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%İBelediye Kasaplara Dayanamıyor

ET ve SAKAT ET
FİATLARI YENİDEN
YÜKSELTİLDİ

Et fîatlan bir yüksel
tiliyor bir alçaltılıyor. Be 
ladlye encümeni geçen 
hafta içinde aldığı yeni 
bir kararla et fîatlan na ye 
nidan zam yaptı.

Evine gittikçe daha 
az et sokmağa başlıyan 
dar gelirliler geçen hafta 
Gemlik Belediyesinin ilk 
kez hatlarda bir indirim 
yapması ile içten bir 
''ehhh..?' çekmişlerdi. An 
cak ilçedeki 19 kasaptan

17 tanesinin bu karara uy 
mayarak bildikleri gibi et 
leri satması üzerine Zabı
ta Görevlileri kasaplar 
hakkında yasal işlem yap 
mıştı. Aradan bir hafta 
geçmeden kasapların is
teklerini yeniden görüşen 
Belediye Encümeni et fi- 
atlarına zam yaptı.

Belediye Encümeni
nin aldığı kararla etler şu
fiatla satılacak ;

FittiYeni Eski FiatıCinsi
Kuzu (Mevsimlik) 350 TL 300 TL
Sığır ve Dana Kıyma 300 » 250 »
» » » Kemikli 270 » 240 »

Koyun Kemikli 300 » 300 »
Bonfile 340 > 360 »
Bûftak 320 > 320 »
Kuzu Ciğer Takımı 300 » ■

li
Öte yandan sakatçıların satış fiatlarını da yeni

den görüldü ve şu şekilde satılması kararı alındı.
Sığır Dana Ciğer 260 TL.
> » Yürek 250 »
a » Dalak 50 »
3 » Dil 250 »
» » işkembe 100 »
» » Beyin 60 »
> » Karaciğer 300 >

Koyun Yürek 250 »
» » Dalak 20 »
» > Beyin 40 »
» » Baş

Kuzu Başı
100 n

60 n
Koyun İşkembe 100 »

» Karaciğer 260 »
> Başeti 200 »

Olayda ölen 
Olmadı 
Azot Sanayi 
Fabrikasında 22 
İşçi Yedikleri 
Tavuktan
Zehirlendi

Gemlik Azot Sanayii 
Gübre Fabrikasında geçen 
hafta meydana gelen olay 
da 22 işçi yedikleri tavuk 
tan zehirlendiler.

Çarşamba günü öğle 
yemeğinde işçilere tavuk, 
pilav ve çilek- verildi. An 
cak aradan iki saat geç 
meşinden sonra bir işçide 
gida zehirlenmesi belirtile 
ri görüldü. Fabrikanın re 
v’rine kaldırılan İşçiye se 
rum takıldı. Bir süre son 
ra başka işçilerde de gıda 
zehirlenmesi görüldü ve iş 
çiler revirde bakıma alındı 
lar. Aynı zehirlenmenin 
Azot Doktoru Cahit Yorul 
maz’da da görülmesi üze 
rlne, Sunğipsk Fabrikası 
Doktorundan yardım isten 
di.

İMGELENİYOR
Zehirlenme belirtileri 

görülen işçiler revirde se 
rum tedavisine alınırken bu 
arada zehirlenmenin nere 

D. Sahlfe 4’te

GEMLİK BELEDİYESİ
“KULLANILMAYAN İLAÇLARI
ATMAYIN” KAMPANYASINI
BAŞLATTI

Gemlik Belediyesi 
"Kullanılmayan İlaçları at 
mayın" kampanyası baş
lattı.

Belediye Başkanı Şa

habettin Camay, kampan 
ya ile İlgili, olarak yap 
tığı açıklamada. Gemlik 
Sağlık Araştırma Grup 
Başkanlığı ile ortaklaşa yü

Kaçak Mal Olduğu İhbar Edilen
Panama Sandıralı Gemi

IDidik Didik ArandıE8

Geçen hafta limanı- dıralı '* Gianna" adlı ge- 
mıza gelen Panama Ban- D. S. 4 de

KISA KISA ;

Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Emin Bo 1 
f ra, Tahsin Erfiilbeli ve Mustafa Taş 3-4 Haziran gün 
t feri yapılacak İşçi Emeklileri Derneği Federasyonu Ge 11

Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Tevfik Solaksubası
Türkiye Odalar 
Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeliğine 
Yeniden Seçildi

Gemlik Ticaret ve Sa 
nayi Odası Başkanı Tev 
flk Solaksubaşı, Türkiye 
Odalar Birliği Yönetim Ku

D. Sahlfe 4'te

rütülen kampanyaya tüm 
ilçe halkının katılmasını 
istedi.

Belediye Başkam Şt 
habettin Cantay şöyle ko
nuştu ;

"-Evlerimizde bulunan 
ve kullanılmayan bir çok 
ilacın Inaan sağlığına ya
rarlı olabilmesi için "İlaç 
toplama Kampanyası'’ m 
başlatmış bulunuyoruz. Ye 
rından bsşlıyarak İlçemi
zin mahallelerinde beledi
yemize ait araçlarla kulla 
nılmış ilaçlar toplanacaktır. 
Toplanan ilaçları Gemlik 
Sağlık Araştırma Grup 
Başkanlığına vereceğiz. Bu 
rada toplanan ilaçlar 0- 
eak Eczacıları tarafından 
kontrolden geçirilecek ve 
daha sonra muayeneye ge 
len yoksul hastalara tersi 
siz olarak dağıtılacaktır. 
Gemlik'lllarin "Kutlanılma 
yan İlaçları Toplama" kam 
panyastna katılmasını İsti
yoruz.

Liselerarası Şiir ve Resim Yarışmasında
Gemlik Lisesine İki Birincilik Geldi

Atatürk’ün doğumunun 100. yılı nedeniyle lise ve dengi okullar arasında 
düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında Gemlik Lisesinden iki öğrenci Bursa birin 
cisi oldular.

Şiir dalında Bursa birinciliğini alan Gemlik Lisesi 6 Edebiyat C öğrencilerin
den Nuri Baki İle Resim dalında birinci olan 6 Matematik A öğrencilerinden fi
liz Durmaz'a Bursa’da yapılan törende ödülleri verildi.

Gemlik Lisesi Müdürü Bekir Güneş, 1980-81 öğretim yılında lisede sakin ve 
verimli bir öğrenimin geçtiğini, öğrencilerin aldıkları iki birinciliğinin bunun kanı
tı olduğunu söyledi.

Fotoğrafta birincilik alan öğrencilere madalyonları takılışı görülüyer.

t nal Kurul toplantısına katılmak için Ankara’ya gitti.

####
Şükrü Şenol ilkokulu dön gece yıl sonu çalışma 

। fenni sergileyen bir proğram düzenledi. 27 Mayıs İlk 
। okulu da yıl sonu gecesini 4 Haziran günü yapacak.

Pazar günü Haydariye Köyüne gitmekte olan 
j 16 ZZ 727 plakalı Fort marka mlnübüsün motor bö- 
ı lûmûnde çıkan bfr elektrik kontağı sonucu tamamen 

yandı.

*###
Geçen hafta salı günü dört yel ağzında meyde- 

I m galen bir trafik keıeomda yolu ters sollayan 16 
AU 797 plaket* Fort kamyona karşı yönden gelen 

I 34 YF 6BB pfakalt Sami Oktay yönetimindeki kam-

D. BahMe 4’te Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Tevfik Solaksubaşı
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KÖŞEMDEN şiir köşesi

Yılmaz AKKILIÇ
Atatürk'ün Doğumunun 1 OO. yılı nedeniyle düzenlenen şiir yarışma 

sında Liseler arasında 1. olan şiir

ATAMIN ARMAĞANI

KIT—HOLDİNG..

Kısaca KİT adıyla anılan "Kamu İktisadi Teşebbüs
leri** nin HOLDİNK’tere dönüştürülmesi konusundaki ça
lışmalar son aşamasında. Bizzat "resmi ağızlar" da açık
ladılar bunu..

KIT’lerin tarihi oldukça eski.. İlk örnekler olarak 
Osmanlı Devleti nin son zamanlarında kurulmuş bulu
nan “Emniyet Sandığı" ve "Ziraat Bankası" gösterilmek
te. Cumhuriyet döneminde. 3460 sayılı yasa ile. o zaman
ki adıyla "İktisadi Devlet Teşekkülleri" nin hukuksal da
yanakları pekiştirildi, zamanla sayıları çoğaltılarak kap
samı genişletildi. 1961 Anayasası. 126. maddesinde açık
ça “Kamu İktisadi Teşebbüsleri" nden söz etmekle, KIT'
lerin Türkiye ekonomisindeki yerini, var oluş gerekçele
rini ve 127. maddesiyle de denetim kurallarını saptamış 
bulunma ktadı r.

Yani KIT'ler, “anayasal" kurumlardır ve HOLDİNG’- 
lere dönüştürülmesi, 1961 Anaycsası'nın ilgili bölümleri
nin yeniden ele alınmasını gerektirmektedir..

Gerçi Mîllî Güvenlik Konseyi’nin alacağı kararların, 
veya kabul edeceği yasalann 1961 Anayasası ile çelişmesi 
durumunda “Anayasa Değişikliği" niteliğini kazanacağı bi
liniyor. 12 Eylül 1980’den bu yana çıkarılan yasalar ve MGK 
karartan, gelecekteki "Anayasa" nin konumuna değğin 
açıklıklar da getiriyor. Yani nasıl bir “anayasal düzen” in 
ön - görüldü, aşağı yukarı anlaşılmakta..

Bu. konumuzun hukukçular ve geleceğin "Kurucu 
Meclis" ini ilgilendiren bölümü.. Günümüz koşullarıyla 
uyumlu olacağı ölçüde, geleceğin Türkiye toplumunun ya
pılatma da uygun düşeceğini beklediğimiz bir Anayasa 
hazırlanacaktır kuşkusuz.. Üstelik tartışılacaktır da..

Ama şimdi önemli olan. Anayasa değişikliğinden 
önce ele alman, KIT’lerin HOLDİNG’Iere dönüştürülme 
girişimi..

Bildiğimiz Kadarıyla KIT’ler, yalnızca Türkiye'ye 
özgü kurumlar değil. Gelişmiş Batılı ülkelerde de KIT'
ler var. Yapılan ve işleyişleri bakımından farklılıkları ol
sa bile, gelişmiş Batıh ülkelerdeki ve bizdeki KIT’lerin 
başlıca işlevleri şunlar:

1- Özel girişime bırakılması “ulusal çıkarlar” açı
sından sakıncalı olan kesimlerde (örneğin madencilik, 
metalürji, petrol arama ve çıkarma vb..) devletin etkin
liğini sağlamak.

2. Dar ve sabit gelirli geniş kesimlere standartlara 
' uygun, dayanıklı ve ucuz tüketim mallan üretmek; böy

lelikle piyasada “fiyat istikran” nin sağlanmasına katkı
da bulunmak.

3. Özellikle tanmsal kesimdeki küçük üreticilere 
I ucuz kredi ve girdiler sağlamak.

4. Ve Türkiye’de, "iş alanları" açarak devletin uy
gulamak zorunda olduğu "istihdam politikası" na yar- 

ı dımcı almak..
24 Ocak Kararian’nın yürürlüğe konuluşundan bu 

yana, KIT’ler, Türkiye ekonomisinin bunalım kaynağı 
olarak sunulmaktadır. Anlı şanlı işadamlanmız, darbo
ğazın tek sorumlusu gibi göstermektedirler KIT’leri..

Gerçekten de öyle midir?.. KIT'leri HOLDİNG’Iere 
dönüştürerek bunalımdan ve darboğazdan kurtulabilme
miz olanaklı mıdır?..

29 Mayıs günlü (MİLLİYETJ’te Mehmet Ali Birand 
şöyle yazıyir: " Her ne kadar Türkiye’de birdenbire bir 
KİT düşmanlığı başgöstermişse de, IMF sadece KIT’
lerin iyi yönetimini istiyor. Sadece ürünlere zam yapıla
rak sorunun çözülemiyeceğine, tam tersine halkın sırtı
na, beceriksizlikten dolayı yük bindirilmesinin sakınca
larına dikkat çekiyor."

IMF yetkilisi, "Artık yeter!” diyormuş.
Bizde ise, varsa yoksa KIT’leri...
HOLDİNG’Iere dönüştürelim KIT'leri!.. Yani şöyle ya

palım denilmek isteniyor: "Kamu kesiminin milyarlarla öl- 
çülemiyecek değerdeki yatırımlarını, tıkır tıkır işler du
rumdaki fabrikalarını, barajlarını, demiryollarını, elektrik 
santrallerim ÖZEL GİRİŞİM’e açalım. Onların, bu kamu 
yatırımlarını kontrollan altına almalanna olanak Bağlıya
lım. Yönetim Kurullannda temsilcilerinin bulunmasına fır
sat tanıyalım ki, diledikleri zaman (zam) yapsınlar, dile
diklerinde işçi çıkarsınlar.."

HOLDİNG yönetim kurullannda çoğunluk kimlerden 
oluşacak, "ana şirket" kamunun mu yoksa özel girişimin 
mi olacak?.. Örneğin tekstil dalında bir (KİT - SA) ile kar- 
şılaşrvermemiz olasılığı hiç mi yok?..

O zaman hangi ekonomik güç sağlayacaktır piyasa
da "fiyat İstikran" nı?..

Devlet, Türkiye gibi bir ülkede, "İstihdam politikası” 
ndon vaz geçmek zorunda mı kalacaktır?..

Veya örneğin HOLDİNG’Iere bağımlı şirketler duru
muna dönüşen KIT'ler aracılığıyla, o sık sık yakınma ko
nusu edilen "devlet sübvansiyonları” na mı göz dikilmek
tedir?.,

D. S. 4 de

Bir vatan, bir ülke, bir de özgürlük 
Bu güzel devleti sen verdin bize. 
Kurtardın cefadan ne güzel hürlük 
Sen getirmedin mi düşmanı dize

Vatan İçin akan nice kanın var 
Dünyayı sarsacak yüce şanın var. 
Kalplerde yaşayan büyük adın var 
Sen gösterdin Atam doğru yolu bize

BALIKÇI
Bağlıyız mavi denizin azgın sularına
Arar dururuz yakamozlarla
Lâkin bir var üç yoksa şükür deriz Allah'a 
izdıraplarımızı anlatırız ak martılara 
Kucaklarız balık dolu sandıkları iskeleye 
Çoluk çocuk sevinir -Körfezde-
llık bir rüzgâr eser Gemlik’li balıkçıların gönlünde 

Adem Toprakçı

Öğretmenlerin Öğretmeni
Halil Uğur Emekli Oldu
Gemlik'in en eski öğ 

retmeni, öğretmenlerin öğ 
retmeni Halil Uğur bu haf 
ta emekli oldu.

Uzun yıllardan beri 
Gemlik Ortaokulunda Türk 
çe öğretmenliği yapan 
Halil Uğur, ilçemizde bin 
lerce öğrenci yetiştirmiş, 
yetiştirdiği öğrencileriyle 
birlikte aynı okulda öğret 
menlik görevini ileri yaşı
na karşın bugüne değin 
sürdürmüştür.

Gemlik ortaokulundan 
emekli olan Halil Uğur 
ve Hüsamettin Turgut için

okul öğretmenleri Sunği- 
pak Fabrikası salonunda 
bir veda yemeği vermiş
lerdir.

Halil Uğur emekli oldu

SOYADI DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2.6,1981 gün 

981/165 esas ve 981/273 karar sayılarıyla Konuk olan 
soyadımız KONUKGİL olarak aile efradımla değiştirilmiştir.

Selçuk - Mediha Konukgil

Vitri ıı li Buzdolabı
180 cm. UZUNLUĞUNDA, ŞENOCAK 

MARKA VİTRİNLİ BUZDOLABI

Acele Satılıktır.
Müracaat : Umurbey Lokantası Umurbey

Zamlardan Etkilenmeyen Tek Kuruluş

KÖRFEZ BİRA SALONU
3 Bira 1 Çerez 150 TL.

Nasıl övünmesin seninle Türkler 
Senin aşkın ile gürledi gökler 
Senin sayen ile çift oldu tekler 
Böyle gardeşliğî sen verdin bize

Sen olmasaydın yaşam haramdı bize 
Düşmanla gelirdik hergün göz göze 
Şimdi oturuyor herkez diz dize 
Bu yüce dostluğu sen verdin bize

Silinmez kalplerden o yüce ismin 
Her yerde ası'ı Kahraman resmin 
Düşmana dayadın çelikten göğsün 
Böyle kazandırmıştın bu yurdu bize

İnkar edemezler yaptıklarını 
Çiğneyemez kimse kanunlarını 
Herkes ölçüsüyle atar adımlarını 
Çünkü sen öğrettin doğru yolu bize

Gemlik Lisesi
Nuri Baki

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

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İS HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BANLADIĞIMI 
SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı
Dr. Cahit Yorulmaz

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.

KÖŞK DÜĞÜN SALONU 
GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE AÇILDI
Düğün - Nişan - Kokteyl - Gün ve 

Toplantılarınızda bize uğrayınız.
ERDİNÇ KANDEMİR

Tel : 2312
Gazhane Cad. AYGAZ Bayii Karşısı GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Resmi İlânlar tek sütun santimi 120 TL 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 60 TL- 
Kayıp İlânları 250 TL
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 30 TL 
Kongre İlânları 1000 TL-
Koop Kongre İlanları 1000 TL-
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 150 TL
Yıllık 300 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri varılmaz 
Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar
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Ülkemizi emperyalist uluslar paylaştı
ğında, anti emperyalist tepkiyle karşılaşa
caklarını uslarına sokamamışlar; Türk Hal
kını da yakından tanıma olanağı bulama
mışlardı. OsmanlI imparatoriuğu'nun "Yaşa 
mck istiyorum” felsefesi içinde olduğu za
manlar gibi sanıyorlardı; Türk Halkını. Ül
ke yönetimini ellerinde bulunduran son pa
dişahlar da yaşamak için seslerini çıkarmaz 
olmuşlardı. Ülke paylaşılsın, insanları, do
ğal vcrsıîitkları sömürülsün; yeterki taht ya
şasın yönetimin bu tutumunu bilen emper
yalistler "Hasta Adam”ı yatağın boğazla
mayı amaçlarken: bir şeyi görmüyorlardı, 
Türk Halkı nın içinde yatan, özgür yaşam 
tutkusunu.

Özgürlük, Türk Ulusu'nun yapısında var
dır. Yapıda var olan özgürlüğün, kendi adı
na başkalarınca kullanılmasına dayancı da 
olamazdı. Hemde Türk Ulusu’nun kendi va
tanında. Uygar Avrupa, Türkiye’de barbar
laşıyor; tüm utanmazlıklarını - edepsizlikle
rini, ortaya döküyordu. Bu sarhoşluğun için
de bir şeyi göremiyordu. Dipten kaynayan 
Türk Halkım, Türk Halk Hareketi’ne hazırla
nış). Ezilen - sömürülen uluslara ışık tutacak 
kurtuluş kavgasında Mustafa Kemal, yanı
na Türk Halkım da alacak; düşmana unuta
mayacağı bir ders verecekti; Kısa sürede de 
düşmanlanma dostluklarım kazanacaktı.

Kurtuluş Savaşı günleri kurulan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi’de, halktan olu
şan, halkça konuşulan bir Halk Meclisi’ydi. 
Bu Mecliste, tutucular, umudunu yitirenler; 
güçlü ulusların korunmasına sığınmayı a- 
maçlayanlar da vardı. Kavga Adamı, Halk 
Adcmt. özgürlük aşığı Mustafa Kemal, amaç
ladığı yere varmalı; Türk insanını, uluslaş
ma bilincine götürmeliydi. Bugünün Türkiye- 
«i, 23 Nisan 1920 Meclisi’nin sağlam yapı
sıyla bugünlere geldi, bugünlere gelirken 
siyasal yapıda da değişkenlikler olacaktı. 
Ama bir siyasal kuruluşun, Kemalizm! yok 
sayacağı da geçmiyordu uslardan. Kurtu
luş Kavgası’mn özünde Halk Hareketi nasıl 
varsa, gerçek demokrasiye geçişte de bir 
Halk Hareketi vardı. Bu hareketle işbaşına 
geldiler; gerçek demokrasiciler Geldiler; 
halkı boşladılar. Halka Mustafa Kemal Öğ
retisi açısından bakmadılar; çıkartan, uzun 
süre koltukta kalma tutkusuyla baktılar. 
Mustafa Kemali de ellerinden geldiğince yıp
rattılar.

1950 li yıllarda, Türk Halkı kamplara bö
lünmüş; birbirine düşman edilmişti. İktidar
da olanlar, halkı oy makinesi olarak değer
lendiriyorlardı. Bu dönemde başlayan halk
tan kopukluk, Kültür yozlaşmalannın da 
kaynağını oluşturuyordu. Bu yozlaşmaların 
açtığı yaraların sızılan günümüze dek dur
madı. Yeni gelenler, Türk Halkını kültürel 
yönden kalkındırmayı, toplumsal dayanış
mayı sağlamayı ekonominin iyi işletilmesini 
amaçlıyorlardı sözde. Toplum olarak zor ko
şullar içinde yaşamış, terör rüzgarlarında 
kavrulmuş, yanmışsak; otuz yıllık geçmişi 
iyi çözümlemek gerekir. Bunalım o zaman

larda başlatılmıştır. Halk, halk çocukları o 
zamanlarda yoksanmıştır. Dahası, çocukla
rımız o zamanlarda yaşadığımız teröre ha
zırlanmıştır. Türkiye, son otuz yıl içinde top 
lumsal sarsıntılara sahne oldu. Bu süre 
içinde tutucu, çıkarcı yönetimler, kendileri
ni temelleştirme çabasındaydılar. Giderek 
Türk Ulusunuda siyasal kapmlara böldüler 
ya; bu bölünmeden üst katmanlardaki cna- 
malcı - anaparam etkilenmiyordu. Tersine 
cebini şişirmiş oluyordu. Çünkü siyasal ya
tırımlarını çıkarlcnno dönük yapıyordu para 
babaları. Zamanlamayı iyi ayarlıyorlardı. Yu- 
kardakiterin aşağı bakmalarına da gerek 
yoktu. İktidar olunmuş; iktidarlarını sağla
ma almak için de istenilen ödünler bol bol 
verilmişti. Türkiye toplumsal sarsıntı için
deymiş, aldıran yoktu.

Yeni İktidar olanlar, kendilerini koltu
ğa oturtan halktan kopmağa, korkmağa baş
ladılar. O dönemde paranın bolluğu çözüm 
olamıyor; gelen zamlar devalüasyonlar da 
çözüm olamıyordu. Paranın değer yitirmesi, 
halkın, çuvalla para ödeyerek bir parmak 
bal alması da çözüm değildi.

Türk Halkı'nın, avutmaca - uyutmaca 
oyunları içinde gerçekleri görmesi de önlen
miş oluyordu.

Tutucu yönetimler, huika karşıdan bak
mış; destansı türkülerle uyutmuştur, neden 
ürkülsündü halktan, neden uyutulsun du? 
Geriye 1229 !u y:.'!~ra dönelim. O günlerde 
çıkan Halk dergisinin 5 Ağustos 1929 günlü 
sayısındaki bir yazıya göz gezdirelim:

"Halkça yazalım.
Halk deyip de' geçmeyelim. Bizim ki gi

bi Halk Cumhuriyetiyle yönetilen bir mem
lekette değer halkındır. Böyle olmakla bera
ber şimdiye değin halkı savsaklamışadır.

Halk güzelliğe karşı duygusuz değildir. 
Belki duyduğu güzellik, en gerçek, en temiz 
güzelliktir.

Halkı asıl güzelliklere karşı duygusuz 
sanmamız kadar anlamsız bir şey olamaz. 
Biz ondan geldiğimizi bilmiyerek onu yad
sımaya (inkâr) kadar varıyoruz. Eğer aydın
larımız bu yanlış ve fena anlayıştan kurtu
lurlarsa kendileri için de, halk için de bü
yük bir hayır olacaktır.”

Aydın insanın halkla ölçülü bir uzaklık
tan bakması, geçmişteki yönetimlerin kalıtı 
değilmidir? Aydın insan, halka doğruyu ! 
güzeli verirken, çirkin sevimsizi de verme
lidir. Aydınlarımız değil midir. Türkiye'yi bu 
günkü boyutlarından daha ileri boyutlara 
ulaştıracak olanlar. Atatürk Türkiyesi, gele
cekte bugünkünden güçlü, her alanda yarı
şacak güçlü kadrosunu da yetiştirecektir. 
Uygarlık yarışında geri kalmamak için yetiş
tirecektir.

Alıntılar : Çetin Altan'ın Nar Çiçekleri’n- 
den

Geçen haftaki Tarih Yazacaktır başlıklı 
yazımdaki 722 yıl, 72 yıl olacaktır. Düzelti
rim.

Gayrimenkuilerin Açıkartırma tlâm
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. Esas 980/370 T.

Bir borçtan dolayı satılmasın* karar verilen :
1- Gemlik Tapu Sicilinin 18/4/1980 tarih ve pafta î 39/2, sahife : 5229 ve parsel 

5218 de kayıtlı Gemlik Armutlu nahiyesi Tavşantîpe mevkiinde kain 300 metrekare 
miktarlı ve bilirkişi tarafından 450.ooo.- lira kıymet takdir edilen gayrimenkul (AK
SA)

2- Gemlik tapu sicilinin 18/4/1980 tarih ve pafta : 39/2, aahife 5233 ve parsel 
5219 da kayıtlı Gemlik Armutlu nahiyesi Tavşantepe mevkiinde kâin 200 metrekare 
miktarları ve bilirkişi tarafından 3oo.ooo.~ lira kıymet takdir edilen gayrimenkul (AR 
SA) ki cem’an iki parça gayrimenkul açıkartırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI ;

1- Satış 17/7/1981 tarihinde Cuma günü yukarıda belirtilen sıra gereğince :
1 nolu sıradaki (5218) parsel sayılı gayrimenkul saat 14.oo ilâ 14.20 arasında
2 nolu sıradaki (5219) parsel sayılı gayrimenkulde saat 14.30 ilâ 14.5o arasında 

GEMLİK İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arrırmada tah 
min edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuana ve 
satış masraflarını geçmek şartiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 27,7.1981 tarihinde Pazartesi günü aynı 
yerde ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı ala 
caklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya-iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u niıb etinde 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 (-J-) 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 sieili ile şahit el
ma dik ca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tera ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendiler 
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 980/370 T. sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilâç olunur.

(İç. If. K. 126 )

(x) İlg'liler tâbirim irtifak hakkı sahipleri de dahildir-

Armutlu Turizm ve Tanıtma Derneği
Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı Sıkıyönetim Makamla
rınca verilecek izinin gecikmesi nedeniyle yapılamamıştır. İkinci toplantı 
13/6/1981 günü saat 20.oo’de Belediye salonunda yapılacağı üyelerimize du
yururuz.

Yönetim Kurulu
Gündem :
1- Açılış ve divan oluşumu
2- Saygı duruşu
3- Çalışma raporunun okunması

İLÂN
Şubemizin beşinci normal genel kurul toplantısı 21.6 1981 Pazar giinü 

saat 11. de Bslıkpazarı Kader düğün salonunda yapılacaktır Aynı giin ekse 
riyet temin edilemezse toplantının bir hafta sonra 28. 6. 1981 günü aynı yer 
ve saatte yapılacağı üyelere ilanca duyurulur.

İşçi Emeklileri Cemiyeti
Gemlik Şube Başkanlığı

GÜNDEM ;

1' Açılış ve yoklama,
2- Saygı duruşu,
3- Divan ««çimi,
4- Çalışma ve hesap raporlarının okunması,
5- Raporlar hakkında müzakereler, raporların kabulü ve tahmini bütçenin kn-

h«l’i
Seçimler, 7- Dilekler kapanış

4- Tenkitler
5- Denetleme raporunun okunması
6- Raporların aklanması
7- Yeni Yönetim ve denetleme kurullarının 

seçimi
8- Temenniler ve kapanış.

SATILIK AHJAP EV

Askerlik Şubesi altında 80 metrekare ahşap ev 

satılıktır. Müracaat :tlf. 1709 (saat 19 dan SOnffl)
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Dizgi

2 Haziran 1981 Salı

ERSEN MEFRUŞAT
î 6 Ay Taksitli Şanslarına Başladı

ZENGİN PERDELİK VE MEFRUŞAT
ÇEŞİTLERİMİZLE Mİ^TMrJETjt^lZJDE YÎZ.

Teksa Kadifeler
Güneysanayi Kadifeler 

Evore ve Dekora Perdelikler 
_________________________Küpür Tüller
Yaytaş Yaylı Yatakları 10 sene garantili satılır. İtinalı Temiz Perde Dikişi ve Monte İşleri

ERSEN ELPEN Yeni Çarşı No. 39 Teleton : 1553 GEMLİK k. 259
>09coc99cocoeo9090oeoooocooeoooo9«ocıooe>QC90oooQ99s>9cse90c9C909oooo9090099eeoooooo90ot  jeteeo9C49«eseeoooe«eMO»0909eo»»MMMc

S.S. BAĞ-KUR SİGORTALILARI 
İ GEMLİK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP.

İLÂN

1 — Sanıyi Sitemizin yıpımına en kısa zamanda 
başlanacaktır. Ancak elimizde şu anda boş bir 
miktaa anamız bulunmaktadır. Bu cümleden 
alarak Kooperatifimize yeni üye kaydı yapılacak 
tır.

Bu nedenle konumuzla ilgilenenlerin Koo
peratifimiz Başkanlığının bulunduğu aşağıdaki 
adrese başvurmaları.

I 2 • Sanayi sitemizin yapımı için bir taşorana ihti
yaç bulunmaktadır.

İlgilenenlerin aşağıdaki açık adreae başvur 
malan ilân olunur. Yön. Kur. Bşk.

Ali Sönmez

Adres : Osmaniye Mah. Pazar Cd. No. 4 GEMLİK

Kit-Holding..
Neresinden bakılırsa bakılsın, üzerinde bir kez daha, 

ama geniş platformda tartışılarak karar verilmesi gere
ken bir konudur bu.. Hele KIT’leri HOLDİNG'lere dönüştü- 

‘ rüvererek, "Kurucu Meclis"! Anayasa'yı hazırlama konu
sunda önceden bağlamak sakıncalı olmalıdır.

Öteden beri düşünmüşümdür, "kamu" gibi öz türkçe 
l bir sözcükle, araçça kökenli "iktisadi" ve "teşebbüs" söz- 

İ| cuklerinin neden bir araya getirildiğini ve KİT denildiğini.. 
J Şimdi anladım neden olduğunu. Ya ma'zallah "Kamu Eko- 
j nomik Kuruluşları" denilseydi de, kısaltıldığında ortaya 
! (KEK) çıksaydı?,.

Üzümlü kek, fıstıklı kek, fındıklı kek, hindistan cevizli 
| kek...

KEK, KEK, KEK,,,
Oh ne âlâ! Hele yanında bir de "devlet sübvansiyonu" 

I lezzetinde limonata olursa,,.
Afiyet olsun beyler!

SATILIK KAMYONET
JEEP MARKA KASASI SAÇ KAPLI 

1 TONLUK KAMYONET SATILIKTIR.

Müracaat : Kafoğlu Sabun Fabrikan temlik
TLE s 1013'1852

RIHTIM RESTAURANT
FELEK USTADAN

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

Başladığından Onur Duyar.
Tel : 2822 
Rıhtım Re.staurant İskele Meydanı GEMLİK

AVANTAJINIZ
Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.

Vadesiz Tasarruflarınıza % 20 Net 
faizi, heran paraya çevrilebilen Banka
mız Tahvilleri ile sağllyablllrslnlz.

Verilebilen en yüksek faizli vadeli 
mevduatlarıyla

Uzun vadeli Konut kredileriyle
Diğer bütün Bankacılıa Işlemieriy 

le emrinlzdeylz.

NOT : Bankamız Tahvilleriyle :
10.080.- TL ya glinllik 5.48 TL.

1.800.000.- TL.ya günlük 647.90 TL.
net faizi, ana parayla birlikte İstediğiniz an olabilirsiniz Bfiy- 
lece Vadesiz paralarınız % 20 nei gelir getirmiş olur.

Azot Sanayi
den kaynaklandığının araş 
tırılmasma gidildi. Askeri 
Veteriner Araştırma Ensti 
tösünden uzman bir Bin 
başı Azot Fabrikasına ge 
lerek öğle yemeğinde ve 
rilen yemeklerde İnceleme 
yaptı. Zehirlenmenin tavuk 
lardan meydana geldiği 
Alınan tavuk örnekleri Bûr 
sa Hayvan Hastalıkları Hâs 
tahanesine incelenmek üze 
re gönderildi.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre, yedikleri âğ 
le yemeğinden 20 işçi, 1 
bayan memur ve 1 doktor 
zehirlendi. Hastalar ilk ba 
kımları yapıldıktan sonra 
evlerine taburcu edildiler.

KISA KISA
yon kamyon çarptı. Kazada Sami Oktay’ın kullandığı 
kamyonun arka tekerlekleri koptu ve TEK’e ait elek
trik trafosunun bulunduğu alana doğru uçtu. 15 AU 
797 plakalı kamyon İse Petrol Ofis İstasyonu yanın
dan şarampole yuvarlandı. Kazada ölen olmadı.

Gemlik Belediyesi DMO'den sağladığı 10 ton 
pirinci halka ucuz olarak sattı. 3 kg. 200 liradan sa
tılan pirinçler bir günde tüketildi. İlgililer Haziran a 
yı sonunda 10 ton daha pirincin getirileceğini söyle
diler.

İhbar Edilen Gemi
mi yapılan bir ihbar öze 
rine didik didik arandı.

Çanakkaleden geçtik
ten sonra bir ihbarı de
ğerlendiren Gemlik Güm
rük Müdürlüğü elemanla 
rı durumu Sıkıyönetim 
Makamlarına bildirmiş ve 
limanımıza yanaşan Pana
ma Bandıralı ”Gianna’ ad 
lı geminin tüm mallarını 
Orhangazi Caddesindeki 
sundurmalarına indirmiştir 
Güvenlik kuvvetleri ve 
Gümrük Koruma Görevli
lerinin gözetiminde birgün 
süren sayımdan sonra Ta 
rım Kredi Kooperatifleri 
ile bazı Yan devlet kuru
luşlarına makine parçaları 
getiren firmanın manifes
tolarında belirttikleri ka
dar dış alımda bulunduk
ları saptandı.

İhbarı yapan aynı ki
şinin çevrede bir fabrika
ya rulo saç getiren gemi 
de kaçak yabancı para bu 
tündürdüğü şeklindeki ih
barı da değerlendirmiştir 
ancak paraların gemi kap 
tanına ait ve yasal oldu
ğu anlaşılmıştır.

Tevfik Solaksubaşı 
rulu üyeliğine yeniden se 
çildi.

Pazar günü Ankara' 
da toplanan Ticaret ve 
Sanayi Odaları temsiieile 
ri 1 yıl sûreyle Türkiye 
Odalar Birliğinin yönetimi 
yürütecek yöneticiler için 
seçim yaptılar. Geçen yıl 
Ankara Ticaret Odası Baş 
kanı ve Türkiye Odalar Bir 
ligi Başkanlığını yapan 
Mehmet Yazar’ın listesin
de yönetici olan Tevfik 
Solaksubaşı, yapılan se
çimlerde yeniden yönetim 
kuruluna seçildi.

Türkiye Odalar Birli
ğinin yeni yöneticileri şun 
Isr : Mehmet Yazar, Ca
hit Aydeğan, İzzet özllhan 
Refik Sur.el, Orhan Men
teşe. Teyfik Solaksubaşı, 
A. Faik Eker, Mehmet Ba 
tallı, Nuraddln Ergttcü.

J
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HAFTALIK SİYASI GAZETE

YIL S 8 «AYI : 408 BOO KURU^ O HAZİRAN 1OB1 SALI

Çukur bahçede
SATILIK ARSALAR
İmar dırumij, resmi ve özel 

parseller. büyûk-iCiKte

MÜRACAAT 
Körfez Gas*nev: tff. 1797 
M. >3875 Bursa

Çifte Bayram Yaşandı UY TİN MtETKHI

Muralobo Köyü 1. Kiraı
Günü Coşkuyla Kutlandı
Muratoba Köyü 1. Kiraz günü ve Atatürk Büstü

nün açılış törenleri çok kalabalık bir davetli toplulu
ğu île yapıldı.

6 Haziran 1981 Cumartesi günü Muratoba Kö
yünde düzenlenen 1. Kiraz Günü, İlkokul bahçesinde 
saat 11.30 da başladı. Güne, Muratoba köyünde ye
tişmiş, Harpokulları Komutanı Hava Orgeneral Halil 
Sözer, Bursa Valisi Zekâi Gümüşdiş, Bursa Sıkıyöne
tim Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İ. Etem Aral, 
Gemlik Kaymakamı Hüseyin Köseoğlu, Gemlik As. 
Vet. Arş. Ens. ve Eğt. Merk. Komutanı Tuğgeneral 
Orhan Öncül ile kalabalık bir davetli topluluğu ve köy 
lüler katıldılar.

Günün ilk konuşmasını Köy Muhtarı yaparak, 
Muratobanın tarihçesini anlattı. Turizm ve Güzelleş
tirme Derneği Başkanı Ziya Sözer'de günün önemini 
belirten konuşmasından sonra İlkokul Müdürü Salih 
Filiz söz alarak bugün çifte Bayram yapıyoruz, diye— 
rek şunları söyledi.

c— Bugün buraya toplanmamızın nedeni, köyümü
zün yetiştirdiği ürünleri tanıtmak, konukseverliğin en gü
zel örneğini göstermek, en önemlisi, Atatürk yılında, dost 
luklanmızı kuvvetlendirmek, bu alana toplanan insanlar 
arasında yeni dostluklar kurmak, bir ulusun kentlisiyle, 
köylüsüyle, memurlarıyla, askeriyle, Atatürk’ün «Yurtta 

■ Barış, Dünya’da Barış» özdeğişinden hareketle hepimizi 
. birlik ve beraberlik içinde bir araya toplamaktı. Bunu da 

başardık.»
BÜST AÇILIYOR

Gemlik Kaymakamı E. Hüseyin Köseoğlunun, 
Muratoba köyünün ekonomik yapısını anlatan konuş
masından sonra Gemlik Askeri Veteriner Arş. Enstitüsü 
Komutanlığınca yaptırılan Atatürk Büstü Hava Org.

Halil Sözer tarafından açıldı.
Orgeneral Hali] Sözer, büstün açılışında yaptığı 

konuşmada «Atatürk'ün doğumunun 100. yılında Mu- 
ratoba'ya en büyük armağan bu Atatürk büstüdür. 
Köy gençleri sîzler Atatürk'ün ilkelerine ve buraya 
dikilen büste sahipçıkınız» dedi.

Büstün açılışından sonra en güzel kiraz yetişti
ren üreticiler tanıtıldı. Yarışmada birinciliği Necati 
Bayrak, ikinciliği Hayrettin Öztürk, üçüncülüğü Cabir 
Cuaş adlı üretici aldı. Başarılı üreticilere armağan
ları Orgeneral Halil Sözer, Bursa Valisi Zekâi Gü
müşdiş ve Bursa Sıkıyönetim Kom. Yard. I. Etem Aral 
tarafından verildi.

Folklor gösterilerinden sonra köy kızlarınca ha
zırlanan elişleri sergisi konuklara gösterildi. Büyük 
beğeni kazanan sergi davetlilerce ilgi ile izlendi.

•Günün son bölümünde davetlilere kiraz ikram 
edildi.

Muratoba 1. Kiraz Gününe kalabalık bir davetli
topluluğu katıldı. Davetliler günden memnun ayrıldı
lar.

Belediye Yetkilileri ile Toplantı Yapıldı

Yapı Kooperatiflerinin İmar 
Sorunu Çözümleniyor

Muratoba Köyü Kiraı Gününde en İyi kiraz ye
tiştiren 18 üreticiye ödül verildi.

İlkokulu Dışardan 
Bitirme Sınavları 
Yapılacak

İlkokulu dışarıdan bl 
tlrma sınavlarının 22-23- 
24-28 Haziran 1981 gün 
lerl yapılacağı açıklandı.

İlköğretim Müdürü 
Mehmet Şehin'den aldığı

Devamı S. 3 de

Okuma Yazma
Kursları
Sona Eriyor

İlçemizde başlatılan 
okuma yazma seferberliği 
İle İlgili İlk kurslar sona 
erdi ve başarılı kursiyerle
re belgeleri dün düzenle
nen törenle verildi.

Devamı S. 2 de

Yıllardır bir yılan öy 
küsüne dönen Sigortalılar 
Yapı Kooperatiflerinin imar 
sorunun çözümlenme aşa 
masına geldiği açıklandı.

Küçük Kumla yolu ü 
zerinde bulunan Yapı Koo 
peratiflerlnin imar gelişim 
sahası,-İçinde aldıkları ta 
pulu arsaları 1975 yılından 
beri çeşitli nedenlerle ge 
rl çevrilmiş, bu alanlarda 
yapılacak konuların ge 
nel bir İmar planı İle ele 
alınacağı belirtilerek, koo 
peratlflerln mevzii İmar Is 
tekleri hep geri çevirmişti.

Son gelişmeler üzeri 
ne kendisiyle görüştüğü 
miı Gemlik Körfezi ve 
Günaydın Yapı Koopera 
tiflerl Müdürü Necdet Bu

luk, belediye İle koopera 
tlf yöneticilerin hafta için 
de yaptıkları toplantıda 
önemli gelişmeler sağlandı 
ğını belirterek şunları söy 
lodi:

12 Eylül'den son 
ra Gemlik Belediyesine

D. S 3 de

«« Müiürü Ntıtat Batak

Muratobalı Hava Orgenerali Halil 
tizer günün baş kanuğu İdi. Murat- 
obalılar Paşalarını bağrına bastılar.

Fstoğrafta Organ. Halil Sözar, en 
İyi kiraz yetiştiren ve yarışmada I. 
olan Necati Bayrak'n ödOlUnO verir
ken görülüyor.

Sulama 
havuzuna 
düşen çocuk 
boğularak öldü

Yazısı S. 2 de

GaadG Zîrayi Müca
dele Grup Şef tinden pepe
len açıklamada zeyun gü
vesi ita yapılan mücadele 
nln iki gün içinde bMMbne 
si Mendi

Gemlik Zirai Müoada 
le Grup Şefi Dursun ör- 
bey, havaların birden ııın 
ması İle zararlının gelişme 
sini kısa zamanda tamam 
ladığını bunun için iki gün 
içinde bütün zeytinliklerde 
mücadelenin bitirilmesi ge 
rektiğinl söyledi. Ozbay 
şöyle konuştu t

"—Zeytin güvesinin
gelişimi teknik elemanları 
mızc.a çeşitli yörelerde iz
lenmektedir. Zararlının iki 
gün içinde yumurtlama dö 
nemine girmesi beklenmek 
tedir. Bunun için zeytin 
üreticileri mücadelelerinl 
sıklaştırsınlar. Yumurtlama 
sonrası yapılan mücadele 
nln hiç bir yaran yoktur. 
Bilinçsizce yapılacak mü
cadele üreticlMin Ma eke 
nomik kaybına aabap o-l 
lur.”

KISA KISA
Şehir ilkokulları 1980-81 öğretim

tatile girdi. Derslerden başarısız olan öğrenciler '<5 
gün kurslara devam edecek. İlkeku! öğretmenleri ba
yıl Temmuz • Ağustos aylarında tatil yapacaktır.

Azot Sanayi Tesislerine alınacak 12 UşAk me
mur kadrosu için 200 e yakın kîs sınava göM.

Küçük Kumla ilkokulu eaMwna Atatürk Mm* 
kondu.

Halk Eğitimi VrUı Müdûriûğö Köv-e-de acıta
cak biçki dikiş kuMan için Kn MesJek LMM gW 
bölümünü iyi ve pekiyi derece ite bf.irenierder taşak- 
lîlere görev verecek.

♦ ♦♦♦
belediye Sular Idarasinca üçmrin tûm ra Gapoto 

n temizletildi ve cManaaz iki vâa klmtanM

Belediyece bestaMen ilaç topuma kamaonveem- 
da bir günde bbdama kutu Gac tapUM. Arama ma 
tanınası nedanMe ııMıaHetaaMüri tauMraR bMag 
gün ara verildi.

k
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Yılmaz AKKILIÇATATÜRK’ÜN BÜYÜKLÜĞÜ
Gün geçtikçe Atatürk'ün büyüklüğü daha da iyi 

anlaşılacak..
Geçenlerde TERCÜMAN'ın hanım başyazarı «Tür

kiye’de Demokrasi»» nin kökenini araştırıyordu bir ya
zısında. Dikkatle okudum; onun Atatürk'e de malet- 
meye çalıştığı «demokrasi anlayışı» ile. Atatürk'ün 
Türk Ulusu’yla birlikte gerçekleştirdiği «çağdaş de
mokrasi» arasında uçurumlar var...

Diyor ki Bayan Ilıcak :
«II. Mahmut ile Anadolu ve Rumeli Ayanı arasın

da imzalanan ve padişahın mutlak olan otoritesini 
sınırlayarak, âyanın can ve mal güvenliğini teminat 
altına alan 1808 tarihli Sened-i İttifak’ı, demokrasi 
düzenine gidişin ilk adımı olarak vasıflandırabiliriz. 
Bununla beraber, fertlerin hak ve hürriyetlerinden 
bahseden, bir başka deyişle teminatı, âyan düzeyin
den fert düzeyine indiren ilk metin 1839’da ilân edi
len Güihane Hattı Hümayunudur.»

Bu iki çıkış noktası da yanlış gerçekte.. «Sened-i 
İttifak» da. «Güihane Hatt-ı Hümayunu» da aslında 
«Memalik-i Mahrûse-i Şâhâne» nin — yani OsmanlI 
İmparatoriuğu'nun — paylaşımına yönelik girişimler
dir.

«Sened-i İttifak», OsmanlI Âyanı'nın — yani var
lıklı kişilerinin, egemenlerinin — imparatorluğun yöne
timindeki etkinliğini perçinleyen bir hukuksal belgedir. 
Eğer bayan başyazarın «demokrasi» den anladığı şey, 
bir takım egemenler arasında «al gülüm, ver gülüm» 
oynayıp duran bir oyun ise, diyecek sözümüz yok!

Bugün de sağlamaya çalıştıkları şey o’dur...
«Güihane Hatt-ı Hümayunu» nun, emperyalist Ba- 

tı’nın baskılarıyla açıklandığını, dış ve iç sömürü iliş
kilerini yasallaştırdığını, bugün ortaokul ve lise öğren
cileri bile öğrendiler. Eğer «demokrasi», bu tür ilişki
lerin güvence altına alınmasını amaçlayan bir rejim 
ise bayan başyazara göre, buna da bir diyeceğimiz ola
maz!

Bugün de sağlamaya çalıştıkları şey o’dur..
Oysa Atatürk, Türkiye Tarihi'nde ilk kez «Sened-i 

İttifak» kafasına, Kapitülasyonculuk ve Tanzimatçıhğa 
başkaldıran kişidir. O'nun kurmayı amaçladığı «çoğul
sa demokrasi», kimilerinin bir zamanlar özlemle ama 
gizliden gizliye, şimdilerde ise açıktan açığa pekiştir
meye çalıştıkları şey değildir.

Eğer Atatürk, Sened-i İttifak’tan, Kapitülasyoncu
luk ve Tanzimatçılık’tan yana olsaydı, Ulusal Bağım
sızlık Savaşı'nın başlangıcında önüne uzatılan «Ame
rikan Mandası» reçetesini kabul etmez miydi?..

Türkiye'nin son yıllarda karşılaştığı sorunların te
melinde, bize göre, Atatürk'ün ölümünden sonra git
gide azgınlaşan «karşıdevrime!» akımlar vardır. Bayan 
başyazar: «Türkiye, çok partili siyasi sisteme — sürekli 
olarak — ancak 1946’da girmiş, bazı fasılalarla bu dü
zeni zamanımıza kadar iyi kötü sürdürebilmiştir.» di
yor.. 1946’dan bu yana «demokrasi» adına oynanan oyu
nun, oy goygoyculuğu uğruna «Atatürk karşıtlığı» ya
pılarak, O’nun «Çağdaş uygarlık» dediği değerlerden 
adım adım ödünler verilerek sürdürüldüğünü niçin 
kabul edemiyorlar dersiniz?..

Niçin yalnızca bir takım gencecik insanlar, düşü
nürler, bilim adamları suçlu gösterilmek istenmekte
dir yalnızca?.. Niçin «şeriatçılık» ve «Türk - İslâm 
Sentezi» gibi safsataların yaratıcıları ve kollayıcıları 
gözlerden kaçınlmaya çalışılmaktadır?..

Atatürk «misak-ı millici», «antiemperyalist» ve 
«ulusalcı» idi.. 1946’dan bu yana «demokrasicilik» 
adına, Atatürkçülüğün bu temel dayanaklarına ters 
siyasal akımların yeşermesine elverişli ortamı hazır
layanların, Said-i Nursî denilen ama asıl adı Said-i 
Kürdi olan bir yarı-deliyi oy toplamak uğruna Ana
dolu turnesine çıkaranların hiç mi günahları yok der
siniz?..

Bizimle yaşıt olanlar veya daha büyüklerimiz bi
lirler: Bir zamanlar Atatürk’ün «diktatör» olup olma
dığı tartışmaları açılırdı kapalı kapılar ardında.. Bu 
tartışmaları açmaya çalışanlar, her nedense şimdiler 
de, Atatürkçülüğü bir ortodoks mezhep öğretisi gibi 
sınırlandırmaya kalkışanlarla aynı kamptan idiler.

Onlar, Atatürk'ün diktatör olup oimadığı tartış
malarını açmakla, gerçekte Atatürk’ün dünya görü
şüne, yani «misak-ı milliclllk», «antiemperyallstllk» ve 
«ulusalcılık» ilkelerine karşıtlıklarını dile getirmek is
terlerdi. Demek isterlerdi ki: «Ah, bir elimize irşat geç 
se, yapacağımızı biliriz ya biz!»

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest 
Cumhuriyet Fırkası denemeleriyle elde edemedikleri 
fırsat, onlara, 1950'de «İktidar» olarak sunuldu. Artık 
Said-i Kürdl'lerle, Pilavoğlu'larla, Süleymancılarla, 
Nakşbendler'le el ele ve gönül gönüle «Atatürk Cum
huriyeti» ni tahribe yönelebilirlerdi.

Şeriatçılık ve Türk - Islâm Sentezi gibi safsata
larla gencecik insanların bunalımlarını istismar ede
bilirler, terörizm'in sırtını sıvazlıyabilirlerdi..

ATATÜRK'ÜN BÜYÜKLÜÖÜ'nü her geçen gün bi
raz daha anlıyor insan..

O'nun niçin «Anadolu uygarlıkları» na yöneldiği
ni, şeriatın karanlığını ve ırkçılığın bağnazlığını dağıt
maya, yok etmeye çrhştığını daha İyi algılıyor..

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 GEMLİKLİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaz

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.

İLAN
GEMLİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1- Kasabamız dahilinde bozuk ve düzensiz ya
pılmış yolların onanını, ile yeni yapılacak adi kal 
dirim, işleri şartnameleri gereğince 2490 sayılı yasa 
hükümleri dahilinde kapalı zarf eksiltme sureti ile 
ihaleye çıkarılmıştır.

2- Keşif bedeli 4,272,276.40— lira olup geçici 
teminatı 141,816,29.- liradır.

3- İhalesi 24 Haziran 1981 Çarşamba günü sa
at  belediyede yapılacaktır.15.de

4- İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden 
en az üç gün evvelinden yapı tesis ve onarım işle
ri ihalesine katılan yönetmenliği hükümleri içinda 
hazırhyacakları belgeleri dilekçelerine ekleyerek işti 
rak belgeleri almaları gerekmektedir.

5- İhale dosyası mesai saatleri dahilinde fen iş 
terinde görülebilir.

6- ihaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı yasa 
hükümleri içinde belirtilen belgeler ile birlikte ha
zırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat önce Belediye Başkanlığına vermeleri gerek 
lidir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz Keyfiyet 
ilan olunur.

Sümerspor Gençlik Kulübü 
Derneği Başkanlığından

£1/6/1981 Pazar günü saat 14.30 da Sümerbank 
Viskos Mamülleri Kantin salonunda olağanüstü ge
nel kongre yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur
îdare Heyeti

Gündem :
I- Açılış
1- Divan seçimi
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet Raporlarının okunuşu ve tenkitler
5- Yönetim kurulunun ibrası
6- Yönetim kurulunun seçimi
7- Dilekler ve kapanış

Okuma Yazma Kursları

11 Eylül İlkokulu bah 
çetinde düzenlenen diple 
ma törenine Gemlik Aeke 
rl Veteriner Araştırma Ene 
tltüeü ve Eğitim Marketi 
Komutanı Tuğgeneral Or
han Oneül, İlçe Milli Eği 
tim Müdürü Yıldız Şiretoğ 
lu, Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Ahmet Aksoy; öğ 
retmenlor ve kursiyerler I- 
le konuklar katıldılar.

öğretmenler Ahmet 
Bulut, Emine Aydın, Nur
can Çavdar, Gülşen Ateş 
II ve Nurettin Aralan'ın 
açtığı A Dershanesi oku
ma yazma kursları 45 gün 
sürdü ve 100 öğrenciden 
99 u kurs sonunda başa 
rı sağlayarak belge eldi

İlgililer B dershanesi
nin Ekim ayinde eşilece
ğim belirttiler.

Zamlardan Etkilenmeyen Tık Kuruluş 
KÖRFEZ BİRA SALONU

3 Bira 1 Çertı 150 TL.

PARS TUĞLA 
KİREMİT BAYİLİĞİ

Gemlik Par» Kiremit Bayiliği 

8.5 luk ve 10.5 luk tuğlalarımız I 
inşaata teslim edilir.

İBRAHİM ONSEKİZ I

Tel : 2176
Hisar Mah. Tersane Mevkii 
(Karadeniz Kum Çakıl Deposu Yanı) 

GEMLİK |

ZAYİ
Ordu ilinin Fatsa kasabasından almış 

olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. Hû 
kümsüzdür. Mehmet Azakoğlu

KAYIP
Ankara Trafik Müdürlüğünden almış 

olduğum 254350 nolu Amatör ehliyetimi 
kaybettim, hükümsüzdür. Adnan Yiğit

KAYIP
Gemlik Liman Başkanlığından aldığım 

703 nolu Gemici cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Mahmut Köroğlu

?o®ooe

SATILIK

Vitrinli Buzdolabı
180 cm. UZUNLUĞUNDA, |ENOCAK 

MARKA VİTRİNLİ BUZDOLABI

Acele Satılıktır.

Müracaat : Umurbey Lokantası Umurbey
«•eooooooooooooeeoeooooeoooooooeooooooooooooe

Havuza Düşen 
Çocuk Öldü

Geçen hafta sonunda 
meydana gelen olayda içi 
su dolu bir zeytin sulama 
havuzuna düşen Soner 
Güney ( 3 ) adlı küçük 
çocuk boğularak öldü.

öğren İd İğine göre kü
çük Soner, cumartesi gü
nü evden çıkarak kaybol
muş, çocuk bir taraftan il
çede aranırken Orhaniyo 
mahallesinde oynamağa 
başlamıştır. Bu arada kü
çük $oner, içi su dolu bir 
zeytin havucuna düşerek 
boğularak öldü.

ilçe Savcısı Orhan Ye
şilyurt olaya ol koymuş 
ve yap lan otopside ölümün 
boğulmadan maydana gel
diği eaptanmıştır.

I
| Kullanmadığınız 
I ilaçları atmayın,
* .| bize verin.
| İLAÇ TOPLAMA

2 KOMİTESİ

| Sizin için gereksi
। olan ilaçlar,
• başkaları için
S hayat kurtarıcı o Jo

© olabilir.O o
İLAÇ TOPLAMA

o KOMİTESİ

15.de
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«SANATSIZ KALAN BÎR ULUSUN.
YAŞAM DAMARLARINDAN BİRİ 
KOPMUŞ DEMEKTİR»

ATATÜRK

Yer yüzünde insan belirdiğinde sanat 
doğmuştur. İlk insan, sürekli arayışlar için
de sanatla yüz yüze gelmiş, yapabilme, ya
ratma coşkusuyla sanatsal yaratma ar nı 
suıou.-muştu'. İlk insan sanat yaparken, ic 
güdüleriyle yaratmayı önlerde tutmuştur. 
Yaratmayı diyorum; sanatta yaratma imgeyi 
benzetmeme olarak alır; sanatçının coşkulu 
dünyasını dışa vurma olarak nitelersek, ya
ratma sözcüğüne ac:khk getirmiş oluruz. 
Sonatın her türünde, yeniden bulma, yarat
ma» dahası izleyiciyi etkileyen uzun soluklu 

^mesajlar sunma, sanatçının özünde vardır. 
Bugün mağara resimlerine baktığımızda, 
mağara insanının milyonlarca yıl öncesi me 
jtntn yeniliğinden, diriliğinden, bir şey yitir 
meden bize ulaştığını görüyoruz. Dahası, 
ilk çağlar Lisanının doğayı algılayışı da, 
mağcrc resimlerinde tazeliğini koruyor. Bu 
günkü sanctda, gelecek kuşaklara bir şey
ler bırakırken, yılların yıpratılmasına göğüs 
gererek güncelliğini korusun; mesajı eski
mesin.

Güzel sanatlar kavramı içinde oluşan- 
ı gelişen her sanat dalı, bu dallarda çalışan- 
I farın baş amaçlan iyiyi, doğruyu, güzeli iz

leyiciye sunmaktır. Bu sunuşun özünde dü
zen, coşku, yaratma vardır. Örneğin; halk 
danslarımızı alalım. Ege’nin Zeybeklerini, 
Silifkenin Keklik’îni, Doğu Anadolu’nun Bar- 
fannı izlerken, duyularımız, coşkulanınız 
çeşitli çiçeklerden bai alırcasına değişken 
almaz mı? Halk danslanmızdaki ritim, de
ririm, izfryenlere iletilen mesaj bir iki da
kikaca her şeyi verirken; izleyenlerde sa
natsal hava içinde güzellik duyusunu tat
mış olurlar. Hele Karadenizin horonları; in
sana güçlü bir dinamizmi ulaştırırken, Ka
radeniz'in sert havasını da getirirler. Tüm 

| halk danslarımızı izlerken Anadolu foiklo- 
1 runun ne denli zengin olduğunu bir daha 
■ afgılanz. Ya, yöre oyuncularının seyrine do 
I yum olmayan giysilerine ne denir?

Her bölgenin oyunları, izleyicide coşku 

yaratırken, yöresel giysiler de gözleri bir 
sanat şöleninden yoksun mu koyacaklar? 
Oyunlar izlenirken, gözler de giysilerin, ço
ğu sanat yapıtlarına taş çıkartan işlemele
rine takılmıyacak mı? Yüz yıllar ötesinden 
aktarılarak gelen; gözlerimize renkleriyle, 
çizgisel devinimleriyle seslenen bu alınteri 
işlemeler, oyunların ritmiyle coşarlar; izli- 
yenleri de coşkuya boğarlar. Her halk dan
sımız, giysilerle, işlemelerle birer mesaj ge
tirirler yörelerinden; geçmişlerden günümü
ze ulaşan bir mesaj. Davulun her vuruşu, 
zurnanın coşturan havasına denk düşmesin 
olur mu? Ya kemençenin tiz, dokunaklı kı
pır - kıpır havası? Ulusu ulus yapan, biribi- 
rine kaynaştıran oyunlarımız, ulusal çalgı
lınınız, kültürümüz değil mi?

Türk Ulusu’nun doğasında var olan sa
nata değilim, kuşkusuz toplum olarak çok 
sanatçı çıkarmamızı gerektirmez mi? Ama, 
sanatçılarımız varlıklarını kendi çabalarıyie 
kanıtlamakta başbaşa kalmışlardır. Güzel 
sanattan toplumun büyük kesimi bugünde 
benimseyememiştir. Devlet uzun yıllar, sa
natçılarımızı kendi başlarına bırakmış; ya
pıtlarını satın alarak elini uzatmamıştır. Son 
zamanlarda, ressam, heykeltıraş, müzisyen, 
mimarlarımıza el Uzanır Olmuş; Atatürk’ün 
Doğumunun Yüzüncü Doğum Yılında yapıt
tan değerlendirilmiş, iş verilmiştir. Ulusal 
kültürümüze damgasını vuracak; kültürü
müzü dış dünyada daha güçlü tanıtacak 
sanat elçilerimize gereksinim vardır. Gör
sel sanatlar sanatçılarının yanında işitsel 
sanatlar, yazın sanat dallarında ürün veren 
romancı öykücülerimizin de unutulmaması, 
ozanlarımıza el uzatılması kaçınılmaz bir 
gerçektir. İnsanın düşün gelişimi, bakarak - 
görerek, okuyarak ölacağından;her daldaki 
gerçek sanatçıları ulus olarak, devlet ola
rak desteklemek, ulusal bir görev değil mi
dir? Çünkü, toplumdaki bilgi - kültür biri
kimi daha çağdaş olma çizgisine yaklaştı
racaktır ulusumuzu.

Her ileri atılım, bu atılımdan kazanım
lar, insanımızın kafa yapısını değiştirirken; 
bilisizlikten de kurtaracaktır. Türk insanını, 
çağdaş dünyanın gerisinde düşünemeyiz.

JPO1R SPOR SPOR SFOR
A. Mete Erdemer

K. Kumla Spor 1
İlçemiz 3. Amatör Kümede bu hafta 

4 karşılaşma vardı. Cumartesi güaü, ge
çen haftanın galip takımı K. Kumla kar 
şılaşmanıa ilk golünü atmasına rağmen 
İznik Boyalıca’nın 2 golüne engel olama 
dil ar. K. Kumla olumlu vs iyi niyetli 
futbol oynuyor, fakat sonuca gidecek ele 
manı olmadığı için K. Kumla har geçen 
hafta olumlu futbol sergiliyor. Karşılaş
manın gollerini K. Kumlaspor’dan 30. 
dakikada Koray, İznik Boyalıca Gençlik

Umurspor 10 İznik Kalespor 0
HAFTANIN 2. MAÇINDA ; Umur 

spor komşu ilçe İznik’in yeni olmasını 
rağmen Centilmen ve efendiliği ile tüm 
ilçe sporseverinin beğenisi ve takdirini 
toplayan Kelespor’a tam 10 gol attı. Gü 
zel hava, güzel futbol ve birbirinden gü 
zel tam 10 gol seyretti sporseverler.

Umurspor olumlu, bilgili ve şahane 
oyunu ile tam not alırken, konuk takım 
Kalespor’da açık farklı yenilgiye rağmen 
centilmen ve efendiliğinden hiç birşey 
kaybetmedi ve futbolun 90 dakika oldu
ğunu bilerek son dakikaya ka
dar mücadeleyi bırakmadı. İsmail, Ah
met, Yusuf ve Tuncay'lı Umurspor ekip 
Umurspor ekip olarak çok büyüktür, bu 
nu dün kanıtladı. Maçın gollerini Nuret 
tin 20 55, 56. dakikada penaltıdan ve 
75. dakikada firikikten, İsmail 43. daki 
kada firikik ve 88. dakikada, 5, 60, ve 
77. dakikalarda Yavuz, 41. dakikada pe

Menkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 981/151 T.
Bir borçlan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa 

çıkarılmıştır.
Birinci artırma 2/7/1981 günü saat 16.45-17.eo de Gemlik Gazhane Caddesi No : 

35/A da yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75'lne istekli bulunmadığı 3/7/981 takdirde 
günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak on çok fiat verene satılacağı ve satış şartnamenin 

icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin iste
yene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla 
icra memurluğuna başvurmaları İlân olunur.

NOT : İhaleye İştirak edeceklerden muhammen kıymetin % 10 u nisbotindo temine! 
alınacaktır.

Muhammen kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve önemli nitelikleri
Ura Krş.

400.000 00 1 Böwe marka 25 kiloluk Alman malı Komplo fa
al 220 vatlık 40 amperlik SB 2996/A-B-B-P-O 
(52) nolu kuru temizleme makinası

İznik Boyalıca 2
ten 55 ve 85. dakikalarda Kadir attı.

Takımlar sahaya Şemsettin Topçu, 
Sedat Yasin Güneş ve Ekrem Yentürk 
hakem üçlüsünün ardında şöyle dirildi
ler.

KUMLASPOB s Nuri, Fahri, Özkan 
Ozcan, Gölek, Şevki, Haşan, Erman, Ah 
met. Koray, Ali

BOYALICA G. : Ahmet, Seyfollah, 
Ali I, Yalçın. Ali II, Rıdvan, Bünyasaîn 
Ender, Yahya, Ahmet, Kadir 

b altıdan Haşan attı. Umurspor’un 10-9 
galip geldiği bu maçı Bilgin İnce, Sedat 
Yasin Güneş ve Ekrem Yentürk hakem 
üçlüsü yönetti.

Pazar günü sahamızda 2 karşılaşma 
vardı. İlk karşılaşma K. Kumla ile tanık 
Kalespor arasında oynandı.

İznik Kalespor'un 4-0 yesgisiyls ao 
nuçlanan bu karşılaşmanın gollerini 19 
ve 55. dakikalarda Nurettin, 14 ve 20. 
dakikalarda ise B. Mehmet attılar.

Bu karşılaşmayı ise Kadir Tecimoğ- 
lu, Mahmut Gandaş ve Metin Burhan ha 
kem üçlüsü yönetti.

Günün ikinci karşılaşmasında Sümer 
spor, Boyalıca Gençlik ila 0-0 berabere 
kaldı,

72 Nolu Gemlik Zeytin T.S. Kooperatifi Müdürlüğünden
6 Haziran 1981 tarihli Gemlik Gazetasi ile İlan edilmiş olan Kooperatifimizin 

9 9 980 işyılma alt Normal Genel Kurul toplantısı gündemine aşağıdaki maddenin 
eklenmiş olduğu ilan olunur.

GÜNDEM
8K : 14 - Ortaklar arasından 3 kşilik Hakem Kurulu seçilmesi.

İlkokulu Bitirme
mız bilgilere göre ilkoku
lu dışarıdan bitirmek iste
yen adayların 18 Haziran 
gönü çalışma saati sonu
na değin başvuruda bulun 
ması gereklidir.

İlkokulu dışarıdan bi
tirmek İçin sınavlara gir
mek Myenlere Kaymakam 
lık Dilekçesi, 9 fotoğraf, 
İkamet belgesi, nüfus cüz 
dam aslı ve örneği ila baş 
vuruda bulunacaklardır.

Yardımcı Aranıyor
2 yoşmdo ka çorağıma 

bsfcaeafc /e dovamfı şalışa-
Bayası aranıyor.

Mfc ; Tel 84 49 92 lol.

Yapı Kooperatifleri Sorunları
yaptığımız başvurulur so 
nucu 1 Ekim 1980 tari 
hinde kooperatif alanları 
nın İmara açılmasına ka 
rar vermiş, ancak bugüne 
kadar görüş ayrılıkları ne 
denıyle bu karar ve gir) 
çimler olumlu bir sonuca 
vardırılmamıştı. Geçen haf 
ta belediye yetkilileriyle, 
kooperatif yöneticilerinin 
biraraya gelerek Hüküme 
tin toplu konut ve kiragl 
rişimlerinden esinlenerek 
konu bir koz daha ele

alınarak görüşülmüş ve 
souuçta kooperatiflerin a 
razilerininbulunduğu yöre 
nln belediye tarafından I 
yedilikle planlanmasına, 
bu planlama masraflarının 
kooperatifler tarafından kar 
şılanmasına karar verilmiş 
tir Atatürk yılında binler 
ce dar gelirli ailenin yeni 
bir konuta kavuşması umu 
dumuzu taşıyoruz. Sorun
larımızın çözümünde eme* 
ğl geçen tüm İlgililere te
şekkürü borç biliriz.

1 SAATTE 

DAVETİYE

BASILIR.

Korkma evladım, 
kuş çıkacak civciv

çıkacak...

ERKEK BİR KERE SÜNNET
(| I II D ZENCİN ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
V L U İle KARARINIZI SONRA VERİNİZ.
Telefon : 1797
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK
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KÖRFEZ
ERSEN MEFRUŞAT

6 Ay Taksitli Satışlarına Başladı
ZENGİN PERDELİK VE TMLEJFR1UŞA.T 

ÇEŞJİTJDEJRİNffjtZIjE MtZJNdrETlNS’jtZIÎEYİZ.

Teksa Kadifeler
Güneysanayi Kadifeler

Evore ve Dekora Perdelikler
Küpür Tüller

Yaytaş Yaylı Yatakları I0 sene garantili satılır. İtinalı Temiz Perde Dikişi ve Monte İşleri
ERSEN ELPKN Yeni Çarşı No. 39 Telefon : 1553 GEMLİK k 259

«oeooooeooosîoeooseooocossssosooEDEeoeseMasaeesseeeseoeeeeeeoMeeeosisseMesBeeoı 9999999999999999999999999999999999999u

SATILIK ARSA
Gemlik Yalova Asfaltında, Yola 

Cepheli İçerisinde Elektrik ve Suyu

Mevcut Olan 3700 m2 Arsa

Satılıktır.

Müracaat Tel .* 2556 GEMLİK

RIHTIM RESTAURANT
FELEK USTADAN

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

Başladığından Onur Duyar.

Tel : 2822 
Rıhtım Restaurant İskele Meydanı GEMLİK

SATILIK DAİRE
Balıkpazannda 

147 m2 Daire

Satılıktır.

Müracaat
Tel : 1 228 Gemlik

S BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. i 
Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN |

Fabrikamız Gemlik’de Minübüs-Otobüs Yazıhaneleri Mevkiinde İhtiyaç ffl 
İ Sahiplerine Yeterli Miktarda Çimento Temin Etmek Maksadı İle Bir Satış 

Mağazası Açmış Bulunmaktadır.
Mağazamızda Bir Torba Çimentonun Perakende Satış Fiatı:

i 260." TL. DIR. |

İBûtûn Gemliklilerin Bilgilerine Sunulur.
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. B

HB BB BBHBB BR »fi 988080

S.S. BAĞ-KUR SİGORTALILARI 
GEMLİK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP.

İLÂN

1 - Sanayi Sitemizin yapımına en kıta zamanla 
başlanacaktır. Ancak elimizde şu anda boş bir 
miktar arsamız bulunmaktadır. Bu cümleden 
olarak Kooperatifimize yeni üye kaydı yapılacak 1 
tır.

Bu nedenle konumuzla ilgilenenlerin Koo
peratifimiz Başkanlığının bulunduğu aşağıdaki I 
adrese başvurmaları.

2 * Sanayi sitemizin yapımı için bir taşorana İhtı- 1 
yaç bulunmaktadır.

İlgilenenlerin aşağıdaki açık adrese başvur I 
maları ilân olunur. Yön. Kur. Bşk.

Ali Sönmez

Adres : Oamaniye Mah. Pazar Cd. No. 4 GEMLİK

TEFEKKÜR
Oğlumun hastalığında ilk ve kati 

telhisi koyan, yakın alaka ve yardımla 
n ile tedavi eden aile Doktorumuz ;

Dahiliye Mütehaemeı 
M. CAHİT YORULMAZ A

Tefekkür etmeyi borç bilirim.
İbrahim Seç

SATILIK ARSALAR
ÇUKURBAHÇEDE (LİSE ALTI) İMAR 

DURUMLU ÇEŞİTLİ BÜYÜKLÜKTE 

ARSALAR SATILIKTIR.

/Hlrcc««« : Tel > Gemlik IÎ97 Berae IM71

SATILIK KAMYONET
JEEP MARKA KASASI SAÇ KAPLI 

1 TONLUK KAMYONET SATILIKTIR

Müracaat : Kafoğlu Sabun Fabrikası temlik 
TLF. : 1013 - 1852

GEMLİK KÖRFEZİ OKUYUNUZ» 
OKUTUNUZ.
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HAFTALIK SİYASI GAZETE

YIL : 8 W AYI : 400 S00 KURUŞ 16 HAZİRAN 1981 SALI

Türkiye'nin Sanayileşmesi Konulu Konferansta Konuşan 
Doç. Dr. İsmet Barutçugil 1O. GEMLİK

"Sanayileşme Kaçınılmaz 
Bir Yoldur” dedi
Ulu önder Atatürk’ün 

doğumunun 100. yıldönü
mü nedeniyle oluşturulan 
100. yıl Kutlama Komite
since "Türkiyenin Sanayi
leşmesi ve Bugünkü So
runları” konulu konferans 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Salonunda düzenlendi.

Bursa Üniversitesi İk 
tisadi ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi öğretim görevlisi 
Doç. Dr ismet Barutçugil 
in hazırladığı konuşma bir 
saat sürdü. Doç. Dr. İs
met Barutçugil, yaptığı ko 
nuşmada Cumhuriyet ön
cesi Türkiye’de Sanayi du 
rumu anlattı. Daha sonra 
Atatürk'le birlikte Türklye- 
de geliştirilen Türk sanayi 
İnin İzmir iktisat Kongre
sinde şekillendiğini, ancak 
beliren temel ilkelerin 
1929-30 yıllarında savaş 
koşullan nedeniyle değişik 
liğe uğradığını bildirerek, 
şunları söyledi :

”Izmir İktisat Kongresi, 
Özel teşebbüsü ön plan- 

I da tutulmuştur. Burada 
devlet özendirici ve yol 
göstericidir. Ancak, bu ta 
rihlerde özel sektör kendi 
üzerine düşeni yapmamış 
ve dünya ekonomisinin bu 
nalıma girdiği yıllarda, bu 
boşluğu devlet kendisi 
doldurmuştur. Devletçilik 
girişimleri diye nitelediği- 

I miz kavram, şartların zor
lanmasından doğmuştur. 
Bu dönemde ülkenin sa
nayisinin temeli atılmış 
ve Türk sanayisinin geliş
mesi devletin kurduğu sa
nayi kuruluşlarıyla atılıma 
kavuşmuştur."

11 Gemlik

1 Belediyesi
ı| 10 Ton Daha

Pirinç Dağıttı 
I

Gemlik Belediyesi
Toprak İfabraileri Ofisin 
den getirttiği 10 ton pi- 
rinçi halka ucuz fiatla 

\ ' dağıttı.
Belediye Başkanı Şa-

D 1, 2 de

950 - 60 DÖNEMİ 
Doç. Dr. Barutçugil, 

1950- 60 döneminde yeni 
den İzmir İktisat Kongre
sinde alınan kararlara dö 
nüş yapıldığı, devletçiliğin 
yanında özel sektörün ge 
niş olanaklara kavuşturul
mağa başladığını vurgula 
di, 1961-63 yıllarının plan 
lı dönemin ve karma e 
konomi devrinin başlama 
sı olarak niteliyen konuş
macı, 1968 yılında Türk 
Sanayicisinin yapısal deği 
şime uğradığını belirterek 
şunları söyledi :

Bu dönemde ara 
mallarına Ve yatırım mal
larına yönelinmiş Sanayimiz 
dış pazarları zorlamağa 
başlamıştır. Bu nedenle 
dışa açılış diyebiliriz bu

Türkiyenin Sanayileşmesi ve Sorunları Konulu 
Konferansa işadamları fazla ilgi göstermediler.

Jeolojik Rapor 
Geldi
İller Bankası 
Gemlik İmar 
Planını Çizimini 
Bu Hafta İhaleye 
Çıkarıyor

Uzun yıllardan beri 
bir yılan öyküsüne dönen 
Gemlik’in imar planı çl- 
siminin İller Bankası tara 
fından ihaleye çıkarılacağı 
haberi İlçede sevinçle kar 
çılandı.

Kısır çekişmeler nede 
nlyle bir türlü hazırlatıla- 
mayan ve hazırlanan şok 
tiyle de İmar Iskan Bakan

D. 1. 2’de 

döneme, Türkiyenin sana 
yisi iç açıcıdır, umut ve
ricidir. Toplu iğneyi dışa-
rıdan getirtme dönemi 
çoktan kapanmıştır. Bir
çok ürünle batı ile reka
bet edebilecek duruma ge 
linmiştir."

Doç. Dr. Barutçugil, 
konuşmasının son bölü
münde, gelişen sanayinin 
yanında sorunlarını da ge 
tirdiğini belirtti, ve şöyle 
dedi :

Batının uzun yıllar 
da yaptığını biz kısa bir 
zamana sokmak zorunda 
kaldığımız için sorunlar 
değişgen olarak ortaya 
çıkmaktadır. Enerji ve or
ganizasyon sorununu, ham 
madde ve enerji, döviz 
dar boğazı, kalite, stan- 

Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı Nedeniyle Açılan

OKUMA YAZMA KURSLARI BİTTİ
Atatürk'ün doğumu

nun 100. yıldönümü nede 
nlyle ilçemizde açılan A 
dershanesi okuma yazma 
bilmiyenlere açılan kurs
larda başarı gösteren kur 
siyerlere belgeleri törenler 
le verildi. Haftanın İlk tö 
reni 11 Eylül İlkokulunda

dartı sorunları, Filinsman 
sorunu, pazarlama sorunu 
insan gücü sorunu, sen
dikal rekabet, çevre kirlen 
meal sorunları. Bunun ya 
mnda hızlı kentleşme, ge 
cekondulaşma, alt yapı, 
yol, sosyal dengesizlikler 
ortaya çıkabilir. Ama sa
nayileşme kaçınılmaz bir 
yoldur. Türkiye'de sanayi 
sorunları büyüktür ama a 
şılmaz değildir. Tecrübe 
sonucu bu sorunlar aşıla 
çaktır."

Ticaret Odası Salonunda 
t yapılan konferansta konuşan 

Doç. Dr. Barutçugil*' Türkiye 
s deki sanayi sorunları büyüktür 

ancak aşılmaz değildir” dedi.

yapıldı. İlçenin en kalaba 
lık kurslarında 95 kursi
yer başarı belgelerini ilçe 
Milli Eğitim Müdürü Yıl
dız Şiretoğlu ve İlçe Jan
darma Komutanı Yzb. Cen 
giz Çelikbllek’ten aldılar. 
Atatürk İlkokulunda ve 
Şükrü Şenol ilkokulların

FESTİVALİ 2-3
TEMMUZ GÜNLERİ
YAPILACAK
10. Gemlik Festifali 

bu yıl 2-3 Temmuz günle
ri yapılacak.

Gemlik Turizm ve Ta
nıtma Derneği Başkanı Mu
harrem Atasoy, gazetemi
ze yaptığı açıklamada 10. 
Gemlik Festifalinin tarih
lerinin ramazan nedeniyle 
değiştirildiğini ve Buraa 
Festivalinde sonraya alın
dığını bildirdi. Bu yıl da 
yerli ve yabancı felklör e- 
kiplerlnin temlik Festivaline 
renk katacağını söyleyen 
Atasoy şöyle konuştu :

" - Festivalin tüm ha 
zıtlıklarını bitirdik, Ekiplerin 
durumları bu hafta içinde 
belli olacaktır. Ancak öç 
yabancı ekibin gelmesi kuv 
veıli bir ihtimaldir. Göste 
riler halka açık, ücretsiz ola 
çaktır. Bunun yanında Li 
senin kültür gösterileri ve 
Gemlik'in turizm güzellikle 
rini yansıtan ödüllü fctoğ 
raf yarışması bu yıl yine 
düzenlenmiştir Ayrıca genç

da düzenlenen törenlerden 
sonra dün de 27 Mayıs 
İlkokulunda başarılı kursi
yerlere belgeleri verildi.

Kursları bitirenler bu 
ay yapılacak İlkokulu dı
şarıdan bitirme sınavları
na katılabilecekler.

Ier için bir futbol umuve 
sı düzenlemiş bulunuyoruz 

özel ölerek heurletuğı 
mız 5 ton Festival Sigara® 
satışa sunulmuştur.

Gemlik Su 
Sporları Okulu ve 
Yelken Kursu 
Açılıyor

Bursa Beden Terbiye 
si Bölge Müdürlüğünce 
Gemlik Kayıkhane Tesisle 
rinde Su Sporlan Okulu 
ve Yelken kursları açılacak

Bursa Beden Terbiye 
si Bölge Müdürlüğünden 
aldığımız bilgilere göre 
yalnız Gemlik'ti çocukların 
yararlanacağı okul ve kire 
lara kayıtlar. Kayıkhane 
Tesisi erinde 30 Hezkee 
1981 gününe değin yapı
lacaktır.

30 Haziran günü 16 
er günlük devreler halin
de başhyacak olan Su 
Sporlan Okuluna ve Yel
ken Kursuna Gemlikli 1969 
70 ve 71 doğumlu çocuk 
lar dinecekler.

Denizyollarının
Yeni Hizmeti

Gemlik İstanbul 
Feribot Seferleri 
Başlıyor

Yaz» sayfa 2’de

Gemlik Lisesinden 
31 Öğrenci 
Üniversite Birinci 
Basamak 
Sınavlarını Kazandı

Yen» em-fe 2’de
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KÖŞEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

KAHVE SOHBETİ
Yıllardır dostluğumuz var Floran Tevfik’le. Gerçi 

ona «Ftoran> takma-adını son birkaç aydan bu yana 
verdiler. Sanırım, anlamışsınızdır, neden Floran Tevfik 
denildiğini.. Hazret bir gülmeye görsün, güller açılıyor 
yüzünde sanki. O inci gibi (!) dişlerinin seyrine do
yum olmuyor..

İşte bu Floran Tevfik, aynı zamanda «feylesof» 
adamdır da.. Konuştukça, birbiri ardından hikmet yu
murtlar. Ne zaman şaka etmektedir, ne zaman ciddidir 
kolay anhyamazsınız. Bozan öyle yakası açılmadık öy
küler anlatır ki. önce bir art niyeti olacağını cüşünmek 
sizin, kasıklarınızı tuta tuta gülersiniz. Ama sonra bir
den «Dank!» ediverir kafanıza.. «Yahu durup durur
ken niye anlattı bu öyküyü Floran Tevfik?..» diye dü
şünmeye başlarsınız.

Üstelik dostumuz zeki \e hazır - cevaptır da.. 
ilginç bir sentez yeteneği vardır. O.ıa, birbiriyle ilin- 
tısiz gibi görünen üç şey verin malzeme olarak: Örne
ğin bîr kadın, bîr erkek ve bîr bardak da buzlu su.. 
O. hemen sentezini yapar. Erkek, kadın ve buzlu su
yu güncel bîr konunun içine yerleştirerek, başlar size 
bîr öykü anlatmaya..

Geçenlerde Demirci Köy’Iü Kâmil Aga’nın kah
vesinde oturmuş bulüm oynuyorlardı: Floran Tevfik, 
Fanti Hulusi, İngiliz Kemal ve Kuru Kadri.. Dördü de 
eski kuiağt kesiklerdendir onların. Ama Floran Tevfik'e 
göre. Fanti Hulusi «saf siyasetçi» dîr. Onun için, Mev- 
lid nâzımı Süleyman Çelebi'nin «İndiler gökten melek
ler saaf saaf» dizesini ters-yüz ederek, İndi köyden 
kim Hulusi saf saf» deyiverir.

Hepsi de, bîr zomanlann hızlı politikacıları ol
duklarına inandıklarından, şimdilerde, siyaset yapma
ma kuralına uymakta hayli zorluk çekerler. Arada ağız 
tanrıdan kaçınverirler politik -birkaç sözcük, hemen ge
ri alırlar.

O yüzden de bulüm’e vermişlerdir kendilerini. 
Onlara sorarsanız, bulüm siyasetin pan-zehiridir..

Neyse, yanlarına yaklaşıp dikildim ben de, ortaya 
bir «Merhaba!» sarkıttım.

«Eyvallah, dedi Floran Tevfik. Balaban Ağa se
çimine hoş geldin!»

«Balaban Ağa», biliyorsunuz Musahipzade Ce
lalin TV'de de oynanan ünlü güldürüsünün adı. Bizim
kiler, boş oturup ucundan, kenarından politika yapa
caklarına, hergün toplanmaktadırlar Kamilin kahve
sinde, bulüm partileri düzenlemektedirler. Kaybeden, 
hem Balaban Ağa seçilmiş olur, hem de çay parala
rını öder.

Neden Balaban Ağa seçimidir, bilemem!
Ama bilirim ki her partinin sonunda, hep Fanti 

Hulusi Balaban Ağa seçilir; çay paralarını o öder. Ulu
orta da kızar, küfreder. Sırf onu kızdırmak, ağız dolu
su küfrettirmek için neler yapmazlar ötekiler, bir gör
seniz..

Bugün de onda bırakacaklar besbelli.. Nitekim 
İngiliz Kemal, Fanti Hulûsi’nin dikkatini dağıtmak için:

«Bu oyunda Balaban Ağa değil. Sikke Tebdili 
seçilecek..»

Pirinç Dağıtımı
hobottin Cantay, konuyla 
ilgili olarak yaptığı açık
lamada, ramazan ayının 
yaklaşması nedeniyle TMO 
den belediyelere ayrılan 
tahsis pirinçten getirtile
rek dağıtımın yapıldığını 
söyledi. Belediye Başkanı 
şöyle kouuştu.

" • Bir süre önce 
yine belediyemiz tarafın
dan TMO den getirtilerek 
üçer kg.lık paketler ha
linde dağıtılan pirinçler
den ikinci kez yine ^ge
tirttik. Kilogramını 71,60 
liradan halka dağıttık Ra 
mazan ayının yaklaşması 
nedeniyle halkın sofrasına 
bir nebze olsun ucuzlata 
bilirsek mutlu olacağız. ’’

İmar Planı
İhaleye Çıkıyor 
lığından onay görmiyen 
Gemlik İmar Planı çizimi 
son olarak Jeolojik rapo
run sunuluşu, DSİ nin ve 
Karayolları raporlarının ta 
mamlanmasıyla Bakanlık 
tan İller Bankasına ihale 
için gönderilmiştir. Yetki 
İtlerden öğrenildiğine gö
re Gemlik İmar Planı çi
zimi bu hafta resmi gaze
tede ihale edilerek engeç 
iki yıl içinde hazırlatacak 
ve bu süre sonunda ilçe 
yeni planına kavuşacaktır.

Beledlye’ye bir örne
ği gönderilen jeolejik ra
porda iskana açılacak sa
haların Kumla yolu güzer
gahında 100 ve 200 met 
relik bir alan ile kasaba
nın güneyinde Aydınlar 
Çiftliğinin alt kısımlarına 
kadar uzanan bir şerit ön 
görülmektedir. Ova kısmı 
ise genellikle imar alanı 
dışında bırakılmaktadır.

GEMLİK LİSESİNDEN 31 ÖĞRENCİ 
ÜNİVERSİTE BİRİNCİ BASAMAK
SINAVLARINI KAZAN DL.

Gemlik Lisesinden 
1980-81 öğretim yılında 
üniversite sınavlarına katı
lan öğrencilerden 31 kişi

nin birinci basamak sınav 
lan kazandığı açıklandı. 

Lise Müdürlüğünden

alınan bilgiye göre şu öğ 
rencıter ÜSS 1, basamak 
sınavlarını kazanmışlardır.

Gökhan Taylan 
Tayfun Büke 
Hakan Şimşek 
Oğuz Yıldırım 
Güngör Çankırılı 
Ayten Ayhan 
Bahire Üzük 
Nuriye Dinçeli 
Şükran Başaran 
Dilek Dil?k

Hülya Dağ 
Nuri Acı 
Seyfettin Akdemir 
Filiz Şanlı 
Mustafa Gürbüz 
Emel Işıklı 
Ümit Güner 
Aynur Ttşkan 
Sun ıy Sezer 
Işın Erdem ■

Mete Sergin 
Cengiz Özcan 
Celal Ünal 
Fehmi Kınay 
Adnan Uygun 
Aydın Alp 
Saim Kuş 
Cengiz Akay 
Ayşe Eker 
Gûlhan Temur 
Arzu Koksal

ÖZKAYA OTOBÜS İŞLETMESİ 
DOĞAN KÖRFEZ Otobüsleriyle 16 Haziran 1981 
Tarihinden itibaren Her Sabah 08.45 ve Akşam 
21. 45 de Direk Eskişehir - Ankara Seferlerine 

Başladığını Duyurur.

Tel : 1212 Minübüs Garajı İçi Gemlik

İNŞAATÇILARA DUYURU
BURSA ALÇI FABRİKASI Gemlik Bayi’i Hizmetinizde

MURAT TİCARET

Tel : 2449 Gazhane Cad- No. 7 Gemlik

Fanti Hulusi, gözlüklerinin üstünden bana ba
karak: «O da ne ki?» diye sordu. Ama bu bir anlık 
gafleti. Horan Tevfik’le Kuru Kadri’nin kâğıt değiştir
melerine, Ingiliz Kemalin de elindeki papazi yerdeki 
ikili’yle becayiş ettirmesine yetti de arttı bile..

Ben güldüm. Fanti Hulusi kuşkulu: «N'oldu yine?» 
«Hiç!» dediler hep bir ağızdan..
Az sonra Kuru Kadri oyunu bitirdi. Fanti Hu

lusi, kuşkuyla kâğıtlannı kontrol etmeye koyuldu onun. 
Oysa o arada Floran Tevfik, Fanti Hulusi'nin sayı ha
nesinde onlar basamağına bir (3) ekleyivermişti bile.

Nitekim parti. Fanti Hulusi'de kaldı. Garson ço
cuğu çağınp hesap istediler. Onaltı çay olmuş, benim
kiyle birlikte onyedi..

Fanti Hulusi, açıklarını yakalayamamıştı hiç. O 
yüzden garson çocuktan çıkarmaya kalkıştı hıncını: 
«Çay kaç para?»

«On lira amca.»
«Ulan hergün mü zam yapıyorsunuz be?..» 
Floran Tevfik, elini usulca Fanti Hulusi’nin om-

zuna koyup: «Şişşşt!» dedi.
«Ne şlşşşt'i be?»
«Zam yok Hulusi Aga...»
«Doğru ya! Zam yok, konut yapım parası topla

nıyor...»
«Yapma Hulusi Aga!»
«Ne yapması be?»
«Hulusi Aga, bir destede kaç kâğıt var?»
«Elli iki.,»
«Eeee?..» z
«Ne demek, eee?„»
İngiliz Kemal: «İndiler gökten melekler saaf saaf..
Floran Tevfik: «İndi köyden kim Hulûsi saf saf,.» 
«Başlarım ha Tevfik!»
Baktım, tartışma uzayacak. İyisi mi ben yer 

değiştireyim, dedim; kalktım. Fanti Hulusi kolumdan 
yokalıyarak: «Ne demek bu, bir destede elli iki kâğıt 
var, allosen?»

Floran Tevfik: «Elli iki,.» diye yineledi.
* Ben: «Bitmem!» dedim, «Belki de elli İki kâğıtla, 

«Di iki oyun oynanır diyordur,,»
Fanti Hulusi hışım gibi kalktı, «Allaha ısmarla

dık*» demeden yürüdü gitti, Ötekiler, yerlere yatarak 
aöfmeye başfadıfar.

Niye güldüklerini anlayamadım bir türlü,.
Sîz anlodtmz mı dostlan rn' ........ ...... .......

FERİBOT SEFERLERİ BAŞLIYOR
Deniz Yolları T.A-Ş. 

Gemlik İstanbul arasında 
direk feribot seferlerini baş 
(atıyor.

Deniz Yolları Gemlik 
Acentası Emin Dinçer’den 
aldığımız bilgilere göre 19 
Haziran 1981 Cuma günü 
ilçemize sezonun ilk feri
botu gelecektir. İstanbul'

dan saat 9.oo da Sirkeci 
İskelesinden hareket ede
cek olan Feribot saat 12. 
de Gemlik'te olacaktır. Ay 
nı gün 18.oo de Gemlik’ 
ten İstanbul’a gidecek ve 
saat 21.oo de Sirkeci iske 
leşine varacaktır.

Acenta Emin Dinçer, 
her türlü kamyon, kamyo

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Resmi İlânlar tek sütun santimi 120 TL. 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 60 TL. 
Kayıp İlânları 250 TL
Teyekkür ve Doğum Hanları cm. 30 TL 
Kongre İlânları 1000 TL.
Koop. Kongre İlanları 1000 TL.
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 150 TL
Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmana geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar _

net, taksi, minibüs ve oto 
nun ucuz olarak İstanbul 
a gidişi için feribot sefer
lerinin tercih edilmesinin 
daha ekonomik olacağını 
söyledi.

Yolcu 200 TL., Kam 
yon 2 bin, 3 bin, 4 bin, 
taksi 900 TL, şoförler pa 
rasızdır.

KAYIP

Biga Nüfus memur 
luğundan aldığım 
Nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Mehmet Canakay

PARS TUĞLA 
KİREMİT BAYİLİĞİ

Gemlik Pars Kiremit Bayiliği 

8.5 hık ve 10.5 hık tuğlalarımız 
inşaata teslim edilir.

İBRAHİM ONSEKİZ

Tel : 2176
Hisar Mah. Tersane Mevkii 
(Karadeniz Kum Çakıl Deposu Yanı) 

raRfuıı Uc
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SPOR SPOK S 1*0R SFOR
A. Mete Erdemer

Söz: Kurtuluş Kavgamızdan açıldı- 
ğmda, Mustafa Kemal’i anmamı; olamaz
sınız. Batı Cephesi Komutanı İsmet Pa
şayı, O kavgiuın dışında göremezsiniz. 
Mareşal rütbesine erişeu Fevzi Çakmak 
ten. söz açmamanız olanaksız. Kazım 
Karabekit Paşayı karanlık bir köşeye 
oturtmamanız Kavga’nın akışını bozar. 
Mustafa Kemal Paşa nın yürüttüğü Kur
tuluş Ksvgası'na başta Saray- olmak üze
re binlerinin olumsuz tavırlarını görme
den, işin özüne varamazsınız. Bu kavga
da, ut, olumsuz görüşleri gözardı ede
mezsiniz. İstanbul Hükiimeti'nden aşa- 
ğıy» inen merdivenin basamaklarında 
çıkarcılar, yan tutanlar, mandacılık yan
lısı olanlar yerlerini almışlarsa, Lı dav
ranışın nedenini araştırmadan çözüme 
ulaşamazsınız.

Mustafa Kemal, bizlerin tarih ki
taplarından, kolayca okuyuverdiğimiz bir 
kavgayı: tutucusuyla, çıkarcısıyla, Padi
şah Güderiyle de dövüşerek verdi. Uzun 
yıllar özgürlüklere susamış Türk Halkı 
na hakettiği bağımsızlığı, özgürlüğü sun
mak da vardı bu Kavga’nın içinde 
'"Özgürlük vs bağımsızlık benim karak
terimdir/' Diyen Mustafa Kemal'e ters 
düşerdi, özgür olamamak.

Cumhuriyet’e giden yoll-i da engeller 
olacaktı; Cumhuriyeti istemeyenler çıkacaktı 
Çıksındı: ne çıkar? Mustafa Kemal, da
ha Samsun yollarında halkıyla bütünleş, 
iniş; Vatanm-halkmın kurtuluşu yolunda 
üstündeki rütbeleri İstanbul Hükümeti’ 
■ in yüzüne çarpmayı yeğ görmüştür, 
Mustafa Kemal bu Kavga’nın, ezilen, 
sömürülen uluslara da ışık tutacağı bilin
cindeydi de. İnsanlar topluluğundan olu 
şan Türk Ulusu, Dünyadaki onurlu ye
rine oturmak; amaçlarının başında geli 
yordu-

Çıkmazlara giren toplamlara, çıkmaz 
açmazlardan kurtarmak büyük adamların 
işidir. Büyük adam olmanın bir okulu 
yoktur; büyük adamlarda vardır bu özel
lik, bu Varolan, eğitim öğretimle gelişir: 

o insanlarda köklü, sağlam bir yapı 
oluşturur. Şunu da vurgulayalım: Mus
tafa Kemal, Dünya'ya gelmiş olan büyük 
adamların önde gelenidir. Büyük önder 
halkın içinden gelmiş okul sıralarında, 
özgürlükten yoksun bir ortamda yetişmiş 
ama Onda varolan özgürlük aşkı giderek 
büyüyerek, özgürlük Ağacı olmuştur. 
Onun içindir ki; "Basın ulusun ortak 
sesidir.'* diyebilmiştir. Yaşamında Cum
huriyet ilkeleri doğrultusunda demokrat
ça davranmış, halkın içine girmiş; söy
levleriyle halka ışık tutarak; bir halk 
okulu oluşturmuştur.

irinde bulunduğumuz 1981, Atatürk’ 
iiu Yüzüncü Doğum Yıh’nda, bir ulusun 
nasıl var edildiğini çok çok düşünmek: 
Atatürk’ün büyük bir ÖĞRETMEN ol
duğunu bir kez daha görmek, sonuca 
götürür bizi, îğnesinden-îpliğine dışa ba
ğımlı, endüstrisi oluşmamış bir ülkeyi, 
ekonomik yönden kalkındırmak kolay 
olmazdı. Endüstrileşmek yabancı elin
deki demiryollarını, deniz yollarını ele 
almak, kabotai hakkını kullan ma-erkine 
ulaşmak; Cumhuriyet Türkiyesi’nin baş
ta gelen başarıları arasındadır.

Şimdi soralım!
— Neden Atatürk düşmanlığı?
* — Bana bir harf öğretenin kölesi 

olurum. ’’ Diyen İslam büyüklerinin 
söyledikleri bu söze ters düşmüş olmu
yorlar mı, Atatürk’e düşmanlık güdenler? 
Türk Ulusu'nun eu büyük eğitimcisi 
değil midir; Kalpaklı Mustafa Kemal? 
Atatürk düşmanlığı güdenler J.919 yılının 
karanlık günlerinde olsaydılar: görev 
böylelerine düşseydi, ne yaparlardı?

12 Eylül Harekatı’nın özünde Ata- B 
türkçülük olduğu kuşku götürmez. Bugün g 
derlenerek, kırgınlıkları, suçlamaları bı
rakarak bütünleşmemiz zorunludur. Bu- I 
günkü Dünya koşulları da bunu gerek- S 
tiriyor. a

'‘Çünkü Türk Ulusu milli birlik ve | 
beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiş- | 
tir,’’

Kumlaspor 2 Adaietspor 4

Bursa 3. lig amatör kûma maçlarına 
bu hafta da devam edildi. Gemlik sahasın 
da yapılan Kumlaspor - Adaietspor maçını 
Kumlaspor 2-4 kaybetti.

Kumlaspor 1. ve 7. dakikalarda Ahdi
nin ayağından 2 gol kazandı. Ancak bunu 
koruyamadı Adaletsporlu Ahmet, Engin, 
Mehmet (2) in attığı gollerle maç 2-4 bit 
ti.

KUMLASPOR : Şükrü, Özcan, Özkan 
İsmail, Haşan, Şevkullah, İbrahim, Metin, 
Abdi, Ali

O. ADALETSPOR : Emrullah, Arif, Ah 
met, Turgut, İsmail, Recep, Mehmet. En
gin, Ahmet, İbrahim, Zekai

Umurspor Liderliği Garantiledi 

Umurspor 3 Adaietspor O
Gemlik sahasında haftanın 3. karşılaş 

masında lider Umurspor rakibi Orhangazi 
Adaîetspor'u 3-0 yenerek önümüzdeki se
zon 2. amatör liginde oynamayı garantile
di. Umurspor’un göz dolduran oyunu izle
yici!erce beğenildi.

UMURSPOR : Mevlut, Fatih, Halil. 
Yavuz, Hüseyin, Tuncay İsmail, Haşan, 
Yusuf. Ahmet

O. ADALETSPOR : Erhan, Arif, İbra
him, Turgut, Ender, Recep, Mehmet, M us 
tafa, M. Yusuf, Ergin, Ahmet

Takımların haftada iki maç yapmaları 
oyunlardaki kaliteyi etkilediği gözlendi, il
gililerin gözündan kaçan bu duruma gele
cek sezon çare bulmaları gereklidir.

Festival Futbol Turnuvası Başladı
10. Gemlik Turizm Festivali nedeniyle 

Festival Komitesince Futbol turnuvası dü
zenlendi;

Gemlik Festival Komitesi adına konuş 
tuğumuz Turizm ve Tanıtma Derneği Baş
kanı Muharrem Atasoy yaptığı açıklamada 
amaçlarının ilçe sporuna hizmet etmek, 
gençler arasında birlik ve beraberliği spor 
yoluyla pekiştirmek olduğunu söyledi. Ata
soy, maçların centilmence göçmesi için 
her türlü önlemi aldık” dedi.

Haftanın ilk maçları Körfezspor-Demir 
spor, Doğanspor-Yıldızspor arasında oynan 
dı.

S.S. BAĞ-KUR SİGORTALILARI 

GEMLİK TOPLU İŞYERİ YAP! KOOP.

İLÂN
1 - Sanayi Sitemizin yapımına en kısa zamanda 

başlanacaktır. Ancak elimizde şu anda boş bir 
miktar arsamız bulunmaktadır. Bu cümleden 
olarak Kooperatifimize yeni üye kaydı yapılacak 
tır.

Bu nedenle konumuzla ilgilenenlerin Koo
peratifimiz Başkanlığının bulunduğu aşağıdaki 
adrese başvurmaları.

2 • Sanayi sitemizin yapımı için bir taşorana ihti
yaç bulunmaktadır.

ilgilenenlerin aşağıdaki açık adrese başvur 
maları ilân olunur. Yön. Kur. Bşk.

Ali Sönmez

Adres : Osmaniye Mah. Pazar Cd. No. 4 GEMLÎK

Sümerspor 4 Gedelekspor 1

Haftanın ikinci karşılaşması Sümerspor 
ile Gedelekspor arasında yapıldı. Sümer
spor zayıf rakibini Bilal (3), Melih’in gol
leriyle 4-1 yendiler Gedelekspor'un tek 
golünü Hamza attı. Oyunda Sümersporlu 
Kemal ile Gedeleksporlu Mehmet kırmızı 
kart görerek oyun dışı kaldılar.

SATILIK

KAMYONET

JEEP MARKA 
KASASI SAÇ KAPLI

1 TONLUK 
KAMYONET 

SATILIKTIR.

Müracaat : Kafoğlu Sabun 
Fabrikası Gemlik TLF. : 1013 

- 1852

1 SAATTE

DAVETİYE

BASILIR»

Korkma evladım, 
kaş çıkacak civciv

çıkacak...

ERKEK BİR KERE SÜNNET
D I II R ZENCİN ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
“ » U "• KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

Telefon : 1797
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK

İLÂN
GEMLİK BELEDİYE BŞK.LIĞINDAN

1- Kasabamız dahilinde bozuk ve düzensiz yapıl 
mış yolların onarımi, ile yeni yapılacak adi kaldırım 
işleri şartnameleri gereğince 2490 sayılı yasa hüküm
leri dahilinde kapalı zarf eksiltme sureti ile ihaleye çı 
katılmıştır.

2- Keşif bedeli 4,272,276 40.- lira olup geçici te 
mlnatı 141,816,29.- liradır.

3- İhalesi 24 Haziran 1981 Çarşamba günü saat 
15. de belediyede yapılacaktır.

4- İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden en 
az üç gün evvelinden yapı tesis ve onarım işleri ihalesi 

ne katılan yönetmenliği hükümleri iç nde hazırlayacak 
lan belgeleri dilekçelerine ekleyerek iştirak belgeleri 
almaları gerekmektedir.

5- İhale dosyası mesai saatleri dahilinde fen işle 
rinde görülebilir.

6- İhaleye iştirak edeceklerin 2490 saytlı yasa 
hükümleri İçinde belirtilen belgeler ile birlikte hazırla 
yacaklerı teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat 
önce Belediye Başkanlığına vermeleri gereklidir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz Keyfiyet i- 
lan olunur.

İSİM TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliğinin 12/6/1981 ta
rih, 1981/207 Esas ve 1981/ 
293 Karar sayısıyla Kadri 
olan ismim KADİR olarak 
düzeltilir.

Kadir ASLAN

Körfez Matbaası 
davetiyede öncü 

bol çeşit ve kalite 
gününde teslim 

uğrayın görüşelim 
kararınızı sonra 

veriniz.



SORUMLU MODOR 
KADRİ GÜLIR

SAHİBİ
HÜSEYİN - KADRİ BÖLER

gemLik

KÖRFEZ
YSnatfm Ytrl : Şirin FomIi

Dfcfi v« B«ak« Körfez Bmsımevl

16 Haziran 1081 Salı

» ®İ IH BH SS SS SN

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 
Genel Müdürlüğünden

Fabrikamız Ûemlik’de Minübüs Otobüs Yazıhaneleri Mevkiinde İhtiyaç Sahiplerine Yeterli 
Miktarda Çimento Temin Etmek Maksadı ile Bir Satış Mağazası Açmış Bulunmaktadır.

Mağazamızda Bir Torba Çimentonun Perakende Satış Fiatı :

260 TL. DIR.
Bütün Gemlik’lilerin Bilgilerine Sunulur. bursa çimento fabrİkasi a ş.

SBSi^ Hl DSİ NS»

RIHTIM RESTAURANT
FELEK USTADAN

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

Başladığından Onur Duyar.
Tel : 2822 

Rıhtım Restaurant İskele Meydanı GEMLİK

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 BAŞLADIĞIMI 
‘ SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaz

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.

SATILIK DAİRE
Balıkpazarında 

147 m2 Daire

Satılıktır.

Müracaat
Tel : 1 228 Gemlik

| ERSEN MEFRUŞAT
MK ■ ■■ ■ A ■ ■ ____________________ M._| 6 Ay Taksitli Satışlarına Başladı

ZENGİN PERDELİK VE TM1ETFRITŞA.T 
HİZMETİNİZDEYİZ.

Teksa Kadifeler |
I Güney sanayi Kadifeler |
I Evore ve Dekora Perdelikler !
|Küpür Tüller |

Yaytaş Yaylı Yatakları 10 sene garantili satılır. İtinalı Temiz Perde Dikişi ve Monte İşleri
ERSEN ELPKN Yeni Çarşı No. 39 Telefon ; 1553___________________ GEMLİK ıc zm

Sağa Sola Bakma Amca

Sünnet Davetiye Çeşitlerini c~F,zla A,nra
Vücudumdan Kapan Parçayı

Görmeden Karar Vermeyin. Hhra“ sak«« Katm. Ama
GEMLİK KÖRFEZ BASIMEVİ
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave- 
iye Çeşitlerimizi Gördünüz mü ?

Gezin Görün Bizde daha 
Ucuz

1 Ssaöe Davetiyeniz Hazır. 
Gemlik KÖRFEZ Basımevi 
Ali Şirin Pasajı Tif. 1797 GEMLİK

YII» : 8 SAYI t 410 500 KURUŞ 23 HAZİRAN 1881 SALI

Bidonlara Dökülmeyecek

Kampanyası aslanı
£

Hergün Geliyor
FERİBOT SEFERLERİ BAŞLADI

Belediye Başkanlığın
ca alınan bir kararla, ilçe
de temizlik kampanyası
başlatılmış ve bundan böy 
le çöplerin bidonlara dökül 
meyerek çan sesiyle mahal 
lelerde dolaşan çöp araç 
lanna verileceği bildirilmiş 
tir.

Belediye Başkanı Şa
hadettin Centay, hazırlattı 
ğı bildiriyi önümüzdeki 
günlerde ilçedeki tüm ko
nutlara dağıtarak kampan 

leri bidonların yanlarına 
koyarak pis koku ve sinek 
lerin üremesine neden ol
maktadırlar. Bu nedenle 
İlçe Sağlık Kurulu kapaksız 
olan bu bidonların kaldırıl 
masına karar vermiştir. Yal 
nız römorklar bırakılarak, 
bidonlar yavaş yavaş kal
dırılacaktır.”

Belediye Başkanı da
ha sonra, çevrenin kirlen
memesi ve insan sağlığı— 

nin tehlikeye sokulmaması 
için çöplerinin naylon tor
balar içinde römorklara a- 
tılmâsını veya hergön ka
pılarının önünden çanse- 
si çıkararak geçecek olan 
çöp kamyonlarına verilme 
si gerektiğini belirtti. Ma
nav’ kasap, lokanta, fırın, 
gazino, otel ve apartman 
sahipleri kapılarının önle
rine çöp yazılı gri boyalı 
ve kapaklı çöp kapları bu 

lundurmak zorunda oldu
ğunu da balinan Belediye 
Başkanı, açıkta veya nay 
lon torba içinde çöplerin 
geceden kapı önlerine bi
takılmasının yasak olduğu
nu söyledi

Kurallara uymayanların 
kesin olarak cezalandırıla
cağını belirten Belediye 
Başkanı, Gemliklilerin Be 
tediyeye yardımcı olmala
rını istedi.

Gemlik İstanbul-İstanbul Gemlik arasında her gün 
feribot seferleri başlatıldı.

Denizcilik Bankası T.A.O. tarafından proğramtanan 
ve toplu taşımacılığı amaçlayan feribot seferleri, geçen 
hafta Cuma günden itibaren yapılmağa başlandı.

İlk gün Istanbu.'dan 9 araç 34 yolcuyla gelen Te 
kirdağ feribotunu Belediye Başkam Şebabettin Can- 
tay karşıladı. Cantay, gemi süvarisine Gemlik'tiler adı 
na bir buket çiçek sundu.

Hergün İstanbul’dan saat 9.co da hareket eden 
feribot, saat 13.oo de Gemlik* gelmekte, aynı gün 
saat 18 oo de Gemlik’ten ayrılmaktadır.

Bir yolcunun 350 TL, küçük araçların 900 TL- 
dan, kamyonların ise tonajına göre 1000 île 4000 TL. 
dan taşındığı ilgililerce belirtildi.

Feribot saatlerinin uygunsuzluğu ve bilhassa yelcu 
ücretlerinin pahalılığı nedeniyle ilk günlerde feribota 
beklenen ilgi gösterilmedi. Gemlik Belediyesi Feribot 
saatlerinin değişmesi için Denizyolları Genel Müdürlü 
ğüne yazı yazdı.

yanın başladığım duyura
cağını açıkladı.

Belediye Başkanının 
bildirisinde, Marmaranın 
en güzel bölgesinde bulu 
nan ilçemizin bu yıl turist 
akımma uğrayacağını, tu
ristlerin ise gittikleri yerde 
huzur ile temizlik aradıkla- 

w | nnt bildirerek şunları söy-
I - lec*î ■

Belediyemiz tara- 
• tından şehrin çeşitli yerle

rine konan bidon ve ro- 
' marklara halkımız gereği

gibi itibar etmemekte, çöp

Sadık Kaptan 
Motorunda 10

KAPAKLI
KAPTAN

Önceki yıl 16 Ağus
tos sabahı balık avı dönü
şü " Sadık Kaptan ” ad
lı yük gemisinin arkadan 
Çarptığı '• Taşkesen ” ad-

Yardım Sevenler Derneği Okul 
Birincilerine Ödül Verdi

Gemisinin Devirdiği Taşkesen” Balıkçı
Kişi Ölmüştü

FACİASINA NEDEN OLAN
1 YIL HÜKÜM GİYDİ
lı balıkçı motorunda 10 
balıkçının ölümüne neden 
olan gemi 1. kaptanı Ra- 
sim Hantal, Bursa üçüncü 
Ağır Ceza Mahkemesince 
1 yıl hüküm giyd;.

Armutlu’dan Gemlik’e 
gelirken, Kapaklı Köyü 
Yassı Burun Mevkiinde, 
'* Taşkesen ” adlı balıkçı 
motoruna arkadan vuran

Halk Eğitim
Müdürlüğü Biçki 
Dikiş Kursları 
Sona Erdi

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğüne bağ 
h olarak ilçe merkezinde 
açılan Biçki Dikiş ve El 
Sanatları kursları sona er
di.

150 kursiyerin katıldı 
ğı üçer aylık temel eğitim 
ve pekiştirme kurslarının 
sonunda başarılı öğrencile 
re belgeleri düzenlenen tö 
renle verildi.

Dün saki Kız Meslek 
lisesi binasında yapılan tö 
rene, Bursa Halk Eğitim

D. S. 3 de

'* Sadık Kaptan ” gemi
si, olaydan sonra kaçmış, 
olayda : Su Ürünleri 
Kredi ve Satış Kooperafifl 
eski Başkanı Mehmet 
Taşkesen, Balıkçılar Der
neği Başkanı İbrahim 
Toplu, M. Ali Taşkesen, 
Süleyman Bayrak, Adem 
Dalgıç, Nizamettin Çetin- 
kaya. Varol Maraş, Servet 
Karslıoğlu, Süleyman Gür
el ölmüştü.

önceki yıl 16 Ağustos sabahı “ Taşkesen ” adlı bshkçımotoruna*Sadık Kaptan’' 
gemisi çarpmış ve 10 balıkçının ölümüne neden olmuştu. Kaza ilçeyi mateme boğmuştu.

Olayda Mehmet Taşkesen ve İbrahim Top'u da ölmüştü. (Foto Gemlik Körfez)

Gemlik’i acı mateme 
boğan olayın suçlusu 
jandarmanın izlemesi so
nucu " Sadık Kaptan ” 
gemisi olduğu saptanmış 
ve geminin 1. Kaptanı 
Rasim Hantal tutuklanmış
tı. İki yıldır Bursa üçüncü 
Ağır Ceza Mahkemesinde 
devam eden dava geçen 
hafta sonunda sonuçlandı 
ve Rasim Hantal 1 yıl 
hüküm giydi.

Kazaya neden olan Kap
tan Rasim Hantal 1 yıl 
hüküm giydi.
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KÖŞEMDEN
___ I

Yılmaz , AKKILIÇ

TIKIR MIKIR...

Türkiye ekonomisine yön verenler, işlerin tıkırında 
olduğunu söylüyorlar.

Doğrudur, olabilir de!. Çok genel açıdan bakıldı
ğında. ekonominin gidişinde göre’i istatistikler ve bir 
takım yüzde hesaplarıyla yaklaşıldığında, birşeylerin 
değişmekte olduğundan söz edilebilir. Örneğin, eko
nominin sağlık belirtisi olarak salt «enflasyon hızı» nın 
düşmesini göstermekte direnenler için, Türkiye eko
nomisi düzlüğe çıkmak üzeredir..

Ama ne var ki. halkamızın çoğunluğu yüksek 
ekonomi biliminden, uluslararası para politikalarından 
anlamaz da. «âmai-i erbca» yi çok iyi bilir, yani top
lamayı. çıkarmayı, çarpmayı ve bölmeyi..

Hangi ev kadınına sonarsanız, ekmeğin kilosu
nun kırk lirayı bulmak üzere olduğunu ayaküstü he- 
saplayıverir size. Eti artık dirhemle tarttırdığını, dol
malık pirinçle pilav yapma hünerini nasıl kazandığını, 
çocuklarının giysilerini hengi yöntemle ters-yüz et
mekte olduğunu bir çırpıda anlatıverir de, hayretler 
içinde kalırsınız..

Enflasyon hızı adamakıllı düşürülmüş, bu yıl yüz 
de otuz-kırk dolayında kalacakmış.. Ne demektir yüz 
de yüzde otuz dolayında enflasyon, bir de ona ba
kalım : 1 Ocak 1980de 10C liraya aldığımız bir malı, 
1 Ocak 1981 de yüzde yüzonbeş fazlasıyla 215 liraya 
almakta idiniz. Eğer bu yıl enflasyon oranı yüzde 
otuz dolayında kalacak olursa, 1 Ocak 1982’de, aynı 
malı 279.5 liraya alacaksınız..

Eh. işte böyledir istatistik bilimi ve yüzme hesap- 
Jcn'

Ya peki maaş veya ücret almakta olan bir kişi i- 
serıiz, 1 Ocak 1981’ den bu yana gelirinizdeki artış ne 
oldu, ya da 1 Ocak 1982 sabahı elinize ne kadar para 
geçecek?

İyimser hesapla 1 Ocak 1880, de 100Lira idiyse, 
1 Ocak 1982, de 170 Lira..

Ama onadolu insanı özverilidir. Kendisinden bek
lenenden de fazlasını vermeye hazırdır her zaman. 
Ülkenin geleceğinin aydınlığa çıkması, yıllardır sürüp 
giden ekonomik bunalımların atlatılabilmesi için elin
den geleni esirgemiyecektir .

Tarihsel deneyimi vardır bu konularda. Ulusal 
Bağımsızlık Savaşı’nın en karanlık günlerinden, in- 
nançlan uğruna, kendisinden çoğunu vermekten, yok
luklara ve sıkıntılara katlanmaktan çekinmemiştir.

Özgürlük ve bağımsızlık uğruna..
Ancaaak!...
Halkımız özveriyi bölüşme özgürlüğüne de sahip 

olmak ister. Yeni özgür iradesiyle bölüşmekten ya
nadır yoklukları ve sıkıntıları. Bunda haklıdır da .

Oysa şimdilerde bir kesim, özveriyi yoklukları ve 
sıkıntılan «özgürce bölüşmek» yerine, tümüyle dar 
ve sabit gelirlilerin sırtına yükleme kararlılığı içinde 
görülüyor. Tehlikeli olan da budur!

Uygulanan ekonomik politikanın koşullarına 
uyum sağlayamayan bir kısım küçük ve orta işletme
ler, faliyetlerini durdurmakta veya daha az sayıda iş
çi çalıştırmaya olanak sağlayan iş alanlarına yönel
mektedirler. Haklıdırlar da belki. Ama büyük işletme
ler de, örneğin otomobil fabrikaları da işçi çıkarma
ya başlamışlardır..

Geçtiğimiz hafta, TOFAŞ Otomobil Fabrikasın
dan 360 işçinin çıkarılmasına. Bursa Valiliğince izin 
verilmediği açıklandı. Oysa bir başka otomobil fabri
kasında, kendi isteğiyle veya işine son verilmek su
retiyle ilişiği kesilen işçi sayısı, 17 Haziran 1981 gü
nü 260 dolayında idi. Bu sayının, şu günlerde 800'e 
ulaşması beklenmekteydi..

Ne yapacaklardır, işyerlerinden ayrılan veya ay
rılmak zorunda bırakılan bu işçiler?.. Başka fabrika
larda veya tarlalarında, zeytinliklerinde çalışmaya 
mı başlayacaklardır?.. Yada aldıkları tazminatlarıyla 
esnaflığa, tüccarlığa, sanayiciliğe, ihracat - ithalatçı
lığa mı yöneleceklerdir?..

Merak ettiğim konu, bu.
Yine uzunca bir süredir, toplu iş sözleşmesini 

bağıtlamamış işyerlerinde çalışan işçilerin, yüzde 
yetmiş avans karşılığı ellerine geçen paranın «ne ka
dar» olduğunu merak eder dururdum. Onu da öğren
dim şükür!

Bir büyük işyerimizin EYLÜL 1979' dan MART 
1981’® değin «ücret» ve «ikramiye» bordrosunu gör
düm geçenlerde. İşçilere, (19) aylık ücret ve (6) ikra
miye farkı karşılığında toplam 106 bin 536 lira tahak
kuk ettirilmiş. Şimdi kimileriniz «İyi iyi!» diyeceksi
niz; ama kazın ayağı hiç de öyle değil) Çünkü bu iş
çilerin eline, vergi vb. kesintilerden sonra, (19) ay
lık ücret ve (6) ikramiye farkı olarak toptan 42 bin 
878 Hra geçmiş. Yani ayda 1 715 Hra. .

Bono öyle geliyor ki, şimdi bu işçilere sorsanız, 
işler hiç de tıkırında değil. Çünkü yüzde yetmiş avans 
karşılığı olarak heray için aldıkları 1.715 lira, sanı
rım, 1 Ocak 1980'den bu yana sürekli artıp duran ek
mek ve sigara fiyatlarını bile kovalamaya yeterli ol
masa gerek..

Geçenlerde birine sordum: «Nasılsın?» diye.
«Tıkır mıkır.,» dedi.
«Ne demek o?»
«Şöyle böyle demek abl!»
«Ya çofc iyi olsaydın?»
Güldü arkadaşım: Tıkırında, derdim abl. Tıkırında!..»

TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü, iyi ve örnek insan. 

Babamız

İSMAİL KURT’u yitirdik

Cenazesine katılarak, telefon ve 
telgrafla acılarımızı bizimle paylaşan 
eş, dost, akrabalarımıza teşekkürü 

bir borç biliriz.

AİLESİ

ÖZKAYA OTOBÜS İŞLETMESİ
DOĞAN KÖRFZ Otobüsleriyle

Her Sabah 08.45 ve Akşam
21.45 de Direk Eskişehir - Ankara Seferlerine 

Başladığını Duyurur.

Tel : 1212 Minübüs Garajı İçi

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜM KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

A

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

! Gemlik KÖRFEZ

! Basımevine Uğrayınız 
k, y .

Zeytin Güvesi Meyve Nesli 

Mücadelesi Başladı

Gemlik Zirayi Müca
dele Gurup Şefliğinden 
yapılan açıklamada zeytin 
güvesi meyva nesle ile 
mücadelenin bir hafta 
İçinde bitirilmesi istendi,

Zeytinlere büyük ıs
rar veren meyve nesli 
zararlısının yumurtalarını 
bıraktığını ve meyveye 
girmeden mücadele edil 
mesi gerektiği açıklandı.

TEŞEKKÜR
Aile büyüğümüz, bulunmaz insan, 

babam

İSMAİL KURT’un
Ani ölümü ile cenazesine katılan 

çelenk telefon ve telgraf ile bizlerin 
acısını paylaşan eş, dost ve 

akrabalarımıza teşekkürü borç bilirim

Oğlu Yener KURT

Gemlik

Satılık Gıda Market

Gazhane Cadde 
sinde çalışır durum 
da, iyi işliyen Gıda 
Market devren satı 
lıktır.

Müracaat Yusuf Gürhan 
Gazhane Cad, Gıda Market 

Gemlik

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.

KISA KISA
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hasanağa ve 

Karacaali Kamplarında ikinci devre başladı. Bu devre 
ye Türkiye yavrukurtları ve özürlü çocuklar katılıyor. 
Kamplar 10 gün sürecek.

* # # *
Gemlik'teki kuruluşlar arasında futbol turnuvası 

düzenlendi. Turnuvaya Azot, BP, Bankacılar ve Sun 
ğipek katılıyor.

# # * *
Festiyal futbol turnuvası devam ediyor. Karşılaş

malara iki grupta sekiz takım katılıyor.

Bursa Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Gündüz Do 
yum, yarın Ticaret ve Sanayi Odasında "Gemlik'te 
spor ve Tesis Sorunları” konulu bir toplantı yapacak.

$ * *

SSK Dispanseri Baş Tabibi Osman İşler, Azot 
Sanayi doktor kadrokuna atandı. SSK yine tek dokta 
ra kaldı.

* ♦ « *
Orta dereceli okullar geçen hafta sonunda bü

yük tatile girdi. İlkokullarda kurslar bitti. İlkokul öğ
retmenleri bu hafta sonunda tatile başlıyacaklar.

YILDIRIM ELEKTRİK 
HER TÜRLÜ ELEKTRİK VE 

bobinaj İşlerinizde
EMRİNİZE GİRMİŞTİR

Mehmet Yıldırım
Gazhane Cd. ömürlü Pastanesi Yanı GEMLİK
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ren Bacaları

rr

Peribacaları, toprağın doğa güçlerine 
dayanamaması sonucu oluşmuştur. Bu o- 
luşumda güçsüzlük, dış etkenlere karşı ko- 
yamama; dirençslzllk vardır. Su ya da rüz
gâr önlerindeki toprağın, güçsüz yanların
dan aşınmalarına yol açarken bir çok doğa 
harikasını da oluştururlar. Yer yüzünde, do
ğa güçlerine yenik düşme sonucu oluşan 
böylesi sanat yapıtları az değildir. Rüzgâr- 
suyun etkileyemediğini de, insanoğlu elle
riyle biçimlendirerek; ölümsüz yapıtlar yara
tır.

Biçimlendirmek, büyük bir aşama. Taşı 
tuncu biçimlendirmeden önce, aşamalardan 
geçilecektir. Yaratılacak sanat yapıtının, is
tenen boyutlarda kilden alçıdan ortaya kon
ması; Kalıbının alınmasından sonra da sonu
ca ulaşmak. İnsan gücünün karşısında, doğa 
yenik düşürür. Tüpde bebekler oluşuyor; ya
rının uzay yolculuğuna Mekikler yapıyorlar; 
Uzay dolmuşçuluğu kapıları açılıyor. Her ge
çen gün yine buluşlarda dopdolu.

Bilim, varsıl ülkelerde üstünlük kazanır
ken; kalkınma savaşında olan ülkelerin ço
cuktan da, geleceğin bilim adamları olma ça
basındadır. Geleceğin bilim yarışmasında, 
kalkınma yolunda olan ülkelerin çocukları da 
buiuşlannı koyacaklar ortaya. Örneğin Be- 
dirhan üstün bu yolun başında. Tıp dalında 
ileriye yönelik çalışmaları içimizi ısıtıyor. Ça 
lıştığı buluşunu şöyle savunuyor.

Örneğin bir kez kızamık olunca, ikinci 
kez olmamayı sağlayan bir beden dizgesi 
var. Tüm hastalık etmenlerine karşı bu dizge 

i dirençlilik konumu geliştiriyor; derken insan- 
I lığa hizmet etme basamağında olmanın mut- 
I luluğunuda vurguluyor. Televizyondan da iz- 
I (ediğimiz, buluş sahibi gençlere, bu ortamı 
| hazırlayan. TÜBİTAK’ın yardımcı olması da 
■ ögünülecek bir olgu. Her bilim yuvasın da

kapıların açılarak gençlerimiz isteklendiril- 
mesl, yurdumuza, insanımıza çok şey kazan
dıracaktır.

Bunları söylerken aklımıza okumanın 1 
öğrenmenin güç olduğu da gelmiyor değil. 
Her yıl yüksek öğrenimden binlerce genç ya
şam kavgasına atılırken yüzde kaçı dalların
da iş bulabiliyor? Nice yüksek öğrenim çıkış
lı kendi alanı dışında çalışıyor, ömür tüketi 
yor? Lise çıkışlı gençlerimiz yüzde kaçı öğre 
nim yapma olanağı bulabiliyor? sorular ço
ğaldıkça, sorunlar da artıyor. Sonunda para 
harcayarak yüksek öğrenim yapmış binlerce 
beyin gücü, toplumun çarkları arasında par
çalanıyor.

Bunları ortaya koyarken Türkiye'nin so
runlarını unut muş olamayız. Uzun yıllar 
bozulmuş bir ekonomik kalıntının acılarını 
çekiyoruz. Dış ülkelerden para bulabilmek 
için çalınmayan kapı kalmıyor. Hızla tüke
tilen petrole yılda 4.3 milyar ödenirse, çoğu 
girdilerde dışa bağımlı sürerse, kuşkusuz 
Türkiye’nin sorunları olacaktır. Dünya eko
nomi krizine girmişse ülkemiz de bundan pa
yını alacaktır. Yani değirmenin suyunun ne
relerden nasıl geldiğini iyi bilmeniz kaçınıl
mazdır.

insanımız, peribacaları örneği erozyona 
uğrarken; içinde bankaların bankerlerin pa
ra kasası gürürpimündeyken; her halde pi
yasada para bulmak güçleşecek; artan e- 
derlere de cebimizdeki para yetişmeyecek
tir. Banka, banker, anapara aldatmacalarla 
önümüzü kesecek paramızı kasasına indire
cek; yüzde yüze varan faizle işletecek key
fine bakacak. «Umut yoksulun ekmeği» ol
duğu bir ortamda yine de çıkış yolları aran
malı, ileriye umutla bakabilmeliyiz. Bu Va
tan bizlerindir. Ne aşınalım, ne aşınmaya o- 
lanak tanıyalım.

Menkulün Açık Artırma İlânı 

Gemlik İcra Memurluğundan
Dosya No. 981/135

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

Birinci artırma 22/7 /1981 günü saat 1100 - 11.15 de Ilıca cad. Demirdöğen 
sokak biiâ No da yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmadığı 
takdirde 23 / 7 / 981 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiat ve
rene satılacağı ve satış şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masrafı veril
diği takdirde şartnamenin bir örneğinin istiyone gönderilebileceği, fazla bilgi almak 
istiyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları ilân 
olunur.

NOT : İhaleye iştirak edece klerden muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde
teminat alınacaktır- 22/6/1981

Muhammen kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)
Lira Krş.

100.000 OO J Ceryanlı faal soğuk demircilikte kullanılır 
demir teztcresi

40.000 00 I Arksan marka kaynak makinası
15.000 00 I Ayaklı kollu demir keşmeğe mahsus makas
40.000 00 I 2714 nolu telefonun intifa hakkı

SÜMERSPOR GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ BŞK.
Derneğimizin 21 - 6 - 1981 Pazar günü yapılması gereken olağanüstü 

genel kurul kon ğr esi ekseriyet temin edilemediğinden 28. 6, 1981 Paaar günü 
saat 14,30 da Sümerbank Viskoz Mamulleri Kantin Salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
İdare Heyeti

GÜNDEMJ
1* Açılış
2- Divan seçimi
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet repolarının okunuşu ve tenkitler
5- Yönetim kurulunun ibrası
6- Yönetim kurulunun seçimi
7- Dilekler ve kapanış

Yardım Sevenler Derneği Orta Dereceli 
Okulların Birincilerine Ödül Verdi

Gemlik Yardım Se
venler Derneğince hafta 
içinde düzenlenen tören
de orta dereceli okulların 
birincilerine ödül dağrtdd .

Milton Restaurant'ta 
yapılan ödül dağıtma tö
reninde konuşan Dernek 
Başkanı Dr. Nimet Ata- 
oğuz, öğrencilere yıl bo
yunca gösterdikleri başa
rılarından dolayı kutlaya
rak şunları söyledi :

Atatürk’ün en gü
zel sözlerinden biri olan 
'* Bir tek şeye ihtiyacımız 
vardır. Çalışkan ölmek ” 
değişindeki sözü yerine 
getirdiğiniz için sîzleri 
kutluyorum. Yarının kuru
cularının çalışkan insanlar 
olacağı kaçınılmazdır. Sîz
lere vereceğimiz armağanı 
her zaman en güzel anı
nız olarak saklayınız ve 
çalışmanın karşılığı veril
diğini hatırlayınız."

Sergi Denetimleri

Sıklaştırıldı

Baza F-naf

Dükkanlarım

Satışa Çıkardı

Yergi Yasat-oda ve- 
puan değişik: iki erden aan 
ra yükümlülere getirilen 
yeni hükümlü! ükierin vergi 
teearehermce »ki bir şe
kilde deneri—«etine baş
landı.

Vergi kontrol memur
larınca işyerlerinde yapı 
lan denetimde vergi lev
haları, perakende aaitş 
fişlen, günlük perekande 
defteri kontrol ediliyor

Öte yandan denetim
lerin sıklaşması üzerine 
bazı esnafın ticareti teri; 
elliği ve işyerlerini satışa 
çıkardığı gözleniyor

Ödüllerin dağıtımım
dan sonra, Y—Sen—ver 
Hammterca ederinde ha
zırlanan kek ve peeca île 
çar ikram: yapJdı.

Gemlik Li&e-i

Gecesi Yapıldı

İki yıldır yapılamayan 
Gemlik Lisesi gecesi 
'* Kültü: Gecesi ” acı 
altında S tığ ipek Fabrikası 
Salonunda yapıldı.

Orhan Asena'nın yaz
dığı *' Mustafa ” adh 
oyunun sunulduğu geceye 
kalabalık bir veli topluluğu 
katıldı Gemlik Lisesi folk
lor ekibi, halk türküleri 
korosu ve öğrencilerin 
şiirleri sunuldu.

KONGRE İLÂNI
İşçi Emeklileri Cemiyeti Gemlik Şubesinin 5. ci Genel Kural Toplantısı 

21 Haziran 1981 günü saat 11.00 de Bahkpaz<rı Kadit Düğün Salonunda 
yapılması gerekirken ekseriyet temin edilemediğinden yapılamamıştır.

Toplantının 28 Haziran 1981 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağı 
sayın üyelere duyurulur.

İşçi Emeklileri Cemiyeti
Gemlik Şubesi

GÜNDEM

I- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan seçimi
4- Çalışma ve hesap raporlarının okunması
5- Raporlar hakkında müzakereler, raporların kabulü ve tahmini bütçenin 

kabulü
6- Seçimleri, 7- Dilekler kapanış

İNŞAATÇILARA DUYURU
BURSA. ALÇI FABRİKASI Gemlik Bayi i Hizmetinizde

I MURAT TİCARET
EYÜP ASLAN

| Tel : 2449 Gazhane Cad. No. 7 Gemlik

BİÇKİ DİKİŞ KURSLARI $AT,LIK DAİRI
SONA ERDİ

Başkanı Halil Oztörk, Gem 
lik İlçe Milli Eğitim Mü
dürü, veliler ve öğrenciler 
katıldı.

Belge dağıtım törenin 
de konuşan İlçe Milli Eği 
tim Müdürü Yıldız Şireteğ 
lu, yaygın eğitimin yarar
larından sözederek şöyle 
konuştu :

"—Biçki dikiş kursla
rını gelecek yıl üretime 
dönük yeni kurslar açacak 
geliştireceğiz. Bu işi ya
pan Pratik Sanat Okulu-

muz mevcuttur. 8 5 aydır 
kurslara göz nuru, el eme 
ği vererek katılan kursiyer 
ri başarılı çalışmalarından
dolayı kutlar, bundan son 
ki yaşamlarında mutluluk
lar dilerim."

Kursiyerlere basan bel 
geleri dağılıldıktan sonra 
biçkl-dikiş. nakış ve el sa 
naılsn sergisi açıldı. Sergi 
de kursîyerierce yapılmış 
elbiseler ve yapme çiçek
ler beğenildi.

KATIP ARANIYOR

Otelde çalışacak gece kâtibi aranıyor.

Mür. : Emek Oteli — Gemlik

Balık pazarında

147 m2 Daire 

Satılıktır,

Köfteci Haşan
Dere Boyu Bel. Dök. Ne.7

G—ıiit

KİRALIK MAĞAZA 
ARANIYOR

30-40 len havuzlu en 
sz 50 m2 sahanlığı eten 
mağaza enyomm

TIf s 1292
Minibüs Garajı Muttnen
Kimya Gemlik
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SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER
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SAYIN YOLCULARIMIZA
BİR HİZMET DAHA SUNUYORUZ’&l

İstanbul - Gemlik - İstanbul Feribot Seferleri
HERGÜN

İSTANBUL GEMLİK İSTANBUL

Kalkış 
09.00

Varış Kalkış 
1 3.00 1 8.00

Varlş
22.00

M/F Tekirdağ v© M/F Bandırma Feribotları ile 19/6/1981 tarihin
den itibaren başlamak üzere Bandırma Hattı ücret tarifesiyle uygula
nacaktın
NOT : Sah postalarından Gemlik İskelesi 
kaldırılmıştır.
Fazla bilgi acentelerimizde

Denizcilik Bankası TAO. 
Denizyolları İşletmesi

PARS TUĞLA 
KİREMİT BAYİLİĞİ

Gemlik Pars Kiremit Bayiliği 

8.5 luk ve 10.5 luk tuğlalarımız 
inşaata teslim edilir.

İBRAHİM ONSEKİZ

Tel : 2176
Hisar Mah. Tersane Mevkii 
(Karadeniz Kum Çekil Deposu Yanı)

GEMLİK
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| ERSEN MEFRUŞAT
I 6 Ay Taksitli Sanılarına Başladı

ZENGİNPERDELİK VE MEFRUŞAT 
ÇEŞİTLERİM İZLE HİZMETİNİZDEYİZ.

î Teksa Kadifeler
| Güneysanayi Kadifeler

Evore ve Dekora Perdelikler
|Küpür Tüller

Yaytaş Yaylı Yatakları 10 sene garantili satılır. İtinalı Temiz Perde Dikişi ve Monte İşleri
ERSEN ELPEN Yeni Çarşı No. 39 Telelon : 1553 GEMLİK k »9
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DUYURU
YURDUN HER KÖŞESİNE MAN VE FORD KAMYON 
İLE VE TECRÜBELİ ŞOFÖRLERİMİZLE HER TÜRLÜ 

NAKLİYAT YAPILMAKTADIR.
MENFAATİNİZ İCABI MALINIZI SAĞLAM VE 

SİGORTALI GÖTÜRMENİZ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ 
UMURBEY KÖYÜ BİRLİK NAKLİYATA 

BAŞVURMANIZ MENFAATİNİZ İCABIDIR.
TEŞEKKÜR EDERİZ.

Umurbey Birlik Nakliyat Tlf : 120 — UMURBEY

S.S. BAĞ-KUR SİGORTALILARI, 
GEMLİK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP.

î L Â N
1 - Sanayi Sitemizin yapımına en kısa zamanda 

başlanacaktır. Ancak elimizde şu anda boş bir 
miktar anamız bulunmaktadır. Bu cümleden 
olarak Kooperatifimize yeni üye kaydı yapılacak 
tır.

Bu nedenle konumuzla ilgilenenlerin Koo
peratifimiz Başkanlığının bulunduğu aşağıdaki 
adrese başvurmaları.

2 * Sanayi sitemizin yapımı için bir taşorana ihti
yaç bulunmaktadır.

İlgilenenlerin aşağıdaki açık adrese başvur 
maları ilân olunur. Yön. Kur. Bşk.

Ali Sönmez

Adres : Osmaniye Mah. Pasar Cd. No. 4 GEMLİK

SATILIK
Deniz Motoru

Az kullanılmış, çalışı 
durumda dıştan takma İn 
gilia (SEAĞUTJL) marka 
kuvvet deniz motoru sat 
İlktir.

Müracaat Tlf. 2943 Gemli

KAYIP
12 Haziran 1981 gün 

Dörtyol Ağzındaki araba kı 
zasında kaybolan çantan 
bulanların Gefrılik Minibi 
Yazıhanesine bırakmaları ric 
olunur. Rafot DEĞER

Sünnet Düğün Davetiye Çeşitlerimizi
Görmeden Karar Vermevin.
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DÜĞÜN YAPACAKLAR
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü ?
Gezin Görün Bizde daha

Ucuz
1 Saatte Davetiyemi Hazır. 

Gemlik KÖRFEZ Basımevi 
Ali Şirin'Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

Yılın En Büyük Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı

Fıstıklıda Bir Villa
Basıldı Milyonlarca 
Liralık Kaçak Eşyaya 
El Konuldu
Jandarmanın Fıstıklı 

Köyünde bir villaya yaptı* 
ğı başarılı operasyonda 
milyonlarca lira değerinde 
kaçak olduğu sandan eş
yaya el kondu.

Fıstıklı Köyünün sa
kin bir koyunda bulunan 
İstanbul’un tanınmış iş 
adamlarından MAPA Şir
keti sahibi Caterpillar Baş 
Bayilerinden Niyazi Tun
cay Başaran’a ait villa, 
bir ihbarı değerlendiren 
Jandarma tarafında basıl
dı. Baskında villada bulu
nan yüzlerce kutu Cater
pillar yedek parçalarıyla. 
Jeneratör motopomp, bir 
valiz viski ve yabancı 
marka sigara bulundu.

İlgililerden alınan bil
gilere göre : malları Be
rna'dan, Rodos’a, oradan 
da N. Tuncay Başaran'ın 
kayınbiladerl Yalçın Can 
ûğe'ye ait "Ülküm" adlı 
yat İle Marmaris ve Çanak 
kale gümrüklerinden geçe
rek Gemlik’e getirilerek 
Fıstıklı Köyünde bulunan 
villaya boşatıldı.

5 Bin Ortaklı Kooperatifin Kongresine
186 Kişi Katıldı

Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Kongresi Yapıldı
5 bin ortaklı Gemlik 

72 nelu Marmara Birlik 
Zeytin Terim Kooperatifi
nin yıllık olağan genel 
kurul kongresi 185 kişi 
İle yapıldı

Kooperatif ortakları
nın büyük lif İçliliğine kar
şı hor zaman kongreye 
katılan belirli muhabir ve 
muhabir yakınları ile ya
pılan kongre, ilgisiz geç
ti.

GÖZALTINDALAR
Kaçakçılık olayı ile 

MAPA firması sahibi N. 
Tuncay Başaran, kayın- 
biladeri Yalçın Can öğe 
eşi Ülkü öğe ve gemi 
kaptanı Ali Fuat Fidan 
gözaltına alındı, öte yan
dan •'Ülküm” adlı yat’da 
limana getirilerek alıkondu.

Keçak olarak villada

6 Ay Köy Dışına Hayvan Satılmayacak

Yeniköy Kuduz Nedeniyle
Kordon Altına Alındı

Gemlik’in Yeniköy' 
ünde görülen kuduz elayı 
üzerine İlçe Veteriner Mü

dürlüğünce, köy, hayvan 

karantinasına alındı.

Gemlik Veteriner 
Müdürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre; Yeniköy'de 
meydana gelen sabit bir 
kuduz olayından sonra 
Hayvan Sağlığı Zabıta 
Yönetmeliğine göre köye

Kooperatifin yeni yö
netim kuruluna şu kişiler 
seçildiler :

Pare Dönmez (Umur- 
bey), Ahmet Çeterez 
(Gemlik), Rıfat Kabataş 
(Umurbey), Abdullah Ahçı 
(Gemlik)

Denetleme Kurulu 
Üyeliklerine :

Nurettin özel, Aygön 
Beşerin, seçildiler.

bulunan mallar gümrük 
ve Jandarma ilgililerince 
Gemlik'e getirilerek bir 
bilirkişi ile birlikte sayıldı. 
Malların 10 milyon lira 
değerinde olduğu sanılıyor. 
Olayla ilgili olarak göz
altına alınanlar Sıkıyöne
tim Makamlarına gönde
rileceği öğrenildi.

6 ay süreli kordon kondu. 
İlgililer, Yeniköy’e 6 ay 
süreli olarak büyükbaş 
3 ay süreli olarak küçük
baş ve kanatlı hayvanın 

sokulmayacağını ve köyden 
satılmayacağını söylediler.

Öteyandan; Gemlik’in 
Umurbey ile Küçük Kum
la Kasabalarında Büyük 
Kumla Köyü merasında 
da karantina devam et
mektedir.

İçme Suları 

Klorlanmağa 

Başlandı..
Gemlik İlçe İçme şe

beke suyunun klorlama 
çalışmalarının başladığı 
öğrenildi.

Gemlik Eğitim Araş- 
tırme Sağlık Grubu Baş
kanlığı yetkililerinden al
dığımız bilgilere göre ; 
bir aüreden beri onarım 
çalışmaları sürdürülen 
Cumhuriyet Mahallesi 
meslek deposu klorlama 
üniteleri devreye sokulmuş 
tur. İlgililer uzun şiiredir 
kullanılmayan 1 milyon li
ra değerindeki otomatik 
klorlama aygıtlarının dev
reye sokulmasıyla hergün 
sürekli İçme Bularını klor
lanmaktadırlar.

Bir Hafterdau  ̂
Denizden 3 Ceset
Çıktı

Deniz Mevsimi
u İle Boğulma 

Olayları Arttı..
Sıcakların artmasıyla 

denize olan hücum artar
ken bir haftada kıyılan

ınızda öç erkek cesedi 
''Sülündü'.'- .<s> v.

Geçeri'hafta Küçük 
Kumla Köyünde denize 
serinlemek İçin giren inşaat 

işçisi yalı deresi mevkiinde 
boğularak öldü İkinci olay 
ise yine geçen hafta İçin
de oldu.

lakeleda bulunan bir 
geminin kalkışı ile mey
dana gelen manevrada 
dipte bulunan ve kimliği 
önce saptanamayan bir 
erkek cesedi bulundu. 
Savcılığın yaptığı araştır
ma sonucu Cesedin 
bir süre önce kaybolan ve 
babası tarafında aranan 
Orhan Bayen (28) adındaki 
sara hastası bir şahıs oldu 
ğu anlaşıldı.

SON BOĞULMA 
Sıcakların artması binlerce 
kişinin serinlemek amacıy
la denize girmesine, bu 
arada yüzme bllmlyenlerln 
dikkatsiz davranmalarına 
ve boğulmalarına neden 
oluyor, önceki gün Küçük 
Kumla’da meydana gelen 
başka bir boğulma olayın
da ise Abbas Yıldırım (29) 
adındaki şahıs öidü.

Bursa Linyit Şirketin
de Müteaahlt olan Abbas 
Yıldırım, üç arkadaşı ile 
serinlemek İçin Yüksel 
Kardeşler Sitesi önünde 
denize girdi. Ansak bir 
süre sonra kayboldu. Ya
pılan araştırmada boğul
duğu saptandı. Yüzme 
bilmeyen Abbas Yıldırım’ın 
yapılan otopsisinde boğu
larak öldüğü saptandı

KAYMAKAMLIĞIN 
AÇIKLAMASI

Gemlik Kaymakamı 
E. Hüseyin Köseoğlu bo
ğulmalar üzerine yaptığı 
açıklamada yüzme bilmi* 
yenleri uyardı. Kaymakam 
Köecoğlu Köy Muhtarları, 
Belediye Başkanlarına 
gönderdiği genelgede son 
günlerde deniz mevsimiy
le boğulma olaylarının 
arttığını bildirerek gerekli 
önlemlerin alınmasını ve 
ylıma bilmeyenlerin teh- 
na yerlerde denize girme
melerini f'rdiklori takdir
de kıyılardan açılmamala
rını istedi.

1O. GEMLİK FESTİVALİ 
ÇARŞAMBA PERŞEMBE 

.GÜNLERİ YAPILACAK...
Geleneksel 10. Gemlik 

Festivali 2-3 Temmuz 
gönleri kutlanacak.

Gemlik Festivali Kut
lama Komitesi Başkent 
Kaymakam E.Hü.syin Kö- 
seoğlu, 10. Gemlik Turizm 
Festivalinin amacının İlçe 
turizmin yurt içinde ve 
dışında tanıtılmayı İlçeye 
turist çekmeyi amaçladı
ğını belirterek şunları 
söyledi :

Bu yıl festivalin 
daha renkli geçmesi için 
yabancı öç ekip ile bağ
lamı kurulması yolunda 
Turizm Derneğince girişim
lerde bulunuldu. Arnavut
luk ekibi (lekesin bağlan
tı sağlandı. Bugün Çekes-

Geçen yılkl festivalden bir görüntü

Gemlik Sigortalı İşçiler Yapı Koop.

2 Yıl Arada* Sonra 
inşaatlara Yeniden Başladı...

Yapımına 1975 yılında 
beşlenen ve Ikl yıldır 
SSK tarafından durduru
lan Gemlik Sigortalı İşçi
ler Yepı Kooperatifi ko
nutlarının yapım çalışma
larına yeniden başlandı.

Haklerinden çeşitli 
söylentiler çıken ve bu 
yüzden yeni yöneticiler 
tarafından mahkemeye 
verilen kooperatifinin eski 
yöneticileri, 1975 yılında 
SSK dan alınan kredilerle 
beşlettikleri keopetatif 
evlerinin! bltlrtememlş, IH 
yıl önce yeni yönetim 

iavak ve Macar eklpleriyı 
lo bağlantı sağlanacaktır. 
Bunların yanında yerli 
ekiplerden Ankara Tur Hoy 
Derneği, Bursa Zafer Yıl* 
dirim ve Turizm Folklor 
Derneği kattleeekler ere» 
sindedir. Sıkıyönetim ne
deniyle, festival eeat 0.30 
da bitecektir. Gemlikli 
folklörcüler geçit törenine 
katılacaklar, ancak gece 
gösterilerine zemen darlığı 
ile bu yıl katılmayacaktır.” 
Festival Çarşamba günü 
18.ee de bağlıyacaktır,

10. Gemlik Festİveli 
törenlerinden eanre 27 
Mayıs İlkokulu bahçesine 
yeptınlen Atatürk büstü 
do törenle apıleoaktın

kurulu göreve gelerek 
inşaatların yeniden başla
ması için girişimlerde bu- 
buiunmuşler eeki yöneti
cileri yolsuzluk yapmaktan 
mahkemeye vermişlerdi. 
Bu mahkemelerden birine 
geçtiğimiz hafta bakıldı.

TENİ TEMEL

Gemlik Sigortalılar 
Yepı Kooperatifi Ikl yıldır 
durdurulan inşaatı bir eü 
re önce yeniden başlatmış 
ya geçtiğimiz hafta baş
lanmayan B. blok İçin

D. S. 2 do
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KÖLEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

DEMOKRASİ ADINA

iki yıl önce bugün, 30 Haziran 1979'da, Cengiz 
Göral'ın son yazısı yayınlanmıştı bu köşede : DEMOK
RASİ ADINA..

Şöyle demiş o son yazısında Cengiz :
«Parlamentoda bir gecede parti değiştiren, bir ge

cede bakan olan, bakanlıktan ayrılıp transfer yapan 
milletvekilleri pek de azımsanacak sayıda değildir... 
Parlamentonun bir tek işlevi kalmış gibidir: O da par
tiler arası transferi canlı tutabilmek... Ve bunlar de
mokrasi adına yapılmaktadır. Türk halkı da demokrasi 
adına geri bırakılmaktadır... Gençler demokrasi adına 
öldürülmektedir... Yarattı, yerüstü zenginlikleri de de
mokrasi adına yabancılara sömürtülmektedir... Velha
sıl herşey demokrasi adına olmaktadır, Türkiye'de, De
mokrasi adına yapılan tek şey de demokrasinin ta 
kendisidir.»

Ve gencecik Cengiz Göral da, uğruna savaşım 
verdiği «demokrasi adına», bu yazısının yayınlanma
sından üç gün sonra, «demokrasi katilleri» nin kur
şunlarıyla can verdi..

Kimi insanlar çabuk ölürler. Belli bir sürenin so
nunda, onları, artık yakın çevrelerinden bile anımsa
yan kimse kalmaz. Yaşamın hay ü huy'u arasında 
unutulur giderler..

Ama Cangiz gibileri unutulamaz kolay kolay!
Cengiz gibilerin kısacık ömürlerine sığdırdıkları, 

koca bir «okyanus» tur sanki. O okyanusa bir dalar
sanız eğer, toplumla birey arasındaki ilişkilerin nite
liğini bulursunuz; sarsılır, ama damla damla içersiniz 
söylediklerini:

«Toplum kendisini sömürenleri bağışlamadığı gi
bi, aldatanları da bağışlamaz ve bağışlamayacaktır 
da. Alınız bakınız toplumsal mücadelelerin tarihi ge
lişimine; bunun yüzlerce örneğini görürsünüz. Alda
tanlar da haindir, sömürenler de... Çünkü, bu ikisini 
birbirinden soyutlamak olanaksızdır. Aldatanlara göz 
yummak da, insanı hıyanet noktasına kadar götü
rür. Toplumsal mücadele bir okyanustur. Bu okya
nusa bir damla da verebilirsiniz, bir deniz de. Fakat 
bir damla bile alamazsınız.»

Cengiz gibiler, insan sevgisiyle dopdoludurlar. 
Onun gibiler için İnsan, yaşayan, mutlu olmak iste
yen, başkalarına karşı sevecen ve herşeyden önem
lisi «düşündüğü İçin yöcelen» bir varlıktır.

Demokrasi katillerinin, ensesinden kurşunlaya
rak yaşamını söndürdükleri gencecik bir insan için, 
o, «Yiten bir gün, sönen bir güneş» deyimini kullanır, 
öylesine duygulu, öylesine acımalıdır..

«Yüzlerce kişinin gözü önünde, pazaryerinde öl
dürdüler Demlr’l. Yarım kilo İstavrit almış, biraz ınatul 
ve yarım kilo domates... Alışveriş yaparken yakalamış 
ardından ve susturucu takılmış tabancasını beynine 
yöneltmiş, ateşlemiş ve kaçmış katil... Sanki kafası
nın İçindekiler İçin öldürüldüğünü kanıtlamak iste
mişler ve kafasını hedef almışlar Demlr’in...»

öyledir sevgili Cengiz) Kiminin kafasını hedef 
alırlar, kiminin yüreğini.. Seni de yüreğinden vurmuş 
lardı 3 Temmuz 1979 akşamı, evine dönerken. Bir 
gece önce birlikteydik değil mi?.. O gümbür gümbür 
atan yüreğiyle, o insan sevgisi ve mutluluk özlemiyle 
dopdolu benliğinle anlattıklarını anımsıyorum bugün..

Ilksev'inle özgür’ün de, blrgün gelecek, seni 
hayal-meyal canlandırmaya çalışacaklar belleklerim

de; canlandıramıyacaklar belki de.. Çok küçükler on
lar çünkü.. Ama seni düşüncelerinle, gümbür gümbür 
atan yüreğinle hepimiz her zaman anımsayacağız 
Cengizl

Duvarlardan resimlerini indirebilirler, ama senin 
gibi düşünmemizi engelleyebilirler mi hiç?..

Ve 1977 yılının 27 Ağustos günü.. Cengiz Göral 
şöyle sesleniyor gençlere :

«Gençler, yeter artık!... İnsanın kendi yaşamıyla 
dahi kumar oynamağa hakkı yoktur. Siz halkın yaşa
mıyla kumar oynuyorsunuz. Halkın mutluluğuyla kumar 
oynuyorsunuz. Buna hakkınız yoktur. Artık yeteri...»

Eksik olan, yanlış olan blrşey var mı söyledikle
rinde?..

Sevgili Cengizl (GEMLİK KÖRFEZI'deki ilk yazına 
«Merhaba!» diye başlamıştın. «Bir ağ»z dolusu MER
HABA!» diye..

Biz sana şimdilerde «merhaba» diyemiyoruz. İçi
mizden gelmiyor,. Ama blrgün, inan Cengiz, birgun 
mutlaka ağız dolusu «MERHABAI» diyeceğiz eona..

şiir köşesi
Gemlik

Nasıl arzedellm şirin Gemlik'imizi 
İyi değer biçmezsek af edin bizi, 
Yürekten kutluyoruz festivalimizi.

Her iyi şeyler İnsana veriyor ilham, 
Gemliklilere ve misafirlere selam.

Kuzeye doğru yükselir Samanlı dağı, 
Bolca ürün yetiştirir münbit toprağı 
Hiç bir mevsimde solmayan zeytin yaprağı, 

Burası bir harikadır hasılı kelam, 
Gemliklilere ve misafirlere selam.'

Çevresinde Hisar, Şahin ve Ay tepeler, 
Buralara çıktığında görünür neler, 
Martılar ötüşür hem kuzular meler.

Seyredenlerde kalmaz ne keder nede gam 
Gemliklilere ve misafirlere selam.

Bahçelerinde yetişir zeytinin hası. 
Denizinde ise balığın en alası. 
Izgarası güzel olur hemde tavası. 

Bu husususta mevcut nice belge ve ilham, 
Gemliklilere ve misafirlere selam.

Tabii yaradılışlı güzel beldemiz.
Üç yan ı zeytin bir yeni masmavi deniz, 
Tarifte güçlük çekiyor aciz bendeniz,

Ahmet selvi etti sizlere hoş bir kelam. 
Gemliklilere ve misafirlere selam.

AHMET SELVİ 
BELEDİYE MEMURU 

GEMLİK

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız
....___________ 1

Kuruluşlararası 100. Yıl Atatürk
Futbol Turnuvasını Azot Kazandı

Atatürk’ün Doğumunun 100. yılı nedeniyle İl
çemizdeki sanayi kuruiuşlan ve Banka personeli 
arasında düzenlenen futbol turnuvasını Azot Seneyi 
Takımı kazandı.

Azot Sanayinin minyatür sahasında oynanan 
karşılaşmalara Bursa Beden Terbiyesi Bölge Müdür
lüğü hakem ve kupa gönderdi. Zorlu mücadeleler I 
hâlinde geçen maçlar cuma günü final karşılaşmasıyla | 
bitti. Kupayı Azot aldı.

Karşılaşmalarda derece sıralaması şöy’a oldu :

1 nci Azot (Süper Kupa ve Bursa Beden Terbi
yesi Bölge Müdürlüğü şifti.)

2 nci Sunğipek (2 lik kupası)
3 ncü BP (Centilmenlik kupası)
4 ncü Bankalar (4. lik kupası)

Kim Ne Ödedi
Alemdarlar Sabun ve Yağ Sn. AŞ. 23 057.691 
Gemlik Sunğipek Vizkoz San. Zarar
Marmara Inş. ve Tic. Lim. Şti. 842.635
Alemdar San. Ürünleri Pazarlama An. 5.580.417 
Alemdar Dil İskelesi Uman iş. AŞ. 1.099.288 
Alemdar Enternasyol Tic. Yağ. San. 3 183.147 
S.S. Haydariye Köyü Üretim Tük. Koop Zarar
S S Su Ürünleri Satış Kredi Koop. 40.429
Gemlik Seramik Sa. Tic A Ş. Mat, Beyan etme. 
Gemlik Yağ San. Tic.
S.S. Gemlik Mot. Taşı. Koo- 
Marmara Nek. Tah. Tahliye Ltd. Şti 
S.S. Gemlik Azot Mensuplan Koop. 
514 Sayılı Tarım Kredi Koop. 
Trans Madencilik Ltd. Şti.
S . S. Gemlik Öğretmenleri Tük. Koop 
Ersan Zeytinyağı imalat tic. Ltd. Şti. 
Mlna Yağ İş Ltd. Şti.
519 Sayılı Umurbey Tük. Koop.
Oıksan Organik Kim. San. ve Tic. Ltd 
S. S. Tüketim Koop.
Umurbey Belediye Otobüs İşletmesi 
GESA Gemlik Makina Sanayi ve Tic 
Ömer Çoruh 
Sadettin Geyik 
Kemal Dikim 
Ali Çakmak 
Sami Beceren 
H Seyfi Arkan
Namık Mutman 
Mehmet Mutman 
Mermin Onur 
Münip Atasoy 
Haşan Dillioğlu 
Haşan Ateşe ğlu 
Rıfat Doğru 
Isa Ak
Recep Yüzücögil
Yılmaz Mümin 
Sadi Ertûr
Recep Karakaş 
İsmet Çakıcı 
Haflre Sakız

2.364 818 
603.357 

7.024.747 
32 052

Zarar
1,918.450 

238.9 25 
67.325 

2 382.091 
Zarar

Şti. 3292396 
233,905 
Zarar

A Ş Matrah 
26,345 TL, 
13.430

154.960 
100 485

5 765 
66.523 
13 460

6.500
4 72 

44.490 
455.072 
430 010

117.91 
140.665 
388.765

3.315 
69.685 

126.355
50.715
9.672

Yapı Koop. İnşaatı
teme! atma töreni düzen
lenmiştir. Törende konu- 
Koop. Bşk. Fevzi Çetin - 
kaya 48 tok 60 daire 
bloklar haTnde yapılmak
ta olan konutların önü
müzdeki yıl bitirileceğini 
encak önceden brrakften 
eksikliklerin tamamlanma
sı için öneklerin yardım
larına gerekleri olduğunu 
söyledi.

Kooperatif Başkanı, 
eski mfitooNd suçlsyarek 
iki blokun eksik malzeme 
ile yapıldığından yıktırıla
cağım bunun için Teknik 
Üniversiteden bilirkişi he
yet! istendiğini söyledi.

SATILIK
Deniz Mot on

Az kollanılmış, ç 
şır durumda dıştan tski 
İngiliz SEAĞUUL) n 
ka 3 kuvvet deniz n 
toru satılıktır.

GEMLİK
KÖRFEZİ

OKUYUNUZ 
OKUTUNUZ 
abonelerinizi 
yenileyiniz
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Dild- Saray özlemcileri, yayın organ,' nifan” musannifin kavgaya 'Rezm' azgınlar,
laruıdan, tutuculuklarını sürdürüyor. 
OsuıSDİıuın, Anadolu insanından ayrı, 
Arapça - Farsça sözcüklerle konuşma
sını diriltmek yaygınlaştırmak için; çaba 
gösterirlerken Hacıvatlaşiyor, gülünçleşi
yorlar. Yaşıyan dil yerine, yaşamayanı 
yerleştirme çabalarını sürdürürlerken, 
dilimizin yaşadığını, durağan olmadığını 
görmez oluyorlar, Türk Dili olumlu ge
lişimler sonucu, bugünkü sağlam yapıya 
ulaşmıştır. Ama gelişimi bitmemiştir; di
limisin.

Dilimiz yaşadığıua göre, halkın di
linden kopmadan aşamasını sürdürecektir. 
Dil çalışmalarını yürütenler, çok sözcük
ler türetecekler, belki türetilenlerden 
pek azı konuşma dilinde, yazım dilinde 
yer alacak. Türk Dil Kurumu'nun yaptı
ğı da budur. Dil özleşmesinin karşısında 
olanlar, bunu da anlamazlıktan geliyorlar. 
Dilde genleşmeyi öngören "Canip” ya da 
“Muaanifan” neden budenli katıdırlar? 
Ağdalı dilin anlaşılmazlığından yararla
narak; kendilerini imrendirme oyunu 
içindeler midir?

Türk Ulusu ne Araptrr, nede Acem 
Dilde başkalarına benzeme özentimiz de 
yoktur. Bu özenti içinde olanlar, Türkiye 
Cumhuriyetini kuran Atatürk’de karşıla
rına alıyor olmalılar. Bize göre burada 
ince hesaplar yapılıyor. Yobazın, tutucu 
geriçinin düşlediği tüm ilerici, Atatürkçü 
kuruluşları ele geçirmek; sonra da şah- 
mat oyununu sergilemek. Ne yapılırsa 
yapılsın, Türk Dili yolunu bulmuştur- 
Bayatlamış çoğunluğun dışladığı '‘Züvvar” 
ın yerleşmesi olmazlıklara karışmış. Kal
kacağız yazara, yada yazarlara; “Muaan-

sapkınlar sözcüklerine ‘Guvata,’ 'Konuklar* 
a ' Züvvar" diyeceğiz. Hamam, kaplıca, 
ılıca ararken de "Germabe” sözcüğünü 
kullanacağız. Söz deyim yerine de Kelâm 
diyeceğiz.

Güzel Türkçemiz'in açık, kuşku gö
türmez sözcükleri dururken dilimize uyu
mu olmayan, ses kuralları dışındaki söz
cükleri kullanmakda direnmek ulusumu
zun ileriye açık yönünü görmemek olur 
ki; bu da ulusumuzun yerinde sayması
nın yeğlenmesinden başka şey değildir, 
Türk Dili kendi, özgür dünyası içinde, 
gelişmekledir; bu gelişimini sürdürecektir- 
Bu gelişmenin önünde, sağa dönük ya
zarlar, konuşmacılar, dev yayın organla
rıyla gerici basın bulunsa da önlemez. 
Yaşayan dil durmadan gelişim sürecinde 
olurken, yeni yeni edinimlerle yolunda 
yürüyecektir.

ı Türk Dil Kuruntunun türettiği söz
cükleri ele alarak alay etmek yakışık bir 
şey olmasa gerek. Türetilen yüz sözcük
ten onu tutunmuş olsa, sözlüğümüze on 
yeni sözcük girmesi gerinileçek bir olay 
mıdır? Eğitim Öğretimde çağdaş uygarlı
ğa yönelik modeller aranırken elimizdeki 
öğrenciyi çağdaş olamayacak bir dille kar
şılaştırmak ne kadar ulusçuluk olur?

Eğitimde-Öğrctimde Atatürk İlkeleri 
başta gelir. Türk Dilinin, yabancı diller 
boyundurluğundan kurtulması özleminde 
değil miydi Atatürk? Sözlerimizi, Ata
türk’ün dil konusunda söylediği şu tüm
cesiyle uoktalıyalım:

“Yeni sözcükleri ortaya atmak gerek
tir. Ulusumuz hangisinden hoşlanırsa onu 
sözlüğümüze alırız,"

I

DUYURU Bi" |
YURDUN HER KÖŞESİNE MAN VE FORD KAMYON 
İLE VE TECRÜBELİ ŞOFÖRLERİMİZLE HER TÜRLÜ 

NAKLİYAT YAPILMAKTADIR.

MENFAATİNİZ İCABI MALINIZI SAĞLAM VE 
SİGORTALI GÖTÜRMENİZ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ 

UMURBEY KÖYÜ BİRLİK NAKLİYATA 
BAŞVURMANIZ MENFAATİNİZ İCABIDIR.

TEŞEKKÜR EDERİZ.

Umurbey Birlik Nakliyat Tlf : 1 20 — UMURBEY

İNŞAATÇILARA DUYURU
BURSA ALÇI FABRİKASI Gemlik Bayi’i Hizmetinizde

MURAT TİCARET

EYÜP ASLAN
Tel x 2449 Gazhane Cad. No. 7 Gemlik

1946 - 3. 7. 1979

CENGİZ

aramızdan ayrılalı 

iki yıl oldu 

ama seni her an

anıyoruz

yaşatıyoruz 

seni UNUTMADIK 

Bizimle yaşıyorsun

Not : 3 Temmuz 1981 günü Adliye Köyündeki 
kabri ziyaret edilecektir.

HASTA KABULÜNE BAŞLANDI

Labratuvarda Kan ve İdrar tahlilleri 
Gebelik testi ve Elektro Kardiogram 

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İS HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BANLADIĞIMI 
SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cah'it Yorulmaz

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.

Satılık Gıda Market
Gazhane Cadde 

sinde çalışır durum 
da, iyi işliyön Gıda 
Market devren satı 
İlktir.

Müracaat Yusuf Gürhan 

Gazhane Cad, Gıda Market

Gemlik

Körfez Matbaası 

davetiyede öncü

bol çeşit ve kalite 
gününde teslim 

uğrayın görüşelim 

kararınızı sonra 

veriniz.

KİRALIK MAĞAZA 
ARANIYOR

30-40 ton havuzlu on 
az 50 mî sahanlığı olan 
mağaza eriyorum.

Tlf : 1 292
Minibüs Garajı M utman 
Kimya Gemlik

SATILIK DAİRE 
Balık pazarında 
147 m2 Daire

Satılıktır.

Köfteci Hazan
Dere Boyu Bol. Dük. No. 7 

Gemlik

PARS TUĞLA 
KİREMİT BAYİLİĞİ

Gemlik Pars Kiremit Bayiliği 

8.5 luk ve 10.5 luk tuğlalarımız 
inşaata teslim edilir.

İBRAHİM ONSEKİZ

Tel : 2176
Hisar Mah. Tersane Mevkii
(Karadeniz Kum Çakıl Deposu Yanı)

GEMLİK

YILDIRIM ELEKTRİK 
HER TÜRLÜ ELEKTRİK VE 

BOBİNAJ İŞLERİNİZDE
EMRİNİZE GİRMİŞTİR

Mehmet Yıldırım
Gazhane Cd. Ömürlü Pastanesi Yanı GEMLİK
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KÖRFEZ
30 Haziran 1881 Salı

MEVLİTBİR SÜRE ÖNCE ARAMIZDAN EBEDİYEN AYRILAN AİLE BÜYÜĞÜMÜZ, BABAMIZ 
MEHMET MUTMAN’in

Ölümünün 40. Gününe Rastlayan 1 Temmuz 1981 Çarşamba Günü Çarşı 
Camiinde ( Akşam - Yatsı ) Namazı Arası Mevlit Okutulacaktır. Bütün Din 

Kardeşlerimiz Davetlidir.
AİLESİ

AKTÜRK ELEKTRONİK
Telefonken TV Yetkili Servili 

Yeni Adresimizde Modern Elektronik 
Cihazlarıyle Sayın Gemlik’lileriu 

Hizmetindedir.

NOT : HER MARKA TV TAMİRİ RADYO, 
TEYP VB ELEKTRONİK CİHAZ TAMİRİ 
YAPILIR.

Adres : Akbank Aralığı Size Telefonunuz Kadar Yakınız 
Telefon : 2312 den — GEMLİK
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| ERSEN MEFRUŞAT İ
| 6 Ay Taksitli Satışlarına Başladı

ZENGİN PERDELİK VE MEFRUŞAT 
ÇEŞİTJDElRjtTMLİZlEE HİZMETİNİZDE TİZ.

| Teksa Kadifeler
Güney sanayi Kadifeler 

Evore ve Dekora Perdelikler
j_________________________ Küpür Tüller !

Yaytaş Yaylı Yatakları 10 sene garantili satılır. itinalı Temiz Perde Dikişi ve Monte işleri
ERSEN ELPEN Yeni Çarşı No. 39 Telefon : 1553 GEMLİK

«••••••••••••••ooooooeeoeoeoooooeooooooooooooeooooooooooıooooooooeooooeoosooooooooooooooooooooooooooooooM ©••••••••••••••©©•••©©©©©©••©•©©©©•©©om

Diliyoruıki Mutluluğun İlk Adımı
KÖRFEZ Matbaasından Geçsin
Davetiye İhtiyacının Berabeı
Çözümleyelim. İSTİKLAL CADDESİ ALİ ŞİRİN PASAJI

Telefon : 1797 — GEMLİK
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