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CUMHURİYETİMİZİN 50. YILINI
’1

29 Ekim 1973 Pazartesi 
günii Türkiyede, yavru yurt 
Kıbmtı ve d ş temsilcilik
lerim ide Cumhuriyetimizin 
50. yılı her y ilkin den daha

I gösterişli olarak kutlan-

I
■ıştır.

İlçemiz ve köylerinde

Orta öğretim öğrencilerince 
söylenmiş, Cumhuriyet Şiir
leri okunmuş ve tören geçi
di ile son|‘bulmuştur.

ULUS CA KUTLADIK

11| de kutlama törenleri dyzen- 
! || lehmiş 50. yıl gösteriş için- 
î I de kutlanmıştır.
* r Saat 9 00 da başlaması

gereken ses aygıt-
’ lamın arızalanması nedeni

ile 45 dakika geçikmiştir.

İstiklâl Marşından sonra 
j’Jlçcmiz Kaymakamı Sayın 
। Namık Kahvecioğlu günün 
I önem ve anlamını belirten 
] konuşma yapmıştır.

Program bundan sonrada 
i devam ederek 50. yıl Marşı Geçit Töreninde bir görünüş

Kız Enstitüsünde
50. YIL KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Cumhuriyetin 50. yılı münasebetiyle İlçemiz Kız Enstitüsünde 

Orta ve Lise sınıflan arasında yapılan 50.yıl Kompozisyon yarışmasında 
Orta Okullar da Zehra Ersöz Liselerde'de 6A sınıfından Kadriye Güral 
birinci gelmişlerdir.

t*

GEMLİK LİSESİ BÜSTÜ AÇILDI
I Gemlik Lisesi öğretmen, 
I öğrenci veli ve okul Aile 
i Birliği tarafından hazırlanan 
i ve projesi Bursa Bayındırlık 
। Müdüıl iğü tarafından çizilen 
Atatürk büstü geçen Pazarte 
ııi günü Bursa Valisi Sayın 
»Sedat Tolga tarafından 

iti törenle açılır ıştır.
P'l | ' Pnrgranı gereğince anut 

j H 30 da açılışı yapılacak 
| olan büstün Valimizin 17 de 

। onur vereceğinin öğrenilme
li li üzerine açılış saati

| ertelenmiştir.
Bursa Valisi Sadat

Tulga'nın 1730 da teşrifleri 
ıjj latrine açılmış, açılış töreni-

9* Umurbey İlkokulu Gem-

niyle yaptırdığı Atatürk 
Büsttü İlçemizin en güzel 
ve 50. yılı en güzel somboli- 
ze eden bir yapıt olmuştur.

953/3 Tertip Askerler 
Kıt’alarına Sevkedildi

İlçemiz Askerlik şubesi 
nc bağlı olan Orhangazi 
İznik Gemlik dahil 1953/3 
tertip askerlik »üresi dolun 
erler, kıtalarına Belediye 
Bandosu ve kılabahk ha !k 
topluluğu tarafından dün 
sevk edildiler.

Kendisi ile görüştüğü

müz Şube Binbaşısı Saym- 
Mchmet Ümran Işıker.bize 
dün sevk edilen erlerin ce - 
man yekünü 871 kişi olup 
bunların ilçelere taksimatla
rını şu şekildedi bildirdiler. 
Gemlikten:236,lznikten :258 
Orhangaziden:377.

Gemlikten askere giden 
236 kişinin 83’ü Deniz 32 
si Hava .8’i Komando, 5 
ide jandarma 106’da karacı 
erdir.

İznik,den askere giden 
258 ikişinin 120si Deniz 9’u 
Komando 129da karacı sı
nıfıdır Orhangaziden ise 377 
kişinin "52*si jandarma 84,ü 
Hava, 13’ü Komando 149 
da karacı sınıfıdır.

KADRİYE GÜRAL 
Sınıf 6/A 
Gemlik Kız Enstitüsü 
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Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, Erdi 
Cumhuriyetim 50 Şeref yaşına,, Böyle diyor Türk Mil
leti. Demesinınî ? Hakkımız değilmi sevinmek, hay
kırmak ? Hiç düşündünüzmü bu güne nasıl gelindi, 
isterseniz sizlerle biraz gerilere uzanalım:

Tarihler boyunca Türk Milleti hiç bir zaman 
yenilgiyi kabul etmemiştir ve edemez. Osmanlı Türk* 
leri dc kimseye boyun eğmemişti. Fakat I. Dünya sa
vaşında Türk’ lerin durumu gittikçe kötüye gidiyordu. 
Başta bulunan Padişah canını ve tahtını düşünüyordu. 
Bir taraftanda düşmanlar yurdumuzu parçalıyordu.

O sıralarda yurdun üzerine güneş gibi bir kah
raman doğdu. İşte bizi kurtaracak, başımıza geçecek 
oydu. Türk Milletini uyandırdı. Durum çok nazikti, 
öz yurdumuz elden gidecekti. Görülmüş şeymidi bu. 
Türk yenilirmiydi ? Anadolulu kadın, erkek kükre
miş bir sel gibiydiler'Hiç bir enge tanımıyorlar:düşma- 
nı yurttan atmak için didiniyorlardı.Bütün imkânsızlık
lara, Bütün zorluklara rağmen savaştılar. Bıkmadan 
usanmadan dişlerini tırnaklarına takarak savaşdılar 
işte Türk’ lük bu demekti, bütün güçlüklere göğüs ger
mek, savaşmak demekti.

Düşman askeri görülmemiş kuvvet karşısında
dayanamadılar arkalarına bile bakmadan kaçtılar.

İlk Enstitüsü ve
Gemlik Lisesi Foklör ekip- 
İMİ renk katmasıyla son 
talmuştıır.

Gemlik Lisesinin Cem- 
^Miyetimiai* 50. ytl> nede*

Eski Eserler Sergisi Engüriicük K. açıldı
Geçen hafta içersinde 

Engüriicük köyü İlk Okul 
öğretmenleri' Köy halkı ve 
Muhtarlığın el ele vererek 
hazırlamış oldukları Eski E-

serler Sergisi çok ilgi gör
müş. civar İlçelerden ve 
Buraadan da bir çok davetli 
•ergiyi gezmiştir*

Dev em» »on tayfada

di. O da bunu yaptı ve yurdu t er ketti.
Bütün bu devirde Mustafa Kemal, imiz ön ay

ak olmuştu bize. Başımıza geçip bizi idare etmişt. 
İşte şimdi başta padişah yoktu . Mutlak rejim dev
rilmişti. Onun yerine Cumhuriyet kvralmnşta. Dev
let idaresinin bir tek kişi tarafından idare edilmem 
yanlıştı. Millet kendini yönetecek kimseyi kendi ta-

Devesm Arte J «ifada
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«Kendi kendini yenmek zaferlerin en büyüğüdür»

Yüzyıllar önce büyük düşünür Eflâtun zaferlerin 
on büyüğünün kişinin kendi kendisini yenmesi olarak 
nitelendirmişti.

Kişi kendini nasıl yener? Bu üzerinde durulma
sı gerekil bir konudur. Her halde kişinin kendini

şiir köşesi
8--------------------------------------------------------------------

ELLERİM YILDIZLARI TOPLUYOR
8 ELLERİM AÇILMIŞ MAVİLİKLERE
O
8 Ş/MD/ GÖZLERİM SANCILI
g BULUTLAR GİDİN, ELLERİM AĞLASIN
8 AĞAÇLARDA ÇİÇEKLER BİTTİ

8 
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yonmasi daha 
dır. Bu kişiyi 
götürür.

Günümüz

iyiyi daha güzeli arayıp bulması- 
olgunluğu, uygarlığa ve çağdaşlığa

insanı çağdaş olma zorunluğundodır
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Çağdaşlığa kendini uyduramamış, onun verilerini de
ğişken koşullar içinde alamamış olanlar her zaman 
çağının gerilinde kalırlar veda kendilerini hiç blrza- 
man geçemedikleri gibi daha da gerilerler.

Bu durum kişilerde olduğu gibi toplamlarda da 
aynıdır. Bir toplum devamlı olarak kendini yenmek 
zorundadır. Kendini yenmemiş toplumlar başka top
lamların sömürüsü uşağı olmaktan kendilerini kurta- 
ramamaktadırlar. Bunun İçin ayrıcalık yoktur. Bu 
durum her toplum İçin aynıdır. Toplumlar ne kadar 
eski kökene dayalıda olsalar bu ayrıcalık hiç bir za
man değlşmemektedir. örnek mİ gerekil İşte tarihin 
kalabalık yapraklarını dolduran ünlü Hindistan İm
paratorluğunun bugün tek acısı zamanında kendi 
kendini yenmesidir, örnekleri çoğaltmakta yarar yok 
ortada olan gerçek kişiler kadar toplamlarında ken
dilerini yenilemek zorunluğunda olmasıdır.

Cumhuriyetimizin 50. yılını birkaç gün önce 
gerilerde blraktık. 1923 sonbaharında genç Türkiye 
Devleti dünya uluslarına kendini yenmenin en güzol 
örneğini verdi.

Batının uygar geçinen süper dev ülkeleri orta 
doğunun yer altı zenginliklerine karşı amansız İstek 
ve tvtkuları sonunda emperyalizmin sömürücü dişle
rini bilemeğe başlamışlar ama bu kez buldukları leşi 
paylaşamayan gargalar gibi birbirlerine girmişler seda 
Osmanlı İmparatorluğunda ardlarından sürmüşlerdir.

Artık oyunun İkinci sahnesi ortaya konmuştur. 
Emperyalist güçler bu kez Türklyeyl tutsak ederek 
sömürmeğe koyulur. Asırlar boyu köhnemlf, çürümüş 
bir saltanattan başka hiç bir İşe yaramıyan kendi 
bireysel çıkarları İçin ulus çıka t irinin yok edilmesine 
göz yuman bir yönetici kadro buna göz yumarlar.

Batı devletlerine karşı kendini yenileme gücünü 
bulamıyan Osmanlı İmparatorluğu ayağını kaptırdığı 
bataktan kurtaramıyarak bir yok oluş İçine düşmüş
tür. Eğer Türk toplumu kendini yenemezse bu yok 
olusun batağında gerilerde hiç bir İz bırakmadan si
linip gidecekti.

İşte Türk Ulusu 1923 yılında Mustafa Kemal 
Atatürk gibi bir devrimcinin elinde yoğruldu, biçim
lendi ve kendini yenmesini bildi.

Dünden bugüne tam elli yıl geçti. Türk Ulusu
nun kendi kendini yenilemesinin ve çağdaşlaşmasının 
yarım aşırımda gerilerde bıraktık. Ama gösterilen a- 
maca daha da erişmiş değiliz. Her zaman zorlukları 
yenmesini bilen Türk Ulusu 51. yıla girerken önün
deki büyük zorluklarıda yenecektir.
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3 Ben dememişmiydim buğday ran kİ i kızlar bizi görecek diye.
X Vallahi görecekler* Hamda savaşacaklar bizimle
8 Görürsün gün çekildiğinde kırmızı yapacaklar gözlerini

Hadi bir şarkı söyle neden yas tutuyorsun
8 Zöton yüreklerimiz bütün kaygılardan uzak.

Güneşe bir ferde çekildiğinde,yeşil perde çekildiğinde 
g Bir kız karanlığı öpüyor; bir güzel öpüyor.

Gözlerinde yıldızlar,kimbiHr nasıl yıldızlar,
8 44, 44. 44, 44.X rr w ■vr w
3 Geceyi durdutmuşlar bu bizim geceyi üzerinde ;
3 Nemli f özler asılı kalıyor —ansıyorum—
X Buğday renkli kızlar elma dağ atı yor!ar
X Hani bu yağmurlar verya işte bu yağmurlar varya
8 İşte bu yağmurlar üzerine kurulmuş kaçamak sevişmeler

Bugün gelme çirkinim belki yarın güzelleştiğimde
ü * * * *

8 Ama nadan sanki bu kuşlar kanatan
g Resim defterlerimde kocaman kocaman kanatları vardı
g Biraz siyahı çalardı
8 a. a., a. birden evlere hucüm ediyorlar niye ediyorlar
g Ne kadar güzeldir savaş pençerelerde kahr izleri j
3 Hadi kızları arıyalım söyle o şarkıyı söyle durma
g En mükemmelini yaşayalım yaşamak güzel şeydir sevişerek
3 Dağ çiçeklerinin özetinde en bir yerinde çalılıkların
X Bırak savaşsın onlar savaşarak sevişler böyle kanatsız kuşlar <
8 # # # # İ

| BUĞDAY RENKLİ KIZLARI KAÇIRIYORLAR

3 Nedendir bu üzüntüm yüzüme bir gölge vurmuş
X Leyleklerde gelmiş nedendir sanki
8 Bu atlılarda kim? ormanları yandı bu şehrin
©
8 # # # #

ELLERİM YILDIZLARI TOPLUYOR
8 ELLERİM AÇILMIŞ MAVİLİKLERE
8 Mavi gökyüzü düşecek neredeyse şimdi

Bir yorgunluk kapladı bir yorgunluk yürüyor 
üzerimde birazda sızı umutlarım çıkmasa bari

9 Söyle o adamlar gitsinler şarap koy biraz
3 Kırmızı sabahlara açılsınlar

D yorgunluğumu geç hani sorgusuz geçirdiğim akşamları
3 REFİK TEŞİL
8 <
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I İLÂN
GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN i

Hisar nınh. Hisar mevkiinde Kooperatifimize ayit Zeytin maheülU açık I 
nrttırnın ile satija çıkarılacağından 10 - 11 - 1973 günü saat 13.30 da yapılıca^ fi 
ilAn olunur.

Adres Demirsubaçı Mah. Şehit Cemal »ok. o 11 fl
Not Satılan mahsülUn parası peşin alınır.
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Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği Satış Memurluğundan İlân
‘ Dosya No 1972/9

Satış isteyen Fehika Kaçmaz ve Yümnü Izbudak 
| Vekili Avukat Mehmet Naibantoğlu aleyhte satış isten- 
lenler Melek Değerli, Necmettin Değerli, Aliye Kerem 
i Yeşil, Hafize Sakızlı, Cemal Doğaç, Neyyire Akdoğan 
î (Tonkut) Fatma Temizkök, Cemil Akdoğan ve Cemile 
|Akdoğan aleyhlerine aldıkları izaleyi şuu kararının tar- 
| ihine göre gayrimenkullerin kıymetlerinin yeniden taktir 
gedilerek satışa gidilmesi talep edilmiş olmakla Taktiri 
* kıymetler yapılmış ve taraflara tebliğ edilmekle taraf
larca tak-iri kıymetlerede itiraz olmadığından izaleyi 
i şuusu istenen gayrimenkullerin satışına gidilmiştir, 
* I - Tapunun Kanunisani 930 gün cilt 36 sahife 61- 
|23 sayısında kayıtlı Armurtlu köyünün karaköy yolu 
* mevkiinde Doğusu Karaköy yolu Batısı Bıyıklı Mehmet 
J halen Davut, Şimali Vakıf halen Hüseyin Beşler cenub- 
* en vakıf halen Ömer Çaîtı ile mahdut on dönüm mikta- 
« rında ALTI BİN LİRA KIYMETİNDEKİ Zeytinlik.

2 — Tapunun Kanuni sanı 1930 Cilt 36 Sahife 61 
e No. 24 de kayıtlı Armutlu köyü değirmen bendi mevkiin- 
• de doğusu Değirmen bendi batısı Kargalı Kadir halen 
! Mehmet Ali Soran.Kuzeyi kısmen fundalık kısmen su ar- 
|kı,güneyi Haşan Kaptan halen Ateş Mehmet iıe mahdut 
। üc dödüm miktarında yedi bin altıyüz lira kıymetindeki 
zeytinlik.

3- Tapunun Kanuni Sani 1930 Cilt 36 Sahife 61 No 
i 22 de kayıtlar mutlu Çınarçeşme mevkiinde Doğusu yol 
| Batısı dere ve Rizobey veresesi ve Hüseyin Ürgüp kuze
yi dere güneyi arnavut Salih ve bent halen Salih oğlu 

| Yaşar Karaarslan ile mahdut 25905 Metre kare mikta
rında YÜZ YİRMİ BEŞ BİN LİRA kıymntindeki zeytinlik

4 — Tapunun Kanuni Sani 1930 Cilt 36 Sahife 61 
no 26 da kayıtlı Doğusu Halil arsalar halen yol ve yolun 
doğusunğa Madmut Gümüş Ömer Cebeci Batısında met
ruke tarlası halen İsmail Seven Kuzeyinde yol halen dere 

, ve derenin Kuzeyinde dramralı Mustafa Kaygı ve Celâl 
Tan ev ile mahdut iki dönüm ON BEŞ BİN LİRA KIY
METİNDE Zeytinlik

5 — Tapunu Kanuni sanı 1930 gün Cilt 36 Sahife 61 
■ No. 25 ırasında kayıtlı armutlu köyü karye civarı mev

kiinde Doğusu yol Halen Abdurrahman Demir Batısı ar-
salar halen davalı Hafize Kakıza ait arsalar Kuzeyi di- 
mitrl bakçesi halen davalı hafize Sakız bahçesi güneyi 
Zeynullah bozkurt ile mahdut iki dönüm ONBEŞ BİN 
LİRA KIYMETİNDE ARSA

A 6 — Tapunun kanuni sani 1930 gün cilt 36 Sahife 
||l no 29 da kayıtlı Armutlu Köyü Yılandar mevkiinden 
[’/oğusu zeynullah Bozkurt Batısı yol Kuzeyi Ali şen ha- 
I* fen dıramelı Ahmetten intikalen gürcüler güneyinde ka- 
yagöz verasesl halen Hüseyin Karagöz oğlu ile Mahdut 
•ir buçuk dönüm yüz ölçümü altı bin lira kıymetindeki

İ
ıneytinlik.
I 7 - Tapunun kanuni sani 1930 gün cilt 36 sahife 61

1 Vo 28 sırasında kayıtlı Armutlunun yılandar mevkiinde 
doğusu Osman onbaşı halen Mustafa karısı Atıfet Koca

1 dere batısı Galib ağa halen hidayet efe kuzeyinde Şerif

9- Kayhan Mahallesi Vefa Sokak 264 Ada 8 Parselde Kain 0039.26 Metre Kare 
miktarındaki Ahşap Ev ELLİ BİN LİRA KIYMETİMDE.

İMAR DURUMU : İlanın 8 sırasındaki Mağazanın iman Gemlik Belediye Baş
kanlığının 10/10/1973 gün ve fenişleri yazısında” Bina iskan sahası içinde olup Or
hangazi caddesi cihetinden 1.50 Mt. lik kısmı yola gitmek kaydi ile vc 17.00 Mt. 
yüksekliğinde bitişik nizamda inşaata müsaittir.

İlanımızın 9 sırasındaki Ahşap evin yine Gemlik Belediye Başkanlığının 10 10/973 
gün ve fen işleri yazısında” Bitişik Nizamda ve 12.50 Mt irtifamda inşaata müsaittir.

Not: Gavrimenkuller mirasçı Hafize Sakızlının 144 hissede 36 pay intifa hakkı 
ile yükümlü olarak satılacaktır.

Şatış Şartları.

Satış II - II - 1973 Pazrtesi günü Saat II de başlıyacak
1- ci gayrimenkul saat 11 ile 11 15 arasında 2 ci gayrimenkul saat 11.15 ile 11 

30 arasında 3 cii gayrimenkul saat 11.30 ile 11.45 arasında 4 cü gayrimenkul saat 
11.45 ile 12.00 arasında 5 ci gayrimenkul saat 12'00 ile 12.15 arasında 6 cı gayri
menkul saat 12.15 ile 12.30 arasında 7 ci gayrimenkul 12.30 ile 12.45 arasında 8 ci 
gayrimenkul saat 12.45 ile 13.00 arasında 9 cu gayrimenkul saat 13.00 ile 13.15 ara
sında Gemlik Belediye Bşk. müzayede salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 
Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75 ni rüchanlı alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiylc 27.12 1973 Perşembe günü 
aynı yerde ayni saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu a.ttırmada da rüçhanlı 
alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiylc en çok arttırana ihale olunur

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin \ 10’ u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar miili bir bankanın teminat mektubunu vermeleri laz
ımdır. Satış beşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil veri
lebilir. Dellâliye resmi ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satıs bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin(-j-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı beleler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Ka - 
nununun 133. maddesi gereğince ihale fesh edilir.İki ihale arasındaki farktan ve •' 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacını kabul etmiş sayı
lacakları. başkaca bilgi almak istiyenlerin 1972/9 sayılı dosya numarasiyle memurlu
ğumuza başyurmaları ilân olunur.
Jc. tf. K. 126

İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

KONGRE İLÂNI

C
ağa halen şerif oğlu Ömer güneyinde yol ile mahdut 
dört dönüm YİRMİBEŞBİN LİRA kıymetindeki zeytinlik.

8 — Gemlik Hamidiye mahallesi İstiklal Caddesi 
Pofta 31 — Ada 167 Parsel 7 de Kayıtlı Batısı sahibi 
senet muris reşit sakızlı kuzeyi İbrahim ağa halen Ha
tan Ateş Güneyi Orhangazi caddesi ile mahdut yer katı 
taytın mağazası birinci katı böcekhane iken halen boş 
tuğla dolma duvarlı tabanı kalırım döşemeli 0186.IS 
Metre karelik YÜYBİN LİRA KIYMETİNDEKİ MAĞAZA

Muratoba Köyü Kalkınma ve Güzelleştirme Derneğinin 11 -11 -1973 pazar günü 20 de köy kah
vesinde yapılacaktır.

İdari Heyet:
1 - Açılış
2 - Kongre Dîvanı Seçim?
3 - Faaliyet raporu ile murakebe raporunun okunması müzakere ve ibrası
4 - Yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
S - Dilekler ve temenniler.
6 - Kapanış.

Gemlik CHP. İlçe Başkanlığından
İLÂN

9 Aralık 1673 Pazar gunû yapılacak İl Genel Meclisi Belediye Başkent ve mecfîsi 
üyeleri Seçimi için aday olmak isteyen Partilerimizin en geç 6 Kasım 1973 Salı 
saat 17.00 ye kadar bir dilekçe ile İlçe Bcşkcrdığm-zc Mîrccacti«rı Üân aMimsr-
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KADRÎYE GÜRAL 
Sınıf 6/A
Gemlik Kız Enstitüsü

Baştarafı Sayfa I de

Cumhuriyetin gelmesiyle yurdumuz karanlıklar içinden 
sıyrılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu yerine yepyeni bir 
Türkiye devletini bırakmıştı. Bu Türkiye’yi güzel gün
ler ve parlak istikbâller bekliyordu. Büyük, küçük her
kes mutluydu çünkü gelecekleri garantiliydi.Atatürk 
sadece Terkiye devletini kurtarmakla kalmamıştı, di
ğer Avrupa milletleri bizden Çok ilerdeydiler. Bizim- 
de onlara yetişmemiz lazımdı, önçe bir çok; devrimler 
yaparak Avrupalılışmâ yolunda yeni adım atılmış.eldu 
Türkiye artık ilerliyebilirdi, önünde hiç bir engel kal
mamıştı, ilerlemek, gelişmek bizlerin elimizdeydi.

Bu şirin Anadolumuz ilk olarak ışıklar ile dona
tıldı, bunun arkasından yollar yapıldı, köye, kente su 
getirildi. Yurdun birçok köşelerine fabrikalar, iş yer
leri kuruldu. Teknik ve sanayii de hızla ilerliyorduk.

Cumhuriyetin kuruluşundan, yani 1923 den bu 
güne kadar 50 yıl geçti. Şimdi 1973 Bu 50 [yıl için
de yurdumuz gelişmiş, ilerlemiş bir dürümda. Yaban
cı turişler bakımından aranılan bir memleket olan 
Türkiye çeşitli sanayii kollarında ilerliyerek önceden 
bulunduğumuz seviyenin çok üstüne çıktık batı dev
letlerinin seviyesine yaklaştık.

Bizler Türk genci olarak Atamızın yolunda yü
rüyeceğiz. Atalarımızın kanlarıyla sulanarak elde edi
len Cumhuriyeti en iyi şekilde koruyaçağız. Vatanımı
za, Milletimize hayırlı birer evlât olmağa Ata’ mızın 
önünde söz veriyoruz. Ve inanıyoruz ki Türk milleti

Daha nice elli şeref yıllarına koşacaktır.
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Eski Eserler Sergisi 
Engürücük K. açıldı

Sergiyi' sayın Kayma
kamımız Namık | Kahveci- 
oğlu açmış, ye Türk Kül
türüne büyük bir. hizmet te 
bulunan Engürücük Köyüne 
teşekkür etmiştir.

Tcşire açık olan Sergide 
çok eski tarihlerden- kalma 
cepkenler, Bindalliler Kaf
tanlar, Osmanlı devrinden 
kalma giysilerle,- -yine çok 
eski devirlere Oit kılıçlar, 
kamalar, antika- saatler, ve 
takinyalar sergilenmiş olup 
sergilenen bütün eşyalar 
hepsi de köy halkından te
min edilmiştir.

50.yıl maçları 
fiasko ile bitti
5O.yıl Futb'ol maçı Bayra 

mın son günü Güven Spor- 
S.Spor arasında yapılmış ye 
Güven Sporun 3-0 galibiye
tiyle son bulmu;ŞturMaç tama 
meh G.Sporuırbaskısyla geç 
miş.bü maçtan evvelde her 
iki takının takavütleri ara
sında oynanan; maçta’da yi
ne G.Şpor 3-2 galip gelmiş
tir.

Seyirciler tarafından il
gi ile izlenen maçta sözümona 
tertip komitesinden hiç bir- , 
kimsenin bulunmaması 
seyirciler tarafından dan kı
nanmıştır.
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Müjde Müjde Müjde... I
ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ 1o

YÜKSEK VASIFLI

Batıray Linyitleri |
I KOKU ve GAZ YAYMAZ; PİSLİK YAPMAZ, YANMASI KOLAY, |

SOĞUK BİR HAVADA SICAK BİR. YUVADA „ s

BATIRAY LİNYİTLERİ
O t ■ . A ' ••• ' , O

siparişleriniz derhal kabul edilir.

| ADRES : İskele Yolcu Salonu- Gemlik r- Tel,: 354 Ev : 467 |
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Cumhuriyet bize Atatürk’ten kalan kutsal bir 

mirastır.Bu mirası korumayı kendimize görev bilmeli- I 
yiz.Bu yıl Cumhuriyetin SO.yıl dönümünü’ kutlayacağ
ız. Buda asil Türk milletinin tam elli ylldır hür ve »g. 
emen olarak yaşadığını gösterir.

Cumhurriyet öncesi devirler ulusumuzun en ao> 
ranhk devirleriydi.Sultan V Vahidettin şahsi menfaat- 
‘leri İçin yurdu düşmanlara satmış,onlarla işbirliği ya
pıyordu,Düşmanlar güzel yurdumuzun dört bir köşesi
ni işgal ediyor,milletimizi türlü sıkıntılar altında inle
tiyorlardı,Fakat bu durum daha fâzla süremezdi.Tiirk 
milleti elele vermiş hep beraber yurdu düşmandan 
ternizlemek İçin and itmişlerdi.Bu tertemiz toprak pis 
düşman çizmelerin altında daha fazla çiğnenmemeli/* j 
di ve çiğnemedide

Türk ulusu bu emeline ancak ulu önder Atatürk 
sayesinde ulaştı ve savaşarak yurdu düşmanlardan 
temizledi. Bu savaşta vatan birçok kıymetli evlâtla
rını kaybetti. Analar oğulsuz, birçok çocukta baba
sız kaldı, fakat düşmanlardan kurtulma sevinci bütün 
bu acıları yavaş yavaş örttü,

Nitekim 29 Ekim 1923 tarihinde Atatürk Cum
huriyeti ilan etti, Cumhuriyetin ilanından sonra yur 
dumuzda bir çok değişiklikler oldu Atatürk’ün baş
kanlığı altında her alanda birçok devrimler yapıldı. 
Türkiyenin ileri memleketler düzeyine ulaşması için 
çalışmalara başlandı ve her geçen gün bu çalışmalar 
daha çok artmaktadır. Bugün rahatça ve huzur içinde 
yaşıryoksak buna Cumhuriyet sayesinda kavuşuk, Artık 
o eski sıkntılı acı günlerdbn eser kalmadı.

' Cumhuriyeten 50. yıldönümü Türk ulusu için önemli 
bir dönemdir Cumhuriyeti kurmayı kendimize kutsal 
bir ödev olarak bilmeli anu daha nice 50. yillara 
erdirerek gelecek nesillerde'de devamını sağlamalıyı.

ZEHRA ERSÖZ
No 38 - Sınıf 3/A
Kız Enstiiiisü

«k---------—------------------------ -------i

KONGRE İLANI

Engürücük küyü ve Ğü«elleştirme Derneği kongresi 
II Kasım 1973 pazar, günü 20.30 da Köy Kahvesi Top* 
lantı salonunda yapiİacakır. -.**i*.

' ( idare Heyeti

GÜNDEM

’L I- Açılış . ‘ ■’
K 2- Kongre Divan seçimi ’ . • f *•’

3- Faaliyet raporu ..ileM&urâkebe raporunun okûhmnsh 
müzakeresi ye ibra •• ‘-:

4- Yönetim ve Denetleme Kürûllarının seçilmesi 
DilekTer ve temenniler

'6- Kapanış. ' ’
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f ATAMIZI ULUSÇA ANIYORUZ
Jüviik Kurtarıcı Mustafa 

Teai.il Atatürk; öluıuüııt n 
’ JS. vıldonümünde. büti n Mı
putta içten törenlerle ku - 

aıhamftu.

1 /Içennı metkesinde ve kî. y 
filemde de anma törenleri 
s fizenlenmiş ve Ata bir kes 
»Ahi anılmıştır.
»ı
| Genlikte anma töreni lise 

Jbpalı salonunda düzenlen*
■iş Saat 905te saygı duru.u- 

» »dan* sonra günün önemini 
I* kdırten konuşmalar yapıl- 

aış. Atatürk ve Atatürk* 
fUâk konuları işlenmiştir.

İt I Aynı anda tlçemis ilkokul* 
te küda ayrıca okullarında 

; tuna törenleri düıenliyerck 
italarını asmışlardır.

* Batin Dünyada 10*17 Ka« 
,u: lan tarihleri arası Atatürk

Halfası olarak kutlanacaktır.

Çarşı Hamamı
İlçemiz çarşı hamamında 

ton günlerde fasla fiat alı* 
taşı, havluların ve içerisin- | 
h bakımaıslığından şikayet- 1 
ler artmaktadır. Okurları- I 
nmn Gazetemiz idaresine

•I kadar birzat gelerek y«p- ı 
tıklan şikayetler aon safhayı 
lultnuştur.

Bu konuya ilgililerin 
sreken hassasiyeti göster* 
Mitlini bekliyoruz.

HIRSIZA MEKTUP

" BENİ GÖRMEK DEMEK İLLE YÛZÛMÛ GÖRMEK 
DEĞİLDİR. BENİM DÜŞÜNCELERİMİ. BENİM DUYGULA
RIMI ANLIYORSANIZ BU YEIER. ”

3.11.1973 5.11 1978 gün 
leri arasında benim dükkânı 
ziyaret etmişsiniz

Şahsen görüşemediğinise 
çok üzüldüm. Sislere birşey 
lor ikram etmek zevkinden 
beni mahrum bıraktım*. Sa 
yın Hırsız arkadaşım; dük* 
kânuna girdiğine göre beni 
do çok iyi tanıman gerek 
Bilirsin ki arkadaşlarıma ve 
müşterilerime karşı çok cö
mert davranırım. Durın böy
le iken benim dükkândan 
teypi radyoyu elbiselik ku
maşları kibarca alıp kaç 
inişsin.

Son bunları benden iste
seydin ben sıma yine verir
dim. Fakat 6 adet yorun 
kalmış Ceketlerin kollarını 
niye alıp gitti? Hiç düşün* 
ınodinmi geriye kalan ceket
lere hangi kumaştan kol ta 
karım.

Allah aşkına Teybi,pi
kabı,kumaşı istemiyorum se 
nin olsun,iyi günlerde kul
lan. Ama beni elbiselerinin- 
kolları çalınmış damat aday 
arından kurtar.

Y üz defa bindefa selam 
Terzi Ayhan

MUSTAFA KEMAL DERKİ
öygürlüğüııe kurşun tuu sıkıyorlar 
özgürlüğündeyim
ellerin kapmış mıdır kurtuluşunu
ellerinin kurtuluşundayım

ta geleceğine kurşun mu sıkıyorlar
ta geleceğindeyim
ellerin kapmış mıdır al bayrağı
ellerinin al bayrağındayım

«Vnılıkinı»» F. HÜSNÜ DAĞLARCA

Mahallî
Seçimler

9. Aralık günü yapılacak 
olan Belediye Reisliği ve köy 
muhtarlık seçimlerinin yak
laştı ası üzerine aday çekiş
meleri hızını arttırmağa baş 
İnmiştir.

İlçemiz partileri de hu 
atmosfer içine girmiştir.

CHP. Belediye Reis ad
ayı İnan Tamer in olacağı 
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* Gerçek Devrimciler onlardırki, ilerlemeye yen* ® 
$ iliğe yöneltmek istedikleri insanların ruh \e vic- 2
o donlarındaki gerçek eğilime nüfus etmesini bilirler, o
o Bu nedenle şunudu açıklayımkî Türk Milletinin son o 
o yıllarda gösterdiği hârikaların, yaptığı siyasal, sos- • 
o yal devrimlerin gerçek sahibi kendisidir.
X * lam bağımsızlık dendiği saman doğal olarak 2 
9 siyaset, maliye, iktisat, adliye, askerlik, kültür ve X 
k benseri gibi her konuda tam bağımsızlık ve tam 2 
X serbestlik anlatılmak istenir. Saydıklarımın her» 8 
o hangibirinde bağımsıslıktan yoksun kalış ulusun ve • 
X yurdun gerçek anlamıyla bütün dağınısırhğıadan | 
• yoksun kalış demektir.
2 devamı sah. 3 te
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kesinleşmiştir A.P. adayları 
ise İbrahim Akıt ile Avni 
Malgırın parti içindeki aday
lık çekişmeleri yarın yapılan 

yoklamalarda belli olacaktır.

Öbür taraftan bir süpriz 
aday ise Av. Akan İçlinin 
Bağımsısolarak ay doy lığını 

'.koyacağının öğrenilmesi ol
muştur.

Teai.il
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10 KASIM 1973 - CUMARTESİ
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ktnllirkçü Eğilim
KADRİ GÜLER 

ÖĞRETMEN
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h.
Eğitimdirki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şan* 

yüksek bir toplum halinde yaşatır, yada bir ulu*
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su, tutşaklık ve yoksulluğun elinde bırakır** 
K. Atalürk

Büyük devrimci M. Kemal devrimlerin en bü
yüğünü eğilim alanında yapmıştır.

O bir ulusun varlığının veya yokluğunun eğ
itimle gerçekleşeceğine inananlardı. Gerçek kurtu
luş ancak ulusal Eğitimle sağlanabilirdi.

Osmanlı Devletinin hiç bir belirli eğitim sistemi 
yoktu. Zamanın eğitimi gerçek bilimleri kabul ct- 
miyen Farsça, Arapça, Şeriat, Tanrıbilim ve Bela
gat bili dersler öğreten medreseler ve din okulları
na önem vermiştir. Eğitim Ortaçağ düşüncelerinde
ki gibi skolastik bir kalıp içine sıkıştırılmıştı.

Bu kalıplaşmış ve donmuş eğitim anlayışı bü
yük yapımcının elinde laikleştirildi. 1924 yılının 3 
Mart günü Mecliste kabul edilen Eğitimi Birleştir
me (Tevhid-i Tedrisat) yasası ile Medreseler, imam 
hatipler, kur*an kursları, tekkeler ve zaviyeler ka
patılarak, Milli Eğitim Bakanlığı kuruldu.

Bu eylem Türkün ortaçağ karanığtalıa sırı - 
ması batıya doğru atılan en büyük adım oldu.

** Türkiye Cumhuriyeti şehler, dervişler, mür
itler, mensuplar memleketi olamaz,, "Mereseler aç
ılmayacaktır, ulusa okul gereklidir,, diyen M.Kem
al gericilik yuvalarını yıktıktan sonra dırkı eğiti
min temel sorunlerına eğilerek ulusal eğitimin 
nasıl olacağını saptadı.

Bunun başında bilgisizliğin giderilmesi gelmek
tedir. O bu konuda şöyle diyordu "Eğitim siyaseti- 
mimimizin temel taşı bilgisizliği yenmektir.Bu yenil 
medikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran birşey ise geri 
gidiyor demektir."

Atatürkçü eğitim devamlı oluşum demekti. O 
faydacı eğetime önem veriyor ve ** Bu memleketin 
asıl sahibi ve toplumumuzun asıl unsüru köylüdür 
îşte bu köylüdür ki bugüne dek eğitimden yoksun 
bırakılmıştır. îzliyeceğimiz eğitim politikasının özü 
köylünün cehaletten kurtarılmatarılması olmalıdır. 
Bir taraftan cehalet giderlirken bir taraftanda ço
cuklarımızı toplumsol vc ckomik hayatlarında ve- 
mirli* bilgi ve maharetleri iş araçlığı ile vermelidir** 
diyereli Faydacılığ önem vermiş ve bu nedenle Köy 
Enstitüleri veEğitmen denemeler girmişti.

Yeni Türk Alfabesi/'A B C) ile yaygın eğitimi 
Ulusça gerçekleştirdi.

Atatükçü eğitimde fırsat eşitliği ilkesi varlıklı 
le varlıksızı aynı koşullarda tutması da sosyal ada
let ilkelerine ne denli bağlı olduğunu kanıtıdır.

Bugün onun ölümünün ulusça 35. yılında anı
yoruz. Ve bir sınav veriyoruz. Bu sınav Atatürkçü 
lüğe nedenli ulaşmış olmamızın sınavıdır.

Cumhuriyetin 50. yılında amaçlarımıza daha u- 
laşmış değiliz. Bazı işler başarılmıştır ama çağımı
zın akışı içinde yeterli değildir.

Atatürkçü eğitemin temelleri geliştirilmclir.
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ŞEHİR REHBERİ
BURSA ve Gemlik

BURSA

Sıhhî İmdat 

Devlet Hastahanesi

Sigorta »

Askeri »

Ana Çocuk Sağlığı

12340

14071

17600

11637

12206

Devlet Hava Meydanı 

Müdürlüğü 

Özel Bursa Hastaha.

T.H.Y. Satış Bürosu

11170

12514

11167

BURSA OTOBÜS ACENTALAR!

KOÇ 
ÖZEN 
SAĞLAM 

OTOKAR

: 16605 

1473

: 11529

: 13840

Zeytincilerin!
Dikkatine 8
Zeytin ve Z. yağı 

eteketleri
İstenilen şekil 
ve 
Renkte yapılır

Matbaası

® 797 -Gemlik

Mustafa Kemal Rüzgârl
Yine başımızda yüreğimizde Mustafa Kemad 
19 Mayıs 1919 lardan bakıyor yarınlarla 
Artık yarınlara ak ve aydınlık
Anıt Kabtre bakıp baktpta ağlamıyacağız
Tanrı buyruğu gibi duruyor önümüzde devrimler.

Esecek Mustafa Kemal rüzgarı 
Bütün zamanlar boyunca 
Bayrak bayrak, memleket memleket
Ya ölüm,ya egemenlik 
İstiklâl marşı gibi söylenecek

Şahin Kaya Dı
(Varlıktan)

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürkçülük ulu bir uyan ulusuna
Nice felsefe,nice öğreti boş
Bize özgür çığır us doğrultusuna

Som sınır içinde atom parçalanmıyan
Yok ülkede bağnazlık,üstünlük,aynılık

Var olan yalnız o köklü inan

Türk'ün geleceğinedir tüm aşamalar 
Her yönde egemenlik sona dek 
Onurlu,yıldızlı,çiçekli yaşamalar

Yüz aüldûrûcü verim mi evrenle yanşmış
Bakg içine göreceksin
Atatürk'ün kafası,elleri karışmış

Yönetimde, üretimde mutlanmanın yeri yok
İçinde bil ki ne zaman
Atatürk'ün kafası,elleri yok

(OĞUZ KÂZIM A TOK)
(Varlıktan)

ANT İÇİYORUZ ATATÜRK

Ne olurdu sanki senin sağlığında düny 
Seni doya doya görseydi m ve tanısaydı 
Şimdi her gün biraz daha kahroluyorum 
Seni göremediğim için

Gözlerim yine zamanki gibi yaslı 
Kalbim buruk gönlüm ise yaralı 
İnan Atatürküm hep senin için 
Ama sen ölmedin.öl mi yene kstu de

Yaşayacaksın kalbimizde'yaşayana ksı 
Anlatamam sana olan sev fimı, hayra 
Ey!büyük kurtarıcı -
Huzurunda saygı ile eğiliyoruz 
Ebedi istırabatgakında rahat uyu

(SunğiPek Fabrikası)

A
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10 Kasımla 17 Kasım 197 
bütün dünyada ATAT w 
lanaca.ttır.
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aiüm bugün saat 9.30da Gezi.Hk t.h 
uygulanmıştır. Diğer okullar ölümsü 
<fi okullarında yaptıkları anma tören

ja/on

9 
9
9 
3
9

mihrak noktası ATATÜRK olacaktır.
Kasım denince akla 10 Kasım getir. Çünkü 10

o

nıiarr olan bitlerin Atam sı anma günüdür.O*mı 
milletçe bir defa daha anarken bu anmaya bütün 
dünya devletleri de katılıyor far. Dünyanın en büyük 
simalarından biri olan Atatürk e insanlık âleminin 
duyduğu sevgi.O'un 35.ci blum yıldönümünde bir 
defa daha tazelenmiştir. 10 Kasım sabahında saat 
9u5 geçe şanlı bayrağımız yarıya indirildi. O gün 
bütün başlar eğik, bütün gönüller hüzünlüdü.O gön

o

O O o o
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Tifrfc yurdu üstünde dalgalanan bayraklar 
aziz milletimiz yas fiydi.
Biz Atatürk nesliyiz. Ba vatan üstünde ne 

Hepsi Onun eseridir Atatürk olmasaydı bu

nazlı,

varsa 
vatan

kurtulamaz, camilerimizden can sesleri duyulur, 
semalarımızda yabancı bayraklar dalgalanıldı. Esir 
bir millet olurduk.

Atatürk' ün Türk Milletine saçtığı ışık ölümünden 
sonra azalmamış, bilhassa her geçen gün biraz daha 
artmıştır. Tiirk Milleti bu ışıktan ebediyen fayda
lanacaktır.

Yolumuz düz, pürüssüz, gayet cşikar Atatürk yo 
ludur.Bu yol vatan, bayrak* hürriyet ve adalet 
aşkiyledclu olan yoldur.
Aziz Atam, Cumhuriyetin 50. yıldönümünde seni 

bir defa daha en derin duygu ve takdirlerle andık. 
Gelişen demokrasimiz, ve yapılan eselerle yolunuzdan
ayrılmadığımızı bir 
yürüyeceğimize bir 
mızda huzursuzluk 
ve barut kakarken

defa ispat ettik ve aynı yolda 
defa daha andiçtik. Komşuları- 
devam ederken, etrafımız ateş 

sağlam temeller üzerine kurdu-
ğun Cumhuriyet sayesinde huzur ve sükûn içinde 
yaşıyoruz. Kurduğun cumhuriyeti ilelebet yaşatmak 
için Öyle azimli, öyle inançhyızki bu imanımızı hiç 
bir kuvvet ve yan tesir bozamayacaktır. Doğan ço
cuk ilkönce senin ismini heceliyor. Şu sakallı ihtiyar 
senden bahsederken gözyaşlarını tutamıyor. Her 
yerde sen varsın Herşey senin eserin.
Sevgili yavrularım, yarının Mustafa Kemalleri, çok 

çalışın. Ulu önderin hayat mücadelesini kendinize 
Örnek alın. Millet olarak yaşamak için çok çalış
mak ve mücadele etmek zorundayız. Bir benden 
ite olur demeyin. Milletleri meydana getiren fertle 
nekadar sıhhatli, bilgili, iradeli ve kuvvetli olursa 
o millet o nisbetle yükselir.

Devamı sahite 5 te
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ATATÜRKTEN
ÖZDEYİŞLER

4 KUiutkd ulusal millik dr 
itidir’ vlaııl4£. İlliler Ölün- 
vev kudur alaturka ıııüeık- 
ivıı horlanacağı-' umu ger
çek mimk batı milliğidir. 
Vlu'ümuı için bu mil/aği 
olağan görmeliyi».
* l'ıııkıvrııın l’iigiinki sava- 
jt kendi ad ım vıı Iicmiİhuh 
vUaydı belki duht kum, <Ia- 
ha 8® kanlı olur w daluı 
çabuk bilebilirdi. Türkiye 
buvük ve dnrmlı bir gayret 
sarlctuıcktedir. Çüuki Slıvuu 
dugıi d.lvj biıtün mazlum 
milletlerin, bütün doğu mil
letlerinin dâvasıdır. Ve bu
nu sonuçlandırılmaya kadar 
Türkiye kendisiyle birlikte 
olan doğu milletlerinin <lc 
beraber yürüyeceklerinden 
emiı dır.
* Bağımsızlıktan yoksun bir 
millet ins ınlık soyunun kar
şısında uşak durumundan 
daha yüksek bir muamele
ye hak kazanamaz.
* Millete efendilik yoktur. 
Ona hizmet vardır? Bu hiz
metle onun efendisi olunur.
* Beni görmek demek ille 
yüzümü görmek değildir. 
Benim düşüncelerimi, benim 
duygularımı anlıyorsanız bu 
yeter.
* Büyük dinimiz çalışma
yanın insanlıkla ilgisi olma
dığını söyler. Bazı kimse
ler modern olmayı kafir ol
mak sayıyorlar. Asıl kafir
lik onların bu inanışıdır.

Şubat 1923
* Türkiyenin gerçek sahibi 
ve efendisi, gerçek müstah
sil olan köylüdür. O halde 
herkezden çok refah, mut
luluk ve servete lâyık olan 
köylüdür.
* Türk genci devrimlerin 
ve rejimin sahibi ve bekçi
sidir.

Bursa Konuşması
* Milleti gericiliğe yönelt
mek isteyenlerin yeri zindan 
olacaktır. 1923

* Siyasi zaferler ne kadar 
büyük olursa olsun ikdisa- 
di zaferler i e tcdvic edile
mezlerse meydana gelen za
ferler yaşıyamaz.

Şubat 1923
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Sami Aslını o
« oX oCisö ciokçe Oomİimm g

«Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek o 
ğ değildir, IIenim Iikillerimi, benim duygularımı anlıyor- O 
9 şanız ve hissediyorsanız bu kâfidir. » g
§ K. ATATÜRK g

Çizdiği yolun izlenmesin! istiyen bu duygu louş- © 
o tarar Atatürkçülüğü, Kendini Ulusun ayrılmaz bir par- o 
** cajı olarak gören, Ulusunun yücelmesi için her tür- g 

lü güçlüklere karşı koyan önderimizi tanımak... Hem g 
o Ç°k gdç, hem çok kolay. Güçlüğü-kolaylığı içten dışa g
o yansıyan ilkelerinin benimsenip benimsenmeyişindef q 
o kavranıp kavranamayışındadır. o

Gerçek Atatürkçü kişisel çıkarlardan uzak, U- o 
O lus çıkarlarından yana inatçı, savaşçı olmalıdır. Çün- o 
g Atatürk, kendinden çok Ulusunun mutluluğunu düşün- g
o o
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 o o 0 o o o o o o 0 o O © o o 0 0 o o 0 o o o o o o o o o o o © o o o o o o o o © 0 o o ©
o o 0 o o o o o o o o o a
o o o

müştür.
Gerçek Atatürkçü, çağdaş uygarlık düzeyine- 

ters düşen girişimlerde bulunmadığı gibi gerici ve yo 
bazlarla savaşmayı bilmelidir. Çünkü Atatürk, geriye 
değil geleceğe dönüktür.

Gerçek Atatürkçü, özgürlüğüne, Ulusunun ba
ğımsızlığına gölge düşürecek on ufak girişimleri dahi 
hoş görü ile karşılamaz. Çünkü Atatürk: /özgürlük 
ve bağımsızlık benim karekterimdir.)demekten övünç

Gerçek Atatürkçü, çalışkandır; söz ve eylemi 
birlikte gerçekleştirir. Çünkü Atatürk: (Tek bir şeye 
ihtiyacımız vardır, o da çalışkan olmaktır.) demiştir 
Ve yaşantısında da sözünü gerçekleştirmiştir.

Gerçek Atatürkçü, mutlu azınlığın sözcüsü o- 
lamaz. Çokluğun, Ulusun mutluluğunu önemli sayar; 
Çünkü Atatürk:(Halk için Halkla beraber,) ilkesini 
koymuştur.

Gerçek Atatürkçü, kendine ve ulusuna güven 
duyar, kendinden güç alır.Çünkü Atatürk: (Yabancı 
bir Devletin koruyuculuğunu istemek insanlık nitelik 
lerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği a 
çığa vurmaktan başka bir şey değildir.) der.

Gerçek Atatükcü, hayalci, maceracı, doğmatik 
olamaz. Çünkü Atatürk, yolunu gerçekçilik ışığında 
bulmuş, hayattan seçmiş bir önderdir. İN e Turancılık, 
ne de Panislâmizim gibi, duygusal maceralar peşinde 
koşmamış Ve Ulusunu yıpratmamıştır. Ve. (Bizim Dev 
let idaresinde takip etiğimiz prensipleri gökten indiği 
sanılan kitapların doğmaları ile asla bir tutulmamlı 
dır. Biz ilham'arımızı gökten ve gaipten değil, doğru 
dan doğruya hayattan almış bulunuyor. )der.

Gerçek Atatürkçülük, insanları sevmektir.* (Yutta
barış, cihanda barış) ilkesi bunu gösterir.

Kişi, sosyal, ekonomik, eğitim siyasi ve 
ri gibi Ulusu ilgilendiren her konuda yöntemi 
ilkeleri öğrendiği, kavradığı oranda Atatürk e 
şacaktır. Gerçek Atatürkçünün ülkemizde, yari

benze 
belli 

yakla 
yatıp

keyif çatacak zamanı yoktur ,Yılmadan, yorulmadan 
çalışmak, araştırmak, yeniliklere koşma zorundayız. 
Tanımak - tanıtmak,anlamak - anlatmak, Ulusun ay
dınlanmasını sağlamak Atatürkçülerin en kutsal gö
revidir.

Uğraşımız güçlü ve kutlu olsun.
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t Çağlar koşullarına uygun 
| toplumlar! oluşturur. Koşu- 
* Har bir kez değişti mi top

lumlar da değişir. Ulus.'aş- 
- ma yani millet olma 2O.y. 
I y./a başlar. 19 y-y-in son- 
i lan ve 2O.y.y.ın başları im

paratorlukların çokiiş dö
nemidir. Pek çok nedenleri 
vardır bu çöküşün: Çok ö- 
nemlilerinden biri de milli
yetçiliktir. İmparatorlukları 
oluşturan farklı kültürlere 
bağlı topluluklar, bağımsız
lıklarını kazanabilmek, mil
let olabilmek için özkültür- 
lerine titizlikle sahip çık
tılar. Böylece milliyetçilik 
düşüncesi doğdu.

Osmanlt imparatorluğunda 
milliyetçilik akımını yöneti- 
çi olantürk toplamana kar
şı azınlıklar başlattı. Batı
dan gelen yani kökü dışa
rıda olan milliyetçilik akı
mına OsmanlIlarda ilk kez 
Mora isyanı, Eflak-Buğdan-

Atatürk Milliyetçiliği
olayları. Yunanistan’da 
Tepedelenli, Mısır’da M.Ali 
Paşa hareketleri olarak tas
lıyoruz. Ve zamanla Türk 
yönetimindeki azınlıklar 
milliyeçilik akımına cankur
taran simiti gibi sarılıyor
lar.

İmparatorluk sallanmakta 
önlenemez bir çöküş için
dedir. Azınlıklar ondan 
hızla kopmakta, derlenip 
toplanmakta, millet..olmak
tadır. Türk toplumunun bu 
sarsıntılar içinde eriyip 
gitmesi ihtimali de var. 
Devrin aydınları büyük so
rumluluklar arayışlar için
de. Bu tehlikeden korunmak 
Türk toplumunu ayakta tut
mak gerek; Ama nasıl? Bir
çok çözümler öneriliyor: I. 
Bazı aydınlar İslam dünya

sını-Türk yönetiminde-lslam 
dünyasını birleştirmeyi ,bir 
güç olmayı tasarlıyorlar. İs
tiklâl Marşı özanımız’ın ön
cülük ettiği bu Panislamizm 
akımı imparatoluğu ayak
ta tutacak derleyip top? 
layacak tek ideoloji olarak 
öneriliyor. Farklı dinlere 
bağlı toplumların oluştur
duğu Osmanlı İmparator- 
luğu’na bu açıdan bakma 
olanağı var mıydı acaba? 
Kurulacak yeni Türk dev
leti bu temellere oturtula
bilir miydi? 2.Devrin ay
dınları arasında yaygın ö- 
nemli bir akım da Turan
cılıktı. Necip Aslim, M.Emin 
Yurdakul ve özellikle Ziya 
Gökap’in ırkçı-Turancı tem
elden Türkleşmek, İslamlaş
mak, Çağdaşlaşmak amacı-

toplama

DURSUN ERGÜLER 

na ulaşma tasarımı farklı 
soy, din ve kültüre bağlı top
lamlardan oluşan impara
torluğu derleyip
sonu canlandırma işine ne 
ölçüde yarayabilirdi ? Kuru
lacak yeni Türk devleti bu 
temellere oturtulabilir miy
di ?

Aydınlar da yanılır zam
an zaman. Yanılgıları bile 
yaPıcı olduktan sonra var
sın yanılsınlar. Eksilmezler 
ki. Daha da yüceleşirler bir 
yanlışı yaşayarak gösterdik
leri için kaldı ki;
"Vatan ne Türkiyedir Türk- 

lere ne Türkistan Vatan 
büyük ve müebbet bir ülke- 
edir: Turan.'’ mısralarında 
önceleri dile getirdiğin tur
ana düşüncesinden uzaklaş
ır Z.Gökalp.1923 lere doğru 

"Misak-ı Milli” anlayışına 
uygun "TÜRKİYECİLİK” 
savını önererek Ata’nın 
yanıbaşında yer alır, milli
devletin kurulmasına büyük 
bir heyecanla katkıda bul
unur. Bundan böyle de Türk 
mencilik ve hele Turancı
lık bir fantazi olmaktan 
öteye gidemezler.
Çağlar koşullarına uygun 
toplumları oluşturur ,20.y.y. 
uluslaşma-millet olma-döne- 
midir. İmparatorluktan ar
takalan Türk toplumundan, 
Türk milletini,millet denilen 
çağdaş toplum biçimini ya
ratabilmek için bu dönemin 
evrensel koşullarını doğru 
kavramak gerekiyordu. Bu
nun içinde gökyüzünden 
yer yüzüne inmek, ayakları 
yerden kesmemek olayların 
içinde pişmek, yetişmek ge
rekiyordu. Güçlü yetenek, 
şaşmaz teşhis, cesaret, ka-

Devamı Sayfa 5 te

Ulu sumuz, 35 yıl önce 
bugün, ardından günlerce ağ
layıp gözyaşı döktüğü bü
yük bir evladını kaybetti. 
Çocuklar, büyükler ve yaş
lılar, yıllarca onu aradı. O- 
nu bekledi. Bütün bunlar 
onun ölümüne inanamıyor 
inanmak istemiyorlardı. Na
sıl inanabilir, nasıl gerçeği 
kabullenebilirlerdi ? o, tari
hin yönünü değiştirmiş, iç 
ve dış düşmanları dize get
irmiş, hasta bir imparator
luktan yepyeni bir devlet 
kurmuşta. Türk Ulusuna 
Cumhuriyeti armağan ettik
ten şonra da, yeni Türk 
devletinin temelini sağlam
laştıracak devrimleri birer 
ikişer gerçekleştirmeye ko
yulmuş, yurduna; din huk
uk, yazı ekonomi, takvim, 
giyim ve dil konularında ye
ni birer yön verebilmek iç
in bütün olunca gücüyle ye
ni bir uğraşa atılmıştı.

Müzik konusunda da bir 
devrimi gerekli gördüğünü 
daha 1925 güzü belli et
mişti. Ege’de 20 günlük bir 
geziye çıkmış ve 14 Ekim 
günü İzmir Kız öğretmen 
Okulu öğrencileriyle konu
şurken *' Hayatta müzük 
gerekli midir,, yollu bir so
ruya şu karşılığı vermişti.

Atatürk ye Müzik
” Hayâtta musiki gerek

li değildir. Çünki, hayatın 
kendisi musikidir. Musiki 
ile alakısı olmayan mahlu- 
kat zaten insan değildir .Eğ
er sözkonusu olan hayat in
san hayatı ise musiki mu
hakkak vardır. Musikisiz 
hayat zaten mevcut olamaz 
musiki; hayatın neşesi, ru- 
sevinci ve herseyidir. Yan- 
/ız musikinin türü şayanı 
mütaladır.

Evet, yanlız müziğin türü 
İncelenmeğe değer diyordu 
1925 lerde ATATÜRK üç 
yıl sonra, 1928 Ağustosu, 
Sarayburnu Parkında, Harf 
Devrimi ile ilgili emirlerini 
verirken müsik konusuna 
da değinmiş, Tek sesli pi
yasa müziğini şu sözlerle 
yermişti.

•’ Bugcce, burada güzel 
bir tesadüf eseri olarak şar
kın cn mümtaz iki musiki 
heyetini dinledik. Bilhassa 
sahneyi birinci olarak süs
leyen Minüretiil• Mehdiye 
Hanını sanatına çok muvaf
fak oldular. Fakat benim 
Türk hissiyatım üzerindeki 

görüşüm şudur ki, artık bu 
musiki, bu basit musiki, 
Türkün çok gelişmiş ruh ve 
hissiyatını tatmine kafi gel
mez. Şimdi karşıda medeni 
dünyanın musikisi de işitil
di. Bu ana kadar şark mu
sikisi denilen terennümler 
karşısında kansız gibi gör* 
ünen halk derhal harekete 
ve faaliyete geçti. Hepsi oy
nuyor ve şen ve şatırdırlâr. 
Tabiatın icabatını yapıyor
lar. Bu, pek tabiidir. Ha
kikaten Türk, doğuşta şen 
ve şatırdır. Eğer onun bu 
güzel huyu bir zaman için 
farkllunmamışsa bu, kendi
nin kusuru değildir. Kusur
lu hareketlerin acı ve fela
ketli neticeleri vardır. Bun
un farkında olmamak ka
bahattir.

Evet ”Benim Türk his
siyatım üzerindeki görüşüm 
artık bu musiki’ bu basit 
musiki, Türk ün çok geliş
miş ruh ve hissiyatını tat
mine kâfi gelemez’, diyordu 
1928 lerde Atatürk.

Ama bu işaretlerden 
ancak altı yıl sonra 1934 t®

YÜKSEL ÖZBAŞ
Lise Müzik Öğretmeni

sıra müzik devrimin te- 
meni atmaya gelebildi. Bu 
yıl, basit müzik olarak ni
telendirdiği alaturkayı rad
yolardan kaldırdı ve T.B.M. 
Meclisini açış nutkunda ke
sin âdımı şöyle attı:

Arkadaşlar,güzel sanat
ların hepsinde Ulus gençli
ğinin ne türlü ilerletilmesi
ni istediğinizi bilirim.
Bu, yapılmaktadır. Ancak 
bana kalırsa bunda en çok 
en önde götürülmesi gerek
li olan, Türk Musikisidir. 
Bir ulusun yeni değişikli
ğinde ölçü; musikide deği
şikliği alabilmesi, kavraya- 
bilmesidir,Bugün, dünyaya 
dinlet ilmeye yeltenilen mu
siki bizim değildir. Onun iç
in o, yüz ağartacak değer
de olmaktan çok uzaktır’ 
Bir an önce, ulusal deyiş
leri, duygulan, düşünceleri 
anlatan yüksek deyişleri, 
söyleyişleri toplamak, onla
rı bir gün önce genel son 
musiki kurallarına göre iş
lemek gerektir. Ancak bu 

düzeyde Türk ulusal musi
kisi yükselebilir, evrensel 
musukide yerini alabilir. 
Kültür İşlei Bakanlığınınbı 
na değerine özen verilmesini i 
kamunun da, bunda om 
yardımcı olmasını dilerim.”

Ata nın bu kesin sözleri 
üzerine müzik konusu dev

letçe gereği gibi ele alındı.
Bir yıl sonra, bir Kasın 

1935 güeü T.B.M.Meclisil* 
şinci dönem, birinci yıha1 
çiş nutkunda müzik çn-u.» 
larına şu sözlerle değindi.

Aydın saylavlar. Küitic 
kmavımızı yeni ve modea 
esaslara göre, teşkilatla* 
dırmaya durmadan devr
ediyoruz. Ulusal musiki» 
zi modern teknik içinde yük
seltme çalışmalarına ka yi 
daha çok emek verikerktr 
Meclisin bir yıl sonraki aç- 
ılış konuşmasında ise Ata
türk, müzik çalışmalın» ş 
cümlelerle belirtti.

'* Güzel sanatlarda Ar
kanızı yeniden caalauâr 
mak isterim. Ankara* âi 
bir konseruatuar vebîrte*- 
sil akademisi kurulmaktı ** 
masını zikretmek. bcs« 
için bazdır. Güzel samtk 
rm ber şubesi için kaset 
tayın göstereceği alaka *

Devamı Sohîfe 5 *
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Simdi Evlerinizi

Döşeyiniz

Çünkü 
ödemede kolaylık

Kalitede üstünlük
Garanti Satışlar

* özgaz Ba$ Bayii
Buzdolabı.çamaşır ve 

GERMAN Dikiş Makineleri Yetkili Satıcısı 
Her türlü Elektrikli

Mutfak,Eşyaları.Büro Malzemeleri
Kışlık Elektrik,gaz,kömür Sobaları
Bol desen ve en yeni Modelleriyle
PAŞABAHÇE Mamulleri 
Bilumum Düğün Hediyelikleri—Muntazam 
Gaz Dağıtım Servisiyle Tüm İhtiyaçlarınıza

Hizmetinizdedir._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EMRULLAH GÖKER
TEL:637 ÇARŞI MEYDANI GEMLİK
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İ Atatürkçü Eğitim I 
o o
o Sayfa 2 dan davam q

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanamamıştır. Yük- ® 
o sek öğretim paralı yapılarak bu denge daha da bo- o 
O zulmustur. OO ’, o

8 bin ilkokul çocuğu daha okul yüzü görmemiş- o 
î tir» S

Eğitimi Birleştirme yasasından görerek ve de 
Q bilerek ödünler verilmektedir. ®
2 Okuma yazma oranı % 55 ten yukarı çıkanla- ® 
2 mamışttr. §
X Görülüyorki Atatürk ün saptadığı Ulusal Eği- o 
8 tim ilkeleri onun ölümünden 35 yıl geçtiği halde 8
o amaçlarına ulaştırılamamıştır* o
o . Hedefimiz amaca ulaşmak olmalıdır. ©o 2
2 2o©ooo©oo©©©o©o©©o©©oo©oooo©o©oo©©©©G©©©©©©ea©©o< 
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DÜZELTME !
8 °

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN t o
3 Kasım 1973 tarih ve 21 sayılı gazetemizin 8

9 3. sahi fesindeki 1972/9 nolu Gemlik Sulh Hukuk 8
g Hakimliği Satış Memurluğu Gayrimenkul Satış Ha- ® 
o nında 1. satış günü 17 Aralık 1973 olacağı yerde 2

11 Kasım 1973 olarak yazılmıştır. 1. satış tarihini §
8 17.12. 1973 olarak düzeltiriz ©
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Müjde Müjde Müjde...
ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ 

YÜKSEK VASIFLI

Batıray Linyitleri
KOKU ve GAZ YAYMAZ, PİSLİK YAPMAZ, YANMASI KOLAY, 

SOĞUK BİR HAVADA SICAK BİR YUVADA
BATIRAY LİNYİTLERİ hep bir arada 

siparişleriniz derhal kabul edilir.
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8 ADRES : İskele Yolcu Salonu- Gemlik - Tel.: 354 Ev: 467;
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GELİNLİK. DÜĞÜN. NİKÂH. NİŞAN TAKIMII

M KONFEKSİYON ve BİLUMUM TRİKO ÇEŞİTLİ |
|

Kapalı çar?» No. 309 (Not : Eski Aynalı Çarp Girişinde) BURSU
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GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
İLAN Atatürk HaftasıDosyaNo . 972/672

Davacı Bekir Batır tarafından davalılar Haşan kızı 
etek,Şevket Çöpür,Ahmet Çöpür Sebahat Çöpür Mela- 
ıt Alkış aleyhine ikame ettiği tapu İptali davasında 
İmlik Umur bey Köyünün Köy içi mevkiinde kain Bir 
ıb bahçeli ve Pafta 7 Parsel 864de 4/16 Hissesi Şev- 
ît Çöpür 3/16 Hissesi Ahmet Çöpiir 3/16 Hissesi Haşan 
ızı Melek 3/16 Hissesi Melahat Alkış ve 3/16 Hisse- 
iSebahat Çöpür adlarına tesbiti yapıldığından iş bu 
tyrimenkulün Kök murisi Hacı Çöpiir Oğullarından Ah- 
et Çöpürden intikal etmiş olduğundan Tapudaki kay
ın iptaliyle Kök muris Ahmet Çöpürün Mirasçıları adı- 
a tescilinin yapılmasını istediğinden bu gayrimenkul 
serinde başkaca hak iddia edenler varsa Üç ay içersin 
i Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 1972/672 Esas 
iyili Dosyasına Müracarları olunur.

EMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN İLAN

Sayfa 3 ten devam

Hayat mücadelesinde üze
rinize düşen görevi yaparken 
bunun bir' memleket davası 
olduğuna inanın. Atatürkün 
emaneti ancak ve ancak 
sabırlı ve imanlı bir çalışma 
ile korunur. O*nun *'Yaşa
mak için mücadele şarttır, 

Atatürk Milliyetçiliği
4 nçü Sayfadan devam

Dosya No : 1971/405
Davacılar Şefik Akbal, Hüsamettin Akbal, Ömer Ak

ıl, Emine Akbal ve Emine Gezgin vekilleri Avukat 
aşar Ersöz tarafından Davalılar K. Kumla köyünden 
evket özturgut ve Halit özturgut adına açtığı .tapu 
»tali tescil Davasında Küçük kumla köyü yalı mevkiin- 
eki 1865 ve 1866 parsel numaralı gayrimenküller de 
avamların 21 metre karesi davalılar adına tesbit edil
diğinden bu miktarın iptali ile davacılar adına tescili 
ilenmektedir. Gayri menkul üzerinde başkaca hak id- 
lia edenlerin mahkememiz 1971/405 Sayılı dosyasına üç 
y içersinde müracaatları ilan olunur.

ATLI ARABACILAR DERNEĞİ 
KONGRE İLANI

507 Sayılı Kanuna göre derneğimizde 14 Ka
lım 1973 Çarşamba günü akşamı saat 19 da Genel Ku
rul toplantısı yapılacaktır.

Bu nedenle İdare Heyeti seçimlerine gidilecektir. 
Sayın üyelerimize bildiririz.

İdare Heyeti

GÜNDEM
1- Açılış
2- Yoklama ve saygı duruşu

t 3- Divan seçimi
4- İdare Hey it ve murakıp raporlarının okunması
5- Raporların müzakeresi ve ibrası
6- Yeni idare Heyeti ve murakıpların seçimi
7- Dilekler ve kapanış

rarlılık eğilmez bir baş ge
rekiyordu. Bir Atatürk ge
rekiyordu.

Bilen, olayları önceden 
görendi O.Türk toplumunu 
Türk milleti yapan çağdaş 
milliyetçiydi O.Ümmetçi-D- 
inci- Irkçı- Soycu- Turancı 
değildi. O.Tarihte Bitler* 
Musolini günümüzde Fran- 
co, Salazar ve Benzerlerinin 
soycu-dinci-saldırgan. başkı- 
cı milliyetçilikleriyle bu-mi|- 
liyetçi-toplumcu düzen-La 
doctrin national socialisme- 
milliyetçiİlkleriyle de ilişkişi 
yoktur Atatürk milliyetçili
ğinin.
Atatürk milliyetçiliğine 
bunlara karşıdır.

Gerçek o ki; Atatürk Türk 
milliyetçiliğini Misak-ı Mil
li' temelleri üzerine kurar 
Misak ı Milli, Türk yurdun
da doğup gelişen insanlık 
sevgisinin, kardeşlik duy
gularının. anlayış ve hoşgö
rünün kaynağıdır.” Yurtta 
sulh, cihanda sulh” özlemi

sözünü unutmayın.
Atatürkçülük, milliyetçilik, 

medeniyetçilik ve müsbet 
ilim demektir. Bunun yöne
ticisi ise yarının genç nesil
lerini yetiştiren fedakâr ve 
vefakâr öğretmenlerdir.

Aziz Atam, Türk Milleti 

nin Pınarıdır. Evrenseldir, 
çağeskisi alışkanlık, yapı ve 
kurumlara karşıdır Misak ı 
Milli temellerine dayanan 
milliyetçilik. Bu Atatürk 
milliyetçiliğidir, Cumhuri
yetçidir, Halkçıdır, Devrim^ 
cidir; Devletçidir bu milli
yetçilik temeline, ■ dayanan 
Türk ulusu ve Türkiye Cum
huriyeti Devleti.

Milliyetçiyim diyebilmek 
için Atatürk milliyetçisiyim 
diyebilmek için:
1 Türkiye* yi, Türk ulusunu 
ve Devletini her çeşit teh
like ve çıkarın üstünde tut
mak, onu geliştirmek.
2 Devrimleri benimsemek 
içtenlikle uygulamak.
3 işsizliği ve fukaralığı ok- 
edici gerçekçi tedbirler alma

4 Eğitimde imkân eşitliği 
sağlamak,-eğitim birliğini , ö 
dün vermeden gerçekleştir
mek.
5 Ulusal çıkarları her çeşit 
özel ya da kişisel çıkarların 
üstünde tutmak.

olarak aynı iman ve inanç
la açtığın uygarlık yolunda 
yorulmadan1 usanmadan yü
rüyoruz, yürüyeceğiz ve

eserlerini koruyacağız.

Ruhun şad olsun. Rahat uyu.

6 Milli geliri elden geldiğin
ce artırmak ve onu emek ve 
ihtiyaca göre pay etmek.
7 Topraksız köylüyü hakkı 
olan, toprağa kavuşturmak, 
vergide adaletsizliği yok et
mek yabancıların bütün im
tiyazlarını kaldırmak, Tür
kiye’nin özgün ve tam bağ- 
ğımsız olması için yılmadan 
çalışmak Atatürk milliyet
çisiyim diyebilmek için bun
ları tüm Atatürk ilkelerini 
içtenlikle uygulamak gerek

Görüldüğü gibi Atatürk 
milliyetçiliklerini bekleyen 
zor ve pek çök işler var. Onlar 
ayaklarını yerden kesmemek 
onlar olaylara dayanmak 
onlar gerçeklere dayanmak 
zorundadır.

Ne mutlu Atatürk milli
yetçiliğini görev bilenlere, 
bu görevi yapmaktan yılma- 
yanlara.Ne mutlu 35 milyon 
Atatürk milliyetcisinc.Ne - 
mutlu gönüllerinde taıiyan- 
tüm insanlara,

İEMLIK LİSESİ KORUMA ve PANSİYON YAPTIRMA 
DERNEĞİNİN KONGRE ÇAĞRISI

Derneğimizin 4 Kasım 1973 günü nisap olmadığından 
yapılamayan ve tehir edilen normal Genel Kurul Kongresi 
i inci defa 18 Kasım 1973 Paz ar günü Saat 14.30 da Li 
ie salonunda yapılacağı sayın veli ve üyelerine duyrulur,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
I — Yoklama ve Açıhf
1 — Divan heyeti saçlnıl
3 — Yönetim Kurulu ve denetleyici raporlarının okunması
4 —Raporların tenkit ve Ibraı yeni bütçenin tastiki
I- Dilekler
4—Yönetim Kurulu İle denetleyici asil ve yedek üyelerin seçimi
7 —Kapanı

Atatürk ve Müzik
Sayfa 4 ten devam 

emek, milletin insani ve me
deni hayati ve çalışkanlık 
veriminin artması için çok 
tesirlidir. Geçen yıl Anka
ra’ da kurulan devlet kon
servatuarının müzikte, sah
nede, kendisinden bekledi
ğimiz teknikçi emanları,sür
atle verebilecek duruma ge
tirilmesi için daha çaba ve

fedakarlık yerinde clnr.
1938 yılında, ölümünden 

birkaç ay önce” musiki den
diği zaman, yüksek duygu
larımızın ifadesini bulan bir 
musiki muradediyoruz. Bu
gün ki Türkler. musikiden 
diğer yüksek ve hasım ce- 
Miyetlerin beklediği hizmeti 
dekliyorvz. diyen Atatürk, 
düşüncelerinin gerçekleşti

ğini göremeden ayrıldı. On
un özlddiği, sağlanması için 
uğraştığı müzik anlayışının 
bugün de kurulamamış ol
duğunu görmek, onun yası
nı her an taa esnerimiz
den duümamız için vetip de 
artıyor bile.

Nur içinde yalsın.
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BELEDİYE REİSİ ADAYLARI

A.P delegeleri Yeni 
Düğün Salonunda yapılan 
oylama sonucunda İbrahim 
Akıt 40 oy alarak partinin 
'belediye reis adayı olmuş* 
hır.
11 Encümen üyeliğine ise 
Haşan Dillioğlu 88 oyla. 

Belediye encümen üyelikle
rine ise Tevfik Sola ksu başı 
Binan Akman, Bilâl Kara, 
Aydın Erenoğlu, Mehmet 

iTurgut, İbrahim Aydın, 
Ahmet Çeterez, Galip Sert 

[kaya, Galip Arı, Emin Bora 
Hayri Köse, Burhan Aydı, 
Esat Coşkun, Hüseyin Yener 
Hüseyin Tutar, Şevket Taş- 
A/n, Ali Tüner, Hüsamettin 
Karakaş.

Ezik Ceset
I Dün Engürücük Köyü 
kavşağında meçhul şahıslar 
tarafından kafası ezilmiş 

.beyni dışarı fırlamış birki- 
I |> bulunmuştur. Ezilen şah- 
un Dürdane köyünden 65

■ yaşında Mehmet isimli biri 
olduğu öğrenilmiştir, ve ge
ce meçhul bir oto tarafın
dan ezilerek hendek içine 
itildiği ve tahminen mavi 
bir oto tarafından ezilerek 
karanlıkta otonun kaçtığı 
(Anılmaktadır.
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.w OI BAJH 8WLIGI o 
Part/m/z İl encümen» 
MDAH OLAN UMUR ÇO-o 
«UMUN KAYINVALİDESİ" 
fERJEMfiE GÜNÜ HAK-fi 
IKIN RAHMETİNE KAVUŞ-İ 
{MUTTUR. UMUR ÇORUMS 

m AKRABALARINA BAJo 
pĞHĞ/ DİLER.

D.P İDARE HEYETİ O 
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BELLİ OLDU
£ P. C. H. P. D. P.

İbrahim AKİT T. İnan TAMER Tevfik UYGUN C.H.P. ise parti binasın

Bafinnsn
Altan ALOÇ

Bağımsız
Şahabettin ÇANTAY

Geçtiğimiz Pazar günü 
ilçemizde yapılan mahalli 
belediye reisi, il encümen 
azalan ve belediye meclisi 
azalan seçimleri yapılmıştır. 
Ve partilerin adayları belli 
olmuştur.

Engürücük Köyündeke Kazada 3 Kişi Öldü
Çarşamba günü akşamı 

Engürücük köyünde feci bir 
trafik kazası olmuş 3 kişi öl 
müş 7 kişide ağır yaralana 
rak Devlet Hastahanesine kal 
dırılm ıştır.

İzniktcn Bursa yönün
de giden 34 NL 480 plaka 

lı Kadir Çakmak yöneti 

Fngürücük köprüsüne yakın, şarampole uçan kamyonun kaaa'dan - • rjki 
hali görülüyor. Olayda üç kişi can vermiştir. (FOTO—KÖRFEZ)

D.P adaylarını merkezden 
tesbit etmiştir ve Tevfik 
Uygun Belediye Reisi adayı 
Umur Çorum il Genel Mec
lisi adaylığına getirilmiştir.

Bu arada Umurbey Be
lediye Reisliğine D.P den 

mindeki kamyon, yoldan al
dığı 30 kişi işçiyi Bursa ine- 
göle götürürken Engürücük 
Köyünün yakınlarında karşı 
yönden gelen başka bir 
otonun şiddetli farlarından 
kaçmak isterken ani frenle 
kamyon iki takla atarak 
şarampole yuı arlanmış, yu-

FARÎS DÖNMEZ, A.P den 
Halit ERSOY rday seçilmiş
lerdir.

Armutlu Belediye Reis 
liğine ise CHP den Abdul
lah Gcncer A.P den Ş.Ya- 
Aydıner aday seçilmişlerdir, 

varlanma esnasında İnegöl 
dogumln Nuretnin Kara
deniz ile İznik 1925 doğum
lu Bayriye Uyanıkoğlu he
men ölmüş, Devlet hastaha- 
nesne kaldırılan 8 kişi den 
biride dün ölünce ölü sayısı 
üçe yükselmiştir.

da yaptığı oylamada Be
lediye Reisliğine tek aday 
T. İNAN TAMER 57 oyla 
seçilmiştir.

Belediye Encümen üye
liklerine ise Cemalettin Er
gen, Necdet Bulut, Nesih 
Dimilli, Ziya Sanşen, Sait 
Aydın, Haşan Oktay, Ahmet 
Güllü, Nafiz Aldoğan, 
Yücel Esen Mehmet Acar, 
Erol Güler, İsmail Sön
mez, Osman Kostak, İsmail 
Kurt,C.H,P il Genel Meclisi 
üyeliğine ise Mustafa Özalp 
74 oyla getirilmiştir.

Atatürkçülükten
Korkuluyormu?

10 Kasım 1973 günü Li
se Salonunda yapılan Ata- 
türkü anma programında, 
Lise Atatürkü anma tertip 
komitesince ve yazı incele
me kurulunca incelenen Li
se Felsefe öğretmeni Dur
sun Ergülerin yazısı Kay
makamımız Namık Kahve- 
cioğlu tarafından okutul
mamış, ve Dursun Ergüle- 

I re komitece verilen anma 
günündeki görevleri kısıt
lanmıştır.

Lise Mûdürününde oku
yabilir onayından geçen Dur 
sun Ergülerin ATATÜRK 
NEDtR - NE değildir 
başlıklı yazısı 10 Kasım At
atürkü anma gününde Kay
makamımız tarafından oku 
tutmaması halk ve öğren
ciler tarafından şüphe ve 
üzüntü ile karş’hnmıştır. *

Okutulmayan ATATÜRK î 
NEDtR - NE DEĞİLDİR J 
yazısının tam methi 3,say
famızda yayınlanmıştır.
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Atatürkçülük Nedir, 
Ne Değildir?

DURSUN ERGÜLER

Çağlar koşullarına uygun kurumlan ve düşünce
• sistemlerini oluşturur. Bu oluşumu, tarihin akışını 
| önceden görenler etkiler, hızlandırır. Mustafa Kemal;
e
o
s o o o o o i o o o o o o o
o o

tarihin akışını bilen, önceden gören ve düzenleyen 
insandır. Bu düzenleme yirminci y.y.a özgü bir an 
layışı, ATATÜRKÇÜLÜĞÜ meydana getirir.

Atatürkçülük nedir, ne değildir? Tümünü anlatma 
olanağımız yoktur şu anda bu konunun. Ama ana 
hatları bakımından değinelim birkaç konuya:

I. Eğitim bakımından:
a-Atatürkçülük nedir: Atatürkçü eğitim Prog- 

, ramının temeli şu iki esasa dayanır: I) Eğitimin «Top- 
! lum yaşayışımızın ihtiyaçlarına uygun düşmesi» 2) « 
çağımızın getirdiği ve gerektirdiği gerçeklere uygun

o o o o o o o o o ö o o o o o n o o

düşmesi.» işte bu, çağımızın ilerisine uzanan

o o o o o o o o o o o o o
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çağdaş programın gerçekleşmesi eğitim ve öğretime 
AKLI, MANTIĞI, DENEY VE İSPATI rehber yapmak
la olanak kazanır.

b) Atatürkçü olmayan eğitim İse akıl ve mantık 
yerine KÖRÜKÖRÜNE BENİMSENEN ÖNYARGILARI 
ve İNANMAYI kendine temel alır.

2. Din bakımından :a) Atatürkçü anlayış dini; 
kişiyle tanrısı arasında özel bir duygu bağı olarak 
kabul eder. Dini; devlet idaresinin toplum ve hukuk 
düzeninin dışında tutar.

b) Dini toplum düzeninin temeline koymak, eko
nomi, Politika, sanat, aile v.b. kurumlan din ölçüleri 
İçinde oluşturmak Atatürkçülüğe karşıdır.

3. Yönetim bakımından:
a) Cumhuriyet yönetimini benimsemek, onu ko

rumak, geliştirmek ve lâik kılmak Atatürkçülüktür.
b) Otokratlk, teokratik, faşist v.b. diktacı yö

netimleri benimsemek Atatürkçülüğe karşıdır.
4. Mlllyetçilik anlayışında Atatürkçülük*.
a) Atatürk milliyetçiliği; Türk toplumunu millet 

yapan, onu ayakta tutan, geliştiren duygu düşünce 
ve eylemleri bilmek, benimsemek uygulamaktır. Bu 
milliyetçiliğe göre: «Türk milleti büyük insanlık aile
sinin yüksek ve şerefli bir uzvudu. Bu itibarla bütün 
insanlığı sever. Milli menfaatlarına dokunulmadıkça 
başka milletlere karşı düşmanlık beslemez ve telkin 
etmez...,»

b) Panislamizm ve turancılık milliyetçilik değil
dir. Atatürkçülükle do hiçbir İlgisi yoktur. Bunlardan 
da yararlanarak vücut bulan nazlst-fasist milliyetçilik
ler (Bu milliyetçi-toplumcu düzen milliyetçilikleri) İse 
saldırgan, baskıcı ve Atatürk milliyetçiliğinin karşıtıdır, 
düşmanıdır.
S. Devrim bakımından:

a) Atatürkçü anlayışa göre DEVRİM; «Türk ulu

o o o o o o o o o o o o 
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Gemlik Narlı Köyü Turizm ve Kalkındırma Derneği 1973 Tüzüğü
Madde 1- Gemlik Narlı köyü Turizm Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur

Madde 2- Derneğin gayesi

a- Şirin Marmara sahillerinde bulunan Gemlik İlçesinin tıbi’i turizm zenginliklerine 
sahip olan Narlı köyü Turizm hareketlerini sağlamak
b- Vatandaşlara turizm hareketleinin sağlayacağı faydalar hakkında fikir yaymak 
c- Bu fikirler meyanında fikirlerin teessüsünü temin edici yarışmalar foklör gösteri

leri ve festivaller tertip etmek
ç- Köyün her türlü kültürel, içtimai ve beldei ihtiyaçları için ilgili makamlarla 

temaslarda bulunmak, bilhassa temizlik ve güzelleştirilmesi için çalışmak
d- Turizm ilgili müesseselerden gerekli yardımlarla, turistik tesisler vuruda getirmek 

işletmek ve teşvik etmek
e- Yurt içinde Narlı köyünü tanıtmak amaciyle yayın yapmak
f- Dernek gayesinin tahakkuku için köy kanununun ihtiyar heyetine tanıdığı hak vo 

selahiyetinin kullanılmazına, köy ve işlerinin düzenle yürümesi için yardımcı olmak 
ve icabında ihtiyar heyetini uyarmak

Madde 3- Dernek hiçbir suretle siyasetle uğraşmaz

Madde 4- Derneğin merkezi Narlı köyü olup başka şubesi yoktur

Maddo 5- Derneğe giriş
a- Kanuni ve medeni ehliyet sahibi olmak
b- T.C. Tebaasında olmak
c- Mühitinde itimat telkin etmiş olmak
ç- 18 yaşını doldurmuş olmak
d- Hırsızlık, suistimal, sahtekarlık, dolandırıcılık, yüz kızartıcı suçlardan biri ile 

mahkum olmamış olmak

e- 5 yıl ağır hapis cezası ile hüküm giymemek

Madde 6- Üyelikten çıkma ve çıkarılma
a- îstiyerek çıkma: Dernekten çıkmak isteyen üye tediyesi icap eden aidatını içi»* 

de bulunduğu ay’da dahil olmak üzere tamamen ödenmiş olmak şartı ile idare ko
ruluna yapacakları yazılı müracatla kaydını sildirebilirler
b- Altı ay aidatını ödemeyen yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkartılır

Madde 7- Derneğin idare organları
1 Genel kurul
2 Yönetim kurulu
3 Haysiyet divanı
4 Murakebe heyeti

Madde 8- Derneğin üç türlü üyesi vardır
1 Asil üyeler 2 Misafir üyeler 3 Fahri üyeler istedikleri zaman aidatını . derler

Madde 9- Genel kurulun görev ve yetkileri
a- Dernek organlarının seçimi
b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görülüşüp aynen veya değiştirmek kabulü
d- Derneğin lüzumlu taşınmaz malların satın veya mevcut taşınmaz mallan» sat

ılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
g- Derneğin festıi

Madde 10- Yönetim kurulunun görevleri yönetim kurulu üç asıl üç yedek üye
den az olmamak üzere genel kurulca seçilir

a- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinde» bir veya bir i »cm» 
yetki vermek

b-Derneğin gelir ve gider hesaplan»» ilişkin içleealeri yapmak ve grie 
cek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula «ııaıi
c-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisin* verdiği diğer n’»r nmık r» kile

ri kullanmak ve ayrıca iki ay turizim mevsiminde işkria tatbiki içi» bir yedrildi ary» 
lıkla tutmak.

| »unu son y.y. lorda geri bırakmış olan kurumlan 
i yıkarak, yerlerine ulusun en yüksek uygarlık gerekleri 
| no göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlan koymuş 
0 olmaktır.»
0 0
0

!

fe) İhtiyaca cevtfP veremez duruma gelmiş mevcut 
toplum yapısını vo ç^ğ eskisi kuramları geri getirme 
çabaları ise AtatürkçP^ğe karşıdır, bir karşı devrim 
bereketidir, | jDevam» son Sayfada

8 o
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Madde: 11-Genel kurul toplantısı ve daveti.
Her yılın Kasım ayının ilk 15 günü i çerim» dı ssstat gv»«i Vurul aap*aa*»ı yaşubr. 

yönetim kurulunun »ürakabe bencimi» fevhakde hallerde vaha dauuti 3e aad öymm» 
1/5nin toplantısı g* fevkalade tipi—Cı yapar-
Madde 12- Yönetim kurulu dernek tüzüğüne gere genel kurria kardma hakkı bmt»> 
üyelerin listesini hasırlar. Genel kurala kutular»İr ûytim es a» «mbes gû» ûaeede* 
toplantının günü, saati ve gündemi iki gazete Se dün edabBuk amaaiykt Oupüumbp» 
çağırılır vo keyfiyet mahalli mülkiye amirine yaaı de bddmhr.

Devam gehruk Say*₺’
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Atatürkçülük Nedir, 
Ne Değildir?

DURSUN EROÜE1CR

3 ncü Sayfanın devan.ı
Bu temellerden hareketle açıklamalarımız uzar 

gider. Değişen koşullara göro Atatürkçülük te gelişir, 
canlanır. Topluca söylendikte; ATATÜRKÇÜYÜM 
DİYEBİLME İÇİN:

I. Türkiye-yl, Türk ulusunu ve  her 
çeşit tehlike ve çıkarın üstünde tutmak, olu geliştir 
mek.

devleti.il

2. Devrimler/ benimsemek, içtenlikle uygulamak,
3. İşsizliği ve fukaralığı yokedici gerçekçi ted

birleri almak,
4. Eğitim ve öğretimde imkan eşitliği sağlamak,

Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği Satış Memurluğundan İlân
0

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

eğitim birliğini ödün vermeden gerçekleştirmek, 
5. Ulusal geliri elden geldiğince artırmak ve 
emek ve ihtiyaça göre pay etmek,

onu
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6. Yabancı imtiyazlarını tümüyle kaldırmak, 
topraksız köylüyü hakkı olan toprağa kavuşturmak, 
vergide adaletsizliği Önlemek,özgür ve tam bağımsız 
bir Türkiye için hiçbir fedaklıktan kaçınmamak..Ata
türkçü olabilmek İçin tüm bunları içtenlikle İstemek 
yapmak uygulamak gerekmektedir. Yaşlılar, gençler, 
iyi İnsanlar yani siz Atatürkçüler: Sîzleri bekleyen 
görev zor 'ama yüce ve onur vericidir. Saygılarımla

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
u 
o 
o 
o 
o 
o 
o. 
o 
o 
o 
o

'©©OGOGOOOGO9©©©©' I9GG0G9999G999990D999G9G0GG999

ÖĞRETMENLER DERNEĞİ BAŞKANKIĞINDAN 
25.KASIM. 1975 pazar günü saat 10da 27Mayıs ilk

okulu salonunda olağan kongre yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediği takbirdc kongre ^.Aralık 

1973 pazar günü aynı jer ve saatte"yapılacağından üye
lerimizin teşriflerini rica ederiz.

Gündem: Yönetim Kurulu
1- Açılış ve yoklama
2- Divan başkanlığı seçimi ve sayğı duruşu
3- Yönetim -.e denetleme kurulu ropofların okunması
4- Yönetim ve denetleme kurulu roporlafın görüşül
mesi ve aklanması
5- Yeni yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi
6- Dilekler ve kapanış

DOSYA NO: 1973/5
Davacı Fatımi Öztin, Kemal Öztin, A. Sami Öztin. Zehra Alakan, Hatice T«ra

can ve Seher Sağlık- vekilleri Av- Halil Seymcn tarafından davalı Ahmet Kâmil Öıtil 
aleyhine ikame olûnan izaleyi şuu davasının yapılan açık duruşması sonunda Gca- 
lik Sulh Hukuk Hakimliğinden verilen 30.7.1973 tarih 1970/158 Esas 1973/126 kr- 
ar sayılı ilamda tarafların murisinden intikal eden taşınmaz malın satılmak »uretiH 
1c hisselerin tevdiinne karar verilmekle verilen ilam kesinleşmiş olup Ahmet K nı 
öztin tarafından kıymetin az olduğuna itiraz olunmakla Mahallinde kıvmet te»b0ı 
yapılması istendiği ve yapılan kıymet taktirindede gayrimenkule konulan kı\ms 
taktir zabıtları taraflara tebliğ olunmakla itiraz olmadığından kesinleşen Sulh Bur
uk Hakimliği ilanı ile kesinleşen kıymet taktiri zaptı gereğince tarafların murı 
met Oğlu Hüseyin öztin adına tapuda kayıtlı olan Orbaniye mahallesi Ada no 1 
parsel no 49 da Zeytin Mağazası Elli Bin Lira kıymetinde olarak satışa çık ardını; ta

Şatış şartlan
1- Şatış 20. 12. 1973 Perşembe günü saat II den 11. 15 şe kadar Gemlik BeleJ>y» 

Müz. Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen k -y- 
metin %75 ni ve rüchanh alacaklılar varsa alacakları mccnuunu ve şatış masra; 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın luab- 
hüdü baki kalmak şartiyle 31.12.1973 Pazartesi günü Gemlik Belediye Muz. SaMn 
unda saat IT.I5 de ikinci artırmaya çıkarılacktır. Bu artırmada da rüçhanh aT»c*V. 
lıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale .

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahinin edilen kıymdin%I0 u nisbetinda p« v il
çesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 1 
dır. Satış peşin para iledir, alıCı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil \*reb»- 
lir. Dcllâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya ayittir. Birikmiş vr- 
gil'er satış bedelinden ödenir;

3- îbotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin X bu gayrimenkul üzerindeki L*ı| 
larınj hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile oul>- f.:| 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde hakları tapu sicili ile tabii 
madıkca. paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli -hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflâs K« 
ununun 133. maddesi gereğince ihale fescdilir- İki ihale arasındaki farktan 
izden alici ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendılr--] 
nden tahsil edilecektir-

5- Şartname ilân tarihinden itibaren herkezin görebilmesi için dairede açık oiv 
masrafı verildiği taktirde isteyen allcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcrccatını kabul rtr • “ 
yılacakları, başkhcâ bilgi almak isteyenlerin 1973/5 sayılı dosya numarasiyıt mtat:- 
luğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îc. If. K. 126)
X tlğililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir*

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN İLAN
Dosya No. 973/432
Davacı Filiz İçten vekili Av. Abdullah Erdoğan tara

fından davalılar Hazine, Fıstıklı Köyü ' Muhtarlığı v® 
Ömer Akar aleyhlerine ikame olunan tesc i davasında.

Gemlik Fıstıklı köyü.çayır önü mevkiinde kain şar- 
ken kısmen-yo), Halil Kurnaz tarlası, batı Sııbri vo Em- 
n Gültckin bahçesi ve kısmen yol Şimal yol ve cenuben 

Halil Kurnaz bahçesi ile çevrili gayrimenkulun senetsiz- 
den davacı adına tapuyu* tcsçili islendiğinden bu gayri
menkul üzerinde hak iddia edenler varsa üç ay zarfında 
mahkememiz 973/432 esas sayılı dosyasına müracaatları 
ilan olunur.

DUYURU
11.11 1973 Pazar günü A.P.Belediye meclisi yoklama* 

tına daha evvelce hiç bir surette iştirak rtmiyeceğimi A.P 
ilçe başkanı Ilasnn Dillioğluna müteaddit defalar söyle* 
eliftim ve resmen müracaat etmediğim halde beni listeye 
almışlar bu hareket benim arzum hilafına yapılmıştır.

Bu durumu kamu oyunu duyurmayı faideli gördüm.
İbrahim Onur

ZAYİİ İLANI
5.10.1963 Tarihinde Bursa Vilayeti pasaport polisinden almış olduğum pasapart*- 

mu kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
H. İbrahim oğlu Adem Topraktı
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i Mülde Müjde Müjde...
8 ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ 

YÜKSEK VASIFLI

Batıray Linyitleri
! KOKU ve GAZ YAYMAZ, PİSLİK YAPMAZ, YANMASI KOLAY, 

SOĞUK BİR HAVADA SICAK BİR YUVADA
BATIRAY LİNYİTLERİ hep bir

siparişleriniz derhal kabul edilir.

! ADRES : İskele Yolcu Salonu- Gemlik - Tel.: 354 Ev: 46i
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8 GÜÇLÜLER ve GÜÇSÜZLER
8 d-Za
O - ■ - — ■ ■ ■O g

«Ben insanları herşeyden önce güçlü ve ’z.aytf’ 
g diye ayırırım, yani ya egemen olmak İçin doğmuş o* 
g lanlar.» (Nietzsche)
o
g Ünlü düşünür insanları böyle ayırıyor.Güçlüler 
o ve zayıflar... o

, İnsanları değerlendirmek çok çeşitli olabilir.Bu 
g durum değerlendirme yapanlara göre de değişebilir. 
g Ama değişmiyen ortak yön NİETZSCHE ’nin de be- 
g lirtti ği gibi güçlü veya zayıf olmadır. 
o

Kişi hakkında yargıya varırken elimizdeki ölçek 
o ne olmalıdır? Toplumun iyi veya kötü diye verdik- 
o leri yargılar acaba hangi temele dayanmaktadır? 
g Bu sorun incelendiğinde kişinin toplumca yargısı ge- 
g neilikle sessiz,kimsenin işine karışmama,efendi v.b 
o olması hali iyi olarak,tersi davranışları ise kötü o- 
o larak değerlendirilmektedir. o

Aslında iyi veya kötü değer yargılah davranış* 
g lara göre değil eylemlere göre verilmelidir. Toplu- 
g mun ilerleme ve çağdaşlaşması için, insanlık için 
8 kişin inyaptığı her eylem iyinin karşıllğı tersi 
o ise kötünün karşılığı olmalıdır. 
o 
g Güçlü insan toplumunu düşünen insandır. Top- 
g lumu oluşturan bireylerin mutlu olmasını, onların 
g insanca yaşamasını sağlamak için çalışan kişidir. 
o Bu yolda verdiği uğraşta hiçbir kişinin veya kuru- 
g mun düdüğünü öttürerek bir mevki kazanan sonra 
g velinimeti olanların peşi sıra elpençe olup, onların 
g ağzından borazan çalan kişiler değildir güçlü insan. 
g Bu kişiler hizmet etmek, boyun eğmek için yara- 
o tılmışlardır. Yapıları ve çıkarları zaten bunu ger
il ektirmektedir. Bunlar çaldıkları borazanı yine ken- 
g dileri dinlerler. Ama üflemekten sesleri kısılınca bir- 
g de çevrelerine bakarkl kimseler yok. Bu kez etra- 
g fa çamur atmağa, bozgunculuk çıkarmağa başlarlar. 
o

Eğer çevrelerine birkaç dalkavuk toplayabilir- 
ö lerse kendilerini kahraman sanırlar. Velinimetle- 
o rinden cülûs beklerler. Çohu kezde bunu elde e- 
Q derler. o o 
g Devir ve zaman anlarındır. Ama gün gelir de- 
g vir ve zaman tersine dönerse bukez^ bunlar yine 
g zamana uymasını bilirler. o

Ye (Turhan Selçuk'un ABDÜLCANBAZ’ ındakl) 
o Gözlüklü Samilsr her dönemde kendilerine bir yer 
g bulurlar. 
» 
g Çünkl bunlar şerefsizliği şeref soyanlardır, 
n 
g Çünkl bunlar toplumun değil kendinin çıkarını 
3 gözetenlerdir.

Çünkl bunlar kendilerinin değil velinimetleri- 
o nln adamlarıdır. o ö

Ne mutlu güçlü insan olabilenlere, 
o e

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ö • o o u 0 o o o o o

o
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Naylon Anbalâjlar için 
Ankara’ya Heyet gitti

Bir süre önce Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı 
ve Ticaret Bakanlığınca sağ 
lığa zararlı görülmesi nede
ni ile gıda maddelerinin nay 
lon ambalajlamayı yasakla
ması ve Anadolu'ya ilçemiz
den satılan bazı firmaların 
mallarının toplatılması üze
rine konu Gemlik Ticaret 

• Odasınca ele alınarak görü 
şülmüş ve Tevfik Solaksu- 
başı Başkanlığında bir he
yet Ankara’ya giderek ka
nunun sağlamış olduğu özel 
izinden yararlanmak isten 
diğini Gemlik’li tüccarlar a 
dma bildirmişlerdir.

Bu heyete Gemlik’li Ti 
caret Odası üyeleri Tevfik 
Solaksubaşı, İsmail Şirin, 
Osman Çil ve Erdoğan Ba- 
rutçuoğlu katılmışrır.

Zeytin ve Z. yağı 
eteketleri
Nişan, Düğün 
davetiyeleri
Fatura, Mektupluk, 
Zart çeşitleri
Kartvizit, 
Kartadres vs.
Bil’umum Baskı işleri
niz İstenilen şekil ve 
Renkte yapılır

______ QOl

Matbaası
ALÎ ŞÎRÎN PASAJI

® 797 -Gemlik
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| şiir köşesi• ————- . ----
o o
o İnsanoğlu Bir Hoştur 
O
g Herkes kendine büyüklük verir:.
8 Şu değ!en ben yerenim dercesine'
o Herkes heyetim ümide bağlar.
o Bilgiçlik süsü vererek' söz de dercesine.
o Her şeyi ben bilirim der.
g Kelem tüter, şeirim der.
g Cetvel bulur, mimenm der.
Ş Beş kelem küllenir, politikecı olur.
o Bende ez değilim he!.
o Zekiyim derim, esılim derim, Şeirim derim Kendi kendime 
g Zeki olmak.lz bırakmakla olur, düşünemem.
g İz bırekecek eserim yok, bunu bilemem.
g Topluma bir ketre hizmetim mi ver; güvenemem.
g Şair isem, şiîrde yerim nerde?
o Bülbül cıvıltılarını bestelemek, şairlik değil.
o Güzeli rutuşlamak, o da hiç...
S Yaşadığım bütünü yükseltmek için kaldıraç olabili 
• muyum.
8 Milli duygularla, inşam hislerimi dile getirebiliyor
g Vatanım için, fikrim için malıma,, canımı verebiliyor 
g muyum?
2 Demek palavra,., 
o Tutturmuşuk bir ümit, boşuna bir bekleyiş.
3 Çocuksak, çelik değnek oynarız akşama kadar.
8 Büyükisek dedi kodu yaparız.
8 Elimiz boş, gönlümüz sarkoş.hayat, bonboş buluruz.
g Bağlarız çürük iple koskoca ömrü..
g Bekleriz, devamlı hayat gülecek diye..
g Sen güldürmedin onu. sana gülecek neye?
8 İSMAİL BAYRAKTAR
O gO ---------- - - ■o o o
8 Sen yoksun diye 
O o
8 Gece gündüz durmadan içiyorum
8 Sen yoksun diye,
g Senile birlikte açardı çiçekler,
g Seninle birlikte öterdi kuşlar, serçeler

8 44 44 44g w W vv
g Seninle birlikte canlanırdı bayat
g Ama şimdi sen yoksun
g Herşey ölü gibi sessiz
8 Benim için de hayat yok, olamazda
8 Sen olmadıktan sonrao
8 W
g İnan. Şimdi yaşamak benim için bir işkence
g Çekilmez bir hayatla başbaşayım
g Şimdi bana arkadaş olan
g İçki kadehleri ve sigara dumanlan 
o 
o 44 44 44o W w Wo
g Bıktım bu kahredici hayattan
g Ke olursun gel

Gelde yine eski neş.emi bulayım 
Yalnız seninle birlikte başbaşa olayım.

8 Erdoğan GENÇAY
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Belediye Reis Adaylarını Tanılıyoruz

İbrahim AKIT
Haylon Anbalâjı 
Serbest Bırakıldı 
Geçtiğimiz hafta içinde 

Sağlık Bakanlığı emri ile 
I Gıda maddeleri üzerine
Naylon Torba ambalajı ya- 

f saklanmasını kaldırmak için 
i Ankara'ya giden ve bu ya- 
uıbmayıkaldırtıp, gerek
li mûsadeyi alan heyet dön
müş olup Sağlık Bakanlığın
dan alınan yazılı emri İsmail

I $rin elden getirerek dün 
, »b<m Ticaret Odası yetki
lerine teslim etmiştir. Ti
caret odasında bu emri teksiı 
ederek bütün ilgili tüccar 
hra dağıtmıştır.Müsaade em 
rini alan tüccarlar bu gün
den itibaren Anadolu’ya ye 
tiden mal sevketmeğe baş 
taamlardır.

UMANDAN Kereste Savkiatı
. Limanımızdan bu gün

den itibaren KAR şilebi ile 
Buludan Kereste sevkıyatı 
taramıştır.

Mısır’a giden kereste ihtiyacı 
Kolu ve havalisinden karşı* 

llamp Limanımızdan sevk e- 
! dilecek tir.

I32S yılında Gemlik’te 
doğdu ilk tahsilini muhace 
ret dolaysiyle Gemlik ve Is 
tanbulda yaptı. 5 senede 
zamanın özel hocalarında 
Arabi dersi gördü 42 sene 
muhtelif Vilayet ve ilçeler 
de inşaat ve Askeri Kolor 
dulann müteahhitliginiyaptı 
Müteahhitlik devresinde ço 
ğu Belediye ve şehircilik 
inşaatları tahaüdünde bulun 
du . Üç senedir de 11 
cemizde B.P servisi ben 
zin ve yıkama yağlama sa 
hibi ve İzmir çam altı tuz 
1 arının Jda Gemlik ve Hava 
lisi bayisidir. Evli 4 çocuk 
sahibidir.

Gemlik Boru Sanayii Fabrikası Yapımı Başladı
Gemlik Boru Sanayii 

Fabrikası Tuzla Çifliğinde 
ki 600 dönümlük arazisine 
inşaata geçtiğimiz hafta baş 
lamıştır

inşaatın sorumlu Yük. 
Mühendisi Ziya Günay ile 
yaptığımız görüşmede. Fab

İnan TAMER

rikanm bir hafta içinde te 
mel atma törenini takiben 
fabrika ana binası inşaatı 
başlıyacakttr.

Fabrika binasının te 
mel yapısı çelik kontrkisi 
yon dan oluşmuşolup bü 
tün her şeyi burada yapı

1936 yılında Ğemlikte 
duğdu. İlk ve orta tahsilini 
ilçemizde tamamlıyarak 
Bursa Erkek Lisesinden ter 
ki tahsil etti. CHP. Gem 
lik ilçe teşkilatının çeşitli 
kademelerinde çalıştı Çeşit 
lı hayır ve spor cemiyetle 
rinde idareciliklerinde bu 
lundu. Halen CHP Gemlik 
ÎJç: yön t m kurulu sekre 
ter üyesidir. 1961 yılından 
beri Belediye Meclis üyesi 
dir. Kafoğlu Fabrikasının 
muhasebeciliğini yapmakta 
dır. Bir öğretmenle evli o* 
lup çocuğu yoktnr.

iyi kalpliliği, dürüst ve 
açık sözlülüğü ile temayüz 
etmiştir.

lacaktır.
Mayıs ayında da ma 

kinaların montajına başla 
nacağı tahmin edilmektedir. 
Şimdilik, hizmet binası haf 
riyatı ile işçilerin hizmet 
binası inşaatı bitmiştir.

Bağımsız

Sahabettin GANTAY
1329 yılında Orhangazi 

nin Reşadiye köyünde doğ 
du. İlk, Orta ve Liseyi As 
keri okullarda okuyarak 1933 
yılında Harpokulundan. 

mezun olup, Anadolunun 
bir çok kaza ve vilayetleri 
nde Jandarma Kumandan 
lıkları yaptıktan sonra 1960 
yılında Burdur Vilayet Jan 
darma Kumandanı iken Mil 
li Birlik gurubunca Emekli 
ye sevk edildi.

1960 yılı sonun’da mem 
leketi olan Gemlik’e gelerek 
Sunğipek Müessesi Sivil Sa 
vunma uzmanı olarak gö
rev yaptıktan sonra 1971 yı 
lında arzusu ile ayrıldı.

Gemlik’e geldikten son 
ra kurduğu Lise ;Yaptırma 
Derneği ile arkadaşlarının 
da çalışması ile Lise bina 
sini yaptırıp Liseyi açmaya 
muvaffak oldu. Halen Lise 
Koruma Derneği başkanlığı 
yapmaktadır.

Mahalli seç-imlede Müs 
takil olarak memleketine biz 
met için Belediye Reisliğine 
adaylığını kovmuştur. Ev 
lidir 6 çocuk babasıdır.

önümüzdeki hafta öbür adayları ’• 
tcnıtoccğn
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o
Gençlik ve Sorumluluk 

ad- i a C <• fi J’
O 
©

Değişen bir dünyada yaşıyoruz.Hergüo değişen,ileriye doğ ® 
ru gelişen bir dünyada... O

O
Her geri kalmış veya kalkınmakta olan ulusların bir özle q 

mi bir tutkusu vardır. Gelişmek, kalkınmak. Tüm çabalar 
<faha iyi bir yaşama kavuşmak içindir. Bu arzulanan yaşamda & 
bireyleri insanca yaşatmaktır. ©

O
İşte özlemi duyulan yaşama kavuşmanın yallarından en ö- ® 

nemlisi Gençliğe ve Gençlik sorunlarına eğilmektir. O
_ . , O
Bu günün gençliği tüm d’ûıyain rahatsızdır, birçok konular- O 

da özgürlük, hak istcmckedirler. Bunu kazanmak içinde tüm o 
dinamiklikleriyle çalışmaktadırlar. 3

°
Son günlerde Yunanistan da yakından izlediğimiz olaylar bu- © 

nun kanttı (ispat') dır. Gençler özgürlük istiyorlar olanlarda, i) 
gençler haklarını istiyorlar üniversitede, gençler sorumluluk is- y 
tiyo lar hor yerde. g

Büyük önderler her zaman gençliğe inanır, gençliğe güve- O 
nir. Gençliğe gürenmiyen toplamların yok olacağını bilirler.

Atatürk her zaman gençliğe güve içini "Ly Türk Gençliği; ® 

birinci ödevin Türk Cumhuriyetini, Türk Bağımsızlığım korumak 
ve kurtarmaktır.” diyerek belirtir; bu inancını pekiştirirdi. O

Son yıllarda değişen dünyamızda gençlik sorunlarına eğilim- J 
de arttı. Cnların sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları çözümlen- ® 
mektedir. O

O
Ülkemizde gerç’erde 13 yaş konusu artık Snem kazanmıştır. » 

Tüm ilericiler çağdaş bir hak olan 18 yaş sorumluluğunda birleş- g 
muktedirler. 18 yaş sorumluluk duygusuna geliştirmek, bağımsız 

yapabilmelerini, daha özgür olmalarını, güven duygularının O 
gelişmesini tof/jm içinde görev alabilmelerini, bunlara bağlı o- © 
larak sağl.klı ve sağlam bir vatandaş olmalarını sağlıyan bir çağ- © 
dır. ®O

Eslenme yaşının erkeklerde 17, kızlarda 15, (anne babanın O 
izniyle) rüşt yaşının 18 yaş, yapmış olduğu bir suçtan dolayı o 
ceza görme yaşının 18 olduğu ülkemizde oy verme vaşmın 21 o 
elması gençliğe güvenmenizden başka ne olabilir? Oysa çağdaş ® 
yaşam n benimsenmesi, kütle ile haberleşmenin ve iletim araçla- ® 
rrn.-n genişlemesi ile, gençler, artık eskiye göre çok daha erken O 
olgunlaşmaktadırlar. Ve oy verme olgunluğuna daha erken eriş- o 
inektedirler. £

-n 1 I I I I o
bunumuzun uygar ulusları bu sorunu çözümlemişlemişlerdir. O 

A.B.D. Batı Almanya, İngiltere-İrlanda, S.S.C.B. Kanada, İtalya © 
v.b... bu sorunu çözümlemiş e oy verme yaşını 18 ve indirmiştir o 

O
Madem ki uygar olmak için çabalıyoruz. Çağdaşlaşmak is- ğ 

tiyoruz. q halde oy verme konusunda yaşı 18 e indirmeliyiz. O 
Bu artık çağdaşlaşmanın gereğidir. <j

O
Çoğın gerisinde kalmak yok olmaktır.

O
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Liseden 
Haberer

5 Aralık 1973 Çarşam
ba günü saat 14.CO de Lise 
de Veli toplantısı yapılacak
tır. Bu toplantıya bütün öğ
retmenler de katılacaklar
dır. Veliler öğretmenlerden 
şimdiye kadar öğrencilerin 
almış olduğu notları öğre
neceklerdir. Bunun için her 
veli toplantıya gelmeden ön 
ce öğrencisinin derslerine gi
ren öğretmetmenlerin isim* 
Jerini öğrenmesi gerekmek- 
mektedir.

Veli toplantısından ön
ce Lise son sınıf öğrencile
ri arasında bilgi yarışması 
düzenlenmiştir. Bu yarışma
da başarı gösteren ekibe 
armağanlar verilecektir.

Yarışmaya bütün öğret
menler ve. Veliler davet e- 
dilmişlerdir.

Lise Koruma Derneği 
ile Okul Aile Birliği Genel 
Kurul toplantıları yapılmış
tır. Okul Aile Birliği Baş
kanlığına geçen devrenin 
başarılı başkanı Faika Gür
pınar seçilmiştir. Tebrik ed
er başarılar dileriz.

Geçen devre bütçesi 155 
bini bulan Koruma Derne
ğinin yönetim kurulu üyele
ri belli olmuş fakat henüz 
aralarında işbölümü yapıl
mamıştır.

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN İLAN

Dosya No : 1973/448
Davacı İbrahim Doğan Varisleri Hatice Doğan Sü- 

ieman Doğan Nuri Doğan Nam iye Karaata Emine Do
ğan Vs. Vekilleri Avukat A. Sami Öztin tarafından Da
valılar Hâzineye İzafeten Gemlik Mal Müdürlüğü ve köy 
Hükmü Şahsiyetine İzafeten Narh köyü Muhtarlığı a- 
leyhine karne eylediği tescil davasında Narh köyünün 
eski Narh mevkiinde Şarken Halit Ağa Şimalen Osman 
Oğlu Hüseyin Veresesi Garken Mehmet Oğlu Haşan Ce- 
nuben Deniz ile Çevrili Zeytinliğin Muris İbrahim Doğan 
Varisleri adına Müştereken ve Müteselsilen Tapuya Ve
raset ilamı gereğince leşçilini istemiş olmala Bu gayri
menkul üzeride Başkaca Hak iddia edenler varsa Üç ay 
içersinde Mahkrmizin 1973/448 Sayılı Dosyasına evrakı 
müabiteicri ile müracatları ilan olunur.

Tertip Komitesinin 
2. Kararı Gemlik Saha

sı yetersiz
Geçtiğimiz günlerde B. 

Bölge Başkanı Osman Ak
lanın Başkanlığında topla
nan Birinci Amatör Küme 
Tertip komitesi Gemlik sa
hasının lig maçlarına oyna
nacak kabasite’de olmadı
ğını 2 ci bir karar ile açıkladı

Gemlik Sümer Spor yö
neticilerinin müracaat etmesi 
üzere sahayı gezen tertip ko 
m itesi üyeleri zeminin çok 
güzel olması, yanlız sporcu 
ve hakem soyunma odaların
da duşların ve tuvaletlerin 
olmaması nedeniyle maç
ların ikinci devre Gemlik 
sahasında oynatamıyacakla- 
nnı belirtmişlerdir. Tertip 
komitesinin bu kararı ilçe
mizde üzüntü yaratmıştır.
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| şiir köşesi i
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(Bu şiir Atayı anma töreninde bazı nrsrafan seesv ed—e< J 
o istenince okunmamıştır.) o o •

Atatürk’ten Son Mektup
O a Varlık 609 »
O
3 Siz beni hâlâ anlıyamadınız

o Ve amlıyamayacaksınız çağlarcada. £
O Hep tutturmuş ’ Yıl 1919 mayısın 19 u” diyorsunuz
O *
o Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övüyorsunuz
O Mustafa Kemal’i anlamak bu değil
2 Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil 
o 
© Bırakın o altın yaprağı artık 
§ Bırakın rahat etsin anılarla şehitler
o Siz- bana neler yaptınız ondan haber verin 
o Hakkından gelebildinizmi yokluğun sefaletin
o Mustafa Kemal’i anlamak yerinde saymak değil 
o Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil ’
° • 
© Bana muştular getirin bir daha 
© Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan
o Kuru söz değil iş istiyorum sîzlerden anladınız mı

Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı
§ Mustafa Kemal’i anlamak avunmak değil 
o Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil 
o
3 Hâlâ o acıklı ağıtlar dudaklarımızda
3 Hâlâ oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz

© Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın
o Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların
o Mustafa Kemal’i anlamak göz boyamak değil
© Muştala Kemal ülküsü sadece söz değil.
O i
o Beni seviyorsanız ve anlıyorsanız
o Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil
o i
o Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar
ö Ancak böylece aydınlanır o sonsuz karanlılar
o Mustafa Kemal’i anlamak ağlamak değil • i
3 Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

o ‘ Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü
® Görüyorumki hâlâ aynı yerdesiniz hiç ilerlememiş 

Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek dururken
3 Hani köylerde ışık, haki bolluk’ hani kaygısız günler

o Muslafa Kemal’i anlamak işitmek değil
o Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil 
o
o Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla 
o Bilime, sanat’a varılmaz rezil dalkavuklarla 
o Bu canım bu vatan sizden çalışmak ister 

Paydos öğünmeye, raydos avunmaya, yeter yeter
3 Muştala Kemal’i anlamak aldatmak değil
3 Muştala Kemal ülküsü sadece söz değil 
g HAL M YağcıoĞİa
o , •
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ZAYİ
16 AS 494 NOLU PLAKAMI KAYBETTıM

YENİSİNİ ALACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ 
YOKTUR.

HAŞAN FİLİZ

ZAYİ
Sosyal Sigortalardan Ailem ve Çocuklarım için ataş* 

olduğum 69999 Nolu Sağlık karnemi kaybettim.YemsJ 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.

RÜKİŞ KAPAR ORHAN KAPAR
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nooi Bankasının Uğura
Ew<| x®nan içinde, saman kalbur içinde 
Bir&tikanlt varmış bir İlçenin köyünde

Bildiğimiz köylerden; derenin kıyısında
Kuzu» Koyun otlarmış yemyeşil merasında

Btrkes kendi halinde tarlasını sürermiş 
i Tanrı yıllardan beri kısmetlerini vermiş 

Delikanlının adı Süleman Dağdeviren 
Boyu fidan gİbimiş şaşırırmış her gören

Butüngün çalışırmış» durmadan, dinlenmeden^
Yardımcıymış herkese» ne geliyorsa elden

Köy kızları içinde sevmeyen yokmuş onu
Sabah akşam çeşmede beklerlermiş yolunu.

Bakmazmış hiç birine kaldırışta başını 
İçine akıtırmış gözlerinin yaşını.

Onun sevdiği ayşe» köy zengini Memişin
Bir tanecik kızıymış. "sonu yok bu gidişin'* 

Diyerek taş basarmış, kanayan yarasına 
Açamazmış derdini ihtiyar anasına.

Çünkü Memiş çok zengin, hem de köyün ağası
Süfeymansa çok fakir yokki Başlık parası

Böyle seneler, yirmiye gelmiş yaşı
Günden güne büyümüş bu sevdanın ateşi

Bir gün garip anası gitmiş zengin Memişe
"Dünür olalım" demiş. Memiş şaşmış bu işe.

Onbinlira istemiş yalnız başlık parası
On tane de bilezik, bu da ayrı, cabası

Nerden bulsun Süleyman, yok satacak tarlası 
| Bu sevda öldürecek” yok bu işin olası” 
Yüreğini sevdanın ateşinde eritti 

l Sonunda terkeyledi köyünü, çekip gitti
Tam iki yıl çalıştı, bir güncük dinlenmeden
Bu kadar dayanırdı, böyle işe bir beden. 

Sonunda dört bin lira biriktirdi Süleyman 
Tütüyordu Ayşesi burnunda duman duman

Boşuna uzun zaman gurbet ellerde gezdi
Biliyordu bu Para hiç bir şeye yetmezdi

Yatırdı parasını Ziraat bankasına
Köyüne dönüp geldi, bakmadan arkasına

Ayşesi daha güzel, daha şirin olmuştu 
Ne yazık ki bu sevda Selaymana bir düş*tü

Aradan zaman geçti sevda yine o sevda 
Süleymanın gönlünde büyüdü koca bir dağ

Ümidinin bittiği fırtınalı bir gündü
Evlerinin önünde bir araba göründü

Delikanlı koşarak açtı kapıyı hemen
Bildik biri değildi konuk olarak gelen

Buyur etti evine bu konuğu Süleyman
Duracak diye korktu yüreği heyecandan 

Adam söze başladı — dedi — Adın Süleyman 
Soyadın Dağdeviren, Ziraat Bankasından

Sana Müjde getirdim, hemde yüzbinlik müjde
Ve bir kâğıt uzatt; inanmazsan bak işte.

Adın yazılı burada, karşıda da parası
Bu işe şaşıp kaldı Süleymanın anası

İkramiye çıkmıştı Ziraat bankasından
Ne desin bilmiyordu bizim garip Süleyman 

Konuk ile Süleyman bindiler arabaya 
Ve başladı yolculuk, gittiler kasabaya

Hekes sofindi amma, en çok sevinen Ayşe
Haber ulaştı çoktan, köy zengini Memişe 

Döndü ertesi günü Sülaymanctk köyüne 
Köy meydanı benzedi o gün sanki düğüne

Bu öyküyü anlatan, erenler böyle demiş
Yüzbinlik bir damada kavuştt bizim Memiş 

Yetişir vatandaşın Bankalar imdadına 
Ayşe ila Süleyman ermişler muradına

Atmayın paranızı sandığın arkasına
Hemen gidip yatırın Ziraat Bankasına

Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği Satış Memurluğundan 
İLÂN

DOSYA NO : 1973/7

Davacılar İbrahim Aydın ve Necati Aydın Vekilleri Avukat Nezik Dimili ve 
Teoman Ekim Tarafından Davalı Haşan Yoldaş Vekili Avukat Fehmi Karacau al
eyhine ikame olunan izaleyi şuu davasının yapılan açık duruşması sonunda gayri- 
menkullerin satılarak hisselerin taksimine karar verilmekle Sulh Hukuk Hakimliğin* 
den verilen 28.5.1973 gün ve 1972/165 Esas 1973/70 Sayılı Karar kesinleşmekle 
Davacılar vekili tarafından satış istendiğinden.

1- Gemlik Hisar Mahallesi Küçük Çiftlik mevkiinde kain Tapunun 18.5.1972 
tarih pafta 50 ada 522 Parsel 3 de kayıtlı 8909 metre kare miktarında 26727.00 
lira değerindeki tarlanın.

2« Gemlik Hisar Mahallesi Küçük Çiftlik Mevkiinde kain tapunun 18.5.1972 
Tarih Pafta 50 Parsel 13 Ada 524 de kayıtlı 5761 Metre kare miktarında 8641.50 
lira değerindeki tarlanın satışı yapılacaktır.

İMAR DURUMU : Gemlik Belediye Başkanlığının 25.5.1973 tarih Fen işleri 
19 sayılı yazısında gayrimenkullerin Belediye hudutları içersinde olup Halen imar 
planı dışında kalmakta olduğu Mevcut Talimatname hükümlerine göre imar planı dışında 
kalan ve Belediye hudutları içersinde kalan arazilerin ifraz işleminin yapılabilmesi 
için 5000 metre kareden az olması gerektiğinin bildirildiği görülmüştür.

Satış Şartları;
1— Satış 28.12 1973 Cuma gücü saat II den 11.15 şe kadar birinci gayrimen

kul şaat 11.30 dan 11.45 şe kadar 2 ci gayrimenkul Gemlik Belediye Müz. galon
unda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 
75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın tahhüdü ba
ki kalmak şartiyle 7.1.1974 Pazartesi günü saat II.15 birinci gayrimenkul saat 11.30 
11.45 gayrimenkul aynı yerde ikinci artırmağa çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüc- 
hanh alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana 
ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %l0 u nisbelinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı idtediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verile
bilir. Bellâ.liye resmi, ihale pulu, tapu hare ve marafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 4- bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve îfrâz Ka
nununun 133. m ıddesi gereğince ihale feskedilir. iki ihale arasındaki farktan %I0 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak vc hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5— . .Şartname, ilân tarihinden itibrren herkezin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1673,7 sayılı dosya numarasiyle memur
luğumuza başvurmaları ilân olunur.

(tc. tf. K. 126)
(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Gemlik Narlı Köyü Turizm ve Kalkındırma Derneği 1973 Tüzüğü
Geçen Sayının devamı

Torlantı geri bırakıldığı taktirde, üyeler ikinci toplantı tarihinden en az beş gün 
önceden geri bırakılma sebepleriyle toplantının gününü saatini yeri ve gündemi ga
zete ilân edilerek yeniden çağırılır, ve durum mahalli mülki amirine yazı ile bildiri
lir. Genel kurul toplantısını birden fazla geri bırakılması caiz deildir.

Madde 13- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka 
bir yerde yapılmaz.

Madde 14- Genel kurul müzakeresi. Genel kurul gündeme giren maddeler müza
kere olunur. Ancak mevcut üyelerin 1/20 si tarafından gündeme dahil edilin is
tenen konular dahil edilerek müzakere olunur. Karar mevcut üyelerin çoğunluğu ile 
alınır her üyenin bir oy hakkı vardır fahri üyeler oy kullanama*. Genel kurul baş
kanı veya başkan Vekili açar. ToPlantımn ekseriyetin anlaşılması için yoklama ya
pılır yoklamadan sonra üyelrr arasında bir divan başkanı bir başkan vekili ve yete- (i 
ri kadar hatip seçilir. Genel kurul kararlan başkanlık divanı tarafından imzalana , । 
rak saklanır.

Devamı Sayfiı 4 te
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Gemlik Narlı Köyü Turizm ve Kalkındırma
Derneği 1973 Tüzüğü

Sayfa 3 ten devam
Madde 15- Genel kurul kararlarının üyelere duyurul

ması kararlar merkez binasının' bir yerine asılır.
Madde 16> Yönetim kurulu. Genel kurul tarafından 

en az II asil ve yedek olmak üzere gizli oyla seçilir. 
Ayrıca köy muhtarı ve okuldan iki öğretmende tabii üye 
olarak yönetim kuruluna girerler. Bu suretle teşekkül c- 
den yönetim kurulu aralarında muhtar ve öğretmenler 
hariç başkan ve başkan yardımcısı genel sekreter, mu* 
asip ve veznedarı gizli oyla seçerler.

Madde 17- Yönetim kurul. Yönetim kurulu enaz 15 
günde bir toplanır, birbiıini takip eden üç toplantıya 
ma: e etsiz gelmeyen yönetim kurulu üyesine son bir defa 
gelmesi ihtar edilir. Yine gelmediği taktirde yedeklerden 
birinci sırada olanı alınır yönetim kutulu. Bü tüzükte 

, yazılı şartlar dahilinde görev yapar ve heyete karşı so
rumludur. Derneğin günlük işlerin normal yürütülmesi 
amacı ile kendi sorumluluğu altında müdür ve tnuhase? 
beci tayin'eder. Gayesiyle ilgili yarışmalar forklör göste
rişleri Ve festivaller tertip etmek gibi benzeri işler yapar 
veya yaptırır. Yönetim kurulu mutat ve fevkalade top- ■ 
lantılar için tüzükteki şartlar mevcut olduğu taktirde 
genel kutulu toplantıya davet etmek sorumluluğundadır 
derneğin hukiki ve mali işlerde ve üçüncü şahıslara mev* 
cut olacak münasebetlerde idare meclisini temsilim paşkan 
yetkilidir.

Madçlo 18- Haysiyet divanı.
Genel kurul tarafında 5 asil ve 3 yedek olmak üzere 
gizli oyla seçilir. Vazifesi: Yönetim kurulu ve genel ku
rulun sevkettiği olay ve işleri tahkik ve tetkik ve üyeler 
hakkında ibtar, tevbih, muvakkaten ihraç ve tamamen 
ihraç cezalarını vermektir.

Madde 19- Murakkabe divanı. 3 asil ve 3 yedek üye 
genel kurula tarafından gizli oyla seçilir. Vazifesi : Her 
zaman yönetim kurulunun hesap ve muamelelerini tet
kik ve aksak gördüğü noksanları yönetim kuruluna bil
dirmektir. Murakkabe heyetinin yönetim kurulu tarafın
dan aksaklıkları temin edilmediğini gördüğü zaman ge- 
kurul fevkelade toplantıya davet edilir.

Madde 20- Derneğin gelirleri.
a- Üye aidatı asil üyelerden ayda 50 krş. dan 1200 lira
ya kadar alınır.
b- Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsait ere, konser, 
spor müsabakası ve konferanslardan ve temizlik işlerin* 
snğlana gelirleri.
c- Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri, 
e- Bağış ve yardımlar.

Madde 21- Dernekler aşağıdaki defterleri tutarlar. 
A» Üye kayıt defteri. B- Karar defteri C- Gelir ve giden 
evrak defteri. Ç« Gelen vc giden evrak defteri. D- Bütçe 
kesin hesap ve blanço defteri.

Madde 22- Ana tüzüğün değiştirilmesi, a- Mutat ve 
fevkalade genel kurul toplantısına mevcut üyenin 2/3 
çoğunluğu ile ana tüzükte değişiklik yapılır.

Madde 23- Derneğin feshi. A- Dernek genel kurulu her 
zaman derneğin feshine karar verebilir feshe karar verebil 
inek için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip 
olan' üyelerin en az 2/3 sinin toplantıya katılması şart
tır. Bu suretle çoğunluk elde edilmezse ikinci defa top
lanmak için' 'lüğün ilgili maddesine göre üyeler çağrılır.

$ T. C. ZİRAAT BANKASI’nm
Yılsonu Çekilişine Ait 20 Milyon Liralık 

İkramiye Plânıdır.
T. C. Ziraat Bankasının 4 NİSAN 1974 tarihinde yapılacak olan 

20 MİLYON liralık müstesna çekilişe ait son para yatırma tarihi 31 ARALIK 
1973 olarak tesbit edilmiştir.

Kıymetli mudilerimizin birikmiş paralarını 31 ARALIK 1973 tari- m 
hine kadar Bankamıza yatırmalarını rica eder,kendilerine bol şanslar- 
dileriz,

DAĞITILACAK İKRAMİYE PLANI

adet Nev’i ve Miktarı Tutarı

ZAYİ

60 100.000.— 6.000.000- r-r-

150 25.000.— 3.750.000 -
1700 1.000.- 1.700.000—
4000 (Tofıvll) 500.— 2-000-000— S
3000 5oo- 1 ■500-000.— W

50500 1oo- 5-o5o-ooo.- M

59410 20 OOO OOO M
A

Vadeli her 100. Liraya ve Vadesiz her 200. Liraya 1 kur’a i 4Hİ

numarası verilir.
T.C. ZİRAAT BANKASI US-J

GEMLİK ŞUBESİ M

DOĞAN SİGORTADAN ALDIĞIM 4I8II NOLÜ HAYAT 
SİGORTASI POLİÇESİNİ ZAYİ ETTlM.HÜKÜMSÜZ- 
DÜR.

AHMET ÖZER

Adı ve Soyadı
DERNEĞİN KURUCU MÜTEŞEBBÜS HEYETİ

İka-Ad.Baba adı Tebası Doğumu Mesleği

1- Cemil ÇELEBİ Ahmet T.C. 1920 Bakkal Narlı
2- Mustafa ŞİMŞEK Halil » 1934 Çiftçi »
3- Kadir DOĞAN Hakkı 194S * *
4- Abdi KAPTAN Hamza » 1947 a »
5- Dursun BOŞALT Hüsnü » 1934 • a
6- İsmail YALÇIN Zekeriya > 1920 » »
7- Mustafa YETİM Mehmet » 1946 * »
S- Hüsamettin. ÜNAL İsmail » 1953 ■ >
9- İbrahim ÇAKMAK Süleyman * 1942 Memur GEMLİK

10- Niyazi ÇINAR Mustafa » 1942 • »
11- Hüsamettin ÖZDEMİR Hüşeyin ■ 1927 Müstahsil Narlı

Yusuf ÇETİN Kadir a Marangoz a
13- Selam! ÖZDEMİR Davut • 1940 Müstahsil •
14- Nuri ÇAYDAR Haşan • 1930 Balıkçı a
15* Sami ÖZ DEM İR Davut • 1936 Şoför . a
16- Adil ÇIVIR Mahmut a 1340 Kahveci a
17- İsmail BAŞARAN Mehmet « 1948 Usta a

>
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