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KAYMAKAM
KÜSEOĞLU’NUN
EVİNE KONAN
SAATLİ BOMBA
PATLAMADAN
İMHA EDİLDİ

Gemlik Kaymakamı E 
mir Hüseyin Köseoğlu’nun 
evinin bahçesine bırakılan 
bir saatli bomba patlama
dan imha edildi.

Perşembe günü saat- 
22.qo sıralarında İstiklâl 
Caddesinde bulunan Kay
makamlık lojmanına göre
ve gelen gece bekçisinin

bahçede bulunan bir paka 
ti dikkatini çekti ve duru, 
mu ilgililere bildirdi. Yapı 
lan incelemeden sonra pa 
kette saatli bombanın oldu 
ğu görüldü. ,

Bursa Emniyet Müdür 
lüğünden gelen uzmanlar 
bombayı patlatarak etkisiz 
hale getirdiler.

*
* *
* * * * * *
* 
* 
$ 
* 
$ 
* 
* 
* 
* 
*

*
$ 
♦

$
* 
$*

SIKIYÖNETİM İŞYERLERİ
VARDİYA SAATLERİNİ
YENİDEN AYARLADI

Sıkıyönetim yetkilile

rince Gemlik ve çevresin

de bulunan fabrikalarda 

çalışma saatleri, sokağa 

çıkma yasağına göre yeni 

den ayarlandı.

Sıkıyönetim yetkilile

rince yapılan açıklamada 

saat08.oo-16 oo arası çalı 

şan vardiya işçileri 07.ee- 

15.ee, 16.00-24 ee arası 

çalışan İşyerlerinde 15.ee 

23.oo saatlerinde, 24.ee- 

OB.eo saatleri arasında ça 

lışan işyerleri 23.eo-07.oo 

saatlerinde çalışacaklardır.

1 Ekim 1980 günün 

den başhyan uygulama ile 

sokağa çıkma yasağı saat 

(erinde bütün işçilerin ev-

terinde olacağı, bu neden 

le yasaklara uyulması is

tendi. Sıkıyönetim yetkili

leri sokağa çıkma yasağı

olduğu saatlerde kimseye 

izin belgesi verilmiyoceğl- 

nl hatırlattı.

YENİ MAHALLEDE ESKİ EVLER 

TEHLİKE YARATIYOR
Yeni Mahalle Kumla 

4 yolu üzerinde bulunan vi- 
4 rane evlerin durumu bü

yük tehlike yaratıyor.
Yıllardan beri içinde 

oturulmayan, sahipleri ta- 
' rafından da yıkılmayan vi 
i rane evlerin her an yıkıla 
i bileceğini söyliyon mimar 
i Orhan Bulut, ilgililerin za 
I man geçirmeden gerekli 

önlemleri almalarını istedi, 
ı Mimar Orhan Bulut şöyle 

konuştu :
। "—Yapı itibariyle ah- 

, şap olan bu evlerin kar
kastan tamamen çürümüş

tür. Küçük bir dep
remde veya fırtınalı bir 
havada kendiliğinden yıkı 
larak mal ve can kaybına

yol açabilecek durumda o 
lan bu yapıların biran ön
ce yıkım kararı alınması 
gereklidir.”

12 Ekim Pazar Günü 

Nüfus Sayımı Yapılacak
12 Ekim 1980 Pazar 

günü bütün yurtta nüfus 
sayımı yapılacaktır.

Nüfus sayımı nedeniy 
le 12 Ekim 1980ğünügö 
revlller dışında kimse so

kağa çıkamayacaktır. İlgi 
İller sayım görevlilerince 
hane halkıyla ilgili sorula 
rın doğru yanıtlanmasını 
istediler.

Belediye Başkam Cantay

“ÇALINMALARIMIZ 

DEVAM EDİYOR”
Gemlik Belediye baş

kanlığına getirilen Emekli 
Albay Şahabettln Cantay 
gazetemize yaptığı açıkla
mada belediye hizmetleri
ni anlatmış ve belediye
miz olanakları elverdiğince

Yağışlar nedeniyle 
köt durumları düşük olan 
Osmaniye Mahallesinde su 
altında kalan evler ve so
kakları kurtarmak için ça 
ba harcandı. Kanalizasyon

HIZLA

lann çalışmaması bu ma
hallenin zor durumda kel 
masına neden olmaktadır. 
Bu durumun düzeltilmesi 
için çaba harcanakti'." de 
di.

belediye hizmete devam 
etmektedir" demiştir.

Belediye Çalışmaları
nın başında su sorununun 
geldiğini belirten Belediye 
Başkanı Cantay, şöyle ko 
nuştu :

Geçen hafta İller 
Bankası yetkilileri ile yap 
tığımız temas sonucu Na 
caklı suyunun arıtma te
sisleri için 3.5 milyon lira 
lık ödeneğin ayrıldığını ve 
planlamaya sunulduğunu 
öğrendik. Yağışlar nedeniy 
le dere yatağına ulaşma 
zorluğu doğduğundan ku
ru bir havada suyun debi 
si ölçülecek ve yazın Gem 
llk'ln susuz kalması önle
necektir.

Belediye Başkanı Cantay, 
“Çalışmalarımız hızla devam ediyor.”

Gazinoda Esrar içen 
2 Kişi Tutuklandı
Kurşunlu köyündeki 

bir kır gazinosunda esrar 

içerken yakalanan iki kişi 

tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendi- 

ren jaodermeler Abdöl Bu 

man vo Murat Balkıhçed 

lı kişileri kır gazinosunda 

esrar İçerlerken suçüstü 

yakaladı. Üzerlerinde 3 

gram esrar bulunan sanık 

lar yapı lan,.İlk sorguları so 

nucu tutuklanarak aozae- 

vine konuldular.

Kamyonun 
Ezdiği Emekli 
îşçi Öldü

İlçemizde hafta İçinde 
meydana gelen bir olay
da Hüseyin Uğur adında
ki emekli İşçi kamyonun 
altında kalarak öldü.

İlgililerden öğrenildiği 
ne göre, evinden çıkan 
Hüseyin Uğur'a geri gel
mekte olan bir kamyon 
çarpmış vo teker altında 
kalan emekli İşçi hastane 
yo kaldırılırken yolda öl
müştün

Turgut Korkmaz 
Emekli Olunca 

İş Bankasına 
Yeni Bir Müdür 
Atandı

Gemlik İş Bankası 
Müdürü Turgut Korkmaz 
emekliye ayrıldı. Bu göre 
vo ise Erdek İş Bankası 
Müdürü Atillâ Başara a- 
tandı.

Evli vo iki çocuk ba 
bası olan Atili* Başara 
hafta başında Semlik İş 
Bankası Şubesinde yeni 
görevine başladı.

MUSTAFA FİDAN
♦ ♦ ♦ ♦

OLDU
Eski Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinden Mus

tafa Fidan geçirdiği bir kalp krizi sonucu dün gece 
aniden öldü.

Uzun yıllar Gemlik'te ilkokul öğretmenliği ya
pan Mustafa Fidan, kısa bir süre ilköğretim Mûderlü- 
yapmış, daha sonra yeniden öğretmenliğe dönmüş vo 
emekli olasıya dek Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü 
görevini sürdürmüştü. Emekli olduktan sonra amatör 
Balıkçılık yapan Mustafa Fidan kalbinden rehoraodı.
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Yolmaz AKKILIÇ

1945 yılının sıcak bir Ağustos günün 
de gelmiştik Bursa'ya.. Yani bugünkü 
Türkiye nüfusunun yarıdan çoğunun, 
daha dünyaya gelmedikleri bir sırada.

İnönü Caddesl'ndekl, şimdi yerinde 
Işhanları bulunduğu (Ulus Oteli) nln 
penceresinden. Cumhuriyet Alanı'na İlk 
bakışımı anımsıyorum. Mutluluk ve coş 
kuyla doluydu İpim Kabıma sığamıyor- 
dum

Caddeler boş. parke taşlerı cilalan* 
mışcasına pırıl pırıldı.. Alt yanı vişne çü 
rüğü, üst yanı bej renkli belediye oto
büslerini. 198 Plâka numaralı Opel Ka* 
pltan siyah taksiyi unutamam hiç..

Yepyeni bir dünyaya gelmiştim san
ki..

Mutluydum, coşkuluydum amaürkü 
yordum da.

Tahtakale’dekl 2 Ortaokul’un birin
ci sınıfıma başladım o yıl.. Coğrafya 
toplarında Bursa’nın nüfusu 67 bin 
rak geçiyordu.

Emekti kentiydi Bursa..
Ben 'fil mezarlığı*' diyorum..
1945 yılının bir Eylül günüydü.

kl-

llk
kez Gemlik’e geldim. Girişteki levhada 
nüfusunun 2 700 olduğu yazılıydı.

inanın o kadardı..

Sonra yıllar geçti aradan..
Türkiye hızla artan ve gitgide genç

leşen bir nüfusa sahip oldu. Bugün 
Bursa’nın girişinde (346 1OO) diye göste 
rlyor nüfusunu, Gemlik’in girişinde ise 
(20 700)..

Sanırım 12 Eylül sabahı. Bursa (500) 
bini, Gemlik’de (40) bini aşmış olmalı..

1979 yılında Üniversite ve yüksek o- 
kulların sınavlarına (440) bin lise ve 
dengi okul çıkışlı öğrenci başvurmuştu. 
(40) biniancak başarılı oldu bunlardan..

1980 yılında ise sanırım (470)bin 
öğrenciden, ancak (45) bini girebildi
ler Üniversite ve yüksek okullara..

iki yılda sekizyüzbin boş insan.. Ve 
üstelik gencecik.. Haydi diyelim ki, 
bunların bölümü de iki yıl ardı ardına 
sınava girmiş olanlar.. En iyimser sa
yılarla, (500) binin üstündeki genç in 
san eğitimsiz ve İşsiz.

Çağı iyi yorumlamak gerekli dostla
rım!

1 945'ler Buraa’sı emekli kentiydi, 
"fil mezarlığı"ydı.. Gemlik ise bir kıyı 
kasabası.. Tatlı, huzurlu..

1980'ler Türkiyesi, Bursa'sı ve 
Gemlik'iyle başlı başına bir sorun..

1 980'ler Türkiye'sinin güney doğu 
sunda, iki müslüman ülke, Irak'la I- 
ran kapışmışlar, kıyasıya vuruşuyor
lar. Ve Türkiye'nin elinde (40) günlük 
akaryakıt stokunun bulunduğu açıkla 
nıyor devletin yetkili ağızlarından.

Mig'ler Fentom'lar alabildiğine 
bombalıyorlar petrol kuyularını, boru 
hatlarını, rafinerileri.»

Türkiye’de her yıl, yirmi yirmibeş 
yaş arasında gencecik bir kuşak eği
timsizliğe ve İşsizliğe terkediliyor.

1 945'lerden 1 960’lara uzanan sü 
reçte, Atatürkçülük’e karşıtlık oy av- 
cılığınının, iktidara tırmanışın temel 
fetaeffeâfyd'f!

1970’ler Türkiye'sinde ise, Ata
türkçülük, ''ulusal bağımsızlık” ilke
sinden soyutlandırılarak iktidarda ka 
labilmenin paravanı yapılmaya çalı- 
ŞfMı. f,. w „„

iyîyorjumlamak gerekli dost» 
tarım! . .........................................
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Bir Roman Kahramanı
Çadırımın üstüne yağmur yağıyor, 
Saros körfezinden rüzgâr esiyordu, 
Ve ben, bir roman kahramanı. 
Ot yatağın içinde, 
İkinci dünya harbinde
Başucumda zeytinyağı yakarak
Mevzuumu yaşamağa çalışıyordum;
Bir şehirde başlayıp' 
Kim bilir nerde, 
Kim bilir ne gün bitecek mevzuumu.

Kitabe-i Seng-i Mezar
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar.
Hattâ çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi.
Ayakkabısı vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allahın adını
Günahkâr da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman efendiye.

Kaynak s «Başlangıcından Bugüne

Yarınlarda
Yarınlara yürüyoruz korkmadan, 
yarıp çıkacağız dünü, bugünü.
Yaşanılan hlçblrftyl unutmadan 

görerek herşeyl...
Yarınlarda bayram olacak, 
düğün olacak.
dostlar bir olacak yarınlarda...
Düşman kötülüğün panzehrine atılacak!
Açlık, sömürüye fırça çekeceğiz.
Bebeler doğduğunda mutluluğuna atacak çığlık
Umut, umudumuz fışkıracak pınar örneği 
ve bitip tükenilmeden, yokedllmadan. 
Gerçekleşecek bir gün düşler!
Usumuzun altın defteri açılacak yarınlarda...

Ezgi TAN

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 İlanları cm. 30 TL
Kongre İlânları 750 TL.
Koop. Kongre İlanları 750 TL.
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 150 TL.
Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

Garaj tçi 
Pide ve lagara Salonu

GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE
AÇILDI

PİDELİ KEBAP VE IZGARA ÇEŞİTLERİ

Not : Evlara ve lfyarlarlna Servis Yapılır.

Minibüs Garajı Tlf : 2628 Gemlik

Beni bu güzel havalar mahvetti. 
Böyle havada istifa ettim 
Evkaftaki memuriyetimden. 
Tütüne böyle havada alıştım. 
Böyle havada âşık oldum; 
Eve ekmek ve tuz götürmeyi 
Böyle havalarda unuttum; 
Şiir yazma hastalığım 
Böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.

Sevdaya mı Tutuldum

Benim de mİ düşüncelerim olacaktı, 
Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım, 
Sessiz, sedasız mı olacaktım böyle?
Çok sevdiğim salatayı bile 
Aramaz mı olacaktım?
Ben böyle mi olacaktım?

Şiiri» «1OO Şair» Orhan Veli Kanık

Umudu Bulmak

Yarınlar umutla güzeldir 

ve gizemlidir umutta mutluluk... 

Güçtür yaşamak! 

natır tutmuş duygulardan kurtulmak, 
ne denli güçse o kadarda güzel ^knafi 

güzel olmalı savaşım vermek, 

akçıl ulaşmak İçin...

Pervanenin ışığa ulaşması güzel olmalı 

silmek karanlıkları, yetişmek İçin 

çabalamak yıldızlara umudu bulmak olmalı

Ezgi TAN

TEKSTİL VB KONFEKSİYON SANAYİİ

Giyim Merkezi
FABRİKADAN HALKA SATIŞLARLA 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR.

Bay-Bayan va Çocuk Giysileri 
Bay-Beyan Ayakkabıları 

Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır 
Makinası, Fırınlı Ocaklar 

Kristal Avize Çeşitlerimizde

BÜYÜK UCUZLUK
DEVAM. EDİYOR

Bursa ve İstanbul'a gitmenize gerek kalmadı 
Gelip Görünüz.

Gazhane Cad. ( Aygez Bayii Yanı. ) No. 25 GEMLİK 
Merkez : İSTANBUL

GEMLİK KÖRFE'ZE ABONE OLUNUZ

>00000000
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Mürteci - İrtica

JHSE
Başlık olarak aldığım iki sözcük de 

arap kökenli, özdeştirler. Sözcüklerin ö- 
züode, karanlık, geriye dönüş yatmakta
dır. Gerici, yani mürteci yeniliklere kar 
şıdır. İçinde bulunduğu toplumun, ilerle 
meşine gelişmesine karşıdır. Bu karşı ol
manın özümle, gericinin çıkarları yatar. 
Toplumun çeşitli kesimlerindeki bağnaz, 
çıkarlarını gerici akışın içinde görenler
de, mürtecinio oluşturduğu irtica eylemi 
■in destekçisidirler. Bu destek onlara ka 
tanımlar sağlayacak; uyandırılmayan in
sanları utanmazca sömürecekler.

insanlık tarihi içinde, günümüze de 
ğin gericilik olayları süregelmiş, güneelli 
ğini yitirmemiştir. Çoğu kez gerici, dini 
kullanmış; dindar görünümde halkı uyut 
mayı, düşünen beyinleri yıkamayı öngör 
müştür. Toplamların, uygarlık yolundaki 
atılımlarını, bu atılımlann önderlerini, 
dinaislikle-gavurlukla suçlayarak; ileriye 

~~ gidişin önünü kesmeyi yeğlemiştir, geri
ci. Her an çevresine çektiği insanlar ol
muştur; olmaktadır da Çevresindeki, ile 
riciliğin «i* sinden hoşlanmayan insanlar 
gericinin vurucu güçleridir de. ilk kez, 
1726 yılında basımevini açan İbrahim 
Müteferrika’nın karşısına dikilenler geri 
ciler-çıkarcılardı. «Gavur icadımda dini 
kitaplar kasılamazdı. Basımevi çalışmış ol 
saydı elle yasılaa kitaplar, basımevinde 
basılacaktı. Böylece, dini aldatmaca için 
de halkı aldatarak, önemli buluşu içeri
ye sokmamak da baş kaygılarıydı; başar 
diler. Çıkarcılar, mürteciyle elele ver
mişlerde

Osmanlı Devlet’inde gerici, ipleri 
her an elinde tutmuş; havaya göre a— 
çatlamıştır elindeki ipleri. Çeşitli bu
luşların karşısında olduğu gibi, ilericili
ğin de karşısmdadır dedik; gerici için. 
Tarihimizde bir de Genç Osman olayı 

* var. Ne yapmak istiyordu Genç Osman? 
O zamanın koşullarına uygun yenileşme 

S” hareketleriyle, bir devrim yapmak desek 
tam tanımlanır. Evet, ilerici-yenilikçi bir 

* padişahtı Genç Osman ama, Yedikule 
* zindanlarında boğulmaktan kurtulamadı. 
* Bu olayda da gericiyle çıkarcı eldeydi

ler. Kurtuluş Savaşçında da geriei, yo-

baz bu savaşı başlatanlara karşı değiller 
miydi?

Yukardaki Genç Osman olayı örneği 
bir örnek de 1909 yılında meşruti yöne
time karşı savaş açanlar verdiler. Tari
himiz, bu olayı 31 Mart olarak ta
nımlanır. Derviş Vahdoti’nin başlattığı 
bu gericilik olayı o zamanki yönetime 
de bir başkaldıı maydı. Önü almasıya 
değin çok genç «Mektepliler» can ver
diler; mürtecilerin ellerinde.

Kurtuluş savaşı kazanılmış. Büyük 
bir utkuyla düşman dize getirilmişti. 
Cumhuriyet ilân edilmiş; ulusumuz bü
yük coşkuyla bu mutlu günü kutluyordu. 
Gerici inine girmiş; uygun bir ortamı 
beklerken, Menemen Olayı’nı yaratarak 
çıktı inikden. Menemen’deki, dini mas
ke altında, Cumhuriyet yönetimine yöne 
lik bir gericilik olayı başlatılmıştı. Bu 
ayaklanmayı bastırmakla görevli, genç 
yedek subay Kubilay ensesinden kesile
rek öldürülür. Bu, sıkı karşısında gerici 
yine çekilmişti inine. Bir zaman sonra 
yeniden baş kaldırma, ortamını daha ra 
hat buldu. Yerden bitecesine tarikatlerin 
türemesi, kendilerini «Ahir Zaman Pey
gamberi» ilân edenlerin cirit attığı bir 
ortam. Uzun süren bu ortamda Kemalizm 
unutturulmaya çalışıldı; başarıldı da. Bu 
gün Cumhuriyet, Atatürk düşmanları, 
ilericiliği benimsemsyenler yine yeraltın 
da. Umarız ki 12 Eylül Hareketi, Türk 
Ulusunun ilerlemesini kösteklemeye çalı 
şanlara bir ders olsun. İlerde hortlama
maları için köklü önlemler alınsın.

Gerici tüm sanatlara da düşmandır. 
Onun gözünde bir-Nü-yü boyayan ressam 
gavurdur. Cumhuriyetimizin 57. yaşında 
olmasına karşın toplumumuzu düşünsel 
yönde, görsel sanatlar yönünde müzik yö 
nünde eğitilmemiş, bunları sevdirememi 
şiz. Dahası okumayı öğretememişiz... Böy 
le başıboş bırakılan bir alanda, zamanı 
geldiğinde gerici-çıkarcı yine oyunlarını 
sergilemez mi? Bu duyarlı yaşamsal ko
nuda önlem alma, yolları kapama za
manıdır. Yoksa, «mürteci-irtica» her an 
tetikte.

Gayrimenkulun Açıkartırma ilânı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dos/s He. 980,3 Izsfei’çuyu mm

Satılmasın, karar verilen gryrimenkulGn cinsi, kıymeti, adedi, evsafı s
Şuyu-un izalesinin temini bakımından Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/10.919 

tarih ve 978/99 esas, 979. 296 karar sayılı «ı*^» üe eamlmasma karar verilen Gemlik 
Tapu sicilinin 18/12/963 tarih ve Pafta ; 14 eahifo : 490 ve panel : 490 da keytfkı 
Gemlik Küçük Kumla Köyü kiremit ocağı mevkiinde kain bedeli 420 metrekare mik
tarlı ve bilirkişi tarafından 50,000,- Lira kıymet takdir edilen gayrimenkul (meyve 
bahçesi) açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır

SATIŞ ŞARTLARI :

I — Satış 7/11/1980 Cuma günü saat 11.00 den 11.30 a kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhaalı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve şek artıranın taakk&dfi 
baki kalmak şartiyle 17/11/1980 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu arurmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım va naaş mas 
raflarını geçmesi şar tiyle en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u misketinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri Hrait 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 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul işerindeki kak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onkeşfin 
içinde dairemize bildirmeleri lâaımdır; aksi takdirde kaklan tapu sivili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet işinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğinse ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme kaeet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş vc münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 980/3 isalei'şuyu satış sayılı dosya numara
sıyla memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(le. tf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

KÖRFEZ BASIMEVİ

SATILIK
*
il

LÜKS DAİRELER
ESENTUR İNŞAATTA

Kamuran Esen
TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUYAYA KAVUŞMAK 

İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ 
DEMİRSUBAŞI MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ

95 M2 LÜKS DAİRELER

Her Türlü Düğün. Nişin, Sünnet 
Davetiyeleri, Fatura, Dene, 
irsaliye, Makbuz, Senet, 
Kartvizit. Kartadres ve 

Her Çeşit Basım işleriniz için 
Emrinizdedir.

Tlf : 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK

Müracaat s
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı

Matbaamızda Her Çeşit Cilt işleri Yapımı 

Seri Olarak Devam Etmektedir.

Gemlik
BAŞSAĞLIĞI

Gamllk'ln tanınmış »İmalarından, İyi İnsan

Mustafa FİDAN’ın
ani ölUmü nodenlylo ailesine ve tüm yakınlarına bayaağlıjı dllarlm

İbrahim Koçdamlr Stldya 1123
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9GRVMLU MODRR 
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KÖRFEZ
4 Ekim 1980

GÖKER TİCARET
YENİ İŞYERİNDE HİZMETİNİZE 

DEVAM EDİYOR

OCAKGAZ BAŞ BAY II — HOOVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ VE
BUZDOLAPLARI — ZENGİN ZÜCCACİYE ÇEŞİTLERİ İLE 

YEPYENİ BİR HİZMET

Uğramanız M enf aatinize dir.

EŞREF ve NURİ GÖKER
Balıkpazarı 1 Nolu Cad. Tlf : 1 637 GEMLİK

İlân
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

1- Belediyemiz aıaırlan içindeki halkın aylık 
200.- tan ekmeklik Buğday tahsisiaia D-M.Ofisi 
depolarından alınması, Değirmenlerde öğütülmesi 
ve fırınlara tevzi edilmesi 2490 sayılı yasa büküm
leri gereğince kapalı sarf eksiltme usulüyle ihaleye 
konulmuştur.

2- Aylık tıhais miktarının muhammen bedeli 
2 230.000.- lira, geçici teminatı 66.500,- Liradır.

3- İhalesi belediyemiz encümeninde 23.Ekim 
1980 Perşembe günü saat 15.- de yapılacaktır. İs
tekliler ihaleye tek olarak veya müştereken iştirak 
edebilir. Şartnamesi yaşı işleri kaleminde görülebi
lir.

4- Eksiltmeye iştirak edeceklerin; geçici teminat 
lan, 1980 mali yılı tasdikli Ticaret odası vesikası 
(istekli şirket olduğu takdirde, bağlı bulunduğu Ti 
caret odasının eksiltmenin ilânı tarihinden sonra a- 
lınmış faaliyette olduğuna dair belge ve şirket eir- 
kiküleri) tek veya müştereken ayda 200.-1on Buğ
day işleyebilecek kapasitede un fabrikasına tabip 
veya işletici olduğunu teyid eden mahalli Ticaret 
odasından alınmış belge ile tekliflerini havi kapalı 
zarflınaı ihale günü saat 14.- e kadar komisyonu
muza makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

5- Postada vaki gecikmeler kabul edilemez. I- 
lin olunur. (Basın)

Baş.ağlığı

FABRİKALARIMIZIN DBĞİRLİ İBARE MÜ».

Ertuğrul ULUER
X 10. 1980 GÜNÜ HAKKIN RAHMETİNE 

KAVUŞMUŞTUR. MERHUMA ALLAHTAN 
RAHMET. KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI 
DİLERİZ.

Gemlik Azot Sanayi 
T.A.Ş. Mensupları

Kuaför Melek
PEK YAKINDA

SAYIN MÜŞTERİLERİNİN

HİZMETİNE BAŞLIYACAĞIN1

DUYURUR

Kayhan Mıh. 2 Nolu Cad.
AIiş Butik Yanı GEMLİK

Sayın Denizi Sevenler 
Deniz Motorları Sahiplerine

Yeni «Dinamik Servis» Açıldı
Deniz Motorlarınızın Yıllık Tamiri.

Bakım ve Revizyonu En İyi Şekilde 
Teknik Olarak Yapılır.

Merine Chrysler • Jonson - Evlnrude 
Mercurie v s. Tüm Sorunlarınız Çeşitleri ile 

Servisimiz Dinamlk’te Çözülür.
İsteyen Müşterilerimiz Motorlarını 

Sigorta Ettirerek, Sezon İçin 
Kıf Muhafazasına Aldırtabillrler.

Motorlarınızı Namınıza Satarız. Alım ve 
Satım İşleri Yapılır.

DİNAMİK SERVİS 
t E. Ö.

Görçay Pasajı 1 İstiklâl Cad. 36
Gemlik / Beraa

| Devren ’

| Satılık Dükkân ‘ 
S İstiklâl Caddesi l' 

f Fırın Sokakta Bakkal ' 
। Dükkânı ' ı
| Devren Satılıktır. (

1 Müracaat : I |
} Tlf : Ev : 2191 Gemlik I,

SATILIK KAT

Orhen/ye Ateh. Maltepe 
Sokakta M m2 3. ket 

Acele Satılıktır.

Mör : İzzet Allan
Tlf : İş : 294286 - 291285
Ev ı 291861 Ankara

Kazım Akay
Tlf s 1374 Gemlik

Satılık
Telefon

1 528 nolu 
telefon 

acele satılıktır.

Müracaat : Tlf 1528 

GEMLİK

KİRALIK VEYA SATILIK 150 TONLUK 
ZEYTİN DEPOSU

Atlas Sineması Yanı Bayraktar Apt Altı

Tlf : 16433-24415
Tuzpazan Cad. Ne. 107/A BURSA
Şan Bakkaliyesi Ali Şen GEMLİK

SATILIK İKİ DAİRE
Orhangazi Cad. Bayraktar Apt. 

1 ve 2 Nolu Daireler Satılıktır.

Tlf : 16433-24415 BURSA

fciiî *îtt Tir arn ırrumtıı ıcın ımaargg«aaG

MUTFAKTA VE SOFRADA
J Saf ve Kuru Kristal Starilize Daima Akıcı

i OVA TDZ’U
Bakkalınızdan Israrla İsteyiniz

I H. BASRİ UYSAL
1 T/f Î 1878

J Orhangazi Cad. Bayraktar Paıajı — GEMLİK 

pomadı» ar,t w aı> iuh aua aa



DURMAYALIM DÜŞERİZ

gemUik
KÖRFEZ

• • z — - ' ■ - -

SAY1 : 323 500 KURUŞ 11 EKİM 19 S O «UMARTISİ
■ |

te

Sayım Süresince Sokağa Çıkılmayacak
12. NÜFUS SAYIMI YARIN 
BÜTÜN YURTTA YAPILACAK
1927 Yılında yapılan 

nüfus sayınımdan son 
Cumhuriyet döneminin 

’ ii. nüfus sayımı yarın bü 
* kn yurtta yapılacak.

12 Nüfus sayımı ne- 
w iniyle yarın saat O7.oo 
■•^n itibaren bütün yurtta 

yımların bitimi duyurula 
iau /a kadar kimse sokağa 
m, arayacaktır. Yasaklara 

mayanlar hakkında ya- 
aassj işlem yapılacağı duyu 

muştur.
Yann yapılacak nüfus 

imi nedeniyle ilçemiz- 
432 sayım memurunun

t revlendirildiği ayrıca 22 
dek sayım memurunun 
her an göreve gidecek 

kilde bekliyeceği ilgililer 
açıklandı. Nüfus sayı

lı nedeniyle görevli sa
rı memurlarının üç gün 

SN ren bir kurstan geçirildi 
ve sayımda karşı laşabi- 

:ekferi zorlukların nasıl 
lacağı konusunda eğitil 
ji bildirildi.

-yİ DOĞUMLARDA 
AZALMA VAR

Gazetemiz araştırma 
bince yapılan bir çalış- 
ıda Türkiye’nin nüfusu 

•A^jyal ve ekonomik yapı 
<i gelişmeye paralel o- 
ak 1860 yıllarının son- 
ında duraklamış, 1970 
yılların başlarında ise 
şmeye başladığı saptan 
şor

Nüfus artış hızı 1955- 
60 döneminde yüzde 
15 iken, 1970 yılları be 
ıda yüzde 2.5’e düşmüş

Artış hızındaki bu a- 
Imanın devam etmesi 
1970 li yılların sonun 
2.2 elması beklenmek

Ur.
. 1950*1975 yılları ara 

fideki 25 yıllık sürede 

klaşık bir kat artarak 
19 milyondan 40.3 mil* 

^/na ulaşan ülke nüfuau- 
ın yarınki nüfus sayı
nda 44 milyon olması

^klenmoktedir.
। Devlet Planlama E ne
batince yapılan araştır
ılara göre Türkiye'nin 
ıfue artışı hızının yük- 
kliği, ölümlerdeki azal- 
•den çek doğumların 
Muğundan kaynaklan-

। dmaktadır. Gelişmiş ÜL 
den bîr kat daha çok 

olan kaba doğum oranı 
1970-1975 döneminde 
binde 34.2 dolayındadır. 
Bu oran 1975-1980 döne
minde bir miktar azalarak 
binde 32.2 olacağı tahmin 
edilmektedir.

dekoltenin Tahminlerin Üstünde Olabileceği Açıklandı

Yağışlar Zeytin Üreticisinin
Yüzünü Güldürdü

Geçen hafta içinde 
ilçemize yağan yağışların 
kuraklığı tamamen gider
diği ve zeytin üreticisinin 
yüzünün güldüğü bildirildi.

Gemlik Ziraat Teknis
yeni Aygen Başaran'ın 
yaptığı açıklamada; İlçe 
mize son yağışlarla orta
lama metre kareye 50 ki
logram yağış düştüğünü 
bu yağışlarla zeytinlerde 
başlıyan kuraklığın tama
men giderildiği belirtilerek 
şöyle konuştu :

Bu yıl Ziraat Mü- 
hendisliğimizce yapılan 
tahminlerde zeytin rekol
tesinin geçmiş yıllardaki- 
nin üstünde 26 milyon 
kilogram olacağı tahmin 
edilmekteydi. Ancak Eylül 
ayında başlıyan kuraklar 
nedeniyle, yıllardır kurak 
yüzü görmiyen bazı zey
tinlikler bile kurak almış, 
tahminimiz hava koşulları 
nedeniyle düşmeğe baş
lamıştı, Arka arkaya de
vamlı yağan ve metre ka
reye ortalama olarak 50 
kilogram düşen yağışlar 
ile kuraklık tamamen gide
rilmiş, geçen yıl zeytin 
almayan üreticimizin yüzü 
gülmüştür.”

KALİTE DÜZELDİ
Son yağışlarla zeytin 

kalitesinin de düzeldiğini 
aöyllyan Ziraat Teknisyeni 
Aygen Başaran konuyla 
İlgili olarak yaptığı açık
lamada s

Yağışlarla zeytin 
tanesinin görünüş, yaş ve 
su oram, ağırlığı artmıştır, 
Tfim bu faktörler zeytin 
kalitesini elumlu yönde

Doğumlardaki azalma 
sonucu, nüfus içinde 0-14 
yaşları arasındaki kişilerin 
sayısının azaldığı, 15-64 
yaş grubunun ise ağırlı
ğının arttığı, sağlık ve 
eğitim hizmetlerinin yay- 

etkilemiştir. En düşük 
tahminle % 10 luk bir 
kalite farklılığı ortalama 
olarak üreticiye 100 mil
yon liranın üzerinde gelir 
sağlayacaktır. Bunda son-

Tüketim Kooperatiflerinin Bakkallardan 
Daha Ucuzu Nal Satışı İlgiyi Arttırıyor

llçemizde bulunan 
beş tüketim kooperatifinin 
bakkallardan daha ucuza 
mal satması halkın koope
ratiflere İlgisini arttırıyor.

İlçemizde halka satış 
yapan Öğretmenler Tüke
tim Kooperatifi, Gemlik 
İşçi Tüketim Kooperatifi 
Suni İpek İşçi Tüketim 
Kooperatifi Azot Mensup
lar Tüketim Kooperatifi, 
piyasada satılan her malı 
daha düşük fiatla satılma
sına çaba harcıyor.,

Ucuz mal satışlarıyla 
ilgili olarak kendisiyle gö
rüştüğümüz Gemlik öğ
retmenler Tüketim Koope
ratifi Başkanı Ahmet Te
mel,, konuyla İlgili olarak 
görüşlerini şöyle açıkladı.

Tüketim Koopera
tifçiliğin amacı başta or
taklarına daha sonra halka 
ucuz tüketim malı sağla
mak böylece ortaklar ara
sında ekonomik dayanış
mayı pekiştirmektir. Bir 
başka yönden do aylıkçı 
olan kişileri ele muhtaç 
etmemektin Amacımız 
kar değildir. Ama zarar 
da etmeden mal oluş Ha
lımıza çok az bir kar ok- 

gınlaşmasının ölümlerin 
önemli ölçüde azalmasına 
neden olduğu görülmüştür. 
1960 yıllarında binde 20 
olan'ölüm ©ram 1975 yıl
larında binde 19.1 e düş
müştür. Bu oran gelişmek 

ra bir daha yağmur yağ
ması ve lodostu havaların 
başlaması halinde zeytin
ler aralık ayında kararır 
ve erken toplanmağa baş
lanabilir.” dedi.

liyerek tüketiciye ulaştır
maktır. Halkın tüketim 
kooperatiflerine karşı gös
terdiği ilgi herşeyden önce 
aldatılmıyacağı konusun
daki inançtan ve koope
ratifçiliğe karşı içinde ya-

Zeytin Ürünü için 3200 Ton 
Tuzu ihtiyaç Var

Son yılların en yük
sek zeytin rekoltesinin 
beklendiği bu sezon da 
üreticinin ihtiyacı olan 
kalın tuz oranın 3200 ton 
olduğu öğrenildi.

İlçe Ziraat Mühendis
liğinden edinilen bilgilere 
göre, zeytin rekoltesinde 
görülen rekor düzey nede
niyle tuza ihtiyacın bu 
yıl geçmiş yıllara göre 
daha fazla olacağı belir
tildi. İlgililer, yaklaşık 
İhtiyacın 3200 ton olabi
leceğini durumu Kayma
kamlığa bildirdiklerini ve 

te olan ülkelerde • binde 
14.3 gelmiş ülkelerde ise 
9.2 dolaylarındadır.

Öte yandan gelişmiş 
ülkelerde yaşam ortalama
sı 80 yaş iken Türkiyede 
bu ortalama 70 tir.

Ziraat Teknisyeni Ay
gen Başaran, Gemlik ve 
köylerinde 1 milyon 730 
bin ürün veren, 30 bin de 
fidan bulunduğu bildi
rildi.

tan bağdan kaynaklan
maktadır. Geniş halk kit
lelerinin kendi aralarında 
örgütlenerek her dalda koo 
peratifleşmesi hızla artan 
hayat pahalılığından bir 
nebze olsun kurtarmaktır.

buna göre önlem alınması
nın İstendiğini söylediler.

"Değil mi?

Kraldan Çok...
Dünün kriptosu, tekelcisi, nurcutu, ticanisi, ye 

rlatçısı, mukaddesatçısı, siyenitti, saltanatçısı, ger 
dıropçusp, kafatasçısı bugün Atatürkçülüğü klmse- 
ya kaptırmıyor..

Dönemine göre et oynatmasını bilen bu gürüh 
daha dün söylediklerini, hatta yazdıklarını bugün 
unuttu. Atatürk’ün ne denli karşı olduğu düşünee 
ve kavram varsa dün karşısında elanlar, bugün 
mangalda kül bırakmıyorlar.

Eeea... bunlara ne denir huni, olsa olsa Kral
dan çok Kralcı.... (!)

AP 
ilçe 
Binası 
Bombalandı

Sıkıyönetim yet-
kililerince kapatılan Gemlik 
AP lokaline petlıyıcı madde 
atıldı.

Balıkpazan 1 nolu 
caddede bulunan ve bir 
cephesi kordona açık elan 
AP. İlçe Lokalinde dün 
sabah saat 01.30 sırala
rında büyük bir patlama 
oldu. Patlama ile parti lo
kalinin camları tama
men kınldı. Patlama çev
rede korku yarattı.

Sokağa 
Çıkma 
Yasağına 
Uymayan 
12 Kişi 
Tutuklandı

Sıkıyönetim yasakları 
ria uymıyarak sokağa çı
kan 12 kişi sevkedildikle- 
ri mahkemece tutuklandı
lar.

İlgililerden alınan bil
giye göre Perşembe gece 
si saat 24.©o den sonra 
sokaklarda dolaşan kişiler 
askeri güvenlik ekiplerince 
tutuklanarak dün mahke
meye çıkarıldılar Sıkıyö
netim yasaklarını ihlâl et
tikleri mahkemece sapa ra
nan 12 kişi tutuklanarak 
Gemlik Kapalı Cezaevine 
gönderildiler.

Sokağa çıkma yasak
larına uymayanlar 3 aydan 
5 yıla kadar cezaya hü
küm giyebiliyorlar.
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Y»x«nmız Yılmaz Akkıhç »ayahatta 
olduğundan yazısı alimize ulaşamadı
ğından yayınlayamıyoruz. özür dileriz.

G. Körfez
şiir köşesi

İteNCMagaMgtMailIKJIbnaElB^lB^IIiCBsfiZâMgB^aC

S MUTFAKTA VE SOFRADA
| Saf ve Kuru Kristal Sterilize Daima Akıcı 

i OVA TÜZ’U )İ
Bakkalınızdan Israrla İsteyiniz 

B H. BASRİ UYSAL WA Tlf ı IB7B J
V Orhangazi Cad. Bayraktar Petajı — GEMLİK || 

IB^V^3M93BMVEg»agi|»aSEgta*reCUEMS:99BmaMKZMi:

Garaj içi 
Pide ve Izgara Salonu

GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE
AÇILDI

PİDELİ KEBAP VE IZGARA ÇEŞİTLERİ

Not : Evlere ve İşyerlerine Servi* Yapılır,

Mlnibü» Garajı Tlf t 2628 Gemlik

İLÂN
Keoporutlflmlıln »ohlbl bulunduğu demlik Or> 

haniye Mohollotl (Kumla yolu üzeri) 14 ada 8 ftr- 
•el araılıl İçinde mevcut 230 ofaç zeytinin 1980 
yılı mahıulü, 24 Cklm 1980 Cuma günü teat IS 00 
ta Ahmet Dural Meydanı Akmantar Potojı 124 No lu 
Günaydın Yapı Kooperatifi Oüroıundo açık artırma 
ve peşin pere İle «atılacaktır,

Kooperatif «otışı yapıp yopmemekte terbetttlr.
Taliplilere duyurulur.

Kooperatif Başkanlığı

CAN YUC£L

Ittt «a I atacakta. LtK a eeŞmoaur 
goor w çeevmooar. «MM Mmc Mv

SALOZUM KAVALI (m* Pcar Wess'B£z> 
SÇ2A KÛMU (07M. Tının» MMaoM«e*L 
eû«E4 ■ ÇOOMLAJB (eyML Sortdrooet,
■AMİAT SAK Mır£T toyun. Seon anneaee>. 
AŞK BEKİ VEJd oyM Arifem ScM’Z»l»«j. 
MUHTEREM 6ATJ3V 'remen. Sene 
pfe< «ovvMorl «arar.

Şiir {evinlerini HEK &0YDAK (tKT) eOk bir artara 
tovta»r rşt.r Şürten ços-tı. aorjMarOt p»fMNam<fer. 
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Sevgi Duvarı
Sen miydin o yalnızlığım mıydı yoksa 
Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi 
Dilimizde akşamdan kalma bir küfür 
Salonlar piyasalar sanat-sevicilcri
Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni
Yakanda bir amonyak çiçeği
Yalnızlığım benim sidikli kontesim
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi

Kumkapı meyhanelerine dadandık
önümüzde Altınbaş, Altın Zinzir, fasulye pilakisi 
Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır Paşalar 
Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi 
öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri
Çöpçülerin elleriyle okşardım seni
Yalnızlığım benim süpürge saçlım

Baktım gökte bir kırmızı bir uçak
Bol çelik bol yıldız bol insan
Bir gece Sevgi Duvarını aştık
Düştüğüm yer öyle açık öyle seçik kİ 
Başucumda bi sen varsın bi de evren 
Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi 
Yalnızlığım benim çoğul türkülerim 
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar İyi

Öğretmenin Düşü
Okumuş filler kİ herbirlnln 
Nice Bottan, Gülistan ezberidir

Mavi bir İşık yandı gözlerimde 
Gökyüzü öyle yakın 
Çocuklar doğacak çocuklarım 
Ve öyle yağmur ki toprak koklarsın 
Ellerim bütün hayvanlar âlemi 
Hangi ağacı çalsam açıyor 
Uzaylar uslu 
Yönlerim yörûk 
Sağduyularım sol duyu

Mavi kalemlere yordum bu düşü 
Su resimleriyle öğrencilerin 
Göğerttik bozkırın san defterini 
Şu yoncalar yurttaşlık bilgisi 
Geçen gün okudum söğütlerin tarihîni 
Bİ çiğdem var onlar kadar yiğit 
Şu bey şu eşek şu yaban işçi an 
Biz beş sınıfta kaldırdık bütün smıflan 

Korkuluklar ektiği kargaları biçsin 
Sevginin de kendi planlan var 
Beş yıllan yıldızlan dokuz aylan 
ilerde yarım yalmış bîr okulun duvarı 
Duvarcı diyor Yarım diyorum ban de 
Gitsin bütün okumuş filler Gülistana 
Ban Târkâm bu bezknrâa çalışmağa goMta»

Pandora’nın Kutusu

Hayatta Ben
En Çok Babamı Sevdim

Hayatta ben en çok babamı sevdim.
Kara çalılarım gibi yarda» bitme bir çocuk 
Çarpı (x) bacaklarıyla — ha düştü, ha düşecek

Nasıl koşarsa ardından bir devin, 
O çapkın babam; ben öyle sevdim

Bilmezdi ki oturduğumuz semti. 
Geldi mi de gidici — hed, hepp acele işi ! — 
Çağın -en güzel gözlü maarif müfettişi

Atlastan bakardım nereye gitti, 
öyle öyle ezber ettim gurbeti.

Sevinçten uçardım hasta oldum mu 
4O'ı geçerse ateş, çağ’rırlar İstanbul'a, 
Bİ helâllaşmak İster elbet diğ'mi, oğluyla!

Tifoyken başardım bu aşk oyununu, 
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu.

En son teftişine çıkana 4*t‘«.
Koştururken ardından o uçmaktaki devin. 
Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar İçin

Açıldı nefesim, fikrim, canevim.
Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Gün Yalımı
Duvar dibindeydiler bir bakış baktı 
fimdi ışık yıllarında yayıyor o çiçekler

Heyt bu kadına can varan tanrım
Sarı bir yatışı var bütün çarşaflardan ayrı.

Gelirim demişti bugün için 
Gizlerim güneş teatinde.

Yurt Yazısı
NE YAMAN ZOR İMİŞ YONCA YOLMASI 
BİZİM MEMLEKETTE ADAM OLMASI

Her gece, tanırım onbir buçuğa doğru

Bir uçak geçiyor Bttömüzdon,

Yolcu uçağı, anlaşılan».

Beni bir ortaçağ yaşamına mahkûm edenler 

anlamıyorlar ki;

Ben her gece, tanırım, onbir buçuğa doğru 

Örtümüzden geçen e uçağın bir parçatrym, 

İniş takımıyım, gettorgetiyim, motoruyum, aklıyım...

Ve ben bor gece. — irim, onbir buçuğa doğru

Bi kez daha anlıyorum ki.
Haklı fim.

Satılık Bahçe
(fiemllk Küçük Kumla Kiremit Ocağı 
Mevkiinde 1760 m2 Bahçe Satılıktır.

Kat Karşılığı da verilir.
Mür : ItMt Alton
Tlf : İş x 294286 * 291286 Ev : 291861 Ankara
Kaıım Akay Tlf t 1374 temlik

Bir denizanasıdır umut
Ta suların ortasında
Açılır
Kapanır
Açılır
Kapanır
Kapanır

Açılır

DAM'in Betindeki mavi
Amma duru
Amma mavi.'..

Gökybti gibi duruyor bayca!

Alıntı s Caı Yûcef'in «Sevgi Bvverl» adlı yapıtından
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Atatürk Olgusu - Sonrası

IHM1 — «■

M£
Mustafa Kemal düşmanlığı, bugünden 

Kurtuluş Savaşı günlerine dek utanır. 
Tahtının sarsıldığını gören Osmanlının 
•on sultanı, Kurtuluş Savaşı mu Büyük 
Neferini öldürmek için ferman çıkarmış
tı. Ama, Türk ulusunun, İstanbul yöne 
timine* oluşturulan «makus talihi» yeni
lecekti. Türk ulusunun özgürlüğü elinden 
alınamaz; Vatanı, ne İstanbul yönetimin 
ce, ne de emperyalist uluslarca parselle- 
nemez, dağıtılamazdı. Daha doğrusu Türk 
ulusu, bir yediyüz yıl daha kimsenin kö
lesi olamazdı. Düşmana peşken çekilen 
Anayurttan, düşman kovulacak; suçlular 
cezalarını göteceklerdi. Tüm dünyanın 
parmak ısırdığı, yedi düvele karşı veri
len savaşta, düşman yanlıları yokmuydu? 
O günlerin koşullarında, düşmana yardım 
cı olanlar da çıkıyordu. Kemalist direni
şe karşı. Halife Ordusu da emperyalist 
uluslara karşı verilen savaşta karşı tavır al
mıştı. Hemdç dini kullanarak. Bir yanda, 
kapılarını düşmana açan Osmanlı yönetimi; 
öbür yanda bu olumsuz girişime «Hayır» 
diyen Ulusal ordu. Geçtiğimiz haftaki ya
zımda da belirttim. Ülkeyi din perdesi al
tında sömürenler; ülkenin ilerlemesini de 
ğil, sömürünün sürmesini yeğliyorlardı.

Cahil ulema, dinci görüntü altında yardımcı 
olmaktan geri kalmıyorlardı. Ezilen, bil
gisiz, yaşamını çoğunca kadere bağlamış 
biz toplumu hükmetmek; sindirdirmek ko 
laydı Yalnız padişah tahtında otursun; 
çıkarcılar, halkın sırtından inmesinler. 
Bu durum, bir yediyüz yıl daha süremez 
di. Çağların içinde uygarlıklar kurmuş bir 

■ ulus, yönetimini eliyle kurmalı; yaşamı- 
b m kendi düzenlemeliydi. Böyle da oldu. 
E Cumhuriyet yönetimine geçilmişti.

Yeni yönetimin, Cumhurbaşkanı Ga
zi Mustafa Kemıl, Türk ulusunu uygar
lık dünyasında onurlu bir yere oturtmak 
düşüncesiydi. Türk ulusunun, kalkınma
sı yolunda önlemler alınacak; olanaklar 
yaratılacaktı. Gerçek kurtuluş da bu ol
malıydı. Bağımsızlık, tüm ülkelerle barış 
yurt içinde banş. Türk Ulusunun, uygar 
dünyada yerini alabilmesi için bir dizi 
yenilikler yapılması gerekecekti. İşte, bu 
rada despotlar, sahte, çıkarcı dinciler i- 
ş* karıştılar. «Bilimin olmadığı yer, her 
nerede olursa olsun, orada din istismarcı 
lan peyda olur, cohalet zararlı bir hale 
girer.» diyen. Cumhuriyetin genç Cum

hurbaşkanı Atatürk, bilime ağırlık veril* 
ceğini ,»istismarcılara,, göz açtırılmaya
cağım da vurgulamış «itiyordu. Devlet 
yönetiminde yapılan değişiklikler, devrim 
ler tutucuların hiç hoşuna gitmemişti. 
Başta Lâiklik'i içlerine sindiremiyorlardı. 
—Şimdi de öyle—Türk kadınının modern 
giyimine, yeni harflere karşı çıkıyorlardı. 
Bunun altında, kendilerini üstün sayanla 
nn, toplumdaki egemenliklerinin yitişi; 
çıkartanda yatmaktaydı..

Bugün değişen ne? Gelin bu sorunun 
yanıtını arayalım. Cumhuriyetin 57. yılın
da devrimlcrin karşısında olanlar az da 
değiller. Bunun nedenleri çoğunca siyâse
tin içinde Bilinen; 1946 lardan 1950 
sonlarına, sonrası senelere değin hep 
verilmiştir. Kazanmak için ödün verilmiş 
iktidar için ödün verilmiştir. 1933 lerde 
türkçe ezan okutulması 1950 de arabça- 
ya çevrilmiştir. Dini sömürenlerin sırtları 
sıvazlanmış Atatürk'ün tinsel kişiliğini; 
heykelleri korumak için sözüm ona yasa 
çıkarılmıştır. Atatürk’ün devrimlerinin 
karşısında olanlar;. bir yerde Kurtuluş 
Savaşım veren halk, çocuklarının da kar
şısında değil midirler? Ne istiyordu Ata
türk? Dünyada onurlu yerimizi almak; 
bağımsızlık Bugün baktığımızda; son 
otuz yıl içinde gelen yönetimler, bağım
sızlık ilkesini görmez olmuşlardır. Ata
türk’ün bağımsızlık siyaseti tam bağımsız
lıktı. Ekonomi-endüstri-siyasette. Bugün 
içerde tutucu-çıkarcı-dinci görünümler için
de olanlar; kendilerine dönük bir toplum o- 

luşturma çabasmdalar. Gerici-tutucu olanca 
gücüyle Atatürk devrimlerine yükleniyor. 
Kadınlarımız-kızlarımız kara çarşaf için

deler. Sıkma başlar türedi. Ev-ev cami-cami 
gezilerek yine de beyin yıkıyan dersler ve
rilmekte; Cumhuriyet-Devrimler saldırıya 
uğramaktadır. Hele 12 Eylülü yaratanların 
yönetimi ellerinde bulundurdukları bir or
tamda çarşaf gibi, sıkma baş uzun manto 
gibi ayrıcalık simgesi olan giyisilerin sergi
lenmesi doğrudan Atatürk ilkalerine-Dev- 
rimlcrine meydan okumak değil midir? 
Cumhuriyet’in yarım yüzyılı geçtiği bir 
ortamda. Ortaçağ kafası taşıyanlar ço
ğunluk kazanıyor. «Mürteci» kafasındaki 
kara düşüncelerini yaymayı sürdürüyor. 
Nerede Devrim Yasaları? Çare; yıllarca 
işletilmeyen Devrim yasalarından başka 
ne olabilir.

AZİM TİCARET
Minibüs Garajı Mutman Pasajındaki 

Yeni Şubesiyle Hizmetinize
Devam Etmektedir.

Cam - Ayna - Çerçeve İşleri - Sunta - Kontralit 
Marley ve İlacı - Süpürgelik - Pervaz ve Çıtaiar 

Yeni Hizmete Giren Mavnalarımızla
Cam Üzerine İşleme ve Motifler Yapımı 

Ayna İmalâtı

Azim Ticaret
Merkez ; İstiklâl Cad. Tlf : 1305

Şube : Minibüs Garajı İçi Mutman Pasajı Tlf : 1169 Gemlik

KÖRFEZ BASIMEVİ

Her türlü Düğün, lisan, Sünnet
Davetiyeleri, Fatura, Bono,
irsaliye, Makbuz, Senet,
Kartvizit. Kartadres ve

Her Çeşit Basım işleriniz için

Menkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 980/167

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı 
inallar satış* çıkarılmıştır.

Birinci artırma 5. II, 980 günü saat 11.00-11,15 de Gemlik icra Daire
sinde yapılacak v* o gün kıymetlerinin % 75 in* istekli bulunmadığı takdirde 
6. 11, 980 günü aynı yer ve aynı saatte 2. artırma yapılarak en çok fiat ve
rene satılacağı v* satış şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masrafı 
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla 
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna 
başvurmaları ilân olunur.

Not ihaleye iştirak edeceklerden muhammen kıymetin % 10 nisbetinde 
teminat alınacaktır.

Muhammen kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)
Lir* Kr.

50,000 00 1 2362 nolu t*l*fo*un intafı hakkı

Emrinizdedir.

Tlf : 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK

TRAKTÖR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
KOOPERATİFİMİZE AİT «U-650 ÜNİVERSAL» 

TRAKTÖRÜ KULLANACAK 
KÖYÜMÜZDE KALACAK ŞOFÖR ARANIYOR

Gemlik Haydariye Köyü 
Kalkınma Koop. Bşki

Gemlik Körfezi Okuyunuz Okutunuz Abone Olunuz Müracaat : Ganilik Körfez Gazetesi Tlf s 1797 • İMLİK

*»** ww^*w*Aa****
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SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ - 
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemCIk .

KÖRFEZ

Uğramanız Menfaatinizedir.

GEMLİK

GOKER TİCARET
YENİ İŞYERİNDE HİZMETİNİZE

OCAKGAZ BAŞBAYİI — HOOVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ VE 
BUZDOLAPLARI V ZENGİN ZÜCCACİYE ÇEŞİTLERİ İLE 

YEPYENİ BİR HİZMET

EJREF ve NURİ GÖKER
Balıkpazan 2 Nolu Cad. Tlf : 1 637

gCOOO©OOOOCO©COCCO©OCOC®OOCOOOOOOöCOÖCC?OCOO

Kuaför Melek g

PEK YAKINDA 8

SAYIN MÜŞTERİLERİNİN
HİZMETİNE BAŞLIYACAĞIN1 |

DUYURUR g

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. o
Aliş Butik Yanı GEMLİK

OCOOOCOOO©C©QOOOOcQOCXX30000<XXXÎOOÎXJOOOOCOOa

I KUYUMCU
HAŞAN MUTMAN

Minibüs Garajı 
Mutman Pasajı No. 6'2 de 

Sıyın Gemliklilerin 
irmeline Devam Etmekledir

BİLEZİK - KÜPE - İNCİ - YÜZÜK 
> PIRLANTA - KORDON - BEJİBİRLİK VE 

HER TÜRLÜ ALTIN ÇEŞİTLERİ

Tif i oee

Yönotlm Yari : Şirin Parojı 
'!₺, : 1T9T ~ OBMLtlL.

Dizgi ve Barkı Kor faz Batımavl

11 Ekim 1980 Cumarte^

İlân
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

1- Belediyemiz sınırlan içindeki halkın aylık I 
200.- ton ekmeklik Buğday tahsisinin D.M.Ofiıi i 
depolarından alınması, Değirmenlerde öğütülmesi ij 
ve fırınlara tevzi edilmesi 2490 sayılı yasa hüküm*

* leri gereğince kapalı sarf eksiltme usulüyle ihaleye 
konulmuştur.

2- Aylık tahsis miktarının muhammen bedeli 1 
2 230.000.- lira, geçici teminatı 66.500,- Liradır.

3- İhalesi belediyemiz encümeninde 23.Ekim. i 
1980 Perşembe giinü saat 15.- de yapılacaktır. İs* ] 
tekliler ihaleye tek olarak veya "müştereken iştirak 1 
edebilir. Şartnamesi yası işleri kaleminde görülebi- n 
lir.

4- Eksiltmeye iştirak edeceklerin; geçici teminat 
lan, 1980 mali yılı tasdikli Ticaret odası vesikası 
(istekli şirket olduğu takdirde, bağlı bulunduğu Ti 
caret odasının eksiltmesin ilânı tarihinden sonra a- j 
lınmiş faaliyette olduğuna dair belge ve şirket sir- j 

kiküleri) tek veya müştereken ayda 200.-ton Buğ
day işleyebilecek kapasitede un fabrikasına sahip 
veya işletici olduğunu teyid eden mahalli Ticaret I 
odasından alınmış belge ile tekliflerini havi kapalı 
zarflarını ihale günü saat Î4.- e kadar komisyonu- " 
muza makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

5- Postada vaki gecikmeler kabul edilemez, t- ] 
lân olunur. (Basın)

AVİZE GALERİSİ

BUGÜNDEN İTİBAREN
SAYIN GEMLİKLİLERİN 

HİZMETİNE GİRMİŞTİR.
Açılış Nedeniyle Bugünkü Satışlarımız 

Sermayesine Yapılacaktır

PAZAR CAD. BELEDİYE FIRINI KARŞISI GEMLİK



6061 Kişi Çoğaldık

GEMUK’İN NÜFUSU 26 BİN 757 OLUU

İ

Geçtiğimiz pazar gü
nü butun yurtta yapılan 
nüfus sayımları sonuçlan
mış, 1975 yılı sayımların
da 20 bin 696 olan ilçe
miz nüfusu bu sayımda 
tahmin edildiği oranda çık 
mıyarak ancak 6061 kişi 
fazlalaşarak 26 bin 757 
yo yükselmiştir

Gemlik’te 432 nüfus 
sayım görevlisinin katıldı
ğı 11. Genel Nüfus Sayı
mı Pazar günü saat 08 oo 
de başlamış ve saat 18.oo 
de sona ermiştir, ilçemiz
de yapılan Nüfus Sayı
mında kapı numaraların
da görülen yanlışlıklar ile 
bazı vatandaşlar geç saat 
iare kadar evlerinde sayıl 
madan beklemişler, sayım 
memurları gelmeyince du
rumu ilgililere bildirerek 
sayıma katılmışlardır.

BEKLENDİĞİ KADAR 
ÇIKMADIK

1970 yılında yapılan 
nüfus sayımında nüfusu 
20696 elan Gemlik’te son 
yıllarda sanayileşmenin art 
ması ve sosyo ekonomik 
yapıdaki değişiklikler ne
deniyle iç göçün arttığı, 
dışarıdan gelen işçi ve 
memurlara ev bulmanın bi

Takıl Yiiıhtneıinln

Yeri Değiştirildi

İlçe Trafiği
Yeniden
Düzenlendi

İlçemizin Ahmet Dur
al Meydanı trafik düzeni 
yeniden düzenlendi.

Ahmet Dural Meyda
nında bulunan Birlik Tek
el yazıhanesi Çarşı Camii 
Önünden kaldırılarak Sü- 
merbenk önünde bulunan 
oto park yerine götürüldü 
öte yandan sayım günü 
İlçenin girişi ve Ahmet 
Dural meydanı trafik işa
retleri yeniden düzenlendi. 
Yeni düzenlemede yaya 
geçitler İle mecburi istika
metler belirtildi.

Ahmet Dural Meyda
nındaki trafik anarşisinin 
bir parçada olsa düzeltil
mesi memnunluk yarattı. 

le sorun olduğu gözlenir 
ken; ilçe nüfusunun 35 
bine yükselmesi tahmin e 
dilmekteydi. Ancak, 12 E 
kim 1980 günü yapılan 
nüfus sayımı bu tahmin
leri yanılttı. Gemlik nüfus 
komisyonu, sayımla ilgili 
dokümanlarını dün tamam 
ladı ve Merkez İlçe Nüfu 
sunun 26 bin 757 olduğu 
nu saptadı. Öte yandan

BMB&B£B)KBMB)KBD TCur/aK 
B
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G. KÖRFEZ B
S

ZEYTİN ÜRETİCİSİNE 29 MİLYON
5OO BİN URA DAĞITILDI

72 Nolu Marmara 
Birlik Zeytin Satış Koope- 
ratlfince zeytin üreticisine 
1978 yılı ürünü karşılığı 
29 milyon 500 bin lira 
dağıtıldı’.

72 Nolu Zeytin satış 
Kooperatifi Müdürü İbrahim 
Okay, gazetemize yaptığı 
açıklamada üretici tarafın
dan kooperatife verilen 
zeytinin kilogramı başına 
% 10 luk fiat artış primi 
dağıtılma kararı alındığını 
bunun % 5 lik bölümü
nün daha önceden dağı
tıldığını, bayram önoesi 
İm kalan % 5 İtrin da
ğıtıldığını söyledi.

İbrahim Okay şöyle 
konuştu j '

*'e 1980» yılı, içinde 
zeytin üreticisine 1978 ü- 
rünü olarak kooperatifimize 
verilen 5 milyon 900 bin 
kg. zeytin için İki parti 
halinde taplam 59 milyon 
lira pirim ödenmiştir. 
Kooperatifçe farklı satılan 
ve üreticiden ucuz elman 
zeytin ütünü için ödenen 
bu pare ortakları memnun 
etmiştir/* 

ilçemize bağlı bucak, ka

saba ve köylerin toplam 
nüfusunun da 21290 ol
duğu belirlendi.

' Beklenen nüfus artı

PAZAR GÜNÜ YAPILAN SAYIMLARDA 
BELEDİYELİK OLAN KASABALARIN SON 
NÜFUS SAYIMLARI ^ÖYLEDİR :

Gemlik Merkez ve Köyleri Nüfus Toplamları

1970 1975 1980

34.826 39.094 48.047

Kasaba adı 1980 Nüfusu 1975 Nüfusu
Küçük Kumla 2501 2013
Armutlu 2084 2146
Umurbey 2842 2933
Kurşunlu (Köy) 1521 536

ZEYTİN ZAM GÖRDÜ

Önümüzdeki günlerde 

Romanya’ya zeytin dışsatı 

mına devam edileceğini 
de söyliyen Kooperatif 

Müdürü Okay, açıklaması

na şöyle devam etti:

BERBERLERE ZAM YAPILDI
Belediye Encümenince 

hafta İçinde erkek berber

lerine zam yapıldı.

Belediye ilgililerinden 

alınan bilgiye . göre ber

berler bir süre önce bele

diye Başkanlığına başvu

rarak tarifelerin yetersiz 

kaldığını bildirmişler ve 

zam isteminde bulunmuş

lardı.

Belediye Encümenin 

berberlere verdiği yeni ta

rife şöyledlr :

Saç*Sakal 70 Tl.

Saç 60 Tl. 

şının görülmediğini belir
ten ilgililer, sayım sırasın
da yüzlerce hanenin boş 
olduğunu, nüfusun belirli 
bir bölümünün ilçe dışına

"—Bayram sonrası 

Romanya’ya önce Erdek 
limanından 400 bin kğ. 

daha sonra Gemlik Uma

nından 480 bin kg. zeytin 
gönderilecektir.”

Öte yandan öğrenildi 

ğine göre Marmara Birlik

Sakal 25 TL
Çocuk Makinayla 20
Çocuk Makas 25
Yıkama 30 Tl. '

Tüpgaz Fiatları Yeniden Ayarlandı
Belediye Encümeni 

hafta içinde yaptığı toplan 
tıda tüpgaz Astlarını da a 
yarladı.

Öğrenildiğine göre 
mutfak piknik tüpleri 70 TL. 
10 kg.Iık tüpler 345 TL. 
ya 12 kg.lık tüpler 405 

Kalın (toptan) 310 Kuruş
Kalın tuz (Parekende) 350 Kuruş
İşlenmiş ince tuz (toptan) 415 Kuruş
İşlenmiş ince tuz (parokenco) 45© Kuruştun

gittiğinin saptandığım söy
lediler.

İlgililer, Gemlik İlçe 
Merkezine göre köylerdeki 
nüfus artış hızının daha 
düşük olduğunu 1975 sa
yımlarında 18 bin 898 o- 
lân köyler nüfus toplamı
nın son sayımda 2392 
fark yapmasının çok bü
yük bir artış olmadığını 
belirttiler.

^b.^b.^b^.b.,^.b.+-H
DUYURU B B

n Gazeteniz G. ®

Körfez bu layldan m 
H sonra yayın yaşamı-

na Sah günleri de- B 
B yem edecektir. MBB Duyurulur.

bmb^kbmbmbdkbm

Zeytin Koeperatifince sa

tılmakta olan zeytinlere 

Genel Müdürlükçe zam 

yapılmıştır. Zamdan sonra 

en düşük kalite zeytin 130 
TL. en lüks zeytin ise 180 
lira lira olmuştur.

Kurutma 20 Tl.
Sprey 25 Tl.
Masaj 25

TL. ya, 45 kg.lık töpler 
1490 TL. ya satılacaktır.

öte yandan tuz hat
larını da görüşen Belediye 
Encümeni tuz hatlarını da 
yeniden ayarlamıştır. Yeni । 
karara göre tuz fiatları 
şöyledlr.

Danıştay 
Kararıyla 
Görevlerine 
Dönen 
Ogrrtmanlar 
Yeniden
Sürüldü

Azınlık AF. Hükümeti 
döneminde partizanca tu
tumlar yüzünden Gemlik 
Lisesinden yurdun çeşitli 
yerlerine sürülen, ancak 
danıştaya açtıklan deve 
sonucu yeniden görevleri
ne döndürülen üç öğret
men, bu kez Valilik emir
leriyle İl İşinde çeşitli köy 
lere 'sürüldüler.

Bir süredir belirli ya
yın organları ve aynı dü
şünceyi taşıyan yöneticiler 
ce Danıştayı yıpratmak ve 
kararlarını etkisiz kılmak i 
çln başlatılan kampanya 
olarak nitelenen yeni »ür- 
günlorde; daha önce Sinop 
a sürülen Lise Edebiyat 
Öğretmen Sami Ashm'ın 
M. Kemalpaşa Çalttlı Kö 
yü Ortaokuluna, Kastamo 
nu'ya sürülen Ortaokul 
Matematik öğretmeni M eh 
met Karademlr, Orhangazi 
Çakırlı Köyü, Çankırı'ya 
sürülen Lise Matematik öğ 
retmani Hüseyin Beyor. 
Yenişehir Selimiye Köyü 
Ortaokulu öğretmenlikleri
ne sürülmüşlerdir.

12 Eylül hareketinden 
sonra Milli Eğitim Bakan 
lığının Danıştsy kararlarını 
uygulaması sonucu eski 
görevlerinde kalan öğret
menlerin yeniden sürülme 
si öğretmenler arasında 
Bomba tesiri yapmıştır. 
Atamaların AF. Hükümeti 
zamanından kalan bürok
rat ve yönetici kadroca 
yapılması, yeni idareyi yıp 
ratması açısından düşün
dürücü olmuştur.

Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcısı 
Karaaslan 
Susurluk’a Atandı

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcısı Abdul
lah Karaaslan, Balıkesir’in 
Susurluk ilçesi Vergi Dai
resi Müdür Ysrdtfncdrğı 
görevine atandı.

1976 yılında Bursa 
Vergi Dairesinden İlçemiz 
Vergi Dairesi Müdür Yar
dımcılığı görevine atanan 
Karaaslan dört yıldır Gem 
lik’te çalışmaktaydı.
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TKKBTtL VE KONFEKSİYON SANAYİİ

Giyim Merkezi

FABRİKADAN HALKA SATIHLARLA 
GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE DEVAM 

ETMEKTEDİR.
Bay-Bayan ve Çocuk Giysileri 

Bay-Bayan Ayakkabıları 
Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır 

Maklnası, Fırınlı Ocaklar 
Kristal Avize Çeşitleri

Sayın Dost ve Müfterilerinin Bayramını Kutlar, 
İşlerinde Başarılar Diler.

Güzel İle Faydalı
Ben arıya arı demem 
Arının balı olmalı 
Ben güzele güzel demem
Güzel faydalı elmalı
Güzel dediğin işe yaramalı, 
Kadın mı? Hamur yoğurmelı 
Çocuk doğurmalı 
Ağaç mı? Meyva vermeli 
Çiçek mİ? Kakmalı 
Bayramdan bayrama neyleyim güzeli 
Güzel dediğin her Allah'ın günü 
Yanı başımızda elmalı
Yağmur misali hem götümüze, hem gönlümüze 
Hem toprağımıza yağmalı
Güzel dediğin yağmur misali hepimizin olmalı

Bedri Rahmi Eyüpoğlu

Bayram
Kargalar tekin anneme söylemeyin! 

Bugün toplar atılırken erden kaçıp 

Harbiye nezaretine gideceğim. 

Söylemezseniz tize macun alırım. 

Simit alırım, horoz şekeri alırım;

Orhan Vali Kanık

Fotoğraf

F a 1 t a f ı
Dört kişi parkta çektirmişiz. 
Ben. Oktay, Orhan bir de Şinasi.. 
Anlaşılan sonbahar 
Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli 
Yapraksız arkamızdaki ağaçlar.. 
Henüz babası ölmemiş Oktay’ın, 
Ben bıyıksızım, 
Orhan, Süleyman efendiyi tanımamış.

Lâkin ben hiç böyle mahzun olmadım; 
Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? 
Halbuki hayattayız hepimiz.

M. Cevdet Anday

15. 10. 1980 — 15. II. İM

D uyuru

L I K• EM
8EBLİ<Tlf : II 30 - 18 50

Kurban Bayramını Kutlar,

0000000000000000000000030000001

Tlf : 2236

arasında İsveç'i Tırlıliı 
çıkacağımdan bani sm 
hsmçshrilerlms vıdı ı#

tarihleri 
seyahate 
Gemllk'll 
yaram.

•aşhane Cad. ( Ayşez Bayii Yanı ) No. 25 GEMLİK 
Merkez : İSTANBUL

Kurban Bayramını Kutlar, 
Mutluluklar Diler

Kore Gazisi ’
Habeş Hüseyin Ben»

BACANAK
Beyramızını Kutlar, 
Mutluluk ve Esenlikler Diler.

Ilıca Caddesinde İSI mİ 
arsa kat karşılığı müteahhit! 
verilecektir.

İlgililere duyurulur.

Efes Pilsen Fıçı Birası - Izgaralar 
Günlük Taze Balık Çeşitleri İle 

Hizmetinizdedir.

Duyuru
Sayın Gemllk'll Hemşehrilerim

ULUDAĞ SÜTHANESİ

Satılık BahçeDost ve Müşterilerimizin

d* verilir.

KÖRFEZ BİRAHANESİ
Ankar*Ev t 291861

İskele Meydanı Gemlik

la Kiremit Oceğ1 
Bahçe Satılıktır.

MOr : lızet Alfan 
Tlf : 1$ : 194286 - 1B1285 
Kazım Akay Tlf t 1374

•emllk Küçük Kuml 
Mevkiinde 1760 m2 I

Kurban Bayramını Kutlar, 

Esenlikler Dileriz.

Dost ve Müşterilerinin Bayramını Kutlar, 
Esenlikler Diler

Havada kuş yok
Yaprak kıpırdamıyor 
Donla gibi kalıp olmuş 
Boşandı boşanacak 
Çın çın ötüyor sessizlik 
Serilmiş kolum kaçağım 
Faltaşı gibi bekliyorum 
Tıkanacağım

M. Cevdet Anday

Peynir, Krema, Bal, Zeytin 
Yumurta Toptan ve Perakende

İSMAİL - OSMAN EMEÇ
Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok. Ne. 31 - Gemlik 

Tlf : İŞ : HSI - Ev : 1409

‘Bayramının ^Kutlar, 
Mutluluk ut Sstnlikltr Diler.

BAYSAN
TORNA ATELYESİ

Makina ve Yedek Parça Imeli 
araak-AdS^dlAB «Sd

Hamidlye Mah. H anar kası Sok. 
(Ziraat Bankası Aralığı)

Çil Apt. Altı 
G E M L I

KIZCIN YAG — BUHAR — KALORİFER 
SIHHİ TESİSAT VB OLUK İSLERİNİZDE 

ISI TESİSAT 
Hizmetinize Girmiştir.

Kİ TESİSAT

Zlfar ~ £.aik 'CLn»l

Kayhan Mah. Dutlu Sok. 11/0 GEMLİK

olduğundan yazısı 
ğınden yayinlayamıyoruz. özür dileriz. 

G. Körfez

Muraş Mefruşat
HÜSEYİN CAHİT ATAN

Pak Otel Altı Tlf : 2368

Murat Mefruşat
Dekore Etsin, Yuvanız Güzelleşsin

Perde Saçarken, Dikerken, Takarken 
Karamsar Olmayın

MUTFAKTA VE SOFRADA
Saf ve Kuru Kristal Starilize Daima Akıcı

OVA ÎUI’ü
Bakkalınızdan Israrla İsteyiniz

Sayın Gomlik’lllerin Kurban Bayramını Kutlar, 
Mutluluk ve Esenlikler Diler.

H. BASRİ 
Tlf : 1878 
Orhangazi

UYSAL

8
8
8
8
8

Cad. Bayraktar Pasajı — GEMLİK

w

BACANAK
Fıçı Bira Salonu

Ukala Meydanı — Gemlik

J
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a* ”
* *

İ AZİM TİCARET j
* ♦

| Minibüs Saralı Mutman Pasajındaki • 
İ Teni Şubesiyle Hizmetinize * 
| DeviR Etmektedir. t * *
# ♦# Cam - Ayna - Çerçeve İşleri - Sunta - Kontralıt «J Marley ve İlacı - Süpürgelik - Pervaz ve Çıtalar J
$ ' Yeni Hizmete Giren Makinalarımızlaw er# Cam Üzerine İşleme ve Motifler Yapımı > J Ayna İmalâtı J
* ♦

Azım Ticaret ♦
# *
# EN İÇTEN DİLEKLERLE BAYRAMINIZI KUTLAR, $
* SAĞLIK, MUTLULUK VE ESENLİKLER DİLER. ♦
* ♦
❖ ♦

Merkez : İstiklâl Cad. Tlf : 1305 ♦
# Şuba : Mlnlbüı Garajı içi Mutmen Paıajı Tlf : 1169 Gemlik ♦

* ♦
* ♦

B s
Satılık Lüks Daireler

d Esenler İnşaatta I
M KAMURAN ISIN ■İİ ■

Bayramımızı Kutlar, 
O Mutluluk ve Esenlikler Diler. 

M 
.'f Müracaat :

İÖsH Mimar Rahmi Şanglil Belediye Kar. Gemlik B

•!;K

ERENOĞLU TİCARET
Sayın Gemllk'li Dost ve 

Müşterilerinin Bayramlarını Kutlar, 
İşlerinde Başarılar Diler.

PINARSÜT BAŞBAYİİ

Çar/ı Meydanı No. 12 Gamllk

Çiçek Kasabı
ABDULLAH-AHMBT 

SÜR!

Sayın Dost ve 

Müşterilerinin 

Bayramını Kutlar, 

Esenlikler Diler.

Başsağlığı
®emlik Sazetasl Sahibi 

Sayın Doğan Malgıl ve So
rumlu Müdürü Sayın Avnl 
Malgıl’ln değerli babaları

MEHMET MALGIL
geçirdiği elim bir kaza sonucu 
vefat etmiştir. Malgıl Ailesine 
başsağlığı dileriz.

$CHW BPPEt
BAYRAMINIZI 
KUTLAR, 
İŞLERİNİZDB 
BAŞARILAR 
DİLERİZ.

KURT TİCARET
Schw»ppeı ttmllk ve
Havalisi Dlstrlbltfirl0|I 
Tlf : 2644 BENLİK

Gemlik Körfez 
Gazetesi

aaiBiiiF^»isıaas—. 4 ■ j * ■ . bb—
■ 

UZUNKAYA Kom. Şti.
ALAATTİN UZUNKAYA YE ORTAKLARI
İstiklâl Cad. No. 39/A - Tlf : 1758 

GEMLİK

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri Yapımı

Seri Olarak Devam Etmektedir.
■■BKBİllOlEfflSBHJBBBSHB W»B.
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I KADRİ GÜLER
4 «AMİBİ
I HBSEYİN — KADRİ B0LER
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Dizgi v« Beriu Körfez Banmnj
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«SMaBoaaaaMMaaanBaaMmaaaaraHBaasaBaraasMB 
I ü
| ÇÖKER TİCARET | 
I YENİ İŞYERİNDE HİZMETİNİZE |
I DEVAM EDİYOR |

S iOCAKGAZ BAŞBAYİI — HOOVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ VE 
BUZDOLAPLARI - ZENGİN ZÜCCACİYE ÇEŞİTLERİ İLE 

$$ YEPYENİ BİR HİZMET

ı a
Uğramanız Menfaatinizedir. 

En İyi Dileklerle Sayın Gemlik’lilerin Bayramını Kutlar, 
Mutluluk ve İşlerinde Başarılar Diler.

EŞREF ve NURİ ÇÖKER
Balık pazarı 2 Ndltı Cad. Tlf : 1637 GEMLİK

S 3

18 Ekim 1930 Curnart^

Mide... Müjde... | 
I SİN AY KONFEKSİYON I 
■ . . .Zengin Çeşitleriyle 
J Gemlik lilerin Hizmetine Açılmıştır,
g ALTINYILDIZ TAKIM ELBİSELER I 
S TEK CEKET VE PANTOLONLAR I 
g PALTO - MANTO - MONT ÇEŞİTLERİI

KIZ VE ERKEK ÇOCUK
jjl GİYİM ÇEŞİTLERİ - BAY VE BAYANİ

İÇ ÇAMAŞIRLARI

H MEMUR VE TÜM İKİLERE — GEMLİK I 

HALKINA TAKSİTLE SATIŞLAR
BAŞLAMIŞTIR. DUYURULUR.
—

g Sayın Gemlik’lilerin Bayramını Kutlar, ■ 

Sğğ Esenlikler Dileriz.

Demirsubaşı Mah. 1 Nolu Cad. No- 7 
g ( Gemlik Eczanesi Karşısı ) GEMLİK

I KUYUMCU j 
| HAŞAN MUTMAN | 

î Minibüs Garajı 
' Nutman Pasajı No. 6'2 de < 
i Sıyın Gemliklilerin

Hizmetine Devam Etmektedir
BİLEZİK - KÜPE - İNCİ * YÜZÜK 

PIRLANTA - KORDON - BEtfBİRLİK VE 
HER TÜRLÜ ALTIN (BETLERİ

। Sayın Dost sve Müşterilerinin Bayramını < 1 
| Kutlar, İşlerinde Başarılar Diler. (1

I Tlf : 1086 Gemlik !

IOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Koaför Melek
PEK YAKINDA

SAYIN MÜŞTERİLERİNİN.
HİZMETİNE BAŞLIYACAĞINl

DUYURUR

Dost ve Müşterilerinin
Bayramın» Kutlar.

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad.
Ali* Butik Yanı GEMLİK

İOOOOCOCOOOOOOOOaOOOOOOOOOO OOOOuuOGOOuu

s 
I
S 
i
I
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i 
1 
I
I 
I
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AVİZE GALERİSİ

ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE
HİZMETİNİZE AÇILDI

Kristal Avizeler - Düz, Melal ve 
tğac Avizeler - Aplikler - Abajurlar 
lelefoolvklar-Duvar Saat çeşitleri

En İyi Dileklerle Bayramınızı Kutlar, 
Mutluluk ve Başarılar Dileriz.

GEMLİKPAZAR CAD. BELEDİYE FIRINI KARŞISI



_QemUik

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASI GAZETE

DURMAYALIM nC^KRİK YIL : S «AYI t *3} »U© KCRD* •*» ULÎM l«M» BAM

ilgililer Sıkıntı Çekilmeyeceğini Açıkladılar

LİMANIMIZA 300 TON TUZ GELDİ KÖYLERİMİZDE
2392 KİŞİ ARTTIK

Zeytin ürününün top
lama mevsiminin yaklaş
masıyla üreticiler tut der
dine düştüler. İlgililer bu 
yıl tuz sıkıntısı olmıyaca 
ğını, gerekli tüm bağlan
tıların yapılarak ilk parti 
olarak 300 ton tuzun Te- 
kal’e geldiğini söylediler.

Ziraat Teknisyenliğin
den edindiğimiz bilgilere 
göre; 1980-1982 ürünü 
zeytinleri için, İzmir Çam- 
altı Tuzlasından 3200 ton 
kalın tuz talep edildiği ve 
bu talebin aylara bölüş
türülerek gönderileceğinin

Cumhuriyetin

57. Yıldönümü

Kutlanacak

Cumhuriyetimizin 57. 
yıldönümü bütün yurtta 
29 Ekim 1980 Çarşamba 
günü törenlerle kutlana
caktır.

Kutlamalarla ilgili o- 
larak İlçe Kutlama Komi
tesince bir program ha
zırlanmıştır. Programa gö
re Cumhuriyet Bayramı 
şöyle kutlanacaktır.

28 Ekim 1980 günü 
saat 12.00 top atışları ve 
siren sesle ile Bayramın 
başladığı halka duyrula 
çaktır. Bu anda resmi 
daireler, özel idareler ku
ruluşlar ve okullar Atatürk 
anıtı önünde hazır olacak 
ve '*Tİ” işareti ile anıta 
çelenk koyacaklardır.

29 Ekim 1980 günü 
Kaym .kemlik'ta tebriklerin 
kabulünden sonra saat 
10,15 te halkın bayramı 
kutlanacaktır. İstiklâl Mar
şı ile tören başlıyacak ve 
günün anlamı bildiren ko
nuşma ile şiirlerin okun
masından sonra geçit tö
reni yapılacaktır. Gece Isa 
askerler tarafından fener 
alayları düzenlenecektir.

öğrenildiği açıklandı.
İlgililer, Kaymakam

lıkça tuz sıkıntısı olma
ması İçin gerekil tüm gi
rişimlerin yapıldığını ve 
bunun sonucu olarak 300 
tonluk birinci parti kalın 
tuzun Gemlik Limanına 
geldiğini bildirdiler.

Fiatlar Bölgesel Değişiyor

Yağlık Zeytin Hatlarında Düşme Başladı !
Zeytinyağı taban hat

larının açıklanmaması ne
deniyle yağlık zeytin altın
larında düşmeler başladığı
saptandı,

İlçemizde yağlık zey
tin alan dört fabrikada bir 
süre 15 liraya kadar çıkan 
atımlar bu hafta 12 50 TL. 
ya düştü. Zeytin yağı

Orhangazi Zeytin Bayramı 3 Kasım Günü
Yanılacak

Bu yıl ikinci kez dü
zenlenen Orhangazi “Zey- 

• tin Bayramı” 3 Kasım 
1980 günü kutlanacak.

Zeytin Bayramı kut
lama komitesince yapılan 
açıklamada, Orhangazi il
çesini ve çevrede yetişen 
kalite zeytini yurt ve dün
ya çapında tanıtmayı, iyi 
kalite zeytin yetiştirmeyi 
teşfik amacıyla düzenlenen 
‘‘Zeytin Bayramı”nın bu 
yıl geçmiş yıllara göre 
daha iyi geçmesi için tüm 
çalışmaların tamamlandı
ğını belirttiler.

Zeytin Bayramı Kut
lama Komitesince Bayram 
programı şöyle hazırlan
mıştır.

3 Kasım 1980 günü 
saat 14.00 de açılış ve

Sokağa Çıkma 
Yasaklarına 
Uymayanlar 
Yargılandılar

Sıkıyönetim Yasakla
rına uymayarak saat 24.oo 
den «enra sokağa çıkan 
11 kişi Aaliy® Ceza Mah-

D, I. 4 M

175 KURUŞA SATILACAK
Gemlik Ziraat Mühen

disliği Teknisyeni Aygen 
Başaran, tuz ihtiyacı olan 
Gemlik merkezindeki üre
ticilerin Ziraat Teknisyen
liğine uğrayarak “ Tuz 
Belgesi ” almalarını ve 
İlçe Tekel Müdürlüğünden 

fabrika sahipleri düşüşler
deki nedenin Ticaret Ba
kanlığınca Zeytinyağı taban 
hatlarının açıklanmasında
ileri geldiğini söylüyorlar. 
Düşmelerin bir süre daha 
devam edeceğini bildiren 

fabrikatörler, taban hatlarının 
açıklanmasıyla yağlık zey
tin atımlarında bir düzel-

***> w 

günün önemini belirten 
konuşmaların yapılmasın
dan sonra Bayram Kervanı 
geçişi, Folklor ekiplerinin 

GEMLİK İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ

Devlet Başkanı Evren’den 2167 Sayılı Yasanın Düzeltilmesini
İstedi

Gemlik İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı Emin 
Bora, Devlet Başkanı, 
Milli Güvenlik Kurulu 
Başkanı Org Kenan Ev- 
ren’e gönderdiği telgrafta 
işçi emeklileri arasındaki 
ayrıcalığın düzelmesini is
tedi.

Gemlik İşçi Emeklile
ri Derneği Başkanı Emin 
Bora Devlet Başkanı Org. 
Kenan Evren’e gönderdiği 
telgrafta şunları söyledi :

Sayın Kenan Evren, 
Memleket Sorunları

na gerçekçi açıdan bakma 
nızın güvencesi içinde biz 
işçi Emeklilerinin sorunla
rına da eğileceğinizden e 
mln olarak eşitlik ve sos
yal adalet prensiplerine ay

D. S. 4 te

Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Bşk. Emin Bora, Devlet E 
Org. Kenan Evren’den 2167 sayılı yasanın değiştirilmesini İst 
Fotoğrafta Org. Kenan Evren görülüyor. ( Fota ; Basın-Yayın)

gerekli tuzu sağlamalarını 
istedi. Aygen, konuşma
sında hiçbir üreticinin tuz
suz kalırım endişes ne düş
memesini de istedi.

Tekerce satılan tuzun 
kilogramı 175 kuruştur. 
Tuz, serbest piyasada 315 
kuruştan satılmaktadır.

menin olabileceğini, ancak 
yine de yüksek bir düzeye 
çıkmanın söz konusu ol
ma olasılığının az olduğu-
nu belirtiyorlar. <

Öte yandan Gemlik’e ( 
bağlı Umurbey Kasabasın- ( 
da yağlık zeytin hatları \ 
13 lira iken, Küçük Kumla ı 
da bu fiat 15 lira dır.

tören geçişi ve gösterileri, 
zeytin yarışması ödül da
ğıtımı. Gece ise Bayram 
eğlenceleri düzenlenecektir

1975 yılında 18 bin bça Rötuş Momartu-
ı 898 olan köykerânizin nü- ğunaan aonaa eug er»
। fusu 12 Ekim 19S0 gönü göre Mşamu» tafta bucak

yap lan Sayanda 2 bin kasaba «• Kbykrrba 1976
392 kişi artarak 21 bin W 1S80 autus burumları
290 kişi olduğu saptandı şöyM«

Kasaba - Köy 1878 1N0
Gemlik Merkez 10 Matı 20.695 26.757
Adliye Köyü 417 444
B. Kumla M7 547
Cihattı 488 540
Engürücük 671 856
Fevziye 386 396
Fmdıcak 255 237
Gençali 750 10S6
Güvenli 156 151
Hamidiye 567 566
Haydariya 351 388
Keracaali 713 815
Katıılı 505 542
Kurşunlu 536 1521
Kurtul 948 953
K. Kumla Kasaba 2013 2501
Muratoba 594 631
Narlı 395 424
Şahinyurdu 580 643
Şükriye 380 358
Umurbey Kasaba 2923 2541
Yeniköy 357 383
Armutlu Bucak 2146 2092
Fıstıklı 842 993
Hayriye 156 195
Kapaklı 560 655
Mecidiye 434 350
Selimiye 110 176

39.594 48.047
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KÖŞEMDEN şiir köşesi
Karınca Gibi

Yılmaz AKKILIÇ

Bir süredir aksıyor yazılarım. Ama «benim sucum 
değil» veya «elde olmayan nedenlerle» demlyeceğlrp. Bir 
özürüm, bir bağışlanma dileğinin ardına sığınmaya kal- 
ktşmıyacağım. 13 Eylülden bu yana, tam beş kez ara 
vermişim yazılarıma...

Bu, diplomatik dilde «de facto» bir durumdur. Öyle 
bir özürün, bir bağışlanma dileğinin ardına sığınmayı ge
rektirmez!..

Bu hafta sîzlere, şu bildiğimiz minicik karınca
dan söz etmek istiyorum. Hani evimizin mutfağında ek
mek koyduğunuz kutuya, bulgura, pirince, şekere da
danan ve bıkmak usanmak bilmeyen bir kararlılıkla ken
dinden çok iri öte-beriyl yuvasına taşımaya çabalayan., 
yardımlaşan., yardımlaştıkça önüne geçilemez, engelle- 
nebilemez bir güç oluşturan, şu bildiğimiz minicik karın- 
ca'dan...

Doğa onu, dayanışmanın ve kararlılığın simgesi ola
rak yaratmış sanki. Çoğu canlılara oranla küçüktür bilir
siniz, miniciktir karınca... Örneğin siz, parmağınızın ucuy
la ezip öldürebilirsiniz onu. Güçsüzdür bir başına, za
vallıdır...

Ama ne türlü engellemeye çalışırlasanız çalışınız, 
onu, yuvasına kışlık yiyeceğini taşıma uğraşından, o bi
ricik ereğinden vaz geçiremezsiniz.

Ve parmağınızın ucuyla ezip öldürseniz de, ardın
dan bir başka minicik kanncanın; onu da ezip yok et
seniz, bir başka ve ardı sıra birçok başka minicik ka- 
nncalann o ereği gerçekleştirme çabalarını durduramaz
sınız.

Bir bütünün küçücük parçaları, bir toplumun birey
leri olarak, tek tek parmağınızın ucuyla basıp ezmekle 
engeiliyemezsiniz onları. Bütünün ortak ereği olan «şey»! 
gerçekleştirebilme çabasından alıkoyamazsınız.

Çoğunuz okumuşsunuzdur John F. Kennedy’nin (FA
ZİLET MÜCADELESİ) adlı yapıtını. Yazarını beğenirsiniz 
veya beğenmezsiniz, seversiniz veya sevmezsiniz, o ay
rı... Ama yapıtının daha birinci sayfasında, Ernest He- 
minvvay'den alarak okuyucusuna sunduğu bir (FAZİLET 
ERDEM] tanımı var ki, bir bakıma katılmamak elde değil.

«Fazilet, güçlükler karşısında zerafettir» diyor.
Gerçi bireyci bir görüş, ama erdemli kişiyi iyi yorum

layan bir tanımlama..
Oysa karıncada, güçlükler karşısında gösterebildiği 

«zerafet» ten de öte birşeyler var... Erdem'in bir başka 
tanımı var sanki...

Kendi topiumunun ortak ereğine sımsıkı bağlılık, 
vazgeçmezlik ve olağanüstü bir özveri...

Orhan Hançerlioğlu (FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ) nde 
diyor ki :

«Erdem, insanın kendini aşma gücüdür. Kendini aş
mak, evrensel oluşuma her an biraz daha artan bir çap- 
a katılmak demektir. İnsanın kendini aşması, sürekli 
ılarak her an artan bilginin ve eylemin gerektirdiği bir 
□runluktur.»

Karınca gibi...
Bir ünlü siyasetçimiz, beş yıl kadar önce yaptığı bir 

konuşmasında, bakınız ne demiş : «Bizim uzattığımız ka
tar açık ve güçlü bir el bize uzatılmazsa, biz gerçek bir 

demokratik sal parti olmanın gereğini yapacağız. Karın
calar gibi, veya bir yapıyı temelden kuran işçiler gibi, 
bu bütünleşmeyi örgütsel, kurumsal olarak kendimiz ku
racağız.»

Ve konuşmasını şöyle tamamlamış o ünlü siyaset- 
I çimiz : «Bu, partiler arası mücadele boyutlarını çoktan 

aşıp, bir sosyal iktidar mücadelesi, toplumsal iktidar mü
cadelesi boyutlarına erişen ve o oranda da şiddet hare
ketlerine hedef olan mücadeleyi, barış içinde halkın za
feriyle sonuçlandıracağız.» • ,

Yani, «demokrasiyi 'tüm kurumlan ve kurallarıyla iş
leteceğiz..» demiş.

Ama işletememişiz.. Oysa demokrasi tutkusu, çağ
daş toplumun vazgeçemiyeceği bir ereği. Çağdaş top
umun çağdaş bireyini, ne yaparsanız yapınız, demok
rasiye olan tutkusundan arındıramazsınız.

Ama çağdaş toplumun çağdaş bireyleri için geçerli 
sayılmalıdır bu kural... Çağdaş toplumun karıncaları için..

Yoksa toplumun çağdaş olmayan bireyleri için, de
mokrasi «lüks» tür, henüz çok uzaklardaki bir parıltıdır. 
Toplum, o parıltıdan yararlanabilme erginliğine erişeme
miştir daha...

Onun içindir ki zorda kaldıkça, bunalıma sürüklen
dikçe, demokrasiyi «lüks» sayma alışkanlıkları depreşir; 

karınca sürüsü üstünde, ter ter tepinirler..
Ama eninde sonunda «utku» karıncalarındır..

Her Çeşit Cilt İşleriniz 
Temiz ve Seri Olarak Basımevimizde 

Yapılmaktadır.

GEMLİK körfeze abone olunuz

SABAHATTİN KUDRET AKSAL

1920 de İstanbul'da değmuştur.
İstanbul 0. Ed. Fakültesi Felsefe bölümünü bitirmiştir. 

Uzunca bir süre İstanbul içerisinde çeşitli «kullarda öğretmen
lik yapmıştır, iki yıl kadar iş müfettişliği yaptıktan sonra 
Belediye Müfettişliğine geçmiştir Bir ara İst Belediye Kon- 
servatuvarı Müdürü olmuştur. Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü 
yapmıştır.

Şiir Kitapları :

Şarkılı Kahve (1944-1953), Gün Işığı (1953), Duru ök 
(1958), Elinle (1952), Bir Sabah Uyanmak (1962). Paul Elu- 
ard’dan Seçme Şiirler, Ağızda Bir Sevi (1964).

Ayrıca Hikâye ve Oyun Kitapları vardır.

Okul Dışı
Bakın şimdi şu sayacağım şeylerin
Okulu yok
Gökyüzünde rastgele bir bulut parçası için
Körükörüne tutkunluğun
Ağacın birine durup dururken abayı yakmanın
Sigara İçmekten
Kibrit çakmaktan alacağınız keyfin
Okulu yok
Yaz geceleri cırcır böceklerini
Dinlemeyi bilmenin de okulu yok
Okulu yok ekmeği peyniri domatesi
Küçümsememenin
Sözün sazın oyanın yazmanın
Halisini seçmenin
Daha buna benzer nice
Nice şeyin okulu yok
Aşkın inancın insanlığın okulu yok
Ama dilerseniz hepsini öğrenebilirsiniz
Biraz çaba
Yeter

Böcek
Dün gece delişmen bir böcek
Cevizden bir sandığı oydu 
Bekledim ha bitti bitecek 
Bilinmez aradığı neydi 
Humması sürdü sabaha dek

Bir içi vardı bitirecek
Bir doluya bir boşa koydu 
Tohum mu toprağa ekilecek 
Belki de söylenecek türküydü 
Balık mı suda tutulacak

Bir gün soluğun kesilecek
Senin de dost delişmen böcek

Öğle Üstü Şiir
İçimde yaşasa bir çocuk
Saçları buğdaydan sar:
İçimde yaşasa bir çocuk

Benden İstese bütün dağlan 
Ve Hind’e uzun bir yolculuk 
Çırılçıplak ayaklan

Tamirci İbrahim
TAKSİ - TRAKTÖR - MİNİBÜS 

BİLUMUM FREN BALATALARI

ÇAKILIR

EUROPA Oto Tamirhanesi 
İbrahim Çakıcı

Adret : Dörtyol Ağzı Petrol Ofltl Yanı Gemlik

Denize Karşı

Adam oturmuş denize karşı 
Elinde oltası yıldız tutar 
Çeker çıkarır bir bir geceden 
Çeker çıkarır tadına bakar 
Ardında ışık içinde çarşı

Bir kız geçer arkadaki yoldan 
Bir âdâ bir çalım akça pakça 
Ağzı yüzü bir delice türkü 
Vurur kokusu uzaklaştıkça
Öyle bir düş ki beter gerçekten

Dalmış gitmiş İşine beriki
Viz gelir çarşı türkü vız gelir
Çocuktu bir bakış gözlerinde
Bir başına rıhtımda oturur
Ne geçer içinden bilinmez ki

Yeni Gelen Güne Türkü

Merhaba yeni gelen gün 

Gökyüzünde beliren aydınlık

Denizde çivit mavisi

Merhaba yaşama gücüm

Hadi bakalım başla işine

İlk vapuru ile treni

İlk uçağı kaldır

Dünyamızın çarkı dönsün

Şu çarpan yüreğimizin

Umudunun sende olduğunu bil

Bil de ona göre davran 

Getireceğin mutluluğu getir

Müjde
KIZGIN YAĞ — BUHAR — KALORİFER 
SIHHİ TESİSAT VE OLUK İŞLERİNİZDE

ISI TESİSAT
Hizmetinize Girmiştir.

ISI TESİSAT

& çae ~ ^aiL 'C? Hnl
Kayhan Mah. Dutlu Sok. 11/B GEMLİK
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Ulusal gelirin artışı çağdaş olmanın bir 
göstergesi midir? Bu soruyu evetlemek, bi
ze göre zorca. Bir ülke varsıl olabilir, in
sanlarının çoğu yakını varlık içinde yüzebi
lir; bu çağdaş olmaya yeter mi? Çağdaşlık, 
ülkenin varsıllığıyla, endüstrisiyle ölçüle
mez. Eğer çağdaşlık varsıllıkla ölçülecek
se; petrol gelirleri yüksek ülkelerin çağ
daşlıkta başlarda gelmeleri gerekir. Bu ül
kelere bakıldığında, çağdaşlıktan uzak, ça
ğa uyduramamışlardır kendilerini. Öyleyse: 
Ülkelerin varsıllığı, ulusal gelir dağılımının 
eşitliği, yine vurgulayalım s Çağdaş olma
ya yetmiyor. Nice yoksul ülkeler var kİ, 
çağdaşlığın içindediıler. Onlar gerçek kal
kınmanın; çağın gereklerine, verilerine gö
re ayak uydurmada olacağını görmüşler
dir. Gelen hükümetler de, bu ayak uydur
mada destekçi olmuşlardır halklarına.

Dünya'nın büyük bir hızla çağdaşlık 
yarışı ettiği 1980 li yıllarda biz neden ge
rideyiz? Bu soruyu yanıtlayabilmek için, 
ister istemez çok partili yaşama değine
ceğiz. Toplumumuzun yozlaştırılması, al
datılması, ağaların, şehylerin çoğalması; 
kültürümüzün hiçlenmesi 1950 den sonra 
başlar. 1950 sonrası gelenler, ninni söyle
miş, «Bir lokma bir hırka» felsefesiyle uyut
muşlar insanımızı. Düşünceden ürkmüşler; 
iktidarda olabilme hırsıyla olmadık ödün
ler vermişlerdir. Dahası, kendilerine dönük 
olanlara kapılan açmışlar; kendilerinin dı
şındakilere kapamışlardır. Böylece yurt i- 
çinde bölünmeler başlamış; ;toplum çağın 
gerisine düşmüştür. Bu durum, 1960 27 
Maytst'nda durdurulmuşsa da, sonradan 
gelenler geriye dönmüşler; toplumu çıkar
tan doğrultusunda yönlendirmeyi yeğlemiş 
ferdir. Böylece; yüzyıllar boyunca kültürün 
den kopanimış olan insanımız. Cumhuriyet 
yönetiminde kendi adına kendini yöneten- 
lerce de, çıkarlar için çağın gerisinde bıra
kılmıştır.

Çağdaşlığı tek yanlı ele alamayız. En
düstride, tanmda başka alanlarda çağın 
yenilikleri alınmış, çağın getirdiği konfor 
bazı kesimlerde ses duvarını aşmış ola
bilir. Bu yeter mi? Bir yanda çağın yeni

liklerini ayaklarımızın altına seren yerli - 
yabancı sermaye cebini şişirmekten baş
ka ne düşünüyor? Şunu : Sömürü, sömü
rü. Daha çek sömürü. Endüstrinin ardın
da, ulusal gelirin ardında çağdaşlığı arar
ken kültürü neden önemsemiyoruz. Tcp- 
lumumuz her şeye doymuş olabilir. Bir ül
ke insanın bir eli balda, bir elld yağda ol- 
mnsı neye yarar. Glyim-kuşam ev döşe
mek neye yarar Diyeceğim şu karnımız I 
doyar, sırtımız giyinir; evimiz donanabilir. I 
Ya kafamız? İşte iş burada düğümleniyor. I 
Bize tüm bunlardan önce kültür, hem' de H 
çağdaş kültür gerekli.

İnsanımızın yarıya yakını okuma-yaz- D 
ma bilmeyebilir; okuma alışkanlığı kazan- h 
mamış olabilir. Böylelikle kültür yoksunu S 
da olabilir. Tüm sanat dallarını da ayağı- ■ 
na götürme olanakları olamayacağına gö- ■ 
re ne yapılır? Bugün çağdaş dünyanın in- E 
sanın önüne serdiği teknik ne güne du- fl 
ruyor? İnsanımız içerdeki kültür hareket- fi 
(erinden neden yoksun kalsın? Burada il- E 
kin radyo televizyonu görmezlikten gele- S 
meyiz. Hele televizyon. Hem göze,, hem ku- ® 
lağa seslenen bir araç. Geçmiş yıllarda ol- B 
duğu gibi tiyatro-resim, köy seyirlik oyun- E 
ianyla toplumda bu dallarda bir kültür olu- | 
şumuna gidilemez mi? Bu yolla iyiyi gü- m 
zeli daha iyi algılayamaz mı insanımız. Ti- I 
yotrosu olan şehir yakınlarında, dahası | 
çevresinde oturanları yüzdeye vurduğumuz | 
da; tiyatroya, hele sergilere gidenler çok | 
azınlıktadır. Gençlerimize, yetişkinlerimize I 
kendi kültürümüze - çağdaş kültürümüzü I 
vermek için başka seçenek olmadığına gö- | 
re, televizyona ulusal kültürümüzü, çağ- I 
daş kültürü vermek düşmüyor mu?

Kuşkusuz sesli-sesli görsel yayın I 
araçları yetemez. Toplumumuz okuyarak S 
öğrenmeye, Dünya’yr tanımaya alıştırılma- fi 
dığından tek seçenek radyo-televizyon olu- fi 
yor. Bu çağda insanınızı, çağın yenilikleri- fi 
nin çağdaş kültürün dışında tutamayız. O- w 
na Dünya’yı tanıtmak, kültür olgularım ver g 
mek de yönetimlerin görevi olunca işe bir H 
el alan olmalı. fi

TEŞEKKÜR —; |
Kıymetli Büyüğümüz Amcamız | 

Yahya Uzunkaya’mn

Vefatında telefon, telgraf ve bizzat j 
gelerek başsağlığı dileyen, | 

cenaze merasiminde bulunan | 
akraba ve dostlarımıza teşekkür ederiz. |

Yeğenleri |
Abattın — Selahaltin Uzunkaya İ

* *
I AZİMTİCARET f
t Minibüs Garaiı Mutman Pasajındaki J
| Yeni Şubesiyle Hizmetinize |
f Devam Etmektedir. $

Cam - Ayna - Çerçeve İşleri - Sunta - Kontralit
İJ Marley ve İlacı - Süpürgelik - Pervaz ve Çıtalar $ 
X Yeni Hizmete Giren M akmalarımızla J.
J Cam Üzerine İşleme ve Motifler Yapımı *
S Ayna İmalâtı X

Azim Ticaret *
Merkez : İstiklâl Cad. Tlf : 1305 T
Şube : Minibüs Garajı İçi Mutman Pasajı Tlf : 1169 Gamilk

A a W A’

Menkulün Açıkartırma İlânı
Gemlik icra MemurluğundanD

Dosya No. : 979/133 T.

Bir borçtan dolayı mahcuz :

25.000.- TL. sı muhammen kıymetindeki 1608 nolu telefonun intifa hakkı 
satışa çıkarılmıştır.

Birinci artrma 19/11/980 günü saat 14.oo - 1415 arası Gemlik İcra Daire
sinde yapılacak ve o gün kıymetinin % 75 ine istekli çıkmadığı takdirde 20/11/ 
980 günü aynı yer ve aynı saatte 2. artırma yapılarak en çek fiat verene ihale 
edilecektir

İhaleye iştirak edeceklerden kıymetin % 10 u nispetinde teminat alınacaktır.

Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ila me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur. İcra Memuru

8
8
8

8Kayıp

§

8

İstanbul Trafik 
Müdürlüğünden 29. 
9. 1966 tarihinde al
mış olduğum 13263 
nolu profösyonel eh 
liyetimi kaybettim

Hükümsüzdür.
8
8

Şefik Konca

Kayıp

oooooooooooooooooo

Mehmet Hakkı 
Duran

Bursa Trafik Mü- 
O düdüğünden aldığım 
S 59905 nolu traktör 
9 ehliyetimi kaybetrim 

Hükümsüzdür.

GEMLİK KÖRFEZ'E

8

ABONE OLUNUZ
oooooooooooooooooo
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KADRİ GÜLER
6 SAHİBİ
I HÜSEYİN — KADRİ GÜLER
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AVİZE GALERİSİ
ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE 

HİZMETİNİZDE

i I i

Bir İçimlik Tad

Tekel Birası
YENİDEN

KÖRFEZ
BİRAHANESİNDE

TEKEL BİRASI - SOĞUK MEZELER 

ÇEREZLER - MİDYE TAVA VE DOLMA 

İTİNALI SERVİS» GÜLER YÜZ UYGUN FIAT

Kristal Avizeler - Düı, Metal ve | 
| Ağec Avizeler - Aplikler - Abajurlar s 
| Teletonluklar — üuvar Saat Çeşitleri g

PAZAR CAD. BELEDİYE FIRINI KARŞISI GEMLİK

S
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BİRACILAR BULUŞALIM

KÖRFEZ BİRA SALONU
İskele Meydanı EMLİK

S
BACANAK
FIÇI BİRA SALONU

EFES FIÇI BİRA - IZGARA VE 
GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ İLE 

HİZMETİNİZDEYİZ.
TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİİ

HER CUMARTESİ GÜNÜ AHMET USTA’DAN ÇİĞ KÖFTE - 

SALI GÜNLERİ BULGUR PİLAVI BACANAKTAN

Giyim Merkezi

Hüseyin Kaplan - Mazlum Karadeniz
Kordon Başlangıcı İskele Meydanı GEMLİK

FABRİKADAN HALKA SATIŞLARLA 
GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE DEVAM 

ETMEKTEDİR.
Bay-Bayan ve Çocuk Giysileri İle 

Kadifenin Tüm Çeşidi 
Zümrüt Halı ve Güney Sanayi 

Yünlü Halıları 
Televizyon» Buzdolabı» Çamaşır 

Makinesi, Fırınlı Ocak Çeşitleri

Sokağa Çıkma 
Yasaklarına 
Uymayanlar 
Yargılandılar

kemesinde yargılandılar.
Bir süre önce su: 

24.oo den sonra sokağı I 
çıkarak Sıkıyönetim Ya
saklarını çiğnedikleri ge
rekçesiyle gözaltına alına
rak cezaevine gönderil» 
11 kişi dün çıkarıldık!» 
Asliye Ceza Mahkemesin
de yapılan ilk duruşmala
rında, duruşmalara dışarı
dan bakılmak suretiyle 
serbest bırakıldılar.

SATILIK

* ESATİLEN TÜPÜ ’
* FORD KAMYON POMPASI BOSCH
♦ SOĞUTUCU YENİ KOMPROSOR ' 

CB 65
t

AcAMf CW. Bfrçey Na. M GIMLİK }
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Temiz İşçilik

Uygun Fiat 

Zamanında Teslim

Körfez

Basımevinde

m

Gazhane Cad. ( Aygaz Bayii Yanı ) No. 25 GEMLİK 
Merkez : İSTANBUL

MUTFAKTA VE SOFRADA

Saf ve Kuru Kristal Sterilize Daima Akıcı

OVA ÎUZ’U
Bakkalınızdan Israrla İsteyiniz

H. BASAİ UYSAL
Tlf t 1878
Or hangili Cad. Bayraktar Paıajı — GEMLİK

İşçi
Emeklileri 
Derneği

kın bir şekilde çıkartıl» 
ve Temmuz 1978 tarihin
den beri tadili İçin oyiı 
nen 2167 sayılı yasanın 
arzulanan değişiklik yap- 
larak biz emekli işçilerin 
öz ve üvey evlat olarak 
ikiye bölünmenin kaldırıl
ması ve mağdur olanların 
en kısa zamanda memnun 
edilmelerini bekleriz." |

İşçi Emeklileri Derne
ği Başkanlığınca ayrıcı 
Başbakan Bülent Ulusu'yi 
vs Sosyal Güvenlik Başka 
Sadık Şlde'ye de telgrafla’ 
çekilmiştir.
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