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Sağlık Eğitim ve Araştırma Ekipleri Denetimleri Sürdürüyor

Sağlığa Zararlı 
3 Ton Yağ Toplatıldı

ET BALIK KURUMU 
UCUZ ET VERİNCE 
KASAPLAR İNDİRİM YAPT

Et vı Belik Kurumu" 
ca at hatlarında inerim 
yapılınca Gemlik'teki ko 
saplar et hatlarını indirdi 
lor.

Belediye Başkanlığın 
dan yapılan açıklamada,

kt «• Bobfc KasHaasMOMaa 
GBpûb ftatk al aalflMn 
kaaapiarca uygun gârûlmo 
sinden sonra ftortano on 
cûmanca ys»u4or saptar 
d>ğ belrtıi4

Gemlik Eğitim ve A- 

rsştırma Sağlık Grup Baş 

kanlığınca ilçedeki gıda 

maddelerindeki denetimler 

lûrdürülürken 3 tona ya* 

kın yağın toplatıldı*! bil

mesini önlemek için sık 
sık kontroller yaptırmak
tayız. Bir süre önce bazı 
İşyerlerinden aldığımız zey 
tin ve çiçek yağ örnekle
rini Bursa Halk Sağlığı

laboratuvarlarında incelet
tik ve bu yağların asidi
nin çok yüksek olduğunu 
gördük, Gıda tüzüğüne 
uymayan bu yağları top
lattık.”

Kontrollerde Buğdaycı
adıyla satılan 
tinyağlardan 
varında, As 
marka çiçek

17 kg zey
600 kg. ci- 

vo Özlem 
yağlarından

2 ton toplatıldı.

Kuzu Eti
Koyun Eti
Dana Sığır Kıyma

« « komikli
Bonfile
Büftek

YINİ
350 TL.
300 »
300 >
260 o
360 o
360 «

ESKİ
360 TL.
320 e
330 «
260 »
370 •
3B0 »

dirildi.

Gemlik Eğitim ve A-
f taştırma Sağlık Grubu Baş 

kan Yardımcısı Dr. Bur
han lleriye'den aldığımız 

bilgilere göre ilçedeki gı
da maddelerinin satışları

nın devamlı denetimleri 
sonucu bozuk olan bazı 

gıda maddelerinin topla- 

tıldığı belirtildi. Dr. Bur- 
han İleriye şöyle konuştu

”• Inean sağlığını et- 

f kileyecek bazı gıda rnad- 
I delerinin piyasada bulun-

KISA KISA
Gemlik Vergi Dairesi Vergilendirme Şefi Osman 

Sartoğlu görevinden latife ederek serbest muhasebe 
elliğe başladı.

****

Azot Sanayi kuruluşunda Anneler günü kutlama 
çalışmaları başladı. Tertip komitesince yoğun çalışma 
lar sürdürülüyor Günün kusursuz göçmesi İçin büyük 
çaba harcanıyor.

Gemlik'ln genç bekarlarından üğretmon Mustafa 
Akbaba (Yağlı) hafta aonunda yeni hizmete giren 
Köşk Düğün Salonunda dünya ovine giriyor.

#*♦*
Yardım Sevenler Derneğince düzenlenen " Anne

ler Çayı " büyük İlgi gördü. Sanatçı Erdinç Çolikkol 
ve Jale Ertlrk 'ün katıldığı günde, kadınlar doyasıya 
öğlendi.

«###
Azot Mühendisler Derneği yılın ikinci "Moral Ge 

casl" nl geçen hafta yaptı. Yeni ışık düzenlemesi I- 
çlndo ronkll geçen gecede Azotçular eğlenmenin ta
dını çıkardılar.

27 Mayıs İlkokulu öğrencileri hafts İçinde İlçe 
Veterineri Ferit Bedomcl'den Hayvanlarımız konusun
da konferans dinlediler. Veteriner Badomcl, öğrenelle 
rln soruları karşısında bol bol terledi.

"ATATÜRK” Konulu Yarışmayı Kız Meslek Lisesi Kazandı
Tüm yurtta düzenle

nen Atatürk'ün yaşamı, 
Kurtuluş Savaşı ve Dev
rimler! konulu bilgi yarış
maları aürerken ilçemizde 
liseler arası yarışmayı Kız 
Meslek Lisesi kazandı.

Talat Şahin, Ürer Ko 
nak, Zerrin Vural adlı öğ
retmenlerin jüri üyeliği 
yaptığı yarışmada; Sühey 
la Avcı (lise 1), Emine 
Demir (İlse 1), Tülin Ko
nak (İlse 3) adlı öğrenci
lerden oluşan Kız Meslek 

lisesi 260 puanla birinci, 

230 puanla Gemlik Lise
si İkinci, 160 puanla I- 

mam Hatip Lisesi üçüncü 

oldu.

ŞEHİT CEMÂL İLKOKULU 
MUDANYADA YARIŞACAK

öte yandan bu gece 

** Atatürk ’* konulu bilgi yarışması 
nı İlkokullar arasında kazanan Şehit Ce 
mal ilkokulu ekibi bugün finalde yarışa 
caklar.

«Atatürk» konulu bilgi yanşması Liseler ara 
aı birincisi Kız Meslek Lisesi ekibi görülüyor.

ilkokullar arası yarışmanın 

finalleri Mudanya’da yapı 

lacak.

Bir süre önce yapılan 

itirazlar jüri tarafından uy 

gun görüldü vo Gemlik 

Şehit GamAl ilkokulu. Bur 
sa özel İnal İlkokulu İle

Karacabey Ulubetlı Haşan 
İlkokulunun 80 er puan ile 
tarafoız bir yerde yeniden 
yarışmacı kararlaştınlmıştı. 
Bugeco Mudanya da ya 
pılacak yarışmada Gemlik 
Şohit Cemil İlkokulu fa
vori görülüyor

Küçük Kumla 
Belediye Mimarı 
Zimmetine Para 
Geçirmekten 
Gözaltına Alındı

Küçük Kümle Beledi
ye Mimarı Mete Güror gö 
revde zimmetine pere ge
çirmekten gözaltıno alındı.

öğrenildiğine göre MI 
mar Mote Güror görevi sı 
resinde Belediyeden inşa- 
et ruhsatı almak için ge
len Yüksel Kardeşler şir 
keti sahiplerinden, ruhsot 
tüten olan 426 bin lirayı 
almıştır.

Belediye Başkanı ve 
Muhasebecinin belediyede 
olmadığı bir «rede mey
dana gelen olayda Mimar 
Mote Güror. Belediye Mu 
hasebeeisinin imzasını tak 
iit etmiş ve aldığı paralar 
la Kumladan ayrılmıştır.

Bir kısmı çek olan 
426 bin lirayı Nişanlısı H. 
Tuncs! ila Bursa ve Anka 
tada bitiren Obsr, yeni
den Küçük Kümle ya gel 
mİ» ve Belediye Şaşkını
na paralan harcadım söy 
(emiştir. Kendine ita’ gün 
töre tanınan Mimsr Gürar 
belirtilen sürede parafen 
getiremeyince olay adliye 
ye bildirilmiş ve jandarma 
tarafından yakalanarak göz 
altına alınmıştır. Mete Gi 
rarTn soruşturmasına baş
lanmıştır.

Peşin Vergi 
Basamakları Askıya 
Çıkarıldı

Milli Güvenlik Konca 
ylnce kabul edilerek yü
rürlüğe giren Vergi Yese- 
emdeki değişikliklerle yü
kümlülere getirilen papır 
vergilerin oranlarını bildi
ren basamaklar belli oldu.

Vergi Dairesi önüne 
esilen listelerde vergi yü
kümlülerinin hangi bete- 
mekten vergi ödeyecekleri 
karşılarına yazılmıştır.

Vergi Yasasında yapı 
lan değişiklik İle jibşin 
vergiler şöyledir

5. donece 50 bin TL.
4. « 180 bin TU
3. < 200 bin TL.
2. « 400 bin TU
1. « 600 bin TU

Vargı Dairesinin
Yani Müdürü 
Görevine Başlad

Devama 8 2 de

Sûmerspor Genç 
Grubunda Elendi
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Yılmaz AKKILIÇ

BAHAR YAZISI
Mayıs ayının ilk günü adamakıllı üşüttü hepimizi. An

kara'da 1931'den bu yana ilk kez. hava sıcaklığı sıfır de
recenin altına düşmüş. Sanırım, baharın tadını çıkarabil- 
memiz için, daha epeyce beklememiz gerekecek..

Otsun, bekleriz!
Beklemesini bilenlerdeniz, biz..
Bir gün gelecek, havalar iyiden iyiye ısınacak.. 0 za

man da güneşin sıcaklığından yakınacağız. Ama bir doğa 
yasasıdır bu. kesin olarak ısınacak havalar; güneş pırıl 
pırıl göz edecek gökyüzünden..

O zaman, kimimiz körfezin serin — ve de kolili — su
larına bırakacağız kavrulan bedenlerimizi.. Kimimiz tarla
da ekin biçeceğiz, kimimiz de tezgâh başında ter döke
ceğiz.

Bu arada aramızdan kimilerinin de başka beklenti
leri olacak kuşkusuz. “Aman Kurucu Meclis’e beni alsın
lar. benden iyi Atatürkçü bulunmaz!** diye yırtınıp duran
larımız çıkacak aramızdan. Bir takım etkili kişi ve çevre
lerin kapı eşiklerini aşındıracaklar..

Kimilen de: “Baylar dikkat edelim! Yeni Anyasa'yı 
hazırlamakla görevli bir kurulun ‘danışma meclisi* niteli
ğinde oluşturulması sakıncalıdır!" biçimindeki uyarılarını 
sürdürecekler.

(TERCÜMAN), en “Atatürkçü’’ gazete olarak çalış- 
malannı sürdürecek. Yeni forumlar, sempozyumlar, ku
rultaylar düzenleyecek..

Mayıs ayı boyunca Türkiye, Avrupa Konseyi ve Av
rupa Parlamentosu’nun gündemlerindeki birinci sıra yeri
ni koruyacak. Biz susacağız ve bizden olmayanlar tartı
şacaklar ülkemizin sorunlarını..

Kimilerimiz de, bu tartışmaların sonucunu bekleye
cekler. Ne olursa olsun, ges-ges geğirip "Ben dememiş 
miydim?" dîye salınanlarımız olacak ortalık yerde..

Beklemek güzel şey be dostlarım!
Otuz yaş genç olsaydım eğer, ne güzel olurdu, cıvıl 

cıvıl bir genç kıza aşık olup yolunu beklerdim köşe baş
larında. “Alın güzel, salın güzel! Seni gönlüm aaah ne 
çok özler.." diye bîr şarkı tutturdum hafiften..

Yirmi yıl öncesine dönebilseydim, demokrasi çığlık
ları atarak yönetime gelen, ama "Atatürk’ün Gençliğe 
Seslenişi" ni bile yasaklayan bir iktidarın yıkılıp gideceği 
günleri beklerdim, özlemle.. "Olur mu böyle, olur mu? / 
Kardeş kardeşi vurur mu?" diye mırıldanırdım ağzımın 
ucuyla..

Ya on yıl öncesine dönebilseydim!..
Bir başka umutla bakardım geleceğe. Türkiye toplu- 

munun, Türk halkının demokrasiye ergeç sahip çıkaca
ğına ve "Toplumsal gelişme ekonomik büyümeyi aştı. 
Öyleyse durdurun gelişmeyi!" diyebilen çarpık mantığı 
aşacağına inançla beklerdim..

Ya şimdi?..
Şimdi de beklentilerim var dostlarım! Mayısın ilk gü

nünün soğukluğuna, üşütücülüğüne karşın gelecek gün
lerin ısıtıcı ve aydınlık olacağına inançla bekliyorum. Bir 
gün yine Fahrettin’in kasketini çıkarttırıp, 150 mumluk 
ampul gibi parlayan dazlak kafasına bakarak gülebilece
ğim, birlikte kahkahalarla gülebileceğiz.. Hamamcı Ce- 
mai'le kıyı lokantalarından birinde, hem demleneceğiz 
hafiften, hem şarkılar söyleyeceğiz, hem de içimizdeki 
kurtlan dökeceğiz birbirimize.. Üç beş arkadaş topla
nıp Sait Reis'in dergâhında, onun yaşam felsefesini, koo
peratif savaşımlarını, bitmez tükenmez canlılığını katık 
edceğiz içkilerimize..

Ama yine de yeniden başlamak isterdim be dostlar!
Köşe başında sevgilisinin yolunu gözleyen delikan

lının sabırsızlığını ve heyecanının yaşayabilmek isterdim 
yeniden. Oysa ne demiş ünlü ozanımız :

“Yaş otuz beş yolun yarısı eder"
"Dante gibi ortasındayız ömrün.."
Gerçi otuz beş yaşı bile çoktan geride bırakmış o- 

lanlann da beklentileri vardır. Hem daha da sabırsız olur
lar onlar.. Birşeyler görmek isterler yaşadıkları sürece, 
olumlu birşeyler.. Zamanları azaldıkça da sinirlenmeye, 
gereksiz yere sabırsızlanmaya başlarlar.

Şimdi kimi okurlarım diyecekler ki: "Adamın baharı 
başına vurmuş!" Haklıdırlar da bir bakıma.. Ama gelece
ğe umutta bakmak, sabırsızlanmak, özlem duymak kadar 
insanca bir davranış düşünemiyorum ben. Hak verirsiniz 
bana, değil mi?..

Yaşamak güzel şey be kardeşim!..

Konuk Yazarlar

YAZI TANIKTIR
Yazı, tanıktır.
İsler ak kağıt üstüne, ister kalıcı başka birşey üstü

ne yazılmış olsun, her yazı zamana meydan okuyan bir 
tanıktır..

Sultanahmet Meydam’nda bulunan Dikilitaş üzerin
deki resim yazılar, ilkçağ'ın eski Mısır düzenine tanıktır. 
Hammurabl Yasalan'nın ünlü çivi yazısı Babilliler'e, 12 
Levha Yasası da eski Romahlar’a.. Orta Asya’daki Gök
türk Yazıtları ise, ulusumuzun çok uzak geçmişindeki bir 
uygarlığına tanıktır kuşkusuz..

Ak kağıt bulunalı beri yazı, ne türlü harflerle ve han
gi dilde yazılmış olursa olsun, artık insanlığın tarihsel öy
küsüne tanıktır...

* * *
Bir yazının, roman, şiir, gezi notu, makale yada baş

ka bir tür olması hiç önemli değildir. Türü ne olursa ol
sun her yazı, önce "kendi yazarına" tanıktır. O’nun; Dün- 
ya’ya, yaşadığı çağa, olaylara ve çevresine bakışına ta
nıktır. O’nun; insanlığı, yurdunu, ulusunu nasıl gördüğü
ne.. İyi tanıktır - kötü tanıktır, fakat mutlaka tanıktır..

Bir yazarın yazarlık yeteneği yerine göre tartışılabi
lir belki. Bu konuda değişik kişiler farklı yargılara vara
bilir. u doğaldır. En sağlam denektaşı zamandır ve ancak 
işinin erbabı dürüst kalemlerden çıkan yazılar, kara et
mezler yüzlerini sahiplerinin... Çünkü her yazı temelde, 
yazarının düşüncesini, sevgisini, içtenliğini ve insanlık o- 
nurunu gösterir.

Mesnevi, Mevlâna’ya tanıktır. Seyahatname Evliya 
Çelebi'ye, Don Kişot Servantes'e Sadrazam Sait Paşa'nın 
Anılar’ı, kendisinin ve Abdülhamit'in kapasite' sine ve

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ İLE 

SATILIK ELEKTRONİK 
CİHAZLAR

PHILIPS STEREO MAKARA TEYP
'» ” PİKAP-AMFİ KOLONLU

OU AL HS 135 PİKAP - ITT DECK TEYP 
MODÜLATÖR STEREO 6 KANAL 6000 >V.
DUAL 400 BN M0N0 PİKAP
KULAKLIK STEREO (ALMAN)
33 VE 45 LİK PLAK RAFLAR!
33 VE 45 LİK ÇEŞİTLİ PLAKLAR

Müracaat : Tlf. 2790 Gemlik
K 235

Satılık Vitrin
4.5 METRE BOYUNDA (ALMAN MALI) 
MODERN SALON VİTRİNİ SATILIKTIR.

Müracaat : 2774 - 1260 GEMLİK K. 236

| MÜTEAHHİT ARANIYOR I 

< s
| Karamürsel Defne’de İstanbul | 

< Karayolu ile deniz arasında cephesi / 
| 58 metre cem’an 5580 metrekare } 
I yer kat karşılığı verilecektir. | 
| Gerektiğinde satılabilir. J 
| Müracaat : Tlf. 28 Defne - Karamürsel |

Av. Ali Aksoy

marifetlerine tanıktır. Yerli azınlık sarraflara ve Batı'ya 
gırtlağa kadar borçluyken, pehlivan güreştirip keyif ça
tan Osmanlı yönetimine, "Yeyin efendiler, yeyin." diyen 
şiir, Tevfik Fikret'in yurtsever onuruna tanıktır.

* * *
Bu anlamda Söylev, Atatürk'e ve O’nun büyük deha

sına tanıktır. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın öyküsü, bu sa
vaşı yöneten kişinin gözüyle ve erbap bir anlatımla su
nulur ulusa. Söylev, Atatürk'ün "insanlığına" tanıktır. O’
nun düşüncesi, yurtseverliği, onuru, cesareti ve ulusuna 
duyduğu büyük güven.var Söylev'de.

İşgalci düşmanı yurttan kovma uğraşının ardından, 
O’nun; ümmet toplumu, Ulus, padişahın kullarını, yurt
taş yapma uğraşının nedenleri var Söylev’de.

Evet, "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur." buyu
ran Atatürk’ün Söylev'i, herkes tarafından özenle okun
malıdır.

* * *
Yazı su üstüne yazılmaz elbet. Yarınları kalır ve ya

zarına tanıktır.
Bu gerçek köşe yazarları için de geçerlidir. 12 Eylül 

öncesi kimi köşe yazarlarının, ne denli "Atatürkçü" (!) 
olduklarına, günümüzde bu yazılardan bazılarına aynen 
yer veren başka yazarların sütunları tanıktır.

Hiç kuşkusuz Sayın Ecevit'in günümüzde her hafta 
yazdığı yazılar da yarınlara kalacak ve zamanın denek- 
taşında sınanacaktır. Nasıl ki Sayın Kabakh’nın geçmiş
te yazdıkları günümüzde sınanıyorsa..

Evet, yazılar yarınlarda sahiplerine tanıktır.

Vergi Dairesinin 
Yeni Müdürü 
Görevine Başladı

Bir süreden beri veka 
leten yürütülmekte olan 
Gemlik Vergi Dairesine 
aianan Burhan Ticeri'nin 
görevine başlaması üzerine 
bu göreve vekaleten yürü 
ten Yaşar Erdem eski gö 
revine döndü.

Sümerspor Genç 
Grubunda Elendi 
beden Sümerspor Genç 
Çorluspor Genç takımı ile 
1-1 berabere kaldı ve e» 
i endi.

Sümerspor genç takı
mından iki kişinin genç 
milli takıma çağrılma ola 
sığının bulunduğu takım 
çalıştırıcısı Mustafa Malgıç 
tarafından açıklandı.

GEMLİK
Lassa Lastikleri

YETKİLİ SATICISI

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

Lastik sökme takma balans 
ayarı yapılır.

İsmail Kemah
K. 237

SATILIK TELEFON
2786 NOLU TELEFON ACELE 

SATILIKTIR.
Müracaat : Tel 2786 . Gemlik K. 238

SATILIK ARSALAR 
ÇUKURBAHÇEDE (LİSE ALTI) İMAR 

DURUMLU ÇEŞİTLİ BÜYÜKLÜKTE
ARSALAR SATILIKTIR.

; Ttl • Gtmllk 1797 Burta 13875 K. 239

GEMLİK KÖRFEZİ OKUYUNUZ» 
OKUTUNUZ.

Zengin Düveliye Çeşitlerimizi
Görünüz 1 SAATTE DAVETİYE BASILIR.

Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK



GÜÇLÜ DEVLET
SPORSPORSPORSPOK

A. Mete Erdemer

Mal satışlarının durma noktasında cl 
duğu bir ortamdayız-Büyük anamalcılar, 
mallarını satmak için radyo antenleıini, 
tv ekranlarını patlat ucasına tüketiciye, 
bize sesleniyorlar. Böylece özendirme ya
rışlarını sürdürüyorlar.

Önceden alıcıya karşı tutumları hoş 
olmayanlar, bugün alıcının kolunu kopa
racaklar. Tüketimin istenen düzeyde ol
maması, fazla üretimin eritilememesi ra
hatsız ediyor kuşkusua patronları. Bu ra 
hatsıziığı giderebilmek; eldeki malı, mal 
oluş ederine taksitle satmak için çeşitli 
öneriler içindeler. Örneğin taksitlerin 
başlatılması, sözde taksitli satışlarda pe 
şin alınmayacağının vurgulanması g’bi.

Alıcın, alış gücünün olduğu günler 
gerilerde kaldı. Önceden paranın değeri 
oranında, peşin ya da iki ay gibi taksit 
li satışlar yapılıyordu. Ama şaşılacak bir 
şev oldu. 1979-1980 yıllarında. Devlet 
kuruluşu olan Sümerbank da taksitli sa 
tışları kaldırdı. Bu kez alıcı dışardaki 
veresiye, ya da taksitli satışlara yöneldi. 
Sümerbank; Halktan yanı olduğunu san 
dığımız Sümerbank taksitli satışları kal 
dırınca, üretim - tüketim dengesinin Dev 
let eliyle halka karşı, dahası Devlet kese 
sine zarar verircesine bozulduğunun acı
sı, duyulmaya başladığında verilen olum 
saz karaıdın ancak 12 Eylül sonrası dö- 
nâlebildi, Alıcı zorunlu olmadıkça mal a 
hm m a gitmiyor. Devletin ana parolası ; 
savurganlık'a yersiz tüketime hayır değil 
mi? Alıcı bu parolaya uyumunu ne den 
li sürdürüyor? Ne denli, tanıtma yarışı 
eden büyük üreticinin tuzağından uzak 
alabiliyor?

Bu sorunun yanıtı arandığında, kar
şımıza bankalar, bankerler çıkar. Biliyo
ruz: faiz yarışmasının boyutlarının ne ol 
doğunu. Bir yandan banka, öbür yandan 
banker, yakalamışlar para artırımı yapan 
vatandaşı; kandınnacahk oynuyorlar. 
rYok şu banka daha çok faiz verirmiş,, 

„Yok bilmem ne banker daha çok... Böy 
lect faiz oranlarının büyük boyutlar, ka 
ianmssı. parası olana da yarıyor, yarama 
sına ya!.. Sıra bankadan kredi almaya ge 
linçe: yatırılan paraya ödenen faizden, çok 
faiz istenince alıcının ayağı suya eri
yor. Öyle ya. Paranı bankaya % 40 tan 
ysnracaksın; kredi almaya gelince % 70 
lere dayanan faiz duvarıyla karşılaşaçak- 
ne. Ya kredi slımında içinden çıkılamı- 
yacak işlemler dizisi?

îşin bir başka yönü de, parsnın al
tın alıntına yatırılması. Bir yanda serti
fikalı isimsiz hesaplar, öbür yanda altın 
alımı, işte paranın toplandığı noktalar.

Böylece piyasada daha az para dönüyor; 
bunun zararları da küçük esnafa doku 
nuyor Küçük esnaf çoğunlukla krediyle 
çalışır. Çoğu kez, satışlarını paraya çevir 
mek için malı, maloluş ederine verir. Kü 
çük esnaf, toplumumuzun çilekeş, ne u- 
tayan ne kısalanı; yaşam için ömür tü- 
kenetidir.

Gazetelerde, haberlerde hep duyarız. 
Dışsatım az, dışsatımın paraca yüksek 
o duğunu. Bunun neden böyle olduğunu 
duyuruları yapanlar da biliyorlar. Bir 
kez, dışslımcı bizde mal alırken kaygıla
ra düşüyor. Gönderilen malın niteliğinin 
istenilenin anlaşmanın dışında bir mal mı 
olacağı kuşkuşu yer ediyor dışalımcınm 
kafasında- -öteden beri var ya bu- Böy 
le olnuca, her tür malımıza dışaluncının 
yaklaşımı zor oluyor. Az malımız mı çev 
rildi el kapılarından. Dahası karşımıza 
başka devletler çıkıyor; dış pazarlan tut 
inak için. Örneğin; hem komşumuz, hem 
de sözde dostumuz Yunanistan. Dış pi
yasada Türkiye ile yarış ediyor. Hem de 
pazar kapmaca.

Burada akla gelen, dış pazarlarda gü 
vence nasıl oluşturulur? Hangi ülke dış
satımlarımız var; karşımızça olan ülkeler 
bizimle pazar kapma savaşını nasıl yapı
yorlar? Burada şunu vurgulamak yerinde 
olur. Elden kaçan, yada nazlı dış pazar
ları, Türkiye, otuz yıllık zaman içinde o 
lamsuz dış satım politikasıyla yitirdi, iti 
barımız bu zaman akışı içinde zedelendi. 
Politika Ağaları, oy çoğunluğuna dönük 
politika izlerken, dışsatım politikasına da 
at gözlüğüyle baktılar. Bugün, pazar yö
nünden, parasal yönden açmazlardaysak, 
ötedenberi uygulanmış çıkarcı para-kredi 
politikasının payı büyüktür.

Günümüzde, 12 Eylül 1980 tarihin
den sonraki gelişmelerde hızlı ilerleme 
bekliyemeyiz. Ancak, önceden bozulanlar 
onarılıyor. Türkiye’nin Dünya da sesini 
duyurması: sağlam yer alabilmesi için, 
yeniden bilinçli, planlı bir çalışma için
de olduğu gözlerden kaçmıyor. Kendi i* 
çinde dinamizmi ilişkileri bozulan bir 
toplum yeni bir oluşum ortamına getiril 
m:ye gidiliyor.

Tüm bu arayışlar içinde, güçlü Dev 
let Politikası ağırlık kazanıyor Güçlü 
Devlet’in dışsatım olanaklarıda iyileştiri
lecek, yeni pazarlar bulunacaktır Koşul
lar bunu gerektirecektir.

28 Nisan 1981 Tarihli yazımızın ikin 
ci paragrafının birinci satırındaki «Savaş 
yenilgimizle sonuçlanmış cümlesindeki ye 
nilgi (yengi) olacaktır düzeltiriz.

SATILIK DÜKKAN
PAZAR CADDESİ BELEDİYE EKMEK FIRINI KARŞISI 

1 NOLU DÜKKAN SATILIKTIR

Müracaat Sayfl Şentlirk Pazar Cad. Malak Pastana»! Gemlik K. 234

SATILIK AHJAP EV
Askerlik Şubesi altında 80 metrekare ahşap ev 

satılıktır. Müracaat :tlf. 1709 (saat 19 dan SORta)

İlçemiz İL Amatör Küme Temsilcisi Borusan Güvenspor 
haftayı 2 puanla kapadı.

Borusan Güvenspor: 2 Yenimahalle Idmanyurdu : 0

Ligin tecrübeli ekibi 
Borusan Güvenspor, Genç 
ve eksik kadrolu Yenima
halle Idmanyurdunu 2-0 
yendi.

Borusan Güvenspor'- 
un tecrübeli oyuncusu Ne 
cati’nin orta sahadaki et
kin oyunu, ileri üçlüdeki 
Behçet’in akıllı ve yorul
mak bilmeyen oyunu ile 
Şenol’un gençliği birleşin

ca oyunun sonucu bsştan 
belli oldu. Konuk takım 
genç ve yer yer göz do
yurdu. Buna rağmen tecrl 
beli rakibi karşısında hiç 
de ezilmedi ve cer. tümen 
ce mücadele verdi. Müsa 
bakanın gollerini Şenol ve 
Behçet attılar.

Bilgin İnce, Necdet 
Külahçı, Yusuf Bıyıklı ha 
kem üçlüsünün yönettiği

maça takımlar şu kadro •- 
le çıkn :

BORUSAN C.SPOR: 
Cemal, lanetim Ahmet, 
Soner, Mehmet, Ahmet, 
Necati, Şenol, Mustafa, 
Behçet Hüseyin

YENİMAHALLE İDMAN 
YURDU : Bülent, Serhat, 
Sabri, Metin, Yıletrsy, Fa 
ruk. Savaş, Selim, Mesut 
Hayrettin, Adnan

Yenimahalle Idmanyurdu’nu 2-0 yenmeyi başaran BORUSAN GÜ_
VENSPOR objektifimiz karşısında {Foto K. Güler G. Körfez)

İlçemiz Stadında oynanan 3. Küme maçında 

Kumlaspor farklı yenildi

Kumlaspor 0 Gedelekspor 4

İlçemiz stadında oyna 
nan 3, Küme maçında Kum 
laspor farklı yenildi.

Bursa 3. Amatör Kü
medeki ilçemiz temsilcile
rinden Kumlaspor, bu haf 
tayl da yine puansız ka
pattı. Ligin yeni ekibi İs
tikrarsız futbolunu devam 
ettiriyor. Bu hafta da de
fansının ilk dakikalarda 
yapmış olduğu hatada Öz 
kan'ın geri pasını iyi takıp 
edemiyen ve kalesini er
ken terkeden kaleci Nuri'
nin affedilmez hatasından 
yedi. Defans, orta saha 
ve ileri üçlü birbirinden

kopuk görev yapınca ileri 
üçte görev yapan Abdul
lah'ın güzel oyunu Kum- 
laspor’a puan ne de gol ge 
tirdi. Buna karşın komşu 
ilçe ekibi Gedelekspor, da 
ha bilinçli futbol sergile
di. İleri üçlününün ortasın 
daki Hamza, Orta sahada 
ki Dursun ve geri dörtlü
de görev yapan Arif ile 
kaleci Etem’in günlerinde 
olmaları, akıllı, yorulmak 
bilmeyen kollektif oyunla 
rı Kumlasporu farklı yen 
melerine yetti.

Oyunun gollerini İlk 
dekikada Kumlespor’den

Özkan kendi kalesine ve 
Hamza ile Mehmet ( 2) 
attılar.

Necdet Külançı, Bil 
gln İnce, Yusuf Bıyıklı 
hakem üçlüsünün yönetti 
ği maça takımlar şu kad 
ro ile çıktılar.

KUMLASPOR
Nuri, Fahrettin, Özkan 

Haşan, Gülen, Özcan Şev 
ki Ali, Korey, Abdullah, 
Ahmet

GEDELEKSPOR
Etem, Arif, Ömer, Ömer, 

Mehmet, İsmail, Salih, 
Dursun, Ahmet Hamza, 
Mehmet

YGS
YILDIRIM GİYİM SANAYİİ

Zengin Bahar çeşitleriyle Hizmetinizde
Bay - Bayan ve Çocuk Takımları 

İç Çamaşırlar - Kazak - Gömlek - Tşortlar 
Etek - Çorap - Avrupa bayan Pantolonlar

Y6S’de Buluşalım
Gazhane Cad. Eski Karakol Karşısı GEMLİK

K 233
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ERSEN MEFRUŞAT
6 Ay Taksitli Satışlarına Başladı

ZENGİN PERDELİK 'VJE MEFRUŞAT 
ÇE^t’TJDJElRjLMjtZITE Hİ^ÇETİNİZDEYİZ.

Teksa Kadifeler
Güney sanayi Kadifeler

Evore ve Dekora Perdelikler
Köpür Tüller

itinalı Teiniz Perde Dikişi ve Monte İşleri

ERSEN ELPEN
Yeni Çarşı No. 39 Telelon : 1553 GEMLİK k 230
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YALÇIN TEKNİK
PLASTİK 

PANJUR VE 

ALÜMİNYUM 

DOĞRAMA

SANAYİİ

ÜSTÜN KALİTELİ MONTAJ
GÜNÜ GÜNÜNE NOKSANSIZ HİZMET
YILLARIN TECRÜBESİ

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

karşı dayanıklıdır.

İstiklâl Cd. Gûrçay Pasajı 
«İMLİK

Tal. 2003- Iv 1871 
K. 231

Matbaacılıkta iddialıyız...! |
DAVETİYE BASIMINDA BOL ÇEŞİT | 
KALİTE ZAMANINDA TESLİM körfezde |

GALERİ ZEVKTEN

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

duyururuz.

GALERİ ZEVKTE 

BUZDOLABI - ÇAMAŞIR MAKİNASI - TV.- 

EMAYBTAŞ DEMİRDÖKÜM FIRINLAR 

RADYO • TEYP VE ZENGİN HEDİYELİK

BAKIR ÇEŞİTLERİ

Tal : 1149
İstiklal Cad. (Halk Bankası Karcısı) No. 41 GEMLİK

K. 231

î L A N
1- Müessesimizden Gemlik yehir merkezine, 
Gemlik Şehir merkezinden Müesesesemize o- 
tobüsle personel tzyıttınlacaktır.
2- Buna ait fartname Müessesemiz Ticaret Şef 
liğinden temin edilebilir.
3- Şartnamemize gere hazırlanacak kapalı tek 
liflerin ve diğer evrakların 11 Mayıs 1981 Pa
zartesi günü saat 15'e kadar Müessesemizde 
bulundurulması lazımdır.
4- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi de
ğildir.SÜMERBANK GEMLİK SUNĞİPEK ve VİSKOZ 
MAMULLERİSANAYll MÜESSES ESİ—GEMLİK

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
Dosya No. 1981/53

Gemlik Narlı köyü tepecek ardı /Namı diğer Eşjek Bi- 
kû) mevkiinde kain olup doğusu çalılık ve kısmen zeytin
lik yolu. Batısı İsmail Küçük’e ait iken halen fethi Çads 
kaya zeytinliği. Kuzeyi çalılık ve güneyi evvelce Faik Ars- 
lan’a ait iken halen davacılar İsmail Hakkı ve müşterekle
rine ait gayrimenkul zeytinlik ile çevrili gayrimenkullerte 
senetsizden adlarına tapuya tescili İsmail Hakkı Kenay, Fet 
hi Çetinkaya, Necati Kaçar, Teoman Bay, Abdûl Fethi Bay, 
Necati Dilbaz, Osman Şahin Mahir Mutlu, Taner! Durup 
nar. Selim Sayılıroğlu, İsmet Kandil, Mehmet Ersöziû, Hik
met Kandil, Mehmet Ersözlü, Hikmet Kandil, Haşan İz, Gün 
gör Akkan, Kafet Yalçınsoy, Bahattln Töre, İsmail Çakmak; 
Güney Ba$ol vekilleri Av. Abdullah Erdoğan tarafından ta* 
lep ve dava edildiğinden İş bu gayrimenkul üzerinde başka i 
mülkiyet iddiasında bulunanların ilân tarihinden İtibaren 3 
ay içinde delilleri ile birlikte hakimliğimize müracaatlarını 
temlnen rica olunur.
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Çukurbahçede

SATILIK ARSALAR
İmar durumlu, resmi ve özet 

parse er, ceğ ş k büyüklükte

MÜRACAAT
Körfez Basımevi ttf. 1797
tif. 13875 Bursa

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İlçemizde İncelemeler Yaptı

“ATA KÖY” deki Evler
Cumhuriyet Bayramında
Fevziyelilere Dağıhlacak

Zirai Mücadele Grup Şefliği

ÇİÇEK NESLİNE
KARŞI ÜRETİCİYİ

Köy Iflei ve Keepe- 
mtifler Bekanı Münir Gü
ney, hafta içinde ilçemize 
gelecek, kurulmakta elan 
** Ata Koy* ü gezdi ve 
köylülere karşı yaptığı ke 
nuşmada evlerin 29 Ekim 
1B81 tarihine kadar bitiri
lerek dağıtılacağını söyle
di.

Bursa da Bakanlığıy
la ilgili incelemeler yapan 

J Köy işleri ve Kooperatif- 
ler Bakanı Münir Güney, 
beraberinde Bursa valisi 
Zekai ©ümüşdiş ve ilgili- 
tar olduğu halde Perşem
be günü ilçemize gelerek 
Bursa Gemlik girişinde ku 

3 ruimakta olan "Ata Köy” 

* ü gezdi. Sağmak yağış 
„ altında yapılan inceleme

ler konusunda ilgililerden 
bilgi alan Bakan Güney, 
daha sonra kendisini bek
layon Fevziye Köyü hal
kına karşı konuşma yaptı.

KISA

iv

* Anneler günü nedeniyle Azot Sanayi Sosyal Te
sislerinde düzenlenen "Tanışma Çayı" çok kalabalık 
geçti. Dörtyüzûn üzerinde kadın ile dolu olan salon
da konuklar ulusal giysilerle karşılandı. Dansöz Sem
ra Ay, Komediyenler Kaygısızlar ve Ümit Şener’in renk 
kattığı günde, hanımlara pide ayran, çay ve ay çö 
rsk ikram edildi. Kadınların bol bol eğlenme olanağı 
buldukları günde Azize Geçginyurt adlı anneye Ümit 
Şener’in çektiği kurada "Yaşam Sigortası çıktı. Azot 
Çu bayanlar günlerine gösterilen ilgiden memnundu
lar.

* Askerden bir süre Önce dönen Ümit öner, hafta 
içinde PTT baş Teknisyeni Ömer Vural’ın güzel kızı 
Berrin ile yaşamlarını birleştirdiler.

*###
* Geçen hafta ilçemize gelen Ayvalık gemisi iskele 

yo düzgün yanaşamayınca bir balıkçı motoruna arka
dan bodosladı. Olayı görenler motorun parçalanacağı 
nı sanıyorlardı ama tersi oldu. Kocamış Ayvalık gemi 
»i baştan yara aldı ve başaltındaki su deposu patladı 
temi önden au akıtarak yoluna devam etti.

####
*18 Eylül 1980 tarihinden bugüne değin ilçedeki 

boşıbaş 185 adet köpek öldürüldü.

*###
* Belediyenin çarşı deresini açma çalışmaları sürü

yor. Belediye Başkanı Centey, yaz aylarında pazarın 
doroboyunda kurulacağını söyledi.

f

f

*

Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanlığınca bu yıl 
yaptırılmakta olan tüm 
köylere Atatürk'ün doğu
munun 100. yılı nedeniy
le *’Ata” adı verildiğini 
bildiren Bakan Güney şun

Fevziyeliler yağmur altında Bakanın konuşmasını dinlediler.

Marmara Birlik Zeytin Koop. 48 Milyon Lira Avans Dağıtıyor

KISA 

lan söyledi.
Köyünüzün evleri

ni gezdim. Alt yapı tesis 
leri, okul, cami ve baya 
işleri kalmıştır. İlgililere e 
mir verdim Cumhuriyet 
Bayramına kadar sizler ev

Marmara Birlik Zey
tin Tarım Satış Koopera
tifler Biriiğince zeytin üre 
ticlsi ortaklara % 16 ora 
nında avans dağıtımına 
başlandı.

Gemlik 72 Nolu Zey 
tin Tarım Satış Kooperatl- 
fince de avansların dağı
tılmakta olduğunu söyle
yen Kooperatif Müdürü Ib 
rahim Okay, bugüne ka
dar ortaklara 32 milyon II 
ra dağıtıldığını bildirerek 
şunları söyledi :

"-Kooperatifimiz ortak

Bilgi Yarışmasında Şehit Cemâl
İlkokulu İkinci Oldu

Atatürk yaşamı, kur
tuluş savaşı ve devrlmleri 
konulu bilgi yarışmasının 
Mudanya da yapılan fi
nallerinde Gemlik Şahit 
Cemâl İlkokulu birinciliği 

6 puanla kaybetti.

terinizde olacaksınız. Yapı 
lan hizmetlerin hayırlı ol
masını dilerim,”

Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanı daha sonra 
beraberindeki heyetle Bur 
sa'ya döndü 

farına 22 Mayıs 1981 ta
rihine kadar 48 milyon li 
ra dağıtılacaktır. Bugüne 
kadar 32 milyon lira dağı 
tılmıştır. Bugün avansları
nı almayan Fıstıklı, Kapak 
lı ve Armutlu ortaklarımız 
da avanslarını alacaklar
dır. Bu avanslar koopora 
tif ortaklarının güçlendir
mesini amaçlamak için ve 
rilmektodir. Gelecek yıllar 
da kooperatifimize verile
cek zeytin ücretlerinden 
bu avanslar tahsil edile
cektir’.

Mudanya'da yapılan 
bilgi yarışmasında Bursa 
özel İnal İlkokulu, birinci 
Gemlik Şehit Cemâl İlk

okulu ikinci. Karacabey 
Ulubatlı Haşan ftkokulu 
üçüncü oldu.

UYARDI
Gemlik Zirai Mücadele 

Grup Şefliğince Köy Muh 
tartarına ve Belediye Baş 
kanlarına yazılan yazı ile 
zeytin üreticisi çiçek nes
line karşı uyarıldı.

Gemlik Zirai Mücade 
le Grup Şefi Dursun Öz- 
bey, gazetemize yaptığı 
açıklamada Belediye Baş- 
kanlarına ve Köy Muhtar 
(arına yazılan yazıda zey
tin üreticisinin yaprak nes 
li zararlarına karşı gereği 
gibi savaşmadıkları bu ne

1980 Yılında 98 
Çeşit Gıda Maddesi 
Kontrol Edilerek 
Yurt Dışına Satıldı

Gemlik Zirai Mücade 
le Grup Şefliğince 1980 
yılında sağlık kontrolleri 
yapılan 98 parça gıda 
maddesi yurt dışına satıl
dı.

Zirai Mücadele Grup 
Şefliğinden aldığınız bilgi 
lere göre; 1980 yılında 
kontrolleri yapılarak yurt 
dışına dışsatımları yapılan 

ürünlerin başında 8.110.177 
kg. ile elma gelmektedir. 
140 ton armut, 540 ton 
taze biber, 150 ton kon* 
serve, 100 ten yaş incir 
satılmıştır.

Kız Meslek Lisesi Orta Bölüm
Folklörcüleri Yarın Bursa’da Yarışmaya
Katılıyor.. s. ««•

Km Meslek Lisesi FelHöreSleri yarın Bursa’da yonşacokiar.

denle eğaçlann yaprak ve 
sürgün tahribatına uğra
dığını belirterek şunian 
söyledi :

"-Zeytin üreticileri o- 
ğer çiçek nesli ile de mü 
cadele etmezlerse önümüz 
deki yıl zeytin ürünü tek 
lememelidir. Teknik de 
mantarımız ağaçlarda sü
rekli incelemeler yapmak
ta ve çiçek açmasından 
sonra mücadelenin başla
masını üreticilere duyum- 
lacaktır. Bu arada zeytin 
üreticilere grup Şefliğimiz 
le devamlı ilişkide olmalı 
ve mücadele hazırlıklarına 
başlamalıdır."

Hava Şehitleri 
Cuma Günü 
Anılacak

Hava şehitleri 15 Ma 
yıs 1981 cuma günü bü
tün yurtta anılacak. Cu 
ma günü saat 10.45 de 
Atatürkün anıtı önünde 
ilkokulların son sınıf öğ
rencilerinin katılacağı tö
rende günün anlamını bil 
diren konuşma Halk Eği
tim Müdürü Ahmet Ak- 
soy tarafından yapılacak. 
Askeri müfrezenin şehitle
ri havaya üç el ateş ede
rek selamlamasından sonra 
tören sena erecek.
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KÖŞEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

Fesini Önüne Koy, Düşün!

Son dört beş yıl içinde Türkiye'de inanılmaz şeyler 
oldu. Kendilerine ülkücü - milliyetçi diyen bir avuç zorba, 
gençliklerinin ve bilinçsizliklerinin neden olduğu uygar
lık dışı davranışları ve saldırganlıklarıyla, ülkeyi bir uç
tan bir uca kana buladılar. Bu kanlı eylemlerini gerçek
leştirirken. belki de büyük çoğunluğuyla, neyin hizmetine 
koşulduklonnı bile bilmiyorlardı doğru dürüst.. Doğru 
dürüst değil, bilmiyorlardı kuşkusuz..

Oldum olası tiksinerek, ama bir bakıma da acımayla 
bakmışımdtr o gencecik insanlara. En yakınlarımı vuran
lar olmuştur içlerinde, yargı önünde izlemişimdir onların 
davranışlarını.. Daha türkçeyi bile gerektiğince konu- 
şamıyan. inandığını savunmaktan aciz, zavallı - koşullan- 
dınlmış yaratıklardı hepsi de. Öldürerek, dehşet saça
rak türklüklerini kanıtlayabileceklerini sanıyorlardı..

Şimdi onları bu kanlı yollara itenler hesap verme
ye hazırlanıyorlar yargı organları önünde. Basından izli
yoruz, nasıl bir örgüt bütünlüğü ve disipliniyle yönlendi
rildiklerini; gerektiğinde beslenip silahlandırıldıklarını..

Gazete koleksiyonlarını karıştırıyorum: Bursa’da 1976 
yılında iki kişi, 1978 yılında beş kişi, 1979 yılında yirmi 
üç kişi ve 1980 yılında da kırk altı kişi siyasal amaçlı ci
nayetlere kurban gitmiş.. Yani toplam yetmiş altı insan.. 
Kırk beşi soldan, yirmi bîri sağdan ve onunun da görüşü 
belli değil..

Nasıl da acımasızca kıymışız birbirimize..
Ama o arada' Türkiye, her geçen gün biraz daha dışa 

bağımlı bîr ülke durumuna gelmiş. Kendilerine ülkücü — 
milliyetçi diyenlerle, solculuğu — devrimciliği kimselere 
bırakmayanların yarattıkları toz duman ortamında 
12 Eyiül'e değin gelmişiz.

Hani Tevfîk Fikret: "Kanun diye, kanun diye, kanun 
I tepelendi!" demişti ya; biz de "demokrasi, faşizm, komü- 
| nîzm!" dîye bağıra çağıra demokrasiyi tepeledik sonun- 
I da.. Affedersiniz, bağıra çağıra değil; bağırıp çağırmak 
I yerine birbirimize kurşun sika sika tepeledik demokrasi- 
| mizi..

Şimdi yeni bir dönem başlayacak. Geleceği güvence 
I altına alacak yeni önlemler düşünülüyor devletin üst 
| katlarında. Ama açıkça söylemeliyiz ki, dar bir çerçeve- 
I de.. Görüşülmeden, konuşulmadan, tartışılmadan..

Örneğin şu sıralarda gündemde. Yüksek Öğretim 
| Yasa tasarısı var. Tasarı eğer olduğu gibi yasalaşacak 
I olursa, yüksek öğrenim paralı olacak. Ayrıca özel giri
ft şimciler ve vakıflar da üniversite açabilecekler.. Bize gö- 
I re böylelikle, yüksek öğrenim yapmak yalnızca belli bir 
| azınlığın çocuklarına verilen bir hak niteliğini kazanacak- 
I tır. Bunun yanı sıra vakıf adı verilen kuruluşlar, gerçek- 
I ten de devletin üstünde bir aygıt durumuna dönüşebile- 
I çekler.

Şu sıralarda tarih okuyorum. Başka yapılacak birşey 
I de yok aslında.. Çeşitli kaynakları arıyorum, buluyorum, 
I araştırıyorum. Hani şu Anadolu'da kurulan ilk Türk Dev
ir leti denile gelen Selçuklu Devleti’nin çöküş nedenlerin- 
I den biri de nedir, dîye sorarsanız; "vakıflar" dır diyece- 
I ğım hemen. Gerçi o günlerin vakıflarıyla, bugünküler ara- 
I sında önemli farklılıklar var. En başta o günlerin vakıf- 
I lan, daha çok geniş "ıkta sahipleri"nln egemenliklerini 
I perçinlemeye yönelmiş.. Yani devlet desteğiyle geniş ta- 
I nm topraklarını sahiplenenlerin.. Şimdilerde "toprak ağa- 
| lığı" revaçta dağıl artık! Revaçta olan "sanayi ağalığı".. 
I Bugünün vakıfları da kuşkusuz "sanayi ağaları" nın gü- 
I dümünde oluşturulmakta.

Kerlî - ferli "sanayi ağalan" mız, özellikle Milli Eği- 
| öm'e dönük vakıflanyla ne amaçlamaktadırlar acaba?.. 

Friedman doktrinine uygun kafalar yetiştirmeyi mi?..
Oysa bize göre, Türkiye'nin son dört beş yıllık geç

mişine onlar da bir iyice eğilmelidirler. Ülke, o korkunç 
kargaşanın içine sürüklendiyse, bunun suçluları yalnızca 
siyasetçiler veya düşünce üretenler değildir. Yalnızca 
beyinleri yıkanmış o gencecik insanlar değildir..

Suçlu olanlar arasında siyasetçiler kadar, beyinleri 
yıkanmış o gencecik insanlar kadar; düşünce üretimine 
karşı çıkarak iç pazara sürekli sanayi ürünleri pompalı- 
yanlar da olmalıdırlar..

Eskiler, "Fesini önüne koy da, düşün!" derlermiş. 
Şimdi fes yok, şapka var. Onun için gelin sîzler de şap
kalarınızı önünüze koyup düşünün biraz, beyefendiler! 
Bu yılın ilk dört ayında, yalnızca İzmir, Muğla ve Denizli’
de 800 işyeri kapanmış; 4000 işçi açıkta kalmış. Küçük 
ve orta boy sanayi işletmeleri zor durumda.. Türkiye artık 
tarım ülkesi değil, ne kadar uğraşsak olamaz da. Büyük 
kentlerimizi çepeçevre saran gece kondulardaki yandaş
larımızı, köylerine tarlalarına sabanın sapına döndürme 
olanağı yok artık,.

Onun için oturup yeni baştan düşünmek gerekiyor. 
Gerçi bizler hep düşünüyoruz, başka işimiz gücümüz kal
madı, Nasrettin Hoca'nın hindisine döndük. Ama biraz 
da sîzler düşünün saygı değer beyefendiler! Gece istia
reye yatıp sabah vakıf kuracağınıza, gelin de şapkaları
nızı önünüze koyun, bizlerie birlikte düşünün biraz!..

Yoksa terörün önü alındı sanırsınız, ama bir de ba
karsınız ki alınmamış. Herşey eski hamam, eski tas..

şiir köşesi

Benim Anam Hacce Kadın/ /

Sen göklerde yıldız
Toprakta su
Yüreklerde ateş
Benim anam, Hatçe Kadın, Çilli Kadın, yorgun kadın

Uzat ellerini tutsun çocuklar
Bilecikli, Çinli, Koreli, Yemenli
Güzeli çirkini
Uzat ellerini öpsün çocuklar
Benim anam, Hatçe Kadın, Çilli kadın, yorgun kadın

Sen anaların en iyisi, en güzeli, en yufka yüreklisi.
Görse çocuk gözlerinde bir damla yaş, görse umutsuzluk açlık.
Oturur hamur yoğurur gece yansı sıkma sıkar.
Masal söyler
Kur’an okur sabaha dek.
Benim anam, Hatçe Kadın, Çilli Kadın, yorgun kadın
Anaların en iyisi, en güzeli, en yufka yüreklisi.

Olcay Akça

Menkulün Açık Artırma İlâm
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 981/70 T.

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı 
mâllar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 3/6/1981 günü saat 14.oo - 14.10 da Gemlik Osmaniye 
Malı. Pazar Cad, BHa No. da yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75 ine istekli bu 
lunmadığı takdirde 4/6/981 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en* 
çok fiat verene satılacağı ve satış şartnamenin icra dosyasından görülebilece
ği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebile 
ceği, fazla, bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla icra me
murluğuna başvurmaları ilan olunur..
Not: İhaleye iştirak edeceklerden muhammen kıymetin % 10 nisbetinde temi 

nat alınacaktır;
Muhammen kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)

Lira Krş.____________________________
70.000 00 1 Şener imali marangozlukta kullanılır faal mo

toru -ile birlikte 40 lık kalınlık tnakinası.
(1c. îf. K. 114/1, 11'4/3)

İLÂN
GEMLİK BELEDİYE BŞK.LIĞINDAN

Belediyemiz Hudutları dahilinde bulunan Mo
torlu ve Motorsuz yolcu taşıyan ve hususi olarak 
kullanılan deniz araçlarının fenni muayeneleri 1981 
yılı Haziran ayının salı ve çarşamba günleri saat 
9 ile 12 arası yapılacaktır.

Muayeneye gelmiyenler deniz trafiğinden men 
edilecektir.

NOT : Muayeneye gelecek deniz araç sahiple
rinin 1 adet vesikalık Fotoğrafları ve taşıtlar vergi 
alındı makbuzunun getirmeleri önemle rica olunur.

Basın

SATILIK TELEFON
2786 NOLU TELEFON ACELE

SATILIKTIR.
Müracaat : Tel 2786 t demlik

SATILIK ARSALAR
ÇUKURBAHÇEDE (LİSE ALTI) İMAR 

DURUMLU ÇEŞİTLİ BÜYÜKLÜKTE 

ARSALAR SATILIKTIR.
MUrecaat : Tel - Gemlik 1797 Burca 13875

ANNE

Kilit vurdum üstüne güneşlerin
Ay tuttum alaca karanlığa
Seni bulmak öylesine güzel ki
Güzelliği inciltmeden anne
Daha dün gibisin
Ellerinlesin gözlerinlesin
Seni unutmağa bir adım kala
Denizleri avuç avuç başalımak daha kolay anne
Hep o ince uzun yağmurlarla iniyorsun bulutlarımdan
Bütün yeşil çimenler sana uzanıyor
Sana başlamak için bütün sabahlar
Sus artık sus anne.
Unut ne varsa nedenleri kuşkularda saklı
Seni bulmak öylesine güzel ki
Güzelliği inciltmeden anne.

Aytekin Gönenç

SATILIK EV
Osmaniye Mah. Koopl 
evlerinde müstakil batili

çeli ev satılıktır.

Müracaat 1669 Gemlilj

K. Î39J

satılık teleloı
YENİ ÇIKAN 2 

ADET TELEFON
SATILIKTIR

Müracaat 1669 Gemlil I

K. 241 !
1

TEŞEKKÜR I

Annemizin rahatsızlığını zamanında I 

teshis ve tedavi eden a

DAHİLİYE MÜTEHASSIZI

Dr. CAHİT YORULMAZ A I

sonsuz teşekkürü bore biliriz.
/ /

Ali Menekşe /
K.2Ü

Satılık Vitrin
4*5 METRE BOYUNDA (ALMAN MAU) 
MOBBRN SALON VİTRİNİ SATILIKTIR.

Mfiraeıat : 2774 - 1260 SENLİK

CEMLİK KÖRFEZİ OKUYUNU*1 

OKUTUNUZ.



SIJQR SPOR SPOR
KISA KISA

A. Mete Eroemer

• Sporu kitinlere ulaştırmak için Bçnmiade her meslek ve brançtan kifMaca spor yap 
tırılacaktır. Beden terbiye» temlik Tesisleri emirfiğînden aldığa— o:>g iare gön ern 
karar Barsa'da Bölge tarafından da uygu aneaertu.

Mustafa Kemal Sivas'tadır. Bu Doğu İli
mizde de Çanakkale yenilgimizin sonucu 
yurdun içinde bulunduğu acı koşulları an
latacaktır. O sırada Sivas'da. Kafkasya'ya 
gitmek için bulunan Amerikan Heyeti Baş
kanı General Harbord'la karşılaşır. General. 
Mustafa Kemal'e amacının ne olduğunu so
rar. Mustafa Kemal, "bağımsız, uygar bir 
devlet yaratmak olduğunu söyler"; araların
da şöyle konuşurlar.

General Harbord — Bazı kişilerin inti
har ettiklerini biliyoruz, şimdi de bir ulusun 
inhhcnna mı tanık olacağız"?

"Mustafa Kemal — İçinde bulunduğu
muz durumda yapmak istediğimiz, şey ne 
askerlik açısından, ne de başka bir açıdan 
açıklanamaz. Fakat her şeye karşın, yurdu
muzu kurtarmak, özgür ve uygar bir Türk 
Devleti kurmak, insanca yaşayabilmek için 
bunu yapacağız"

“General Harbord Başaramazsanız
ne olacak?"

“Mustafa Kemal — Şerefsiz bir ölüme 
katianmaktansa döğüşerek ölmeyi tercih 
edeceğiz."

Evet, “Türk Ulusu şerefsiz bir ölüme" 
boyun eğemezdi. Hele Mustafa Kemal gibi 
ulusla bütünleşen, emperyalizme karşı ta
vır alan bir önder olursa. Samsun yolların
da başlayan karşı tavrın eyleme geçirilmesi 
de kolay olmadı. Karşı çıkışlar, ayaklanma
lar, kışkırtmalar,.. Çıkarcı çevreler, Batı 
Dünyast’nın "Hasta Adam" tanısı koyduk
lar Türk Ulusu'nun ölesiye savaşmasına Va
tanını kurtarmasına insanca yaşamasına da 
karşıydılar. Türk Topraklarından kovulurlarsa 
sömürü kapılan kapanmış olacaktı. Ama. ut
kuyla (zafer) sonuçlanan Kurtuluş Kavgası 
tümünün utançlarını yüzlerinde dondurdu.

Kurtuluş Savaşı'na hazırlık günlerinde, 
kurtuluş için, Mustafa Kemal, tam bütünlük 
istiyordu. Sivas Kongresine katılan delegeler 
den. Bir bölüm delege Amerikan yada Ingi
liz güdümüne girmenin çıkar yol olacağı gö
rüşündeler. Konuşmaların ana konusu ca gü
dümlü mü olalım; bağımsız mı? Anadoiu düş
man elinde, köyler kentler yakılıyor; insanla- 
nmız acımasızca öldürülüyor. Böyle bir or
tamda güdümlü olmayı savunanlar çıkıyor. 
Bu tartışmalar Tıp Fakültesi öğrenci delege
si Hikmetin sabanı taşırmıştır. Yüksek sesle 
Mustafa Kemal’e:

"Paşam delegesi olduğum tıbbiyeliler, 
beni buraya bağımsızlık davamızı başarmak 
yolundaki çalışmalara katılmak için gönder
diler. Güdümü kabul edemem.. Olmaz ya, gü-

düm görüşünü siz bile kabul ederseniz, sizi 
de reddeder, Mustafa Kemal'i vatan kurta
rıcı değil, vatan batırıcı olarak adlandırır ve 
lânetleriz" Bu sözler üzerine Mustafa Kemal, 
coşkulu bir sesle:

"Arkadaşlar, gençliğe bakın, Türk ulusal 
yapısındaki soylu kanın ifadesine dikkat 
edin!" der. Sonra da: "Evlât, müsterih ol, 
gençlikle övünüyorum. Biz azınlıkta kalsak 
bile, güdümü kcbul etmeyeceğiz parolamız 
tektir! Ya ölüm ya istiklâl!.." der. Mustafa Ke
mal, Kongre üyeleri vatanın emperyalistler
den temizlenmesi, bağımsız yeni bir devlet 
kurulması yolunda çalışmalarını sürdürürler
ken; Amerikan Heyeti Başkanı General Har
bord ermeni sorununu öne sürer; General, 
"Erzurumda Ermenilerin mi, Türklerin mi da- 
f çok olduğunu" sorar. Herkes bir şeyler 
söylerken Belediye Başkanı Zâkir Bey bir
denbire söze karışır» bir pencereden uzaklar
da görünen tüm mezarlıkları göstererek bun
ların Türklere ait olduğunu söyler ve "Erme- 
niler ölülerini yemediler ya. Şimdi anladınız 
mı ki Erzrum dirisi ile, ölüsü ile Türktür" dedi. 
Bir kaç gün sonra Erzurum'dan ayrılan Har
bord Amerikan Senatosuna bir rapor gönde
rir: "Karadeniz’den İran’a kadar uzanan Türk 
topraklarını gezdik. Fakat Ermeni savlarını 
doğrulayacak bir şey bulamadık" "Milliyetçi 
hareketin amacı Türklüğün şerefini kurtar 
maktın» diyecektir.

Emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Sa
vaşı, bağımlı olmamayı amaçlıyordu. Hiç bir 
devletin güdümünde olunamazdı.. Türk ulusu 
gücüyle Vatanını nasıl kurtardıysa, kimsenin 
güdümüne girmeden kalkınmasını da gerçek
leştirecekti. Onbeş yıllık zaman içinde sdvaş- 
dan çıkan Türk Ulusunun, kalkınma yolunda 
yaptığı kalkınma da gücünü bir kez daha ka

nıtlamış oldu. Ne yapalımki; kalkınan Türkiye- 
nin çıkarcı siyasileleri Türk Ulusunun bağım
sızlık yanlısı olmasından rahatsız oluyorlardı. 
Kalkınma için parasal yönden, araç gereç yö
nünden büyük uluslara bağlamanın bir sakın
cası olmadığına inanmışlardı devlet yetkilile
ri Bugün açmazlardan kurtulmaya çalışan 
Türkiye, bu çabasını otuz yıl, çoğunca devlet 
yetkililerini ellerinde tutanlara borçludur (!)

Geçmiş yönetimlerin yanlışlıklarını, bu
gün, ekonomiden gençlik sorunlarına değin a- 

cılannı içimizde duyarak çekiyoruz. Dün ezi
len sömürülen ülkelere yol gösteren Türk Ulu
su, bugün bağımlılığın kalkınamamanın acı
larını çekiyor. Tüm özlemimiz güçlü bir Türki
ye. Ama nasıl?

s

* Gemlik'te bulanan spor taeirieriai daha variodi bir Meta gatiretoimek içte, Oam- 
lik Sporseverlerinin bir araya gelerek bir kamrte oluşturduktan ve bu terartenin çal<- 
malanna başlaması için Gemlik Kaymakamlığı île Borsa Bölge BankaataDuM girişimin
de bulunulacağı öğrenilmiştir.

* ilçemizdeki 12-16 yaş gruplarındaki tûm gençlerimize. sanontatk olarak futtoel 
bol kursu açılacaktır.

Ulu Önder ATATÜRK’ün doğumunun lOO.ncû yMönâmû natianhrie 1? Mayıs 
1981 Gençlik ve Spor Bayramında, ilçemizde sporun her dalında yarışmalar d ürenin 
neceği ve bu organizasyonun "Gemlik Spor Komitesince" yürütüleceği 5ğ er.ıimiftif

KONGRE İLANI
Gemlik 27 Mayıs İlkokula Okul ve öğrencilerini lorunu Demeğinin G« 

nel Kurul toplantısı 30 Mayıs 1981 Cumartesi günü saat 14.00 de okul salo- 
nundo yapılacaktır.

Nisap olmadığı takdirde toplantının 6 Haziran 1981 Cumartesi günü »art 
14.00 de aynı yerde yapılacağı sayın üyelere duyurulur.

DERNEK İDARE HEYETİ
GÜNDEM :

1- Açılış
2- Geçici divan başkanının seçimi
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporunun okunması
5- Murakıp raporunun okunması
6- İdare heyetinin ibrası
7- Yeni îd?rn ve Murakabe heyetinin seçilmesi
8— Dilek ve temenniler
9- Kapanış K.247

KONGRE İLANI
Küçük Kumla Avcılar Kulübü Derneği Genel Kutul toplantısı 23/5/1981 

günü saat 20.30 da kulüp lokalinde yapılacaktır.
Ekseriyet sağlanamadığı takdirde toplantı 28/5/1981 günü yapılacaktır

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

I- Açılış ve divan oluşumu 2- Saygı duruşu 3- Çalışma raporunun okanması 
4- Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması 5- Yeni yönetim ve denatle- 
me kurullarının seçimi 6- Dilek ve temenniler K 246

Y Ö S
YILDIRIM GİYİM SANAYİİ

Zengin Bahar Çeşitleriyle Hizmetinizde
Bay - Bayan ve Çocuk Takımları 

İç Çamaşırlar - Kazak - Gömlek - Tşortlar 
Etek - Çorap - Avrupa bayan Pantolonlar

YBS’de Buluşalım
Gazhane Cad. Eski Karakol Karşısı GEMLİK

K 243

Genel Kurul Çağrısı
Ana tüzüğümüzün 10. maddesi gereğince olağan Genel Kurul toplantısı 

23 Mayıs 1981 Cumartesi günü saat 14.oo de çoğunluk sağlanamadığı takdir
de 30 Mayıs 1981 günü saat 14.oo de Azot Gazinosunda yapılacaktır:

Gemlik Azot Mühendisleri Demeği
Yönetim Kumla

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Başkanlık divanı seçimi
3- Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunmrsı
4- Yönetim Kurulu raporunun tartışılması
5- Yönetim ve denetim kurulunun aklanması
6- Dernek organlarının seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış K.245

SATILIK DÜKKAN

PAZAR CADDESİ BELEDİYE EKMEK FIRINI KARŞISI 
1 NOLU DÜKKAN SATILIKTIR

layfl Şentkrk Pemr C»4. Melek Pastane»! Gemlik K. 244

SATILIK AHŞAP EV
Askerlik Şubesi altında 80 metrekare ahşap ev 

satılıktır. Müracaat :tlf. 1709 (saat 19 dan sonra)
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ERSEN MEFRUŞAT1
6 Ay Taksini Şanslarına Başladı

ZENGİN PERDELİK 'VJ-Z MEFRUŞAT 
ÇEŞİTLERİMİZLE HİZMETİNİZDE YİZ-

Teksa Kadifeler I
Güneysanayi Kadifeler

Evore ve Dekora Perdelikler 
_________________________ Küpür Tüller,
İtinalı Teiniz Perde Dikişi ve Monte İşleri

ERSEN ELPEN Yeni Çarşı No. 39 Teleton : 1553 GEMLİK k zm
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VEFAT VE TEŞEKKÜR
Değerli Ağabeyim İbrahim Aydın’m sevgili eşi 

yengemiz, Gülsercn AYDIN
3.5.1981 Pazar günü hakkın rahmetine kavuşmuş olup 

cenazesine iştirak eden, telefon ve telgrafla derin 
acımızı paylaşan tüm dost ve akrabalarımıza 

ilgilerinden dolayı teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

K 249 HİCRİ AYDIN

HASTA KABULÜNE BAŞLANDI 
Labratuvarda Kan ve İdrar tahlilleri 
Gebelik testi ve Elektro Kardiogram 

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İŞ HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BAŞLADIĞIMI
SAYIN GEMLİK’LİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı
Dr. Cahit Yorulmaz

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.
K. 551

KAYIP
Ticaret Bakan- I 

lığından almış oMu 
ğum İhracatçı Bege 
si ve İhracat RJ>
satnamemi kaybet- I 
tim Yenisini alaca- I 
ğımdan eskisi hiH I 

kümsüzdür.
Cahit Durma» I 

Zeytin Hali Karşm Ne 2İ I 
GEMLİK I

<•

GALERİ ZEVK’TEN

Hizmetimizi İstiklâl Caddesi No. 41 

de ki yeni mağazamızda sürdürmekte 

olduğumuzu sayın müşterilerimize 

duyururuz.

GALERİ ZEVK TE

BUZDOLABI - ÇAMAŞIR MAKİNASI - TV.* 
BMAYBTAŞ DEMİRDÖKÜM FIRINLAR 

RADYO - TEYP VB ZENGİN HEDİYELİK
BAKIR ÇEŞİTLERİ

Tel : 1149
latlklAl Cad. (Halk Bankası Kanıtı) Ne. 41 GEMLİK

K. 252

GEMLİK KÖRFEZİ OKUYUNUZ.
OKUTUNUZ.

KÖŞK DÜĞÜN SALONU

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI
Düğün - Nişan - Kokteyl - Gün ve 

Toplantılarınızda bize uğrayınız.
ERDİNÇ KANDBMİR

Tel : 2312 
Geıhene Cad. ATGAZ Bayii Karşısı GEMLİK

. K. B53

MATBAAMIZDA İTİNALI OLARAK
HER TÜRLÜ CİLT İŞLERİ YAPILIR.

MUTLULUĞA GDEH YOl 
DEDEN MtlUAMlUMN GEÇMESİ 
ZENGİN DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ

Kız Meslek Lisesi Orta Bölüm 
Folklörcüleri Yarın Bursa’da Yarışmayı»
Katılıyor..

Gemlik Kız Meslek Lisesi Orta bölüm ö|renck ■ 
rinden oluşan Kız folklor ekibi yarın Bursa’da yapıla- 
cak elan "Halk Eğitim Folklor Yarışma’Tarına katıla- ■ 
ceklar. I

Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünden aldığımız W- H 

gilere göre, Beden Eğitimi öğretmeni Serpil Akan ta BJ 
rafından çalıştırılan Kız Meslek Lisesi Folklörcüleri Vsı ■ 
yöresinin oyunlarıyla yarışmaya katılacaklardır. I

Van yöresinin Tuğcular, Nare, M alaylarından ata H 
şan oyunlarını uzun zamandır çalıştıklarını söyliyen ■ 
minik oyuncnlar, "kazanmamamız için hiç bir neden® 
yok. Kazanmağa çalışacağız” dediler. I
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19 Mayıs ATATÜRK’Ü Anma ve Gençlik
Spor Bayramı Coşkuyla Kullanıyor
Ulu önder Mustafa 

Kemal Atatürk'ün Anadolu 
ya ayak basıp, emperyaliz
me karsı Sağımsızlık Sava
şını başlattığı günün 62. 

। i yılı " Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik Spor Bayramı ” 

? olarak bugün bütün yurt
ta, Kıbrıs Türk Federe Dev
letinde ve Diş Temsilcilik
lerimizde coşkulu törenler-

I la külleniyor.
S Gemlik’teki törenler 

saat 9 30 da Kaymakam, 
Garnizon Komutam, Bela

lı. diye Başkanı, Orta derece- 
’ li okul müdüf lükleri ve ilk-
* öğretim Müdürünün Genç

liğin. halkın bayramı kut
lamasıyla başladı

ÇELENK KOYMA

Törenlere başlamadan 
te önce saat 9.00 da Ata-

tokola dair kişiler ile ku
ruluş ve dernek yönetici
leri Ata’nın anıtına çelenk- 
lerini koydular, daha son
ra Ti işareti ile saygı du
ruşunda bulunuldu, İstik
lal Marşının söylenmesiyle 
“ Çelenk Töreni * sona 

erdi.
İstiklâl Marşının söy

lenmesinden sema İlçe Kay 
makamı Emir Hüseyin Kö- 
seoğlu açılış konuşmasını 
yaptı. Daha sonra İlçe Mil
li Eğitim Müdürü Yıldız 
Şiretoğlu günün önemini 

bildiren bir konuşma yaptı. 
Öğrencilerin okudukları şiir
lerden sonra “ Sağol *' 
çağrısında bulunuldu, genç
lik marşı söylendi.

Geçit töreninden son 
ra kız ve erkek öğreneile 
rin sporatif jimnastik ha

reketleri yapıldı. Bu yıl da 
ha disiplinli geçen hare
ketlerle gençler halk tara
fından coşkuyla alkışlandı

Jimnastik hareketle
rinden sonra Folklör
ekipleri gösteriler yap
tı. Askeri Veteriner ve

Araştırma EnstMal köpek 
Eğitim bölümü ezel yetiş 
tiritmiş köpekleriyle yaptı
ğı gösteriler bol boJ alkış 
lendı.

s türk Anıtı önünde çelenk- 
koyma töreni yapıldı Pre-

Bugiin tüm yurtta coşkuyla kutlanan Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spoı Bayramında, gençler jimnastik hareketleriyle halk tarafından coşkuyla alkış
landı. Fotoğrafta dün yapılan son provalarda gençler görülüyor.

Kaçakçılık Önlenince

ET FİATLARI YENİDEN UCUZLADI
M

Belediye Encümeni al
dığı yeni bir kararla et fi-

at tarım yeniden ucuzlattı.
Belediye Zabıta Ami-

KISA KISA
Kız Meslek Lisesi öğrencileri bu gece bir yıl bo 

yunca hazırladıkları tüm becerilerini velilerine sunacak 
lar. Ana okulunun 35 minik öğrencisi de bu gecede 
yer alacak. 

-
Kimya Mühendisi Atillâ Mutman 7 Haziran gü

nü Bayan Aysel Yaşa ile yaşamlarını birleştiriyorlar.

Kız Meslek Lisesi folklörcûferl Bursa Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada ikinci 
oldular.

Azot Sanayii Kuruluşuna sınavla memur alınacak. 
Azot Müdürlüğü alınacak personel için gazetelere ilan 
verdi.

Azot’çu bayanlar "Tanışma Çay/ndan sonra "Bas 
ma gönü^’ne hazırlanıyorlarmış.

####
Şehit Cemal İlkokulunun başarılı öğrencisi Ali Rı 

za Kuyucu Milliyet Gazetesinin Türkiye çapında açtı
ğı bilgi yarışmasında ikinci oldu. Kuyucu, günde 7 
saat çalışarak 30 Mayıs günü yapılacak finallere ha
zırlanıyor.

####
Vergi Dairesi Memurlarından İsmail Yıldırım’ın 

bir sûredir hasta olan babası Hüseyin Yıldırım vefat 
eM Cenaze dün K, Kumls’da toprağa verildi.

ri Osman Acar'dan aldığı
mız bilgilere göre, bir süre 
önce kilo başına 10 ile 20 
lira arasında indirim yapı
lan et hatlarının Güney 
Doğu Anadolu Bölgesinde 
kİ canlı hayvan kaçakçılı
ğının önlenmesi nedeniyle 
ucuzladığını söyledi.

Uzun yıllardan beri 
Suriye ve Irak’a sınırdan 
yapılan canlı hayvan ka
çakçılığı alınan yeni önlem 
lerle durduruldu. Ellerinde
ki hayvanları yurt dışına 
kaçıramıyan kaçakçılar, mal 
larını İç pazarlara sürünce 
et Batlarında sürekli dü
şüşler başladı. 30 Nisan 
günü yapılan Belediye Encü 
meni toplantısında kuzu 
eti 370 liradan 350 liraya 
İndirilmiş, dana, sığır kıy
ma 320 liradan 300 liraya 
İndirilmiştir.

Belediye Encümeni 
14 Mayıs günü yaptığı 
toplantıda canlı

hayvan alimlerinin 

ucuzlaması ve kasapların 
Belediye tarifelerinin altın
da satış yapması üzerine 
durumu yeniden görüşerek 
et hatlarını aşağıdaki gibi 
yeniden saptadı.

Kuzu 300 TL.
Koyun Kem. 280 «
Dana Sığır Kıyma 260 «

« « Kemikli 230 «
Bonfile 300 <
Büftek 300 «

Kaçakçılık önlenince 

et hatları kendiliğinden 

dOştlı

Uyarımız Dikkate

Alındı

SSK. Dispanserine
Yeni Bir Doktor
Atandı

Bir süreden beri tek 
doktor ile yönetilmekte 
lan SSK. Dispanserine ikin
ci doktor atandı.

Gemlik SSK. Dispanse 
rl Baş Tabibi Dr. Osman 
İşler, yaptığı açıklamada 
Jale Vardar, adlı bir Ba 
yan Dektorun görevine 
başladığını belirtti. İşler, 
şöyle konuştu :

" — Bir sûredir tek 
doktorla yönetilen dispan
serimiz ikinci doktoruna 

kavuştu Böylece sigortalı 
hastalan daha çok muaye
ne etme olanağımız yeni
den doğdu. Kısa zamanda 
Çoçuk Hastalıktan Dokto
ru yeni bir arkadaşımızda 
kadromuza katılacaktır ’’

SSK. Gemlik Dispan
serine atanan Dr. Jale Var
dar, Bursa Tıp Fakültesin 
den yeni mezun oldu ve 
ilk görevine Gemlik’te baş 
ladı.

Hakkında İlçe 
İdare Kurulu Karan 
Olmadığı İçin 

Küçük Kumla
Mimarı Mete Gürer
Serbest Bırakıldı

Bir süre öne» zimms 
tine para geçirmek suçun 
dan gözetim altına alınan 
K. Kumla Belediyesi Fen 
İşleri Müdürü Mete O ürer, 
mahkemece baklanda 
"men'i muhakeme karon ol 
madiği için serbest bırakıldk.

Mimar Mete Sürer, 
Yüksel Kardeşler inşaat 
Şirketi sahiplerinden Mr 
ruhsat harcı İçin nakit ve 
çek ile 436 bin lira elmiş 
ansak bir sûre sonra çok 
ve paralarla kaybolmuştu. 
Geri döndüğünde durumun 
ortaya çıktığım anlayınca 
paralan harcadığını bildir 
miş ve iki gün İçinde öde 
yeceğini söyleyerek ayrıl
mıştı. Paralan ödeysmlyen 
Mete Gürer, jandarmanın 
araması ile yakalanmış ve 
göz altına ahnnuştı.

Geçen hafta mahke
meye sevk edişe Mete 
Sürer hakkında ilçe İdare 
Kurulunca 6S7 sayılı yasa 
ya göre ' Mon’i Muske- 
me” karan alınmadığı için 
serbest bıratalmıjdı.

i
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KÖLEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

19 Mayıs, Tarih, Terörizm..

Buğun 19 Mayıs..
Ulusça bu günü "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramı" olarak kutlamaktayız.. Yalnızca bu kadar da 
değil elbet! Çünkü bir bakıma 19 Mayıs. Türk Ulusu'nun 
ve Türk Ulusçuluğu’nun çağdaş dünyaya varlığını du
yurduğu çağdaş bilimle uyumlu gelişimini başlattığı gü
nün de yıldönümüdür.

İlk kez 19 Mayıs'tan itibaren, "ulusal bilinç", Türk- 
ye toplumunun eylem gücünü, özdinamiğini oluşturmaya 
başlamıştır..

İlk kez 19 Mayıs’tan itibaren, beşbin yıllık Anadolu 
uygarlığının ve kültürünün bireşiminde yükselen T'.-'ürk 
Ulusu, tüm öteki sömürülen ulusların, ezilen hakların ba
ğımsızlık ateşini tutuşturma işlevini üstlenmiş, tarihsel 
süreçteki onurlu yerini almıştır..

O nedenle çağdaş bilimsel anlamda, Türk Ulusu'nun 
"doğum günü" dür 19 Mayıs..

Önceki yazılarımdan birinde de değinmiştim: "Tarihi 
doğru algılamak gereklidir" diye.. Tarihi bilmemek veya 
yanlış algılamakta direnmek, bir ulusun iç ve dış sömürü 
güçlerinin tutsağı durumuna düşürülmesine elverişli or
tamı hazırlar. İnsanlığın tarihsel gelişim sürecini görmez
den gelerek Türk Ulusu ve Türk Ulusçuluğu'na Anado
lu'dan başka kaynaklar aramaya kalkışmak da, onun için 
büyük yanılgıdır. Bir takım çıkar çevrelerinin oyununa 
gelmeyi kolaylaştırır yalnızca..

Bugünkü Türkiye'nin, yani "misak-ı milli" sınırlarının 
dışında bîr takım sözde "milliyetçilik" akımlarına yönel
mek, gencecik insanları bu doğrultuda koşullandırmak
ta ısrar etmek; sonunda, 11 Eylül 1980 bataklığına dek 
getirir bırakır koskoca bir ülkeyi, bir büyük ulusu..

Bağnaz ırkçılığa, çağ dışı mukaddesatçılığa, ilkel 
şovenistliğe çanak tutmak; belki de bir takım çevrelerin 
özlemle bekledikleri sonuçlan getirebilir. Ama bu so
nuçların, Türk Ulusunun yüksek çıkarlarıyla uyumlu ol
duğu sovlanomoz..

Onun içindir ki Atatürk bağnaz ırkçılığa, çağ dışı 
mukad^desatçılığa ve ilkel şovenistliğe karşı çıkarak; 
Türkiye topraklarında ve Türk Bayrağı altında yaşayan, 
"Ben Türküm!" diyen herkesin Türk Ulusu’nun bir bire
yi olduğu ilkesini benimsemiştir.

Onun içindir ki Atatürk, Türk uygarlığını ve Türk 
kültürünü, beş* bin yıl önce Anadolu’da yaşamış "hitit” 
fere değin dayandırmak gereksinmesini duymuştur.

Çünkü çağdaşlık ve bilimsellik bunu gerektirmekte
dir. Anadolu'nun elli yüzyıllık uygarlık ve kültür biriki
mini yadsıyarak veya görmezden gelerek, salt Orta As
ya bozkırlarından yola koyulan bir takım boyların bu - 
dunların uluslann serüvenine kendinizi kaptırırsanız, 
dünyadan soyutlanırsınız.. Barbarlıkla suçlanırsınız.. 
Çağdaş bir ulus sayılma niteliğinizi yitirirsiniz.. Ulusu 
bölen, kardeşi kardeşe düşman eden nifak tohumlarının 
yeşermesine elverişli ortamı hazırlarsınız..

Tarih, eleştirilmesi gereken bir bilimdir. Artık mini 
mini yavrularımıza, gencecik çocuklarımıza "Selçuklu 
Türkleri” veya "OsmanlI Türkleri" diye bir takım masal
lar, destanlar anlatıp durmaktan vazgeçmeliyiz. Onlara 
Selçukluların da, OsmanlIların da bir "despotik ege
menliği" simgelediklerini; Anadolu'nun yerleşik veya gez
ginci üretken halkını sömürdüklerini ve "kâfir" den çok 
Anadolu insanını kırdıklarını öğretmeliyiz..

Örneğin diyebilmeliyiz ki, Selçuklu egemenleri "asi 
türklerin kir ve pislikleriyle bulaşmış (x)" ülkeyi onlardan 
temizlemekle övünmüş; Anadolu'yu bir baştan bir başa 
yağmalayan ve kana boyayan Üçüncü Haçlı Seferi’nin 
Alman İmparatoru ile anlaşılmışlardır. O büyük haçlı or
dusunu bozguna uğratanlar Selçuklu Sultanı veya Sel
çuklu egemenliği değil, Anadolu’nun ikinci sınıf uyruk
lar sayılan üretken insanlarıdır..

Örneğin diyebilmeliyiz ki Sünni — Alevi ayırımı, Sel
çukluların egemenlik siyasaları gereğnice yarattıkları 
bir bölüntüdür. Anadolu insanı, tarihin hiçbir döneminde 
bu tür bir bölünmeden yana olmamıştır..

Bugün 19 Mayıs..
Yıllardır ilk kez bir 19 Mayıs'ı kavgasız — gürültü

süz, silahsız — bombasız kutlamaktayız. Bu dinginliği 
toa.. İçimizde duymak istemekteyiz. Ama bir başka bu
rukluk var gönlümüzde bugün: Mehmet Ali Ağca adlı bir 
terörist. Papa Jean Paul ll.'ü vurdu..

Atatürk'ün yüzüncü, Türk Ulusu'nun altmış ikinci 
yıldönümünde korkunç bir düş kırıklığı.. Bilinçli bir te
rörist, uluslar arası "neo — faşist", "noe — nazist" ey
lemin eli kanlı bir uygulayıcısı olarak ortaya çıkıyor ve 
şöyle söylüyor:

"Papa'yı ABD ve Sovyet emperyalizmini protesto için 
vurdum!"

Katilin kardeşi ise; "Ağabeyim hristlyan alemine kar
şıdır, Yakında dünya çapında ün sahibi olacaktır. İslam 
aleminin başında yer alıp haklı kavgayı sürdürecektir." 
demekte..

Kim yetiştirdi bu çarpık mantıkla bu adamları?..
Kim eğitti Ağca gibileri, eli kanlı birer katil — robot 

olarak?,.
Şimdi serin kanlılıkla düşünmek zorundayız. Ekono

mik bunalımlar içinde, gençlerine iş veya eğitim olanak
ları sağlamakta zorluklara düşen bir ülkede, eğer bir ta
kım kişiler "Türklüğü ve Müslümanlığı" kendi çarpık ide
olojilerinin dayanağı durumuna getirebilmişlerse, tehlike 
çanları çalıyor demektir. Önce "neyi" tanımak, ya da teş
his etmekle yükümlü olduğumuzu açık yüreklilikle orta
ya koyabilmeliyiz. Askeri Savcılık MHP iddianamesinde, 
"Ülkücü görüş reaksiyon değil, aksiyondur" diyor. Ger
çi artık MHP Olayı bağımsız yargı organlarını ilgilen
dirmektedir. O nedenle söyleyecek sözümüz yok!

Ama uluslar arası terörizmin niteliğini doğru çö
zümleyebil» sek eğer, Türkiye'yi yıllarca kasıp kavurmuş 
olan terör belasının savuşturulmasında, daha sağlıklı 
adımlar atabileceğiz. Törer, bir "aksiyon" olarak başla
mıştır ülkemizde. Terör, kendi gibi düşünmeyen halk ço
cuklarını "komünist — vatan haini” diye suçlayarak, 
onları gözünü kırpmadan öldürerek yola çıkmıştır ülke
mizde.. Ve terör Türkiye içinde, Türkiye ile sınırlı, yani 
o kahrolası ağızların yıllardır haykırıp durdukları gibi 
"milli" değildir.

Terör uluslar arası'dır, enternasyonal'dir, gayr - i 
milli'dir.

Bildiğiniz ne kadar eş anlamlı sözcük varsa ardar- 
da sıralayın.. Ama terör "çok uluslu" dur!.. Bu gerçeği 
gözden ırak bulundurmayın hiç..

Tüm dünya, o arada özellikle Batı dünyası bir eko
nomik bunalım yaşamaktadır. Çok uluslu şirketler, "neo 
—faşist" ve "neo — nazist" akımları hortlatarak toplum 
ların artan yakınmalarına set çekebilecek "baskı rejim
leri" ne özlem duymaktadırlar. ABD Başkam'nı vuran ki
şinin faşist eğilimli olması rastlantı değildir. Bir Alman 
Bakanı’nın, -sağcı bir örgüt taraıfndan öldürülmesi ke
sinlikle rastlantı değildir. Hele Mehmet Ali Ağca'nın Pa- 
pa'yı öldürme girişiminin bireysellikle hiçbir ilgisi bu
lunamaz..

Onun için törer olayı’na yeniden ve serin kanlılıkla 
eğilmek zamanı gelmiştir. "Bana sağcılar da, milliyetçiler 
de suç işliyorlar dedirtemezsiniz!" diyebilen zihniyetin 
kamuoyu önünde çürütülmesi, mahkûm edilmesi gerek
lidir. Terörü besleyen bataklığın "ulusal" değil, tam ter
sine "uluslar arası" olduğu hiç, ama hiç unutulmama
lıdır.

Kim parasal destek sağlamıştır Ağca’ya?.. Kimler, 
hangi güçler onun üzerindeki dört milyon liralık para
nın sahipleridir?..

Kimler, hangi anlı - şanlı işadamlarımız terör ör
gütlerine ellibinler, yüzbinler, beşyüzbinler bağışlamış
lardır?..

Siyasal parti görünümündeki hangi "terör örgütü", 
Türkiye'nin bir takım büyük iş çevreleriyle ve yurt dı
şındaki neo - faşist, neo - nazist örgütlerle işbirliğine 
yönelmiştir?..

Bunları tek tek saptadıkça, yıllardır ülkemizi kana 
boyayan terörün kaynaklarını ve niteliğini de daha iyi 
anlıyacağız. Ama yanlışlar yapmamak koşuluyla.. Erme
ni saldırganlığını protesto etmek amacıyla Batı Berlin’
de düzenlenen bir gösteriyi, barbarlığın v sözde milli
yetçi kirli ellerin güdümüne terketmemek koşuluyla..

Bugün 19 Mayıs..
Türk Ulusu’nun, Türk Ulusçuluğu’nun çağdaş dün

ya tarihine ışık tuttuğu günün yıldönümüdür bugün. Bi
limsel anlamda "Ulusal Türk Tarihi" nin başlangıcıdır 
bugün..

Onun için daha bir serin kanlılıkla düşünmek, yan
lışlıklarımızı araştırıp bulmak zorundayız. Türkiye üze
rine oyunlar oynanmaktadır. Ermeni saldırganlığı da, 
kürt ayrımcılığı da, yapışık kardeşler olan anarşizm ve 
terörizm de aynı kaynaklara dayanmakta; çok uluslu 
çevrelerden yardım almaktadırlar. Ülkemizin gencecik 
insanlarından kimine enternasyonalizm adına iflas etmiş 
bir "anarşizm"!, kimine nasyonalizm adına kanlı "terö
rizm"! şırınga eden karanlık güçleri bulup ortaya çıkar
mak zorundayız biz..

Kaldı ki kendimizi savunmak durumunda da değiliz. 
Çünkü Papa Jean Paul ll.’ü vuran Mehmet Ali Ağca adın 
da bir Türk değil, uluslar arası terörizmin kiralık maşa
sı bir katil — robot’tur. Biz, uluslar arası terörizmin ama
cını ve Türkiye’deki uzantılarını doğru teşhis ettikçe, çağ
daş dünyadaki onurlu yerimizi koruyacağız.

Ama tarih bilimini ters yüz ederek bağnaz ırkçılığa, 
çağ dışı mukaddesatçılığa ve ilkel şovenistliğe çanak tut
tukça, siyasal çıkarlarını bu yollarda arayanlara fırsat ta
nıdıkça çağdaş dünyadaki onurlu yerimizi korunmakta 
zorluklarla karşılaşacağız.

Bugün 19 Mayıs..
Türk Ulusu ve Türk Ulusçuluğu, 19 Mayıs 1919’dan 

başlayarak tüm sömürülen uluslara, ezilen halklara ön
derlik etmeye başlamıştı.. İlk kez Türk Ulusu tutuşturmuş
tu "ulusal bağımsızlık" ateşini..

Atatürk, beşbin yıllık Anadolu uygarlık ve kültür biri
kiminin ürünü sayıyordu Türk Ulusu’nu. Böyle bir bilim
sel gerçekten yola çıkmıştı. O.. Ve başarmıştı..

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

şiir köşesi
Mustafa Kemal Seslense

Yüzyıllar öncesinden
Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size 
Ben Mustafa Kemalim hey,, 
Ben Mustafa Kemal’im,

Büyük büyük denizlerim vardır benim 
Özgürlüğü içmiş dalgalarım
Özgürlükle kabarmış dalgalarım vardır benim 
Ben Mustafa Kemalim hey..
Karanlığı deler gözlerim.

Dalgalara binip gelmiş kahraman
Gökçe gözlerine türküler yaktığınız
Hani bir güneş doğmuştu ya Samsun’dan 
İşte benim benim.. Ben..
Mustafa Kemal.

Kara gözlü kızları yurdumun
Dağlan taşlan denizleri
Sen ey Mehmet.
Aslan yeleli ışığı sınırlarımın
Tutun ellerinden birbirinizin
Sevgilerinizi boşaltın üzerime

Sevgilerinizle beni yıkayın
Yüzyıllar öncesinden
Yüzyıllar sonrasından gelir sesim
Sevdiğim bir-tanem Türkiyelim 
Sen var oldukça bellik!
Ben Mustafa Kemalim.

Vural Vehit SUİÇMEZ

KÖ$K DÜĞÜN SALONU

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI
Düğün - Nişan - Kokteyl - Gün ve 

Toplantılarınızda bize uğrayınız.
ERDİNÇ KANDEMİR

Tel : 2312
Gazhane Cad, AYGAZ Bayii Karşısı GEMLİK

K. 254

HASTA KABULÜNE BAŞLANDI 
Labratuvarda Kan ve İdrar tahlilleri 
Gebelik testi ve Elektro Kardiogram 

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İ> HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BANLADIĞIMI 
SAYIN GEMLİK LİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaz .

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.
K. 255

SATILIK ARSALAR
ÇUKURBAHÇEDE (LİSE ALTI) İMAR 

DURUMLU ÇEŞİTLİ BÜYÜKLÜKTE 

ARSALAR SATILIKTIR.
/Müracaat : Tel - Gemlik 1797 Burca 13875

GEMLİK KÖRFEZİ KOUYUNUZ, 

OKUTUNUZ.
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SPOR SPOR SPOR SPOR
A. Mete Erdemer

Lider Umurspor K. Kumlaspor’u Farklı Yendi
UMURSPOR 6 K. KUMLAEPOR 1

Bugün 19 Mayıs. 1919 Güneşinin 
Samsun’da doğduğu gün. Anadolu İhtilâli
nin başlatıldığı, sömürgeci ulustan çokça 
düşündüren kutsal bir gün. Ne arıyordu 
Dünyanın büyük devleri. Anadolu Taprak- 
lannoa Çanakkale geçilmezliliğinin hıncını 
mı, yoksa Anadolu'yumu alacaktı? Yüzyıl
lar boyu düşledikleri Anadolu, Anadolu İn
sen» değil miydi? Nereden bilecekti bir 
Halk Hareketiyle karşılaşacağım; nereden 
bilecekti Mustafa Kemal mucizesini. Türk 
Ulusunun tutunacak dalı olmadığı sanısına 
kapılanlar, bir kez daha son tokatı yiye
ceklerdi. Sömürü salyalarını akıtarak sal
dırmışlardı salyalarının denizinde boğuldu
lar. Hınçlarını da İçlerine attılar.

YU 1939 Eylül. İkinci Dünya Savaşı nın 
patlaması. Nazi Almanya’sının. Dünyayı 
yutmak için insanlık tarihine unutulmaya
cak bir kara sayfanın eklenmesine önayak 
olduğu bir gün. Hitierin Gamalı Ordusu 
dur durak demeden önüne geleni yakarak 
yıkarak ilerliyor Avrupa topraklarında. Tek 
amaç da Dünya Egemenlik’i. Savaş kapı- 
ımzzm önüne dek gelmiş; Türkiye savaş 
hazırlıklar™ da tamamlamıştı. Hitler hay
ranı faşist Musolini de savaşa adımını at
mıştı; Almanya'nın yanında.

İkinci Dünya Savaşı boyunca Türkiye 
yolunu çizmişti. Cumhurbaşkanı İsmet İn
önü. koşullar zorlanmadıkça savaşa girme
me kararındaydı. Savaş’ın son günleri o- 
lan 1945 ilkbahar aylarına değin bu tutum 
içinde kalındı. Şunu da söyliyelim; Türkiye 
Savaşın içindeymişçesine sarsılıyordu. Öy
le ya Cumhuriyetin kuruluşundan 13 yıl 
sonra savaşın etkileri kalkınmakta olan n 
Türkiye'yi de sarsacaktı. Büyük bir ordu d 
beslemek durumundaydı. Araç - gereç bul
mak sorunu vardı. Tüm zorluklara, kıtlıkla
ra karşın Türkiye, tanmdo, endüstride atı- 
lımlannt sürdürdü. Savaşa çok zorlanan 
Türkiye yetişen yeni kuşağı kırdırmak ni
yetinde de değildi. Ama birsaldınnın bek
lenmediği de söylenemez. Hitler, son hızla 
cephelerde ilerlemenin sarhoşluğunda, Rus 
ya'ya saldırarak, dondurucu kışa dayana
mayan ordusuyla perişan edilerek teslim 
bayrağını çekti. Sovyetler Birliği’ne yapılan 
saldın her şeyi noktaladı. Bu noktada bü
yük payı olan bir bombanın — ATOM BOM
BASI — ntn da Japonya üstünde patlatılma- 
sını da unutmayalım. 1945 yılı bir ilkbahar 
sabahı İkinci Dünya Savaşı bitmişti.

Altı yıl sûren savaş Türk ekonomisini 
sarsmış, bunalımlı yıllar yaşanmasına ne
den olurken; tek avuntumuz burnumuzun 
kanamamış olmasıydı. Dünyanın yeni bir sa
vaştan çıktığı yıldan bir yıl sonra, Türkiye 
Demokrasi'ye kapılarını iyi açma hazırlığın

ca aydı. 1946 da başlayan çalışmalar ulusu
muzdan destek de eliyordu. Cumhurbaşka 
nı I. İnönü Türkiye'de demokrasiyi yerleş
tirme kararındaydı. Silâh arkadaşı Atatürk'
ün yaşamında söyledikleri de demokrasi yo
lunu gösteriyordu. Türk Demokrasisinin ilk 
yıllarında iki parti başa güreşiyorlardı. Bun
lardan biri; Celal Bayar, Adnan Menderes, 
Refik Koraltan dörtlüsünün başı çektiği, DP. 
öbürü de CHP. 1950 14 Mayıs’ta yapılan se
çimler Demlkrat Partl'yl koltuğa oturttu. Hal
kın umutlarıyla hükümet olan kadro bir 
sarhoşluğun içindeydiler. Giderek güçleri
ni ulustan aldıklarını söyliyerek ulus adına 
çıkarlarını düşüneceklerdi. Koltuktan düş
memek İçin ulusal zenginliklerimizi dış sö
mürüye açarken güçlü Türkiye imgesini de 
yaygınlaştırmak amaçları arasındaydı.

Bu kadro on yıl Türkiye gerçeklerine 
ters düşerek "Küçük Amerikan" olma dü
şündeydi de. Dışardan gelen yardımlar yer
lerine gitmiyor. Daha doğrusu dış güçlerin, 
özellikle Amerika'nın gösterdiği doğrultu
da Devlet yönetiliyor; ulusumuzun gözün
den kaçırılması gereken sorunlar para
van ardına sokuluyordu. Okullarda öğre
tim kadronun istediği doğrultuda olmalıydı.

Öte yandan gençlerin seslerine kulak 
veren yoktu. Çarpık, ulusal olmaktan uzak 
bir öğretim de terstdi Türkiye gerçeklerine 
Ulusalbağlar koparılmış, yurt düzeyinde ta
rikatların düzen bozucu gerici çalışmala
rına da göz yumuluyordu. Şeyhleri, dede
ler danitılırsa oy birikimi olmayacaktı. Bü
yük toprak ağalarının da arkaları sıvazlan- 
maiıydı. Daha ileri gidemediler. 27 Mayıs 
1960 ta Cemal Aga Kumandasındaki Or- 
dumuzca yerlerinden alındılar.

DP nin "devamı" olduklarını söyleyen
ler de gidenlerden geri kalmadılar. Koltuk 
için yalan, insan karalama, ülkeyi aylarca 
hükümetsiz bırakmak Devlet Başkanı se
çimlerini sürüncemede bırakarak tüm uya
nlara kulaklarını tıkadılar. Öğretim — eği
tim askıda bırakılırken gençliğin sesine ku
lak vermediler; milli eğitimi yanlı tutumla
rıyla yozlaştırdılar. Kendilerinden olmayan
lar dövüldü, sövüldü sürüldüler. Türkiye 
parsellenmiş Hükümet "aciz" kalmıştı. Bun
lar da 12 Eylül 1980 sabahı Ordu harekâ- 
tiyle gittiler

Neden dövüştü Mehmetçik Çanakka
le’de? Neden vuruşmuştu Türk ulusu ço
luk çocuk? Uygar, bağımsız, sözü geçer 
uluslararası ilişkilerde denge unsuru ola
cak yeni bir Türkiye için. Yetmeli bu ulu
sun çektikleri. 19 Mayıs 1919 Güneşi'nin 
62 yıl sonra yol göstericiliğinden şaşma
yalım.

3, Amatör küme erteleme maçında 
Umurspor, grubun yeni ekibini farklı yen 
di. Baştan sona kadar Umurspor'un bas» 
kılı oyunu devam etti. Kumlaspor ise tüm 
iyi niyetli çabalarına karşın yenilmekten 
kurtulamadı. Gurubunda lider durumun
daki Umurspor ise K Kumlaspor karşı
sında averajını düzeltti. Bursa bölgesin
den Uğur Akman, Recep Biçer ve Mu
harrem Kaşarcı Hakem üçlüsünün yönet 
tiği maça takımlar şu kadrolarla çıktılar.

2. Amötör Kümede
Bursa II. Amatör küme Beyaz ve Ye 

şil gruplarda karşılaşmaları tamamladı.

Borusan Güvenspor’un
Yeni Yöneticileri Belli Oldu

ilçemizin II. Amatör Küme ekibi Bo 
rusan Güvenspor’un Yıllık olağan Genel 
Kurul toplantısı geçen hafta yapıldı. Ge
nel kurul toplantısı sonunda Yönetim Ku 
rulu üyeliklerine : Bülent Demircioğlu, 
Fazıl Şentürk, Aydın Oğuz, Haşan Pir, 
Zeki Gemicioğlu, Yavuz Usanmaz, Muşta 
fa Eren seçildiler.

Kongre Duyurusu
FISTIKLI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ BŞK.LIĞ1NDAN

Kulübümüzün yıllık olağan genel Kurul toplantısı 5 Haziran 1981 Cuma 
günü saat 21.oo de İlkokul Salonunda yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama, divan oluşumu
2- Saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması görüşülmesi
4- Denetleme kurulu « « « «
5- Kurulların aklanması
6- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
7- Dilekler, istekler ve kapanış M 250

UMURSPOR : S. Ali. Fatih, Halil. 
Ahmet, (Mehmet), H üzerin, Tuncay, Nu 
rettin, (Ahmet), İsmail, Yusuf. Ahmet, 
Haşan

K.KUMLASPOR : Faruk, Fahrettin 
Özcan, İsmail, Gülek, İbrahim, Şevkul- 
lah, Ali, (Haşan), Koray, Abdullah Ali

Karşılaşmanın golleri; 9 ve 57. dald 
katarda Yusuf, 39. dakikada penaltıdan 
Haşan ve 68. 77. dakikalarda yine Haşan 
ile 87. dakikada K. Kumla spordan özcan 
kendi kalesine, K. Kumlaspornn tokgolü 
nü ise 35-inci dakikada Koray artı.

Maçlar Bitti
Yeşil guruptaki ilçemiz temsilcisi Boru
san Güvenspor bu yıl dördüncü oldu. Bo 
susan Güvenspor’un yer aldığı Yeşil Gu
rup puan cetveli şu şekilde oluştu.

Takımlar O G B M A Y P
11 Eylül 18 11 6 1 37 12 28
Y unuseli 18 12 1 5 48 20 25
î. Çiçekli 18 8 5 * 21 16 21
Borusan Güven 18 7 6 5 24 21 20
Yenimahalle 18 7 6 S 22 19 20
Teşildağ 18 8 4 6 22 18 19
Başakspor 18 5 7 6 25 20 17
O.Yeniköy 18 3 5 10 21 40 11
Sarıbey 18 3 5 10 14 34 11
Gürsu 18 2 4 12 12 45 8

AZOT SANAYİİ T.A.Ş. GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Gemlik Montaj ve isletmelerimizde boş bulunan 5-15 dereceli kadrolarımı 
za sınavla aşağıda unvan ve vasıflan yazılı elemanlar alınacaktır.

Memur» Klasik Lise, Ticaret Lisesi ve yüksek okul mezunu (î.T.î.A.-İkti
sat Fakültesi, iktisat, Maliye ve Muhasebe konularında öğrenim yapan diğer 
Yüksek okul ve fakülteler mezunları) olmak,

-Erkek iseler askerlik hizmetini yapmış sayılmak,
-657 Sayılı kanunun 48. maddesinde yazılı şartları taşımak,
—Yüksek okul mezunları ile yabancı dil bilenler tercih edilecektir.
isteklilerin 8.6.1981 günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Gem 

İlk Montaj ve isletme Müdürlüğümüze başvurmaları, dilekçelerine öğrenim bel 
gesı, tasdikli nüfus hüviyet cüzdanı sureti, askerlik belgesi ve iki adet vesika 
hk fotoğraf eklemeleri gerekmektedir.

Sınavlar yazdı ve sözlü olmak üzere iki kademede yapılacaktır,
Yazılı sınavlar 8,8,1981 Pazartesi günü saat lO.oo da Gemlik Montaj ve 

işletme Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Basın

UMURBEY İLKOKULU VE ÖĞRENCİLERİNİ 
KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan yıllık genel Kurul toplantısı 29 Mayıs 1981 Cuma günü akşa 
mı saat 20.30 da İlkokulda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurur toplantıya iştirak etmelerini bekleriz.

GÜNDEM Dernek Yönetim Kurulu

1» Açılış, yoklama, saygı duruşu ve divan üyelerinin seçimi
2- Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının okunması
3- Raporlar üzerinde konuşmalar
4- Yönetim Kurulunun ibrası ve tahmini bütçenin oylanması
5- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
6- Dilekler ve kapanış

Not : Bu toplantıda ekseriyet temin edilmezse toplantı 5 Haziran 1981 
Cuma günü akşamı aynı yer ve saatte yapılacaktır. K. 257

satılık telef oh
YENİ ÇIKAN 2

ADET TELEFON 
SATILIKTIR

Müracaat 1660 Oarnllk 
K. 268

SATILIK TELEFON
2786 NOLU TELEFON ACELE 

SATILIKTIR.
Müracaat ı Tel 2786 s Gemlik

SATILIK AHŞAP EV
Askerlik Şubesi altında 80 metrekare ahşap er 

satılıktır. Müracaat :tlf. 1709 (S83t 19 dan SORFl)
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6 Ay Taksitli Satışlarına Başladı
çeşitlerimizle hIzmetInIzdeyIz

Teksa Kadifeler
Güney sanayi Kadifeler 

Evore ve Dekora Perdelikler

İtinalı Temiz Perde Dikişi ve Monte İşleri

Yeni Çarşı No. 39 Telefon : 1553

GALERİ ZEVK TEN

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

duyururuz.

GALERİ ZEVK TE
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR MAKİNASI - TV.- 

EMAYETAŞ DEMİRDÖKÜM FIRINLAR 
RADYO - TEYP VE ZENGİN HEDİYELİK 

BAKIR (EŞİTLERİ

Tal : 1149
İstiklâl Cad. (Halk Bankası Kargısı) No 41 GEMLİK

K. 260

DUYURU
AZOT SANAYİİ T.A.Ş. GEMLİK 

MONTAJ VE İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN

3 Haziran 1981 Çarşamba günü sa
at 9.30 da Müdürlüğümüzde yapılacak 
İmtihanla alınmak üzere. 35 yaşını geç 
memiş, askerliğini yapmış. erkek, ağır 
Kimya Sanayiinde çalışabilecek E.S.E. 
mezunu (Muhtelif branşlarda) asgari or 
taokul ve ilse mezunlan elemanlara İh
tiyaç vardır.

İlgililerin İmtihana girmek üzere Gem 
İlk İş ve İşçi Bulma Kurumündan ala- 
caklan kartla Azot Sanayii T.A.Ş. Gem 
İlk Montaj ve İşletme Müdürlüğüne mü 
racaatları rica olunur 1 
NOT: Mesleğinde İş tecrübesi ve bon- 
servisi olanlar tercih edilecektir.

Küpür Tüller
GEMLİK k 259

RIHTIM RESTAURANT
FELEK USTA’DAN

Günlük Taze Balık - Izgaralar - Sıcak, Soğuk Yemek ve Mezeler 
Temiz. İtinalı Servisi ile İçkili Olarak Hizmetinize Devam Etmeğe 

Başladığından Onur Duyar.
Tel î 2822
Rıhtım Restaurant İskele Meydanı

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 Karcısı GEMLİK

K 262

GEMLİK

K. 261

İsim Düzeltmesi

Gemlik Asllyel 
Hukuk Mahkeme 
sinin 8. 5. 981 güfl 

981/107 esas 98l/22fi| 

karar sayılarıyla 
Yıldırım olan adıA 
YILDIRAY c a akj 
düzeltilmiştir.

Yıldıray ALKAm

k. »

Zengin Davetiye ÇeşitlerimiziGörünüz 1 SAATTE DAVETİYE BASILIR.

Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 gemlik
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KAD PARSEL MALİKİ CİNSİ

15

17
14 Ad. X 6150. TL. 
ı: 342. Parsel: 17.

B adet X 3050 TL.
İM 2/6. EMİNE ÖZAY 1/6. CELAL ÖZER 1/6.
: 342. Parsel: 15.

avuzu 4X4: 16 rn2. X 4375.—

ÂLİ RIZÂ YILDIRIM 1/6,'ZEYTİNLİK

ŞERİFE AYŞE BATER ZEYTİNLİK

'■“ İ6................CEMÂL ÂkÇAY ZEYTİNLİk

KAM. M2. M2. FIAT!

692 in* X 750/— ;

488 n^ X 3ÖÖ ;

288 "m* X 800 :

TUTARI
70.000.—

797350 — 
519-000.—

574)50.—
576.950 —

390.400.—
86.100—

476500.—
230.400 —

i Ad. X 4750.— TL. ................................................ 38.000.—
I» ıa: 342, Parsel: 16, 268.400.—

—— İBRAHİM TOPLU 1/3, ZEYTİNLİK564 ~İİfX 800 : 451.200.—
| *U 1/3, MEHMET METİN TOPLU 1/3, Pafta: 10, Ada: 342, Parsel: 14,
| JÖİC'31 adet X 4000.— TL. ............................................. : 124.000.—

I
TT' Ad. X 1500.— .................. .......................... 1500.—
I K havuzu 7 X 7: 49 m2. X maktuen ...................................................  200.000—

g| 776.700.—
13 EMİNE" BARIŞî/4.ZEYTİNLİK...........................216 m2 X....... 750 : 162.000.—

Jptl 1/4, ŞEN NART 1/4. FAHRİYE OBUZ 1/4, Pafta: 10, Ada: 342, Parsel: 13,
Mf 8 adet X 2800.— TL. ................................................  22.400—

184.400.—
12 SABİHA UÇMAK 481/881, ZEYTİNLİK

^KAKI 200/881, NURHAN UÇMAK 200/881, 
MM- 342 Parsel- 12 Zeytin ağacı 12 Ad. X 2000.— ..............

416 m2 X 600 : 249.600.—

24.000.—

İt ...... I.................................................._..... 273.600.—
W 11 ABDÜLKADİR MİNİR 31/48, ZEYTİNLİK
uNÎR 17/4R 7ovtîn anacı 15 Ari. X .3400 .........___

356 m2 X 600 : 213.600.—
51.000.—

ü. Ada: 342, Parsel: 11, 264.600^—

10 NURETTİN SABUNCULAR ZEYTİNLİK
0, Ada: 342, Parsel: 10. Zeytin ağacı 18 Ad. X 4750.—

624 _ o m~. X 600 : 374.400 —
85.500.—

459.900 —

2 MEHMET ÖNDER......................ZEYTİNLİk........................ 4ÖÖ m2" X7ÖÖ— : 280.000.—
Ada: 358, Parsel: 2, Zeytin ağacı 12 Aid. X 1950.— :  ...................................................... 23.400.—

te 303.400.-

9 MUSTAFA NAİL TÜRE 1/3 ZEYTİNLİK 684 m2. X 550 : 376.200.—
1 TURAN TÜRE 1/3, MELİHA ÜNAL 1/3, Pafta: 10, 

T ağacı 15 adet X 7050.— TL.
Ada: 342, Parsel: 9,

..................... 105.750.—
481,950 —

18 SABİHA ÇAM ZEYTİNLİK
ı. 13, Ada: 356, Parsel: 18, Zeytin ağacı 16 Ad. X 3750 ..............
fifecir ağacı 1 X 500.— TL. .............................
\ sma ağacı 1 X 250.— TL..........................
inam ağacı 1 X 250.— TL..............................

I F

480 m2. X 1000 : 480.000.—
60.000.—

500.—
250 —
250 —

541.000 —

• t 19 NECATİ ÇAM
| Igacı 42 adet X 4200.— TL
■H, Ada: 356, Parsel: 19

ZEYTİNLİK 1008 m2 X 1000 : 1.008.000.—
176.400 —

1.184.400.—

*• 20 SEBAHAT KÖKÇAM
®naır Ada: 356, Parsel: 20, Zeytin ağacı 8 Ad. X 
ftrr

ZEYTİNLİK
6200.— .........

128 m2. X 850 : 108.800.—
49.600 —

158.400 —

23 ASUMAN GAYE ADALI 1/4
tfEKİMOĞLU 1/4, EMEL ADALI 1/4, Pafta: 13, Ada: 
* l ;

, ZEYTİNLİK
356, Parsel: 23, Zeytin

672 X 850 : 
ağacı 18 adet X 2400.—

571.200.—
TL 43.200.—

614.400.—

3 İSMAİL KOMİT 1/2, ZEYTİNLİK
DFA KOMİT 1/2, Pafta: 13, Ada: 358, Parsel: 3, Zeytin 45 Ad. X 5100.—

2096 X 750 : 1.572.000 —
229.500.—

1.801.500.—

^tftli 76 HALİL DANA ..........................ZEYTİNLİK
Ada: 335, Parsel: 76, Zeytin ağacı 6 Ad. X 5350.— ......

85m2.X6ÖÖ : 51.000.—
32.100.—
83.100.—

79 GEMLİK S.S. ÖRNEK SİG. YAPI KOOP. 2500/3302,
”«c{ACER DUMANLI 802/3302, ZEYTİNLİK 240 m2. X 600 : 144.000—

«ağacı 3 adet X 2650.— TL. ............................................. : 7.950.—
J*f3, Ada: 335, Parsel:,79 151.950—

~16PERUZE "KAYA ".......... . ....ZEYTİNLİk””...............688 m’2.~X6Ö0 : 412.8ÖÖ—

Ada: 359, Parsel: 16, Zeytin ağacı 19 Ad. X 4700.— ..........................................  89.300.—
S*» 502.100.—

15 HÂŞÂN BAHÇE î/4, EKREM BAHÇE 1/4, FERİT BAHÇE 1/4, HAŞAN BAHÇE? 
jMunu-.HÇE, FERİT BAHÇE, SALİH BAHÇE - SAİME BAHÇE, DÜRDANE BAHÇE, RACİYE EVRENSEL 1/4.

"ZT- ZEYTİNLİK
îlirril/ 52 adet X 5400.— TL. ....................

2032 m2 X 700 :

17 RACİYE EVRENSEL ZEYTİNLİK
«®2Ci 4 Ad. X 2150— TL. ................. ....

131 m2. X 700 :

T ,13, Ada: 359, Parsel: 17

i 18 CEM HEPSAYDIR ZEYTİNLİK 1248 m2. X 750 :

/ 19 ZİYA ÜLKER DOĞANAY 1200/5307,
HÜSNÜ ZAR DÖNMEZ 4107/5307, z

f 1A ÂA'ü' DaraAİ' Ad Y fiAÛÛ — . .............

1098 m2 X 800 :

K F CVVTOVv ........... ......-----------

20 MEHMET SABRI DURNA 940/5327, ZEYTİNLİK
'AY DURNA 940/5327, NECDET BEKÇE 3447/5327,
114, Ada: 359, Parsel; 20, Zeytin ağacı 21 Ad. X 7800.—

720 m2 X 800 :

1.422.400.—
280.800.—

1.703.200.—
9İ.7ÖÖ.—
12.600.—

104.300.—
936.000.—
224.700.—

1.160.700.—
878.400 —

210.000.—
1.088.400.—

576.000.—

163.800.—
739.800.—

21 FİKRİ BEKÇE 9-11. ZEYTİNLİK 192 m2 X 800.— : 153.600.

ESMA BEKÇE 2/11 Pafta: 14, Ada: 359, Parsel: 21, 
_ 27.000.—

dağao 3 âdet X 9000.— TL, ....................-............... . ..................................- < A a lOU.OVU.—İMn 4 d« i

Büyük Mr impanaloriufc dusumR Bu »- 
parattrtuk Dûnya'ya egetnee otsun. Ser- 
«rtarrayacck — ytk^amıyocak Smc» oic® 
bu ûnpcmrtorfcft, parlak esaMsr geçitsin: 
sonunda eperyafiznün e&nde oyuncak ot
sun. Topraklan darafcvak kenefi hcöugu 

içine kapatıl; tutsak otsun. W yûı yıfey 
d>> fflâsm bayroğtm çeksin, tmparatanuk ur 
adı da Osmanlı İmparutortuğu olsun

Fk onanır kaHcmmaya strtmı peutmıiş 
yöüetialer, başka utustann tuta*0< yopa- 

caklordtr, hayiannda bulundukları utue*ı 
"Borç yiyen ireeetinden yer.” demıster ama 
borlanma çizgisi yûksehne gaslenHkçe. 
borçlu ülke de yabancı devtedertn tıdsağ 
olacak; sömürücü uiuslann ark ataklan 
bîr yer olarak kalacaktır Sömürücüyü va
tandan çıkarmak için de kurtancı beklen» 
çektir.

Osmanlı İmparatoriuğ,unun 1875 terde 
ki borç tutan "200 milyon altın sitertin" idi. 
Bu borcun ödenilmesi için, ekonominin yal
nız isim olarak kalmaması gerekir. Hakan bir 
şeyler üretmesi, devletin endüstrisini kurmuş 
olması da ayrı bir sorun "200 milyon altın si- 
terlin” borcu olan II. Abdülhamit ı o netimin 
deki Osmanlı İmparatorluğu ifles bayrağını 
çekmekten başka ne yapabilirdi. Gereken ya 
pildi. 1882 terde Padişah II. Abdülhamit Dev
letin iflâs ettiğini açıkladı. Önceden birike
rek gelen borçlan, Osmanlı imparatorluğu 
ödemiyecekti. Bu iflâs duyurusu alacaklı olan 
devletlere, bir çözüm bulmalan doğrultusun- 
day dı da. Alacaklı uiuslann eline iyi fırsat 
geçmişti. İyi değerlendirilmeliydi. Yıllarca uğ
raştıkları halde, bir türlü parçalayamodıklan 
OsmanlIyı dize getirmişlerdi. Böylece duya 
geldiğimiz anlı - şanlı Düyan-i umumiye do
ğuyor; İmparatorluğun kaynaklanıra da el ko
nuluyordu Düvel-i Muazzamaca. OsmanlI’nın 
kaderi alacaklı büyük uiuslann elindeydi. İm
paratorluk sınırlan içindeki doğal kaynaklar, 
borçlar ödenesiye değin Düyan-i Umumiyece 
işletilecekti. Bu da yetmiyor muşcasına, Ana
dolu insanından aldıklarıyla da Osmanlıya 
karşı savaşlar finanse edilecekti. İtalya’nın 
Tırablus savaşı'nı desteklemesi gibi.

Halk, devlet sürekli yoksullaşırken. Dü
yun-! Umumiye denilen baş belâsının geliri 
sürekli sıtıyordu. Bu uluslar arası kuruluş, aü 
kede gelir getiren ne varsa işletmelerini üst
lenmiş; çıkarılan dönük yatırımlar da yap
mıştı. Demiryolları, limanlar, maden arama, 
telefon, bankacılık, ticaret tekel, tanm işleri 

yabancı anaparacının elindeydi. Türk ulusunun 
gelirlerine ilişkin ne varsa Borçlar yönetimin
den sorulurdu. Türk insanına kaderine küs
mek kalıyordu. Türk Devleti’de yabam yapa
caktı kuşkusuz. İzin verilen yabam yerler de 
camiler, ziyaret yerleri, türbeler, tekkeler, A- 
rap, ticaci şeyhleriydi. Görülüyor ki; sömürü
cüler, Türk yönetimine ölü — besleyici yab- 
rımlar öneriyorlar, Türk Halkına yaşam hak
kı tanımıyorlardı. Devlet, devlet olma duru
munu yitirmişti. Üstelik Osmalı'ya para çıkar
ma hakkını da tanımıyorlardı. Türk ekonomisi 
borçlar yönetiminin elindeydi.

1908 de İL Abdülhamit düşürüldüğünde 
Türk Halkının da bir şeyi kalmamıştı. Ama 
Devlet Borçlan da bir yandan sürüyordu. An
cak borçların tesviyesi 25 Mayıs 1954 yılma 
dek sürmüştü. Böylece ulus 722 vil Osmml ' 
dan kalma borçlan ödemek dorumunda kal
mıştı. Cumhuriyet yönetiminin son otuz yılın
da yine Dünyun-i Umumiye 'n in dusmuMuğy 
duruma düşmedik mi? Bugün oekBen zorluk 
lar, acılar — yoksulluklar, otuz yıflık laman 
da dışa el açmamızdan, emperyafctJerin her 
işimize parmak sokmalarından değil — * Eko
nomimizin bozukluğu, daha yıBarca süre
ceğe benzer. Yıllarca cri’otakm gevşeti

len, bozulan ekonomi okus - poiantarta dü
zelecek değü yo! Osmanfrtem yıkıhsmı ge
tiren Kurtuluş Savaşı tanrv» Yeni Türki

ye. ekonomisini soylunıtusbrmo amacaı 
daydı Amaca da ulaşıldı.

Yeni Türkiye Cumhu^hreti Türk Ulu
sunun, sağlam bir ekononûyte koflanocc- 
ğımn bilincindeydi. "Ekonomik u&u” Türk 
ulusunun basına konacak tek tocdL Sem
ra gelen yönetenler bu tacı ktdtfanHdann- 
da devletin sarstnbtar geçineceği gercegi 
unutulmamaln’dı.

Tarih elbette, Türidye Cumhuı lyeılTnin 
Sosyo - ekonomik yaşasmı da vazocoktv 
eğrileriyle - doğrularıyla.

Kaynakça N. Berkes terk düşününde 
botı sorunu.
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KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KAM. PAR. KAD. PARSEL MALİKİ CİNSİ KAM. M2. M2. FİATI_____TUTARI

49 22 RIFAT KARSAK ZEYTİNLİK 1360 X 800. : 1.088.000.—
Pafta: 14, Ada: 359, Parsel: 22, Zeytin ağacı 36 Ad. X 7450.— .................................... 268.200.—

1.356.200.—
~5Ö ~ 23 .....  ŞERİF KARSAK ~ ZEYTİNLİK 576 m2. X 800 : 460 800 —

Pafta: 14, Ada: 359, Parsel: 23, Zeytin ağacı 15 Ad. X 7900.— .......................................... 118.500.—
579.300.—

51 24 HİKMET DURGUT ve ÖRT. ZEYTİNLİK 720 X 775. 558.000.—
Pafta: 14, Ada: 359, Parsel: 24, Zeytin ağacı 31 Ad. X 6900.— ....................................... 213.900.—

52 25 SÜLEYMAN ALDEMİR ZEYTİNLİK 176 m2. X 775. 136.400.—
Pafta: 14, Ada: 359, Parsel: 25, Zeytin ağacı 5 Ad. X 3800.— ....................................... 19.000.—

1 Ad. Dut ağacı 1 X 250.— TL. ...................................................... 250.—
155.650.—

53 26 HALİM GÜREL ZEYTİNLİK 634 m2 X 775.— : 491.350.—
Pafta: 14, Ada: 359, Parsel: 26, Zeytin ağacı 23 Ad. X 6000.— ....................................... 138.000.—

2 Ad. İncir ağacı 2 X 1500.— TL.................................................... 3.000.—
632.350.—

54 19 HÜSEYİN AVCI ZEYTİNLİK 1434 m2. X 750 : 1.075.000.—
Pafta: 14, Ada: 360, Parsel: 19, Zeytin ağacı 49 Ad. X 4800.— ....................................... 235.200.—

1.310.700.—
55 21 ŞERİFE AYŞE BÂTER ZEYTİNLİK 400 X 725 : 290.000.—

Pafta: 14, Ada: 360, Parsel: 21, Zeytin ağacı 16 Ad. X 5600.— ....................................... 89.600.—
'• '__________ 379.600.—

56 22 CEMÂL ÂKÇAY ZEYTİNLİK 848 m2. X 700. 593.600.—
Pafta: 14, Ada: 360, Parsel: 22, Zeytinlik ağacı 54 Ad. X3500.— ....................................  189.000.—

782.600.—
57 23 DAVİT KAMHİ 2/5, ZEYTİNLİK 816 m2. X 550 : 448.800.—

Pafta: 14, Ada: 360, HAYİM KAHAN 2/5, METİN SARUHAN 1/5, 
Zeytin ağacı 13 adet X 2250.— TL. ............................................. 29.250.—

478.050.—
58 24 NÂZİM TÜRE ZEYTİNLİK 304 m2 X 550. 167.200.—

Pafta: 14, Ada: 360, Parsel: 24, Zeytin ağacı 19 Ad. X 3100.— .................................... 58.900.—
226.100.—

59 25 İBRAHİM GÜNSAY ZEYTİNLİK 2048 X 500. : 1.024.000.—
Pafta: 14, Ada: 360, Parsel: 25, Zeytin ağacı 53 Ad. X 4000 ................. '............................... 212.000.—
8 Ad. İncir ağacı 8 X 750.— TL. ................................................  6.000.—
1 Ad. Muşmula 1 X 500.— TL. .............................;...............  500.—
1 Ad. Kestane ve 10 adet asma ağacı ................................................  3.000.—

1.245.500.—
60 33 HÜSEYİN AVCI ZEYTİNLİK 848 m2. X 300. : 254.400.—

Pafta: 14, Ada: 360, Zeytin ağacı 23 Ad. X 4900.— TL. .............................................  112.700.—
367.100.—

' - — J
AVANTAJINIZ ’

Türkiye Emlak Kredi Bankası AO.
X Vadesiz Tasarruflarınıza % 20Net ; 

faizi, heran paraya çevrilebilen BanK6> j 
mız Tahvilleri İle sağllyabilirsiniz-

Verilebilen en yüksek faizli vaCa 
mevduatlarıyla

jK Uzun vadeli Konut kredileriyle
•i- Diğer bütün Bankacılıa işlemlariy 

le emrinizdeyiz.

Türkiye Emlâk Kredi Banksa T.O.
Gemlik Şubesi

NOT : Bankamız Tahvilleriyle :
10.008.-TL.ya günlük 5.48 TL.

1.000.000.-TL.ya günlük 547.90 TL.
net faizi, ana parayla birlikte istediğiniz an alabilirsiniz Uy- I 
lece Vadesiz paralarınız % 20 net gelir gatlnnif olur.

Kongre İlanı
KÜÇÜK KUMLA AVCILAR 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün 23.5.1981 günü yapılacak olan top 
lantısı Sıkıyönetim Makamlarından gerekli iznin ge
cikmesi nedeniyle yapılamamıştır. Toplantımız 8.6 981 
günü saat 21 .oo de kulüp lokalinde yapılacaktır. Oye 
lerimize duyurulur. Yönetim Kurulu

Gündem : Açı! ş ve divan oluşumu 2- Saygı du
ruşu 3- Çalışma raporunun okunması 4- Yönetim ve 
denetleme kurullarının aklanması 5 Yeni Yönetim ve 
denetleme kurullarının seçimi 6- Dilek ve temenniler

GALERİ ZEVKTEN
GALERİ ZEVK’TE

BUZDOLABI - ÇAMAŞIR MAKİNASI - TV.* 
EMAYETAŞ DEMİRDÖKÜM FIRINLAR 

RADYO - TEYP YE ZENGİN HEDİYELİK 
BAKIR (ELİTLERİ

Tel : 1149
İstiklâl Cad. (Halk Bankası Karsısı) No 41 GEMLİK

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••e oocosceosooesooooooeooooooooooosocoososooooooassotoKNe»»'

| ERSEN MEFRUŞAT
6 Ay Taksitli Satışlarına Başladı

1 JE’EKJDJEJL.İK: VE i
Teksa Kadifeler

Güneysanayi Kadifeler I
Evore ve Dekora Perdelikler

Küpür Tüller fl
i—————————————————————— ■ ------------------------------------------------------

YaytaŞ Yaylı Yatakları 10 sene garantili satılır. İtinalı Temiz Perde Dikişi ve Monte İşleri
ERSEN ELPEN Yeni Çarşı No. 39 Telefon : 1553 GEMLİK k
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