dan başka bir ad ta 
kılamaz.

Meşhur turizm firmamız bu kardarile de ye- 
tinmiyerel : (( AV MEVSİMİ SÜRESİNCE DEĞİ
ŞİK TOPLULUKLAR HALİNDE HER HAFTA 
BİR TURİST GRUBUNUN YURDUMUZA GEL
MESİNİ DE )) bu anlaşma i'e kabullenmiştir. Mev
cut anlaşma gereğince daha sonraki haftalarda ge
len dürbün tüfekli keferelerin yeni yeni ve ne de
recelerde KATLİAM da bulunduklarını biiemıyo- 
iuz.

Hayvanlar : yüce TANRI’ nnzın savısız cîğ- 
metleri ataşındı kendilerinden varari sn mamız ama- 
cile yarattığı ve aynı zamanda bakım, esirgeme^ 
şefhat \e nıerhunetimize terk xe emanet eylediği 
canlılardır. Bunların yünlerinden, derilerinden et 
ve sütlerinden, yumurtalarından, güç erinden, kâ-

D Sayfa 4 te
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Bize göre gerçekleri tıyansıması
Ali Memduh Ertunga 

Emekli Hakim
♦ • • * » ■ ı i ' »•

TURİSTİK FACİA >
> tüterin ve zararlı diğer hayvanların saldırılarından 

koruyabilme yeteneklerinden bolca ve gönlümüzce 
’ yararlanırız, insanlara göre bir çok yeteneklerden 

■ yoksun birer varlık olan hayvanlar; şefkat ve mer
hametten başka hiç bir şey beklemeden safiyetle 
bizlere teslim olmuş, kendilerinden her yönüyle ya- 

| rarlanabilmc hakkımızı da önceden ve itirazsız ka- 
; bullenm'iş yaratıklardır. Bunlara karşı insaflı ve 
!’ merhametli davranmamız, ' ulusal ve fina.nşal de

ğerli malımızdan birer parça olarak korumamız* 
hem onlardan güçlü birer yaratık ve insan olma
nın ghay si yeti yönünden ve hem de sosyal ve ulusal 
çıkaılaıımız açısından kaçınılmaz birer ödevdir. ■

Tarihin her devresinde, dün ve bu gün; biz- 
dtn olmaytanlarınl'çeşitli ve sayısız zararlarını gör

müştür bu millet. DEVLETLE devlet bakan
larına, AZAMETİ' iç işleri Bakanını ve DİRAYET 
Ll Turizim ve’Tanıtnia Bakanı ile bütün yönetici 

' vö partiler (( sesleniyoruz... On çıkarı .olmadan bir 
tek yarar sağlamayan bizden olmayanların; yurdu
muzu ve tümile doğal kaynaklarımızı sömürüp ke- 
uıirhıel&ıinö de zadına dur diyebileceğiz? Mılli^ şu
ur etkisine ciddiyetle, içtenlikle ve öncelikle bu 
'konulara eğiliniz artık...

Yabancılara 'şanlı ecdadımızın mirası olarak 
sürdürülen misafirperverliğimizi insancıl duygular
la karışık olarak gösterirken, kıçımızın açık .kala
cağını önemsemeyerek üzerimizdeki yorganları da
hi alıp götürecekler bizden olmayanlar. O zaman! 
televizyonda yayınlanan IZOCAM reklamındaki ha
ne sahibini konuşturmak gerekecek;^ DONUYOR
UZ.! YÖNETİCİLERİMİZ UYUYORMU diye. Boy 
lc bölük pörçük, kapa parçalıma zamanla yok ol
maktansa toptan satalım bu memleketi. Hiç ol
mazsa bir yıldır kurulamayan hükümette», varlık 

' -içinde yokluktan, pahalılıktan ve süregelen başıboş
luktan kurtulmuş; olumuz.

Satış bedelilede; çalgı çalar, dans eder ve fın
dık kırar eğleniriz.

------ İOf IIBO
.Şükjü] Şenol İlkokulu Koruma Der

neği.yıllık olağan genel kurul toplantısı 
11. 1. 1975 cumartesi günü saat 10.00 
da okul salonunda yapılacaktır. Çoğun
luk sağlanamadığı taktirde 18. 1. 1975 
cumartesi ğünü saat 10.00 da mevcut ü 
yelerle, toplantı okul salonunda -yapıla
caktır. Tüm üyelere önemle duyurulur.

Şükrü Şenol İlkokulu Koruma
Derneği idare heyeti

GÜNDEM

1 . Açılı*
2 - Divan başkanı seçimi
3 • Saygı duruşu
4 . Faaliyet raporunun; okunmasır >-•
5 • Murakıp . '* •"
6 . İdare heyetinin ıbraı
7 • Yeni idare heyetinin seçimi
8 • Dilekler
9 . Kapanış :• •

Kongre İtanı
Gemlik Halk Eğitimi .I^erneği Yıllık 

Genel Kurul Toplantısı 15.1. 1975 çar
şamba günü Halk Eğitimi Merkezi Mü
dürlüğünde saat 15. de yapılacağından 
sayın üyelere .duyurulur.

GÜNDEM :

1 Açılış
2 Geçici Kongre Başkanı seçimi
3 Faaliyet raporunun okunması
4 Murakıp raporunun okunması
5 idare heyetinin ibraı
6 Yeni idare Heyetinin seçimi
7 Dilekler ve Kapanış.

Dernek idare Heyeti

DUYURU
Askeri hüviyetimi kaybettim yenisini 

alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.

Yüzbaşı Utku Kamburoğkı

Şimdi Daha Zengin

TİCARET te

İKİ MOTOR
ÇARPIŞTI

1- Si Devamı
Hasarları saptamak İçirt 

İlçemiz Asliye Hukuk Haki
mi Ahmet Şeritçi dün olay 
yerine gelmiş ve yerinde tos- 

Ibit yaparak savatlan sapta
mıştın

HAFTALIK TARAFSIZ 
SİYASİ GAZETE

Gazetemize gönderilen ya
zıların yayınlasın veya yayın
lanmasın geri gönderilmez.

İLANLAR

1191 sayılı basın ilan ya
sası gereğince yayınlanacak 
resmi ilânlar sütun cm 20 T L 
M eh ilanları sütun cm. 10- 
TL Özel ilânlar pazarlıkla a- 
tınır.

Kongre ilanları 75 TL sı
Kayıp ilanlan 25 TL $

elektrik süpürgesi
Titiz ev hanımlanna gönüllerince bir temizlik sunmak, onian 
yormadan bir evin her köşesini aynı kolaylıkla temizlemek 
için yaratılmış elektrik süpürgesidir
Presiz/Evsan.
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Pazartesi günü üreticiye 6 Milyon Lira dağıtıyor

08EIİCİDEN 3 Mni ÎM Bin K9.
ZEYTİN ALINDI

Gemlik Lisesi Kültür ve Edebiyat Kolu

TEVFİK FİKRET'İ
A İV .O.II

72 notu Gemlik Zeytin 
Kooperatifince kampanyanın 
acımasından 10 Ocak 1975 
tarihine kadar, üreticiden 3 mil
yon 330 bin kg zeytin almıştır.

Gemlik Zeytin Koopera
tifi Müdürü İbrahim Okay'dan 
edindiğimiz bilgilere göre: 
1574 - 75 yılı zeytin alım ten 
rekor düzeye çıkmıştır. 1974 
ürünü zeytin alımlan geçen 
yıllardaki zeytin atımlarını geç
miş, rekor seviyede olan 1972 
yrh alımlan 3 milyon 375 bin 
kg ile kapanmışken, bu yıl 
kampanyanın kapanmasına da
ha onbeş gün olduğu halde 
1272 yık atımlarına erişilmiş 
ve 3 milyon 330 bin kg zey
tin alınmıştır.

1974-75 yılı zeytin ürü
nün gerek hat, gerekse poli
tika bakımından memnuniyet 
verici olduğunu bildiren İb
rahim Okay, Gemlik İlçesin
de zeytin atımlarının yirmi 
metkezde yürütüldüğünü ve 
bugüne kadar Katrrlı Köyü 
dışında tüm merkezlerde alım 
kampanyasının devam ettiğini 
bildirmiştir.

UMURBEY BAŞTA
Zeytin atımında Umurbey 

köyü 544 bin kg. ile kampan
yanın başında gelmekte, onu 
Gemlik Merkezi 480 bin kg. 
He izlemekte, Engürücük 300 
bin kg. Küçük Kumla 230 
bin kg. Armutlu 229 bin kg. 
la ön sıralarda takib etmek
tedir. Umurbey Köyünün bu 
tutumu Kooperatifçiliğe bağ
lıklarını göstermekte memnu
niyet uyandırmaktadır.

PARALAR DAĞITILIYOR
Kooperatifin aldığı zey

tinler karşılığında üreticiye da
ğıttığı paralar hakkında da 
bilgi veren Kcop. Müdürü 
"üreticiden 27.12.1974 tari
hine kadar aldığımız 2 mil
yon 272 bin 729 kg zeytini 
TC. Zirâat Bankasına rehin 
edilerek bunun karşılığında a- 
lınan 25 milyon 401 liranın 
21 milyon lirasını ortaklarımı
za dağıttık. Ayrıca kooperati 
fimize 5. Ocak. 1975 tarihine 
kadar verilen zeytin ürünü

Hisar Mahallesi Sokaklarındaki Çamurlar 
Belediyece Temizletildi

Kış mevsiminin gelmesiyle 
birlikte, Belediyenin işleri daha 
çok yoğunlaştı ve mahallelerde 
ki şu birikintileriyle, çamur 
deryalarını ekipleriyle kısa za
manda temizlemeğe başladı
lar.

Yağmurlu havaların en 
büyük zararı Hisar Mahallesi
ne oldu. Yeni yapılacak olan 
kooperatif evlerinin harfiyat- 
iarından Hisar Mah. çıkış yo

Belediye Karakola Bina Verdi
Gemlik Belediyesi ta

pulu malı olan Balik Paza
rındaki eski Çiftçi Mallan 
Koruma Derneği binasını 
sembolik bir fiatla Gemlik 
Emniyet örgütüne vermiş
ti».

Böylece Emniyet Mü
dürlüğü şimdi bulunan Ad

karşıtı olan 6 milyon lirayı PA
ZARTESİ günü dağıtacağız" 
demiştir.

Havaların bu yıl bozuk 
gitmesi nedeni ile üreticinin 
1 milyon kg. zeytininin kay
bolmasına neden olduğunu 
bildiren I. Okay "bu yaklaşık 
olarak’ 10-13 milyon lira ka
yıp demektir. Eğer havalar iyi 
gitmiş olsaydı bu para üreti
cinin cebine girecek ve üre
ticinin yüzü daha çok güle
cekti” demiştir.

lu toprak yığınlarıyla dolunca, 
yağan yağmurlar da bu top
rakları balçık haline getirdi ve 
dağılan çamurlarla sokaklar
dan geçilmez duruma gelin
di.

Durumdan haberden o- 
lan Belediye derhal çalışmaya 
başlıyarak yollardaki çamurları 
ve balçıkları kepçe ve dozer
lerle temizletildi.

liye altındaki yerinden kal
karak yeni binasına gerekli 
değişiklikler yapıldıktan 
sonra taşınacaktır. Resmi 
bir kuruluş olan Emniyet 
Amirliğinin yeni binaya ka
vuşması sevinç uyandırmış
tır;

Tevfik Fikret 8. 1. 1975 
Çarşamba günü Gemlik Lise
si Kültür ve Edebiyat kotan
ca anılmıştır.

Lise Kapalı Spor Salo
nunda yapılan anma günün
de, Edebiyat öğretmeni İhsan 
Topçun’nun açış konuşmasın
dan sonra. Edebiyat öğretmeni 
Sami Aslım, İng. Öğretmeni 
Yavuz Uçanlar ve 4- B Sınıfı 
öğrencilerinden Havva Bulun 
T. Fikret’ i çeşitli yönleriyle 
anlattılar. Ayrıca aynı gün T. 
Fikret' in günümüzün Türkçe- 
sine çevrilmiş şiirlerinden o- 
luşan, «Şiir okuma yarışması» 
düzenlendi Program devam 
ederken sahnede yedi öğren
cinin katıldığı T. Fikret’ in 
portesini çizme yatışması il
giyle işlenmiş ve şiir okuma 
yarışmasının birinciliğini 5.Ed 
A öğrencilerinden Orhan At- 
lıoğlu, ikinciliği 5. Ed- A öğ
rencilerinden Kemal YAR, por 
tre yarışmasının birinciliğini i- 
se 6. Ed- B öğrencilerinden 
İnci Yıldırım ikinciliği 6. Ed-B 
öğrencilerinden Ayşe KAR- 
DEŞTUNCER kazandılar.

Şiir Okuma yanşmasının 
jüri üyeliklerini Ok. Müdürü 
Mehmet Çalım, Ed. Öğret
meni Yıldız Eğriboz, Ed. öğ
retmeni Kamber Aray ve Ed. 
öğretmeni Sami Aslım oluş
turmuştur.

Portle yarışması jüni ü- 
yeliklerini de resim öğretmeni 
Hilmi Tanrısever, Sanat Tari
hi Öğretmeni Servet Aydoğar 
ve İng. Öğretmeni Yavuz U- 
çanlar oluşturmuştur.

Anma günü bittikten son 
ra Kültür ve Edebiyat Kolu
nun 1. dönemde açtığı «Ata
türkçü Olmak» adlı kompo
zisyon yarışması, Öykü ve şiir 

yazma yarışmaları sonuçlan 
açıklanarak ödüller öğrencile
re dağıtılmıştır.

«Atatürkçü OLMAK» ad
lı kompozisyon yarışmasında 
birinciliği 5. Ed,- B öğrenci
lerinden Emine Demir, ikinci
liği 4. G öğrencilerinden Se
vim Yakar kazanmışlardır.

Öykü yazma yarışmasında 
birinciliği 4. C öğrencilerin
den Nurdan Aşık, ikinciliği 
5. Ed. B öğrencilerinden Meh
met Şen kazanmışlardır.

Şiir yazma yarışmasında 
da birinciliği 5. Ed- A öğren
cilerinden M. Akif Çamlı, i- 
kinciliği 5. Ed- B öğrencile
rinden Dündar Karabiber ka
zanmışlardır.

Ödüller, öğretmenler ta
rafindan öğrencilere sahnede 
sunulmuştur.

Gemlik Lisesi Kültür 
ve Edebiyat Kolu Yönetici 
öğretmeni İhsan Topçunun 
hazırlayarak, sunuculuğunu 
yaptığı Tevfik Fikret’i an
ma günü öğrenci ve öğret
menlerce ilgiyle izlenmiştir.

Fırınlarda Kontrollar
SIKLAŞTIRILDI
İlçemiz Belediye zabıta 

amiri Mehmet Sal ve öteki 
memurlar her gün fırınlarda 
ekmek kontrollan yasarak 
kaliteli ekmek çıkmasına sağ
lamaktadırlar.

Kendisiyle görüştüğümüz 
Zabıta Amiri Mehmet Sal bu 
konuda söyle söylemiştir. 
"Her gün finntarda ekmek ör
neklerinden birer parça ahp 
gramajlann ve kalitesi kontrol 
edilmektedir. Amaormz, haka 
gramajı normal ve kafitafi ek
mek yed irmekle.
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UlUSAL KURTULUŞ SAVAŞI
^^7*“ Ve; t

ALT YAPI DEVRİKLERİ
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KADRİ r ÖL ER
ÖĞRETMEN

Batı emperyalizmi Birinci Dünya Savaşı sonunda kendine 
yeni pazarlar ve sömürgeler elde etti- Zaten bir yıkıntı holir - 
de olan Osmanlı İmparatorluğu yöneticileri kısa bir zaman 
için de olsa kendi lûxs yaşamlarını sürdürebilmek için tm.er/c.- 
lisilerin ortakçısı olmaktan çekinmemişlerdir. Lmpcryclizim 
mazlum ulusları kendi çıkarları için ezer ve yok ederler.

Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişi (191 S), ve Anado
lu'da oluşturduğu devrim hareketi yurttaki düşmanı kovm; k 
değil, emperyalizme baş kaldırmaktı, bcylece tam bağımsızlığı 
gerçekleştirmektir. Bağımsız bir ülkede yabancı kuvvet ve yabancı 
sermayeye de yer yokiur. Bu konuda o şöyle diyordu: “ Bugin , 
gün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün doğu tluslz- 
rının da uyanışını öyle görüyorum.. Bağımsızlık ve özgürlükle
rine kavuşacak olan çok kardeş ulus varJıt- Onların yeıiden 
doğuşu, şüphesiz ki ilerlemeye ve relaha yönelik o acak:ı . 
Sömürgecilik ve emperyalizm yer yüzünden yok olacak ve 
Terlerini uîuslas arasında hiç bir renk, din ve ırk ayrıcalığı 
gözetmiyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı egemen olacaktır-" 
(1933) M- Kemal emperyalizmle savaşmanın tek yolunun tam 
bağımsızlık olduğunu biliyor ve eylemlerini ona göre planlıyor 
du- Ona göre : “ Tam bağımsızlık dendiği zaman, dcğai ola
rak siyaset, maliye, iktisat, adliye, askerlik, kültür ve benzeri 
gibi her konuda tam bağımsızlık ve serbestlik anlatılmak iste
nir.’ Bağımsızlığı elinden alınmış olan Türk halkını önce ba
ğımsızlığa kavuşturmak, sonra sosyal ve ekonomik atanda dev- 
rimlere girişerek mutlu ve çağdaş bir Türkiye yaratmaktı. Bu 
nedenlerle başlatılan Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanarak 
emperyalistler ve onun uşakları yurttan kovuldu.

Artık gerçekleşecek olan devrimlerdi. Bu devrimler! ger
çekleştirecek olan kadıonun başında M- Kemal den başka kim
se yokıu- 1920 Türkiyesinin egemen güçleri köyde ağa, ka
sabada eşraf, mûtegalibe ve hoca (din adamlarıj takımıydı- 
halk eğitimsiz, aydınlar halktan kopuktu- 1920 de Ankara'da 
öMM açılışındaki manzara bunun güzel bir kanıtıdır. Halkı 
;emsil etmek için Ankara'ya toplanan temsilcilerinin s.niısal 
yapılan incelendiğinde; önümüze hoca, kasabalı eşraf, ağalar 
ve askerler çıkmaktadır. Bu kadroyla başlıyan ulusal bagını- 
sıziık savaşı kazanıldığında, yapılacak değişikliklere- M. Kemal 
*6 çevresindeki üç beş kişiden başka * büyük çoğunlukla o- 
un egemen güçlere karşı koyarak, -ski düzenin yaşamasını 
kendi düzenlerinin sürmesini saglıyacaklaıdı-

Tapiumların kalkınabilmesi için devrimler alt yapıdan 
(ekonomik ve üretimdeki değişik! klerle) başlanmalı ki, alc 
yupı üst yapıyı oluştursun.

1923 Türkiyeslnde acaba alt yapı devrimler! gerçekle- 
şe bilir miydi? Tabiiki gerçekleşemezdi. Çünki bu devrim
ler! gerçekleştirecek kadro yoktu. Ve başlatılan Ulusal «Kur
tuluş Savaşı tamamen egemen güçlerin öncülüğüyle kadro- 
laşmıştr. Bu nedenıe egemen güçler bastıkları oalı kesmi- 
yecek kadar akıllıydı, bu koşulları İyi bilen M. aomal önce 
kenol stratljisi içinde üstyapı devrimlerini gerçekleştir cek 
v© ardından altyapı dtvrimlarlne inecekti. Yapı
lan üst yapı dıvrlmltrl Anadoludakl burjuvazinin 
fıkcrljrına dokunmayacaktı. Bilindiği gibi alt yapı 
davr,ınlarlnln bir parçan olan toprak kanunun gö-
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Atina’da 
solcular 
protesto 
yürüyüşü 
yaptılar

ATİNA- Atina da solcu
lar önceki gece, «Yeni fa- 
şizmJJ diye adlandırdıkları 
rejimi protesto eden ve geçen 
temmuz ayında devrilen 
Askeri Cuntanın liderlerinin 
cezalandırılmalarını talep 
eden bir protesto yürüyüşü 
yapmışlardır.

Göstericiler, ellerinde 
((Cuntayı halka verin». ((Yeni 
faşizme hayır,!», «Halk unut-

şımışlardır.
Protestocular, demokra

tik eğilim ve sosyalist ana
yasa için parlamentoya di
lekçe vermişlerdir.

Öte yandan Atina göz
lemevi, önceki akşam «Rıch- 
ter» ölçeğine göre 5.25 derece 
şiddetinde bir deprem kay
detmiştir.

Merkezinin Atina’ nın 
80 km. Kuzeybatısında ol
duğu belirtilen depremde 
can kaybı olmadığı bıidirıl-

AVRUPA KONSEYİ
VE İSPANYA

Strazburg (APM)-Av
rupa Konseyi Meclisi son 
taplantısında, ”Avrupa Kon
seyine üye Olmayan Ll- 
knleri Komisyonunun’* İs
panyadaki durum konusun
da onayladığı raporu mü
zakere etmiştir. Raporda 
bu ülkenin Kcaseye üye 
olmisı için geıekli şartlan 
tamamlamaktan henüz uzak- 
tn olduğu, fakat Por tek iz
deki olayların \c dünyanın 
ekonomik gelişmesinin bu 
Ülkede demokratlaşma ha-

belirtil mi f t ir.
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BÖ| W VARLH
İhsan topçi’

yok yoktur düşlerde
tenler ağarınca ısır<r benliği 
kumsa! say !ar / ağaç - göl - ırmak.

basamaksız merdivenlerde doyarken 
anamın o eski sancısına

birazlamalara yetinmem yoktur 
tanrısal güç / dev bacağı.

yok yoktur düşlerde
oysa yaşanan varlık yaşan mı yan düş
hem mutluluk - hem kardeşlik - hem doyum. J

|
somut yaşanmazken soyutlamalar <
kargam:/ çenesiyle «

ısırgan bir ölüdür varlık düşümde
kara para - kara kurşun kara gün.

« . m
d

yok yoktur düşlerde
büyücü mağarasiydı geçmişten kalan
kırdım geçirdim / yaktım uçurdum.

ve bir tan ağarmasında 
yine gördüm ki

varlık başka yerde I düş başka yerde.

Sevdim' sezdirmedim.
Sevmesini bekledim: 
0’ sevdi. Hem evlendi. 
Ben yine ben başkasını 
Sevdim, sezdirmedim.

© Sevmesini bekledim—
0' da sevdi, evlendi.

o Ben yine bir başkasını
ö Ben yine bir başkasını...
o
• ALİ AKGÜNO
9 K. Kumla Köyü - GEMLİK•» »•
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Gayrimenkullerin açıkartırma ilânı 
Gemlik İcra Memurlugunrlsın

Dosya No : 974/35 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
1 < Gemlik Tapu sicilinin 18. 1. 1968 tarih, pafta: 6, ada: 218, sahife: 183 ve 

parsel 19 da kayıtlı Gemlik demiısubaşı mahallesi küçükcami aralığı mevkiinde kâin 
95.12 metrekare raikdarlı ve içerisinde muhtelif meyve ağaçları bulunan bahçenin 
11/48 hissesi satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ : Bilirkişi tarafından tamamına 30.000,— TL,sı kıymet takdir edilmiş 
olup bu kıymete tekabül eden satışa çıkarılmış bulunan hisse 6875.— TL.sı kıymet indedir.

2 - Gemlik Tapu sicilinin 18.1.968 tarih, pafta ; 6, ada : 218, sahife : 185 ve 
parsel : 2i de kayıtlı Gemlik demirsubaşı mahalleşi küçük cami aralığı mevkiinde 
kâin 91.65 metrekare mikdarl: ve üzerinde 3 katlı kârgir ve yine ahşap yap: iki kat* 
Iı evler bulunan gayrimenkulun 3/12 hissesi satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ : Bilirkişi tarafından tamamına lDû.000.— TL'sı kıymet takdir edil
miş olup bu kıymete tekabül eden satışa çıkarılmış bulunan hisse 25-OfOO.— TL.sı 
kıymetinde dir*

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 14.2.1975 Cuma günü yukarıdaki sıra gereğince :
1 no.lu sıradaki ve 19 parselde kayıtlı gayrimenkul saat 11.15 ilâ 11.30 arasında, 
2 nolu sıradaki ve 21 parselde kayıtlı gayrimenkuide saat 11.30 ilâ 11.4” arasında 

GEMLİK BELEDİYESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırırında tah- 
n in edilen kıymetin %75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 24. 2. 1975 pazartesi günü aynı yer
de ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı ala
caklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

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

3 — ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (-f-1 bu gayrimenkul üzerindek' hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları t ıpu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bed li hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir’ hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
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ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI 
ve 

ALÎ YAP! DEVRİMLER)
KADRİ COlER 

ÖĞRETMEN

rüşülmeleri sırasında konu ne zaman meclise geti
rilse karşıya büyük ve aşılması güç duvarlar çıka- 
rılıdı. !928 - 1929 - 1936 yıllarındaki girişimler 
TBMM deki bilinen egemen güçlerce engellenmişti. 
M. Kemal asıl devrimin alt yapıda yapdacek de
ğişikliklerle gerçekleşeceğini biliyor vu kadro *- 
luşturmoğa uğraşıyordu

Onun yaşamı alt yapı devr'mltrlni gerçekleş
tirmeğe yetmedi. Ondan sonra gelenlerse getirilen 
üst ya] ı devrimlerini yozlaştırmakla kalmadılar t 
tam bağımsızlık ilkesini görmemezlikten gelerek, 
ulusal zenginlik kaynaklarımızı yabancılara peş
keş çektirdiler, ikili anlaşmalarla yabancı serma
yenin yutturmaca kalkınma masallarıyla uyutula
rak sömürülüp durduk . .

Türklyenln gerçek kurtuluşu ancak alt yapı 
devrimlerinin gerçekleşmesiyle sağlanır.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnamevi görmüş ve münderacatinı kabul etmiş sa ı- 
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 974/35 T. sayılı dosya nun arasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

7/I / 1975

( 1c. îf K, 126 )

(x) iler tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

000000000000000000000  ooooeoooooooooocoe^e*»*»

Körfez Basımevi
Har çeşit Fatura, davetiye, kartvizit, senet k 
zo) > teketi, gider ve gelir mokbazİart, oj os», 
ve *■ «i çeşitler y.’e her zemea seriniz • ir.
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Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği Saîış 
memurluğundan Sa^imenkui Satış İlanı

DOSYA NO
975/1

Davacılar Gemlik İlçesi Umurbey Köyünden Emine t arkan, Ayşe Tarkan, Güneiie 
Tarkan vekilleri Gemlikte Avukat Fehmi Karacan Tarafından Davalılar Umurbey 
Köyünden Ahmet Tarhau Vekili Avukat Halil Seymen ile Pembe Tarhan arasındaki 
İzaleyi Şu davasının yapılan açık duruşması sonunda:

Cemlik İlçesi Umurbey Köyü Köy içi Mevkiinde kain Tapunun 2. 5. 1974 tarihi 
Parsel 944 de kayıtlı Ev ve avlunun taksimi kabil olmadığından satılarak hisselerin 
tefrikine dair Sulh Hukuk Hakimliğinin 8. 4. 1974 tarih ve 1973/89 Esas 1974/88 Sa
yılı Kararla hüküm verilmekle verilen hüküm Taraflarca temyiz edilmediğinden Ke
sinleşmiştir.

SATILACAK GAYRİMENKUL: Gemlik Tapusunun 2. 5. 1958 Tarih Gemlik il
çesi umurbey köyü köy içi mevkinde kain Pafta 7 Parsel 944 Kütük Sahife 928 de 
Ev ve Avlu 0625.00 Metre Ksre OTUZ BİN LİRA KIYMETİNDEKİ gayrimenkul.

GAYRİMENKULUN HALİHAZIR DURUMU: Umurbey Köyü Köy içi mevkiin
de Kuzeyi Sokak, Güneyi Osman Çelebi Doğusu Salih Öğüt, Emine Konut Batısı 
Ayşe Tarhau Emine Erer ve Şükrü Uzgör ile çevrilidir. Bina bir avlu ve onon üze
rinde bir kattan müteşekkil Yarı ahşap ve yarı kargir bina bu gayrimenkulün bö
lünmüş kısmına tapuya dahil olarak satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 12/2/1975 Çarşamba günü saat 14. den 14.15 şe kadar Umurbey Köyü 
Belediye Müzayede Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. 
Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı lie ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 

çr k artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 24/2/1975 Pazartesi günü Umurbey Belediye Mü
zayede salonunda saat 14 den 14.15 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüç- 
hanlı alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

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

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

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcracatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 975/1 T. sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

8/1/1975

( te, tf. K, 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

TEŞEKKÜR
20—12—1974 gecesi geçirdiği feci trafik kazasın

da başından ağır bir şekilde yaralanarak Bursa Askeri
Hastahanesine getirilen oğlumuz Teğmen Mahmut Yi- 
ğit Çelebiyi yaptığı başarılı bir beyin ameliyatı ile mu- {g 
hakkak bir ölümden kurtaran Beyin Cerrahı

SAYIN DR.

KONURALP BAŞOL’a İM

SI

ÜS!

As. Hastahane Ortopedi uzmanı Sayın Erhan Çağ-
lıya, Anestesi uzmanı Aş. Dr, Kd. Bnb. Sayın Orhan 
Sönmez' e Ameliyathane Assubaylarından sayın Naci 
Saraç ve sayın Avni Ceyhan'a Röntgen teknisyeni sa
yın Dursun İnan' a, Ameliyathane personeli sayın En
ver Savcı’ ya oğlumuzu hâstahaneye getirme kadirşi
naslığında bulunan gençlere, gelişinde ilk müdahaleyi 
yapan nöbetçi heyetine, her hastaya olduğu gibi bizim 
oğlumuza da yakın ilgisini esirgemeyen Baş Tbb. Sa
yın Albay İsmail Nevzat Sekban’ a. Hast. Diş Tbb. 
Alb. Sayın Osman Uygur ve sayın Doktorlara, Sayın 
Baş Hemşire ve Hemşirelere, Hastabakıcılara, diğer 
hizmetlerdeki amir. Memur ve personele, kaza anından 
itibaren bizimle hem dert olan Em. Tbb. General Sinir 
ve Ruh Hastalıkları Uzmanı sayın Mithat İlhanla Gem
lik As Hara K. Saıyn Orhan Öncül* e ve kıymetli 
meslekdaşlanma, Tüm dost, arkadaş ve akrabalarımıza 
lütüflarını esirgemeyen Bursa Garnizon ve Merkez Ko
mutanı ile Balıkesir Okul Komutanına minnet ve şük
ranlarımızla teşekkürlerimizi arz ederiz.
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ÇELEBİ AİLESİ

Konserve ve Turşu İmalatçıları 
Derneğinden

KONGRE HAMI
Derneğimizin müteşebbis heyet Kongresi 26 

Ocak 1975 pazar günü saat 15 te Ticaret ve Sanayii 
Odası Salonunda yapılacağından üyelerin teşrifleri 
rica olunur.

GÜNDEM :
Müteşebbis Heyet

2
3

4
6
7

H

Divan teşekkülü
Müteşebbis heyetin faaliyet raporlarının okun-

Raporlarının müzakeresi ve ibraı 
Yeni İdare Heyeti seçimleri 
Dilekler ve Kapanış.
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Yardım Kampanyası Devam Ederken

NACAKLI SUYUNU GETİRME 
ÇALIŞMALARI İLERLİYOR

Nacaklı Suyunu Getirme 
Demeği fahri başkam Gemlik 
Kaymakamı Namık Kahveci
ce ki dernek, toplantısında yar
dım kampanyasının başkan- 
lığına önerdiği Gemlik Beledi
ye Başkanı İbrahim Akıt’ın 
getirilmesi teklifi yönetim Ku
rulunca olumlu bulunmuş ve 
İbrahim Akıt başkanlığında 
yardım kampanyası çalışmalara 
başlamıştır.

İlçemizin su sorununu 
çözümlemek amacını kapsayan 
Nacaklı Suyunu getirme kam
panyası konusunda Kampanya 
Komite Başkanı İbrahim Akıt 
basına bu konuda açıklamada 
bulunarak su getirme gerek
çelerini şöyle anlatmıştır. ”İI- 
camizde açıkça bilinen bir 
sağlıklı içme suyu sorunumuz 
vardır- Bu sorunu gidermek 
için 1973 yılı Temmuz ayında 
bir de demek kurulmuştur. 
Bu gün ben bu derneğin 
Yardım Kampanyası Başkan
lığına getirildim. Su getirme
deki gerekçemizi şöyle sıra
layabilirim. 1. Mevcut suyun 
yetersiz va içme suyu evsa
fından yoksun bulunuşu 2. 
Artezyenlerin zamanla verim
den düşmesi 3. Pompajla su 
basmanın Belediyeyi yılda 1 
milyon lira zara, a sokmasıdır 
Bu sebeplerden içme suyu 
sorununu halletmek için ça
lışmalarımızı hızlandırarak ön
ce Belediyece bazı girişimlere 
başladık Bunlar; 1. Suyun 
devlet nezrimdeki resmi for
maliteleri bitmiş ve intifa hakkı 
alınmıştır. 2-) 800 bin lira de
ğerinde kanal kazma makinesi 
temin edilmiştir, 3. Damperli 
iki araba alınmıştır. 4. Suyun 
bale hattı ve kapkaç projeleri

ikmal edilmek üzeredir."
Bu konuların anlatılma

sından sonra projenin mali 
potresini de anlatan I. Akıt 
"Bu suyun getirilmesinde en 
büyük katkı Gemliklilere düş
mektedir. Açtığımız kampanya 
ilgi görmektedir. Kanpanyayı 
önce küçük esnaflardan baş
lattık, bunun için her gece 
Belediye ye 15-20 kişilik 
gruplar halinde esnafları davet 
edip sorunumuzu açıyor ve 
onlardan iki yıllık aidat isti
yoruz. Herkes gücüne göre 
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[amatör ressamlar 
SERGİSİ 
SONA ERDİ
7 Aralık tarihinde Bursa 

Güzel Sanatlar Galerisinde a-
I çılan" Amatör Ressamlar Ser

gisi" sona ermiştir.
Bursa' da sanat severler- 

ce ilgiyle izlenen sergiye 
Gemlikli ressam Emekli öğret
men Mehmet Sevinç te 11 
eseriyle katılmış ve seçici ku
rul tarafından 6 eseri ayrıla
rak sergilenmiştir. Resim ser
gisinde tanınmamış ressamla
rın çalışmaları dikkatleri çek
miş ve sergi 7 Ocak tarihin
de sona ermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı olup ilçemiz Gemlik Kız 
Ensitüsünün denetiminde olan 
Anaokulu ilk ve ortaokullarla 
birlikte tatile girmişlerdir.

Her geçen gün modern 
eğitim araçları ile donatılan

TÖB-DER ÜCRETSİZ 
KURS AÇIYOR

Gemlik Tüm Öğretmen
leri Birleştirme ve Dayanışma 
Derneği kısa adıya TÖB-DER 
matematik ve fen bilgisi ders
lerinden ücretsiz olarak kurs 
açmağa karar verilmiştir. Bu 
nedenle Kaymakamlık Maka
mına baş vurarak Gemlik Li
sesi ve Umurbey Ortaokulu 
Müdürlüklerinden kendilerine 
yer sağlandığı takdirde TÖB- 
DER li öğretmenlerce parasız 
olarak öğrencilere yetiştirme 
kursları açılacaktır.

Gemlik TÖB-DER in gi
rişimine Umurbey Ortaokulu 
Müdürlüğü olumlu cevap ver 
miş, Kaymakamlık, Halk E- 
ğitim Müdürlüğünün de ona
yı alınarak işlem vilayetin o- 
nayına sunulmuştur. Salı gü
nüne kadar Umurbey Ortao
kulunda Matematik ve Fen- 
Bilgisi derslerinden parasız 
kursların başlıyacaği sanılmak 
tadır..

Öte yandan öğrenildiğine 
göre Gemlik Lisesi Müdürlü
ğü TÖB - DER’ in isteklerine 
olumsuz cevap vererek para
sız kursların açılmasını iste
memiştir. Lise Müdürlüğünün 
bu tutumuna bir anlam veri
lememiş, halk arasında ücretli 
kurslar mı açmalı..! diye söy
lentiler başlamıştır.

Umurbey de başlıyacak 
kurslar okulların açıianadek 
sürecektir.

Anaokulunda Minikler Sergi Açtı
Anaokulunu Kız Enstitüsü 

öğretmenlerinden Dilek Baygün 
yönetmekte, öğretmenliklerini 
de Güzin Yanar, Niğar Şafak 
yapmaktadır.

Anaokulu bilhassa ça
lışan kadınlara derin bir nefes

felflot Malzemeleri
YoNan Kopotif ©r

Son günlerde mahalle 
aralarında yapımları devam 
etmekte olan inşaatların yapım 
malzemeleri zaten dar olan 
yolları tamamen kapatmakta 
ve trafiğin aksamasına neden 
olmaktadır

Bir zamandır keşmekeştik 
halinde devam eden bu tutum

«Kırağı ve Soğuklar -Halk Eğitim Merkez
Zeytinin Kilo ve Kalite^ 
Kaybına neden oldu» [ 

1974 yılı iklim koşulları- | 
nın uygun olamayışı zeytin 
ürününün geç oluşmasına ne
den olMuş buna rahmen ü- 
rünün toplanmasının önümüz- 
ki günlerde sona ereceği sa
nılmaktadır.

Bu konularda Gemlik Zi
raat Teknrsyeni Hakkı Çakır 
bize şu bilgileri verdi.*’ Son 
haptalarda kırağı ve soğukla- 
rln taneleri buruşturması kilo 
ve kaltie kaybına sebep ol
muştur. Bu da üreticiyi eko
nomik yönden zarârâ uğrât- 
m ıştır. Bu havalar kilo başın
da en azından 150 kuruşluk 
kayıp meydana getirmiştir. 0- 
reticilerimiz bu yıl ürünlerin 
geç oluşmasından büyük za
rara uğramışlardır. Fakat Zey
tin Kooperatifinin toplama so
nuna kadar zeytin almayı de
vam ettirmesi üreticeyi bir 
yönden de olsa sevindirmek
tedir.

aldırmakta ve öğrencilerin ge
lişmesini gören veliler sevin
mekledirler.

Anaokulunun 13 minik öğ
rencisi dinlenme tatiline girer
ken el işi sergisi açmışlar ve 
başarılı çalışmalarını sergile
mişlerdir.

Gemlik'tileri de rahatsız et
meğe başlamıştır. Bilhassa 
Emniyet park ara sokağı, Lise 
Caddesi ve Kumla yolundaki 
inşaatların kum, demir ve 
tuğla gibi malzemeleri yolları 
tamamen kapamaktadır.

İlgililere duyurur. Önlen
mesini bekleriz.

Müdürlüğünce 
Düzenlenen Kurslar

Devam Ediyor
Gemlik Halk Eğitim Mer

kezi Müdürlüğünce iki köy ve 
merkezde açılan bir gece kur
su devam etmektedir.

Hayriye Köyünde 20 öğ
renci ile açılan B dershane
sinde okuma ve yazmayı ge
liştirici çalışmalar yapılmakta 
olup, kurslar 15 Şubat tari
hine kadar devam edecektir

İkinci Köy kursu ise, Ye- 
niköyde açılmıştır. Bu yıl ü- 
çüncü kez açılan kursa 20 
öğren ci katı Imakta ve C ders 
hanesi programı uygulanmak
tadır. Bu programa göre kur
sa katılanlar ilkokulu bitirme 
sınavlarına hazırianmaktadır- 
lar.

Merkezde açılan kurs ise 
Şükrü Şenol İlkokulun da ka
dın kursiyerlere A dershanesi 
olarak çalışmaktadır.

2. BELEDİYE 
ŞEHİR OTOSU

Çalışma lan via halka çok 
yararl ar vs kol aylıklar sağhyan 
Belediye Şehir otosunun İkin
cisin bir ay sonra hizmete 
gireceği sevinçle öğreniknisör

D. S. 4 te
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MEYAK bilindiği gibi Memur Yardımlaşma Ku- 
| romunun adıdır. Bu kurumun kuruluşuna ilişkin ya- 
5 sa i 970 yılında meclislere sevk edilmiş ama ara- 
K den 5 yıl geçtiği halde yasalaşmcmtş ve ne olaca- 
S ğ: da anlaşılmaz bir duruma sokulmuştur.

MEZAK memurlardan kesilecek % 5 lerle o- 
' taşacak ve kuruluş üyelerine emeklilik yardımı, 

ölüm yardımı, maluliyet yardımları, meslek kredi
leri verecek ve memur pazarlan açılacaktı. Oysa 

f aradan geçen 58 aydan beri bunların hiç biri ger
çekleşememiştir.

| İÇ vefdiş

l haberler?_____________

Gazetelerden öğrendiğimize göre, bugün me 
rr.uriardon kesilen % 5 fer ile MEYAK'ın 3 mi! var 
lirayı aşan bir birikimi olmuştur. Doğal akla olarak 
lik gelen soru bu paralarla neler yapılmaktadır? Bu 
konuda resmi kaynaklar hiçbir açıklamada bu
lunmamakta ısrar etmekteler ama gazetecilerin 
saptadıklarına göre kesintiler Merkez Bankasına 
b:oke edilmekte, buradan da Maliye Bakanlığının 
öngördüğü yerlere harcanmaktadır. Yine saptana
na göre harcamaların büyük bir bölümü özel sektö
re teşvik kredisi olarak verilmekte ye böylece hak
ları yenen memurların ufak birikintileriyle özel 
sektör palazlandırılmaktadır. Hemde devlet eliyle...

1970 yılında hazırlanan MEYAK yasası taslağı 
meclise sunulmuş ama bir türlü görüşülmemiştir. 
Bunun yanında çıkarılan 1-2 sayılı yasa gücündeki 
karaname ile memurlardan % 5 kesinti yapılması
na başlanmıştır. Bugüne dek biriken 3 milyar li
radan memurlar hiç bir şekilde yaralanmazken, ö- 
zel sektöre yatırım ve teşvik kredileri verilmesi 
hiçte insafa sığacak bir iş değildir. Geçen 5 yılda 
binlerce memur emekli olmuş, malûm alarak gö
revlerinden ayrılmak zorunda kalmışlar ve yasa 
taslağından ön görülen yardımlardan hiç yararla
namamışlardır Tabii bizim çok bilmişler yine 
*Hak kaybolmaz gecikir* diyecekler ama geçen za
man içinde emekliler, ve rr al ler ölüp gitmemişlerse.!

Bu durum bana DAOALOGLU'nun mısralarını 
hatırlatıyor.

Hakkımızda devlet etmiş fermanı

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir...,/

Gittikçe zorlaşan yaşam koşulları içinde bir 
ekonomik batağa gömülen memurları devlet koru
maz vs gözetemezse o çarklarda kırıklar çoğaldı 
demektir. Yani kısacası devlet memurunu sömürür 
bir duama ge/lşse bu düzen bozuk demektir. Çü
rük tekneye benzeyen bu düzen birgün batarsa 
gemide kurtulan olmaz, öyleyse «Sezar'ın hakkı 
Sezar’o» , «memurun hakkı memura» verilmelidir.

Zengin Petrol 
Kralın iimt®

SirteiM 
Peşinde

HAMBURĞ(APM) Pet
rol üreten ülkelerin biriken 
döviz rezevlerini nerelere 
sarfcdecekleri bilinmemek
tedir. Aşırı kâr sağladıkları 
petrolden ele geçirdikleri 
bol dövizleri bilhassa Av
rupa ve Amerika’da kuvvet
li sanayi kuruluşlarının hisse 
senetlerini almaya tahsis e- 
den Arap zenginleri bu de, 
fa da Batı Almanyanın 
Krupp ve Daimler-Benz 
firmalarının hisse senetle
rini almaya yatırmakta
dırlar.

Krupp şirketinin % 25 
hissesini almış bulunan A- 
rap şeyhleri bu kerre de 
Daimler - Benz firmasının 
% 40 hissesini satın almış
lardır. Kuvveyt hükümetinin 
bu büyük yatırımı, Bati 
Aluanya iş çevrelerinde ge
niş yankılar yaratmıştır.

Bu yatırımlardan başka 
petrol, Demir-Çelik ve O- 
tomotiv sanayii alanların
daki büyük yatırımları ve 
bir çok otel. Motel ve tu
ristik tesislere de el atan 
Arap sanayi adamları yakın 
bir gelecekte, Avrupa ve 
Amerikada iş alanlarında 
büyük söz sahibi duruma 
geleceklerdir.
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şiir köşesi

ÖLÜM
Bir yolan sonunda.
Karanlık bir kasaba
Yavaş yavaş geçeceksin.
İster istemez bu yoldan 

Bu yol bo.unca
İrili ufaklı havilyan köpekler
Belki mağlup
Belki de kahraman 
olarak geçeceksin 
Sen bu yoldan
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Yeni Otomobil
Modelleri

HAMBURC (APM) Al
manyalIm ünlü otomobil 
firmalarından Daimler Benz 
C-111 Mercedes modelini 
piyasaya sürmüş bulunmak
tadır. Firmanın Studgart 
daki merkezini ziyaret eden

MEYSU
YENİŞEHİR DE 
YENİ TESİSLER
KURUYOR

Kayseri’ de çalışmala
rını sürdüren MEYSU fab
rikası Marmara Bölgesinde 
kurulacak olan yeni tesisle
rinin Yenişehir’ de kurul
ması için çalışmalara baş
lamıştır.

Bu amaçla Yenişehir’de 
kurulacak fabrika için Ye
nişehir Belediyesinden yer 
isteğinde bulunulmuş ve bu 
istek Belediye Meclisinin 
geçen haftaki oturumunda 
olumlu karşılanarak Beledi
yenin İnegöl yolu üzerin
deki arazîlerinden bir bölü
münün verilmesi karara 
bağlanmıştır.

MEYSU bu fabrikada 
meyva suyu imâli yanında 
domates ürününü de değer
lendirecektir.

Federal Almanya Cumhur
başkanı Walt»-n Schell. C- 
111 Mercedes ile bir tur 
atmış yeni modelin geliş
tirilmesinde hizmeti geçen
lerin bu başarısını öven bir 
konuşma yapmıştır.

KARACABEY
SÜTAŞ İŞLETMESİ 
İMÂLATA BAŞLADI

Karacabey’ in Uluabat 
yöresinde kurulan süt ürün
lerini işleyecek olan SÜTAŞ 
Fabrikası geçtiğimiz hafta 
içersinde imâlata başlamış
tır.

öte yandan aynı pastö
rize tesislerinin alt yapı 
çalışmalarıda ilerliyerek 
önümüzdeki günlerde temel 
atma töreni yapılacaktır. 
Tesislerin bitiminde fahri-, 
kada yalnızca beyaz peynir 
ve kaşar peyniri yapılacaktır

Tesislerin yapımı bir 
müteahhit firmaya 1 Nisan

1975 tarihinde teslim edilmek 
üzere verilmiştir. Öte yan
dan çevredeki üretici ise 
ürünlerinin karşılığı olan 
paraları alamadıklarından 
satışa çıkarılan hisse senet
lerinin satış zamanın uzatıl
masını istemişlerdir.

Otomobil merakı ile 
tanınan Cumhurbaşkanı, 
makamı dola) siyi* hizmet 
arabasından başka bir ara
baya binememekten yakın* 
mıştır.
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Gayrlmenkulün Açıkartırma İlanı 
Gemlik hra

Dosya No : 973/582

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu sicilinin Küçük Kumla Köyü Saîıincir mevkiinde kâin 12. 8. 974.. 

tas h, pafta: 27» parsel :1606, sahife : 4879 da kayıtlı, 1200 metre kare mikdarlı gay 
r. menkûl üzerine inşa edilen yazlık meskenlerden C- Blok 2 nci kattaki bağımsız bö
lüm Ne?, 9 da 10/660 arsa paylı bîr büyük ve bir küeük oda, mutfak, banyo ve tu
valetten ibaret olup oturulur vaziyette bulunan ve bilirkişi tarafından 70. 000.- lira 
kısmet takdir edilen mesken açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

5 ATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 25/2/1975 Sah günü saat II. den 11.30 e kadar Gemlik Belediye 
Müzayede Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahini a edi- 

n kıymetin. % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa- 
ı masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Biy e bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 7/3/1975 Cuma günü Gemlik Belediye Mü 
z»vede salonunda saat 14 den 14.15 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüç- 
Lanlı alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

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

3 — İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile şahit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 973/582 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

17/1 /1975

(te, tf. K, 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahddir.

Gemlik Küçük Kumla Yalı Camii
Yaptırma ve Yaşatma Derneğinden

Derneğimizin Genel Kurul Kongresi 31 Orak 1975 
Cuma günü saat 14 te Muhtarlık binasında yapılacağın - 
dan üyelerin teşrifleri rica olunur.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde kongre 7 Şırlat 
1975 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

MÜTEŞEBBİS İDARE HEYETİ
GÜNDEM :
1 —- Açılış
2 — Divan teşekkülü
3 — Faaliyet raporlarının okunması
4 — Raporlarının müzakeresi ve ibraı
5 — Yeni yönetim kurullarının seçimi
6 — Dilekler ve kapanış.

KONGRE İLANI
Derneğimizin Normal yıllık Genel Kongresi 4. 2. 1975 Salı günü saat 10. 30 da 

Müftülük Dairesinda aşağıdaki gönderne göre yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediğinde kongre bir hafta sonra yine aynı gün, aynı saat 

ve aynı yerde yapılacaktır.
Muhterem üyelerimize duyurur teşriflerini rica ederiz.

GEMLİK DÎN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM ;

1- Açılış 2- Kongre Başkanı ve Kâ(ipl> rin seçin i 3- Faaliyet raporunun okur misi 
4- jicsap ve Murakıp raporununu okunması 5- Tahmini bütçenin okunması 6- 
Tenkıd, dilek ve temenniler 7- Eski Yönetim Kurulunun ibrası 8- Derneğimizin 
Federasyona üye olması 9- Yeni yönetim kurulunun seçimi 10- Denetleme ku
rulunun seçimi H- Kapanış,

KONGRE İLÂNI
Umurbey Ortaokulu Yaptırma, Yaşatma ve 

Koruma Derneğinin yıllık genel kurul toplantısı 
28. 1. 1975 Salı günü saat 19.oo da Okul Salonun
da, çoğunluk sağlanamacığı takdirde 30/1/1975 Per
şembe günü saat I9.oo da aynı yerde yapılacaktır

Sayın üyelere duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Başkanlık divanı seçimi
2- Çalışma raporunun okunması
3- Çalışma raporunun ibraı'sı
4- Dilekler ve temenniler
5- Yeni idare he)etinin seçimi
6- Kapanış.

KONGRE İLÂNI
Atatürk ilkokulu ve Öğrencilerini Koruna Der

neğinin yıllık olağan Genel kurul toplantısı 24.1.19.5 
Cuma günü saat 19.00 da Atatürk İlkokulu salo
nunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde 3LI. 1975 
Cuma günü aynı yer ve saatte tehiren icra edilece
ği sayın üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM

1- Açış konuşması ve Divan seçimi
2- Üye mevcut voklaması.
3- Saygı duruşu.
4- Yönetim ve denetmen kurulu raperiarmua 

okunması.
5- 1975 vılı Tahmini büt< esinin orun ması
6- Yönetim ve Denetmen kurulu raporlar.um 

müzakeresi ve ibraı.
7- Yeni yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

8- Dilek ve temenniler.
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NACAKLI ŞÜYU

aidatını yazdırıyor ve sözleş
meyi imzalıyor. Biz bu davet 
işini önce küçük esnafdan 
başlattık daha sonra bu ka
deme yükselecektir-; Yönetim 
Kurulumuz esnafımıza halkı
mıza ve yardımları ile katkıda 
bulunan teşekkürü bir borç 
bilir.

İlçemizden ayrılan Bşk. 
eski müflü yerine yeni seçim
leri yapılaçak İ. Bşk. lığa 
Hacı Ömer özdemir. 2. Bşk. 
lığa Mevlût Aksdy, Muhasip 
liğe Erdoğan Barutçu, Vez
neye Cemal Kardeş,, Sekreter
liğe A. Rıza Yaramaz getiril
miştir.
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GEMLİKLİLERE MUİDE
Görülmemiş Kolaylık

Nacaklı Suyu Getirme Derneğine 24 Ay
lık Taahhüd ile Nakdi Katkıda Bulunan
Vatandaşların Listesi ..... .

îarahim Akıt : Belediye Başkanı
Süleyman Onsekiz : Pazaryeri Bekçisi

25200.2-100. 00
CQ
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Evinizi Isıtmak için
ARSLAN Mahrukata

İbrahim Onsekiz 
Ersin Tunalı 
Mehmet Çakıcı 
Şevket özenli 
Cahit Durmaz 
Hakkı Âk 
'Kazım Ünlü

• :Belediye Zabıt Memuru,600. 
; Belediye Memuru

Tüccar
Zeytinci

Burhan C. Açıkalın: |
Nurüllah Özay'dın ”
Şaban Kanber. : Tüccar* 
Sabahattin Sezginer: Zeytinci 
Nurettin Güren, : ' ”
Şakır Güren ; Tüeçar1
Kemal Konak : Zeytinci
Ali Fidan v — • p
Sabahattin Yıldırım 
Ahmet Gülme z-Baki T. ’’ 
Haaan Mutlu j
Nuri Bayrak' *: ”
Ahmet Alpaslan
Mete Okay ve H. Yalabıyık 
Ömer Coşkun :

»Esat Akay „
Celal Acar : **
Haaan Dillioğlu : , **
Haşan Kahraman

.'•24QÖ0. 
"■6000. 
‘9600.
3600.

'2400.' 
’ 12000.

;480Ö. 
2İ0Ö.
12000.
36ÖÖ. 

.4800.
48Q0;

j36ÖÖ.

.4800
2400.

6000.
3600; .
2400.

1680.
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UĞRAMANIZ MENFAATİNİZ İCABIDIR 
Arofiıjaı ber çeşit odunu depodan 

/ feslim sortiyle elinizdedir.
Arslan Mahrukat

eve

Ali Osman Sertarslan
Balı-kpazarı Mahallesi 2. Nolu Cad. Dispanser önü Tel; 321 Gemlik

Tüccarlar Kulübü Bşk. C. Turan Getirildi

Esnaf vb Küçük Sanatkârlar Derneği BŞK.
Derneğimiz yıllık olağan 1. toplantısı 25/12/1974 

Pazar günü çoğunluk’ sağlanamadığından yapılamamış o- 
lup 2. toplantı 29/1/1975 Çarşamba'günü saat 19.00 da 
27 Mayıs ilkokulunda yapılacaktır. , Üyelerimizin hazır 
bulunması duyurulur.

GÜNDEM :
1- Açıj, kongre Divanı seçimi Ve saygı duruşu
2* Yönetim kurulu, raporu ,keaiu hesap raporu ve 

denetleme kurulu raporlarının okunarak müzakeresi.
3* Yönetim ve Denetim kurulunun ayrı ayrı ibraı
4- 1975 yılına ait muhammen bütçe 'ile çalışma pro- 

«rarninın okunarak müzakere»»
5» Yönetim Kurulu, Denetim kurulu, haysiyet divanı 

ile birlik veTederasyon delegelerinin seçimi.
6- Dilek ve temenniler. Kapanış. ,

Danış Ekim den boşalan 
Gemlik Tüccarlar Kulübü Baş
kanlığına Cahit Turan getiril
miştir; ' ,

8. 1. 1tP4 tarihinde ya
pılan yönetim kofulu seçimler 
sonunda Cahit Turan KuLjç 
Başkanlığına seçilmişte.

c. Şehir Otosu
Bilindiği gibi 2, Şehir 

Otosu bundan bir müddet 
önce ihale edilmiş. Bursa’ ya 
Şasesi karesör yapılmağa gön
derilmişti: ■ '

00

Evsen Haltflex YoHuk ve

buzdolapları
gaz Sobaları
ve Çamaşır Makinaları

İstiklâl Caddesi 
Ziraat Bankası 
Yanı -Tel. ; 604 

GEMLİK

il i

çeşitleri ile hizme
tinizdedir.

ÜÇ KARDEŞLER
TICAR

Qtil.BR


Halk Kütüphanesi Gemlik
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Asllfürk Konuşurken Kavga Çıklı
MSP li Mücahitlerle Gemlikli gençler yumruklaştı

Gençler Zorla Kahvehanelere İtiliyor.

GEMLİK STAT11975 PROGRAMINA DA 
I ALINMADI

Erbakan 2 saat konuştu
23 Ocak. 1975 perşem

be günü MSP nin Şirin Sine- 
nrsstnâa yapılan kapalı Sa
lon toplantısında MSP Ge-- 
nel Başkanı Necmettin Erba
kan ve Cğtahan Asilturk 
kcncşmcsia'dır,

MSP Genel Başkanı yap
tığı kon aşmada " MtU^ptçi 
Ceche "2*9 kjşryr benehr ve 
mai laka hükümeti kuracaktır»

560 kadar dinleyicinin 
bulunduğu saiora saat tam 
2ü.30 da Oğuz Han Aşiltürk 
girerek Genel Başkanlarının 
O»nergazi de konuşmakta ol
duğunu gelene dek kendisi- 
r»n Gemliklilere hitap ede
ceğini bildirmesinden sonra 
30 dakika suren konuşması
nı ya: mıştır

ASILI t RK K GN L ŞU YOR

Asilturk konuşmasında 
gere; olarak MSP nin z:hni« 
yetim ve nasıl bir düzen ge- 
tirecekferini anfa'mıştır. Bu 
arad , Türk milletinin asıl kur
tuluşlun MSP nin oayraktar- 

yapfıği milli ahlâk, a- 
n<rr.-itere bağlı'.k ve milli şu
urla sağlanacağını belirtmiştir.

Asiltürk konuşmasının bir 
botumu, de CHP ile nasıl an
feşrrazbklsre düştüklerini u- 
zun uzun dite getirmiş ortak- 
kk sırasmd > bütün olumlu gi
rişimleri MSP filerin yaptırdığı 
n» ileri sürmüştür.

OLAYLAR BAŞLIYOR
Saar 21.30 sıralarında 

CHP- MSP Hükümetinin tu
rizm konusundaki ayrıcalıkla
rım anlatan Asilturk "CHP 
nin bu konudaki yanlış tu-

Erbakan Mücahitler arasında

lamlarına evet divemezdik" 
diyerek" CHP liler İzmir de 
kurulacak bir turistik tesisin 
10 milyonliralık sermayelerine 
karşılık 40 milyon lira devlet 
yardım yapılmasını istiyor
lardı. İşte biz buna karşı çık
tık ve bu para ile doğuda 
fabrika kuımak istedik" de
miştir. Bu konuşma üzerine 
salonun balkonundan bir din
leyici Asitlürk' e *"Bu hangi

TÖB-DER KURSLARI BİTİRDİ
TÖB-CER in Umurbey 

Ortaokulunda açmış olduğu 
ücretsiz yetiştirme kursları dün 

sona ermi > ir.
Umurbey Ortaokul Mü

dürlüğünce TÖB-DER in üc

retsiz kurs açılmasına derslik 

firma verilmiştir" sorusunu yö
neltmiştir. Bu sırada salonu 
"Başbakan Erbakan" Müca
hit Erbakan" tempoları MSP 
Genel Başkanı ile girmiştir. 
Erbakanın yerleşmesinden son
ra sorunun cevabını açıkla
yan Aşiltürk,’ ün cevabını ye
tersiz veya- olumsuz -bulan 
balkondaki çoğunluğu genç
lerden oluşan grup tempo ha
linde "Bağımsız Türkiye’’ di
yerek bağırmaya başlamışlar
dır. Eh bağırış üzerine alt sa
londa bulunan ve Bursadan 
bir otobüs ile toplantıya ka
tılmış olan genç Erbakancılar 
toplu halde balkona çıkarak 
gençlerin üzerine çürümüşler 
ve iki grup arasında kavga 
başlamıştır. Kavgada üstün 
gelen Erbakancılar, gençleri 
sille tokat salondan dışara çı
karmışlardır.

Sinemanın içinde biten 
kavgalar bu kez de dışarıda 
başlamıştır. Dışarıda da yum
ruklaşmalar olmuş, gençlere ’’ 
Koministler. Allahsızlar" diye
rek taşlarla saldırmışlardır. I- 
tiş kakışlar sırasında bir gen
cin gözlükleri kırılmıştır. Bu 
arada emniyet yetkilileri Gem-

D. g. 4 te

temizlik ve yönetim bakımın
dan olumlu cevap verilince 
Matematik ve Fen Bilgisi 
derslerinden kursla' açılmış 
ve cuma günü son 1 e iniştir. 
Kursların toplam olarak 100 
saat sürdüğü ilgililerce açık
lanmıştır.

Yapımı yılan hikayesine 
dönen Gemlik-. Statyorr.u bu 
yılda plana alınmayarak genç
lerimiz kahvehanelere bir ker. 
daha itilmişlerdir.

Belediyece Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğüne devri 
yapılarak bu yıl için 20 bin 

__  __ an________ j*___ ___„ e
I

Perşembe gecesi İlçemizde MSP nin kapalı salon 
konuşması yapıldı. Bu konuşmalarda MSP nin Genel 

i Başkanı Necmettin Erbakan ve Eski İç İşleri Bakanı 
i Oğnzhan Aşiltürk partileı inin görüş ve düşüncele

rini anlatmışlardır.
Asilıürk’ ün konuşması snasında salond 1 çıkan 

i olaylar aslında hiç te küçümsenecek türden değildir.
Olaylar daha bü rümed«*n kapatılacağı halde yet- I

। bililerin pasifliği ve önceden gerekli önlemleri al- I 
mamalarında büyümüş ve yumru lu taşlı kavg’ya

!| dönüşmüştür.
Sinema salonunun balkonunda Aşiltürk’e karşı 

yönetilen sorunun cevabı gençleri tatmin etmeyince | 
। "Bağımsız Türkiye" sloganı tempo halinde bağırıl- 

mağa başlanmışsa ve de bu durum konuşmacının 
konuşmasını engelliyorsa salonda bulunan emniyet 
yetkilileri bu durumu yaratanları salondan çıkara- 

i bilirdi. Ama beklenen olmadı. Emniyetin görevini 
MSP li KOMANDOLAR (ki bunlar Bursa’ dan 
hazır kuvvet olarak gelmişti) yapmağa kalkınca 
kavga çıktı. Görgü tanıklarınla anlatmalarından da 
anlaşıldığı gibi Gemlikli gençler MSP li Komando- 
larca tartaklanmış, birinin gözlükleri kırılmış, kimi 
de yumruklanın ıştır.

Olajlar sinema dışında da polislerin yanında 
devam etmiştir. Ve MSP li Komandolar gençleri 
taşlarla Allahsızlar.... Koministler—"* diyerek ko- 
veismışlardır. Bunlar yetmiyormuş gibi kavgayı 
çıkaranlar değil de Gemlikli gençler emnirete gö- Z 
iürülmüş ve bu arada emniyet önünde toplanan î 
halk ve gençler dağıtılmıştır.

Türk polisi bir grubun polisi değildir. Eğer 
olaylara zamanında önlem alınmış olsaydı ve teza- a 
hiiıat yapan gençler salondan çıkarılsavdı tatsıs 
olaylar çıkmazdı, ama Emniyetin görevini Koman
dolar yapmağa kalkarsa böyle olaylar çıkar.

i GEMLİK KÖRFEZ 1

kişilik stat yapılacağı daha 
önce açıklanan Gemlik Stat- 
yomunun yapımı 1975 yıl 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bütçesine alınmıyarak geçiş
tirilmiştir. Öte yandan İznik 
Kayıkhanesi için 400 bin lira 
ayrılmıştır.
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görüş^^s 
Öğrenci Hareketleri 
ve Ardındaki Güçler

Ülkemizde zayıf hükümetler zamanında gerek 
ekonomik krizler gerekse öğrenci hareketlerinin 
hızlandığını görüyoruz. Esası ise toplumlunuzda wil 
iî gelirin eşit olarak dağılmaması, ezilenin daima ça 
lışan işçi, köylü, memur ve küçük esnafın olması ve 
de kurulan güçsüz hükümetlerin bu kesim halkımızı 
daha da ezmesi sonucu huzursuzluklar artmaktadır.

Türk toplumu 1971 yılı öncesinde olduğu gibi bir 
öğrenci çatışmalarına itilmek istenmektedir. Bun
dan yarar gören çevreler vardır. SgI öğrenci gru
buna karşı sağ görüşlü öğrenci gruplarını çıkara 
rek bardan yararlanmak istiyenler vardır.

CHP - MSP hükümeti sırasında tamemen duran 
veya eyleme dönüşmiyen hareketler, ortaklığın bozul
masından sonra hemen bd|fadıl Bu hareketler or
tak hükümet sırasında sokak çatışmaları halini dö
nüşmüyordu Yoksa o sırada değişik görüşte grup
lar yokmuydul Elbetki vardı. Vardı ama öğrenci 
hareketler sırasında zamanın hükümetleri bir gru
bu koruyup, -gözetip, öbür grubun üzerine saldırt- 
mıyor veya saldırmasına göz yummuyordu. Oysa or 
taklık biter bitmez solcu öğrenciler üzerine Ko
mando saldırıları başladı. Bir işçi bir genç öldü
rüldü. İşte bir yeninde Vatan Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulunda meydana geldi. Okulu ba
san öğrenciler Kerim YAMAN adlı öğrenciyi öldür
düler. Varan etti üç. Öğrenci hareketlerinin 
kaynağı bugün belli bir tarafından çıkarıldığı açık 
tır. Nedense olaylar bittikten hep sonra ilgililer 
haber alıyor. Düne kadar susan solcu öğrenciler 
sınırım muşla, zincir, şiş ve tabancayla saldır
anlar karşısında kendilerini korumak zorunda kal 
ocaklardır. Çünkü aynı 12 Mart öncesinde olduğu 
gibi Türk tirfu bir oyuna getirilmek isteniyor. Bu 
gidişle hükümet komando saldırılarına dur diye
mezse büyük Şehirlerimizin tümünde kanlı öğrenci 
hareketleri başlıyabilir.

irmek Hükümetinin bu olayları ve ekonomik 
bunalımı cnliyecek gücü yok. Hatta bu hükümet 
Meclisten güven bile alamamıştır. Ama gelin gö
rün ki parlamentoda hükümet kuracak sıyad kad
ro çıkamadığı gibi seçimler kaçınılmaz olduğu hal
de seçimlere de yanaşılmamoktadırlar. Peki beyler 
ne oluyor, bu ülke nereye gidiyor? Curcunada o 
zifer.fer belli, sömürenler belli. Ya hükümeti kurun

1975 Avrupa Konseyi 
İçin Bir Geçiş 
Dönemi Olacak

STRAZBURG (APM)- 
1975 yılı Avrupa Konseyi
nin çalışmalarında bir geçiş 
dönemi olacaktır. 1975 yı
lından sonra beşer yıllık 
programlar uygulanacaktır 
Bu hususlar Genel St kreterin 
son basın toplantısında açık
lanmıştır.

Konseyin bütçesinin 
dörtte üçünü ödeyen dev- 
let'er : Fransa, İngiltere,’ 
Brfll Almanya, İtalyadır. Bu 
dört devletin temsilcih-ri 
bütçe müzakereleri sırasında 
tasarruf yapılması fikrini 
savunmuştur. Basın toplan
tısında Bakanlar Komitesi 
adına hazır bulunan Fran
sız Büyükelçisi Mİ FEQÜ- 
ANT, ”Bütço müzakereleri 
sırasında esası korumaya 
çalıştık’* demiş ve şöyle 
devam etmiştir. ”1975 yı
lından sonra beşer yıllık 
programlar uygulanacaktır. 
Şimdilik altı aylık bir yu
muşak plan **Plan Sonpla” 
uykuluyoruz."

Spor Montreal
Olimpiyatları
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§ ’ uzarım gündüzleri gökyüzüne
0 ne kadar tanrıdır güneş / tadarım
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o bundandır dostum Madandır
o boy’anır diye aydınlığa sürgünler
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® arkamda sessiz yangm/gün içimde kapkara 

® bunların arasından sıyrılmak isliyorum

§ yoksula karşıt olan bencil düşünülerden
2 kolkola insanlarla ayrılmak istiyorum
g tekerleksizse eğer umut arabaları
O mutlu bir geleceğe koşulmak istiyorum
2 ezilmişlikten uzak/orada durulaşan
2 kişi güzelliğine vurulmak istiyorum
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o
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ya da istifa edin gidin. Ama istifa olurmu ya. Kol
tuk, moltuk kalmaz sonra, her ay onboş binler 
gelmez sonra, itibar fors kalmaz sonra.

Bir çıkmaza doğru sürükleniyoruz, Bu çıkmaz
da ezenler eziyor ezilenler eziliyor. Bir taraftan 
halk, öte tarafta Öğrenciler kırılıyor. Aslında sağ 
görüş iflas ediyor, Bugün seçime g'.demlyanlar 
halktan ve da yarının Ümidi olan gençlikten kor
kuyor, Ama bilmellkl korkunun ölüme faydası olmaz.

MONTREAL (APM) - 
1976 Montreal Olimpiyatları 
Kanadanın Montreal ken
tinde yapılacak idi. Ancak 
son, günlerde Olimpiyat kö« 
yii inşaat şirketinde başla
yan grevin uzayıp gitmesi, 
1975 olimpiyatlurının tehli
keye giı.diği yolunda haber
lerin yoğunlaşmasına sebep 
olmaktadır

En iyi şekilde organize 
edilmesi için Kanada Olim
piyat komitesi tarafından 
gerekli çabanın gösterildiği 
1976 Montrela Olimpiyatla
rının hazırlıklarının zama
nında bitirilmesi için yoğun 
bir gayret sorfcdilıncktc o- 
lııp, Olimpiyat komitesi, o- 
yunların başka bir ülkede 
yapılmasının aÖz konusu 
olmadığını belirtmektedirler

KONfiB! İLÂNI
Armutlu Gençlik ve Spor Kulübü Bşk.

8. 2. 1975 Cumartesi güün olağan kongremiz Bele
diye nikâh salonunda saat 14.30 da yapılacaktır. Sayın 
üyelerimize önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :

1 — Açılış ve saygı duruşu
2— Divan seçimi
3— Y’önetim ve denetim kurulunun raporlarının c- 

kunması
4— Yönetim ve denetim kurulunun raporlarıma 

aklanması
5 — Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi
6— Dilekler ve temenniler
7— Kapanış
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Dosya No. : 974/522

Satılmasına karar verilen gayrimenkuüln cinsi, kıymeti, adedi, evsaf; :
Gemlik Tapu sicilinin 10. 7. 973 tarih, cilt: 164, sahife: 9 ve 15 numarasında 

kayıtlı Gemlik Büyük Kumla köyü eski hamam iskele mevkiinde kâin 1398 metre* 
hare mikdariı vc içerisinde zeytin yapar durumda 65 adet zeylin ağaçı bulunan ve 
bilirkişi tarafından 3.0.000.— lira kıymet takdir edilen gayrimenkul ( ZEYTİNLİK) 
açık artırma sureliyle satışa çıkarılmıştır.

TAPU SİCİLİNDEKİ ŞERHLER VE TAKYIDLER :
Satışa arzedilmiş bulunan işbu gayrimenkuıün 4/8 hissesi intifa hakkı ile takyid- 

1; dir.

S ATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 4/3/1975 Salı günü saat II. den 11.30 e kad?r Gemlik Belediye 
Müzayede Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edi
len kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa
tış masraflarını geçmek şartı île ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok. artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 14/3/1975 Cûına günü Gemlik Belediye Mü
zayede salonunda saat 14 den 14.15 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüç- 
han.ii alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur,

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

3 — İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (-J-) Lu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ye masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ye % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile- 
raıdea 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 vc münderacatını kabul etmiş şayı- 
iacakîarı, başkaca bilgi almak isıiyenlerin 974/522 sayılı dosya numurasıyle me
ni orlnğumuza başyurmaian ilân olunur.

24/1/1975

(te. U. K. |26 )

(x) İigiHİer tâ bu i ne ittifak hakkı sahipleri de dah.ldir.

KONGRE
Şehit Cemal ilkokulu Korumu-- Demeği yıllık olağan genel kurul toplantısı 

8. 2, 1575 cumartesi günü saat 14.30 da Okul Salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 15. 2. 1975 cumartesi günü aynı yer ve 

saatte yapılacağı sayın üyelere duyurulur. Şehit Cenini İlkokulu
Koruma Derneği İdare Heyeti

GÜNDEM t
1— Açılış 2 — Divan Başkanı Seçimi 3-— Saygı duruşu 4— Faaliyet rapounııu 

okunma-: 5 — Murakıp raporunun okunması 6—- idare heyetinin ibrası 7— Yeni i- 
dare heyetinin seçimi 8-— Dilekler 9—- Kapanış.

Bize Göre Gerçeklerin Yansıması
Ali Meduh Ertunga 

Emekli Hâkim

Seçim, Parlamento ve Parlamenter

1 - SEÇİM : Hür demokratik yönetimin kaynağı 
İj ve desteği seçimdir. Bu tür düzende balkın kendi 
f! kendini yönetimi seçimle ruhilik ündür. Halk çoğun- 
|l luğıı bu yönetimi kendi aralarından seçecekleri güt en 

duydukları re gönül bağladıkları kişiler aracılığı ile 
İl sağlarlar.

Seçimin devlet bütçesine ve halkın sırtına yük 
| olmaması da gereklidir. Üzülerek kaydedeiimki; ge- 
| Bellikle bizde bu makanizma olumsuz yönde çalışır.

Ara seçimi, Erken seçim, Yt-uilcmeseçimi... gibi. I 
j| Her e»çimin orta kapasiteli bir fabrika kuru- 
!' luşuna eşiı ulusal giderlere mal olduğunu unutma- i 
İi yalım.

2- SEÇİM YAŞI: Bu gün ülkemizde uygulan- 
. i makta olan tereler, seçme hakkını ancak 22 yaşını 

j bitirmiş kişilere tanımaktadır.
Türk nıt-der i kanunu; herkesin medeni haklardan « 

yararlanabileceğini, kanun çerçivesınde hak ve borç- 
jl iara yetkili olmakta eşit bulunduklarını kayıtlar.

Türk Anayas .sı: m 12 ire: maddesi de: Medeni 
kantınâ paralel olarak « her kes dil, ırk, cinsiyet, 

1 siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ay- 
| rımı gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu hü- 
|| kmünü getirmiştir. >

Medenî kanunumuzun medenî hakları (uygarlık I 
hakların:-) kullanabilme yeteneğinin 18 yaşını bitir 

j mekle başlayacağı ilkesi kesindir. Buna hukuk di* 
İ linde RÜŞT denir. REŞİT OLMAK: kafaca hiç bir 
9 sakatlığı bulunmayan kişiler 18 yaşını bitirmekle 

rüşte eserler- Reşit kişi: ana ve babasının, vaeiainin 
î ve hakimin izni ve katkısı olmadan seçim dahil. | 
| bütün uyğar'ık haklarım kullanma yetkısioc sahiptir.

Görüîüyorki uygarlık yasamız ve anayasamız, 
} akıl hastalığı ve akıl zayıflığı olmayan reşit kışı- 
‘ leıin her türlü haklarını kullanmadan eşit olduk- 
| larını kesinlikle kayıtlamış bulunmalarına reğmen 
I bu yeteneklere öncelikle sahip 18 yaşını bitirmiş 
İ yurttaşlarımıza seçme hakkı, seçmenlik hakkı tm»- 

' mamaktadır. Uygulanmakta olan töre ve bunlara 
bağlı kurallar bu iki temel kanunun açık ve kesin 
hükümlerine tamamen zıt düşmektedir.

Bu açıklamamız; 18 yaşını bitirmiş ve rü~te 
ermiş yurttaşlarımızın da oylarını kutlanmaları ve ğ 
seçim haklarına sahip elmaları gerek ve gerçeğin; 4 

! açıkça crıaya koymaktadır. Aksı Lal, bu temel ya
salara, demokratik rejimin savsaklanmaz ilkelerine 

i ve eşitlik kurallarına aykın bir işlem sayılır, 
İ Anayasamızda seçme hakkım k^rtlayaabîr Jsö- ; 
Ikünı yoktur. Seçimlerin temel hükümleri ve k* rcx2 « 

kütükleri kanununa mevcut bu kayıtlamış» kal
dırılmasında temel hak ve özgürlükler yönlerinden 
yasasal ve ulusal zoruslukinr vardır.

._ ı^_-------j ı_ ,1-------- 7— ili ı I I »-TTTT

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA c SENATO ■

KONULU YAZIYI YAY1NLIYACA- 
ĞIZ.
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, . İLÂN
BURSA BÖLGESİ TAPULAMA 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BURSA İLİ- GEMLİK İLÇESİ KUR- 

■ ŞUNLU KÖYÜNDE 10/2/1975 TARİHİN- 
I DEN İTİBAREN TAPULAMAYA BAŞLA

NACAKTIR.
İLGİLİLERCE BİLİNMEK ÜZERE ; 

KAYFİYET 766 SAYILI KANUNUN 11 . 
NCİ MADDESİ UYARINCA İLÂN OLU
NUR. T6. t. 1975

fömjnuiı
Derneğimizin yıllık olağan kongresi 2.2. 1975 pazar 

günü spat 20. oo de Kapaklı Köyü tlkokulu Salonunda 
yapılacaktır. Üyelerimizin teşriflerini rica ederiz.

Yönetim Kurulu.
GÜNDEM :

1— Açılış ve saygı duruşu 2— Divan seçimi'
3—* Yönetimve denetim kurulunun, raporlarının o* 

kunması 4— Yönetim ve denetim kurulunun raporlaı 
rının aklanması 5— Yeni yönetimve denctimkurulunun- 
seçimi 6— Dilekler ve temenniler 7— Kapanış

Eıtataiilonsıııiîisı
likli gençlerden birini alarak 
emniyete götürmüşlerdir. 0- 
layların gelişmesi üzerine Em
niyet Âmiri olay yerine gel* 
miştir Gencin tutuklanması 
üzerine emniyet önünde top
lanmalar meydana gelmiş bu 
arada topluluk dağıtılırken ba
zı takışmalar olmuştur, öğ
renildiğine göre tutuklanan 
genç yarım saat sonra ser
best bırakılmıştır.

Olayların yatışmasından 
sonra konuşmaya başhyan 
MSP Genel Başkanı Necmet
tin Erbakan salonda meyda
na gelen olaylar üzerinde dur
duktan sonra özetle şöyle ko
nuşmuştur ;

Btıgün Türkiye’de üç tür 
ziyntyet vardır 1. Sol, bu zih
niyeti CHP temsil etmektedir 
ve faizciliğe açıktır. Acımasız
dır, yoksulu dahada yoksul 
yapar. 2. Kapitalist Radikaller 
bunlar A.P etrafında kenet
lenmiştir, Faizcidirler ve zen
gini daha zengin yaparlar 3. 
görüş ise selametin ve kurtu

luşun yolu olan Milli Görüş 
ki bunun da temsilcisi MSP 
dir. Bu: görüş milli' ahlâkı, 
gelenekçi, Türk ve İslam a- 

nanelerine bağlı büyük Türki
ye’yi yaratacak tek. görüştür. 
Bunun dışında.’ bir ilaç ara
mak hastayı kurtarmaz daha 
da kötü yaparak öldürür. Mut
laka MSP eczanesine uğrayı
nız sonra söylemedi demeyiniz.

Konuşmalarının ilgiç yö
nünden biride Kıbrıs konu
sunda olmuştur. Kıbrıs Barış 
Harekatı üzerine konuşan Er
bakan şöyle söylemiştir. "Kıb- 
rış çıkartmasındaki asıl basa
nının nedenini biliyor musu
nuz? Tabiiki MPS dir, MSP 
Fatih oldu beyaz atına bindi 
ve hükümete geldi. Fatihlerin 
ruhu Kıbrıs'a çıktı Ktbnsta 
40 bin Yunana karşı Meh
metçiğin' piyade tüfeğim; ga
lip geldi? Hayır. Yunanı bi
zim imanımız yenmiştir. İma
nımız, MSP Hükümet olunca 
daha ne çıkartmalar yapacak. 
Ataletinin yarattığı büyük, ve.

DİKKAT
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE

Sermayesine Satışlarımız Başlamıştır. Mağazamıza Uğramanız 
Menfaatinizedir.

FİLİZ TİCARET
ADRES ! ÇİFTE FIRIN ARASI NO 2* GEMLİK

ĞEMLİK’LİLERE MÜJDE Görülmemiş Kolaylık 
Evinizi İsıtmak için AKSUN Mahrukata

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZ İCABIDIR Aradığınızher çeşit odunu 
depodan eve teslim şartiyle emrinizdedir.

Arslan Mahrukat
Ali Osman Sertarslan

Balıkpazarr Mahallesi. 2. Notu Cad.. Dispanser önü Tel; 321 Gem >

DUYURU
Gemlik Kız- Enstitüsü Yaptırma Onarma Ve Koruma Derneğinin adı Gemlik Kıs 

Meslek Lisesi Yaptırma Onarma Ve Koruma Derneği olarak değiştirildiği duyurulur, 
Gemlik Kız Meslek Lisesi Yaptırma Onarma Ve Koruma

Derneği Başkanlığı

ileri Türkiyeyi yeniden kura
caktır."

Konuşmasının son bölü
münde ise Milliyetçi Cephe 
nin mutlaka hükümet olacağı ! 
ve bü hükümette en güzel 
yere sahip olacaklarını belirt- i 
miş. " Biz bu zor yokuşa a- 
rabayl sağ selamet çıkaraca
ğız ve de yokuş aşağı rahat j 
gitmesini sağlıyacağız" demiştir. ■!

MSP Genel Başkanın 1 
konuşması 2 saat sürmüştür, i 
Daha sonra konuşmacılar ö- I 
zeî arabalarıyla Bursa'ya ha- j 
roket etmişlerdir.

Salonda MSP örgütünün j 
kısacası « Erbakanın Mücahit- . 
terinin» koruyucu hazır kuv
vet olarak çatışması dikkati I 
çekmiştir

Macakli Suyu Getirme Derneğine 24 Ay
lık Taahhüd ile Nakdi Katkıda Buiuran 
Vatandaş İsim Listesi

Haindi Tangün 21600. 00
Durmuş Pekcr ve Ortaklan 7200, 00
Ahmet Çelik 18000. "
Teyfik Uygun ve R. Özbayoğlu 3600, "
Erdoğan Baıutçuoğiu 2400, "
Mevlüt Aksoy 1220, ”
B. Cahit Kumral 14400. "
Hüseyin Dinç 2400.
Ahmet Semiz 7200, "
Feyzi Can 3600, *
Hüseyin Turan 7200, ’
Şahin Çavuşlar 4800,
Velettin Çakau 3600, “
Ali Karayel 480G, "
Hicri Aydın 3600. ~
Ali ve Dursun- Kuşkaya 3600, "
Süleyman Sel 2400, ”
Mehmet Acar 2400, ”
İsmail Tatlıaözl* 2400. *
Bilal Arslan 3600, '-~
H. Hüsnii Kikin 5600,
Muhamaı Çnhk «000. ”
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