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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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I Kurslara 136 Kişi Katıldı
OKUMU YAZMA

, SEFERBERLİĞİ BAŞLA1ILDI
t Atatürk ün doğumu

nun 100 Yıldönümü ne
deniyle ilçemizde okuma 
pana seferberliği başla

tıldı.

| 11 Eylül İlkokulu ve 
127 Mayıs İlkokulunda açı 
1 lan Okuma yazma kursla 

nnda yapılan törende, se 
Ifuberliği başlatan Gemlik 

Kaymakamı Emir Hüseyin
J Köseoğlu, Atatürk’ün 100. 

Oeğum yılında okuma yaz

İma seferberliğinin başlatıl 
masının anlamlı olduğunu 
bildirerek şunları söyledi:

'-Bugün ülkemizde 
I milyonlarca kişi okuma 

yazma bilmemektedir. E un 
lann başında da kadınlar 
gelmektedir. Kurslara siz- 

İlerin gösterdiğiniz ilgi bi
li gururlandırır. Türk ana 
liri Atatürk’ün de belirttiği 

| gibi herkezden daha çok 
I kültürlü ve bilgili olmak 

zorundadır. Hepinizi kutla 
lun."

r Kanser

। Haftası

H Başladı

I Dünya Sağlık Örgü 
tince kabul edilen "Kan

■J3 ser Haftası'' başladı.
Gemlik Eğicim Araştır 

ma Sağlık Grubu Başkan 
Yardımcısı Uz. Dr. Burhan 

\ İleriye, yaptığı açıklamada 

Nisan ayının ilk haftası 
nın tüm dünyada 'Kan 
•er Haftası" olarak kabul 

•dildiğini belirtti ve şunları 
söyledi:

ı ! I '-Dünyada kanser 
। | hastalığı kesin tedavi edil

I memekle birlikte başlan 
| fiç döneminde teşhisi çok 

önemlidir. Kanser belirtisi
| Aydığımız vucudun her 

, I hangi bir yerinde ur ben
i Wya siğillerde büyüme ka 
I *nme ve renk değişikliği, 
I mn süren ağrılar, sık yİ 

. I aalenen kanamalar, sürek 
| lı ökrtrük hallerinde mut 

। tke doklara baş vurmalı
A.”

•r. Ilerlye'nin Kanser 
Is BgNi geniş yazısını 3.

4 **famtzda bulacaksınız.

Daha sonra söz alan 
Gemlik Milli Eğitim Mü
dürü Yıldız Şiretoğlu ka
dınların iyi bir anne ola
bilmek için okuma yazma 
yı bilmek zorunda olduğu 
nu bugüne kadar kaybe
dilen zamanın giderilebile 
ceğini belirterek" kısa bir 
sürede okuyan yazan an

168. Dönem Yedeksuboylor
Törenle Diplomalarını Aldılar
Gemlik Askeri Veteri 

ner Araştırma Enstitüsü ve 
Eğitim Merkezinde üç ay
lık eğitimlerini bitiren 89 
Veteriner Assubay, düzen 
lenen törenle diplomala
rını alarak kıtalarına dağıl 
dılar.

Askeri Hara'da düzen 
lenen törene Okul Komu
tanı Tuğgeneral Orhan ön 
cül, İlçe C. Savcısı Orhan 
Yeşilyurt. Emniyet Amiri 
Haşan özdemir, Veteriner 
Hek. Rıza Çelebi subay
lar ve öğrenciler katıldılar.

Törende konuşan As.

Gemlik Halk Kitaplığında 
18 Bin Kitap Bulunuyor

Halk Evi olarak kurulan 
daha sonra Kültür Bakan 
lığına devredilerek Halk 
Kütüphanesi olarak hizmet 
yapan Gemlik Halk Kitap 
lığında 18 bin yapıtın bu 
iunduğu açıklandı.

İlçe Halk Kitaplığı Mü 
dürü Necdet Elal, Kütüp
hanecilik Haftası nedeniy 
ie düzenlenen törende yap 
tığı konuşmada Kitaplık
ların tarihçesini anlattı ve 
ilçemizde bulunan kitaplar 
konusunda şunları söyle
di •

"-Evlere ödünç verme 
bölümünde 3738, yetişkin 
ler bölümünde 9376, ço
cuk bölümünde 1501, NA 
dir Eserler bölümünde 127 
sürekli yayınlar bölümün
de 3238 kitabımız bulun
maktadır. Bunların topla

neler olacaksınız" dedi.
İLK YAZI "ANA"
Konuşmalardan sonra 

ilk dersi veren kurs öğret 
meni Ahmet Bulut, Ana 
sözünün yazılıp okunma

sını kursiyerlere öğretti. Ay 
nı tören 27 Mayıs ilkoku 
lunda da düzenlendi.

Halk Eğitim Müdür

Vet. Arş. Ens ve Eğt. 
M erk Kam. Tuğgeneral Or 
han Öncül, Veteriner He
kimlere önemli görevler 
düştüğünü, bu nedenle 
başta Milli ekonomimize 
el uzatarak hayvan ve in
san sağlığına yardımcı ol 
malarını istedi.

Tuğgeneral Orhan Ön 

cül özetle şöyle konuştu: 
Sîzlerin göreviniz mil 

li ekonomiyi, sağlıklı ve 
düzgün beslenmeyi ayak
ta tûtmaktır. Veteriner He

mı 18 bin eder bu İlçe 
miz için yeterli değildir. 
Amacımız bu sayıyı ço
ğaltmak ve her köye bir 
kitaplık kurmaktır."

Bölgemizde 
Yılın İlk Yaş 
Sebze Dışsatımı 
Yapıldı

Antalya'dan getirtilen ve 
Gemlik Zirai Mücadele 
Grup şefliğince kontrolle
ri yapılan yaş sebzelerin 
ilk partisinin dışsatımı ya 
pildi.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre ; Alten Ko
nuk adlı bir şahıs tarafın 
dan ilk parti dışsatımı ya
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lüğünden aldığımız bilgi
lere göre İlçe merkezinde 
136 kursiyer üç okulda 
öğrenim görmektedir. Öte 
yandan Kurşunlu. Hayriye 
Gençali ve Kafirli köyle
rinde de okuma yazma 
kursları açılarak seferber
lik yaygınlaştırıldı.

kimleri resmi ve sivil ha 
- yatta görevlerini yapabil

meleri için Atatürk ilkele 
rinden ayrılmamak zorun
dadırlar. İçinde bulundu

ğumuz zorlukları ancak A 
tatürk ilkelerinden ayrılma 
yarak düzeltebiliriz. Kıtala 
rınızda fedakârlık ve fera 

gat örneği olun mesleğinizi
başarı ile sonuçlandırın/’

DİPLOMA TÖRENİ
Öğrenciler adına söz 

alan okul birincisi Vet.

Mal Müdürü
Recep Oltan 
Emekli Oldu

Altı yıldır iiçemiz Mal 
Müdürlük görevini örnek 
bir şekilde yürüten Recep 
Oltan emekli oldu.

Altı yıl önce ilçemiz 
deki görevine başlayan 
Oltan'ın emekli olması 
üzerine bu göreve geçici 
olarak Muh. Kont. Mem. 
İsmet Tarık getirildi.

Körfezi Köpek 
Balıkları Sardı

Son günlerde Gemlik 
Körfezini "Camgöz” adı 
verilen köpek balıklarının 
sardığı bildirildi.

S.S. Su Ürünleri Koo 
peratifi üyesi balıkçılar 
Körfezin kanal bölümünde 
Camgözlerin büyük sürü 
ler halinde dolaştıklarını ve 
tonlamasının ağlarına ta 
kıldığını bildirdiler.

Vergi Rekortmenleri Belli Oldu

ERDOĞAN ALEMDAR
7 MİLYON 931 BİN 
LİRA İLE ÖNDE

İlçemizde 1980 yılı 
gelir vergisi mükelleflerin 
ce verile beyannamelere 
göre en yüksek vergiyi 
Erdoğan Alemdar ödedi.

Vergi Dairesi yetkili 
lerinden aldığımız bilgilere 
göre en büyük vergiyi ö- 
deyenlerin ilk 15 i şunlar 
dır:

Asteğ. Nazif Aslan da 
yaptığı konuşmada, Ata
türk ilkelerinden ayrılmıya 
caklarını bildirerek ”Mik 
roblyolojik savaşların ça
ğımızda önem kazanması 
Veteriner Hekimliğin öne
mini bir kat daha arttır
maktadır. Bunun bilinci i 
çindeyiz" dedi.

Diplomaların dağıtılma
sından sonra yapılan ge
çit töreni ile vet. asteğ
menler kıtalarına dağıldı

lar.

Haftaya Bakış
Kadri Güler

EKONOMİDE DURGUNLUK
Başbakan Yardımcısı Turgut ön ın gerek 

Milliyete’te Mehmet Badasla’ yaptığı söyleşide, 
gerekse Odalar Birliğinde yaptığı konuşmada 
"Allah bize 1979 u ve 1980 başını göstermesin” 
demiş ! Sanayicilerimiz ise buna "Amin" yanıtı
nı vermişler...

Sayın Özal’ın bu sözlerine bir nokta koya
lım ve bugünlerde yayınlanmış herhangi bir 
"Renkli” gazeteyi açalım. Görecemiz şu : Baz) 
aile şirketleri. (Bankalar başta) bazı devlet ku
ruluşları 1980 yılında, yıllardır ilk kez milyarlar 
üzerinde kâr elde etmişlerdir. Gazete sayfaların 
da ve tv. ekranlarında hergim "En büyük benim” 
«biz daha bûyükûzu'ün gerçeği yani ”24 Ocak 
kararlan” nın özel sektör için "tatta” ve ”kârh” 
bir ekonomik model olduğundan.

24 Ocak kararlarının özü; halkın elindeki ka 
ra parayı serbest faizle toplamak da 
ha yüksek faizle satmak, İç istemi kısmak ve 
üretimi artırarak dışsatıma yönelmektir. Bu ka
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Erdoğan Alemdar 7SJ1 663
Alton Kafeğlu 5.008 121
Neciye « 4 975 590
Sümer Atasoy 2.460.011
Kemal Kılıç 2.339.046
Tefik Solaksubaşı 2.105.360
Ahmet Güllü 
Necati Aydın 
A. Rıza Koral 
F. Belkız Tunca 
Cemal öner 
Süreyya Bulca 
Haluk Alton 
Hamdı Tangül 
Naci Şıri

1 746.911 
1.704 186 
1.656.840
1 497 953
1.353. BBS
1.3B0 6M
1.293.613
1.279.461
1.239.426

Kaymakamlık 
Otosu Değiştirildi

Gemlik Kaymakamlı
ğında bir yıl süredir bulu 
nan Mercedes marka ma
kam otosu, Renault mar
ka oto ile değiştirildi.

öğrenildiğine göre 
Gemlik Kaymakamlığının 

makam otosu Bilecik Va
liliğine varildi.



eeMioe-KORFez t-nIsan taa i

»'W11!' I1 ~3t---------™------------------------------

i KÖLEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ 
•s**

TARİHİ BİLMEK, BUGÜNÜ ALGILAMAK..
Sanırım, tarihi nesnel bir süreç alarak atgılayamamış 

olmamızın da sıkıntılarını çekiyoruz. Tarihsel olaylara, 
bir takım tanrısal güce sahip üstün insanların yön ver
dikleri yanılgısından kurtaramıyoruz kendimizi. Ya da 
böyle koşullandırılmışız özellikle...

Selçuklular ve OsmanlIlar döneminde de, ardından 
cumhuriyetin ilk yıllarında ve sonra çok partili demokra
si döneminde de. heo kişilere bağlamışız umudlarımızı 
Çoğu kez de düş kırıklığına uğramışız.. Sanmışız ki bir 
kurtarıcı, bir “mesih” gelecek: üstün yetenekleri ve güç
lü elleriyle, toplumumuzu düştüğü karmaşadan çekip 
kurtaracak, her yer güllük - gülistanlık olacak..

..ve biz. yine el birliğiyle tahrip etmeye çalışacağız 
onun düzelttiklerini. Taa ki, yeni bir kurtarıcı, yeni bir 
“mesih** gelinceye değin..

Oysa tarihe, insanlann yarattığı olaylar dizisi gibi 
bakma alışkanlığımız, yanılgılara götürüyor bizi. Dün de 
öyleydi, bugün de öyle.. Hiç unutamam, sanırım başka 
anımsayanlar da vardır şimdi: Bir zamanlar toplumumu- 
zun geniş bir kesimi için tutku ve umut durumuna getiri
len bir Siyasetçimiz için: “Yapmayınız, demiştim. O da bir 
insandır. Yanlışlıklar yapmaya başlar, düş kırıklığına uğ
rarız sonra.'. Hiç değilse, onun da tuvaletteyken yüzünün 
aldığı biçimi getirmeye çalışın gözlerinizin önüne!..." 
Dehşetle irkilmişlerdi sanırım, tiksintiyle bakmışlardı 
bana.

Şimdi de öyle midir bilemem..
Oysa çok iyi bilmemiz gerekliydi ki, tarihi insanlar 

keyiflerine göre ve diledikleri biçimde değiştiremezler. 
Bîr güçlü ve üstün insan, bir "mesih" çıkıp da canı öyle 
istediği veya öyle uygun bulduğu için, bir toplumun ya 
da bir ulusun gelişimini değiştiremez veya durduramaz! 
Olsa olsa insanlar, bir takım amaçlı faaliyetleriyle, tari
hin kendilerinden bağımsız gelişimini, yani o "nesnel sü
reç"! etkileyebilirler.

Atatürk gibi-
Neden mi yazıyorum bütün bunları?.. Geçtiğimiz cu

ma akşamı Televizyon’un haber bülteninde sîzler de iz
lemişsinizdir. İşveren Sendikaları Konfenderasyonu’nun 
Genel Sekreteri Rafet îbrahimoğlu, "Asgari Ücret Tesbit 
Kotnisyonu"ndan TÜRK-İŞ temsilcilerinin çekilmeleri do
layısıyla yaptığı konuşmasında, özetle: "TÜRK-İŞ temsil
cileri beş kişidir. İsterlerse çekilebilirler, biz devam ede
re. Çünkü yasaya göre hükümet ve işveren temsilcileri
nin sayısı on ediyor, bu ise toplanmaya ve karar almaya 
yeter bir sayı.." diyordu. Yani işçilerle ilgili yaşamsal bir 
sorunun tartışılmasında, işçilerin bulunmamalarını önem
li saymamaktaydı saygı değer işadamı.

Ondan sonra da Polonya'daki "Bağımsız Dayanış
ma Sendikası" nın eylemlerini avuçlarımızı patlatırcası- 
na alkışlayacağız, değil mi Sayın îbrahimoğlu?..

insan, ister istemez tarihe dönüyor. Hani bir dönem
de, bîr OsmanlI Maarif Nozın: "Şu mektepler olmasa 
maarifi ne güzel idare ederdim!" demiş.. Bizim hazretler 
de: “Şu sendikalar olmasa işçileri ne güzel yönetirdik!" 
diyecekler hanîdiyse.

Belki de sendikaları işlemez duruma getirerek tarihe 
yön verebileceklerini sanıyorlardır, kimbilir?.. Oysa biraz 
tarih bilseler, biraz okuma zahmetine katlansalar, Ana
dolu'yu Türkleştiren öğelerin başında — o dönemlerin 
sendikası demek olan — "ahilik kurumu" nun geldiğini 
bilirlerdi; böyle üst perdeden atıp tutmazlardı,

TRT de yer vermezdi onların bu tür konuşmalarına 
ekranda ve mikrofonlarda..

Tarihi bilseler veya arada okusalar, günümüzün ge
lişmelerini yeterince nesnel biçimde olgılayabilseler, "er
meni terörü" nün Türk diplomatlarına yöneltilmesinin ki
me veya kimlere yarar sağladığını da anlayabilirlerdi. Er- 
meniler'in, taa Selçuklulardan başlayarak OsmanlIlar 
döneminde de, emperyalizmin işe karıştığı XX. yüzyılın 
ilk çeyreğine değin; Anadolu’da ayrıcalıklı bir "azınlık" 
olarak yaşadıklarını, hiçbir sorunlarının bulunmadığını, 
hatta ilk partikleri Oakkim'i bile Fatih Sultan Mehmet’in 
izniyle seçtiklerini öğrenirler ve ona göre bir "yöntem” 

oluştururlardı.
Yine geçenlerde TV'de bir Apocu militanın itirafları

nı izledik. Onlar, Lübnan’ın bir kesiminde gerilla eğitimi 
görürlerken, bir başka kesimindeki "falanjist" kamplar
da da"ülkücüler" eğitilmekte imişler.. Yani milliyetçiliği, 
mukaddesatçılığı kimselere bırakmayanlar; milliyetçilik 

adına, mukaddesatçıhk adına cinayetler işleyenler.. Fa- 
tanjizm, Franko İspanyası’nm faşist yönetimine verilen 
addı; şimdilerde ise Lübnan’daki hristiyan faşistlerin öğ
retisi..

Gerçekten de tarihin iyi bilinmesi ve güncel olayla
rın çözümlenmesinin sağlıklı yapılması gerekli. Terör'ün 
uluslararası boyutlarını ve —evet— uluslararası amaç
larını algıîayamadan, toplumun şimdilerde hiç sesini çı
karamayan bir kesimine "ha babam" yüklenmek yanlış 
olur, Anadolu'yu türkleştırenlerin, "ahiler" in torunları
nın, ulusal çıkarlarımıza aykırı davranışlar içine girebi
leceklerini düşünmek bile "abesle iştigal etmek" olur. 
Türkiye'nin yaşadığı karanlık dönemin sorumlusu, üreti
min bir türlü arttınlmayışının ve dış pazarlara bir türlü 
açıfamayışımızın sorumlusu işçiler değildir. Yine yayın- 
(anmakta olan istatistiklerden anlıyoruz. 1980 yılında üre
timin düştüğü çığlıklarına karşın, grevlerin ve karmaşa 
ortamının ekonomimizi tahrip ettiği yakınmalarına kar
şın; anlı—şanlı büyük şirketlerimizin yıllık kârlarında yüz
de ellinin üstünde artışlar olmuş,
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KÜTÜPHANE HAFTASI

Kütüphaneciliğimizin tarihçesi çok eski zamanlara 
dayanır. Ancak bir organizasyon olmaksızın kurulmuş bu
lunan kütüphanelerimizin bu nedenle maksada uygun o- 
larak hizmet verdiğinden söz edemeyiz.

İlk olarak kütüphane, Anadolu Selçukluları devrin
de Konya’da kurulmuştur. "SADRETTİN-İ KONEVİ" Kü - 
tüphanesi adını taşıyan bu kütüphane ve diğerleri daha 
çok din, bilim ve kültür merkezlerinde ve vakıf esasına 
göre kurulmuşlardır. Fatih Sultan Mehmet zamanında 
1453 yılında İstanbul’da medrese ve cami içinde de kü
tüphaneler kurulmuştur. Başlı başına bir bina içinde ku
rulan kütüphane ise "KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESİDİR". 

Bundan sonraki tarihlerde ise Vakıf olarak kurulan Özel 
Kütüphaneler Evkaf Nezaretinin kurulmuş olmasıyla bu 
nezarette birleştirilmiştir.

Devlet tarafından ilk Kütüphane 1882 yılında "KÜ
TÜPHANEYİ — OSMANİYE" adı altında kurulmuş ve da
ha sonra bu kütüphane "MAARİF KÜTÜPHANESİ" diye 
adlandırılmıştır. Beyazıttaki Devlet Kütüphanesi bu kütüp
hanedir. 1914 Yılında Süleymaniye Medresesi Kütüphane 
olarak kullanılmaya başlonmış ve şimdiki Süleymaniye 
Kütüphanesi, diğer kütüphanelerden toplanan yazma e- 
serlerin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. 1922 yılında 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir Hars Müdürlüğü kurul

BAYANLAR «JOE
SEWİN KOZMETİK

— Bayan iç giyim; gecelik, sabahlık
— Bujuteri çeşitleri
— Helena Rubinstein mamulleri ve 

uzmanları ile,
Pek yakında hizmetinizdedir.
Demirsubtifi Mah. Şehit Cemâl Sok. (Semerciler
Yokuşu | GEMLİK
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KARÂKAŞOĞLU TİCARET
YENİ ÇEŞİTLERİYLE GEMLİK’, 

LİLERİN HİZMETİNE DEVAM
,c,^. .... ETMEKTEDİR <
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soiiitâ
Dondurma Makinası
Gazino, Pastahane, Dondur

macı ve Turistik yerler için Komp
le Dondurma Tezgahı satılıktır.

.tlf. .1692 Gemlik
K. 181

muştur. Bu Müdürlük; Kütüphaneleri korur, tarihi eeer^i 
anıtları tesbit eder, Türk Etnoğrafyasına ait bilgileri top.] 
lardı.

Cumhuıiyetîmizin Kuruluşundan bir yıl sonra 1924 fol 
rihinde Tevhid-î Tedrisat Kanunuyla Kütüphaneler Maarifi 
Vekaletine Bağlanmıştır. 1925 yılında Maarif Vekaletine! 
bağlı olarak Kütüphaneler Müdürlüğü teşkil edildikten anıl 
ra Kütüphanelerimizde bazı gelişmeler görülmüştür. <&■ 
Yıllık Kütüphaneler Müdürlüğü 5439 Sayılı Kanunla “Kü-| 
TOPHANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" olmuş ve bir ka-l 
nun hazırlanarak kadro teşkil yoluna gidilmiştir. 1949 
İmgen sonra ise Kütüphanelerimizde daha büyük değtoM 
lıkler olmuş; kadro tahsisi, binalar ve Teknik faaliyetler] 
ilerlemiştir. Çeşitli yörelerimizde Halk Kütüphaneleri kiril 
rulmuştur. Bu Halk Kütüphaneleri Umumi Kütüphaneleri 
adı ile tanınmış ve daha sonra Halk Kütüphaneleri adini I 
almış ve bugün de Yurdumuzun hemen hemen herli, iloel 
ve Bucak merkezlerinde KÜLTÜR BAKANLIGI’na bağlı I 
olarak çalışmakta. Kültür Sever Ulusumuza hizmet ved| 
mektedirler. ■

A. Mete Erdemer
Halk Kütüphanesi Memuru

j NİŞANLANDILAR

“Bekir Seytnen’in kızı “Jerda ile Elk. I 
lîlüh. Seyhun Erim U.H-981 günü Ankara’daU 
Altın "Hal “Restoranda nişanlandılar. 7/îul/u-H 
luklar.

G. Körfezx J |
1

EKONOMİDE DURGUNLUK
rarlarla «Devletin» müdahaleçi olması İstenmez 
serbest piyasa kurallarının işletilmesi benimsenir 

bizde de 1980 nin başından beri uygulanan bu oldu.
Halkın elindeki durağan para 'özendirici' faiz dü 
zenlemeleriyle toplandı. Orta Doğuda süregelen 
savaş ve işçi dövizlerinin Türkiye'ye transferi 
döviz rezervlerini geçmiş yıllarınkine oranla art 
tirdi. Ancak, içte uygulanan sıkı para politikası 
fiatların tepelerde olması, halkın alım gücünü 
yok etti. Başta dayanıklı tüketim mallarında 
stoklar arttı. Ardından TOFAŞ-RENAULT,ta üre 
tim durdu. İnşaat sektörünün tamamına yakını 
durdu...Oysa demir var, çimento var yani yağ, 
şeker var ama helvayı yapacak yok. Yani nüfu« 
sun büyük bölümünü oluşturan köylü, işçi ve 
memurda alacak güç yok...

1979 larda demir yoktu, çimento yetmiyor 
dü, otomobil endüsrisine yedek parça gelmiyor
du ve üretim azalmıştı. Ama durmamıştı..,!* Kör . 
topal yürüyordu. Şimdi iç piyasadaki durgunluk 
artınca kesim yeniden seSni yükseltti
”lnş$aat sektörü durdu" "otomobil sanayi krizde^ 
” Devlet bu dallara yardım, elini uzatsm'' 
Hani devlet "müdaheleci'’ olmayocaktıl

Öte yandan buzdolabı , ve öbür, dayanıklı. 
tüketim mcIlaTına yeni zamlar .gelmiş ancak , 
satışların düşük olmasından yine eski fio.t-- 
la satışlar sürdürülüyormuş. Ne demişler hani

-Yukarı tükürsen bıyık; aştığı tükürsen

ç 
ri

!

d 
i

sakal..., ac-.,- ■> - ıJ

Tüm bunların yanında Asgari ücret he--, I 
misyonu toplanamıyor. Emekçi kesimi korniş- 1 
yonda temsil eden Tiirk - İş görüşmelerden çt I 
kildi. Sosyal Güvenlik Bakanı ^ide Tiirk-İş i- 1 

çlnde büyük eleştirilere neden oluyor. Kısa- J 
cası gelişmelerden İşçi tabanı bujki(lı^_ ame 1 
bekliyor.

işçiler,' Kaza n Im, ı ş haklar ko I 
•runmalı. Sıkıntıların adilce f>aylasılm9y||Lİ
giderilir diyorlar;

Bir bunalımdan çıkar (çan, ^ypni^ bir bunc-J 
lıma girmemek İçin her zamankinden daha J 
çok özene gereksinme

■s
S

çfuyvyeruz.
oma h«f> bırllkto lucn eh -■il \'uvı>>İ0 i

KAYIP
'c' ıl>i9iuf> ısensM nın'eynell .ıQ Sk

Gemlik Niifuı M«murlu M >
kojıdımı kaybettim. fffflkümrüzd^J. >iso8iud ebsımsly

Seçkin Küp»
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Birlikte Omuzlanacak

Türkiye, bozulmuş ekonominin acısını 
iliklerine dek duyuyor. Sağlıklı ekonomik 
yapının da özleminde. Bunları söylerken 
geçmişteki ekonomimizin sağlıklı olduğu
nu da söylemiyoruz. Bugün, yoksulun, orta 
gelirlinin etkilendiği ekonomik bozukluk, 
gerilerden geliyor. Siyasal yatırımlar uğru
na çarkları, çıkarları için döndürenler dö
nemlerinden geliyor. Zorunlu tüketim mad-
deleri dışında, 
satamayanlar, 
deler. Üretim, 
gün iç pazar

bugün lüks olan mallarını 
özendirici taksitçiliğln Içln- 
tüketlme yetişemezken; bu-
ü re timi eritemez durumda.

Hele, dışsatımın da yavaş olduğu göz- 
önüne alınırsa? Bu durumda ya yavaşla
yacak; ya da duracak. Bu önlemle birlikte 
işçi azaltanı da yapacak işveren. Böylece 
hesaplanan üretim düzeyi aşılmayacak; 
iç—dış pazarlar zorlanacak. Yani anamal
cı kânnı aza indirirken yaşamını da sür
dürecek.

Ekonomileri bozuk olan ülkelerde, bo
zukluğun getirdiği toplumsal bir çöküşde 
görülür. Alt, orta sınıflar, sözü edilen bu 
cöküşden en çok etkilenenler olacaktır. 
Ailenin büyükleri iş bulmakta güçlük çeke
ceklerdir. İş bulamama acısı içinde olan
ları da görüyoruz. Bu durumda, işe kola
yından, terietmeyenin den başlanır. Cepte
ki para kumar masalarına götürülür. Ku
mar masasında çoluk — çocuğunun na
fakasını bırakan babanın bundan sonra 
yapacağı ne olur? Sözün, kısası ahlâk, ah 
latan özünde olan tüm iyilikler yok olur. 
Başta, insanın özünde varlığını görmek is
tediğimiz doğruluk yeter. Öte yandan aile 
çöküntüleri başlar. Söylediklerimiz, söyle
mediklerimizi, çevremizde görmüyor mu
yuz? Lüks giyime özenen, arkadaşlarının 
yanında eziklik duyan gençlerin, —kız - er 
kek davranışların; bir araştırmak yeter İl
dir. Büyük şehirlerimizde, —oralara git
meyelim;— yoksul orta halli kadınlarımı
zın, fazlarımızın davranışları, kulaklarımıza 
dek gelmiyor mu? Bazılarımız falan ildeki 
fûlan otelde kadınlı eğlenceler yaptıkları-

m övünerek söylemiyor mu? Elde para ol
mayınca, satın alınacaklar alış gücünün 
üstündeyse, toplumda çöküntü büyüye
cektir. Dahası ekonomik bozukluktan dev- | 
let etkilenecektir.

12 Eylül yönetimi gerçekleri görerek, 
devletin gücünü işlerliğini etkin kılabilmek 
için, yeni vergi yasaları getirdi. Vergi yasa
ları uygulamaya konduğunda yakındık, 
söylendik. Verilecek verginin çokluğundan 
söz ettik de azlığını hiç araştırmadık. Dev
letin yaşabilmesi için, paraya gereksini
mi olduğunu unutur olduk. Şunu vurgula
yalım: Türkiye otuz yıldan bu yana ekono
mik savaşımın içinde. O zamanlarda, ağır
lığı duyurulmayan bozukluk bugün, kar
şımıza tüm boyutlarıyla çıktı. Şunu söyliye 
lim: Türkiye bir düşmanla savaşıyor. Bu 
düşmanın adı ekonomi. Şuraya varacağız. 
Eskiye göre daha az harcayarak, gereksiz 
harcamalardan cayarak, özveride buluna
rak karşımızdaki Ekonomik Devini yenme
yi amaç edineceğiz. Parasal yönden dışa 
daha çok bağlanmamızı isterken, bu öz
lemi içimizde duyarken; duygularımızı ya
şama aktaracağız, eyleme geçireceğiz. 
Bir zamanların Avrupası Türk Ordusunu 
çökerttiği sandığı bir anda nasıl Kurtuluş 
Savaşı verildiyse, bu Ekonomi Savaşı’m 
da aynı ulusal duygularla, aynı bilinçle ver
mek zorunluluğundayız.

Öyle görünüyor ki, siyasi hükümetle
rin yapamadıklarını, askıya aldıklarını, se
çimlere sakladıklarını MGK, Ulusu Hükü
meti paylaşarak anlaşma bütünlüğü için
de yapacaklardır. Türkiye'yi güvenli, hu
zurlu bir ülke yapısına getirerek, yöneti
mi, sarsılmamak koşullarıyle sivil yöneti
me uygun bir zamanda bırakacaklardır. 
Tüm özlemimiz; Türkiye’nin serüvenler ül
kesi oima yolları kapanarak; eski saygın
lığı içinde, uygar, uluslar topluluğunda 
ağırlığını duyurucu yerini alması ATA
TÜRK TÜRKİYESİ olduğunu, bir daha ka
nıtlamasıdır.
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KONUK YAZARLAR

Kanser ve- Kanserle Savaş

Uz. ©rr Burna n İleriye
Gem. Eğt. Arş. Sağ- Grb. Bşk. Yrd-

Ülkemizde 1975 yılından, beri kanser 
haftaları düzenlenmektedir, içinde bahta 
duğumuz 1981 yılında da Dünya Sağlık 
Örgütü Nisanın ilk haftasını 'kanser haf 
tası" olarak açıklanmıştır.

Kanser özellikle sanayileşmiş ülkele 
rin en önemli sağlık sorunlarından bîri
dir. Sanayide kullanılan birçok hammad 
de ve çeşitli işlemlerden sonra dere, ne
hir. deniz ve fabrikalar çevresine atılan 
maddelerin kanaer yapıcı özelliklere sa
hip olduğu bilinmektedir. Ayrıca son on 
yıllarda nükleer silah yapımının hızlan
ması ve enerji darboğazı nedeniyle nük
leer santrallerin hızla çoğalmasıyla nük
leer silah ve santrallerden etrafa y.ıyıla 
cak olan kanser yapıcı ışınlarla szdece 
insanlar değil -doğadaki tüm canlılar risk 
altındadır. Ancak günümüzde ülkemiz ve 
diğer az gelişmiş ülkelerde kanser en ö- 
nemli sağlık sorunlarından biri değildir. 
Devlet istatistik Enstitüsünün kayıtları 
incelendiğinde 1976 yılındaki il ve ilçe 
merkezlerindeki 118547 ölümün 7919 u 
(% 6.7) kanser nedeniyle oluştuğu görül

kr uıu haftalarla ölçülen umu »çudt

kişinle kıta sûrece ölümüne

Kanser sıklıkla ileri yaşlarda (4İ ya 
şın üzeri) görülmektedir, vücutta otuzdu 
ğu organlar erkek ve kadınlarda farklılık 
gösterir. Sıklık sırasına göre erkeklerde 
mide ve bağırsaklar. akciğer, kan, deri ol

akciğer kanseri şeklindedir.
Kanserin başlangıç döneminde yaka 

lanması İrişinin sağlığı için çek önemli
dir. Bu nedene İkanser belirtiri saydığı 
mis vücudun herhangi bir yerinde far- 
kedilen ur, benler veya siğillerde büyü
me kaşınma ve renk değişikliği, hazımsız 
lık ve yutma güçlüğü, iki haftadan fazla 
süren ses kısıklığı, vücudun herhangi bâr 
yerinde uzun süre devam eden ağrı, Sık

mektedir. Kanser bu oranla 
leri arasında 7. sırada yer 
Ülkemizde zatürre, kızamık, 
sıtma, bulaşıcı sarılık, tifo

ölüm neden 
almaktadır, 
tüberküloz, 

gibi ekono-

■ürük gibi belirtilerden bir ye da birkaçı 
bulunuyorsa hemen hekime başvurulma
sı gerekir. Önemli olan nokta kanser han 
gi organda olursa olsun erken dönemde

Kongre İlânı
UMURBEY UMURSPOR GENÇLİK DERNEĞİ BŞK.

Derneğimizin normal genel kurul kongresi 30,4,1981 Perşembe günü saat 
2l.oo de damak lokalinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde kongre bir hafta sonra aynı yor ve
saatte yapılacağı sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

I- Saygı duruşu yoklama ve açılış
2-
3-

Kongre divan hayati seçimi 
Faaliyet raporunun okunması 
Raporların müzakeresi ve İbrası

6- Dllak ve temenniler 
7~ Kapanış.

Bölgemizde Yılın İlk Yaş
Sebze Dışsatımı

pılan 300 kg. turfanda bi 
ber, «elete kk ve kabakla
rın ambalajlama işlemleri 
tamamlandı. İlçe Ziraî Mü 
cadote Grup Şefliğine® ge 
rekii kontrolleri yapıldık
tan aonra Yeşilköy Hava, 
limanından Almanya’ya

£»9 «atımı gerçekleştin-
’an yetkilileri, gön-

İdare Heyeti

K. 183

derilen turfanda sebzelerin 
örnek olduğunu, önümüz 
deki aylarda geniş çapta 
yeni dışsatımların yapıla
cağını bildirdiler.

öte yandan Mersin'den 
getirtilen 1900, kg. pırasa 
nın kontrolleri yapıldıktan 
sonra yarın özel kamyon
larla dışsatımının yapıla
cağı açıklandı.

Her Çeşit

Cilt İşleri

Körfez

Basımevinde

Yapılır

Tlf : 1797 GEMLİK

mik koşullar, kültür ve çevre koşullarıy
la yakından ilişkili ve tedavi olanağı 
mümkün olan bulaşıcı hastalıklardan ö- 
lümler kanser ölümlerinden 3-5 kat da
ha fazladır.

Bu değerlendirmeden sonra günümüz 
de ülkemzin önemli sağlık sorunu olma
yan ancak ilerde sorun yaratacak olan 
kansere ilişkin kısa ve öz bilgi vermek 
kuşkusuz yararlı olacaktır.

Sonuç olarak vurgulanması gereken 
noktaları şöyle sıralayabiliriz ;

* Ülkemiz için kanser en önemli sağlık 
sorunlarından biri değildir.

* Günümüzde kanserin nedeni tam ola
rak bilinmemektedir.

* Kişiler sigara, radyasyon ve diğer 
kanser yapıcı maddelerden sakta malıdırlar

* Yaşadığımız çağın teknik gelişmeleri

Kanser insan vücudundaki normal (sanayileşme) kaaser oluşumuna artırası}

hücrelerden kimilerinin şekil değiştirerek 
aşırı ölçüde çoğalma yeteneği kazanması 
sonucu belirli bölgelerde urlar oluşturma 
sidir. Ancak her ur kanser değildir, ki
mi urlar çok yavaş büyürler, iyi huylu 
ur olarak nitelendirdiğimiz bu oluşumlar 
20-30 yılda ancak ceviz büyüklüğüne ula 
şabilirler. Kanser dediğimiz urlar ise ay-

* Çağımızda kanser 
gelişmeler olmuştur.

* Kn önemli sorun kanserin erken dö«
nemde yakalanmasıdır, bu nedenle kişiler 
kanserden kuşkulandıkları durumlarda 
hemen hekime başvurmalıdırlar.

YILDIRIM GİYİM SANAYİİ

Zengin Bahar Çeşitleriyle 
Hizmetinizdeyiz

Bay - Bayan ve Çocuk Takımları 
îç Çamaşırlar - Kazak - Gömlek - Tşortlar 

Etek - Çorap Avrupa bayan Pantolonlar

Y 6 S ’ oe Buluşalı»

Gazhane Cad. Eski Karakol Karşısı GEMLİK
K 184



GÜNEYSAN TİCABETHen
Peşin Fiatına 3 Ay TAksitli Satışlar I

KESENİZİ ZORLAMADAN I

Hem gaz, Mazot ve Odunla yanan 100 litrelik emaye termosifonlar 5 renkte İ
Taksitli Satışına Kısa Bir Süre için Başlamıştır. r

Toplam Fiatı Cinsi îlk Peşinat 3 Ay Vade

lo.75o Emaye 160 litre Hem Gazlı 
Hem Odunlu 3.25o TL. 25oox25oo x 25oo

4.5oo 80 Litre Galvaniz Odunlu 
Komple 1.5oo ” looo x looo x looo

4.25o 80 Litre Boyalı Odunlu Komple 1.250 ” ] ooo x looo x 1000

6.000 60 Litre Galvaniz Gömlekli 
Odunlu Komple

1 1.5oo ” J 1500 +1500 + 1500

Satış Sobelerimizde Her Türlü İnşaat Malzemesi ve Boya çeşitleri 
Er Hygım Marta Satılmaktadır.

NOT : İşletme vergisi müşteriden peşin alınır.
TERMOSİFONLARIMIZ 2 YIL GARANTİLİDİR.

11 RİKETT VİNYLEX MARLEY EN UYGUN FİATLARLA VE DÖNEME USTALARI İLE HİZMETİNİZDEDİR.

Göktege sulama, îşme ve inşaat pis so boruları 
NOT: Soloma boruları Banka Kredisi ile verilir.

Satış Şubeleri :
■ ki Fabrika : Hisar mah. Terme Hotel Arkası Tlf : 2826
İstiklal Cad. No. 33»(Eski PTT) Tlf : 1559 GEMLİK
Alemdar Cad. No. 8 Atlas Sineması Yanı Tlf : 2132 „ ,o-3 K loO

KÖSENDEN

Bu nasıl iştir, onlıyamıyorum bir türlü!..
Onun için diyorum ki, tarihin o nesnel sürecini iyice 

içimize sindirmek zorundayız. Dünyamızı ve özellikle az
gelişmiş ülkeleri parselleme savaşımızdaki büyük güçle
rin amaçlarını ve yöntemlerini iyi çözümlemek zorunda
yız. Bu zorunlulukları yeterince yerine getiremezsek, dl- 
lediğimizce "Atatürkçüyüz!" diye bağırıp çağıralım; Türk 
Devrimi'ni ve onun evrensel önderi Atatürk'ü anlıyama- 
yrz. Bocator dururuz; hep onun bunun parmağını arar du
ruruz içine yuvarlandığımız karmaşanın ardında.

Oysa Türkiye topfumunun köklü geçmişinden, Türk 
DevrimTnön /e tüm öteki mazlum ulusların, sömürülen 
hoRrionn evrensel önderi Atatürk'ten öğreneceğimiz çok 
şeyter eor doha

Yılmsı Abkıfıç

HUM1MIU MUİDE
Nefis Çiğ börek ve 

sabah kahvaltılarını bizde yapabilir

siniz. Sabah 6-9 arası kahvaltılarınız

Temiz ve Mükemmel Servisimizle 

Telefonla Sipariş Alınır. 

Her saatte telefonumuz emrinizdedir

I N»lu CM. Mo. S9/A Tel ; »799 GEMLİK
* K. H6

GEMLİK
Lassa Lastikleri

YETKİLİSATICISl

İstiklâl Cad. (Tekel karşısı) no 80 
de ki yeni mağazasında sayın müşte 
Filerinin hizmetine girmiştir.

Lastik sökme takma balans 
ayarı yapılır.

İsmail Kemah

K. 107
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

TI1> I 8 S4YI .'849 BOO KURUŞ 14 NİSAN 1981 0A1.I

Çukur bahçede
SATILIK ARSALAR
İmar durumla, resmi ve özel 

parseer, ceğiçlk büyüklükte

MÜRACAAT
Körfez Basme. tif. 1797
Uf. 13875 Bursa

5. Sanayi ve işyeri 
Sayımlarına 20 Nisaa’da

Belediye Çare Bulamıyor 

KANALİZASYONLAR
SOKAKLARA

Başlanıyor
Her yıl yapılan Sana 

yi ve işyeri sayımlarının 
5. sine 20 Nisan günü 
başlanacağı bildirildi.

Devlet İstatistik Enstû 
tösü tarafından yapılan a- 
çjklamada sayımların, öl
ke ekonomisi için büyük 
yararları olacağı bildirildi 
ve şöyle denildi :

•—Sayımların sağlıklı 
atarak yürütülmesi İçin ön 
eslikle görevliler va İşyeri 
sahiplerinin ve çalışanla
rın karşılıklı güven ve an 
[ayış için bulunmaları ge- 
Ntanektedir. Sayım görev 
niad bu konuya gerekli ti 
tizliği göstereceklerdir.”

GİZLİ TUTULACAK

Devlet İstatistik Ensti 
tûsû yetkilileri açıklamala 
anda toplanacak bilgilerin 
yalnız İSTATİSTİK amaç* 
(arla kullanılacağını belir
tirlerken şunları söyledi- 

hr;

BİE nin derleyece 
ği bilgilerden özel ve kişi 
■si nitelikte elanlar 53 sa 
yılı yasanın 27. maddesi 
gereği herhangi bir maka
ma verilemez yada açıkla 
namaz. Bu bilgileri derle-

Martaş Libya’ya 550 Ton
Elma Gönderiyor

J

Martaş adlı firma ta
rafından limanımızdan Lib

Mısır'a 92

Murat -131 
Otonun 

Dışsatımı 
Yıpıfıyor 

yen memurlar da kesin 
bir saklılık göstermek zo
rundadırlar.”

Genel Sanayi ve İş 
yerleri Sayımında derlene
cek bilgilerin de, tüm İsta
tistik veriler gibi, herhan
gi bir kovuşturma ya da

BÜYÜK KUMLA VADİSİNDE SÜLÜN 
ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Büyük Kumla Köyü sı 
cırlarında Bursa Milli park 
lar ve Avcılık Bölge Mü
dürlüğünce sülün üretimi
ne başlandı.

Bursa avcılık ve Ya
ban Hayatı Müdürlüğü
nün Karacabey Sülün üret 
me İstasyonundan getirti
len 25 çift Sülün Büyük 
Kumla Köyüne götürülerek 
öremelerine sağlamak İçin

Abone Sayısı 3 Bin Oluyor

PTî’nîn OÎONAÎİK SANTRALINA
BİNLİK İLAVE YAPILIYOR

İki yıl önce otomatik 
leşen Gemlik PTT santra - 

ya’ya 650 ton elmanın 
dışsatımı yapılıyor

Limanımızdan Mısır’a i 
92 adet Murat-131 oto
nun dışsatımı yapılıyor.

"Arzu” adlı gemi ile 
dışsatımı yapılan 92 Mu
rat 131 otonun yükleme | 
çalışmaktır, a başlandı. İl
gililer üçüncü parti dışsa 
timin bugün yapılacağını 
va yıl sonuna kadar 460 
otonun satılacağını bildir
diler.

soruşturma için kullanılma 
sının yasak olduğunu vur 
gulayan DİE yetkilileri İş
yeri sahip ve çalışanları
nın kendilerine yöneltilen 
sorulara gönül rahatlığı I- 
çinde karşılık vermelerini 
istediler. Yetkililer, doğru 

ormana bırakıldı.
Sülün üretiminin ilçe 

mizde ilk kez yapılması ü 
zerine Büyük Kumla Kö
yünde değişik bir gün ya 
şandı. Bursa Orman Baş
müdürlüğünden Orman 
Yük. Müh. Faruk Turan, 
Gemlik Orman Bölge Şefi 
Sami Özkan, Gemlik Avcı 
lar Derneği üyeleri Büyük

İma binlik yeni ilâve ko
narak abone sayısı 3 bi

Martaş'ın Bursa so- 
ğukhava depolarından çı
karılıp özel ambalajlarda 
paketlediği elmalar lima
nımızda bulunan Fillandi- 
ya bandıralı "Vlsko Refar” 
adlı gemiye yükleniyor.

Yükleme işlemi sonun
da elmalar Libya’nın Tri
poli limanına götürülecek

Martaş yetkilileri, stak 
ve golden cinsi elmaların 
dışsatımından ülkemize 
382 bin 600 dolarlık dö
viz girdisinin olacağını ve 
Nisan ayı içinde İkinci bir 
partide yine 660 ton el
manın dış satımının yapı
lacağını söylediler.

ekonomik planlama için 
doğru istatistik bilgiye ge 
reksinme olduğunu belir
terek 'doğru istatistik bil
gilerin tek kaynağının sa
yım ve anketlerde verilen 
doğru cevaplar” olduğunu 
kaydetmişlerdir.

Kumla muhtarı ve köylü
lerin hazır bulunduğu ”sü 
lün" salıverme töreninde 
konuşan Or. Böl. Şefi Sa 
mi Özkan, gelişigüzel av
lanmanın av hayvan .türle 
rlni yok ettiğini belirterek 
şunları söyledi:

”—Yok olmağa başlı- 
yan av hayvanı neslinden 
biri de sülündür. Yanlış av

ne çıkarılıyor.
Yeni santralın mon

taj çalışmalarına başladığı 
ve en kısa zamanda bin 
abonenin bağlantılarının 
tamamlanacağını bildiren 
ilgililer şöyle konuştular:

"-Yeni ilâve santral 
gelmiş ve montaj çalış
maları başlamıştır. Bir aya 
kadar süre içinde tamam
lanarak «bonelerin bağlan 
tısı yapılacaktır. Bu arada 
sırada olan isteklilerin ad 
res saptamaları da gözden 
geçirilecek ve kendilerine 
duyuruda bulunulacaktır. 
Binlik yeni İlâve santrala 
Umurbey PTT sine .bağlı 
120 abone de eklenecek 
böylece ilçe santralinin sı 
nırları genişletilmiş ola
caktır. Bunlar yapılırken 
alt yapı çalışmalarına da 
başlanmıştır.”

AKIYOR
İlçe kanalizasyonları

nın çalışmaması nedeniy
le kot durümu düşük ma 
hailelerde tüm lağım sula 
rı sokaklara akıyor.

Çevre sağlığını da etki 
lemeye başlayan durum 
üzerine Osmaniye Mahal
lesi Muhtarlığı Belediye 
Başkanlığına Kaymakamh- 

lanma sonucu ortaya çı
kan yokoluşu bir parça 
durdurabilmek için Bakan 
lığımız çeşitli bölgelerde 
üretme istasyonları kurmuş 
tur. 25 çift sülünün bölge 
mlz ormanlarında üreme
sini sağlamak İçin gönde 
rilmlştir. Bu hayvanları ko 
rumak hepimizin görevi
dir.”

Uygulama Başladı 
ESNAF TEFTİŞ 
DEFTERİ TUTACAK

Belediyeler Yasasına 
göre ruhsat alan esnafın 
Zabıta Genel Talimatname 
si gereği "Teftiş Defteri" 
tutmasının zorunlu olduğu 
bildirildi.

1975 yılında çıkarılan 
genelgeyle tüm belediye
lerde Zabıta Genel Tali
matnamesi hazırlanmıştır.

Bu talimatnamenin 4. 
Bölümünün 1. maddesin
de "Teftiş Defteri’’ tutul
ması zorunluluğu getiril
mişti. Talimatname adı 
geçen dönemdeki yöneti
ci kadro tarafından uygu- 
latılmamıştı Belediye Baş 
kanı Sahabettin Cantay, 
"her türlü yasa ve Tali
matnameye harfiyen uy
mak zorundayız. Esnaf ar
kadaşlar bu basit kuralı 
yerine getirsinler'’ dedi.

1580 sayılı yasanın 
15. maddesinin 3. fıkrası 
gereği ruhsat alan esnafa 
durum İletilmiş ve teftiş 
Defterlerini Belediyenin is 
tediği şekilde onaylatması 
istenmiş, esnaf ise bun s 
uymağa başlamıştır. 

ğe durumun scülğıni bil
dirdi. Ancak, belediye, İl
çenin tüm kanalizasyon m 
bökesinin dolu olmssındnn 
lağım sularının normal akı 
şını sağlayamıyor.

Osmaniye ve Hamidi 
ye mahallesinde lağım su 
(arının sokak aralarından 
akması uzarına konuşan 
mahalleliler şunlsn söytü 
yortar;

"-Bütün kış boyunca 
kanalizasyondan büyük 
sıkıntılar çektik, önce ov 
Itrimizi yağmur suyu bas 
tı şimdi lağım sulan bası 
yor. Sıcaklar artmadan ka 
nalların akıtılması gerekil 
dir. Yoksa çocuklarımız 
çeşitli hastalıklsra yakala 
nabilirler. İlgi bekliyoruz ”

Polis Örgütünün 
136. Yılı Törenlerle 
Kutlandı

Polis örgütünün Ku
ruluşunun 136. yılı tüm 
yurtta törenlerle kutlsndı.

İlçemizde de Atatürk 
Anıtı önünde bir türen 
düzenlendi. Bu yıl daha 
kalabalık ve görkemi kut 
İanen Polis örgütünün Ku 
ruluş yıldönümünde konu 
şan Emniyet Amiri Hssan 
Ozdsmlr, Türk polisinin 
devletin, halkın ve kanun 
lann yanında olduğunu 
belirterek özetle şunlsn 
söyledi :

”- Polis Teşkilâtımız 
Cumhuriyetle ve Atstûrk- 
le güçlenmiş ve bugünkü 
durumuna gelmiştir. Türk 
polisi daima haklıdan, da 
ima kanundan ve devlet
ten yana olmuştur. Bunun 
için gece gündüz deme
den çaLşmış, hedef olmuş 
hatta öldürülmüştür. Ama 
bütün bunlara rağmen yıl 
mamı? canına karşılık •- 
manetlerini korumasını bil 
miştir.”

Emniyet Amirinin ko 
nuşmssındsn sonra İlçe 
Kaymakamı E. Hüseyin 
Köseoğlu kıss bir konuş
ma yaptı. Tören so
nunda Merkez Karakolun
da düzenlenen ağırlama 
ile kutlamalar kabul edil
di.
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

NE VAR, NE YOK?..
Bu yazıyı 11 Nisan günü yazıyorum. 14 nisan'da oku

yucu önüne çıkacak.. Çeviriyorum bir haftalık gazeteleri, 
tarıyorum önemli haberleri teker teker, sırasıyla..

7 Nisan: BUSİAD (Bursalı Sanayici ve İş adamları 
DerneğO’ın 6 Nisan günü düzenlediği bir açık oturumda, 
«otomotiv san sanayli"nin sorunları tartışılıyor, işadamla- 
nmız, bu yan sanayi dalında dışsatım olanaklarının bulun
madığını. aynca yan sanayi firmalarının dışsatım yapabi
lecek organizasyona da sahip bulunmadığını dile getiri
yorlar. Doğrudur! Otomotiv Sanayii'miz nasıl iç pazara yö
nelikse. onu besleyen yan sanayiimiz de öylece iç pazara 
yöneliktir.

Bunun suçu kimde?.. Durumu tartışan ve acı acı ya
kman yan sanayi kuruluşlorındamı?.. ı

Aynı açık oturumda, işadamlarımız, «asgari ücretin 
bir an önce belirlenmesinden yana» olduklarını açıklıyor
lar. Çünkü yeni “üretim fiyatları" nı buna göre saptaya
caklarmış. Yanlış bir ekonomi - politika bu.. Önce işçi 
ücretlerinin maliyetlerdeki payını açıklasalar, tüm ger
çekliğiyle.. Kaldı ki asgari ücret de açıklandı işte: 10.000 I 
lira.. Şimdi “üretim fiyatlan"na, ne oranda yansıtmayı dü
şünüyorlar bunu, ya da yansıtabilecekler mi?

Bana kalırsa hayır! Pazarı tıkanan bir sektörün fiyat | 
arttıranına gidebilmesi olası değil. Anlaşılıyor ki "24 Ocak ı 
Kararlan" enflasyonu gerçekten önleyecek. Alıcı kalma
dı çünkü..

8 Nisan: Bir başka önemii haber, "BHY Seferlerine 
Son Verdi" başlığıyla yer almış Bursa basınında. Tek I 
özel ve de ulusal hava yolu şirketimiz, "kurulmalı mı, 
kurulmamalı mı" biçiminde koparılan kıyametlerin üs
tünden üç yıl ve dokuz ay geçtikten sonra, uçuşlarına | 
son vermiş oldu böylelikle.,

İster istemez o günleri anımsıyorum. 1977 yılının 
Haziran sonu ve Temmuz başlarını.. Bursa İl Genel Mec
lisi, yeni kurulmuş bulunan BURSA HAVA YOLLARI A. 
Ş.’ne, “Özel İdare" nîn de ortak edilmesi amacıyla ola
ğanüstü toplantıya çağırılmıştı. Olağanüstü toplantı 
çağrısını çıkaran da, olayın öteki tanıkları da Bursa’ - 
dalar bugün, yaşamaktalar..

İlginç bir denge bulunmaktadır İl Genel Meclisi’n- 
de: O günün iktidarından yana (19) ve muhalefetinden 
yana (20) üye.. Meclis Başkanı’nın kullanacağı oy’un 
rengi belli edecektir sonucu. Oysa onun oy’unun rengi 
bellidir, ama nedense bir telaş egemendir orta yerde.

Zamanın Ulaştırma Bakanı bir ekonomist.. Hava 
yolu ulaştırmacılığının, dünyanın en gelişmiş kapitalist 
ülkelerinde bile yavaş yavaş "devlet" tekeline geçmek
te olduğunu; kaldı ki yalnızca uçak satın alıp (bunun 
için döviz tahsisi çıkartıp) uçuşlara başlamanın bir an
lam taşımryacağıni; çünkü bakım, yer ve haberleşme hiz
metlerinin bu ulaşım sektörünün alt - yapısını oluştur
duğunu savunmaktadır..

Ve bu nedenlerle "uçuş izni" verilmesinden yana | 
değildir Ulaştırma Bakanı. Ve onunla aynı görüşteki (19) i 
İl Genel Meclisi Üyesi de, bir takım tercihleri göz önün- I 
de bulundurarak, İl Özel İdaresi’nin ortaklığından yana 
olmayacaklardır..

Sonra?.. Sonra "devran" değişir, pır pır uçmaya 
başlar uçaklarımız. 7 Nisan 1981 ’e değin.. Oysa bugün 
bile düşünürüm, böyle bir yatırımın rantabl olmayaca- ' 
ğım anlamak için ekonomist olmaya bile gerek yoktu. 
Heykel - Garaj arasında sefer yapan bir dolmuş şoförü 
bile anlayabilirdi bu işin açmazını..

Öyleyse niçin?..
Bugün bile anlayabilmiş değilim niçin olduğunu..
10 Nişan: Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

(ASK), TÜRK — İŞ’in üyelik girişimini kabul etmedi. 
DİSK'in üyelik için başvurusunun incelenmesi ise, yö
neticilerinin tutuklu bulunması nedeniyle ertelendi.

11 Nisan: Avrupa Parlamentosu'nda, "sosyalist gru
bun karar tasarısı" kabul edildi. Buna göre, Türkiye'ye 
iki aylık süre tanınmakta ve bu süre içinde demokrasi
ye dönüş konusunda güçlü kanıtlar sunulmaması halin
de, Ortak Pazar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dondu
rulması öngörülmekte..

Elbette yeterince tartışılacak bu konu. Şimdilik yo
rumda bulunmak erken.. Ama anlayamadığım, "liberal 
grup" adına, çok daha yumuşak bir karar tasarısı sunan 
kişilerin, konsey toplantısına katılmamış olmaları..

Ve bütün bir hafta boyu: Bu yılkı Üniversite Giriş 
Sınavfan'na 420 bin dolayında lise ve dengi okul çıkışlı 
öğrenci başvurmuş. 13 Nisan’da yapılan ilk sınav so - 
nunda, bunlardan ancak 150 bini ikinci aşama sınava 
katılma hakkını elde edecekler. Sonra yeni bir eleme..

Geçtiğimiz yıl, 440 bin öğrenciden ancak 40 bini gi
rebilmişti Üniversite ve Yüksek Okurlarımıza. Önceki 
yıllara da bakıyorum şöylece: 197Û'de 64 binden 33 bini, 
1971'de 76 binden 30 bini, 1972'de 99 binden 25 bini,
1973'de 111 binden 27 bini, 1974'de 117 binden 30 bini,
1975'de 229 binden 59 bini, 1976'da 289 binden 57 bini,
1977'de 316 binden 58 bini, 1978’de 357 binden 36 bini
ve 1979’da 373 binden 37 bini kazanabilmiş sınavları..

Sonra da kocaman da kocaman adamlar karşılıklı 
geçip, birbirlerine bağırıp çağırmışlar. Birinin ak dediği
ne, öbürleri kara, yeşil veya sarı demeyi marifet say - 
mıştor.. 12 Eylül sabahı, sırtlarında taşıdıkları sorumlu
luğu, gencecik insanların omuzlarına yüklemiş ve bir 
köşeye çekilip oturmuşlar.

Bizim, ilk gençlik yıllarımızda İlginç bir ozan arka- I 
rfasımız yerde Bir şiirinde sık sık "eyl muz, eyll" teker- 
lemesine yer vermişti. Nasıl, beğendiniz mi siz de bu te- . 
kerfemeyi? Beğendinizse, hep birlikte yineliyelim:

“Eyl muz, e/i!" . ____

şiir köşesi

MUDtŞUK VE VARELLIK
Bu gün tarih blndokuzyüz seksenbir Nisan ayı, 
Bu gün emekliye ayırdık Bülent Kutbay’ı

Belediyecileri İdem karlkatürize
Kusur ettiysek bağışlayın, ben fakir acize

Belediyecilerin herbiri inci tanesi, 
Bu incilerle süslendi Mlltonun Meyhanesi.

Organize, servis, yemek ve saire çok iyi, 
Baş köşeye oturttuk Şahabettln ağabeyi.

Bir araya geldilerdi Belediye kurmayı
ilk önce selamlıyalım reisimiz Cantay’ı

Görmeğe değerdi İçkinin verdiği o anı
Bülent Bey oluverdi- Gemlik’in Mimar Sinan’ı

Abdullah Aşçı ile Mehmet Sal’ı sakin gördüm 
Davranışlarımda olgunluklarına yordum.

Çakıcı ile Recai masamızın- bülbülü
A hayret İçki İçerken gördüm İsmail Gül'ü

Sayın Gemlik Halkına Duyuru 
Hertürlü Elektronik cihazlarınız 

ve soğutma tesisleriniz, Buzdolabı 
Televizyon, Radyo ve Teyplerinizde 

mevcut arızalar atölyemizde 
Hassas cihazlarla garantili ve ucuz 

yapılır.
İTİMAT

Radyo Televizyon ve Buzdolabı Tamir 
Atölyesi 

Sabahattin ve Muzaffer Özanadolu 
Tibel Otel Yanı Tel : 1216-2184-2561 GEMLİK

K. 188

İlân
I- MUessesemlz 2 nolu konuk evinin dış kaplama
sının ve pencerelerinin badanan ve yağlı boyası i- 
fi yapılacaktır.
!• Bu işe ait şartnamemiz MUessesemlz Ticaret Şef 
fiğinden temin edilebilir.

3- Şartnamemize göre hazırlayacağınız kapa
lı tekliflerin engeç 24.4.1981 Cuma günü mesai bi
timine kadar MUessesemizde bulundurulması gerek 
mektedir.
4- MUessesemlz 2490 sayılı kanuna tabi değildir

SUmerbank Gemlik Sunğlpek ve Viskoz 
Mamlllleri Sanayii Müessesesi • Gemlik

K. 189

BAYANLAR MÜJDE 
SEVGİN KOZMETİK 

- Bayan iç giyim; gecelik, sabahlık 
— Bujuteri çeşitleri 

- Helena Rubinstein mamulleri ve 
uzmanlan ile, 

13 Nisan 1981'den itibaren 
hizmetinize girmiştir 

Demlrsubafi Mah. Şehit Cemâl Sok. (Semerciler 
Yokufu ) GEMLİK

K. ISO

Çok içtiği halde su koyvermedi aşçı Ahmet 
Şık ve kibarlıktan yana muhasebeci Şevket,

Ersevim’in davranışı her hali île normaldi, 
Erdoğan her hareketi ile tam notu aldı.

Saygıda kusur etmedi Mahmutla Yavuz Selim, 
Ben de davranışlarına göre çevirdim filîm.

Başkâtip ve zabıta amirini geçmen hâşâ 
Biri Halit Paşa biri Gazi Osman Paşa.

Toplantı tatlı başladığı gibi tatlı bitti 
Herkes elinde bir çiçek ile evine gitti.

Neşeli bir şekilde ayrıldı genç ve ihtiyar, 
Ahmet Selvi der ki hepiniz olunuz bahtiyar.

Ahmet SELVİ

S MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik HORFEZ

Basımevine Uğrayınız 
l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I 

ilân
Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinden

Bursa ili m erke* İlçesi 3. dairesi cilt 3 de k« 
yıtlı halen Gemlik ilçesi Hamidiye Mah. İstiklal 
Cad. Kordon Ap. daire II de ikamet eden İbrahim 
Hakkı oğla Seniha’dan olma 10.21947 doğumlu He 
san Erdal Uzunoğlu Mahkememizin 30.3.1981 tarih 
981/16 E, 981/111 kararı İle akıl hastalığı nedeniy
le hacir altına alınarak velayetinin annesi Seniha 
Uzanağlu'na verilmesine karar verildiği ilan alunuh

K. 191
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17 Nisanlar

Sizlere sesleniyorum; bugün kalanlar 
kalmayanlar. Sîzlere sesleniyorum 17 Ni 
tan Güneşleri nin sıcaklığım içlerinde du 
yanlar. Sîzlere sesleniyorum; anıtlaşmış 
yapılardan kalma nasırları avuçlarında, 

I sırtlarında taşıyanlar’ Sîzler; yurdun ye
di ikliminden kültür esintileri getiren; 
türkülerle, şiirlerle, romanlarla pekiştiren 
ler.. Hakkı Tongoçlar, Haşan Âli Yücel
ten Süleyman Kdip Balkırlar, Hakkı Tan 
berkler. Hamdı Danerler, Bahtiyar Sim
ler, Fethi Gürsoviar!.. Her geçen gün. 
Köy Enstitüleri nin önem kazandığın di
le getirenler!... Eğitim Tarihimizde onur 
lu yerlerini alan büyük eğitimciler! Sîzle 
re sesleniyorum; Köy Enstitülerinin, içim 
de soğumayan sıcaklığında. Her geçen za 
man içinde. Köy Enstitüleri sıcaklığı, i 
çimde daha da çoğalarak. Kalan Kalma
yan 17 NİŞANCILAR! Hepinizin sevgisi 
burukumsa değil yüreğimde. Biliyorum ki 
sîzler Köy Enstitüleri kavgasını büyük 
yürekle, inançlı bir kafayla verdiniz. Ya 
şamlarmı sürdürenler, onurlu savaşımlar 
vererek toprak olanlar; hepinize merhaba!

Birler Köy Enstitüleri'nin son nefer 
teriyiz Giderek, on yıllık devrede oluşan 
Eğirim Ordusu Kuşağı da, elini-eteğini 
çekiyor yer yüzünden. Gelecek Zaman i- 
çinde Köy Enstitüleri, kitaplarda, Gaze-

lacak; masallaşacaklar sonrada. Dedeler 
tornalarına 17 NİSAN Masalları söyleye
cekler. Ama bir gerçek var; Köy Ensti
tüleri gün çeltikler ini yitir miy e çekler. Tür 
kiye Cumhuriyeti Eğitim Tarihinin önem 
li bölümlerini oluşturacaklardır. Bugün 
eğitim-öğretim sorunu, gündemdeyse, o- 
kuma-yazma seferberliği başlatılmışsa, ne 
denlerini Köy Enstitüleri'nin kapatılma
larında aranmalıdır. Aradan otuz iki yı
la yakın bir zaman geçmesine karşın gün 
demdedir Enstitüler. Bugün bilinçsiz ya 
da bilinçli karşısında olanlar var. Neden 
karşısındadırlar, söyleyemezler. Hep böy-
ledir. Bir ülkede, dış 
■emiş ileri atılınlar, 
tir. Neden?

Neden? soruluna

dünyadan örneklen 
köıteklene gelmiş

yanıt aramaya çık

lara dek açılan yelpaze serilir. Köy Ens
titüsü çıkışlılar, yurt düzeyinde görev al-, 
maya başladıkları andan, tutucu-çıkarcı 
ortaklığı yeni eğitim emekçilerinden bek
lenenleri bulamadılar? Ne arıyorlardı? 
Köy çocuğunun okuması, uyanması işleri 
ne gelmezdi. Köyde kentte alışılmış dü
zen sürmeliydi. Bürokratım karşısında 
«Evet efendim » Ağanın karşısında «şen
sin ağam, sen bilirsin.» dan başka şeyler 
söylenemiyecekti. Ne demek; köy çocu
ğunun okuması. Okumak varsıllara öz
güydü. Varsıl çocuğu okuyacak; yoksul 
çocuğu uşak olacaktı. Sonra, Türk insa
nın uyanması, sömürüldüğünün bilinci
ne varması da olamazdı Onlar kazandı
lar. Köy Enstitüleri kapattırıldı. Artık 
bu öğretim yuvaları, çevrelerindeki köy 
lere yardım edemeyecekler; oynadıkları 
piyeslerle, köylünün gözünü açamayacak- 
lar. Dahası; Tarım alanında çevreye ör
nek olamayacak, çevre tarimda enstitüler 
den yararlanamayacak. Köy okulları, ens 
titûlü öğrenemezce yapılamayacak: sırası 
masası da. Köy Enstitüleri, birbirlerine 
yapı imecesine de koşamayacaklar, Böy- 
lece, tutucu halkı uyutmayı sürdürürken; 
çıkarcı da yaptırılacak okulları eksiltme
lerde kırarak; yapımlarım üstlenecek. Sö
zün kısası devlet kesesine el atacak.

Döner sermayeleriyle devlete yük ol 
mayan Köy Enstitüleri, kazandıkları ye- - 
ni kimlikleriyle devlete yük olma duru
muna geçtiler. Evet; Köy Enstitülü öğren 
ci üretir-tüketir di ama, üretim fazlası
nı da pazarlayarak devlet kesesine katkı 
sini da sürdürürdü. Hazır yiyici değildi. 
Köy Enstitüleri'nin yetiştirdiği yazarlar 
çizerler, köy gerçeklerini aydınlarımızın 
önlerine seren, genç bilinçli sanatçı top 
luluğu. Bu yeni genç Köy Enstitülü ku
şak, aralanmamış kapılan ardına dek a- 
çıyor; köyün-toplumun sancılarını yalın 
anlaşılır bir dille önümüze getiriyor; böy 

lece yeni bir anlatım kazanıyordu yazınımız.
17 Nisanlarım, her geçen gün güçle

nerek yaşayacağına kuşkumnz olmasın. 
Merhabalar 17 Nişancılar!

oğıoızda önümüze, tutuculardan, çıkarcı

ana

GEMLİK ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ 
KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantı»), Okulumuz galonun- 
da 26.4.198! Pazar günü stat II oo de yapılacaktır.

Tüm velilere duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM .

I- Afiliş ve Divan oluşumu
2- Saygı duruşu
3- Çalışma raporlarının okunması
4- Tenkitler,
5- Denetleme raporunun okunması
4- Raporların aklanması
7- Yeni Yönetim ve denetleme kurullarının »eşimi,
9- Temenniler ve kapanış K. 197

Satılık Dükkan
PAZAR CADDESİ BELEDİYE EKMEK FIRINI KARŞISI 

1 NOLU DÜKKAN SATILIKTIR
Attı oıaat Soy fl fantArk Pazar Cad. Melek Patta neti Gemlik K ıfS

YGS
YILDIRIM GİYİM SANAYİİ 

Zengin Bahar Çeşitleriyle 
Hizmetinizde

Bay - Bayan ve Çocuk Takımları
İç Çamaşırlar - Kazak - Gömlek - Tşortlar

Etek - Çorap - Avrupa bayan Pantolonlar

YGS’de Buluşalım

Gazhane Cad. Eski Karakol Karşısı GEMLİK
K 192

İLÂN
GEMLİK MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin yıllık genel kurul toplantısı 24.4.1981 cuma günü saat 11 da 
Osmaniye Mahallesi Pazar Caddesindeki Yeni Düğün salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM: Yönetim Kurulu

1- Açılış, 2- Divan seçimi, 3- Yoklama ve saygı duruşu, 4- Çalışma ve denet
leme raporlarının okunması, 5- Raporların tenkit ve İbrası, 6- Yeni yönetim ve 
denetim kurullarının seçimi, 7- 1981 mali yılı tahmini bütçesinin görüşülüp ka
bulü, 8- Dilekler ve kapanış.

K. 193

KARAKA$(tâLU TİCARET
YENİ ÇEŞİTLERİYLE GEMLİK’

LİLERlN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR

DÜZSAN SUNTA 210x390-2750 .TL.

DEVREK » 180X366-2600 ’

İNEGÖL » « « 2500 ’

YER KAROSU-ETERNİK* Ati AÇ PARKE

BOLU DİROLİT-İZMİR DİROLİT 

ÇEŞİTLERİ

1 lf : 1417 
işbankası yanı PTT karşısı GEMLİK 

K. 194

GEMLİK
Lassa Lastikleri

YETKİLİ SATICISI
Cad. (Tekel karşısı) no 80 
mağazasında sayın müşte 

rilerinln hizmetine girmiştir.
Lastik sökme takma balans 

ayarı yapılır.

İsmail Kemah
K. 195

Zayi
Erzurum’un Ter tum ke 

zatına bağlı Klyi
İlkokulundan almış olduğum 
diplomamı ve Tortum Ka 
zatından almış olduğum 
Nufiit Cüzdanımı kaybet 
tim. HflkOmtüzdlr.

Hail» Akkaya

M. İM

Her Çeşit

Cilt İşleri

Körfez

Basımevinde

Yapılır

tlf : 1797 Gemlik



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN ~ KADRİ GÜLER

ıcı»ı<mını»w

14 Nisan 1G81 Sah

GUHEYSAH lİCİREI’len
Peşin Fiatına 3 Ay TAksitli Satışlar

KESENİZİ ZORLAMADAN

Hem gaz, Mazot ve Odunla yanan 100 litrelik emaye termosifonlar 5 renkle 
Taksitli Salısına Kısa Bir Süre için Başlamıştır.

©^y^yaj^®

Toplam Fiatı Cinsi îlk Peşinat 3 Ay Vade

lo.75o
Emaya 100 litre Hem Gazlı 

Hem Odunlu 3.25o TL. 25oox25oo x 25oo

4.5oo
80 Litre Galvaniz Odunlu 

Komple 1.5oo ” looo x looo x looo

4.25o 80 Litre Boyalı Odunlu Komple 1.250 ” looo x looo x 1000

6.000
60 Litre Galvaniz Gömlekli 

Odunlu Komple 1.5oo ” 1500 +1500 +1500

Satış Şubelerimizde Her Türlü inşaat Malzemesi ve Boya Çeşitleri
En Uygun Hatlarla Satılmakladır.

NOT : İşletme vergisi müşteriden peşin alınır.
TERMOSİFONLARIMIZ 2 YIL GARANTİLİDİR.

RİKETT VİNYLEX MARLEY EN UYGUN FİATLARLA VE DÖf EME USTALARI İLE HİZMETİNİZDEDİR.

Göktepe sulama, içme ve inşaat pis su boruları 
NOT: Sulama boruları Banka Kredisi ile verilir.

Satış Şubeleri :

İstiklal Cad. No. 33 (Eski PTT) Tlf ; 1559
Alemdar Cad. No. 8 Atlas Sineması Yanı Tlf : 2132

Fabrika s Hisar mah. Terme Hotel Arkası Tlf : 2826 
GEMLİK

K 199

Gemlik Lisesi Koruma Demeği 
Başkanlığından

Derneğimizin genel kurul toplantın 3 Mayız 
1981 Pazar günü taat 10.oo da Lite blnatında ya
pılacaktır.

Bütün üyelerin hatır bulunmaları rica olunur.
Yönetim Kurulu '

Gln/efl* ;
I- Açılf, saygı duruşu ve divan tefimi
2 Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının 
okunman
3- Raporların tenkidi, cevaplandırılman ve ibran 
5- Yani yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin te 
çimi
5- YalI istekleri, açıklamalar v» cevaplar.
6- Kapanış K 200

Satılık Vitrin
44 METRE BOYUNDA (ALMAN MALI) 
MODERN SALON VİTRİNİ SATILIKTIR*

; 7W 2774 - «4f GEMLİK K. 201

SATILIK ARSALAR
ÇUKURBAHÇEDE (LİSE ALTI) İMAR 

DURUMLU ÇEŞİTLİ BÜYÜKLÜKTE 
ARSALAR SATILIKTIR.

Müracaat : Tel - Gemlik 1797 Bursa 13875 K. 203

HALKIMI» MUİDE
Nefis Çiğ börek ve 

sabah kahvaltılarını bizde yapabilir
siniz. Sabah 6-9 arası kahvaltılarınız
Temiz ve Mükemmel Servisimizle 

T defonla Sipariş Alınır.
Her saatte telefonumuz emrinizdedir
I Nolu Cad. No. 58/A Tol ; 2790 GEMLİK

K. 202

Sayın Gemlik Halkına Müjde
Isı derecesi yüksek tasarruflu 

taşınması kolay evde yer işgal etme
SOBA ve TERMOSİFON İÇİN

ZEYAK YAKITININ
Satışına Başlanmıştır

Cam Ayna İşleri
Resim Korniş Çeşitleri 

Bolu Kontralltl Pervaz Çıta
Devrek Sunta I 9 mm.

I inci sınıf 2650 Tl.
Marley Süpürgeliği

SATIŞ YERİ
AZİM TİCARET Yeni Yeri

Tel : 1305
Münübüs Garajı İçi GEMLİK

K. 204



gemLik Çukur bahçede

SATILIK ARSALAR
imar durunniu, resmi va Öz©l 

parse'ier. değişik büyüklükte

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
MC>k 

▼ IL. i 8 SAYI S «no 500 KURL'^ 21 NİSAN 1»81 HALI

MÜRACAAT

Körfez Basımevi t‘f. >797 
tlf. 13875 Bursa

Şehit Cemal ilkokulu ilçemizi İlde Tanıtacak

“ATATÜRK” KONULU BİLGİ
YARIŞMASINI ŞENİ i

T CEMAL

Okuma Yazma Seferberliği
Devam Ediyor

Kurs Sayısı
22 ye Yükseldi

İLKOKULU KAZANOI
Milli Eğitim Bakanlı* 

ğınca ilkokullar arasında 
düzenlenen "Atatürk’ ko
nulu bilgi yarışmasını Şe 
hit Cemâl İlkokulu ekibi 
kazandı.

Dün. Kız Meslek Li
sesi Salonunda düzenle* 
nen bilgi yarışmasına; 27 
Mayıs, 11 Eylül, Namık 
Kemal, Şehit Cemâl, A- 
tatürk. Şükrü Şenol ve 
Umurbey İlkokullarından 
üçer kişilik ekipler katıldı 
tor.

"Atatürk’ün yaşamı. 
Bağımsızlık Savaşı ve Dev 

nuçta 120 puan alan Şe
hit Cemal İlkokulunun Ali 
Rıza Kuyucu, Dilek Do
ğan, Kamer Dere adlı öğ 
rencilerinden oluşan ekibi 
yarışma birincisi oldu.

GEMLİK’I TANITACAKLAR

Milli Eğitim Müdürü 
Yıldız Şiretoğlu, İlkokul
lar arası birincisi Şehit

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 
sı Yıldönümü Kullanacak

Cemal İlkokulu ekibinin, 
21 Nisan 1981 günü Bur 
sa da yapılacak finallere 
katılacaklarını ve ilçemizi 
tanıtacaklarını söyledi. Şi
retoğlu, şöyle konuştu :

Yurt çapında dü
zenlenen bu yarışma ön
celikle ilçeler düzeyinde 
daha sonra ise illerde ya

pılacak ve iller birincileri 
saptanacaktır. 11 birincileri 
arasında yapılan finaller ile 
Türkiye birincileri seçile
cektir. İlçemizde 22 Nisan 
Çarşamba günü Orta de
receli, 29 Nisan Çarşam
ba günü İse Liseler arası 
yarışmalar yapılacaktır.

Tüm yurtta başlatılan 
okuma yazma seferberlik
leri devam ederken İlçe
mizde de açılan kurs sa
yısı 22 ye yükseldi.

Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre Gemlik Mer 
kezinde açılan 11 kursta 
120 kadın kursiyer okuma 
ve yazma öğreniyor. Kur
şunlu, Katırlı, Büyük Kum 
la, Fındıcak, Engürücük, 
Şahlnyurdu, Gençall Köy-

Itrinde açılan 11 kursta; 
66 kadın, 48 erkek yurt
taşımız ofranins görmeğe 
başladı, ilgililer, kurs sa
yısının her gün artmaksa 
olduğunu bildirdiler.

31 KARAYOLCU OKUMAK 

İSTİYOR

öte yandan İlçem ia
de şantiyesi bulunan Ka
rayolları 14. Bölge MB- 
dürlüğü şantiyesinde çafe* 
şan ve okuma yazma hi
mayen 31 işçi Kaymakam 
lığa başvurarak okuma yaz 
ma öğrenmek istedlkled- 
ni bildirdiler.

timler" konulu yarışmada 
jüri üyeliklerini öğretmen 
Talât Şahin (Bşk,), Şük
ran Sönmez, Jale Günay 
Mehmet Şahin (llköğ. Md) 
Kemal Ateşli yaptılar.

Yarışmaya katılan o- 
kullara, Jüri tarafından o- 
nar soru soruldu. Çekiş - 
mail geçen yarışmada, 27 
Mayıs ve Şehit Cemal İlk 
okulu öğrencileri 80' er 
puan alarak birinci oldu
lar. Jüri, ek sorularla ya
rışmanın tek birincisini 
saptama yolunu seçti. So

Halk Eğilim 
Müdürlüğü 
Daktilo ve 
İngilizce 
Kursları 
Açıyor

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramının 61. 
yıldönümü perşembe gü
nü bütün yurtta törenlerle 
kutlanacak.

Kutlama törenleri ne 
deniyle geçen hafta için
de toplanan İlçe Kutlama 
programını hazırladı. Ulu
sal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının 61. yıldönü
mü ilçemizde şöyle kutla 
nacak.

Bayram 23 Nisan gü 
nü sabahı başhyacak ve 
aynı gün saat 24 te sona 
erecektir. Törene bu yıl

Gemlik Halk Eğitim 
Müdürlüğünce İngilizce 
ve daktilo kursları açılı
yor.

Halk Eğitim Müdür
lüğünce acılan kursların 
uzun süreli kurslar olaca* 
cağını söyleyen ilgililer 
daktilo kurslarına başlan
dığını, İngilizce kursları
na kayıtların devam etti
ğini bildirdiler. İngilizce 
kursları orta ve lise öğ
rencilerine kurs öğretmen 
İcri Selma Kaymaz ve 
Abdullah Delibaş tarafın
dan verilecek. 

yalnız İlkokullar ve ana o 
kulu katılacak, resmi dai
reler ve orta dereceli o- 
kullar çalışmalarını sürdü 
receklerdir. Bayram günü 
resmi ve özel yerler bay
raklarla donatılacak, ilçe
ye taklar kurulacaktır. Kor 
don boyunda yapılacak tö 
rene ilçemizin tüm ilkokul 
lan katılacak, okullardan 
15 er kişilik öğrenci grup

Yordun Sevenler
Derneği Başkanlığına
Dr. Nimet Ataoğuz
Yeniden Seçildi

Gemlik Yardımseven- 
ler Derneğinin yapıları ge 
nel kurul toplantısında 
Başkanlığına Dr. Nimet 
Ataoğuz yeniden seçildi.

Ganel Kurulda yapı
lan seçimlerde yeni yöne 
tim kurulu üyeliklerine Dr 
Nimet Ataoğuz, Hayat 
Marş, Zeynep Dinçer, Gü 
ler I taslan, Sevgi Çorum, 
Yadigar Nermin Güner, 
Malak Aksoy, Ümmûhan 
Ozyurt, Leman Akovalıgil, 
Mualia Ceylan, Ülker öz 
bek, Mualia Benglz, Ber
rin Tunoer, Meliha Akşa* 
hin seçildiler.

Yardım Sevenler der

■arıyla saat 8oo de Ata
nın anıtına çelenk kona
caktır. Saat 8.20 de okul 
fardan 2 şer öğrenci Kay
makamı ziyaret edecekler 
ve buket sunacaklardır. 
Kaymakam, Milli Eğitim 

Müdürü, İlköğretim Müdürü 
saat 9.oo da öğrencilerin 
ve halkın bayramını kutla 
yacaklardır

İstiklâl marşının söy

neği 28 Nisan günü An
neler çayı düzenleyecek.

SUNĞİPEK İKİLERİ 
1981* İN İLK 
İKRAMİYESİNİ BUGÜN

ALIYORLAR
Her yıl İki ikramiye 

alan Sunğipek Fabrikası 
işçilerinin 1981 yılının ilk 
ikramiyesinin ödenmesine 
bugün başlandı.

Mart ayında ödenme 
sİ gerekirken ödenmeyen 
ikramiyelerin İkincisinin üç 
ay sonra ödeneceği bildi 
riMl.

lenmesinden sonra bir öğ 
retmen günün önemini bil 
diren konuşma yapacak, 
daha sonra şiirler okuna
cak öğrenciler ant içecek 
ler ve çeşitli gösterilerle 
yarışmalar düzenlenecek
tir. Geçit töreninden son
ra İlkokul öğrencilerinin 
Halk kitaplığında resim 
sergisi açılacaktır.

Kim Ne Ödedi
1981 yılı gelir vergisi yükümlülerinden 1 müye- 

nun üzerinde vergi ödeyenlerin adlarını yanlışhklsr 

düzelterek ve ilâvelerle yeniden yayınlıyoruz.

1- Erdoğan Alemdar 7 931.663
2- Mustefs Selikaya 5328.392
3- Altan Kafoğlu 6808.128
4- Naciye Kafoğlu 4375.128
5- Haluk Altan 2.704.186
6- Sümer Atasoy 2.460.011
7- Kemal Kılıç 2338346
8 Tevfik Solsksubaşi 2106368
9- Ahmet Güllü 1.748398

10- A Rıza Koral 1.656348
11- Güven Üntö 1.690305
12- F. BeDuz Tunca 1.497.953
13- Cemal Öner 1 3*3 858
14- Süreyya Bulca 1380 435
15- Necati Aydın 13*1613
16. Hesan Kurttan 1.280.881
17- İbrahim Aydm 1388.518
18- Hamdı Tangûn 1378.465
19- Naci Şıri 1-239.428
20- Haşan Oktay 1.118378

İşçiler adıns Kayma
kamlığa başvuran Şantiye 
Şefi Osman Sancak, ilgi
lilerin kendilerini öğretici 
öğretmen vermeleri karşı
sında salon, sıra ve öbür 
ders araçlarım kendilerinin 

Bağlıyacaklarını bildirdi.
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KÖŞEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

BİLİMİN DEMOKRATİKLİĞL

Basında bir haber: Türk Tarih ve Dil Kurumlan, 
“Türk Bilimler Akademisine Bağlanacak.. Bunun için 
Milli Eğitim Bakonhğı’nca bir yasa tasarısı hazırlanmış. 
Tasarıya göre, çeşitli kuruluşların göstereceği (99) aday 
arasından Devlet Başkanı (33) ünü seçerek "Türk Bilim
ler Akademisini oluşturacak. Bu (33) kişinin akademi 
üyelikleri ömür boyu sürecek, yaş sınırı aranmayacak..

Kimi okurlarımız anımsayacaklardır. 1980 yılının son
larında Tercüman Gazetesi ve (SİSAV)'ın düzenledikleri 
bir forumda bu konu tartışılmış ve tıpkı Milli Eğitim Ba 
kanlığt'nın yasa tasarısında yer alan önerilerle sonuçlan
mışa. Demekki Tercüman Gazetesi'nin ve (SİSAV)’ın gö
rüşleri doğru, uygulanması gerekiyor..

Şimdi bir de olayın öbür yüzüne bakalım:
TÜRK TARİH KURUMU: Atatürk'ün direktifi ve önder 

liğinde (nisan 1930) da, Türk Ocaklan'na bağlı olarak ku
rulmuş: Türk Ocaklon'nın kapanması üzerine de (15 Ni
san 1931) de bağımsız bir dernek durumuna getirilmiş - 
tir. Görevlerinden biri de. "bilimin en yeni verilerine da
yanarak Türk ve Türkiye Tarihi’ni yeniden yazmak"tır.

Yılda bir kez kongresini toplayarak yedi kişilik Yöne
tim Kurulu’nu seçer. Yani demokratik bir kamu kurulu
şudur. Hiç kimse, ölünceye dek “yetkili” sayılmamıştır. 
Bilimin sürekli yenilendiği ve geliştiği göz önünde tutula
rak böyle bir “demokratik yapı” öngörülmüştür kuşku - 
suz..

TÜRK DİL KURUMU: Yine Atatürk’ün direktifi ve ön
derliğinde (12 Temmuz 1932) de kurulmuş ve "Birinci 
Türk Dil Kurultayı” m O'nun yüce katında Dolmabahçe 
Sarayı’nda toplamıştır. Bu kurultayda alınan kararlarla 
saptanmış yedi görevinden en önemli ikisi şunlardır: 1) 
Türk dilinin tarihi ve karşılaştırmalı gramerinin yazılma
sı.. 2) Anadolu ve Rumeli ağızlarından sözcükler derlen
mesi, osmaniıca sözcüklere türkçe karşılıklar bulunması..

Üç yılda bir yapılan Genel Kurulu'nda, (35) kişilik Yö
netim Kurulu ve yedi kişilik Yürütme Kurulu’nu seçer. Ya
ni tıpkı “Türk Tarih Kurumu" gibi demokratik bir kamu 
kuruluşudur.

Şimdi de bîr başka yöne değinelim:
Atatürk'ün ölümünden sonra (28 Kasım 1938) günü 

Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce açılan vasiyet
namesine göre, O’nun "para ve hisse senetleri" nin mi
rasçıları bu iki kamu kuruluşudur.. Yani "Türk Tarih 
Kurumu ve Türk Dil Kurumu.."

Yani bu iki kurum, hukuk dilinde Atatürk’ün miras
çılarıdır, çocuklarıdır...

Biz, basında yer alan bu haberin doğru olmamasını 
yeğleriz. Doğruysa bile, bir takım aksak görülen durum
ların düzeltilmesi yoluna gidilmekteyse bile; bilimi, de
mokratik gelişiminden ve yeniliklerden koparacak bir 
"devlet müdahalesi" nin doğurması kaçınılmaz olan sa
kıncaları belirtmek isteriz. Eğer Atatürk gibi bir evren
sel önder bile, kendisinin veya devletin müdahalesinden 
yana olmuyor da, bu iki bilim kurumuna bir özerklik ve 
bir demokratiklik tanıyorsa, bir haklı mantığı olmalıdır 
bu tutumunun..

Bilim, devletin denetiminde ve ömür boyu "yetkili" 
sayılacak kişilerin eliyle geliştirilemez. Bilim, demokra
tik ve özgür bir çalışma ortamında geliştirilebilir. Her ye
ni bilim adamı, eskisinin eksikliğini ve yanlışlığını bul
mak; tamamlamak ve düzeltmekle yükümlüdür. Bugün 
matematik kuramları bile değişmiştir, değişmez olma - 
yan hiçbir şey kalmamıştır.

Böyle bir uygulamaya gidilir de, örneğin (33) kişi
den (17)'si, "Anayasa" nin adını "Teşkilat-ı Esasiye Ka
nunu" diye değiştirmekten yana oy kullanırlarsa ne ola- 
caktır?"Anayasa" "Teşkilat-ı Esasiye Kanunu" mu ola
caktır?..

Oysa Atatürk’ün direktifi açıktır; "Osmaniıca söz
cüklere türkçe karşılıklar bulunması" nı istemiştir O., 
öyleyse bırakalım da, "türkçe sözlüklere osmaniıca 
karşılıklar icat etme" işlevini (SİSAV)'cılar, Tercüman’- 
cılar üstlensinler.

Geçende TRT'nin ortak yayınlarından birinde, ilk
okul öğrencilerine anlatılan tarih dersini dinledim. Düş
lerle, destanlarla dolu bir anlatım.. Oysa Türk Tarih Kuru
mu, Türk ve Türkiye Tarihi’ni bu yanlış algılanışından 
kurtaracak, nesnel bir temele oturtacak çalışmalar yap
maktadır. Bu ise ömür boyu "yetki" İllerle, demokratik- 
liği ortadan kaldıracak, bilimin gelişmini engelleyecek 
önlemlerle sağlanamaz.

Yoksa biz daha çoook "arslanız, kaplanız" diye 
doldururuz da çocuklarımızın kafalarını, sonradan Mü
nih sokaklarını temizlemeye veya bir takım sapık ide
olojilerin tutsaklığına mahkum ederiz.

12 Eylül Yönetimi'nin açık tartışmadan yana oldu
ğa biliniyor. Umarız ki, böyle bir adım atılmadan önce 
iyice tartışılır, yararlı ve zararlı yönleri yeterince dikka
te alınır. Buna Tercüman'cılorla (SİSAV)'cılar kızar, ama 
ne yapalım ki bilimin en belirgin özeliği "demokratik" 
(iğidir..

Onlar dilerlerse, döner döner yine okurlar. Kendi 
bilecekleri şey,.

Y G S
YILDIRIM GİYİM SANAYİİ 

Zengin Buhar Çeşitleriyle
Hizmetinizde

Bay - Bayan ve Çocuk Takımları 
İç Çamaşırlar - Kazak - Gömlek - Tşortlar 

Etek - Çorap - Avrupa bayan Pantolonlar

YGS’öe Buluşalım
Gazhane'Cad. Eski Karakol Karşısı GEMLİK
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Sayın Gemili Halkına Buyuru 
Hertürlü Elektronik cihazlarınız 

ve soğutma tesisleriniz, Buzdolabı 
Televizyon, Radyo ve Teyplerinizde 

mevcut arızalar atölyemizde 
Hassas cihazlarla garantili ve ucuz 

yapılır.
İTİMAT

Radyo Televizyon ve Buzdolabı Tamir 
Atölyesi 

Sabahattin ve Muzaffer Özanadolu 
Tibel Otel Yanı Tel : 1216-2184-2561 GEMLİK

K. 208

SATILIK ARSALAR
ÇUKURBAHÇEDE (LİSE ALTI) İMAR 

DURUMLU ÇEŞİTLİ BÜYÜKLÜKTE 

ARSALAR SATILIKTIR.

Müracaat : Tel - Gemlik 1797 Bursa 13875 K. 209

ARMUTLU TURİZM VE
TANITMA DERNEĞİ BŞK.

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplan 
tısı 2 Mayıs 1981 Cumartesi günü saat 20 de 
Belediye toplantı salonunda yapılacağından 
üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :

I- Açılış ve divan oluşumu
1 Saygı duruşu
!• Çalışma raporlarının okunması
4- Tenkitler
5- Denetleme raporunun okunması
6- Raporların akalnması
7- Yani yönetim ve denetleme kurullarının se 
fimi
8- Temenniler ve kapanış K. 210

DEVREN ACIU 
SATILIK ZÜCUCİYI I

DÜKKANI

Pazar Caddesb I 
de İşler durumda I 
züccaciye dükkanı] 
devren acele sabiıkh

Müracaat :
Binbir Çeşit 
Züccaciye 
Pazar Cad No. 17 ■

GEMLİK
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ZAYİ

Gemlik İmam Ha 
tip Lisesi Ortakısmr 
dan 1978 senesinde] 
almış olduğum dipto 
mamı kaybettim

H ü kümsüzdür

Ali Karataş

K. 207

Gemlik PTT Müdürlüğünden İlân
Gemlik-Umurbey telefon projesi için 6 ay ıi- 

reli damperslz kamyon veya traktör kiralanacaktır
I- Tahmini İhale bedeli 396.000.- Hradır.
2- Geçici teminat bu bedelin % 3 dür.
3- PTT Müdürlüğü ihaleyi dilediğine vermekti 

şerbettir.
4- İhale 24.4.1981 tarihinde saat I3.oo de yı

kılacaktır.
İsteklilerin bu tarihe kadar müdürlüğe müra

caat etmeleri İlan olunur.
Not ; Geniş bilgi PTT müdürlüğünden alınabi

lir. Gemlik PTT Müdürlüğü
Başın

Kongre İlanı
TEK GIDA İŞ SENDİKASI 
BURSA ŞUBESİ BŞK.

Gemlik İlçesinde kurulu 72 Sayılı zeytin 
Tarım Satıy Kooperatifinde 30 Nisan 1981 Par 
şembe günü saat I2.oo de bu müdürlükte, te- 
at I3.oo de Alemdarlar Sabun ve Yağ Ses. 
Fabrikasında, saat 14 oo de Tekel Müdürlüğün 
de delege seçim kongresi yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM
I- Yoklama ve açılış
2- Divan oluşumu
3- Delege seçimi
4- Kapanış K. 21!

©GEMLİK
Lassa Lastikleri

YETKİLİ SATICISI
İstiklâl Cad. (Tekel karşısı) no 8ü 

de ki yeni mağazasında sayın muşta 
Filerinin hizmetine girmiştir.

Lastik sökme takma balans 
ayan yapılır.

İsmail Kemah
K. 212
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Yeri geldiğinde fosil olmakla suçlarız 
insanları. Bu suçlamayı yaparken de. fosil 
ailesini aşağıladığımızın da farkında olma* 
ytz. Canlı bir kalıntının fosiller ailesinde 
yer atabilmesi için, o canlının son buzul 
devrinden önce yaşaması gerekiyor. Yok
sa. fosillik soyluluğunu yitiriyor. Günümüz 
den, milyonlarca yıl önce yaşamış, son bu
zul çağında donarak; günümüze taşıllaşa
rak ulaşmış olan, o cağların canlıları bize 
yaşadıkları çağlardan bilgiler getiriyor; o 
zamanki canlılar hakkında bilgi iletiyor. Fo
sil olmak da, öyle pek kolay olmasa gerek. 
Dünyamızın yapısını, yaşını, geçirilen de
virleri, o devirlerin canlılar dünyasını öğ
renmek alaşımıydı fosilsiz? Kehribar dedi
ğimiz, taşıllaşmış reçine içindeki böcek fo
sillerinin de öğrettikleri yabana atılır değil. 
Taşıllar [fosil] dünyasını kısaca anımsa
yınca, gözlerimizin önünde taşıllar önem 
kazanıyor. Çünkü, yaşadığımız dünyanın 
derinliklerinden, taşıl olmalarına karşın bir 
şeyler getiriyorlar.

Taşılların, kısaca tanımından çıkardı
ğımız sonuç ne olabilir? Olsa olsa, karşı
lıksız bir alış-veriş. Taşıllar dünyasından, 
günümüze döndüğümüzde kocaman bir 
soruyla karşılaşırız. “Ben neyim?" Evet; 
taşıllara bakarak biz neyiz? Evrende gö
zükmeyen bir yaratık mı? Yardım sever bir 
kişi mi? Çevresine ışık saçan bir insan 
mı? Yoksulun, çamura yuvarlanmışın ya
nında olan bir komprador mu. Bu soruları 
dilediğinizce çoğaltabilir; taşıllardan yola 
çıkarak, sonu gelmiyecek yorumlara gire
bilirsiniz. Belki de kendi dünyanıza döne
rek, eleştirinizi yapabilirsiniz. Ne yaparsa
nız yapın, “Ben neyim" sorusu yanıtsız ka
lacaktır. Çünkü yanıtın karşılığının dışarı 
çıkmasını istemeyen; ikinci ben engeliyle 
karşılaşacaksınız. Taşıllar örneği, çevreni
ze cömertçe davranamıyacaksınız. Çıkar
sa! düşüncelerimiz bildiğimizi vermeye en

geldir. Bu engeli kaldırdığımızda, taşıl cö
mertliğine erişmişizdir Kıskançlık bizde, er 
demsizlik bizde, üç buçuk bir şey belleyin
ce, bilgin kesilmek bizde. Yoksulu ayıpla
mak. öğünmek, büyüklenmek bizde. Ama, 
kendimiz, çevremiz yurdumuz için yararlı 
olma atılımları yok. Oyun masalarının tut
sağı oluruz. Günlük gazete okumaktan 
geri dururuz. Daha çok, ceplerimizin dol
masına çalışır; daha çok kazanma hasta
lığına tutuluruz. Tutkular, hırslar dünyasın
da, yok olduğumuz da geçmez usumuzdan.

Söyleşirde ulusçu kesiliriz. Ama ulus
çu olmanın yolu nerelerden geçer araştır
mayız. İnsanımıza, ulusumuza görevleri yok 
mudur aydınların?; aydın geçinenlerin? Ama 
öylesi aydınlar var ki sosyete cambazı. Bir ■ 
bakarsınız yoksulun yanında, çıkarcının, ge
ricinin karşısında. Bir bakarsınız, çıkarcıy
la, gericiyle kol kola. Ulusçuluk adına da 
yardım derneklerine yardım yolunda; ayrı
ca. Bu yardımlarıyle de bir yerlere varabil
meye de amçalamakta. Bir gözleyin çev
renizi. Yardım severlik maskesi altında ne 
dümenler döndüğünü göreceksiniz. Böyle 
leri, her kılıkla karşımıza çıkar; ileri hatlar
da yerlerini de alırlar. Her türlü rezilliği ya
parlar; sonra ulusçu kesilirler. Oysa ulus
çu maskesi altında soygunları "Senin ban
kan, benim bankam." kavgasıyla para te- 
kelleşmesini hızlandırmak da böylelerinin 
tuzağı.

12 Eylül 1980 Harekâtı yurdumuzu, in
sanımızı bir karabasandan kurtardı. Türki 
ye'yi içi savaşın eşiğinden geri çevirdi. Ya- n 
bancı ulusların da iştahlarını kursaklarında 
dondurdu. Diliyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti bir daha kara 
bağnaz, uşak güçlerin sarsamayacakiarı 
sağlam bir yapıya oturtulsun.

Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığından
Kooperatifimizin 16 Nisan 198! günü yapılman gereken olağan genel ku 

rul toplantısı ilgili makamlardan alınması gereken İznin toplantı saatine ka- 
^ar yetişmemesi nedeniyle 17 Mayıs 1981 gününe ertelenmiştir.

17 Mayıs 1981 pazar günü saat 14 oo de şoförler Cemiyeti Lokalinde ya 
pılacak toplantıya teşriflerinizi rica ederiz. Yönetim Kurulu

GÜNDEM

l~ Açılış, saygı duraşu Genel kurul divan heyeti seçimi
2- Yönetim Kurulu Çalışma raporu, bilanço, kâr zarar cetvelinin okunması 

ve aklanması
3- Denetleme kurulu raporunun okunması ve aklanması
d- Ortaklığa kabul edilecek ve ortaklıktan çıkarılacaklar hakkında karar a- 

Itnması
5- 1980 yılı kârının tevzii hakkında karar alınması
6~ Bütçe ve çalışma programının onaylanması K 213
7- Dilekler ve kapanış

İLÂN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

I- Beledlyemlzce FORD 6000 Traktör üzerine yapılacak yükleyici kepçe 
şartnamesi gereğince kapalı zarf eksiltme sureti İle yaptırılacaktır.

2~ İhalesi 6 Mayıs 1981 Çarşamba günü saat 15.oo do belediyemiz encü
meni huzurunda yapılacaktır, İlan olunur.

EVSAFI Muhammen Bedeli Geçici Teminatı
I adet FORD 6900 Trek- 820.000 Hra 24.600 lira
tör üzerine yapılacak yük

Buln

SPOR SPOR SPOR SPOl^

BORUSAN GtlVEHSPOR 1 UHİK CIÇEKUSPOR 0
Mete Erdemer

Borusan Güven Spor 
Cemal, Bahattin; Ahmet 
Soner, Mehmet (Mehmet) 
Ahmet, Şenol. Necati, 
Behçet, Metin, (İsmail), 
Hüseyin

İznik Çiçeklispor : 
İbrahim, Hayati, Salih, 
Rahmi, Recep, Mehmet, 
Selahattin, İsmail, Ah
met, Mehmet (Reşit); İs 
mail (Mehmet)

Bu hafta ilçemiz ata 
dında yapılan Bursa II. 
Amatör Küme lig maçın 
da Borusan Güvenspor 
20dakika oynadığı baskı 
lı ve bilinçli oyunu so
nunda İznik Çiçeklisporu 
1-0 yendi. 90 dakika bo 
yunca her iki takımda bir 
birine üstünlük sağlaya
madı. 20. dakikada Neca 
ti'nin firikiği direkten 
döndü, 25. dakikada İz
nik ten İsmail sarı kart 
gördü. Bir dakika sonra
da Soner gole giderken 
rakibi tarafından belin
den tutularak düşürüldü. 
Necati F ir i kikten

yararlanamadı. Ma - 
çın tek golü 4C. dakika 
da geldi. Borusan Güven 
spordan Şenol kale içine 
gönderilen topu nefis bîr 
kafa vuruşuyla filelere 
gönderince maçın skoru 
ortaya çıktı. 44. dakika
da İznik'ten Raşit'in bir 
şutu direkten döndü. 55. 
dakikada İzniksporluların

nefis bir şurunu kaleci 
Cemal aynı orf»alıkla çel 
di. Dakika 70 İznikspor- 
daa Hayau'de san kart 
gördü. Maçın bundan son 
raki bölümünde her iki 
takımında çabası gol ge 
rirmedi ve maç Şenol'un 
attığı golle 1-0 Borusan 
Güvensperun yengisiyle 
sonuçlandı.

Gaziantepspor Bursaspor Maçına
İlçemizde Kamp Yaparak Hazırlandı

19.4.1981 Pazar günü 
Bursaspor ile Bursa'da 
maç yapan Türkiye I lig 
takımlarından Gaziantep 
spor, maç öncesi çalışma 
larını 17.4.1981 tarihin
den itibaren Gemlik’teki 
spor tesisletinde sürdür
dü,

Çalışma öncesi konuş 
tuğumuz Gaziantepspor 
Genel Kaptanı Mecit öz

dinç ve Teknik Direktö
rü Gürcan Berk, Gemlik 
teki Spor tesislerinden, 
kamp yaptıkları otelden 
ve de Gemlik halkı ve 
sporseverinden çok mem 
nun kaldıklarını, Gemlik 
ten olumlu izlenimlerle 
ayrıldıklarını, ve Gemlik 
in kamp yapmak için el
verişli bir ortama sahip 
olduğuna belirttiler.

T. C.
Gemlik İcra Dairesi

Dosya No. 980/88 T.

Gayrimenkulün Açıkartırma tlâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkulda cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu sicilinin 18/7/975 tarih ve pafta ; 5, sahife : 425 ve Parsel : 425 
do kayıtlı Gemlik Adliye Köyü Çerkezderesi mevkiinde kâin 2750 metrekare miktarlı 
ve bilirkişi tarafından 150.ooo.- lira kıymet takdir edilen zeytinlik açık artırma sure
tiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

I — Satış 5 / 6 / 1981 Cuma günü saat 11.00 den 11.20 a kaaar Gemlik îcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 15/6 /1981 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbstinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % !• 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 980/88 T. sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(te. tf. K. 126 )

fx/ llgililtr ti biri ne irtifak hakkı sahiplen de dahildin

Şahlık Dükkan
PAZAR CADDESİ BELEDİYE EKMEK FIRINI KARŞISI

1 NOLU DÜKKAN SATILIKTIR
Müracaat. Seyfl ŞentUrk Pazar Cad. Melek Pastanesi Gemlik K. 114



SORUMLU MODOR
KADRİ GÜL1R 

SAHİBİ
HOSIYİN — KABRİ G0LER

Ydnetim Yar/ : Şirin Pwjı 
TRL. : ırar - obmlİk

KÖRFEZ
21 Nisan 1981 Salı

es

GÜNEYSAN TİCABET’ten
Peşin Fiatma 3 Ay TAksitli Satışlar

KESENİZİ ZORLAMADAN
Hem gaz, Mazot ve Odunla yanan 100 litrelik emaye termosifonlar 5 renkte 

Taksitli Satışına Kısa Bir Süre için Başlamıştır.

Toplam Fiatı Cinsi İlk Peşinat 3 Ay Vade

lo.75o Emaye 100 litre Hem Gazlı 
Ham Odunlu 3.25o TL. 25oo x 25oo x 25oo

4.5oo 80 Litre Galvaniz Odunlu 
Komplo 1.5oo ” looo x looo x looo

4.25o 80 Litre Boyalı Odunlu Komple 1.250 ” looo x looo x 1000
6.000 60 Litre Galveniz Gömlekli 

Odunlu Komple 1.5oo ” 1500 +1500 + 1500

Satış Şubelerimizde Her Türlü inşaat Malzemesi ve Boya Çeşitleri 
En Uygun Hatlarla Satılmaktadır.

NOT : İşletme vergisi müşteriden peşin alınır.
TERMOSİFONLARIMIZ 2 YIL GARANTİLİDİR.

RİKETT VİNYLEX MARLEY EN UYGUN FİATLARLA VE DÖJEME USTALARI İLE HİZMETİNİZDEDİR.

Göktepe sulama, içme ve inşaat pis su boruları 
NOT: Sulama boruları Banka Kredisi ile verilir.

Satış Şubeleri :
İstiklal Cad. No. 33 (Eski PTT) Tlf : 1 559
Alemdar Cad. No. 8 Atlas Sineması Yanı Tlf : 2132

Fabrika s Hisar mah. Terme Hotel Arkası Tlf : 2826 
GEMLİK
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TİBEL HOTEL ve RESTAURANT

Temiz ve itinalı servisi ile 
Günlük taze balık, ızgara çeşitleri 

▼e soğuk mezeleriyle hizmetinizdedir 
CUMARTESİ - PAZAR ORGİST ZİYA BABA 

BALİĞİNDE MÜZİK

Not : Ruf Barımız hergün açıktır. 
Rezervasyon t Tel. 1272*2146 Gemlik

K. 216

Satılık Vitrin
4.5 METRB BOYUNDA (ALMAN MALI> 
MODERN SALON VİTRİNİ SATILIKTIR.

Mtoesst î 2774 - 1260 BENLİK <• 717

GALERİ ZEVK TEN
OUYUBU

Hizmetimizi İstiklâl Caddesi No. 41 
de ki yeni mağazamızda sürdürmekte 
olduğumuzu sayın müşterilerimize 

duyururuz.

GALERİ ZEVK TE
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR MAKİNASI - TV.- 

EMAYBTAŞ DEMİRDÖKÜM FIRINLAR 
RADYO - TEYP VE ZENGİN HEDİYELİK 

BAKIR ÇEŞİTLERİ

İstiklal M. (Halk Bankan Karşısı) No. 41 GEMLİK
K. 216

YALÇIN TEKNİK
PLÂSTİK 

PANJUR VE 

ALÜMİNYUM

DOĞRAMA

SANAYİİ

ÜSTÜN KALİTELİ MONTAJ
GÜNÜ GÜNÜNE NOKSANSIZ HİZMET 
YILLARIN TECRÜBESİ

KIŞIN IUK — YAZIN SERİN 
Güneşe, soğuğa, yağmura, kar vs 
doluya, toza, gürültüye ve rüzgâra 

karşı dayanıklıdır.
İstiklâl C< Menekşe Sk. No 2/D Tel. 2003- İv 1871
• İMLİK K. 210



gemlik Çukur bahçede

SATILIK ARSALAR
imar d urum hj, refcmı ve özel

parsa er, dağ ik büyüklükte

MÜRACAAT
Körfez Bm m»/; t’*. 707
ttf. 13875

SAYI • 408 500 KURVŞ 29 NİSAN 1081 SALI

İkinci Ünite Dün Gece Devreye Girdi

Azotla Üretim 1800
Belediye Yeni Bir Artezyen Açtırdı 

HAMİDİYE 
MAHALLESİNDEKİ 
ARTEZYENDEN

Tona Yükseldi SANİYEDE 50 LİTRE SU 
AKIYOR

Yaz aylarında mey da lunan aa İle OemUk’m M

Gemlik Azot Sanayi 
Gübre Fabrikası dün gece 
deri itibaren iki ünite ile 
tatn kapasite çalışmağa 
başladı.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre geçen yıl 
yapımcı firma tarafından 
Azot Genel Müdürlüğüne 
devir işlemleri yapılacağı 
şırada bir komresörünün 
arızalanması ile tek ünite 
halinde günde 900 ton 
üretimi gerçekleştiren fab 
rikada onarım çalışmaları 
başlamış ancak uzun çalış 
malar sonuç vermemişti. 
Arızalı kompresörün onan 
minin bittiğini ve dün ge 
ceden başlıyarak iki ünite 
günde 1800 ton gübre 
üretiminin başladığını soy 
üyen ilgililer, deneme ça 
lışmalannın bir süre de 
vam edeceğini belirttiler.

TESLİM ALINIYOR

Yurt içi gübre gerek
sinmesini karşılamak için 
kurulan Gemlik Azot Sa
nayii Gübre Fabrikasının 
1073 yılında TOKAR fir-

ması ile Societe Generala 
d’tritrerrises firmaları ile 
Azot Genel Müdürlüğü a- 
rasında yapılan anlaşma 
ile montaj çalışmaları baş 
lamış, bu arada Societe 
Generale d’ Entreprises 
firması Greusot Loire d' 
Entreprises firmasına dev

1973 yılında Azot Genel Müdürlüğünce yapılmasına karar verilen Gemlik Tesisleri bugün 1800 tonluk tam kapasite 
ile üretime başladı. İlgililer yapıcı firmadan tesislerin devir alma işlemlerinin başladığını söylediler.

redilmişti. 1976 yılında ü- 
retime başlaması gerektiği 
halde beş yıl gecikme İle 
bugünden itibaren günde 
1800 ton gübre üretecek 
olan Tesislerin devir çalış 
malarınada bugün başlan
dı. Üç gün sürecek devir 
çalışmalarından sonra Türk 

işçi ve teknik elemanla
rınca çalıştırılacak olan 
Gemlik Azot Sanayi Güb
re fabrikasında yılda 363 
bin ton % 55 lik Nitrik 
Asit, 594 bin ton % 26 
lık Kalsiyum Amenyum 
Nitrat Gübresi üretecektir. 

gelen su sıkıntısını gider
mek amacıyla Gemlik Be
lediyesince DSİ yo Heml- 
diye Mahallesinde açtırı
lan sondajdan saniyede 
50 litre akan su bulundu.

Belediye Başkanı Şa 
habeltln Cantay, yeni bu» 

yük ölçüde rahathyacağı- 
nı belirterek şunları söy
ledi t

''-Bilindiği gibi Nacak 
lı suyu yaz aylarında ilçe
nin ihtiyacını karşılama
maktadır. Bu yıl havaların 
kurak gitmesi nedeniyle 
daha büyük bir su odun 
tısı ila karşılaşabiliriz. Sı 
kıntı başlamadan buna 
çare için DSİ den yardım 
İstedik ve futbol sahasının 
yanında bir artezyen aştır 
dik. Çalışmalar olumlu so 
nuç verdi ve saniyede 50 
litre akan su bulundu Biz 
bunun 30 litresini kullana 
cağız. Suyu motopomplar 
la Umurbey altındaki de 
pomuza yollayacağız, ora 
dan da şehrin planlanan 
mahallelerini dastekiiyaco 
giz. Bunun için maddi sı 
kınlımız vardır. Nacaklı 
suyu için taahhütte bulu 
nan vatandaşlarımızdan ta 
shhûtlerinl tutmalarını iste 
yeceğız

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

A Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramının 61. yıl 

f| dönümü törenlerle kutlan 
H dı.

g t İlçemizde törenlere 
|l 23 Nisan tabağı saat 8.oo 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 61. yıldö 
rtömö törenforfe kutlandı, Beşli töreninde Çotuklar 
Atatürk ile görülüyorlar.

de Atatürk’ün anıtına çe 
lenk koyma töreni ve say 
gı duruşu İle başlandı. 
Daha sonra Kaymakamlık 
ta kutlamalar kabul edildi 
ve ilkokul öğrencileri Kay 

makam E. Hüseyin Köse 
oğlu’na buket sundular. 
Bir öğrencinin Kaymakam 
olmasından sonra alana 
gidildi.

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramının 61. yıl 
dönümüne bu yıl yalnız 
ilkokullar katıldılar. Saat 
9.oo da alanda başlayan 
törende Kaymakam, Milli 
Eğitim Müdürü, Belediye 
Başkanı, İlköğretim Müdü 
rü halkın ve öğrencilerin 
bayramını kutladı. Günün 
anlamını belirten konuş 
manın yapamamasından 
sonra öğrenciler şarkılar 
söylediler, şiirler okudu 
lar. Bayram, okulların ge 
çit töreniyle son buldu. 

' Aynı gün halk kütüphane 
sinde İlkokul öğrencilerin 
ce yapılmış "Atatürk” ko 
nulu resim sergisi açıldı.

Şehit Cemal 
İlkokulu 5 Mayıs'ta 
Mudanya'da 
Yarışacak

Ortaokullar Arası
Bilgi Yarışması 
Sonuçlandı / *

İlkokullar arası bilgi 
yarışmasından sonra, orta 
okullar arası bilgi yarışma 
sı yapıldı.

Kız Meslek lisesinde 
yapılan ortaokullar ara
sı bilgi yarışma — 
sına Gemlik ortaokulu, I- 
mam Hatip, Kız Meslek li 
sesi orta bölümü öğrenci 
ekipleri katıldı.

"Atatürk’ün yaşamı, 
Bağımsılık savaşı ve dev
rimler!" konulu yarışma çe 
kişmeli geçti ve Gemlik 
Ortaokulu birinci. Kız Mas 
lek Orta Ikincf, İmam Ha

D. S. 2 de

HAFTAYA BAKI$
Kadri Güler

KÖYLÜ DESTEKLENMELİ
Yağışsız bir bahar yaşıyoruz. Üretici körlümn- 

tün yüaü asık, gökyüzünde yağmur getirecek bulut 
lar arıyorlar.

Renkli gazetelerde yaşlı köylülerin çatlamış »•F 
rak önünde fotoğrafları yay.ulanıyor Bazılarında ise 
umudunu Tanrıya bağlamış yüzlerce üreticmta 'Yağ 
mur duasT’na çıkışını..

Geçenlerde köylülerle birlikte idik. Bu yıl kay
gılılar.. Geçimleri için ekebildikleri topraklan bu 
yıl «kemireceklerini »örtüyorlar Zeytin üreticisi ise 
ilâç, budama sürme fiatlanaıa çok y&kseidığıudun 
yakınıyor. Havaların kuraklığı, tüm bunlara ma 
biber ekiyor.

Son yıllarda üretici köylünün tarım çıknlannd» 
(gider) büyük artışlar oldu. Bu nedenle ûriEİrilea 
bazı temel kullanımları ya daha aı kullanıyor veya 
hiç kullanmıyor. Gübre bunlardan başta geleni Dev 
iet istatistikleri da bunu kanıtlıyor. 1980 yılında 
kimyasal giibre kullanımı — fiat artışları m. d eni, İr

D. S. 2 de
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KÖŞEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

TARTIŞMA ORTAMI

Köşeyozısı yazmak gerçekten zor iş.. Hem olayları 
- kovahyacaksın, hem ülkenin genel siyasasıyla yerel politi

kalara uyumlu davranacaksın, hem de doğruları dosdoğru
ları anlatmaya çabalayacaksın. Ne cok öveceksin, ne çok 
yereceksin, sövgüye ise hiç yer vermlyeceksin yazılarında.

Günlük köşe yazısının ustaları var ülkemizde. Bir İlhan 
1 Selçuk’u, bir Uğur Mumcu’yu okumadan edemez tiryakisi 

। olanlar. Bir zamanlar ilhamı Soysal da öyleydi, o akıcı ka
lemiyle yazdıklarını okumaya doyum olmazdı. Bir de sev
gili dost Cengiz Göral’ı anımsarım köşe yazısı denilince.. 
Üç beş tümceyle, koskoca bir anlamı kucaklayıverişini

I unutamam..

Günlük köşeyozısının bir başka zorluğu var, haftalık 
olanının bir başka.. Günlük olanın da olayları kovalamaya 
çabalarsınız, haftalıkta da kaçırmamaya..

Geçen hafta, kaçırmadan yakalayabilmiştik bir olayı 
biliyorsunuz: "Bilimler Akademisi'* olayını.. Ama yine geç
tiğimiz hafta Bülent Ecevit, (ARAYIŞ)’ta Türkiye'nin gele
ceğiyle ilgili bir soruna parmak basmıştı, tüm açık yürek
liliği ile: "Milli Eğitim Bakanlığı Vakti" na.. Böyle bir vak
fın. Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği Türk Gençliği 
nin geleceğini, varlıklı kesimlerin ideolojisiyle koşullandır
maya yol açabileceğine değinmişti. Vakfın, bir bakıma dev
leti yönlendiren "aygıt" dutumuna gelebileceği tehlikesine 
dikkati çekmişti.

Sonra?..

Sonra geçtiğimiz hafta, yine (TERÜMAN) gazetesinin 
düzenlediği ve adına "işçi kurultayı" dediği bir toplantıya, 
Başbakan’ın ve bakanların katıldıklarını öğrendik, izle-, 
dik.. Özellikle Başbakan Yardımcısı Turgut Özai'ın, ta
rihi adeta İsa'dan Önce - İsa'dan Sonra diye ayırdıkları 
gibi, Türkiye’yi de *24 Ocak’ten önce - 24 Ocsk'ıan son 
ru" biçiminde iki döneme ayıran konuşmasına tanık ol
duk.

24 Ocak'tan önce şöyleydi, 24 Ocak'tan sonra böy
le..

Olaylar hızla gelişiyor. Türkiye'de gündemdeki so- 
| run yalnızca, demokrasiye ne zaman dönüleceği değil.

Bundan da önemlisi, demokrasiye hangi koşullarda ve 
| boyutlarda dönüleceği.. Terör ve anarşinin kökü ka

zınmakta, silahlar toplanmakta veya teslim yolları bu
lunmakta.. Ama o arada geleceğin "anayasa" sini bi
çimlendirecek yasa tasarıları da hazırlanmakta, bir eko
nomik modelin hukuksal dayanakları oluşturulmaktadır. 
Başlangıçtaki tüm coşkunluklarına, desteklerine karşın, 
bu ekonomik modelin sanayi kesimine de sıkıntılar ge
tirdiği apaçık ortadadır.

Öyleyse tartışılmalıdır, tartışılarak en sağlıklı so
nuçlara ulaşılabilir ancak. Oysa gördüğümüz, bir za
manlar susmasını bilmeyenlerin, şimdilerde konuşmayı 
unuttukları..

Bir "23 Nisan Bayramı" nı daha gerilerde bıraktık. 
İster istemez Atatürk’ü anımsıyor insan.. Bir ölüm - ka
lım savaşının en bunalımlı dönemlerinde bile, ulusal ege
menliğin yansıdığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne say
gısını yitirmemişti O.. O’na karşıt olanlar yok muydu bu 

I mecliste? Vardı elbette! Hem öylesine ki, O’na "başko
mutanlık" verilmemesi için direnenler, doğum yeri "mi- 
sak-ı milli" sınırlan dışında kaldığı ve hiçbir yerde belirli 
bir süre oturamamış olduğu gerekçesiyle, başkanlığını 
yaptığı meclisten çıkartılmasını isteyenler de vardı ara- 
iannda..

Acı ve üzüntü vericidir; açılışının 61. yıldönümünde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kapıları sımsıkı kapalı. 
Siyaseti, toplumsal gelişmelere sırt çevirerek yalnız belli 
çıkar gruplan doğrultusunda kavgaya ve şamataya çevi
renler, kendilerine "Anadolu'nun kurnaz tilkisi" denilme
sinden sinsice zevk alanlar utanmalıdırlar bu durumdan. 
Ulusu cephelere bölenler, kardeşi kardeşe kırdıranlar, son 
ra da hiçbirşey olmamışçasına "Doğancı Barajı'nın inşa
atından n'aber?" diye soranlar..

Evet, olaylar hızla gelişiyor..

Silah kaçakçıian, ülkeyi kana boyayan kirli eller, maf
ya babalan ve onların hizmetine soyunmuş siyaset bezir
ganları lif lif dökülüyorlar. Kocaman kocaman TIR’ları 
"hokus - pokus" yok diyenler teker teker yakalanıyorlar.. 
Pek yakında, cinayet şebekelerinin gerçek elebaşıları he
sap vermeye boşlayacaklar yargı organları önünde..

Bütün bunlar olumlu gelişmelerdir, tartışılamaz bile..
Ama biz, geleceğin "Türkiye Demokrasisi,, ni belir

leyecek, biçimlendiricek olan yasal düzenleme hazırlık
larının açıkça tartışılmasından yana olduğumuzu vurgu
lamak isteriz yine de,.

Atatürkçü Cumhuriyet, tıpkı O'nun döneminde oldu
ğu gibi, bütün görüşlere açık bir tartışma ortamında doğ- 
mofıdır.. Çünkü hiç kimse, yalnız kendisinin Atatürkçü 
olduğunu savlama hakkına sahip değildir, olamaz da..

Ortaokullar Arası 
Bilgi Yarışması 
Sonuçlandı 
tip orta üçüncü oldular.

ŞEHİT CEMAL

Öte yandan Bursa’da 
geçen hafta yapılan ilko
kullar arası final bilgi ya
rışması itirazlar nedeniyle 
5 Mayıs 1981 günü Mu
danya’da yapılmak üzere 
ertelendi.

Öğrenildiğine göre 
Gemlik Şehit Cemal İlko
kulu ekibinin bir sorusu- 
sunun geçersiz sayılması- 

_na itiraz edildi. Aynı itiraz 
Karacabey Ulubatlı Haşan 
llkokulunca da yapıldı. Bi 
rinci durumunda olan ve 
85 puan alan Bursa Özel 
İnan ilkokulu ekibi île ö- 
bür iki okulun puanları 
itiraz sonucu eşit olunca 
yarışmanın birincisinin ta
rafsız bir sahada saptan
masına karar verildi.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı
Sabahattin Özbek
İlçemizde İnceleme Yaptı

Grda Terim ve Hay
vancılık B akanı Şahsbet- 
tin Özbek, Gemlik Azot 
Sanayii ve Askeri Veteri
ner Araştırma Enstitüsün
de incelemeler yaptı

Dün Bursa'da bakan
lığı ile ile ilgili inceleme
ler ve topianîılar yapan 
Bakan Özbek saat 19.30 
da Genel Müdürle i, Bur

sa Velisi, Sıkıyönetim Ko 
mutan Yardımcısı oiduğu 
halde ilçer-rze gaîe'ek A- 
zot Sanayi Gübre Fabrika 
s:r.da inceleme yaptılar. 
Daha sonra Askeri Veteri 
nar Araştuma Enstitüsü 
ve Eğitim Merkezini ge
zen Bakan, geç saatlerde 
Bursa'ya döndü.

MÜTEAHHİT ARANIYOR
Karamürsel Defne’de İstanbul 

Karayolu ile deniz arasında cephesi 
58 metre cem’an 5580 metrekare 

yer kat karşılığı verilecektir.
Gerektiğinde satılabilir.

Müracaat : Tlf 28 Defne - Karamürsel

Yurt Dışına 92 
Murat 131
Daha Satıldı

Bursa Tofaş Otomo
bil Fabrikasınca üretilen 
Murat 131 otolardan 92 
adet daha Mısır’a dışs tim 
yapıldı.

TOFAŞ yetkilileri Gem 
lik limanından 1981 yılı i 
çinde yapılan dördüncü 
dışsatımın olduğu, gele
cek haftalarda dışsatımla• 
rın devam edeceğini açık 
ladılar:

Gemlik lahmîl ve Tahliye İşleri 
Derneğinden

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul top 
lantısı 15/5/1981 günü saat 21.oo de, Ziya Ka 
ya Bulvarı Şükrü Kaya Apt. Kat 1 deki Lo
kalde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan oluşumu, savgı duruşu
3- Yönetim ve denetleme raporlarının okun

ması
4- Yönetim » » kurulunun aklanması
5- Yeni Yönetim ve denetim kurulu seçimi 
6- Dilekler ve kapanış K. 221

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ İLE

SATILIK ELEKTRONİK
CİHAZLAR

PHILIPS STEREO MAKARA TEYP
PİKAP-ANFİ KOLONLU 

DUAL HS 135 PİKAP - ITT DECK TEYP 
MODÜLATÖR STEREO 6 KANAL 6000 W. 
DUAL 400 BN M0N0 PİKAP 
KULAKLIK STEREO (ALMAN) 
33 VE 45 LİK PLAK RAFLARI 
33 VB 45 LİK ÇEŞİTLİ PLAKLAR 
Müracaat : Tlf. 2790 Gemlik

K. 224

Muhtarlar
Derneği Kongresi 
Yapıldı I

Gemlik Muhtari» Dar 
neğinîn yıilık olağan ganai 
kurul toplantısı yapıldı» 
Ahmet Acar yeniden der 
nek başkanlığına peurM

Yeni Düğün Şatoma 
da yapılan eeçtmletöe 
Muhtarların sorunİM * 
trşıiaı. Yapılan ssçimiema 
yeni yönetim kurul Grafik 
'.erine Ahmet Acar (Bşk.), 
Ferit Usluoğlu (2 BfkJ. 
Mehmet Acar Setreler), 
Haşan Özler (Muhasip). 
Ahmet Aydın (Neznadarj, 
Haşan Altıçiftlik, Refik 
Acar, Haşan Hoceejta fi 
yeliklere getirildiler.

YGS
YILDIRIM GİYİM SANAYİİ 

Zengin Suhur Çeşitleriyle 
Hizmetinizde

Bay - Bayan ve Çocuk Takımları
İç Çamaşırlar - Kazak - Gömlek - Tşortlar 

Etek - Çorap - Avrupa bayan Pantolonlar

YGS’de Buluşalım
Gazhane Cad. Eski Karakol Karşısı GEMLİK

K 220

KONGRE İLANI
Gemlik Borusan Güven Spor.

Kulübü Bşk.'Iığından
Normal Toplantımız 22 Nisan 1981 Çar

şamba günü akşamı saat 2I.oo de Zeytin Ha
lindeki Kulüp lokalinde yapılmış ancak bu 
toplantıda ekseriyet temin edilmediğinden ay
nı toplantı 14 Mayıs 1981 Perşembe günü ay 
nı yerce yapılacaktır.

GÜNDEM:

I- Açılış
2- Divan teşekkülü
3- Faaliyet raporlarının okunması
4- Raporlar üzerinde müzakereler
5 Raporların ibrası
6- Seçimler
7- Dilekler ve kapanış K. 222

SATILIK ARSALAR
ÇUKURBAHÇEDE (LİSE ALTI) İMAR 

DURUMLU ÇEŞİTLİ BÜYÜKLÜKTE 
ARSALAR SATILIKTIR.

Müracaat : Tel - Gemlik 1797 Bursa 13875 K. 225

Satılık Vitrin
4. 5 METRE BOYUNDA (ALMAN MALI) 
MODERN SALON VİTRİNİ SATILIKTIR*

Müracaat : 2774 - 1260 GEMLİK C 223
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BİLMEK GEREK

23 Nisan 1920 de Türk Devleti'nin te
melleri atılmıştı. Mustafa Kemal'i dışlayan 
İstanbul Hükümeti, sırtını düşmana daya
yarak gerçek kurtuluşu önleme yoluna gir
mişti. Gerçekte İstanbul'daki oyuncak pa
dişah saltanatının yıkılmasından yana de
ğildi. Son Halife çırpınışlar, kuşkular için
de yurdu bölüşen düşmanın her dediğini 
yerine getirmekte sakınca görmüyordu. Za
man içinde, Anadolu'ya geçen Mustafa 
Kemal'in niyeti anlaşıldığında idam buy
rultusunu da imzalamaktan geri durmadı 
Vahdettin. Bu yetmezmişçesine suçlama
larla da Anadolu Hclkı'nın hışmına uğra
masını da istedi. Çeşitli suçlamalar Kurtu
luş Savaşı boyunca da sürdü. Ne yapıla
bilirdi kî? Ulus gerçekleri görüyor, anlıyor
du. Yine de çıkarları için Mustafa Kemal’i 
suçlayanlar oluyor; bunlar Yunan, Fransız’ 
İngiliz yanlısı olarak da tanınıyorlardı.

Savaş yenilgimizle sonuçlanmış,- Cum
huriyetin ışıkları ufukta belirmişti. Cum
huriyet yönetimînade satılmışlar, çı karcılar 
karşıydılar. Her tür çıkar uğruna Vatanı ye 
nîden düşmana peşkeş çekeceklerdi ellerin
den gelseydi. Ama Mustafa Kemal düşman
lığını gizli gizli sürdürdüler. İleri atıhmlara 
karşı direnmeler oluyor; Mustafa Kemal öf
keli ağızlarla suçlanıyordu. Geri akım içinde 
olanlar ezanın Türkçe’ye çevrilişini öfkeyle 

' karşılıyor; devrimlere karşı ayak diretiyor
lardı. Ellerindeki çıkar kapıları bir bir kapan
dıkça olaylara bir başka boyut kazandırıyor 
[ardı. Dinin - imanın - mukaddesatın elden 
gitmesinden yakmıyor; yeni yönetimi dışlı
yorlardı. Cumhuriyetin 10. yılında Menemen 
Olayını başlatanlar kellelerini verdiler; yine 
de Mustafa Kemal düşmanlığı dündemde 
kaldı.

Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı’nı kut- 
. İndiğimiz 1981 yılında değişen bir şey oldu 
j mu? Bu soruya yanıt ararken 1950 - 1960 

arası Atatürk düşmanlığını da anımsamak 
! yerinde olur. Demokrasi sarhoşluğu içinde 
: sanlar yeniden Arapça okutulurken Ata- 
I türk kıyasıya saf dışı bırakılıyor. Sonraları 
I büst, heykellerinin kırılmasına göz yumulma

sına dek varıyordu Atatürk düşmanlığı. 1950 
| 1960 sonrası Atatürk düşmanlarını görmez-

ıfinta»

likten gelenler,. İşi bugünkü boyutlara ulaş
tırdılar. Hangi ortamda olursa olsun Cumhu
riyet - Atatürk düşmanlıkları azımsanmıya- 
cak boyutlar kazandı. Sanat düşmanlıkları, 
öztürkçe dil düşmanlıkları, giyim kuşam 
düşmanlıkları. Bugün, Atatürk Türkiye'sinde 
yeni türeyen çarşaf giymeler, özel giysilerle 
kendilerini inanan kimseler olarak tanıtma
yı amaçlayanlar çoğunlukta olmamalıydı. 
Atatürk ilkeleri Türk Ulusunu evrensel uy-. 
garlık düzeyinde görmeyi, daha öteye geç
meyi amaçlamaktadır.

Tutucu basına baktığımızda saklanarak 
- gizlenerek Atatürk düşmanlığı yapılıyor. 
"Müslüman beylere hanımlara" seslenerek- 
özel giysi satış yerlerini duyuranlar, okulla
rımızdaki çağdaş öğretime ulaşmayı amaç
layan tüm okullar topa tutuluyor. Bu "irtica" 
yuvalarına gönderi yapan tutucu - gerici ba
sın arkasında Cumhuriyet - Atatürk düşmanı 
bir birikim mi sağlamak amacında? Feodal 
yapı kalıntıları, aynı yapının amaçlarına uy
gun yaşamasında fayda umuyorlardır kuş
kusuz. Bu yapıya ulaşmak için de önce Ata
türk'e saldırmayı, halk gözünde küçültmeyi 
en uygun yol görüyorlar. Atatürkçüleri de 
suçlamayı unutmuyorlar.

Atatürk'ü suçlama - karalamada üzün
tüyle söyliyelim aynı çuvalda aydın, solcu 
geçinenleri de görmek daha başka bir içerik 
kazandırıyor konuya. Kulaklarımıza dek ula
şan bir tümce dolaşıyordu: "Tüm Atatürk'- 
cüleri kesmek" Bunun altında yatan gizlilik 
de belli. Sağda - sol da, kendi buyrultuların
dan sapamayacak yeni bir gençliğin yetişti
rilmesi özlemi içinde olduklarını söylemiş - 
oluyorlardı. Sağın - solun bölünmesi; tari- 
katlere ayrılması-, her tarikatın çağa, Türki
ye Cumhuriyeti’ne, insanımıza bakış açıları
nın ayrı, ayrı olması açmazlara götürdü bizi. 
Her ne olursa olsun eğitim - öğretimin de 
katkı payları yar bu "Bozuk düzende" öğ
retmenlerin partili yaşamda neler çektikle
rini biliyoruz.

Osmanh Toplum Düzenine yeni bir di
namizm getiren, sömürülen Dünya Ulusla
rına yol gösteren Atatürk okunmadan, öğ
renilmeden suçlanamaz. O nu bilmek gerek, 
bilmek!

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
I- Belediyemize» FORD 6000 Traktör üzerine yapılacak yükleyici kepçe

fcrtnamesl gereğince kapalı zarf eksiltme sureti İle yaptırılacaktır.
2- İhalesi 6 Mayıs 1981 Çarşamba günü saat 15.oo

meni huzurunda yapılacaktır. İlan olunur.
de belediyemiz encü

EVSAFI
I adet FORD 6000 Trak
tör üzerine yapılacak yük 
yükleyici

Muhammen Bedeli
820.000 lira

Geçici Teminatı
24.600 lira

Basın

Sayfa 3

SII’OR SPOR SPOR SPOK
Mete Erdemer

SATILIK DÜKKAN
PAZAR CADDESİ BELEDİYE EKMEK FIRINI KARŞISI 

1 NOLU DÜKKAN SATILIKTIR
Müracaat, Seyfl Şentürk Pazar Cad. Melek Pastanesi Gemlik K. 226

SATILIK AH$AP EV
Askerlik Şubesi altında 80 metrekare ahşap ev

GOL YAĞMURU
Sümerspor 9

Bu hafta ilçemiz sta 
dında yapılan Bursa 1IL 
Amatör Küme lig maçın 
da Takımlar birbirlerine 
gol atmağa doyamadılar. 
Adeta bir gol sağnağı ha 
linde geçen maçın galibi 
Sümerspor oldu.

Maça takımlar, Ta
lat Aybaras, Orhan Gök 
göz, Ramazan Kale hakem 
üçlüsü arkasında şu ter
tipleriyle çıktılar : 
SÜMERSPOR :
Hakan, Mehmet,’ Melih, 
Ferhat, Kemal, Mustafa 
İrfan, Metin, Kubilay, 
Ekrem, Turgut 
Orhangazi Adaletspor : 
Teoman, Turgut, Fahret 
tin, Feridun, Halim, Ah 
met, Yusuf, Mustafa, Er 
gin. Yücel, Zekai

Sümersporun golle
rinden 5'ini Kubilay, 2’si 
ni Ferhat, Melih ve Ek-

Orhangazi AdaleUpor
zem attılar.

14 gol izleyen seyir
ci, bir • kadar da kaçan 
gole tanık oldu.

m Orhun Gekg&z. Talat

la hakem üçlüsü y çiftti.

Umurspor 1 İznik Boyalıca Gençlik 0
Bir önceki maçta bol 

gol seyreden seyirci bu 
maçta da bol kırmızı ve 
sarı kart gördü.

Denk kuvvetlerin 
mücadelesi içinde geçen 
90 dakika da biz gol atıl 
dı. Maç sinirli bîr ha
vada sürdü. Maçın tek 
golünü 48. dakikada ü- 
mursporlu İsmail attı.

Karşılaşmanın 10. da 
kikasmda hakem, İznik'
ten Ekrem ve Çetin’i o-

yun dışı bırakınca, 80 
dakika İzaik 9 kâfi ile 
mücadele etli.
UMURSPOR :
Mevlût, Ahmet, Osmaa 
Yavuz, Hüseyin, Tuncay 
İsmail, Ahmet, Nurettin, 
Yusuf, Haşan
İzaik Boyalıca Gençlik : 
Ahmet, Eşref, Ahmet, 
Ekrem, Çetin, Ali, Yal
çın, Rıdvan, Bünyemin 
Kadir, Ender.

ATATÜRK KOŞU
YARIŞMALARI
İlçemizde Ulu ördür Atatüık ün Dots 

mu’nun 100 ncü yılı nedeniyle düzenle
nen İlkokullar kros yarışmaları geçtiğimiz 
hafta yapıldı.

Bayanlarda ve Erkeklerde; Yıldızlar ve 
gençler olmak üzere iki katagoridıı yapı
lan yarışmalarda sonuçlar şöyle oldu : 
1000 Metre Erkekler :

İLKOKULLARDA :

YAPILDI
Yıldız Kızlarda tekim dereceleri :
1- Kız Meslek Lisesi
2- Gemlik Ortaokulu Kız Takımı
2800 Metre Genç Kızlar Yançmslan :
1-
2
3-

Esin Araş (Gemlik Lisesi Kız Takımı) 
Hatun Kılıç (Kız Meslek Lisesi Takımı)
Aysun Şenel)

1.
2-
3-

Ekrem folat 
Gürhan Arda 
Ilhan Bozkurt

(11 Eylül İlkokulu)
(-27
(11

TAKIM HALİNDE 
1-11 Eylül İlkokulu 
2- 27 Mayıs İlkokulu 
3- Atatürk İlkokulu 
800 metre kızlar

Mayıs İlkokulu) 
Eylül İlkokulu) 

dereceye girerken

dereceye girdiler

1-
TAKIM HALİNDE : 

Kız Meslek Lisesi

(Kız Meslek Lisesi)

2- Gemlik Lisesi
2400 Metre Ortaderecoli Yıldız Erkekler
1 ■ Fikret Elikesik
2- Yalçın Çelik
3- Recep Ozdemir

TAKIM HALİNDE : 
1 - Gemlik Ortaokulu 
2- İmam Hatip Lisesi 
4800 Metre Genç Erkekler

(Gemlik Ortaokulu) 
(Gemlik Ortaokulu) 

(İmam Hatip Lisesi)

1-
2
3

1.
2.
3,

Ayten Balcı (Namık Kemal İlkokulu) 
Emine Kantur (Şükrü Şenol İlkokulu) 
Havva Çağlayan (27 Mayıs İlkokulu)
TAKIM HALİNDE :

nciliği Namık Kemâl ilkokulu
nciliği 27 Mayıs İlkokulu
ncülüğü Atatürk İlkokulu takımları ka-

sanmışlardır.
1500 Metre Yıldız Kızlar Kros yarışmala
rında ;
ORTA DERECELİ OKULLAR :
1-
2-
3-

Şükriye Ozaydın 
Nebahat Altıçiflik 
Hülya Tutum

(Kız Meslek Lisesi) 
(Kız Meslek Lisesi) 
(Gemlik Ortaokulu)

1- Cem Sivri
2- Nejat Çiçek
3-

1-
2-

Hakan Uzunkaya
TAKIM HALİNDE : 

İmam Hatip Lisesi 
Gemlik Lisesi

HALK YÜRÜYÜŞÜ

(Gemlik Lisesi) 
(İmam Hatip Lisesi)

(Gemlik Lisesi)

25 Nisan günü tüm yurtta düzenle
nen Yaşam Boyu Sağlık için spor yürüyü
şüne ilçemizde ilgi duyulmadı. Katılmalara 
ilgi gösteriimemesinin nedeni organizasyo
nun yeterince yapılmamağından doğduğu 
belirtiliyor.

satılıktır. Müracaat :tlf. 1709 (saat 19 dan sonra)
25 Nisan günü yapılan koşulara çok sayıda genç katıldı. Engürücûk 

Köyü yakınlarında başlayan koşu Kurdunda son buldu.
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KADRİ GÜLER
SAHİBİ

HÜSEYİN — KABRİ BÖLER

gemLik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : Şirin Patejı 

T«L. : 1T*T — OBMLİK

Dizgi ve Batkı Körfez Basımevi

28 Nisan 1981 Salı
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ERSEN MEFRUŞAT 
S Ay Tiiksitll Salışlanno Başladı 

ZENGİN PERDELİK VE MEFRUŞAT 
ÇEŞİTLERİMİZLE HİZMJETİNİZDE YİZ

Teksa Kadifeler
Güneysanayi Kadifeler

Evore ve Dekora Perdelikler
Küpür Tüller

I

İtinalı Temiz Perde Dikişi ve Monte İşleri

ERSEN ELPEN
Yeni Çarşı No. 39 Telefon : 1553 GEMLİK K 227
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KÖYLÜ DESTEKLENMELİ
— 1979 yılına göre % 22 oranında azalmış. 1981 yı 
lında bu oranın artması bekleniyor, tki yıl önce 30 
bin TL. olan dörtlü pulluk, bugün 75 bin liradır. 
Tarım kesimindeki gelişmeler köylüler açısından «id 
di'kaygılar taşıyor.

Devlet İstatistik Enstitüsü tahminlerinde 1981 
yılındaki tarım kesimi artışı % 1,2 olacaktır. Bu 
köylünün daha az ekip biçeceğini, daha az gelir el. 
de edeceğini gösterir. Köylümüzdeki durgunluk ge
lir vergisindeki yeni uygulamalarla birazda arttı.
6B bin TL.lık muafiyetin 250 bin liraya, 

değişiklik il* 500 bin TL.ya çıkarılması, % 5 sto
pajların alınması, bazı tarım ürünlerinden devlet des 
teğinin kaldırılması ve tütün, çay gibi ürünlerin e- 
kim alanlarının daraltılması, köylülerin gelirlerinin 
azalmalarına neden olacaktır.

12 Eylül den sonra bazı yasalarda yapılan deği 
şiklikler, köylüler - üreticilere ek yükümlülükler 
getirmiştir. Ancak, ekonomik modelde hiçbir deği
şikliğin olmaması nedeniyle, köylünün ürününün de
ğerlendirilmesi eskiden olduğu gibi aracıların kazan
cıyla noktalanacaktır. Köylüler Öterindeki aracı sö
mürücünün kaldırılması ite bilinçli kooperatifçilik* 
I* gerçekleşir.

Gittikç* yoksullaşan köylümüzü arsa sömürü
sünden kurtarmsk için devletin kooperatiflere eğitim 
kredi, proje ve moral yönünden güçlendirmesi gere 
kir. Buna şimdilik göremiyoruz.

Nüfusunun yarısından çoğu üretici • olan 
Türkiye köylüsünün ürününü ve gelirlerini arttırıcı 
önlemler alınmadan yelme bir kısım sansyiclteşvik 
edilreek, kollanarak bir yere varılmaz.

Önümüzdeki günlerde kooperatifler yasasının 
MGK verileceği biliniyor. Kooperatifler yasasında 
yapılacak değişikliklerde köylüye yeni kazanımlar 
getirilmesini diliyoruz.

YALÇIN
PLÂSTİK

PANJUR VE

ALÜMİNYUM

TEKNİK

DOĞRAMA

SANAYİİ

ÜSTÜN KALİTELİ MONTAJ
GÜNÜ GÜNÜNE NOKSANSIZ HİZMET 
YILLARIN TECRÜBESİ

KISIN ILIK — YAZIN SERİN 
Güneşe, soğuğa, yağmura, kar ve 
doluya, toza, gürültüye ve rüzgâra 

karşı dayanıklıdır.

İstiklâl Cd. Gürçay Pasejı Tel. 2003- Ev 1871
I E M L I K K. 228

Matbaamızda i 
1 Saatte Davetiye BASILlJ

GALERİ ZEVKTEN
Hizmetimizi İstiklâl Caddesi No. 41 
de ki yeni mağazamızda sürdürmekte 
olduğumuzu sayın müşterilerimize 

duyururuz.

GALERİ ZEVK TE
BUZDOLABI - ÇAMADIR MAKİNASI - TV.- 

EMAYETAS DEMİRDÖKÜM FIRINLAR 
RADYO - TEYP VE ZENGİN HEDİYELİK 

BAKIR ÇEŞİTLERİ

İstiklâl Cad. (Halk Bankan Karşısı) No. 41 GEMLİK
K. 2»
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