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• Balıkçıların soyai güvenliği olmadığından yarınlarının ne 
olacağı meçhul

* Sigortasızlık balıkçılar arasında yaygın

BALIKÇILAR CAN GÜVENLİĞİNDEN
yoksun çalışıyorlar

İlçemizin ikinci büyük ge
çim kaynağı ve yüzlerce aile
nin tek umudu olan balıkçı
lık gün geçtikçe yok olurken 
balıkçılarda sosyal güvenlikten 
yoksulluklarını sürdürmektedir.

Yaptığımız araştırmaya 
göre ve meydana gelen o- 
laylardan da anlaşıldığı gibi 
deniz emekçileri sosyal güyen- 
likten tamamen yoksun ve du
rumları kadere terk edilmiş 
vaziyettedir. Büyük balıkçı fir
malarının yanında tayfa ola
rak çalışmakta olan balıkçılar 
en kötü havalarda ve en zor 
koşullarda çalıştıkları halde 
sigortalı olmamaları nedeniy
le kaza, hastalık ve sakatlık 
sonucu çalışamıyacak duruma 
geldiklerinde ailelerince sefil 
duruma düşmekte ve kazan
dıkları paralan doktorlarda tü
ketmektedirler.

Bir İşçi 
10 metreden 
Düşerek öldü

Boru-San tesislerinde 
çalışmakta olan Ali Etçil (28) 
adlı işçinin çalışmakta olduğu 
binanın çatısındaki eternitin 
çökmesi sonucu 10 metreden 
düşerek ölmüştür.

Çökmeden sonra ağır 
yaralanan Ali Etçil kaldırıldığı 
S.S.K. Hastahanesinde bütün 

uğraşılara rahmen kurtarılama

mıştır.

Geçtiğimiz hafta içinde 
bir büyük balıkçı gemisinde 
meydana gelen kaza buhun 
en güzel kanıtıdır. Karacaali 
Köyünden Mehmet Yıldız ad
lı balıkçı voli sırasında elini 
tartı zincirine sıkıştırarak par
maklarını kopacak şekilde ez
miştir. Bu olay üzerine Mu
danya'ya yanaşan balıkçı tek
nesi, Mehmet Yıldız'ı dokto
ra götüşmüş ama doktor mü
dahalede bulunamayınca Bur
sa Devlet Hastahanesine kal
dırılmış ve tedavi altıda alın

DURSUN ERGÜLER Tüm
Davalarından Beraat etti

Gemlik Lisesi eski Fel
sefe öğretmeni Dursun Ergüler 
hakkında açılan dört olay da 
sonuçlanarak tümünden beraat 
ettiği öğrenilmiştir.

Gemlik’ ten ayrıldıktan 
sonra Söke’ye ordan da İzmir’e 

I atanan Dursun Ergüler'in hak
kında gemlik 'te bazı iftira kum- 
pamyaları tarafından 4 dava 
açtırılmış vebu davaların tümü 

i birden beraat kararı almıştır.
Bu konuda gazetemize 

açıklama yapan Dursun Er
güler'in Avukatı şöyle söy

lemiştir. ırGemlik Lisesi eski 
Felsefe öğretmeni olan Dursun 
Ergüler hakkında bazı iftira 
kumpanyaları ve çıkarcı güçler 
şikayette bulunarak dört dava 
açtırmışlardır. Ama bağımsız 
Türk Yargıçlarının adil karar
lan ile bu düzme ve birer 

I iftiradan başka bir şey olmıyan

mıştır. Hastahaneden tabur
cu olan Mehmet Deniz kö
ğüne götürülerek bakımına 
orada tedavi edilmektedir.

Olayda da görüldüğü gi
bi balıkçılar sosyal güvenlik
ten tamamen yoksun ve te
sadüfen en zor koşullarda 
yaşamaktadır.

Bu durum ilçemizde ol
duğu gibi yurdumuzdaki bü
tün balıkçılar için de aynı 
durumdadır

İlgililer balıkçılara el at
malı ve balıkçılar yasalarla 

dört davada beraat kararı 
almıştır. Böylece iftira kumpan
yaları oyuna getirmek istedik
leri ilerici bir öğretmeni har
camak istemişlersede gerçek
leşememiş ve Türk Yargıç
larının adil kararı ile beraat 
karar verilmiştir.

Dursun Ergüler hakkında 
1 Memura hakereî 2-Kominizm 
probakandası yapmak 3- Di
namit Bulundurmak 4- Komi- 
nizın probakandası yapmaktan 
dava açılmış ve hepsinden 
beraat etmiştir»

"Dinamit Bulundurmak
tan,. hakkında şikayet olan 
ve dava açılan Dursun Er
güler’in avukatı bu davadan 
beraat kararı alındıktan sonra 
davacılar hakkında iftira et
mekten dolayı karşı dava açıl
mıştır.

Belediye Bşk. 
İbrahim Akıt 
Hv. Kuvvetleri 
anıtı hakkında 
açıklama 
yaptı

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt, Ahmet Dural Meydanına 
dikilmekte olan Hv. Kuvvet
leri anıtı hakkında başına bir 
açıklama yaparak şunları söy
lemiştir.

"Belediye Mecl'sinin 25- 
26 Şubat 1974 günleri top
lanarak Çarşı Meydanının adını 
Ahmet Dural Meydanı olarak 
değiştirmiş ve Hv. Kuvvetlerin
ce temasa geçilerek Hv. Cr 
general Ahmet Dural,m anısını
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Bilinmiyen Otonun 
Çarptığı Çocuk 
Öldü

28 Ocak 1975 gur*u es- 
ki Orhangazi Caddesinde be 
genç yol üstünde öiu bulundu.

Hüseyin Gulşen adında 
14 yaşındaki b» genç 28 0- 
oA 1878 Sal» yunusa 
at 19-X sıralarında Orhanga
zi Caddesinde ağır v»asaia 
rak yol üzerinde bıAiMMugia*.

Mehmet Koparan ada y». 
för cadde üzerinde yalan gar», 
ân durumundan r'T^iîıiM^ 
ve sabasından inerek yak
laştığında gencin «Bot ufe,,. 
Öunu görmüştür. D; ha 

emniyete getirten Hüsey^ 
Gülşer Bursa Devlet Hagı».
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Suçu Anuyusudu Arayanlar
/ a

Toplamlardaki huzursuzlukların temel nedeni 
ekonomiktir. Eğer bir toplumda azınlıkta olan e- 
gemen sınıf, çoğunlukta olan halkı ezer ve de sö
mürürse bilin ki huzursuzluklar her zaman olacak
tır demektir.

Halk bilinçlenmedikten sonra hiçbir zaman si
yasi partilerin temel felsefesiyle ilgilenmez. Lider 
olan kişilerin kişilikleri ile siyasal kadrolara de
ğer verir ve anları seçer.

Türk toplumu son kes 1965 yılındaki seçimler
de bu yanılgıya düştü. Aslında başta liderin kişili
ğinden de bir şeyler beklemedi ve A.P yi eski D.P nin 
devamıdır diyerek yönetimin başına getirdi.

Yanılgı kısa samanda anlaşıldı. Yedi yıllık yö
netim sırasında toplumumuzdaki huzursuzluklar her 
gün arttı. Halk ezilirken egemen sınıf palazlandı
rıldı, milli gelir belli ellerde tekelleşmeye başladı.

Gün getikçe bozulan huzurun suçu 1961 Ana
yasasına yüklendi. «Bu Anayasa ile hiç bir şey ya
pılamaz, Anayasa elimizi kolumuzu bağlıyor. Ana
yasa değişmelidir» feryadları ile sanki Anayasayı 
değiştirmekle topluma huzuru getireceklerdi. Oysa 
amaçlar belliydi. Toplumumuzda gittikçe yayılan 
sol düşünceyi ve toplumcu görüşü ezmek, emekten 
yana değil sermayeden yana bir düzenin yaşama
sını sağlamlaştırmaya devam etmekti,

O yıllarda hükümet Anayasadan yakınır TRT 
den yakınır, üniversiteden yakınır, danıştaydan ya
kınırdı- Tüm uğraşılara karşın değiştirilemiyen A- 
nayasa bir zamaların ilerici geçinen ünlü Prof. Ni
hat Erimce değiştirilir, hemde tırpan attırıiırcası- 
na. Ne özerlilik kalır, ne memur sendikaları. Yani 
Demire!' in yapamadığını Erim yapar ve sağcıların 
ekmeğine yeğ sürer. Bu kez baskı ile topluma hu
zur getirilecek scnıl-r. Ama işte görüyoruz toplum 
ne kaskıyla rede Ar.cycsa değiştirmekte düzelme
di. Hergün öğrer çiler vuruluyor, kuyruklar büyü
yor, yoklar artıyor, fiatlor yükseliyor, halk ezi
liyor .,.

öyleyse sermayeden yana olan bu ekonomik 
düzen, halktan yana değiştirilmelidir. Yoksa hu 
tursuzluklar bitimsiz olur.

Bugün tep! umunun ümidi durumuna gelen Ecevit 
CHP nin içindeki tutucu güçlerden kendini onyarak 
İlerici, devrimci, kadro ila yapılacak seçimlere 
hazırlan malıdır.

Sağ güçler ne kadar seçim yapılmıyacok derlerse 
desinler bunlar, gerçek dışıdır. Erbokan şehir şehir 
köy köy gezerken A.P İller köylerdeki temsilcilerine 
haberler salarak sandık kurullarını olmuşturmakta 
seçime hazır olmalarını istemektedirler.

Moda Aleminde

Yenilikler

PARİS (APM)-K. AY- 
DOĞDU BİLDİRİYOR
DU yıl Paris modası birçok 
yeni sürprizleri de beraber 
getiriyor. Şimdiden ilkbahar 
modelleri teşhir ediliyor. El
biseler umumiyetle vücudu 
sarıyor. Etekler uzun ve 
kalçayı saracak şekilde dar.

Moda evlerinden Jean 
Patou, yaptığı açıklamada 
"1975 yılında kadınlar siyah 
fasulye görünümünde ola
caklardır" demektedir. Bi
lindiği gibi Jean Patou, çu
val modasını bir süıe önce 
piyasaya sürmüştü.

Dünyada Parfüm

PARİS (APM)- K.AY- 
DOĞDU BÎIDÎRİYCR- 
Moda dünyasının tanınmış 
moda evleri şimdi de Par
füm sanayiine el atmıştır. 
Christinn Diorun öncülüğü
nün yaptığı parfüm sana
yiine her gün bir yeni mo
da müessesesi katılıyor. 
Plcrre Balmain şimdi de Par
füm Buîmain’i piyasaya sür
müştür. Parfümün her ge- 
çeu gün biraz daha fiat ka
zanması ve böylece fazla 
kâı* getiren bir kol oluşu, 
Moda evlerini, elbise sana
yii yanında parfüm sanayii
ne de itmektedir.Şimdiden 
(•rauıbr bir parfüm tülü o- 
lan Picrre Balmaia farfüm- 
leri piyasada bol alıcı bul
maktadır.
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I YENİ BİR GÜN DOĞUYOR 
O o 
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5 Bir sabah daha oldu Heybeli Ada’ da 
o Solgun ışıklarda, sessiz dalgalarda
§ Değişmez neşesi var kışta baharda

o Yeni bir gün doğuyor Heybeli Ada' da 
S # * *
O Vk VK «
g Geçmiş bir günün yorgunluğunda

2 Gemiye koşuşan insanlarında

® Yemyeşil çamların ardında
3 Yeni bir gün doğuyor Heybeli Ada' da
u 
o «46 «J4 -46-« w w w
g Güneş doğurken dağlar ardında

g Adaya sesleniyor uçan maz1. îarda 
ö Oynaşıyor balıklar sepetlerde, ağlarda
o 
® Yani bir gün doğuyor Heybeli Ada' da
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Sana sesleniyorum sana
Sen ki çağın akışına ayak uyduramıyan
Türkiye'nin umudu olduğunu bilmiyen
Bütün umutların sara bağlı olduğunu bilmiyen
Hareketlerinle bir çocuğu andıran
Yarın nı cûşûnemiyen arkadaştanım sisleniyorum

Kırk milyon sana bakıyor
Senden mutlu yarınlar bekliyor
Saadet dolu günler bekliyor
Sana çeleceğin ımudu gczûyie bakıyor
Yeler artık uyuduğun yıllar yeter
Yeter boşa geçirdiğin günler itler
Uyan artık uyan arkadaş uyan

o 
§ Bak neler oluyor,
o Arkadaşların öldûrülûlüycr.
O Arıcacaş arna içtence yapılıyor
0 GözCnû iyice açta bak
•» fam kim! Olduruyor

g Sana sesleniyorum arkadaşsın sana
Atatürkçü ol, devrimci o!. b’Unçli ok 

0 Atatürk Devrm'enne. ilkelerine
Günün devrimcilerse des’ek ol

O Destek olki mutlu yarınlar sen:r elsen
0 o 
g Musa DEMİR
O A- Mo Öğrenci
a 
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Bize Göre Gerçeklerin Yansıması
Tunç YARAMAN

ŞAHİN AYDIN’İN BABASINDAN
mayenin satılık adamlarına. Halk!

Ali Memduh Ertunga

i 
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En.ek'i Hâkim

IH - SENATO : Senato,' bu günün yeryüzü u- 
luslarındatı çok azmin yönetiminde yer alır. Bu 
meclisin kuruluşunun öngörülmesi; eski Roma dev
rinde mevcut senatonun özentîsiden başka bir şey. 
değildir. Kuruluş amacı tarihi bir özenti olmakla 
beraber altında, 1960 devrimini yapanlara yaş kay
dı tanımaksızın ömürleri boyunca rahatça otura
cakları birer sandalya temini amacı da yatmakta- 
tadır.

Halbuki geçen devrim ortamı; bir yandan De-
moktar Paıti idaresinin halkın seziş ve 
cünü hiçe sayarak her halükârda başta 
politikası oyunlarile tuşa gelmesi, diğer

görüş gü- 
kalabilme 
taraftan
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Faşist canilerce öldürülen yurt sever Şahin Ay 
dın'ın babasıyım. Oğlum Şahin Aydin halkımızın de 
mokrasl- davasında cağ cephenin, milliyelçi cep! enin 
para fla tutulmuş uşaklarınca hunharca katledildi.

Oğium halkının davasında şehit < 
git değildir son yiğit de olmayacaktır. p r Şahinin
yüz Şahinin ölmesiyle halkımızın davasından geri 
kalacak değiliz.

Satılık çevreler şimdi de utanmadan cinayetle? 
tini oğlumun pırlanta gibi devrimci arkadaşlarının 
üzerine atmak istiyorlar onlara zulmü, işkenceyi 
reva görüyorlar, biliyoruz ki oğlumu vuranlar bir

o 
0 
o 
o 
o 
0

halk çoğunluğunun direnişi ile oluşmuştur. O gün
lerin bu tür yaratılmış bir ortamı doğmadan aske
ri gücün bir ihtilal yapabilmesine imkân olmazdı 
ve düşünülemezdi.

O I 
o o i O ’

avuç kodaman zenginin, 
tutulmuş köpekleridirler.

Gün ola harman ola. 
mek de var yenilmekde 
meydanından kovacağız.

emperyalistlerin para ile

Bu bir er meydanıdır. Yen- 
biz mht-mka kötüleri er

0 
0 
0 
İ

0

Millî 
nılan ve 
riştirme 
karşılığı 
tcrmekle

Birlik Komitesi mevcut bozuk düzeni ara- 
önceleri kendilerinden beklenen düzeye e- 
amacını sürdürmemiş, yalr.ız hizmetlerinin 
olarak «TABİİ SENATÖLÜĞE» rıza gös- 
yet in inişlerdir.
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Yaşasın zalimlere karşı koyan halkımızın cephesi, 
Gençlerin gözlerinden öperim.

Mehmet AYDIN
Kitle Gazetesi, yıl. I sayı. 43

cılara şunu söylüyorum Devrim 
çiler Halk için çahşmaktadırlaı 
tek dayanakları Halktır. Bizim 
arkamızda bir avuç para babar
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1961 Anayasasını yapanlar fakir millerimizin 
omuzuna yükledikleri bu tabiî senatörlük külfetini 
dahi az bularak «KONTANJAN SENATÖRLÜĞÜ
NÜ» de güya ulusal bir kuruluş olarak ülkemize 
getirmek lütfunda bulunmuşlardır. Bunun altında 
da çok eskidikleri aman bu beyler de senatoya 
atlayıp rahat ve huzur içinde milletin omuzunda 
kalan ömürlerini sürdürmek amacı yatar.

Kontanjan senatörleri 15 adet olup doğrudau 
doğruya Cumhurbaşkanı tarafından seçilirler.

Senatoya seçmen oyu ile seçilmeden girmeleri ön 
görülen daha başkaları da var. Vaktile Cumhur 
başkanlığı yapmış kişilerin de yaş kaydı aranmak
sızın tabiî üye sıfatile senatoda hazır bekleyen kol
tuklan mevcut...

Büyük malî yükümliilüklerile birlikte senato; 
lüzumsuz, gereksiz ve faydasız bir kuruluştur. Mil
let meclisinden gelen kanunlar bir-de okumuşların 
daha bozuk camlı gözlüklerde okumalarına sunul
makta!., Meclisten gelen bir kanun metni en çok 
üç ay ve ivediliklerde 15 gün içinde tetkile ve ka
rara bağlanması gerektiği halde çoğukez senato 
toplanamadığı için Anayasamızın kayıtladığı bu 
süreler geçirilerek metinler millet meclisinden çıktığı 
hiçimde kanunlaşmaktadır.

Senatonun ulusal bütçemize her yıl yüklediği 
malî yükümlülüklerden başka hiç denecek kadar 
faydası yoktur.
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Kamuoyununda yakından 
izlediği gibi, son günlerde Hal- 
kı.mzıın kurtuluş mücadelesini dur 
durmak, onları ezmek ve pat
ronlara, sermayedarlara köle 
etmek istiyen bir avuç FAŞİST 
militan gurubu; aydın, ilerici, A 
tatükçü gençlere tüm salyala
rını, kinlerini akıtarak Saldırı
yorlar.

Amaç ve hedef belli, sal
dıracaklar, saldıracaklar; karşı- 
tarafta Can güvenliğini sağla
mak için silahlanacak, kendini 
koruyacak sonrası malum. Tek
rar yeni bir 12 Mart dönemi

yani Faşizm. Tek amaçları 
Türkiyeyi karıştırıp, ülk ye 
şizmi törenle davet etmek.

bu;

Bakınız sermayenin, pat
ronun sözcüsü sayın Türkeş ne 
diyor; Tüyler ürpertici bir be

yanat veriyor, o kadar ki şaşır
mamak elde değil Türkeş di- 
yorki, (Kozanda yaptığı konuş 
mada) «Adanada öldürülen CHP 
li işçiyi CHP liler öldürmüşlerdir. 
Üniversitede öldürülen öğrenciyi 
kendi arksdaslaşları yani dev
rimciler öldürmüşlerdir» Evet 
sayın Gemlik'tiler bakınız neler 
yumurtluyor sayın başbuğ. Ser-

devrimcide Halkın sesi, namusu 
hıncı vardır. Bir devrimci dü- 
rüşttür namusludur, şereflidir. 
Herşeyden önce tatılık değildir. 
Devrimcilere dil uzatmak de
mek, Halka, işçiye dil uzatmak 
demektir. Ama; komandolarda 
Halka, sağcılarda işçiye, köylü
ye saygı yüktür. O kadar ki ge
çenlerde ordu mensubu Astsu
bayların eşlerinin, haklarını a- 
ramak için yaptığı yürüyüşü bas
mışlar, kadın ve çocuklara dahi 
saldırmışlardır Sayın Gemlikler! 
Halkımızın sömürülmeme ve 
bağ.msızlık yavaşını durdurmak 
istiyen, milliyetçilik yalanı altın
da halkı uyutmak isteyen Boz- 
kurtlara, komandolara karşı ge
reken değeri verelim. Komünist 
tantanası ve riyası altında ger
çekleri inkar edenlere şunları 
söylüyoruz. Devrimciler halkın 
yanındadır, halkın bir parçasıdır 
ülkenin umudu, yüza kidir, onu 
lekelemek ona saldırmak, halka 
yapılan en büyük terbiyesizliktir.

ğerlendirebiliyor. Akı da, karayı 
da artık çok iyi seçiyor.

Bü mücadele; halkımızın 
özgürlük ve bağımsızlık müca
delesi, duvarla c p belere durdu-

rihsel çizginin ona yüklendiği gö
revi şüphcs'z başaracaktır.

SINIRLI SORUMLU SÜMERBANK VİZKOZ SANAYİİ 
İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

I

yarınsız

yırtıyorum
TÜRKÇE-İNGİLİZCE 

(ŞİİRLER)

yakında çıkıyor

Kooperatifimiz ortaklığının yıllık olağan genel ku
rul toplantısı 1 Mart 1975 Cumartesi ğünö saat 14.30 
da Sunğipek müessesesi toplantı salonunda yaptlncarmdan 

Aşağıdaki gündemi görüşsek üzere ortaklanın ir. a 
anılan gün ve saatte toplantıda batır bulunmaları ilân 
olunur.

KOOPERATİF BAŞKANLIĞI

1
3
4
5
6

- Yoklama 2 - Açılış
- Kongre divanı »eçimı
- Faaliyet, Hesap ve Denetçi raporlarının oknaması
- Rapotlana müzakeresi

8
9

- 7 asıl, 7 yedek Yönetim kurulu üyesi seçimi
• 3 asil. 3 yedek Denetçi seçimi.
- Dilekler 10 • Kapanış



MUTFAK

GEMLİK BAYİİ
PRESİZ / EVSAN BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASI ve ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Presiz / Evsan 
BUZDOLABI 

Üç Kardeşler 
Ticarette

Tel : 604

VE
ÇAMAŞIR MAKİNESİ 
Üç Kardeşler 

Ticarette
Tel : 604

GEMLİK CUMHURİYET SAVCIL ISINDAN

Gemlik Ceza evinin 1975 Mali yılı Ekmek ve Çiğ 
gıda ihtiyacı açık eksiltme ile satın alınacaktır.

Ekmeğin Muhammen Bedeli 9.000 Lira Geçici Te
minatı 675 Lira Çiğ gıdanın Muhammen Bedeli 10.000 
Lira Geçici Teminatı 750 Liradır. İhale 19/2/1975 Günü 

Saat 9.00 da Cumhuriyet Savcılığında yapılacaktır.Şartname 
Cumhuriyet Savcılığında her gün görülebilir.

BALIKÇILAR
CAN GÜVENLİĞİNDEN

YOKSUN

Belediye Bşk.
ve Türk Hv. Kuvvetlerini sem
bolize edecek olan amblemin 
dikilmesine karar verilmişti.Bu 
katar üzerine çalışmalarımız

ÇALIŞIYORLAR
korunmalı sosyal güvenceye 
kavuşmalıdır. Bu bir Anaya- I 
sa gereğidir. Anayasa madde | 
42: «Çalışma herkesin hakkı 
ve ödevidir.

Devlet, Çalışanların in
sanca yaşaması ve çalışma 
hayatının kararlılık içinde geç
mesi için sosyal, iktisadi ve 
malı tedbirlerle çalışanları ko
rur ve çalışmayı destekler,,..»

Balıkçılarda bu kapsama I 
girer ve hepsi bizim vatan
daşımızdır. öyleyse Anayasa 
gereği yerine getirilmelidir,

hızlanmış, ilgililerle temasa 
geçilerek gerekli yardım tale
binde bulunı Imuştur. Şimdi 
yapımına başlanan anıta Be
lediyemiz yalnız 500L. katkı
da bulunmuştur. Bazı kişile
rin kasıtlı olarak çıkardığı şai
belerdeki gibi Belediyemiz a- 
nıt yapımına 60 bin lira kat
kıda bulunmamıştır. Ve de 
Ahmet Dural gürcülerin pa
şası değil, Gemlik'in yetiştir
diği değerli bir vatan evlâdı
dır, hepimizin Paşasıdır. Bu 
bakımdan çıkardan şaibeler 
üzerin bu açıklamayı yapmayı 
gerekli gördüm. Karar Gem
liklilerindir.»

MBen Möirte Görülmemiş Kolaylık 
Evinizi Isıtmak İçin ARŞLAR Mahrukata

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZ İCABIDIR Aradığınız her çeşit odunu 
depodan eve teslim şartıyla emrinizdedir.

Arslan Mahrukat
Alî Osman Sertarslan

Balıkpazarı Mahallesi 2. Nolu Cad. Dispanser önü Tel; 321 Gemlik ■

Nacaklı suyu yardımında bulunanların listesi Bilinmiyen Otonun
Kerim Okan
İsmet ve Hikmet Çetin 
Ali Sönmez
Mustafa Tosun 
Ali Avcı
Veysel Üzmen 
Mustafa Şen 
Mustafa özer
Eşref Göker
Mehmet Küçük
Sabahattin Özanadolu
Hürmet Baltacı 
Emin Kiiçükşahin

2400, ’■*
6000, "
3600, ”
3600, „
4800, ’»
6500, ’’
2400, *•
2400, ”
2400, *•
2400, «

2400, **
2400. ’*
2400.

Çarptığı Çocuk
Öldü

hanesine kaldırılmışsa da ko
madan çıkamıyarek ölmüştür.

Ölüm nedeninin şiddetli 
çarpma olduğu anlaşılmıştır. 
Bilinmiyen ve kazayı yaptıktan 
sonra kaçan otonun aranması
na başlanmıştır Öte yandan 
savcılık konuyla ilgili soruş
turmaya devam etmektedir.
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706 gram ekmek 250 kr. oldu

Toplantıda Bütçe ve Tarife Komisyonları seçildi. Kamyonlarını Garajda
Belediye Meclisi Şubat 
Ayı Toplantıları

Park Etmiyen
Gerer
Cezalanacak

Başladı
Gemlik Belediye Meclisi 

ilk toplantısını 3. Şubat 1975 
Pazartesi günü yapmıştır.

Belediye Meclîsi üyelerinin 
çoğunun hazır bulunduğu top
lantının gündeminde 18.11. 
1974 tarihli zabitin okunma
sından sonra tarife ve bütçe 
komisyonlan seçimleri yer al
maktaydı.

Toplantıda 18. 11. 1974 
tarihli zabitin okunmasından 
sonra tarife komisyonl nnın 
seçimlerine geçilmiş ve yapı
lan seçimler sonucu Tarife Ko
misyonuna : Ahmet Çeterez, 
Emin Bora, Kâmil Sertkaya, 
Ziya Sanşen, Nezih Dimilfi, 
Hayri Köse, Burhan Aydın 
seçilmişlerdir. Daha sonra Büt- î 
çe Komisyonu seçimleri ya- I 
pilmiş ve Sinan Akman, Tev- ı 
fik Solaksubaşı, Emin Bora, j 
Haşan Oktay, Aydın Erenoğ 
lu, Kâmil Sertkaya, Cemal Er
gen Bütçe Komisyonuna se
çilmişlerdir.

Gündem maddeleri gö
rüşüldükten sonra gündem 
dışı görüşme açılmıştır Bele- | 
diye Başkanı İbrahim Akıt Be- I 
tediye çalışmaları hakkında ' 
bilgi verirken önce kanalizas
yon < a’ışmelarır a değirerek I 
«mahalle aralarında sürdürül- I 
mekte olan tısbit çalışmaları- ı 
mn bitiminden sonra kazım i 

işlerine başlanılması için Be
lediyece ETıBANK'a yâzı gön- I 
derilerek kazım çalışdıalannın ■ ■
durdurulmasını istedik, demiş-
W, < . . . . . .

Oto garajı hakkında a- 
çıklamalarda da bulunduktan 
sonra 2. Belediye Şehir oto
sunun çalışma hattını Mec is 
üyelerine anlatan İ. Akıt; 2. 
Belediye otosu 1. Otonun ak
si yönde ve ayrıca Orhangazi 
caddesinde çalışacak, otolar 
yaz mevsiminde Manastıra ka
dar gidecektir demiştir.

Daha- sonra Meclis üye
lerinden Ahmet Çeterez Bele
diye otosundan, başka illerde 
olduğu gibi Meclis üyelerinin 
ücretsiz yararlanması gerekti
ğini bunun parasal yönden 
bir kaçış değil bir hizmet gör
menin karşılığı, manen destek 
olmak olacağını belirtmiş ama

CHP GENÇLİK KOLLARI
BİLDİRİ DAĞITTI

Gemlik CHP Gençlik Ko
lu Yönetim Kurulu 4 Şubat 
1975 günü ”FAŞİZMI’ kına
yan bir bildiri dağıtmıştır.

Bildiri özetle şöyledir: 
««Milliyetçi Cephe» adı altın
da bir cephe kurmaya çalış- 
şanlar haş haş konusunda A- 
merikayı darıltmayalım diyen- 
leıdir. Ege, de petrol araması 
sırasında'hükümete yotki ka
nununun ’ çıkartmıyarak elini 
kofunu bağlı tutanlardır.. Ve 
bu cephe Komando uşakları 
İle Şahin Aydın* i’ kerim Ya
man* T'öldürten CIA ile işbir
liği, yaparak oyun te^gâhlıyan* 
fardır. Bu oyun;

öneri kabul edilmemiştir. Si 
nan Akman ise ayni öneriyi 
basın için yapmış fakat bu ö- 
neri de kabul edilmemiştir.

Bu arada Belediye Baş
kanı, encümenin, ekmeklik ofis 
ununa çuval başına 107 L. 
zam gelmesi üzerine ekmek 
hatlarında yeni ayarlamaya 
gittiğini ve 706 gram ofis 
unundan yapılmış ekmeğin 

250 kr. satılacağını a- 
çıklamıştır.

Belediye Meclisi toplan
tısı bir saat kadar sürdükten 
sonra bir dahaki oturumun 
17 Şubat 1975 günü saat 
20.00 de yapılmasına karar 
verilmiştir.

Halkımızda gelişen sol 
düşünceyi ezmek için, serma • 
yeden, sömürüden yana olan
lar kendi sömürü düzenleri
ni sürdürmek için Amerikan 
CIA ile yerli işbirlikçiler de
mokrasinin yeni halkçı güç
lerle güçlenip gelişmesini ön
lemek için çeşitli oyunlar tez
gâhlarlar.

Türkiyeda demokratik sol 
CHP nin iktidar olacağını CIA 
ve yerli işbirlikçileri bilirler. 
Bunu engellemek ve gecik
tirmek için Milliyetçi cephe 
adı altında Milli' olmayan Ve 
faşist bir cephe *'kurarak ye- 
-.1» u.ı.u i.u.’D. s. 4 fö •

.ute 1 «w

Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt'ın sokakta park eden kam
yon sahiplerine hitaben ba
sına verdiği yazılı bildiride 
şehrin en güzel yerine Kamyon 
Garajı yapıldığı halde ve bu 
yerin Şoförler Derneğine kira
landığı halde bir tek kamyonun 
garaja konmadığını. Demeğin 
bunu sağlamadığını, bu ne

Çok muhterem Gemlik Şoförlerine. Vasıtaların çok
luğu ve her geçen gün a.'tn ısı nedeniyle şehir içi ana cad d el e- 

j ri tamamen tıkamış bulunmaktasınız.
Bu durum karşısında bir yangın anında arazözierimiz 

çalışamayacağından bu' güzel şehrin kül olmasına sebep ola
caksınız. Sonra hem gece yarıları ve hemde sabahın erken 
saatlerinde kendi yavrularınızı olduğu gibi komşularınızın 
çocuklarını da uyandırmaklasınız.

Siz şoför kardeşlerimi ve otolarını düşünerek Belediye 
Başkam olarak vazifeye ballar başlamaz şehrin en güzel ve 
yakın yerine bir garaj yapmış bulunuyoruz. İlk günlerde 
çok büyük hevesle vasıtalarınızı garaja götürdüğünüz halde 
maalesef somadan vasıtalarınızı garaja götürmemek ve 
mahalle sakinlerini devamlı olara rahatsız etmek ve ayni 
zamanda sokak ve caddeleri tıkamak inadını göstermek 
gibi bir çıkmazın içinde olduğunuzu müşahede etmiş bulun
maktayım.

Gemlik halk ve yavruları cadde ve sokakları boşalt
manızı bugüne kadar sabırla bekledikleri halde daha fazla 
işgal etmekte olduğunuzu üzüntü ile görmekteler.

Muhtelif telefon konuşmalarında, almış olduğum im
zasız mekuplarda ve bazı konuşmalarda: İbrahim Abt'ıa 
benzin, yıkama yağlama istasyonu olduğu için şoförlerle 
mücadele etmediği ve müsamaha ettiği söylenmekte oldu- I 
ğunu duydum.

Cem;yet Başkanınız ve idare heyetiniz bize müracaatın
da (Garajı bize kiraya verirseniz 15 gün içinde bir tane 
araba sokakta bırakmayıp hepsini garaja sokarız) dedikleri 
halde üç aydır garaj kirasını dahi vermedikleri gibi O mi 
yet olarak inzibati en ufak bir tedbir dahi alma&ıklarî 
görülmektedir.

Şubat ayının 15 ine kadar bütün vzsrtalanmz garaja 
girmedikleri takdirde (Arsa kendisinin olsa büe vasıtalar:* 
arsalarda durması yasaktır) gece ve gündüz takibeöilecek 
ve gereken cezalar alındıktan sonra icabederse kanuni yol
larla plakaların sökülme yollarına gidileceğin' ■ lûRınk | 
bildiririm. Sîzleri ne kadar sediğîmi bilisiniz. Bu nedeuie 
bize anlayış göst-rmenîzl ve yardı mcı olmanızı rica ederim.

Özel taksilerin Şubat onbeşten narı birgûn rafda 

ı birgün >solda olmak üzere tsktarsflı olarak park yapmalartee 
; müsaade edilmiştir. İşrahim Akıt Bel. Bşk.

denle işin yine Belediyeye 
düştüğü ve kamyonlarını so
kakta, arsada park eden vede 
halkımızı motor gürültüsüyle 
rahatsız eden vasıta sahipleri 
hakkında ayın 15 inden sonra 
yasal ceza uygulanacağı bil- 
d ri! inektedir. *

Bildirinin aslı şölyedir.
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B’J HBSATi İTİ 
deSerlenbİrelİm

crJ- t <a C- « «

Gün ola devran ola insan oğlu yaşadıkça ne
ler görür. Kimi kes toplumun göz bebeği olur ziv- 
reye çıkar, kimi kes gözden düşer ayaklar altında 
sürüklenir. Kimi politikacı vardır halkın sevgilisi
dir, kimi politikacı da yüzkarası. Kimi de Amerl- 
kacı, özelçi, sermayeci, rekabetçi, reklamcı. Kimi 
de ulusçu, devrimci, tam bağımsızlıkçı, halkçı...!

Dünün Amerikan özlemcileri, Türkiye yi kü
çük bir Amerika yapacağız, her mahallede bir mil
yoner türeteceğiz diyen politikacılardı bu politika
ların sonucu bugün öylesine bir batağa gömülmüş- 
ki meydanda halkımız yıllardır Hür dünya, batılı 
ittifak yutturmacıhğı ile öylesine uyutulmuşki gü
zelim Türkiyemiz emperyalistlerin dış pazarı al
maktan günümüze dek kurtulamamıştır. Atatürk’ün 
’’Tam bağımsızlık ” ilkeleri gerek bskeri, gerekse 
ekonomik alanda bozulmuş yabancıya el açar du
ruma sokularak bağımlı bir duruma getirilmişiz.

Kapitalist Amerika' nın sömürücü oyununu ge
len ve ulusal kaynaklarımızı ikili anlaşmalarla ya
bancılara peşkeş çeken zavallı politikacılarımız, 
gelecek kuşaklara «Bağımlı Bir Türkiye» den başka 
ne bırak abilmişlerdir? Oysa Ulusal Kurtuluş Sava
şıyla kazandığımız tam bağımsızlık bir çırpıda iki
li anlaşmalarla yok edilmiştir. İşte bu Amerikacı 
politikacılar yüzünden askerlik, ekonomik, kültürel 
hatta dış politikamız ile bağımlı duruma getirilmi
şiz.

"Bağımsız Türkiye” diyerek meydanlarda ba
ğıran gençlerimiz ulusumuzun Amerikaca nasıl sö
mürüldüğünü, çirkin politikacılardan çok daha iyi 
biliyor Amerikayı ve Amerikacı politikacıları her 
yerde kınıyor, kınayacaktır.

Atatürkçülük tam bağımsız olabilmektir'. "Tam 
bağımsızlık demek, elbette siyasal, adalet, asker
lik, kültür... gibi her alanda tam bağımsızlık ve 
tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımdan her han
gi birinde boğımsıyhktan yoksun ve ulusun ülkenin 
gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunlu
ğu demektir, "Öyleyse bağımlı veya bağımsız olu
şumuzu sorularla yanıtlıyalım.

Ulusal kaynaklarımız olan madenlerimizi, pet- 
roltmizi işletebiliyor muyuz?

Hayır, '
Kim işletiyor?
Yabancılar,
Ağır sanayi kurabilmiş miyiz?
Hayır.
Neden?
AmerlkacI montajcılık yüzünden.
Savaş sanayini kurabilmiş miyiz ?
Hayır.

D. Savla 4 de

Dosya No : 1975/2

Davacı Oktay Gürsoy Vekili Avukat Mehmet Nalbantoğlu Tarafından Davdıkr 
Tuncay Gürsoy, Şenay Pehlivan, Türkay Gürsoy, Turgut Gürsoy, Ülker Sivri, Nilüfer 
Ak gün, Meliha Kınalı, Meral Saygeç aleyhine açılan izaleyi şuu davasının yapılan 
açık duruşması sonunda verilen izaleyi Şuu Kararı Kesinleşmekle Satış talep edilmiştir.

SATILACAK GAYRİMENKUL : 1543 Numaralı Parselin 15.000.60 T. Lirasına 
2-1269 Numaralı Parselin 5.000.0-0 T. Lirasına.
3-2261 Numaralı Parselin 15.000.00 T. Lirasına.
4-2207 Numaralı parselin 45 000.00 T. Lirasına

Satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1 — Satış 12/3/1975 Çarşamba günü saat 15.den itibaren 15. şer dakika ara ile Umurbey 
Bel. Müz. Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edi
len kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa
tış masraflarını geçmek şahtı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 24/3/1975 Pazartesi günü Aynı saatlerde 
Aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı 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 sabit ol
madıkça paylaşmadan hsriç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kano
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir^ İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizcen 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
lacakla^ başkaca bilgi almak istiyenlerin 975/2 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

4/2 / 1975

(lc. If. K. 126 )

ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir.

Kapaklı Köyü Turizm Derneği Başkanlığından
Derneğimizin yıllık olağan kongresi 16 2. 1975 pazar günü saat 18.00 de Köyün 

etki Okulunda yapılacaktır. Üyelerimize önemle duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1 - Açılış — 2 - Divan teşekkülü — 3 - Müteşebbis heyetin faaliyet raporla

rının okunma» — 4 « Raporlarının müzakeresi ve ibraı — 5 - Yeni idare heyeti 
seçimleri — 6 - Dilekler ve kapanış.



©®9©99®©9©ns«9©®9®®®©®9 ©ooooos99999

8 Şubat 1975—Cumartesi 
*9®O®99©9999«9999999999©®9999©®®«M

••«©©©©•©©•©©©©♦s©©©»®©®* ©e®®®®®®

Sofya 3
®99«©9e©99©®©9®e9®S5<9®®©«®®®®©®9

>®®9«©®©©0©©9®99®99©909®990©9©©9©©©©09900©©®®9
9 
M 
O 
ö 
« 
9 
9 
O
O 
9 
O 
9 
O 
0 
9 
O 
e 
o 
• 
9 
e 
© 
© 
9 
Ö 
O 
O 
o 
e 
9

9 
O 
O 
o 
o 
6 
• 
e 
6 
O 
O 
© 
0 
e 
9 
O 
9 
9 
9 
O 
9 
S 
e 
o 
o 
o 
o 
9 
9 
O 
9 
9 
• 
9 
9

şiir köşesi
KATİL AMERİKA

Denizde bir Amerikan Filcsu
İçersine katiller doldurulmuş
Türk halkını ezmeğe gelmiş
Türk gençliği korkmaz senden
Defol oradan pis Amerika

Dostlarını ceslekiemeyegelmiş
Devrimcileri öldürmeğe gelmiş
Aldığı canlar yetmemiş
Amerika can almağa gelmiş
Sana verilecek canimiz mı kaldı*

Amerika bize kredi vermeğe gelmiş
Kredi vermeğe değil sömürmeğe gelmiş
Halkımı açlık içine sürüklemeğe gelmiş
Sana emdirecek kanımız mı kaldı*

Kore'de kardeşimi şen öldürdün
Halkımı sefalet sen sürükledin
Yurdumda kardeşimi sen öldürHün
Terk eyle Yurdumu terk
Terk eyle Yurdumu katil Amerika

Musa DEMİR 
Öğrenci
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Dosya No : 1975/3

Davacı Oktay Gürsoy Vekili Avukat Mehmet Nalbantoğlu Tarafından Davalılar 
Tuncay Gürsoy, Şenay Pehlivan, Tıirkay Gürsoy, Turgut Gürsoy, Ülker Sivri, Nilüfer 
Akgün, Meliha Kınalı, Meral Saygeç a.eyhine açılan izaleyi şua davasının yapılan 
açık duruşması sonunda verilen izaleyi Şuu Kararı Kesinleşmekle Satış talep edilmiştir.

SATILACAK GAYRÎMENKULLER

1- 614 Parselin 10.000.00 T. Lirasına
2- 1846 ParselİG 50.000 00 T. Lirasına
3- 2327 Parselin 60.000 00 T, Lirasına
4- 2329 Parselin 40.000.00 T. Lirasına
5- 2360 Parselin 100.000.00 T. Lirasına
6- 536 Parselin 15.000.00 T. Lirasına
7- 2182 Parselin 20.000.00 T. Lirasına
8- 2206 Parselin 35.000.00 T. Lirasına
9- 1680 Parselin 75 000.00 T. Lirasına

Satılacaktır,

SATIŞ ŞARTLARI :

**9999999 ©99999999999999©00©99©9©99e©©0®©©®0©Ga>“

Nacaklı Suyunu Getirme Derneğine Bü
yük Bir Coşku ile Nakti Katkıda Bulunan 
Sayın Halkımızın 24 Aylık Taahhütlerini A- 
çıklamaya Devam Ediyoruz.

Hüseyin Çağlı yan 6000
Danış Ekim 50. bin
Ahmet Güllü 12. bin
Mustafa Güler 12. bin
Osman Fevzi Ateş 24. bin
İbrahim Kemah 12. bin
Necati Girgin 18. |
Berkay Kumla 16800.
İsmail Sönmez 12. bin
Ömer Taylan 36. S

Tevfık Soiakşubaşı 25. “
Aydınlar Koilektif Şirketi 50. bin
Akmanlar Koilektif Şirketi 50. **
Cemal Öner 50. ”
Kemal Kılıç 50. ”
Kaya Koilektif Şirketi 25. ”
Aydın ve ve Mustafa Erenoğlu 30. ”
Sakıp Tangün 30.
Ihsan Gemiç ve Muzaffer Onur 24- ”
Hacı Kamil Demir 20. '»
Güngör Mert 10. "
Münip ve Muharrem Ataeoy 24. *'
Haluk Attan 12, bin
Adem Uzunlar 12. ♦’
Recep Yüzücü 18. '*
Erdoğan Barutçuoğlu 24. *

1 — Satış 13/3/1975 Perşembe günü saat 15.den itibaren 15. şer dakika ara ile Umurbej 
Bel. Müz. 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 ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 26/3/1975 Çarşamba günü Aynı saatlerde 
Aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı 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 ye masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler sarış 
bedelinden ödenir.

3 — İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (4~) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kano
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 münderacatıuı kabul ermiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 975/3 sayılı dosya numarasıyle me- 
morluğumuza başyurmalan ilân olunur.

4/2 /1975

(îc. îf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir-
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PRESİZ ZEVSAN BUZDOLABI,

HÂUHEKS v®ir W ve îoliüR 
GÜHEV SAHAYI Pelüş Halı vs livan Örtüsü

ÇAMAŞIR MAKİNASI ve ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Presiz / Evsan
BUZDOLABI

Üç Kardeşler
Ticarette

Tel : 604

VE
ÇAMAŞIR MAKİNESİ 
Üç Kardeşler 

Ticarette
Tel : 604

BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRELİM
Neden ? Turuman Doktrini ile Amerika bize 

askeri yardımda bulunuyor.
Eğitim sorununu çözebilmiz miyiz ? Hayır.
Çocuklarımızı Amerikan eğitim sistemiyle yetiş

tirmemizden.
Soruları daha da çoğaltabiliriz ama karşımıza 

hep Amerika veya o siyaseti güden Amerikacılar 
çıkıyor.

Şimdi Amerika Türkiye' ye Askeri yardımı kes
ti. Bu olanaktan çok iyi yararlanmalı ve Amerika- 
ya karşı olan bağımlılığımızı silip atmalıyız.

Türkiye NATO nun güney kanadını oluşturuyor 
ve ''Varşova Paktı’" ülkelerine karşı kurulmuş bu 
askeri pakt gelecekte bize büyük dertler açacak
tır. Bugün Amerikan üsleri ile dolu olan ülkemiz 
bir savaş anında - kİ biz başlatmasak bile - ilk he- 
hedeftir. Ve dostumuz Amerika, kaynaklarımızı sö
müren Amerika, şavaş sanayimizin kurulmasını ön- 
llyen Amerika, yoksul hakları ezen Amerika şimdi 
bize silah yardımı yapmıyacakmış.

Amerikanın bu tutumu Amerlkacı politikacıla
rımıza güzel bir ders olsa gerek. Amerlkacılık bi
ze pahalıya mal oldu ama sonunda halkımızında 
gözü açıldı. Amerikan dosluğunun bir dostluk değil 
sömürgecilik olduğu bir koz daha kanıtlandı. İşine 
geldiml dost gelmedlml hor tBtlU baskıyı kurmak 
emperyalist oyunundan başka nedir?

Türk iyenin yapacağı tek şey NATO dan ayrı
larak. Atatürk dönemindeki gibi tarafsız ülkeler 
saflarına katılmak olmalıdır. Dosta dost, düşmana 
düşman

CHP Gençlik Kollan 
Bildiri Dağıttı 
tiştirdikleri militanlarla toplu
mlunun huzurunu bozacak, so 
nunda huzursuzluğun yaratı
cısı olarak gençlik kullanıla
cak, böylece halkta sola kar
şı ürkeklik, çekingenlik yara
tıp CHP nin iktidara gelmesi 
önlenecek veya 12 Mart fa
şizm uygulaması getirilmek 
istenmektedir; Biz bu tür kış
kırtmalara alet olmıyacağız. 
Bü olayları yaratan güçler 
CİA nln yurdumuzdaki uzan
tısı sermayenin köpekleri KO
MANDOLAR in maskesini dü
şüreceğiz.

MISIR’A 50 MURAT
DAHA GÖNDERİLDİ

TOFAŞ ta yapılmakta o- 
lan MURAT otomobillerinden 
elli tanesi daha ARZU Gemi
siyle limanımıadan Birleşik A- 
rap Cumhuriyetine satılmıştır.

Geçen yaz yine limanı
mızdan Mısır’a 74 tane Mu- 
RAT gönderilmiş, 1975 yılı
nın ilk partisi olan 50 MU
RAT da perşembe günü ih- 
raçedilmiştir.

Konserve ve Turşu İmalatçıları Derneğinden
KGNGK İlÂKI

Derneğimizin müteşebbis heyet Kongresi 19-2-975 
Çarşamba günü 15 te Ticaret Sanayii Odası Salonunda 
yapılacağından üyelerin teşrifleri rica olunur.

Müteşebbis Heyet

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan teşekkülü
3- Müteşebbis heyetin faaliyet raporlarının okunması
4- Raporlarının müzakeresi ve ibraı
5- Yeni İdare Heyeti seçimleri
6- Dilekler ve Kapanış.

GEMLİK CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN

Gemlik Ceza evinin 1975 Mali yılı Ekmek ve Çiğ 
gıda ihtiyacını açık eksiltme ile satın alınacaktır.

Ekmeğin Muhammen Bedeli 9.000 Lira Geçici Te
minatı 675 Lira Çiğ gıdanın Muhammen Bedeli 10.000 
Lira Geçici Teminatı 750 Liradır. İhale 19/2/1975 Gönü 
Saat 9.00 da Cumhuriyet Savcılığında yapılacaktır. Şart
name Cumhuriyet Savcılığında her ğün görülebilir.

İstanbul trafik şu besinden almış olduğum 
197515 nolu ehliyetimi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisi geçersizdir.

Abdullah GÜLER
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Gazetemize Yazılı bir bildiri veren CHP il
çe Gençlik Kolu Bşk. Doğan ALKAYA

«Türk Savunması
Ulusal Kaynaklara 
dayanmalıdır» dedi

Parasız Yatılı
Ortaokulların
Sınav kayıtları başladı

İlçemiz CHP Gençlik ko
lu Başkanı Doğan Alkaya 
dûn gazetemize yazılı bir bil 
diri vererek Amerikaya karşı 
izlenecek dış politika hakkı n- 
daki görüşlerini açıklamıştır.

Doğan ALKAYA nın bil
dirisi söyledin

«Biz C.H.P. Gemlik İlçe 
Gençlik örgütü olarak A.B.D. 
nin Türkiyeye yaptığı Askeri 
Yardımı kesmesinden üzülmi- 
yoruz. Çünkü Milliyetçi Dev
rimci Gençlik ve Aydın'ın uzun 
yıllardan beri halka anlatmak 
istediği Amerikan emperyaliz
minin iç yüzünü ve az geliş
miş ülke halktan üzerindeki 
haris emelleri son kararı ile 
açıkça gözler önüne çıkmış 
oldu.

Ecevit Hükümetinin haş 
has ekimi, kıta sahanlığı ve 
Kıbrıs konusunda Bağımsız 
bir dış politika uygulamağa 
başlaması geneleksel Amerikan 
müdahaleci dış politikası ile 
Türk Dış Politikası çatışma 
haline sokmuştun

Amerika Türkiyeyi ileri 
karakol gözü ile görmeğe alış
mıştır Türkiye Natonun esnek 
mukabele statejisinde bir savaş 
anında Bölgesel Savaş yapa
cak kanat ülkesidir. Görülü
yor ki Amerikan yardımından 
amaç Nükteer savaşta bir 
tampon bölge olarak Türki- 
yenin kullanılmasıdır. Ve bir

nükleer savaşta Amerikan yurt- 
daşlarının can ve mal kayıbının 
mümkün olduğu ölçüde azal
tılması, Türkiyedeki iş birlikçi 
uzantıları ileTürkiyenin yeraltı 
ve yer üstü kaynaklarını daha 
çok sömürmektir.

Sorunlarını Yurt Çakında İlgilile duyur
mak için
TÖB-DER Üyeleri Bugün 67 İlde 
Miting Ve Yürüyüş Yapacaklar

TÖB-DER Yönetim Kurulu 
yayınladığı bir bildiri ile 15 
Şubat günü 67 ilde sorunlarını 
yurt yüzeyinde tüm ilgililere 
duyurmak amacıyla kapalı sa-

PTT’ye BAYAN ~ 
MEMUR

| ALINACAK
Gemlik PTT merkezinde 

açık bulunan bayan telefon 
memuru ihtiyacını karşılamak 

■ amacıyla 19. 2. 1975 Çar
şamba günü adaylar arasında 
sınav yapılacaktır

Adayların en az ortaokul 
mezunu olmaları, 18-30 yaş 
arasında bulunmaları ilgililer
ce açıklanmıştır.

19. 2. 1975 günü saat 
14.00 de yapılacak olan sına
va kalılmak istiyan adayların 
18, 2. 1975 tarihîne kadar 
PTT müdürlüğüne başvurma
ları gerektiği belirtilmiştir.

Bu gerçekler göz önüne 
alınarak Türk savunması ulusal 
kaynaklara dayandırılmak Ulu
sal Harp Sanayii kurulmalı, 
Atatürkün çizmiş olduğu Ulu
sal Bağımsız bir dış Politika 
yürütülmelidir.»

lon toplantıları, mitingler ve 
yürüşler düzenlenmiştir.

Bildiride seksen bini aşkın 
TÖB-DER'li öğretmenin kamu 
personeli için toplu sözleşmeli, 

I grevli sendika, köyden fabri- 
I kaya, çarşıdan gecekonduya 

kadar herkes için örgütlenme 
hakkı, 141 142 maddelerin 

I kaldırılması havat pahalılığının 
balyozunun tepelerinden çe
kilmesi, konut sorunlarına 
çözüm bulunması, faşist sal- 

ı dirilerin önlenmesi, çalışanların 
kendi yöneticilerini seç ne hak
kı, eğitimde fırsat eşitliğinin 
sağlanması yer almaktadır.

Bildiride ayrıca bütün bu 
İ isteklerin gerçekleştirilmesi 

amacıyla TÖB-DER’in yasa
ların kendisine tanıdığı her 
türlü girişenlerde bulunacağı 

ı da beliıtıimiştir.
Bu nedenle bugün Bur

sa'da da yapılacak kapalı salon 
toplantısının ilgi çekeceği sa- 

• nılmaktadır.

Altı yıllık Devlet Parasız 
öğretmen Liseleri ve Ortaokul
ları giriş sınavları için kayıtlar 
başlamıştır.

27. Şubat. 1675 tarihinde 
sona erecek olan kayıt işlemle 
ri için merkezdeki öğrenciler 
veliler ile birlikte öğrenim gör
dükleri okullara başvuralak 
giriş formalarını dolduracak-

Şüphelenilen Şahısta 
20 Bin Mermi ele geçti

İlçemizde son yllların en il
ginç kaçakçılık olayı ortaya çı
karılmış ve 20 bin adet 7.65 ça
pında mermi ele geçirilmiştir.

9 Şubat 1975 Pazar gü
nü gece yarısı, lüks bir im- 
pala arabada 20 bin 100 a 
det yabancı marka kaçak 

20 bin yabanc: rr arka merıi ie -akalana- Sefahat iss 
yar emniyette görevi.lcr ve mermier ile gc-rGlöyor.

lardır. Köylerdeki öğrenciler 
ise veli öğıenci ve Okul Mü
dürleri ile birlikte İlköğretim
Müdürlüğünde gerekli belge
leri dolduracaklardır.

Devlet parasız öğretmen 

Lisesi ve Ortaokulunun birin
ci sınavları Gemlik’ te yapıla
caktın 

mermi bulunmuş ve arabanın 
sahibi İstanbullu Selahattin 
Kızılyargöz altına alınmıştır

Gemlik Emniyet Amiri 
Necati Ki rac-ğlunun dün yap
tığı açıklama ya göre, polis 
gece yarısı ilçenin içinde

D. S. 4 de
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lMgöruşŞ^=l 
| BUYUR ve ÇÖZÜM İ

i «a Ga» ®
•  - $
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Türkiye, Kıbrıs'ta gelişen ton olaylar ve içte • 
9 uzayıp giden hükümettizllk nedeniyle önemli günle- •
• rin arifesinde bulunmaktadır. 9

Dıj olaylar tüm ciddiliğini korurken, İçte ’Mil- S 
o liyetçi Cephe” adı altında toplanan sağ kanat par- e
o tilerinin gün geçtikçe güçlenen demokratik sol kar- ® 
O şısında ne yapacağını şaşırmış bir tutum içinde bu- o 
o lunmaları ülkede bunalımdan çıkmanın boş koşulu o 
g olan seçimlere de yanaşmamaları İle uzanmakta g 
q ve beş aydır "havanda su düvülmekdir.’' ®

NATO müttefikimiz, dostumuz Amerika'nın ® 
e Kıbrıs sorunu çözümlenmediği, Rumların ada da « 
e Türk kesimine d evomlı saldırdığı bir sırada askeri o 
o yardımı kesmesi MC’cilerde büyük telaş uyandırdı o 
o Yıllardır uyguladıkları Amerikan kuyruluculuğu po- O 
® litikasının geçersizliğini somut olarak ikinci kez © 
o görünce yanılgılarını artık anlamaları gerekir Oysa g 
o birçok solcu yazar uygulanan yanlış dış politikanın ® 
o sonucu en zor günümüzde Türkiyenin yalnız bira- o 
o kılarak ulusça dönülmesi güç durumlara sürüklene- o o w o
g ceğimiz yazdığında »Moskova uyrukçusu» olarak o 
g nitelendiriliyordu. Tıpkı ulusal zenginlik kay- g 
g paklarımızın milileştirilmesini istiyenlere vurulan g 
o damga gibi. Ama ulusal onurdan tamamen yoksun g 
o olan bu kişiler aynı nitelemeyi CHP Genel Başka- q 
o nına da yapmaktan çekinmemişlerdir. o

Amerikan yardımının kesilmesi yankıları bitme- o 
g den, Eğede, petrol aramayı sürdüren Norveç gemisi- 
g nin aramaya başlamamasına ne buyurulur? g

Dış baskı gruplarının gün geçtikçe Yunan ta- o 
® raflısı olması bizi yıllar önce yapamadığımız ulu- o A 0
’ sal kaynaklarımızı kendimizin değerlendirmesine g

Gemlik Satış MemuHuğundnn 
Gayrimenkul Satış İlanı Dosya No. 1975/13

Satış isteyen Hatice Ulntaş ile Aleyhine satış istenenler İbrahim Asıka* Alı A- 
rıkan İsmail Sap Ahmet Arıkan, Zülümer, Uzun, Dilfüruzr, Duruksa, Naıme Yorulana© 
ve Ayşe Elmas Arıkan aleyhine Sulh Hukuk Mahkemesine açılan İzaleyi şuu dar* 
sının sonunda verilen 10 12. 1968 gün ve 967/155 Esas 968/155 Karar »ayık ısı 
kesinleşmekle gayrimenkuHer satışa çıkarılmış fakat birinci ve ikinci ihalelerde gayu- 
menkulleri alan olmadığından »atış düşmüştür.

Bu defa Hatice Ulutaş yeniden satışın yapılmasını istemekle Karar ve ilk satış 
ihale gününe göre gayrimenkullerin fiathnmas» kıymetlen mest nazara alınarak kıy
met taktiri yapılması iktiza etmekle 5. 12. 1974 tarihinde mahallinde kıymet Uktın 
yapılmakla kıymet taktir zabıtları taraflara tebliğ edildiği halde itiraz eden olmadı
ğından gayriemkullerin ilanının yapılması talep edilmiştir.

SATILACAK GAYRİ MENKULLER :
1 — Karacali Köyü Kariyede mevkiinde Mart 323 Tarih Cilt 30 Sayfa 69 da 

Cinsi Hane yeri ve embiyesi Haliz» Hatun Vaklından 60 zira olan y imini »e yessn 
ve cıphesi tarik arkası sahibi senet haneleri ile çevrili gayrimen ELLİ BİN L>1 A 
KIYMETLİ OLARAK

2 — Karacali Köy Kariyede mevkiinde Cinsi : Oda yeri ve embiyesı HaLse Us
tun vakfından 120 Zi.a miktarındaki yemini Hüseyin Çavuş, Yesa.i Hacı Mehmet 
arkası Mehmet Bey oğlu Murat haneleri, cephesi tank ile çevrili Mart/323 Cidm 30 
Sabıfe 69 daki gayrimenkul 15.000.00 Lira kıymetli olarak satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI:

g götürecektir. Yabancı sermayenin Türkiyeye yar g 
o dımdan çok zararı olduğu artık gün gibi aydınlık- g 
© tır. Çünkü yabancı sermaye hor zaman milli sana- g 
o yiî, milli kalkınmayı engellemekte, ülkeyi dışa ba- o 
© ğımh kılmaktadır. o

kibrit Federatif Türk Cumhuriyetinin kuruldu- o 
g ğunun açıklandığı bu günler Türkiye için önemini g 
g bir kat daha artırmıştır. Bu nedenle seçimler şim- g 
O di her zamankinden daha da önem kazanmıştır, g 
o Son çare teç!mltr<’.'. Ama buna yine yanaşılmaz- g 
Q ta tarih önünde İte p ş na deha zordur. o

1 —Satış 19/3/1975 Çarşamba günü l.ci Gayrimenkul saat 14.den den 14.15 e 2.d 
satış 14.30 dan 14.45 kadaı Gemlik Be’. Müz Salon, açık artırma sureti) le yapılacaktır. Ba 
artırmada tahinin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mt; 
muunu ve satış masraflarını geçmek şaıtı ile ihale olunur. Ecyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 31/3/1975 Pazartesi günü 
Aynı saatlerde Aynı yerde ikinci artır ıraya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rûçbanh 

alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olannr.

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

3 — İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (4~) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ileonbeşgûs 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takd.rde hatları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kı»w 
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 19 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rindin tahsil edilecektir.

•©•••••©•••©•©©©©©©©©©©©©©•©©©©•©©tSG®©©©©:©©©©*

DUYURU
Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 

2/3/1975 pazar günü saat 20 de köyümüz İlkokulunda 
yapılacaktır Toptanınla yeter çoğunluk sağlanamazsa 
toplantı 12/3/1975 günü yapılacaktın

Haydarîye Köyü
GÜNDEM Kalkınma Koop. Başkanı

1- Açılış yoklama ve saygı duruşu — 2- Divan başkanlı
ğı ve oy tasr.ifçilerinin seçimi — 3- Yönetim ve denetim 
kurullarının repoları ve aklanması —" 4* Yönetim kuru
luna yeniden seçilecek iki üyenin seçimi <— 5- Denetle
me kurulunun seçimi — 6* Tahmini bütçe ve çalışma 
programının okunması ve oylanması • 7* Dilekler ve kapanış 

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
masrafı vcr.ldıği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

dairede açık oiap

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatınr kabul etmiş sayı- 
lacuklan, başkaca bilgi almak istiyenlerin 974/13 sayılı dosya numarasıyie me 
olurluğumuza başyurmaları ilân olunur.

13/2/1975

(1c. If. K. 126 )

(x) Ug ıhlar tâbirine ini fek hakkı sahipleri de d ah Idir.
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İL Â K
T. C GEMLİK TAPULAMA HAKİMLİĞİMDEN 
Esas : 1971/39 Karar : 1972/20

Davacı ve davalı Remzi Karabaş vekili Avukat Ab
dullah Erdoğan tarafından davalılar Dudu Kırbaş, Hanife 
Ateş, Fatma Güncr, Hasene Güney, Haşan', Hatice, Ha
nife, Zahide, Rallime ve Hâzineyi maliye aleyhine açılan 
Gemlik Cıhalı Köyü Çakaldere mevkiinde kâin 1067 
saydı parselin Tapulama tesbitine itiraz davasının yapılan 
duruşması sonunda: itirazın reddiyle parselin tesbitin 
iptâliue fen ehli bilirkişi tarafından tanzim edilen kro
kide (A) işareti île gösterilen ve tapu miktarı olan (9210) 
metre karelik kısmının Davacı ve davalı Remzi Karabaş 
ile hazîneyi mâliyeden gayri diğer davalılar adına ta
puya teşçiline, Krokide (B) işareti ile gösterilen ve mik
tar fazlası olan (14400} metre karelik kısmının orman 
toprağı olarak Tapulama dışı bırakılmasına, (10) lira 
ilâm harcı'ile (112.90) lira mahkeme masrafının davacı 
Ve davalı Remzi Karabaştan alınmasına dair verilen ka
rar davalılardan Fevzi kızı Zahide, ile Fevzi kızı Hanife 
te Nun an kızı Hanife Ateş varisi Mes'ut Ateş e tebliğ 
edilememiş ve adresleride tesbit olunamamış bulundu
ğundan 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince 
ilâmın ve bükümü teyiz eden davacı ve davalı Remzi 
Karabaş ile davalı hazine vekillerinin temyiz dilekçe
lerisin Gemlik’te münteşir Gemlik Körfez gazetesinde 
ilânea tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
üâmiB ve temyiz dilekçelerinin bu davalılara tebliğ e- 
dilmiş sayılacağı ilân olunur.

İLÂN
T. C. GEMLİK TAPULAMA HAKİMLİĞİNDEN
Esas : 1962/257 Karar I 1965/131

Davacı Orman Bölge şefliği tarafından davalılar 
Gemlik Fevziye köyünden Nazife Şükrü, Osman, Kâzım, 
Ömer, Lütfüye, Fatma, Abdullah, Hanife, Osman, Ah
met, Yusuf, Haşan; Hüseyin, Mehmet, Ömer, Ayşe, A- 
siye, Mehmet, Zebra. Mustafa, Havva, Zeynep, Mehmet, 
Celâl, Mustafa, Osman, Emine Hamdi ve Melek aleyhle
rine açılan Gemlik Fevziye köyünün Fındıklı mevkiinde 
kâin 1500 numaralı parselin Tapulama tesbitine itiraz 
davasının yapılan duruşması sonunda:

Davacının itirazının kabulü ile tesbitin iptaline par
selin krokide (B) harfi ile gösterilen 1038 metre kare
nin Tapulama dışı bırakılmasına keza (A) harfi ile gös
terilen 7562 metre karesinin ise Mehmet Kaya varisleri 
adına tapuya Teşçiline, (10) lira harcın davalılardan 
tahsiline temyizi kâbil olmak üzere 15/6/1965 tarihinde 
davalılardan Mehmet Kaya ile Melek Turan’ın yüzüne 
karşı davacı ve diğer davalının gıyaplarında verilen ka
rar davalılar Jdris oğlu Celâl, Abdullah oğlu Hüseyin, 
İsmail oğlu Ömer, Mehmet kızı Nazife ve Abdullah oğlu 
Mehmet Ozdemir’e tebliğ edilememiş ve adresleride tes
bit olunamamış bulunduğundan ilâmın adı geçen dava
lılara Gemlikte münteşir Gemlik Körfez gazetesinde 7201 
sayılı kanunun 28 ve 29, maddeleri gereğince ilânen 
tebliğine avnı kanunun 31. maddesi uyarınca ilân tali
hinden itibaren 15 gün sonra davalılar Idris oğlu 
Celâl/ Ahdulph oğlu Hüseyin, İsmail oğlu Ömer, Mch» 
met kızı Nazife ve Abdullah oğlu Mehmet özdemir’e 
tebliğat yapılmış sayılacağı ilân olunur.

i Gemlik Satış Memluğundan
; Gayrimenkul Satış İlam Dosya No. 1975/4

. Satış isteyen Oktay Gürsoy Vekili Avukat Mehmet Nalbantcğlu taraf.cd.au «ley 
hine Satış istenenler Ayşe Çalım, Tuncay Gürsoy, Türkay Gürsoy Şenay Pehlivao 
Turgut Gürsoy Ülker Sivri Nilüfer Akgün Meliha Kınalı ve Meral Saygaç aleyhine 

I ikame edilen izaleyi şuu davasının yapılan duruşması sonunda Sulh Hukuk Hakim
liğinden Verilen 22. 7. 1674 gün ve 1973/320 Esas 1974/198 Karar sayılı ilamda gay- 
rimenkulün satılarak şuyuun izalesine karar verilmekle verilen hüküm taraflara teb
liğ edilmiş olup temyiz edilmediğinden kesinleşen hükmün yerine getirilmesi için Şe- 
nay Pehlivan Müracaatta bulunmakla dosya satış muamelesine alınmıştır.

SATILACAK GAYRİMENKUL

Umurbey Köyü Gemlik Yolu Mevkiinde Kain Pafta No: 10 Kütük Sahife 1108 
ve 1128 Parsel Numaralı Eski Gemlik Yolu, Hatice, Fatma, Hatice ve Ahmet Vs ile 
Mina Yağ, limitet şirketi, Şehriman, Ahmet, İsmail, Ahmet ve Hatice Mert Vs. ile 
çevrili gayrimenkul 4890. 00 M2 Zeytinlik 30.0CQ.O0 TL. Otuzbin Liraya Satılacaktır.

I
 SATIŞ ŞARTLARI

1 — Satış 20 /3/ 1375 Perşembe günii saat 14- den 14. 15 e 
kadar Gemlik Belediye Müzaede Salonunda açık artırma sureti) ie yapılacaktır. Bu 
artırmada tahmin edilen kıymetin %. 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec 
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 

I çıkmazsa ençok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 2/4/1975 Çarşamba günü 
Aynı saatte Aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçbaniı 
alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u »isbetinde 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 »atış 
bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (-(-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 

i içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu- 
! nuuun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve J0 

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 
I masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

w 6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını ksbnl ernıiş «ayı- 
fi lacakları, başkaca bilgi almak istiyeulerin 975/4 sayılı dosya numara»ıyic me- 
g nııırluğuınuza başvurmaları ilân olunur.
| 5/2/1975

| (1c. If. K. 126 )

i (x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dah idir.
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DAKİKALIK
HAFTALIK VE
Düğün, Nişan, Nikâh, resimlerinizde ilk baş vuracagffuz ad
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MARLEY YER DÖŞENESİ
HALIREKS velür Hah ve Yolluk
GÜNEY SANAYİ Pelüş NO ve Divan Örtüsü

MUTFAK
GAZ

GEMLİK BAYİİ

Presiz / Evsan 
BUZDOLABI 

üç Kardeşler
Ticarette

Tel : 604

İLÂN
T. C. GEMLİK TAPULAMA HAKİMLİĞİMDEN 
Esas : 1962/161 Karar : 1965/30

Davacı Gemlik Fevziye köyünden Haşan Uyan tara
fından Davalılar Ayni köyden Hüseyin Uyan, Hanife 
Geyik. Ayşe Odabaşı, Yusuf Uyan, Mehmet Uyan aleyh
lerine açılan Gemlik Fevziye köyünün Kızıltepe mevki
inde kâin 755 numaralı parselin Tapulama tesbitine i- 
tiraz davasının yapılan duruşması sonunda:

Davacının itirazının kabülü ile tesbitin iptaline par
selin davacı adına tapuya Tesçiline (10) hra ilâm har
cının davalılardan tahsiline 13/6/1965 tarihinde temyiz 
yolu açık olmak üzere Davacı ile davalılardan Hüseyin 
Uyan ue Hanife Geyik’ in yüzlerine karşı diğer davalı
ların ise gıyaplarında verilen karar Haşan Uyan varisi 
Hatice Uyan’a tebliğ edilememiş ve adreside tesbit edile 
memiş bulunduğundan ilâmın Gemlikte münteşir Gem
lik körfez gazetesinde 7201 sayılı kanunun 28 ve 29. 
maddeleri gereğince ilânen tebliğine aynı kanunun 31, 
maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
Hayan Uyan varisi Hatice Uyaa’ a tebligat yapılmış sa
yılacağı ilân olunur.

İLÂN
T. D. GEMLİK TAPULAMA HÂKİMLİĞİNDEN

Esas 1971/27 Karar : 1972/21

Davacı Gemlik Orman bölge şefliği tarafından davalılar Osman Özgül, mirasçıları 
ile Sıdıka özgül, Recep Özgül, ve Hâzineyi maliye aleyhine açılan Gemlik Cihattı 
köyünün Kestanelik mevkiinde kâin 1136 saydı parselin Tapulama tesbitine itiraz 
davasının yapılan duruşması sonunda:

Davacının itirazının kabülü ile parselin tesbitinin iptaline. Tapulama kanununun 
46/1. maddesi gereğince Cihadı birliğinin son parsel numarasından sonra parselin 
numaralanarak birliğin tapu kütüğün olduğu gibi yazılmasına eski tapu kütüklerindeki 
kayıtların kapatılmasına ve paftalaıında da buna göre gerekli düzeltmenin yapılmasına 
(10) Hra ilâm harçı ile (228.80) lira mahkeme masrafının davalılardan tahsiline dair 
verilen karar davalılardan Sıdıka Özgül, ile Osman özgül varisleri Raife Özgül, Sait 
özgül, Kemal Özgül, Zeynep Özgül, Hüsamettin Özgül, Ali Osman özgül ve Davalı 
Recep Özgül varislerine tebliğ edilememiş ve adresleride tesbit edilememiş bulundu
ğundan ilâmın ve hükmü temyiz eden davalı hazine vekilinin temyiz dilekçesinin 
Gemlikte Gemlik Körfez gazetesinde 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri gere
ğince ilânen tebliğine ayni kanunun 31. maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 
15 gün sonra bu davalılara tebligat yapılmış sayılacağı ilân olunur.

| Sayın Gemlikliler | 
g Operatör Doktor | 
8 I. NÜSREÎ GİDEN | 
| CERRAHİ HASTALIKLARI MÜTEHASSISI | 

İ HİZMETİNİZDEDİR | 
İ — Ş
H - i
&İ5 Muayenehane : Altıparmak Cad. Otel Sok. Uğur 

Apt* Zemin Kat
W Ev Adresi : Stadyum Karşısı Yıldırım Apt.
® Hane No. 5 Altı Parmak Bursa E

«S îş Adresi : Ask. Hast. Operatörü Santral No 
11637/16 BURTA

ROROP I16ARA SALONU 
TENİ YELEfON NUMARASININ 

715 OLARAK SAYIN MÜŞIEDİlERİNe 
DUYURUr

20 Bin Meımi ele geçli
34 HP 893 spyılı im- 
pala bir arabayı şüpheli 
olarak görüp çeviımiştir. Di
reksiyonda bulunan ve adı
nın Selahaıtin Kızılay oldu
ğunu söyleyen sürücü, polisi 
görünce kaçmak istemiş ve 
bu nedenle emniyet amirliği

ne getirilerek göz altına alın
mıştır. Ambalajlarla 20 bin 
100 adet kaçak tabanca ma
ntisi bulunmuştur. Olay hak
kında tahkikat derinleştiril' 
mekte v® meımüenn nereden 
gelip, nereye ğöturülmek is
tendiği araştırılmaktadır



Belediye Meclisinin 2. Toplantısında 
Fiat Komisyonu Önerileri Görüşüldü

Suyun Tonu 250 Kuruş
Anneler, Babalar Dikkat I

Menenjit Hastalığı GöM
Son günlerde ilçemizde 

menenjit hastalığının görül-
yandan aynı mahalle yakın
larında iki çocuğun daha ay-

Olarak Saptandı
Belediye Meclisi Şubat 

ayı toplantılanndan 2. si 17. 
2 1975 pazartesi günü yapıl- 

I mıştır.

Saat 20. oo de Belediye 
Baskamntn odasında toplanan 
Belediye Meclisi gündemin
deki maddeleri görüşmüştür.

Görüşmeler ekseriyet sağ
landıktan sonra başlamış, ta
rife Komisyonu gündem ge
reği çalışma raporunu oku
muştur. Komisyonun rakorun
da, getirilecek zamlar yasanın 
tavanı hesaplanarak, günümüz 
koşullarına göre % 200 ola
rak saptanmıştır.

TEK' in 0, 70 kuruşluk 
yakıt zammının elektrik tüke
ticilerinden alınmasını istiyen 
Ererji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının 3. 2. 1975 tarih ve 
701.CO1 sayılı genelgesi ge- j 
reği Tarife Komisyonu bütün I

Memur Alınacak
İlköğretim Müdürlüğün

den yapılan açıklamaya göre 
daktilo olarak bir erkek me
murun alınacağı bildirilmiştir.

Alınacak memurda ortaokul 
mezunu, askerlik yapmış ol
ma özellikleri aranmaktadır. 
Bu özellikleri taşıyan adaylar 
5 Mart günü ilköğretim Mü
dürlüğünde yapılacak seçme 
•navma alınacaklardır.

Alınacak Memur 14. do-
2. kademesinden işe 

Mlsnlacakfır, 

elektrik tüketim dallarına 1 
kuruşluk zam yapılmasını is
temiş ve bu istek Meclisçe 
kabul edilmiştir, Böylece 
meskenler 61 kuruş, ticaret
haneler 77 kuruş, okullar 55 
kuruştan elektrik sarfiyatlannı 
ödeyeceklerdir.

Tarife Komisyonunun su 
fiatlarında % 200. lük bir zam

Çevrenin En Yaşlı Kişisi Olan 

107 f flîîndffli fiasolî Beft İMö
Türkiyenin en yaşlı kişi

lerinden biri olan Halil Bay
rak (Gagali Dede) ölmüştür.

Hastalana dek doktora 
gitmiyen 107 yaşındaki Halil 
Bayrak’ ın 6 çocuğu 82 to
runu bulunmaktaydı. Başhba- 
şına bir tarih olan “Gagali Da 
de,, Kafkasya, Yemen ve Ça
nakkale Savaşlarına katılmış.
Cumhuriyet döneminde Adli-

'Gece Kursu Sona Erdi
Halk Eğt. Merkez Mü

dürlüğünce Gemlik Şükrü Şe
nol ilkokulunda açılan gece 
kursları sona ermiştir.

Yetiştirici A Dershanesi 
kurslarına katılan 24 kadın 
kursiyerin 20 si Perşembe gü
nü yapılan sınavda başarı 
sağlıyarak A dershanesi bel
gesi almışlardır.

Öte yandan aynı gün 27 
Mayıs İlkokulunda yapılan dı 
şundan bitirme sınavlarına ka 
tılan 81 adayın 61 i başarı 
sağlıyarak ilkokul diploması 
almayı hak etmişlerdir.

550 Ton Magnezit 
İhraç Edildi

İlçemiz Limanından Av
rupa' ya 55C ton Magnezit 
ihraç edilmiştir.

Limanımızda bulunan 
«Büyük Reşit Paşa» adlı De
niz Yollarına ait şilep gerekli 
madeni yükledikten sonra Li- j 
inanımızdan ayrılmıştır.

Magnezit ihracının de- 
vam edeceki ilgililerce açık
lanmıştır.

ön görmesine karşın Meclis
te yapılan görüşmeler sonucu 
Başkan İbrahim Akıt’ ın «Na
caklı Suyu getirilene dek ge
çici olarak bu fiatın 250 ku
ruş olma» önerisi oylanarak 
kabul edilmiştir'.

Belebiye Meclisi 25. 2. 
1975 tarihinde Bütçe Komis
yonu göı üşmelerini yapmak 
üzere dağılmıştır.

ye Köyünde çiftçilik yapmağa I 
başlamıştı.

Halil Bayrak'ın uzun ya 
şama sırrını yakınları, «böl ye 
mek - temiz hava ve kafayı 
yormayan çalışma ya borçlu- 
oldu„ demişlerdir.

107 yaşında olan Halil 
Bayrak çarşamba günü köyü 
olan Adliye de toprağa ve
rilmiştir. 

mesi anne ve babaları telâşa 
düşürmüştür.

Hastalığın salgın halinde 
yayılması sonucu küçük yaş
larda beş çocuğun ölmesine 
neden olmuştur.

Son hastalık belirtisi Ba- 
lıkpazan Mahallesinde görül
müş ve Enise Bekçe adında
ki (4) kız çocuğuihastalıktan 
kurtulamıyarak ölmüştür. Öte

CflMifll âüötfol
İle BirtiMfi 
foManiı

Çaldığı Anadol marka o
tonun rengini beğenmeyip, 
değişiğini çalan oto hırsızı ya> 
kazı ele vermiştir.

Koç Otobüslerinde- mua-
vinlik yapan Arslan Tipici a- 

I dındaki Trabzon' lu hırsız 17.
2.1975 tarihinde Yalova' dan
çaldığı 06 PC 540 plakalı 
«Anadol» otoyu, Gemlik’ te 
terk ederek bu kez 16 DA 
267 plakalı başka bir Anadol 
taksiyi çalarak kaçınıştır.

Oto sahibi trafik komser- 
liğine başvurması üzerine, 
çevre trafiklerine durum bil- 

• dirilmiştir. Aramalar sonunda 
Bursa Merkez Garajında oto 
hırsızı Arslan Tipici takside 
uyurken yakalanmış ve savcı
lığa teslim edilmiştir.

Arslan Tipici Yalova'dan 
çaldığı Anadol taksinin ren
gini beğenmediği için terk e- 
derek yenisini çaldığını söy
lemiştir.

nı hastalıktan öldüğü söy
lenmektedir.

Salgın hastalık Gemlik'in 
köylerinde de kendini gös
termiş K. Kumla Köyünde bir 
kişinin öldüğü öğrenilmiştir.

MUHSİN BATUR 
Ahmet Dural’m 
Mezarını Ziyaret Etti

Geçen yıl Ankara’da ö- 
len ve Adliye Köyünde top
rağa verilen Hava Org. Ah
met Dural'ın birinci ölüm yı
lı nedeni ile eski Hv. Kuv
vetleri Kumandanı emekli Or
general Muhsin Batur ilçemi
ze gelmiştir.

Muhsin Batur Ahmet Du
ral Meydanındaki Hv. Kuv
vetleri adına dikilen anıtı in
celedikten sonra Adliye Kö
yüne çıkarak eski silah arka
daşının mezarını ziyaret et
miş ve saygı duşunda bulun
muştur.

Muhsin Batur'a Hava Or
generali İrfan Özaydınlı ile 
Korgeneral Kenan Göker re
fakat etmişlerdir.

BALIKÇILAR AVLANMA 
RUHSATI ALDI

1380 sıyılı su ürünleri 
yasası hükümlerine göre ruh
satı istiyen 9 balıkçıya av
lanma ruhsatı almıştır.

Kaymakamlığa başvuran 
Necati Aygen, Feridun Aydo- 
ğan, Süleyman Balgıç. Ali 
Şener, Mustafa Güvenç. A. 
Rıza Yavuz, Muharrem Gö- 
ner. Mehmet Güner. Aytaç 
Deniz avlanma ruhsatı almış
lardır.
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MÂOMYOHİffl M
’ YÜZÜ

»z»

Turkfyenın üzerine oyun I ar oynanıyor diye 
yazıldığında ferler olunmaz. Öylesin» ine» Bizans J 

> uyduları ki iç ve def mimarlarca belli bir sınıfın | 
> egemen fiğini korumak için sinsice dıirefTİen-nvekteür. I

İsterseniz Tuneıe örnağiai yine ele afalı at « 
- 1907 yılında Yunanistan'da yapılacak seçimlerde kesFrv j

ha far mm sol partilerce kazanılacağı ontofrtmca iç | 
' ve dış güçler (dışto CİA, içte tekelci kapitalistlerin 1 

tttoşosı satılmış Gen ar allar) askeri bir darbe ile üf- J 
iteve askeri FAŞİZMİ yerleştirdiler ve Yunanistan j 

r da taat bir ter r İzm boşlatıldı. Bu oyunun ve Ame- J 
* rikew CİA nur omacs neydi acaba? Neden içteki 1 
* egemen güçler CİA ile işpir ligine geçiyor lard/r. ! i 

¥e terörizm sonucu Yunanistan da solun tama- J 
men sindir ildiği sanı'Sı. Öylesine FAŞİST bir baskı | 

। kurulduk i birçok aydın ülkesinden kaçmak zarımda a 
* kaldı. Ye uğraşısına dıştan devam etti. Bunun ya- e 

nrnda tüm siyesi pa-ti liderleri »oluğu yine başka 1 
ülkelere kaçmakta bulda. Te., ki« I. Kıbrıs Barış | 

► Harekâtına > dek. I
Bu olaylar kime yaradı. Halka mr. işçiye mi, S 

ı mamura mı? Hayır. Ama ülkeyi sömüren tekelci st- 1 
r nıf yaşamından pek memnundu. I

Gelelim bize. Geçen hafta içinde bef İlimizde S 
çıkarılan olaylar nedir? ECEYİT’in değimiyle" Dev- « 
late karşı isyan”mı , '^Cumhuriyete kargı başkalı- 8 
dırış '* mı, yeni bir KUBİLAY olay mı? j

Ortada kışkırtılmış bir halk, kandırılmış genç- a 
lık, satın atınmış kişiler var. Peki bu toplulukla S 
ne yapılmak isteniyor? Taşa, silaha, sopaya sarıl
mış bu güriih kimin üzerine saldırıyor biliyor mu? 
Açılan cihadın ''Allahsızlara, Komünistlere ölüm 
bağırışlarının temelinde gerici bir ayaklanma yat- 

[ maktadır. Bu bir a Kanlı Pazar» bir «31 Mart» o- 
layıdır. Ama asıl alayı yaratanlar kimlerdir. Asıl 
suçlular adamanda» adı verilen MHP nin vurucu, 

l terörcü gücü müdür? Tabii ki değil, Nihayet onlar 
[ bir maşa, tahrikçi birer zavallı fedaidirler. Asıl 
[ güç «Milli Cepheyi» oluşturan siyasi kadro ve on

ların dayanağı egemen tekelci kapitalizmdir. Oyu
nu ve suçluyu zavallı halkta, birkaç kışkırtıcıda a- 
ramak hatadır.

Yasal alarak bir meslek örgütü tarafından ya
pılan toplantıyı basan zorbaları korumak ve olayla- 

j rt CHP yo yüklemeye çalışmak güneşi karla sıva
mağa benzer. Ama güneş karla sıvanmaz, karlar 
eriğince alttan gerçek çıkar. İşte Türk halkı bu 
gerçeği görüyor artık. Türk demokratik solunun ve 
halkın umudu Karaoğlan iktidara gelecektir. Ne 
varü solcu gençlik tahriklere kapılmasın, oynanan 
Bizans oyunlarını tüm gerçeği ilo halka göstersin, 
halkla bütünleşsin.

Gelecek sömürenin değil sömürülen, ezilenler- 
[ İn olacaktır. 1_______ <ar erıinrıer eriT er iner---- ıarranınfıftır»iîı*ftarMkı

ÇOCUĞUN DÜNYASINA GİRİŞ:
Dr ğarrr, daha O hafta ön

ce tekbir hücreden başka bir- 
şey o Em ay an fnsanrn dünyaya 
gelişidir. Doğumunda pek çaresiz 
görünen bir varlık krsa bir sü- 

I re içinde yaşama savaşına, ats- 
; Crr-

Hsu-e ketleri çakacak sayı- 
; sız yetene Fei er te- süstenecek, b<r- 
j kaç hafta hatta saat içinde kem 
' dine özgür kişiliğini veren ö- 
! zeitrlkEeri m ortaya fcoyaeaienr. 
i Toplumu*!: bir yara tuk ol doğun

dan kıtsa bir süre sonra henr- 
cmsleriıat» kader Ene kaplacak- 
tur. Daha bebekken bir yetişki
nini hayato-nu kapfeyar» duygula
rı» çoğunluğum» hissedecektir-

Bıx nedeni erledir ki çocuğu 
bebekliğinden> çocukluk yılfarı- 

• n® doğru i ncetl emek, teemdimâzi; 
veya başkalarım anlı yat» İl nak 
için* çocuğum dünya&tna girmelc 
gerekir.^

Küçük çocuğa; incaFerken, 
davrarrışınüa iz3eyebiBdEklerimi
ze güvenmeliyiz^ çocuk büyür
ken on: gözler kandiisi hakJcn»- 
ıa aıslattıkkarını diril i yektir re 
şocuktak aerfarrntza dönerek 
bir dereceye katKar on»n- ey'enz- 
ierirse katıla^!eriz. Hayatımzr’» 
itic yrfTarrnm antFar» çorakla a- 
ramtzda bir köprü kurar. bt> 
günkü halimizle çocukluğumuz 
arasında bir bağlantı yaratır. 
Ne var İd büyük çocuğun ilk ya
şantıları ila ilgili araları, bula

nık ve parça parçadır. Çaçuk 
zihin.yaşantısrnnr fakssunu mey 
dana getirer» çizgiLe-i» silinen, 
anıları arasında yakalama gücü- 
ıt* er şemederr önceki devrede, 
varlığı biçimtentüren pekçok. o- 
l»y bayatında yer alır.

Bonlardan başka çocvkhık 
yaşantımızjn; amları, yalnızca, 
olaylarım meydana geldiği an- 
Rz'daks fcendami z—• özgü »Fgıy- 
la değil aynı zamanda yaşantı- 
muzdaki' sorr ofiayfamr btr eski 
algıyı etkUemesâyie de şekillene>- 
cektir..

Böylece bir çocuğun veya 
benefr çoadcfuğtmmnar* dünya
sına girmek isteyince bir dere
ceye kadar yabancrfaşMnz, fakat 
bıss tam yabanolaına» değildir- 
Çocuğun kafasından geçenleri 
okuyamasak da çabaHarr düşün
ce ve duygufartnin yayış* hak
kında kendimiziıx!<iteri kuyes.'a- 
ya<-ak oldukça ileri yaıgılara 
varzbiFEnz. Duyguı alanında kü- 
ç.tx bîr çocuğun aczkladığı. doy
gular bizimkilerle ayn» ham- 
modadan yapılmıştır. Ve bir 
ço-.u>krcrğurniâ<z kalâ içimizde 
yaşamaktatfı r_

Hiçbi f-y ysşenCnnr önüne 
kendi variığımmh'i cfaha ftrr.lu 
g^tTr^taaz. Bu eedsnte tsm.dığı- 
mız tüm çocukları bir zamanki 
çocuMuğumoaun ışığında anlama
ğa gfrfşmek, gelişimlerini de ince- 
teme açmadan yararlı, alacaktrr-

ÇecvVarr enfamok ve ince- 
Cemektede 2 yx >' izîeyebiliriz. I. 
çocuğun ölçülerini ordrğtmtz, ko- 
nuşn-asınr ka^dt'.-Ojpmb, fi Senek- 
Berini ve bvea bemr dbrumim 
tesbit ettiğimizde MCSMtt bir 
y^k- 2- de kişisel yaşantifiam ya- 
fiıruıas ne aiduğsnaı, dünyaye ne- I 
sıil bakiıj^nı^ özel düşünce ve duş 
giitorusı» neler olduğunu araştır- 
maya devam etttğfmiade ÖZJVEL 
yola kuBamrt*.

Fakat meyAava gefrcet var- 1 
bğın <f&leswne anında Uerid- oto- | 
bi İteceğin İn büfSc bir bmnt bifo 1 
lofık ksfıtımr» yapıtıyla çrzümfc- I 

tir- Kıdıtım çocuğa damşıtmods-ı | 
devredilmiştir. Bunun gibi dbUen- I 
mesi re değmek iateyifr istenvedi- 
ğide ana danrşıkrram^ttr. Hayat 
aamzJannc pükltefmiçtir. Bu boşit । 
bir gerçektin arsa derin anlama 
sokipdr. Gelecekki savaşında kel- 
1‘arrocuğı gereçfer, geniş ölçüde ön I 

te den karariaştaıönı-ftır. Tabi da ki 1 
çocuğa gereçlerini çak çeşiit te- I 
viyedfe kullanma yoUannz çerre- | 
nût göstereceği yardımlar verir. | 
Çsvr» çocuğa yessnekte.-#ni sakla- l 
ma veya g~rçckhe^ı.irTnesinda bü- | 
yük öbçüde şpardim eder. Biz çer- I 
reyi ciaşturan ki-:iterde çacuktc l 
giz/r kalm-r yat^n^&ferS ortay a ’ 
çıkartmak, hurdan olumlu yönde i 
geliştirme çabasın» amaç edilmeli 
var olanda ortcrmnda yararla»- ! 
ma yollan »s araşta-malt ve uy- 
gulamabdır.

ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ 
Meslek DALI Öğrrr.

San SenOahma îakiiğl
Ali Öder

fşçi smıfr, topîomoB en 
! rötarlı, en salam ve en 
devrimri sınıfıdır. İşte bu
nun için en tutucu yönetici
lerin iş başında bulunduğu 
işçiden kapak, ve işçinin 
başına ikinci bir işveren 
kesilen san sendikalarda 
yöneticilerin nann süre yö
netimde kalabilmeleri müm
kün değildir. Çünkü, işçi ve 
işverenin birlikte bulunduğu 
bir işyerinde kaçınılmaz sı
nıfsal çıkar karşıtlığı vardır. 
Ve sendikalar işçilerin eko
nomik durnmlarını güçlen
dirmek için kurulmuş ör
gütlerdir

Gerek üret zammı ve 
sosyal haklar konusunda, 
gerekse işten çıkarılmalarda 
işçilerin haklarını savunmak 
Zorunüadırlsr. İşte, tutucu.

Amerikan vâri sarr sendika 
yöneticileri, işçilerin bu 
demokratik isteklerini gp- 
çirtirmeye x e engellemeye 
çalıştıkları için, kısa sürede 
maskeleri aşağıya düşer ve 
yönetimden çekilmek mec
buriyetinde kalırlar

Ancak, bu çekilme, hiç 
bir zaman yönetimi gerçek 
işçi temsilcilerine bırakmayı 
kabul etmek anlamında de
ğildir. Tam tersine, yöneli
me kendi politikalarını uy
gulayan, yıpranmamış, yeni 
bir kadroyu getirmeye ça
lışırlar.

Olağan veya olağanüstü 
kongrelerde eski yöneticiler 
bir yandan günah çıkarır
larken öte yandan da yeni 
yöneticilere başarılar diler
ler.

Viskoz işçisi
Gerçek işçi temsilcileri | 

soranlarını açıkça anlata- , 
mazkea. sarı sendika söz-i 
cüleri büyük bir güven için- | 
de hiçbir zaman gerçekleşti i 
remiyecekleri konuları iş
çilere vaad ederler. Konuş- ' 
macıların parlak söylevleri 
sözde en uyanık işçileri hile 
yanıltıp onları işçi düşmanı 
yapabilir, tâki sırtlarında, 
taşıyacak kader.

Gerçekte sarı sendika- ı 
cilan bile bu tür konuşma 
yapmaya mecbur eden iş- | 
çihrin kararlı ve ilerici ta- I 
vırlarıdır. Yoksa sarı sen- j 
dikimin işçi yararına her- ; 
hangi bir girişimde bulun- j 
ması mümkün değildir.

Ancak, Hiç bir saman 
gcrçeklcştiremeyeyeceği işçi : 
öz- D S. 4 te.
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Gem» Satış Memurluğundan 
GayhmeoKul Satış İlanı

DOSYA NO. 1975/5

Davacılar Fatma Semiz, Rukiye Geyik, Hatice Sevinç Vekilleri avukat Mehmet 
Nalbantcğlu tarafından Davalı Fatma Turan Vekili Avukat Halil Seymen ile Dava
lı Süleyman Turan aleyhine ikame olunan izaleyi şuu davasının yapılan açık duruş
ması sonunda Sulh Hukuk Hakimliğinden veı ilen 20. I. 19'5 târih 1974/51 Esâs 1975/6 
Karar sayılı ilanı kesinleşmekle gayrimenkullerin satışı istenmiştir.

SATIŞI ÎSTENEN GAYRİMENKULLER :

1— Gemlik ilçesi Kayhan Mahallesi Vefa Sokakta kain Pafta 1 Ada 264 Parsel 
2 de Kayıtlı 003=9.00 Metre Kare Miktarında Muris Yusuf Oğlu Mehmet Nuri Tur
han adına kayıtlı Ahş;p ev Muris eşi Fatma Turan’ın İNTİFA HAKKİ YÜKÜMLÜ 
OLARAK Altmış bin lira kıymetli olarak.

2— Gemlik Osmaniye Mahallesinde kain Pafta 25 Ada 85 Parsel 13 Numarada 
Mukayyet Özsokak Mevkiinde 0079.59 Metre Kare Miktârındâ Muris Yusuf Oğlu 
Mehmet Nuri Turan adma.kayıtli ev Seksenbin lira kıymetli olarak intifasız satılacaktır.

Gayrimenkullerin îmar Durumları Satış dosyasında mevcuttur.

SATIŞ ŞARTLARI :

I — Satış 26/3/1S75 Çarşın aba günül.ci gayrimenkul saat 14. den 14.15 e 2. c i gayrimenkul 
14.30 dan 14.45 kadar Crmlik Belediye Müzyede Salonunda açık artırma sureti) Ic yapılacak 
tır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak 
lan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle 
alıcı çıkmazsa ençok aı Liranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 9/4/1.975 Çarşamba günü 
Aynı saatlerde Aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı 
alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şar tı 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 mekruhunu sermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü g< çmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — îpetek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (-J-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile enbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hacları tapu sitili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır!

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

Nacaklı Suyu Getirme Derneğine 24 Aylık 
Taahhüd île Nakdi Katkıda Bulunanların 
İsim Listesi

Adı Soyadı Mesleği Teberruı Miktarı

İsa Akolarak Kasap 14.400 Lira
Ertuğrul Ülkü Müteahhit 4.800 »
Ahmet Kütahya Tüccar 16.800 »
Ziya Satişen Müteahhit 12. bin •
Kral inşaat » 12. » >
Mustafa Ayhan Tüccar 24. • »
Bedri işçioğlu
Ahmet Öztürk

Müteahhit 15. >
4 800

Al

Hüseyin Avcı Tüccar 44. bin »
Kamil Demir Halıcı 20. » •
Hayati Geuçoğlu Tüccar 6. > >
Muharrem M. Âtasoy Tüccar 24. • >
Haluk Altan Tüccar 12. » »
Recep Yüzücü
Tosan Teneke Fab.

Otelci İ8. »
7.200 M

Mustafa Soydan Tüccar 12, bin »
Süleyman Aksoy Müteahhit 4 800 >k
Mehmet Çevik Marangoz 5. bin »
Haşan Turgut - 4 800 >
Erkullar Kol. Şti Mütah 72. bin >
İbrahim Bayraktar » 7.200 »
Cemalettin Gür çay » 36. bin »
Rıfat Aydın » 7.200 a
Adem-Ayhan Minare Tüccar 10. bin >
Selahatlın ve Sami Çrkıçel Müteahit 24. » »
İsmail Kahraman
İhsan Gemiç

Kavaf 6 000 J»

Muzaffer Onur Tüccar 24. bin M
Emin Dağ Keresteci 4.809 »
Güngör Mert Tüccar 10. bin •
Selçuk Ertür Otelci 6.000 i
Adem Uzunlar Tüccar 12. bin »
Osman Çil » 12. bin J»
Kemal Ünal » 12. » M
Lütfü Öner » 7.200
İbrahim Toplu Balıkçı 36. bin »

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

dairede açık ölüp

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
974/480
Gemlik Narlı köyünün köy içi mevkiinde kain doğusu 

kuzeyi yol, batısı Mustafa^ Bayraktar güneyi Zekîye 
Turan ile çevrili gayrimenkulun, senetsizden tapaya tes
cili Müzeyyen Akıncı vekili avukat Halil Semen tarafın 
dan talep ve dava edildiğinden iş bu gayrimenkul üze
rinde başkaca mülkiyet iddiastıda bulunanların ilan 
tarihinden itibaren 3 ay içersinde delilleri ile biriikıe 
hakimliğimize müracaatlarını teminen ilan olunur.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mür deracatını kabul etmiş sayı- 
lacakiarı, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1975/5 sayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başyurmaları ilân olunur.

20/2/ 1975

(1e, İf, K, 126)

GALERİ (ARIK ve ROBAM
MAĞAZALARI

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
En Yeni Modelleriyle Erkek ve Kadın 

Ayakkabıları ile hizmetinizdedir

ADRES : Atatürk Cad. Vakıflar Pasajı
Alt Kat BURSA



SOKUM LU MÜDÜR 
' EROL GÜLER 

SAHİBİ
JE. GÜLER-H. GÜLER

gemlik

KÖRFEZ
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KANLI PAZAR
Tunç YARAMAN

Geçtiğimiz cumartesi ve pazar günlerinde kan
lı olaylar ülkemizde planlı ve teşkilatlı bir biçim
de; Artık demokratik yolla iktidara gelemeyecek
lerini bilen, yani sandıktan çıkamayacaklarını an
layan, SAĞCI - MİLLİYETÇİ - FAŞİST cepheciler- 
le sahneye konuldu.

Olaylar daha önceden planlanmış, ve tatbik e- 
dileceği yerler daha önceden saptanmıştı. Oyleki; 
Muştaki toplantı iptal edildiği halde, daha önce
den kararlaştırıldığı üzere Faşistlerce basıldı.

Aynı ânda 10-15 yere yapılan saldırılar bir 
rastlantı olursa gerek. Toplantılar sağcı, faşist çe- 
tecilerce basılmıştır ve saldırılar halkımıza yapıl- 
iniştir, işçiler öldürülmüş, dükkanlar yağma edil
miş, gazeteler salonlar yakılmıştır.

Bu hareketler FAŞİZM denemesidir, irtica ve 
şeriat ayaklanmasıdır. ATATÜRK Türkiyesini yüz
yıllarca geriye döndürme çabalarıdır. Toplumun di
ni inançlarını alçakça sömürenler, acı çeken halkı 
kendi saflarına çekmek çabasındadırlar. Öğretmen
lerin eli kolu bağlanmış, kurbanlık kuzu haline ge
tirilmiştir. Bugün HABEŞİSTANDA bile öğret
menlerin sendikaları vardır. Günümüzde, en ağır 
ekonomik koşullarla çalışan ve büyük fedakârlık
larla mücadele eden, öğretmenlerimiz bir HABEŞ- 
Ll kadar hak aramaya layık değilmidir? Onlar ka
dar ileri değilmidir acaba? kaldıki TÖB—DER ta
rafından yapılan toplantı yasalara uygun olarak, 
hükümetten izin alınarak yapılmıştı. Yani bazı 
çevrelerin feryat ettiği gibi, kanunsuz değildi. Ay
rıca o feryatların arkasında hangi niyetlerin bulun» 
duğunu öğretmenler ve halk artık çok iyi biliyor.

Geri zekalı politikacılar, çağlar gerisine sıkışıp 
kalmış olanlar, halkın kanını emen ve onu sömü
renlerin sözcülüğünü yapanlar olayları ters ve yan
lış göştermek çabası içindedirler.

Sayın Demirel; olayların yaratıcısı ve kışkırtı
cısı C.H.P. si ve snun sayın başkanı ECEVlT’tir 
diyor.

Bu kadar hasit, seviyesiz bir yalanı Türkiye'
nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanın söyle
mesi Türkiye için ne kadar acıdır, ona inanmış 
milyonlarca halk için ne kadar acıdır, Evet; de
mirci yalan söylüyor. Çünkü olaylarda tutuklanan 
HAMIDO eski A.P. Milletvekilidir, yine Tokat o- 
laylarında tutuklanan MHP il başkanı (Tokat), 
Milliyetçi cephenin bir üyesinin il başkamdir. O- 
laylarda Milliyetçi cephe adı altında faşist cephe 
kuranların temsicileri yakalanıyor, nezarete almıyor, 
sonra sayın Demirel feryat ediyor; olayları C.H.P, 
yaratıyor. Yapmayın kuzum siz kimi aldatıyorsu
nuz, olayları bizzat sağ cephe toplanmış vc hazır
layarak uygulamıştır. Bundan kimsenin şüphesi 
yoktur, Türkiye'de açıkça oynanan oyunlar herke
sin gözleri önünde cereyan ediyor. Gerçekler orta
da olaylarda CHP saldı-tya uğradı. Her halde CHP 
binalarının camlarını Ecevit kendisi kırdırmadı. 
CHP saldırıya uğradı, CHP’li iş yerleri, kitapçılar

Kurtul Köyü Avcılar Derneğinden
KONGRE İLÂNI

Derneğimizin Yıllık Genel Kurul toplantısı 9-Mart-1975 pazar günü saat 20 
de Kulüp Lokalinde yapılacağından üyelerin teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM

1- Açılış
2- Divan teşekkülü ve saygı duruşu
3- Faaliyet ve hesap raporlarının okunması
4- Raporların müzakeresi ve ibraı
5- Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi
6- Dilekler ve kapanış

Sarı Sendikalar
Baştarafı S. 2 de

özlemlerini dile getirerek iş
çilere yaranmaya ve onları 
yanıltmaya çalışır. Bunun 
böyle olduğu ve vaatlerin 
yerine getirilmediği kısa 
zamanda ortaya çıkacaktır. 
Amerikan emperyalizminin 
denetimi altında bulunau 
sarı sendikalarda oynanan 
bu oyunların içyüzü, gün be 
gün bilinç düzeyi yükselen 
işçi sınıfı tarafından anla
şılmaktadır. Toplumun Ea 
tutarlı, en sağlam ve en 
devrimci sınıfı olan işçi sı
nıfını, Emperyalizmin de
netimi altında bulunan sarı 
sendikalara hapsetmeye hiç
bir güç yetmeyecektir.

Foto Saray Slüdyo
ARTİSTLİK RESİM ÇEKİLİR

DAKİKALIK
HAFTALIK ve
Düğün, Nişan, Nikâh resimlerinizde ilk 

baş vuracağınız ad

FOTO SARAY STÜDYO_ _ _ _ _ _ _ _ _

MSP I1SARA SALONU
İKİ ÎEiaON NUMARASINI

715 OLARAK SAYIN «OSIERİHE
DUYURUR

saldırıya uğradı, gazeteler tahrip edildi. Y ani tümüyle CHP saldırıya uğradı. Sokak
larda «Kahrolsun Ecevit, Başbuğ Türkeş» diye avaz avaz bağırıldı.

Bütün bunları yapanlar ve tezgahlayanlar hiç utanmadan yüzleri kızarmadan 
suçu CHP ye atıyorlar, üstelik tedbir alınmasını istiyorlar. Hem olayları yarat, hem 
kenara sin, bu kadar seviyesiz politikacılarla bu ülke daha uzun yıllar sürünür. 
Sayın politikacılarımıza önce şunu söyleyelim :

Toplum devamlı bir gelişim ve ileriye doğru hamle içindedir. Bu bir ilke, bir 
doğa kanunudur. Geriye dönüş yoktur. Sîz işçiyi, köylüyü, esnafı, memuru sene

lerdir sömüren büyük patronların partisi oldunuz. Halkın değil, büyük baş patronların 
çıkarlarını savundunuz. Halkı daha fakir, zengini daha zengin yaptınız. Sonra halku- 
yaudı, gördü gerçeği ve bastı tekmeyi size; Siz ise şimdi oturmuş emzikli bebe gibi 
feryat ediyorsunuz. Yumurta akı içip bol bol bağırabilirsiniz farketmez. Çünkü; ar
tık halksızı aştı, siz halkın gerisinde kaldınız, dinleyen yok günümüzde sizi.

Radyoda Televizyonda sırıtmalarla karşılanıyorsunuz. Evet bay gericiler, Faşist
ler son çabalarınızı yapıyorsunuz, batmamak için ama kurtuluş yok batacaksınız.

Çünkü halk sizin; Ulusu cephelere bölüp, kırmak istediğinizi Üniversitelerde olay 
çıkarttığınızı, isyan hareketleri tertip ettiğinizi dinliyor, görüyor.

Siz ise hala bağırmaya devam edin’ feryat edin. Yalnız dikkat! Fazla bağırmayı
nız, sonra sesiniz kısılır, konulamazsınız, işe yaramazsınız. Büyük baş patronlar baş
ka bir çok konuşan bulurlar Sonra çok üzülürsünüz, nede olsa alıştınız.

Halkımız özgürlük ve demokrasi mücadslesinî sonuna dek sürdürecektir Atatürk 
Türkiyesini parçalamak isteyenlere hoşgörü göstermeyecektir. Faşist tehditler sökme
yecektir. Bugün TÖB - DER haklama mücadelesi veriyorsa yarın tüm halk sömürenle
re, mutlu azınlığa karşı haklama uğraşı verecektir.

Mutlu Yarınlara.
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