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Zeylin Tabu Hallin Açıklandı
TABAN 90 TAVAN 145 LİRA
OLARAK AÇIKLANDI

Orhangazi Zeytin Bay 
ramında 1980 yılı zeytin 
taban hatları Marmara 
Zaytin Kooperatifi Genel 
Müdürü Hikmel Akalın ta 
rafından açıklandı.

Dün saat 14.oo de 
başlayan Orhangazi Zey 
tin Bayramına Bursa Sıkı 
yönetim Komutanı Tuğ. 
General İbrahim Etem 
Aral, Gemlik Askeri Vete 
riner Araştırma Ensitûsü 
Komutanı Tuğ. General 
Orhan Öncül, Bursa Vali 
si Zekiye Gümüşdiş ve 
Marmara Birlik Zeytin Ko 
aperatifi Genel Müdürü 
Hikmet Akalın ve davetli 
lar hazır bulundular.

Orhangazi Kaymaka
mı Halil Tiryaki, günün 
anlamım bildiren ko
nuşma yapmış sonra söz 

alan Marmara Birlik Zeytin 
Kooperatifi Genel Müdürü 

Hikmet Akalın ise 1980 ürünü 
zeytin alım kampanyasınla 
taban hatlarını açıklamıştır.

Azot Sanayii 
Tesislerine İlkokul
Açılıyor

Gemlik Azot Sanayii 
T.A.Ş. Tesislerinde açıla
cak ilkokulun, öğrencilerin 
hizmetine gireceği öğrenil 
di.

İlköğretim Müdürü Meh 
met Şahin, konuyla ilgili 
olarak yaptrğı açıklamada 
tesislerde çalışan memur 
ve görevlilerin yüze yakın 
öğrenim çağındaki öğren
cisi hergûn ilçeye gelerek 
öğrenimlerini sürdürdüğü
nü, Azot Müessese Mü
dürlüğünün istemi ile Mil 
li Eğitim Müdürlüğünün is 
teme uyması sonucu te
sislerde bir okul oluşturul 
duğu ve beş öğretmen 
kadrosu açıldığını bildirdi.

Öğrenildiğine göre bir 
süre önce şantiye müdür
lüğü binası olarak yapılan 
yapının ilkokul olarak kul 
[anılacağı ve okulda Azot 
Tesislerinde çalışanlarla, 
çevredeki işçilerin ve Bo- 
rueen Lojmanlarında otu
ranların çocukları yararie- 
nacaktır.

TABAN 90 TAVAN 145 TL.
Marmara Birlik Zeytin 

Kooperatifi Genel Müdürü 
Hikmet Akalın, Zeytin Bay 
ramında özetle şöyle ko
nuştu :

Bu yıl zeytin öre

Belediye Başkanı Cantay
Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Gemlik Belediye Baş 
kanı Şaha bettin Cantay, 
gazetemize yaptığı açıkla
mada ilçenin çok olan so 
runlannı aza indirmeğe ça 
lışıyeruz” dedi.

12 EylüTden sonra 
Belediye Başkanlığı göre
vine getirilen Em. Jan. 
Alb Şahabettln Cantay, 
göreve geldiğinden beri il 
çenin yanm kalmış işlerini 
tamamlamağa çalıştıklarını 
belirterek şöyle konuştu:

"—Bugün ilçemizin 
en önemli sorunu su so
runudur. Saniyede 110 lit 
re aktığı söylenen ancak 
yaptırdığımız incelemede 
son yağışlardan önce 25 
litre, yağışlardan sonra 50 
litre su akıtan Nacaklı Su 
yunun bugün için ilçenin 
ihtiyacına cevap vermesi 
imkânsızdır. Bunun için il 
çeye yeni su kaynakları 
yaratmayı döşündük ve ar 
tazyen açmak İçin DSİ’ye 
başvurduk. Önümüzdeki 
günlerde bir Jeolok gele
rek gerekli incelemeyi ya
pacaktır. Bulacağımız Kay 
nak ile Nacaklı Suyu tak
viye edilecektir” dedi.

Belediye Başkanı Can 
tay, Nacaklı deresindeki* 
soyun azalmasını Orman I 
direşince köylüye Makta 
verilmesi ve bölgedeki 
ağaçların azalmasında doğ 

' muş olabileceğini söyledi.

ÇÖP RÖMORKLARI

Şehir temizliğine de 
çok önem verdiklerini bil
diren Belediye Başkanı 
Cantay, kalabalığı yoğun 
mahallelere çöp römorkları 
sıdıklarını bildirdi. Beledi
ye Başkanı çöp Römork
ları konusunda şu bilgile
ri verdi. 

ficisinin altın yılıdır. Ge
çen yıl kapları boş üreti 
ellerin bu yıl yüzleri güle 
çektir. Zeytin mahsulü u- 
zun yıllardan beri görül
medik bir düzeydedir. Bir 
lik olarak zeytin kampan

«İlçemizin bazı mahal 
lerinde bulunan çöp bidon 
lan sayılarının çok olmala 
rina karşılık devamlı çev
reye pislikler saçılmakta 
ve bunuh önü alınama
maktaydı. Belediye Encü
meni aldığı bir karar ile 
Bursa'da üç adet büyük 
bir adet küçük cöp römork 
yaptırdık. Bunlardan bi 

rini Balıkpazarı mahallesi
ne, birini, Atatürk ilkokulu 
cit/arına, birini de Osmani

GEMLİK LİMANININ
KAPASİTESİ HIZLANDI
Son aylarda Gemlik 

Limanında deniz trafiği hız 
lanmıştır.

Liman Başkanlığından 
öğrendiğimize göre, çevre 
deki sanayi kuruluşlarına 
dış ülkelerden getirilen çe 
şitli ham maddelerin yükle 

yasına en iyi bir şekilde 
girmeği planladık ve '460 
adet zeytini her yıl oldu
ğu gibi taban kabul ede
rek 90 lira fiat koyduk. Ta 
van hatimiz bu yıl 145 li 
radır. 240 adet tavan sa

ye Mahallesine koyduk. 
Üç adet daha römork ala 
rak tüm ilçenin çöplerini 
düzenli ve çevreyi kirlet
meden korumasını sağla
mayı düşünüyoruz. Halkı
mızın Belediye’ye yardım
cı olması için çöplerini rö 
morklara döküp kapağını 
kapatmalıdır."

ESNAF DENETLENECEK

Belediye Başkanı Can
tay, esnafın gelişigüzel fi

me ve boşaltma işlemleri 
sırasında iskele durumu
nun yetersizliğinden bazı 
gemilerin denizde bekle
mek zorunda kaldıkları be 
lirtildi.

Öğrenildiğine göre E- 
klm ayında limanımızdan 

yımızdır.”
Hikmet Akalın yaptığı 

konuşmada ürün toplan
ması sırasında meydana 
gelecek iklim bozuklukları 
karşısında hatların yeniden 
ayarlanacağını söyledi.

atları arttırmamaları için 
denetimlerin sıklaştırılaca
ğını ve eteket kontrolla- 
rına önümüzdeki günlerde 
başlanacağını söyledi

Öteyandan Belediye de 
çalışan Zabıta görevli
leri hakkında İdarece fiat 
kontrollerini yapmamadan 
dolayı soruşturma açıldı. 
Beş görevli hakkında ya
zılı ifade alındı.

dış ülkelere meyva, çelik 
ve magnezit dışsatımı ya
pılmış ve yurt dışından 
da saç, hurda demir, güb 
re, kütük demir, tuz ile 
mentol dışalımı yapılmış
tır.

Millî Güvenlik 
Konseyi Katarına 
Uyularak

Suni İpek 
Fabrikasında 
İsçilere Yüzde 70 
Ünet Zammının 
Ödenmesine 
Başlandı

Gemlik Suni İpek Fob 
rikasmda çalışmaktı olan 
600 işçiyi yüzde 70 ücret 
zammının ödenmesine baş 
tındığı öğrenildi.

Sümerbank Genel Mü 
düdüğü ila Petrol iş San. 
dikişi arasında Man ayın 
da başltyan toplu sözleş
me görüşmeleri devam o- 
derken bazı maddeleıde 
anlaşma Bağlanmamış ve 
oturumlara bir süre ara vs 
rlldikten sonra yeniden 
başlamıştı.

12 Eylül 1980 günü 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ülke yönetimine ol koyma 
sinden sonra tüm sendika 
çalışmaları durdurulmuş vs 
oluşturulan Milli Güvenlik 
Konseyince yayınlanan bir 
bildiri ile toplu sözleşme 
döneminde olsn İşyerlerine 
% 70 ücret zammının ya
pılması kararlaştırılmıştı.

DÜN BAŞLANDI
Gemlik Suni (pak Fab 

rikssı yöneticilerinden edin 
dlğimiz bilgilere göre Ge
nel Müdürlüğün emirleriyle 
Pazartesi gününden bapla 
nılarık fabrikada çalışan 
600 işçiye ücret ırtışlan- 
nm ödenmesine başlamış
tır.

Hayat pahalılığının da 
vamlı artış göstermesi kar 
şişindi işçi ücretlerinin e- 
zun bir aüredir değişme 
mesi işçilerin mağduriyeti 
ne neden olmaktaydı.Yüz 
de yetmiş ücret ırtışlen- 
mn ödenmesiyle işçilerin 
yüzü gülmüştür.

Belediyece 
Getirtilen ve 
Ödünden Ucuz

Halk Kı«lık
Kömürüne
Hücüm Ediyor

Belediyece Keiee'tan 
getirtilen tahsis kömürü bu 
yıl geçen yıllardın «aha 
çok rshbet gördü.

Kalas ocıkianndsn çı 
kanılan ve Burna Bölge*
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ATATÜRK CUMHURİYET İ
Yılmaz AKKILIÇ

CUMHURİYET sözcüğü, objektif bir bakışla irdelen
diğinde. oldukça soyut ve değişik yorumlamalara elve
rişli kavramları içeriyor. Genel ve biçimsel bir yaklaşımla, 
«halkın, seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetime katıldığı 
yönetim biçimi» diye tanımlamakta.

Ama cağımızda, kapitalist batının «cumhuriyet» ten 
muradı «burjuva devleti» dür*

Geçtiğimiz hafta 57. yıldönümünü kutladığımız TÜR
KİYE CUMHURİYETİ, böylesine genel ve değişik yorum
lamalara elverişli bir tanımlama içinde «nereye» oturtu
labilir.?.. ' .

57 yıllık gelişme sürecinde, ne gibi evrelerden ge
çerek nerelere değin gelinmiştir?...'

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren. Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında : «Her Türk, 
Atatürk. İdeolojisi'ni ömrü boyunca bir bayrak gibi yü
celerde tutarak yurdunu ve ulusunu, gösterdiği hedef
lere ulaştıracaktır» diyor.
. Devlet Başkanı, «Atatürk İdeolojisi» nî «Atatürkçü Dü
şümü TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nin niteliğini belirleyen 
temel gösterge olarak algılamaktadır.

Ve doğrusu da budurl
Ancak «Atatürkçü Düşün» ü- «Kemalizm» i gerçek

ten doğru anlayabilmenin, ne yazık ki bir türlü doktrine 
dilememiş bulunan «Atatürk Devrimi» nin amaç ve kap
samım sağlıklı biçimde yorumlayabilmenin yolu, bana 
kalırsa, yukarıdaki soruların yanıtlarının bilimci bir gö
rüşle araştırılmasına, irdelenmesine bağlı...

Hemen söylemeliyim kî şapka giymek veya latin al
fabesini kullanmak ya da kadm-e'kek eşitliğini savun
mak, salt «Atatürkçülük» olarak nitelendirilemez.

«Atatürkçülük» tüm toplumsal, ekonomik, siyasal 
yanlarıyla kendine özgü bîr dünya görüşü, çağımızın çe- 

j lişkileri ötesinde bîr «bireşim-sentez» e yönelişin ide
olojisidir.

Şimdi yeniden sormamız gerekiyor : Atatürk'ün kur
duğu TÜRKİYE CUMHURİYETİ «cumhuriyet» sözcüğünün 
genel tanımlaması içinde nereye oturtulabilir ve 57 yıl
lık gelişme süresinde hangi evrelerden geçilerek nerele
re gelinmiştir?..

«Atatürk Cumhuriyeti» kuşkusuz Gazi Mustafa Ke
mal'in usunda bîrden doğmuş bir «şey» bir «vahiy» de
ğildir. Geçen hafta Mehmed Kemal Cumhuriyet Gazete
sindeki köşesinde, THE GOLDEN LİNK adlı, Atatürk’ü 
anlatan bîr ramandan söz ediyordu. Şöyle :

«İkinci Meşrutiyet e, doğru Mustafa Kemal İstanbul'a 
geliyor (1905]-. Pera’nın ufak tefek sokaklarında, her- 
şey şaşkınlık vericidir. Oldukça ilkel bir basımevi bulu
yorlar, orada özgürlüğün önemini anlatan, kapitülasyon
ların bela olduğunu açıklayan broşürler basıyorlar...»

Ve doğaldır ki padişahın adamlarınca yakalanarak 
tutuklanıyor Genç Mustafa Kemal, ardından da Şam’a 
sürgüne gönderiliyor. O, daha 1905 yılında bir savaşımın 
içinde yoğrulmaya başlamış... Bu savaşımın temelde iki 
dayanağı var : Henüz tam anlamıyla belirginleşmemiş bi
le olsa özgürlük ve emperyalizme karşıtlık.

Sonradan diyecektir ki:
«İstiklâl ve hürriyet benim karakterimdir. Ben, aşk-ı 

istiklâl ile meftur bir insanım.»
«İstiklâl-î tam» diyecektir. Yani (TAM BAĞIMSIZLIK] 

diyecektir. Özgürlüğü soyut bîr kavram olarak değil de, 
halkın özgürlüğü olarak geliştirecek ve tanımlayacaktır. 
«İmtiyazsız sınıfsız» bir toplum yaratma ülküsüne yö
nelecektir...

Halkın özgürlüğü ve emperyalizme karşıtlık..
Ama«İttihat ve Terekki» çiler veya «Hürriyet ve İtilaf» 

gitar gibi değil.. Halka tepeden bakarak, soyut bir özgür— 
lük türküsünü çağırarak, «hücreciiik» anlayışına ya da 
bir çıkar çarkının kısır döngüsüne tutsak kalarak değil.

Genç Mustafa Kemal, 1905’den 1919'a uzanan ve 
1937'ye değin yenilenen bir süreçte, özgürlüğün ve em
peryalizme karşıtlığın hareket noktasının «açık demok- 
rasi-halkın açık katılımı» olması gerektiğini bulan kişidir.

Bağımsızlık Savaşı'nın en bunalımlı günlerinde bile, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istencine saygılı kala
bilen kişidir.

«Atatürk Cumhuriyeti», 29 Ekim 1923’te kurulduğun
da ve sonraki ilk yıllarında, kendi çağdaş niteliğini bu
labilmiş ve bu niteliğini belirleyen ilkelerini kendi «Ana
yasa» sının 2. maddesinde şöylece sıralamıştır :

TORK.YE DEVLETİ, CUMHURİYETÇİ, MİLLİYETÇİ, 
HALKÇI, DEVLETÇİ, LAİK ve İNKILAPÇIDIR.»

Batı'nın «KEMALİZM» dediği öğreti budurl..
«Kemalizm» in bu altı ilkesini teker teker yorumla

maya kalkışmak, bu köşe yazısının sınırlarını ve benim 
boyutlarımı aşar. Ama şunu söylemekte yarar var : 
«Atatürk Cumhuriyeti», halkçı cumhuriyettir, burjuva dev
leti değil.,, «Atatürk Cumhuriyeti» lstlklâl-1 tam ve ml- 
•afc-ı milli temellerine oturtulmuştur, batı uyduculuğuna 
ve boğlaşıkçılığa değil.,, «Atatürk Cumhuriyeti» imtiyaz- 
sız-sınıfsız toplum ülküsüne yönelmiştir, tekelci burju
vazinin egemenlik tutkusuna değil.,.

Oysa 2. Dünya Savaşı sonrasının bunalımlı ortamın
dan yararlanarak, temelde Atatürk'e karşıtlıktan yola çı
kan Siyasetler, «Atatürk Cumyurlyeti» ni «Burjuva Dev
leti» ne dönüştürebilmenin savaşımını vermişlerdir.

Başarılı da olmuşlardır,,.
Şevket Süreyya Aydemir, daha 1932 yılında : «inki- 

latMrmzm temsil ettiği fikir unsurlarını, bir İDEOLOJİ ha
lfada, fşfaysrsk İmi lakilaba temel kılmak,, İnkılabımızı maddi ve
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şiir köşesi
Sayın Okarlarımız,
Bu haftadan başlıyarak şiir köşemizde Halk Edebiyatından seçme ör

nekler sunacağız sîzlere.
Türk Halk Edebiyatının başta gelen isimlerinden Yunus EMRE ve Ka- 

racaoğlanı öncelikle ela aldık. Şiirlerini ve türkülerini dilimizden düşürme
diğimiz iki ozanı bir iki şiiri ile size tanıtmağa çalışacağız.

YUNUS EMRE XIII. yüzyılda yaşamıştır. Doğum yeri ya ölüm yeri ke I 
| sin olarak bilinmemekle birlikte Mihalıççık İlçesinin Sarayköyünde doğup j 

öldüğü söylenir.

Yunus Emre, şiirlerinde daha çok hece veznini kullandı. Şiirlerini ya
zarken tekke gelenek ve göreneklerinden ayrılmadı. Öz türkçeyi en iyi bir । 
biçimde kullandı. Bu nedenle bugün halkımız tarafından çok iyi tanınır*

KARACAOĞLAN XVII. yüzyılda yaşadı. Teraslar yöresinde yaşadığı 
sanılan karacaoğlan’m üstün bir Sanat gücü vardır. Aruzu hiç kullanmadı. I 
Koşma, semai ve destanlar yazdı. Doğa, aşk ve dostluk şiirleri yazdı. Dili
nin sadeliği nedeniyle günümüzden asırlar önce yaşamasına karşın türküle j 

| ri ve şiirleri en çok dinlenen halk ozanlarındandır.
»’ II

Yunus EMRE

Bir nazarda kalmayalum 
Gel dosta gldelüm gönül 
Hasret ile ölmeyelüm 
Gel dosta gldelüm gönül

Gel gldelüm can turmadan 
Sureti terkini utmadan 
Araya düşman girmeden 
Gel dosta gldelüm gönül

Terk idelüm il ü şan 
Dost içün kılalum zarı
Ele götürelim yarı 
Gel dosta gldelüm gönül

Kılavuz olgıl sen bana 
Yönelelüm dosttan yana 
Bakmayalum önden sona 
Gel dosta gldelüm gönül

Ölüm haberi gelmeden 
Ecel yakamız almadan 
Azrail hamle kılmadan 
Gel dosta gldelüm gönül

Gerçek İrem’e varalum 
Hakkın haberin soralum
Yunus Emre'yi alalum 
Gel dosta gldelüm gönül

Aşkın aldı benden beni 
Bana seni gerek seni 
Ben yanaram dünü günü 
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinürem 
Ne yokluğa yerinürem
Aşkın ile.avunuram
Bana seni gerek seni

Aşkın âşıklar öldürür 
Aşk denizine daldırur 
Tecelli ile doldurur 
Bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem 
Mecnun olup dağa düşem 
Şensin dünü gün endişem 
Bana seni gerek seni

Sofilere sohbet gerek 
Ahılara ahret gerek 
Mecnunlara Leylî gerek 
Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler 
Külüm göke savuralar 
Toprağım anda çağıra 
Bana seni gerek seni

Yunus’durur benim adum 
Gün geçtikçe artar odum 
İki cihanda maksudum 
Bana seni gerek seni

KARACAOĞLAN

Çıkıp yucaslna seyran eyledim 
Gördüm ak kuğulu göller perişan 
Bir firkat geldi de durdum ağladım 
Öpüp kokladığım güller perişan

Hayal hayal oldu karşımda dağlar 
Eşinde ayrılan ah çeker ağlar 
Dökülmüş yapraklar bozulmuş bağlar 
Bülbülün konduğu dallar perişan

Yıkılmış dilberin mâmur illeri
Sutmuş bülbüllerin her dem dilleri
Dağılmış sümbülü solmuş gülleri
Yüzüne dökülmüş teller perişan

Karac’oğlan eder toy avlamadım 
Arap ata binip boylatamadım 
Küstürdüm dilberi huylatamadım 
Dilberi .küstüren diller perişan

incecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül hayran olmuş 
Gezer Elif Elif diye

Elifin uğru nakışlı 
Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuştu 
Kokar Elif Elif diye

Elif kaşlarını çatar 
Gamzesi sineme batar 
Ak elleri kalem tutar 
Yazar Elif Elif diye

Evlerinin önü çardak 
Elifin elinde bardak 
Sanki yeşil başlı ördek
Yüzer Elif Elif diye

Karac’oğlan eğmelerin 
Gönül sevmez değmelerin 
İliklemiş düğmelerin 
Çöıer Elif Elif diye
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Nasıl telindi
* * * * AZIM TİCARET
*

Ülkeleri, ülke halklarını yönetmek İçin 
çeşitli yönetim biçimleri denenmiş. Denen 

mlş olan yönetim biçimlerinde, ülkeler 
halklarının erki aranmamış; az kişiden olu
şan kadro başında bulunduğu ülkeyi yö
netmiştir. Sonraları kadrolar saf dışı edi
lerek, yönetimi elinde tutunlar istediklerin
ce yönetmişlerdir ülkelerini. Bu tür yöne
timler keyfi olmuş; ülke halkı monorşik 
yönetimin keyfince yönlendirilmiş, cezalan 
dirilmiş, soyulmuş, horlanmıştır.

Bizde Osmanh İmparatorluğu süresin 
ce, çoğunca monarşi, tek kişi yönetimi 
uzun bir zamanı kapsar Bu zaman dilim
lerinde halkın, çağın yeniliklerin yabancı kal 
ması yeğlenmiş; halk yönetimde görülme 
iniştir. Şunu hemen söyliyeyim: İlerici pa 
dişahlor çıkmış olmasına karşın, geri kal
ma temposu sürdürülmüştür. Monarşik yö 
netimler, halkın uyanmasını gerçekleri gör 
meşini istemezler.. Uygarlığın ilerlemesin- 
dende bir şev almazlar. Çin işidir, şeytan İşi 
dir gibi aldatmacalarla; halkın emeğinin, 
kazancının hazîneye akması öngörülür mo 
narşilerde. Hemen şunu vurgulayalım : 
OsmanlI İmparatorluğu uygarlığa ayak uy- 
dursaydı bugünkü ortamda mı olurduk? 
Kısaca değindiğim tüm geriye dönük olu
şumlar sonucu, yıkılmaya değin gelinmiş; 
yurt düşmana bırakılmıştır.

Gazi Mustafa Kemal düşüncesi, Türk 
Ulusu’nu tutsak bırakamazdı. Verilen Kur
tuluş Savaşı bu düşüncenin ne denli doğ
ru olduğunu tüm Dünya önünde ispatladı. 
Artık tekeli yönetim gömülmüş; yerine, Ulu 
sal Egemeniik'e dayalı, gücünü ulusdan 
alan bir yönetim gelmişti; Cumhuriyet Ulu 
sumuzun, Cumhuriyet yönetiminin on yıl
lık döneminde kalkınmada büyük boyutlar 
kazanması, yabancı uluslara bomba etki
si yapmıştı. Ölü denen bir ulus umulmadık 
anda ayağa kalkmıştı, Dünya’ya varlığını 
duyurmuştu. Atatürk, ulusun içindeki öz
de yatan cevheri görerek «Sinei millete 
bir fert» olarak çalışmış, en büyük utku
lardan birini daha kazanmıştı- Cumhuriyet 
Türkiyesi kısa zamanda kalkınmada bü
yük adımlar atmış; kendini dünyaya kabul 
ettirmişti. Böylece demokrasiye de girilmiş 
ti. Atatürk'ün ölümünün ardından gelen 
II. Dünya Savaşı, savaşa girmememize kar
şın Türkiye'yi rahatsız etmiş; altı sene ordu 
nöbet tutmuş, bütçenin çoğu savaşa ha
zırlık harcamalarına ayrılmıştır. Çevremizi 
kuşatan savaş, demokrasi yolunda ilerle
memizi engelleyememişti. Türk Ulusuna

yakışır yönetim şekil demokrasi, kesinlik
le durdurulmayacak^. Böylece çok partili 
dönem başladı 1950 de.

Demokrasilerde, de monarşik yönetim
lerde olduğu gibi iş keyfiliğe gider; başta
kiler yalnız iktidarlarını düşünürlerse ne 
olur? Demokrasi parçalara bölünür, çat-
lar. 
DP 
de, 
du.

1950 de çoğunlukla iş başına gelen 
Hükümetleri, her ne kadar değiştilerse 
her değişmede tek adam başta oluyor- 
Çok gitmeden kayırmalar, ayırmalar

devrine girildi. Taptaze demokrasi kısa 
anda ulus erkinden, azınlık erkine dönüş
tü. Kendilerini iktidara getiren ulusunun çö 
ğunluğu unutulmuştu. Atatürk olgusu si
linme yolundaydı. Particilik büyük boyut
lara ulaşarak kaynaşmalara neden oluyor 
du. Üniversite Gençliğl’nln olumsuz gidişe 
tepkisi sonucu 27 Mayıs 1960 Ordu ha-: 
raketiyle DP yönetimi ortadan kalkmış; u- 
lus büyük bir soluk almıştı.

Yeniden oluşturulan TBMM si bir u- 
mut kaynağıydı. Gelen politikacılar kısa 
zaman içinde bu umudu da yıktılar. San
ki yine monarşik yönetime dönülmüştü. 
Baştaki hükümetler istedikleri gibi hare
ket ediyorlardı. Yaptıkları işlerden övünç 
payı çıkarıyor; insan avlıyorlardı. Yine mut 
lu bir azınlık yaratıldı. Bu mutlu azınlığa 
görülür - görülmez yerlerden para akıtılı 
yordu. Öte yandan, çile çeken, aç yatan 
aç kalkın insanımıza el uzatan yoktu. Kan 
gövdeyi götürüyor, ulus kara bir bekleyiş 
içindeydi. Bu ortamda bile hükümet baş
kanı çok rahattı. Ulusça beklenen bir şey 
vardı. Son çare; Ordu'nun işe el koyması

12 Eylül 1980 yine Türkiye için önem
li günlerden biriydi. Artık bu Harekat her 
şeyi yerine oturtmalı, Türkiye her yönüy
le hızlı kalkınmaya başlamalıydı. Evet, yur 
dumuzun, insanımızın tek amacı, tek is
teği bundan böyle gelecek yönetimlerin 
yurdun çıkarlarını parti, seçilme çıkarları 
gerisinde görmemeleri. Türk uygarlığına, 
Türk kültürüne karşı tavırlara olanak ta
nınmaması. Kısaca dinsel, siyasal, «iltica
ların» hortlamasına meydan verilmeyecek 
önlemlerin alınması, kültür yuvalarının ça
ğın gereklerine göre esneklik kazanmaları.

Türkiye’nin yitirilmiş olan saygınlığının 
kazandırılması kaçınılmaz gerçeklerin ö- 
nünde gelir. Sayın Ulusu Hükümeti'nin bu 
konularda oldukça duyarlı olduğu açısın
dan düşünürsek, Türkiye, Türk insanı 
«müreffeh» olacaktır^.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemiz memur ve işçilerine aşağıda cin» ve miktarları yazılı mel 
başatlar şartnameleri gereğince alınacak ve diktirilacektir,

2- îşin İhalesi 5. 11, 1980 Çarşamba günü saat 15.00 de belediye encü
meni huzurunda yapılacaktır.

MUHAM. BSD. MUVAKKAT TEM.MİKTARICİNSİ

İşçi ve mamur elb. 38 takım 114.000 Lira 3420
Meşia Gocuk 22 A4«t 77.000 > 2310
Yağmurluk 60 Adet 66.000 » 1980
Çizme (Uzun Derby) 93 Çift 83.700 » 2511 «

Basin

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1» Belediyemize ait mezarlık içindeki yakla-
}ik 400 ağaç üzeri o d eki maktulü 121. 
dol üzerinden açık artırma «ur at i ile 
kanun gereği satışa çıkarılmıştır.

2- İhalesi 5. 11. 1980 Çarşamba

ISO lira be- 
2490 sayılı

güett
16.00 da belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Muvakkat teminatı 3645 liradır. İhaleye iş
tirak edeceklerin belirtilen gMn ve «a «te müracaat*
lan ilan olunur Baaın

BEN
Stj' Dr. Pınar (Akkıhç) 

Kıvanç 
ve

Dr. Erol Kıvanç’ ın

NESLİfAH
31 Ekim 1980 günü doğdum 

MERHABAl
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Minibüs Garajı Mutman Pasajındaki 
Yeni Şubesiyle Hizmetinize 

Devam Etmektedir.
Cam - Ayna - Çerçeve İşleri - Sunta - Kontralit 
Marley ve İlacı - Süpürgelik - Pervaz ve Çitalar 

Yeni Hizmete Giren Mavnalarımızla
Cam Üzerine İşleme ve Motifler Yapımı 

Ayna İmalâtı

Azim Ticaret
Merkez : İrtiklâi Cad. Tlf : 1305

Şube ; Minibüs Garajı İçi Mutman Paıajı Tlf : 1169 Gemlik
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Tamirci İbrahim
TAKSİ - TRAKTÖR - MİNİBÜS 
BİLUMUM FREN BALATALARI

ÇAKILIR

EUROPA Oto Tamirhanesi 
İbrahim Çakıcı

Adrer : Dörtyol Ağzı Petrol Ofiıi Yanı Gemlik

KALORİFERCİ 
ARANIYOR

istiklâl Cad. Kordon 
Apt alt Kaloriferi ça
lıştıracak ve Kapıcılık 
yapacak iki eleman 
aranmaktadır.

İsteklilere ait özel 
daireler verilecektir.

Müracaat :
Kordon Apt. Yöneticisi 
Mahmut Aslan
Tlf : 2693 GEMLİK

SATILIK
LÜKS DAİRELER

ESENTUR İNŞAAT TA
Kamuran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUYAYA KAVUŞMAK
/ İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ
DEMİR$UBA$l MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ 

95 M2 LÜKS DAİRELER

Müracaat :
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı

ESATİLEN TÜPÜ
FORD KAMYON POMPASI BOSCH 
SOĞUTUCU YENİ KOMPROSOR 
CB 65

lıtlklâl Cad. Giirçay Paıejı No. 3İ GEMLİK

Gemlik

Her Çeşit Cilt 
İşleriniz

Temiz ve Beri
Olarak

BaeımeTİmizde
Yapılmaktadır



Sayfa 4

SORUMLU MÜDÜR 
. KADRİ «ÜLIR

SAHİBİ
NİBEYİN — KABRİ BÖLER

>MBWrwW«T İme

Yönetim Yeri : Şirin Pattıjı 
T1L. : 1TPT - OBM1.İK

Dizgi ve Batkı Körfez Baıımevl

«MKMiaiMai»BK»3»»S 
I Bir İçimlik Tad || 

8 Tekel Birası 8 
I YENİDEN | 

8 KÖRFEZ | 
I BİRAHANESİNDE I

TEKEL BİRASI • SOĞUK MEZELER 

ÇEREZLER - MİDYE TAVA VE DOLMA 
İTİNALI SERVİS. GÜLER YÜZ UYGUN FIAT || 

| BİRACILAR BULUŞALIM 1

KÖRFEZ BİRA SALONU 

iskele Meydanı GEMLİK

TKKBTİL VE KONFEKSİYON SANAYİİ

Giyim Merkezi
FABRİKADAN HALKA SATIŞLARLA 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR.

Bay-Bayan ve Çocuk Giysileri ile 
Kadifenin Tüm Çeşidi 

-Zümrüt Halı ve Güney Sanayi 
Yünlü Halıları

Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır 
Makinesi, Fırınlı Ocak Çeşitleri

Saıhane Cad. ( Aygaz Bayii Yanı ) Ne. 25 GEMLİK 
Merkez s İSTANBUL

Atatürk Cumhuriyeti
manevi, emin ve güvenilir bir şekilde bu temel üstüne 
yerleştirecek bütün müesseseler! yaratmak, ve böylece 
onu bizden sonraki nesillere, bütün izahları, yorumları 
ve müesseseler! ile emanet etmek..» yükümlüyüz diyordu.

Bu yapılmış mıdır?
Hayır1..
2. Dünya Savaşı sonrasında iktidara gelen, hem de 

bir ilerici halk hareketinin sırtına basa basa iktidara ge
len Demokrat Parti, ilk iş olarak Ezan'ı arapçaya ve 
Anayasa'y «Teşkilat ı Esasiye Kanunu» na çevirmiştir. 
Hem de Anayaea'nm 2. maddesinde yer alan «Kemalizm» 
in ilkelerini kaldırarak..

Sonra», hepimizin bildiği gibi..
Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, «Atatürk 

İdeolojisini bir bayrak gibi yücelerde tutmak..» tan söz 
ediyor bayram mesajında.

Yürükten katılıyoruz.. Ve diyoruz ki ;
12 Bytül'ün gündemindeki en önemli konu «Kemalist» 

öğretiyi çağdaş boyutlarıyla yorumlayarak, bilmci vo dev
rimci bir yaklaşımla zenginleştirerek TÜRKİYE CUMHU- 
RjyETl'rrfn temel taşı durumuna getirmek olmalıdır.

Bu yapılırsa göreceğiz «Gardrop Atatürkçüleri» nin 
telaş ve şaşkınlığını...

KÖRFEZ
4 Kasım 1980 Salı

AVİZE GALERİSİ
ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE 

HİZMETİNİZDE
Kilsim Avizeler - Düz. Melal ve 

Ağaç Avizeler - Aplikler - Abajurlar 
lelefonluklar-Duvar Sam Çeşitleri
PAZAR CAD. BELEDİYE FIRINI KARŞISI GEMLİK

Halk Kömüre 
Hücum Ediyor

sindeki belediyelere tahsis 
ayrılan kömürün Gemlik 
Belediyesine ayrılan 3200 
tonluk bölümünden 110 
tonunun halka dağıtıldığı 
ve günde ortalama beş 
kamyon kömürün gelerek 
dağıtıma hızla devam edil 
diği bildirildi.

ODUNDAN UCUZ

Buyıl halkın kömüre 
büyük bir ilgi göstermesi 
nin nedeninin odun fiatla- 
rının çok yüksek olmasın 
dan ileri geldiğini söyliyen 
ilgililer, meşe odununun 
kilogramının 6 TL: iken Ke 
les Kömürünün kilogramı 
160 kuruştur. İlgi bundan 

dır" dediler.

| ■ ■ ; iI■ V ■ BACANAK ■ i
I FIÇI BİRA SALONU |
S EFES FIÇI BİRA - IZGARA VE |

® GÜNLÜK TAZp BALIK ÇEŞİTLERİ İLE
j HİZMETİNİZDEYİZ.

I ' İ
HER CUMARTESİ GÜNÜ AHMET USTA’DAN ÇİĞ KÖFTE -

i SALI GÜNLERİ BULGUR PİLAVI BACANAKTAN İI j | 8
f BACANAK |

Hüseyin Kaptan - Mazlum Karadeniz |
Kordon Başlangıcı İskele Meydanı GEMLİK

I 8

Başsağlığı
Gemlik'lilerln hizmetinde göznuru 

döken Sayın ustam Inegöllü saatçi

MEHMET KÜPLü’nün
tam dinleneceği sırada ölümü bizleri 
çok üzdü Merhuma rahmet kederli al« 
leşine başsağlığı dileriz.

Nurettin Semiz ve
Nurteknlk Personeli

MÜNÜBÜS GARAJINDA BİTMİŞ

SATILIK

DAİRE-DÜKKAN ve BÜROLAR

Müracaat : Mutman Kimya
Münübüs Garajı Gemlik

l
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HAFTALIK SİYASI GAZETE
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ATA’YI
42. KEZ
ANDI

Büyük Kurtarıcı ve 
devrimci Mustafa Kemal 
Atatürk .ölümünün 42 yıl
dönümünde bütün yurtta 
Kıbrıs Türk Federe Devle
tinde ve dış temsilcilkle* 
fimizde törenlerla anıldı.

İlçemizde Atatürk’ü 
anma törenleri tüm okul
larda ve Volkan Düğün 
Salonundaki törende anıl
dı.

Dün, saat 9, 05 te

BENİ GÖRMEK DEMEK İLLE YÜZÜMÜ
GÖRMEK DEMEK DEĞİLDİR
BENİM DÜŞÜNCELERİMİ ANLIYORSANIZ 
BU YETER

Atatürk’ü

Anarken

Yılmaz Akkılıç
2. Sayfada yazdı.

K
Suni ipek Fabrikasının ve 
limandaki gemilerin siren
lerini öttürmeleriyle tüm 
bayraklar yarıya indirildi. 
Bu arada ilk ve orta dere 
celi okullarda ve Volkan 
Düğün Salonunda İstik
lâl Marşı söylendi Daha 
sonra Atatürk, çeşitli yön
lerle ilgili tantılmaları ya
pıldı. Atatürk marşlar) söy 
lendi.

42. Yılında 
Anımsananlar

Mehmet Sevinç
3. Sayfada yazdı.

KARA KUVVETLERİNİ
GÜÇLENDİRME VAKFI
YARDIM KOMİTESİ OLUŞTURULDU

Ülke savunması Içİr 
gerekli silah, araç ve ge
reçleri yurt İçinde yapabi
lecek Milli Savaş Sanayi
nin kurulması amacıyla 
bütün yurtta kurulan Türk 
Kara Kuvvetlerini Güçlen
dirme Vakfına bağlı olarak 
çalışacak, "Kara Kuvvetleri 
Gemlik Fahri Yardım Ko
mitesi” geçen hafta yapı
lan toplantıda oluşturuldu.

Gemlik Tüccarlar Ku
lübünde yapılan toplantı
ya ilçenin tanınmış iş a- 
damları, bankacılar ile ba 
zı yurttaşlar katıldılar.

Toplantıda ilk konuş
mayı yapan ilçe Kayma
kamı E. Hüseyin Köseoğlu 
kurulacak Komitenin amaç 
larını ve şeklini anlattı. 
Daha sonra söz alan As
keri Veteriner Araştırma 
Enst. ve Eğitim Merkezi 
Komutanı Tuğgeneral Or
han Öncül, ilçede bu ko
mitenin kuruluşunun geçik 
miş olmasından üzüntü 
duyduğunu, ancak bu ek 
sikliğin çok kısa bir süre
de giderileceğini bekledi
ğini belirterek, seçilecek 
üyelere başarılar diledi.

Tuğgeneral Orhan Ön 
eül'ün konuşmasından son 
ra yapılan seçimlerde Ko 
mite üyeliklerine Danış 
Ekim, Sadık Gemicloğlu, 
A. önder Işcan, İbrahim

Tuz İhalesini
Osman Güzel Aldı

Tekel tarafından İzmir 
Ç«maltı tuzlasından getir* 
tilroek olan zeytinlik ka- 
I n tuzun İhalesi geçtiği
miz hafta içinde yapıldı 
ve mutemetliği Nakliyeci 
Osman Güzel aldı.

İlçe Kaymakamı Emir 
Hüseyin Köseoğlu'ndan al 
dığımız bilgiye göre bu 
yıl tekelce tahsisi yapılan 
3200 tonluk kalın tuzun 
İhalesine iki kişi (ketılmış 
ve Kaymakamlıkta yapılan 
açık indirimde kalın tuzun 
iskele tealimi 235 kuruşa 
depo aatışı ise 260 kuru
şa düşürülmüştür.

Okay, Emir Doğru, Haluk 
Altan, Ahmet Yılmaz, Mu 
harrem Atasoy, Tevfik So 
laksubaşı, Ferda Ertan, 
seçildiler.

Yönetim Kurulu ken
di arasında yaptığı toplan 
tıda Akbank Müdürü Sa
dık Gemicioğlu’nu Baş
kanlığa, Ziraat Bankası 
Müdürü A. Önder Işcan 
Başkan Yardımcılığına, 
Emir Doğru'yu sekreter 
üyeliğe getirdi.

710 BİN TL. TOPLANDI
Kara Kuvvetleri Gem 

lik Fahri Yardım Komite 
sinin ilk toplantısında ya 
pılan yardım bağışlarında 
710 bin lira nakit para 
ile bir arsa bağışı yapıldı.

Toplantıda bağışlar 
şöyle oldu:

Ticaret ve Sanayi 0- 
dası 100.000 TL.

Ömer Taylan Tüccar 
100.000 TL.

Marmara Na k i i y a t 
100.000 TL.

S.S. Gemlik Taşıyıcı- 
cılar Koop. 75.000 TL.

Gem Pet, 50 000 TL.
Isa Akolarak Tüccar 

50.000 TL.
Gemlik Balıkçılar Der 

neğl 50.000 TL.
Necati Girgin Tüccar 

50.000 TL.

Günde 25-30 lon Hamsi Yakalanıyor
Gemlik’ti balıkçılar ta 

rafından günde 25-30 ton 
hamsi balığı yakalanmakta 
dır.

Belediye İskele Me
murluğundan edindiğimiz 
bilgilere göre; son bir haf 
tadır, iskeleye ortalama 
günde 25-30 ton hamsi- 
balığı gelmekte ve başta 
Bursa-Ankara - Eskişeh'r’e 
sevkedilmektedir.

ALICI YOK
Hamsi balığının çok 

yakalanması keşişinde tû 
keticiler balığa rahbet et
mez oldular İskelede üre
ticinin ortalama 15 Lira
dan sattığı hamsi, piyasa

Muhtarlar Derneği 
30.000 TL.

Tibel Oteli 29.000 TL
Ahmet Yılmaz (Pet

rol Ofisi Bayii) 25.000 TL
Faruk Aşçı Tüccar 

25 000 TL ve ilçemizde 
eskiden Emniyet Başkomi 
serliği yapmış bulunan E-

Kıyma 300 Kuzu 320 Lira Oldu

El Hatları Yeniden Ayarlandı
Belediye Encümeni hafta içinde yaptığı toplantı

da kasapların ete zam istemlerini görüşmüş ve yeni 
tarifeyi karara bağlamıştır.

İlgililerden aldığımız bilgilere göre yeni et flütle- 
şöyle olmuştur:

CİNSİ ESKİ FIAT YENİ FIAT
Kuzu Serbest 320 TL.
Koyun Kemikli 26.0 TL. 300 TL.
Dana Sığır Kıyma 280 TL- 300 TL.
Dana Sığır Kemikli 250 TL. 260 TL.
Büftek 320 TL. 340 TL
Bonfile 340 TL. 360 TL

100 e Yakın Ceza Kesildi
Eteket Kontrolleri Sıklaştırıldı

Belediye Zabıta ekip
lerince küçük esnaf ve sa 
natkârların fiat eteket kont 
rolleri sıklaştırıldı ve bir 
haftada yüze yakın ceza 
kesildi.

Belediye Zabıta Amiri 

da 30-40 liradan satılmak 
tadır.

Öte yandan satılma
yan balıklar kilogramı 5

POSTA TAŞIMACILIĞI
İHALEYE ÇIKARTILIYOR

PTT ilgilerinden öğ
renildiğine göre Bursa İz 
nik arasında yapılan pos
ta taşımacılığı ihaleye çı- 
kartılmrştrr.

İlgililer Bursa Adapa
zarı linğ taşımacılığının 
devreden çıkar»İması üre 
tine Bursa PTT Müdürlü 
ğûnce bu şehirler ve «ra 

mekli Nizamettin Cağlar n 
da 5 000 TL bağışta bu 
lunmasıyla toplam 710 
bin lira yardım toplanmış 
tır.

Ayrıca İnşaat MĞtaah 
hidi Ziya Sarışan'de Hisar 
tepede 1 Parsel arsa ba
ğışında bulundu.

Osman Acar, bütün esna 
fin sattığı mallara yasal • 
larak eteket koyma zorun 
luğu olduğunu buna uy
mayan esnafın para ve ka 
patma cezalarına çarptırıl* 
cağını söyledi.

liradan Bursa Et ve BelA 
Kurumana gönderilmekte 
ve hayvan yemi yeprmın- 
da ku'lanılmakısdır.

emdeki şubelerin peşte 
tasıma işinin ihaleye çı
ka rm a karen almışlardır.

İznik Bursa arasında 
peşte taşımacılığı yapmak 
isteyenlerin Gemlik PTT 
Müdûriüğüne bes*u»m«b- 
n va gerekli keee'Un öğ
renmeleri isteniyor.
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KÖŞEMDEN

Atatürk’ü Anarken
Yılmaz AKKILIÇ

Dün 10 Kaaım'dı...
Gerçi ben bu yazıyı birkaç gün öncesinden hazır* 

ladım. Ama biliyordum, bu 10 Kaeım'da geçtiğimiz yıllara 
oranla daha bir başka anılacağını Atatürk'ün.

Biliyordum, herkes «Atatürkçü» kesilecekti bu 10 
Kaeım'da.. En başta da, O'nun devrimci görüşleriyle çp 
korları alabildiğine çelişenler..

Dışa bağımlı komprador kapitalizminin şampiyonları, 
montajcılığın ve işbirlikçillğin temsilcileri gözlerimizin İçi 
ne baka baka, kendilerince yorumlamaya kalkışacaklardır

Atatürkü..
Bir takım akıl—doneler, Atatürkçülüğü, işlerine gel

diği biçimde İçeriğini soğurarak, O'nun «çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşma» ereğini, «frak, redingot, silindir şapka» 
göstermeciliği İle ört— baş etmeye çabalıyacaklardı..

Tarihte İlk «ulusal bağımsızlık savaşı» nı başarıyla 
gerçekleştiren, tüm öteki mazlum uluslara ve sömürülen 
halklara önder olan «evrensel bir insan» ı ve öğretisini, 
yine gerçek boyutlarının gerlnsinde tanımlamaya uğraşa
caklardı..

Oysa Atatürk, Batı'nın«Kemalizm» adını bir devrimci 
eylemi yaratıcısı İdi. Cansız bir fotoğraf değil, yaşayan 
bir gerçekti..

O nedenle Atatürkçülüğü, canlılığını koruyan ve ça
ğın gelişmelerine uyum sağlayan bir «devrimci düşün» bir 
«öğreti» olarak değil de; toplumsal gelişme sürecindeki 
İşlevini tamamlamış durağan bir eylem, bir «anılar deme- 

. tl»glbl sunmaya çalışmak, zırvalamakla eş—anlamlıdır 
bence..

Toplumlar), ulaşmış bulundukları gelişme evresinin 
İlerisine götürebilmek zor şeydir. Olanaksız sayılmasa da 
zor şeydir. «Mustafa Kemal» ce bir şeydir. Ama toplumla- 
rı, ulaştıkları gelişme evresinin gerisinde de tutamazsınız 
bir takım baskıcı önlemlerle. Bilime, çağdaşlığa, uygarlı
ğa aykırıdır bu..

«Tolumsal gelişme, ekonomik büyümeyi aştı. Durdu
run toplumsal gelişmeyi I » diyemezsiniz...

Köleci toplum İlişkilerinin «modern» sayılacağı ilk-çağ’ 
da, toplumlara,sanayi devrimlnin ürünü olan «burjuva de
mokrasisi» nl yamayamazdınız. Gerçekleşmesi olanaksız 
bir düş olurdu bu..

Feodallllşkllerin sürdüğü, tarıma dayalı ekonominin 
toplumun İtici gücü olduğu bir dönemde de, ütopyacı sos
yalistleri yönetim çarkının başına getirseniz, elde edeceği
niz sonuç koskocaman bir sıfır olurdu, kaos— kargaşa o- 
lurdu..

Ve de, 8. yüzyıdan sonra attık peygamberler çıkaramaz
dınız toplumdan. Bunu bildiği İçindir kİ, Hz. Muhammed 
«ben ahir zaman peygamberiyim »demiştir..

Sanayi devrimi veya buhar gücünün üretimde kullanıl
maya başlaması, toplumların gelişmelerine çok hızlı, ama 
o oranda değişken ve çelişkili İvmeler kazandırmıştır. Sa
nayi devrimlnl tamamlıyabllen toplumlar, uluslaşma evresi
ne kısa sürede girip geliştirdikleri teknolo jllere uygun dü
zeylere tırmanırlarken; sanayi devrimlnl gerçekleştereme- 
mlş toplumlarla aralarındaki uçurumu gitgide açmışlardır.

Bunun sonucu olarak «dış sömürü» doğmuştur, «em
peryalizm» doğmuştur.

Uluslaşma ve «burjuva devlet düzeni» nl pekiştiren top
lumlar, onların sanayi ürünlerini ve sonradan «eskimiş tek
noloji» terini ithal ederek karmaşık vo çelişkili bir gelişme 
sürecine giren geri kalmıştoplumlarıır. alabildiğine sömür
meye başlamışlardır.

işte Mustafa Kemal, Atatürk'ü, böylesine bir karmaşık 
İlişkiler döneminde, sanayi devrimlnl, bir türlü gerçekleşti
rememiş «mazlum ulusların, sömürülen halkların» evren
sel önderi olarak yorumlamak gerektir.

Yarı feodal—yarı ümmetçi bir toplumdan, tüm dünya
nın saygınlığını kazanmış bağımsız bir ulus, bir ulusal dev
let, bir halkçı cumhuruyet yaratabildiği İçin; mazlum ulus
lara, sömürülen halklara emperyalizme karsı «ulusal ba
ğımsızlık devrimi» nln evrensel öğretisini sunabildiği için 
yorumlamak gerekir.

Her 10 Kaeım’da dilediğiniz kadar ağlayınız, yas tu
tunuz, Atatürk'ü sevme yanşına kalkışınız I Eğer Batı'nın 
«Kemalizm» dediği Öğretiyi çağdaş biçimde yorumlaya
rak Türk ulusunu, dünya ulusları arasında layık olduğu 
yere ulaştırabilmenin «Istlklâl-I tam» cı ve «misak-ı milli» 
cl görüşlerin egemenliğini sağlıyabllmenln savaşımını ve
remiyorsa, siz «Atatürkçü» olamazsınız.

«Atatürkçülük», İçte ulusal istence ve halkçılığa da
yalı bir özgürlükçülükten, dışta mazlum ulusların ve sö
mürülen halklann önderliğinden soyutlanıp; batı uydu- 
culuğuna, montajcılığa, uluslar arası tekellerin egemen
liğine yönelmek değildir.

Toprak ağalığından ticaret burjuvazisine ve ondan 
da emperyalizmin buyruğunda bir sanayi burjuvazisine 
tırmanışın payandalığına teşne bir kapltülasyonculuk o - 
zentlel. hiç değildir...

«Atatürkçülük», tıktık öykündüğümüz Batı'nın «Ke
malizm» adını verdiği Öğretiyi, çağdaş bir yorumla cö- 
çözümlomoye yönelmek demektir. 1950 den önceki Anaya 
sanın 2 Maddesinde yar alan öğretiye dönmek demektir.

Atlolon, ansiklopedilerimizde bile ancak sekiz on 
satırla geçiştirdiğimiz ve «CUMHURİYETÇİLİK, MİLLİYET
ÇİLİK. LAİKLİK, DEVLETÇİLİK, HALKÇILIK DEVRİMCİLİK» 
İlkeleriyle belirlenen «Kemalist öğreti»yi, çağdaş bir gö
rüşle yorumlamaktır.

Eğer bunu başarabilirsek, 10 Kasım larda dövünüp 
durmayacağız artık...

Çünkü Atatürk «yaşıyor» olacak...

- - ------------------------------------------

ATATÜRK’DEN
ÖZDEYİŞLER

#Ne kadar zengin ve gönençli olursa 
olsun, bağımsızlıktan yoksun bîr ulus, 
uygar İnsanlık karşısında, uşak olma 
durumundan yüksek bîr davranışa yara 
şır sayılmaz. (Söylev S. 9)

TFKorku üzerine egemenlik kurulamaz. 
Toplara dayanan egemenlik yaşaya
maz (Ayın Tarihi 1930 Mart)

■^Özgürlük olmayan bir ulusta ölüm 
ve bozgun vardır Her ilerlemenin ve kur 
tutuşun anası özgürlüktür. (1906 S. 6)

^Gerçek devrimciler onlardır ki geliş
me ve yenileşme devrimine yöneltmek 
istedikleri kişilerin ruh ve vicdanlarında 
kİ gerçek eğilimleri ele geçirmesini bilir 
ler. (1 9.1925) 

'^Cumhuriyet düşünce özgürlüğün
den yanadır. İçten geldikçe ve doğru 
yolda bulundukça her düşünceye say
gı duyarız. (Söylev ve Demeçler) 

^Siyasi çalışmaların çoğu yararsızdır. 
Ama toplumsal çalışma her zaman se
merelidir. Aydınlarımız buna çalışmalı. 
Neden Anadolu'ya gelip uğraşmazlar? 
Neden ulusla doğrudan doğruya ilişki- 

malı? Eksiği nedir, görüp göstermeli. U 
lusu sevmek böyle olur Yoksa sözde 
sevgi yarar vermez.

I

şiir köşesi

ATATÜRK’TEN SON 
MEKTUP

Siz beni hâlâ anlayamadınız
Ve anlayamayacaksınız çağlarca da
Hep tutturmuş «Yıl 1919 Mayıs ın 19’u» diyorsunuz
Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övüyorsunuz 
Mustafa Kemal'i anlamak bu değil
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Bırakın o altın yaprağı artık
Bırakın rahat etsin anılarda şehitler
Siz bana neler yaptınız ondan haber verin 
Hakkından {alabildiniz mî yokluğun, sefalette 
Mustafa Kemali anlamak yerinde saymak değil 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Bana muştular getirin bîr daha
Kuru söz değil iş istiyorum sîzden anladınız mı 
Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan
Kuru söz değil iş istiyorum sîzden anladınız mı 
Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız rai
Mustafa Kemal'i anlamak avunmak ccğ I 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

teri yok ecec ektir.

oc
ğal. siyasi, mali, iktisadi, 

beşt ik kastolurmaktadır. Bu saydıkla
rımdan hergangi birinde bağımsızlıktan 
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bağımsızlıktan yoksun olmak demektir. 
(Söylev)

-$$-Biz bağımsızlığımızı güvenlikte bu
lundurmak için heyet-i umumiyemizce, 
heyet-i milliyemizce bizi mahvetmek is 
tiyen emperyalizme kerş 
mak isteyen kapitalizme 
milletçe savaşmayı yerin 

bizi yut

gören bir
mesleği takip eden İnsanlarız! — 

kendi adına ve hesabına olsaydı, belki 

buk bitebilirdi. savunduğu

davasıdır. Türkiye şimdiye dek varolan 
tarih kitaplarının değil, tarihin gerçek I- 
cabatını İzleyecektir.

■^Ölülerden yardım dilemek uygar bir

Hâil • acıklı ağıtlar dudaklarınızda
Hâlâ oturmuş On Kasımlarda bana ağlıyorsunuz 
Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın
Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların
Mustafa Kemal’i anlamak göz boyamak değil
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Laboratuvarlarda sabahlayın kahvelerde değil 
Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız 
Bilim ağartım saçlarınızı, kitaplar
Ancak böylece aydınlanır o sonsuz karanlıklar 
Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü
Görüyorum ki hâlâ aynı yerdesiniz hiç ilerlememiş 
Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek dururken 
Hani köylerde ışık, h»i bolluk, hani kavgasız günler 
Mustafa Kemal’i anlamak işitmek değil 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla 
Bilime, sa-a:a varılmaz rezil dalkavuklarla 
Bu »'atan, bu canım vatan sîzden çalışmak ister 
Paydos öğürmeye, paydos avunmaya, yeter, yeter 
Mustafa Keman anlamak aldatmak değil 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

HALİM YÂĞCIOĞLU
Varlıktan
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«Bugün 10 Kasım eski dostum Kemal Ata
türk'ün ölüm yıldönümüdür. O zamandan- 
beri on beş sene geçmiş olmasına rağmen, 
onun ufulüne kendimi henüz alıştıramıyorum. 
Eğer sağ olsaydı milletlerarası sahnenin 
bugünkü hercümerç hail esaslı bir şekilde 
değişik olurdu.

Atatürk, Türkiye'de daima memleketin 
inkişafının modern Ata'sı olarak anılacaktır, 
fakat, O'nun dünya çapında devlet adamı 
olarak yüksek kudreti belki de bazı vatan
daşları tarafından bîlo tam manasile anla
şılamamaktadır. O tanıdığım diğer insanlar 
gibi, hür insanlığın köleliğe karşı durması 
meselenin evrensel niteliğini idrak ediyor
du. O’nun dünyayı saran mücadelenin va
him bir anında vefatı, telafisi gayrî kabil 
kayıp olmakta devam etmektedir.»

Yukarıya alıntıladığım sözler, ünlü ko
mutan, devlet adamı General Duglas Mc 
Arthur’undur. Atatürk’e, yukarıdaki sözlerin 
ışığında baktığımızda ;yalnız Türkiye’ de de 
ğil, dünyada da Atatürk Okulu olgusunun 
yadsınılmaz bir gerçek olduğunu görürüz. 
Sözü edilen bu olayı, Atatürk’ün sağlığında 

Jtaze dipdiriydi. Bugün dışımızdaki dünya 
da evrenselliğini koruyan, güç kazanan Ata
türk Okulu, yurt içinde giderek güncelliği
ni yitirerek, geri, Atatürk'ü okumamış bağ
naz kesimlerin sinsi, yıkıcı propagandala
rının hedefi oluyor. Atatürk’ü anlamada be
nimsemede neden dışımızdaki uluslar bizi 
geçsin. Atatürk gerçeğini, sözü edilen ulus
lar neden başta götürsün? Atatürk'ün gös
terdiği hızlı kalkınma girişimleri hız kaza
narak büyük boyutlara neden ulaştırılma
mış olsun? Neden ekonomimiz, endüstri
miz yeni gelişir durumda olsun? Yaşamsal 
önem taşıyan bu gibi sorunlar bizleri hiç 
düşündürmez mi? Sanırım; Mc Arthur «..O’ 
nun dünya çapında devlet adamı olarak yük 
sek kudreti belki de bazı vatandaşları ta
rafından bile tam manasile anlaşılamamak
tadır.» sözleriyle bugün de doğruyu söyle
mektedir.

Yukarıdaki sözlerinin içinde Mc Arthur 
I bîr şeye değiniyor. Atatürk'ün, insanlığın 
I köleliğe karşı durması, bu sorunun da evren 
I sel niteliğini gördüğüne. Atatürk’ün doğa

sında köleliğe karşı oluş vardır. O tüm ulus
ların tutsak yaşamalarına, büyük ulusların 
küçükleri yutmalarına karşıdır. Uluslararası 
geçimsizliklerin, kavgaların kcrşısındadır. 
Yurt İçinde istediği sulhu, dünya için de is- 
mektedir. Komşu ülkeler topraklarında gö
zü yoktur. Bunların yanında yurdunu pay
laşan düşmana karşı da amansız bir sa
vaşçıdır. Bağnazın, tutucunun, dogmatizmin 
karşısındadır Atatürk. Atatürk’te, Atatürk’çü 
düşüncede sürekli ileriye bakış, çağın gerek 
lorine koşutluk, dinanizm vardır. Atatürk
çü düşünce, deneyselliği getirirken ezber
cilik yollarını kapatır. Temel eğitim-öğretim- 
de programın ulusun «toplumsal yaşamıy
la, çevre koşullarıyla asrın gerekleriyle ta
mamen uyumlu olsun ister». Uygulanacak 
programda da «muğlak »olmanın ötesinde 
gerçekçiliği arar.

Atatürk, ulusunun yücelmesine önem ve 
rirken, bu yücelmenin kültürle olacağını da 
görüyordu. Bir ulus her şeyiyle rahattır. Ya
şam koşulları ağır değildir. Bu olabilirlik 
açısından baktığımızda, başka istenecek bir 
şey olmadığı geçebilir usumuzdan. Ama, 
Atatürkçü düşüncede yaşamsal dengenin 
tam olması gereği yatar. Bu da, ulusun dü
şünsel yönde hız kazanması, kültür sevi
yesinin artış göstermesiyle oluşacağını gör
düğünden kültüre önem vermiştir. Başta gü
zel sanatları geliştirme çabasına girmiş; 
Türk Ulusu'nun güzel sanatları sevdiğini di
le getirmiştir. Öyle bir ulus yetişmeliydiki 
öteki uluslara öncülüğünü sürdürmeliydi. 
Bu amaca ulaşabildik mi? ,

Şunu hemen vurgulayalım : Ulaşamadık. 
Çünkü, gençliğimiz siyasi baskıların ağırlık 
kazandığı eğitim karmaşasında yetişti. Ata
türk «Halka yaklaşmak ve halkla kaynaş
mak daha çok ve daha ziyade aydınlara 
düşen bir görevdir» dediği halde aydınımız 
halktan uzak durmuştur. Atatürk'ün «Tam 
bağımsızlık» anlayışına ters düştük. Falih 
Rıfkı Atay :

— Atatürk sağ olsa ne yapardı? gibi 
bir sual duyulur.» der Ardından «Ben cevap 
vereyim mi?» der soruyu şöyle yanıtlar :

«Topumuza Lânet okurdu»
Alıntılar: Çankaya F.R. Atay her yönüyle Atatürk 
Bakış Yayınevi

Cayrimenkulün Açık Artırma Hânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dos, a No . Çf3O/S iz&ieFş jyv Satış
Şuvu-ue izal*sisin t<-£air.i feiısıııdıı n»hkr—rr karar verile*:
Gemlik Tıpu sicibnd* kay.tu Gemlik Hanıidiye oırh*!l**ı Kraıa aokakta kAîs 

ve Tapunun 15/11/1977 ta ik, pafta: 32, paremi: 2 ada: 148 de kayıtlı 6001 mctraka 
re miktarlı gayrimenkul «atışa çıkanlmıştır-

GAYRİMENKULÜN HALİ HAZIR DURUMU:
Gayrimenkulun üzerinde 3 adet kagir zeytin defX»a olarak kallaaılan bina ile 

binalar arasında, bırakılan yol bulunmaktadır.
GAYRİMENKULUN ARSA OLARAK KIYMETİ: 12-000.008,- TL sidir.
ÜZERİNDEKİ BİNALARIN KIYMETİ: 4.400,003,- TL aıdır
ARSA VE BİNALARIN TOPLAM DEĞERİ: 16,400,000,— TL tl alap tak

dir edilen işbu muhammen kıymet âseriadea açık artırma suretiyle «atılacaktır,

SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış 12/12/1980 tarihinde Cuma gâaü saat 9.3ü ilâ 10.60 arasında GEMLİK 

İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bn artırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraf
larını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle akçı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartıyle 22H2/1980 tarihinde Pazartesi günü aynı yerde ve ay 
nı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların a 
lacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbctiade pey akfaai 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-}-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on*>•» fâ® 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farkta* ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 980/8 izalei’şuyu satış sayılı dosya numara
sıyla memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. If. K. 126 )

(x) İlgililer tibirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

❖

AZİM TİCARET i
❖

Minibüs Garajı Nufman Pasajındaki |
Yeni Şubesiyle Hizmetinize |

Devran EMMl 1
*

Cam Ayna - Çerçeve İşleri - Sunta - Koniralit §
Marley ve İlacı - Süpürgelik Pervaz ve Çıtalar *

Yeni Hizmete Giren Mavnalarımızla î
Cam Üzerine İşleme ve Motifler Yapımı #

Ayna imalâtı 
* 
*

Azim Ticaret
M«rlr«x ; httklâl Cad, Tlf : 119i 

; M/rtlbUt Garajı İçi Mutman Patajı Tlf : 1169 Gemlik

3^

S A TILIK 
LÜKS DAİRELER 

ESENTUR İN$AAT’TA
Kamuran Esen 

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA KAVUŞMAK 
İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ 

DEMİR$UBA£I MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ 
95 M2 LÜKS DAİRELER

Müracaat :
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik

Müjde ।
KIZGIN YAĞ — BUHAR — KALORİFER 

SIHHİ TESİSAT VE OLUK İ$LERİ

ISI TESİSAT
Hizmetinize Girmiştir

İSI TESİSAT

Kayhan Mch. Dutlu Sok. Il/B Gemlik

Duyuru
Kalafat mevkiinde S.S. 

İlk Ufuk Sosyal Sigortalılar 
Konut Yapı Kooperatifine eK 
takriben 429 ağaç ceytla 
mahsûlü 15 Kenm Cv- 
merteai günü saat <4.oo de 
Akmantar Pasajı GSaayrAa 
Yapı Kooperatifinde açık ar
tırma suretiyle satılacaktır.
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I GÖKER TİCARET |
I ŞİMDİ YEPYENİ BİR MAĞAZA | 
s iHoover Çamaşır Makinaları - Buzdolapları p?

Elektrik Süpürgeleri - Elektrikli Sobalar g
OCAK GAZ BAŞBAYİLİĞI - FIRINLI OCAKLAR B

PİKNİK TÜPLER - ELEKTRİKLİ OCAKLAR VE SOBALAR

Kovalı ve Tuğlalı Sobalar ■ Emaye Boru Çeşitleri
ZENGİN MUTFAK ÇEŞİTLERİ - DÜDÜKLÜ TENCERELER 
ALİMİNYUM VE EMAYE KAPLAR - BARDAK VE 9

SÜRAHİ ÇEŞİTLERİ B
| Yeni Mağazamızda Buluşalım |
I EŞREF ve NURİ GÖKER |

Balıkpazarı 2 Nolu Cad. Tlf : 1 637 GEMLİK H
S - T ■ S

11 Kasım 1980 Seli

| Bir İçimlik Tad |

| Tekel Birası
| YENİDEN

i KÖRFEZ
| BİRAHANESİNDE
I SALI GÜNLERİ AKŞAMI İSMAİL USTA’fc
İ KASAR P ANİSİ
I CUMA GÜNLERİ AKŞAMI
g GAİZANTEP’Lİ KADİR USTA’NIN
| ÇİĞ KÖFTESİ

AYRICA
jg) FELEK USTA’NIN
g MİDYE DOLMA - MİDYE TAVA VE
| HER ÇEŞİT SOĞUK MEZESİ VERİLİR.

| BİRACILAR BULULALIM
I KÖRFEZ BİRA SALONU

İskele Meydanı GEMLİK I

BACANAK
FIÇI BİRA SALONU

EFES FIÇI BİRA - IZGARA VE 
GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ İLE 

HİZMETİNİZDEYİZ.

HER CUMARTESİ GÜNÜ KONYALI AHMET USTA’DAN 
ÇİĞ KÖFTE - SALI GÜNLERİ BULGUR PİLAVI BACANAKTAN

GEMLİK

BACANAK

« Hüseyin Kaptan - Mazlum Karadeniz
Kordon Başlangıcı İskele Meydanı

Terra
TKKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİİ

Giyim Merkezi
FABRİKADAN HALKA SATIHLARLA 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR.

Bay-Bayan ve Çocuk Giysileri ile 
Kadifenin Tüm Çeşidi 

Zümrüt Halı ve Güney Sanayi 
Yünlü Halıları 

Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır 
Makinası, Fırınlı Ocak Çeşitleri

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

Gemlik Teki 
Müdürlüğünden e 
mış olduğum 20 
Nolu bayi defterim 
kaybettim.

Hükümsüzdü

Tacettin Toksabıy

Kayıp

Bursa İktisK 
Sosyal BillmlerFı 
kültesinden 11İN 
lu Mustafa Yılma 
adına almış oldu 
ğum kimlik Kartırr 
kaybettim,

Hükümsüzdüi

Mustafa Yılmaz!

MURATOBA KÖYÜ KALKINDIRMA 
VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

Kongre Duyurusu
Demecimizin yıllık normal toplantısı 26.11.1880 

gdaö Mat 21.oo de Köy Kahvehanesinde yenilecek
tir.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

•ÜNDEM

1. Açılı* ve yaklame
2. Saygı durucu ve divan olufumu
3. Yönetim Kurulu *elı*me raporunun okunması
4. Denetim Kurulu çelişme raperunun okunması
6. Repedann aklenmaeı
6. Yönetim Kumlu ve Denetim Kurulu seçimleri
7. Dilek totekler ve kapanı*

Kütahya Çini Ticaret Hizmetinizde
Kütahya Porselen Fabrikasının

— YEMEK TAKIMLARI
- ÇAY TAKIMLARI

- VAZO VK BİBLOLARI 
— TABAKLARI

Kütahya Çini Fabrikalarının
— DUVAR TABAKLARI

- VAZOLARI
— ÇEŞİT ÇİNİ MAMULLERİ

GÖRMENİZ MENFAATİNİZ İCABIDIR.

Kütahya Çini Ticaret
Balıkpazarı Mah. 1 Nolu Cad. No. 63 GBİİLÎK

Tamiıci İbrahim
TAKSİ - TRAKTÖR - MİNİBÜS j 
BlLUMUM FREN BALATALARI I

ÇAKILIR

EUROPA Oto Tamirhanesi 
İbrahim Çakıcı

Adres : Dörtyol Afaı Petrol Ofisi Yanı Gemlik



DURMAYALIM DÜÇBütZ
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KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASI GAZETE

▼İL : 8 »AYI : SOO KURU9 19 KASIM 1990 RALT

Kooperatif 8 Milyon Kg. Zeytin Alacak
ZEYTİN KAMPANYASI
CUMA »Ö ACILIYOR

1980-81 yılı zeytin a 
hm kampanyasının Cuma 
günü açılacağı ve bu dö
nemde üreticiden yaklaşık 
8 milyon kilogram zeytin 
alınacağı açıklandı.

Zeytin taban ve tavan 
hatlarının Orhangazi Zey
tin Bayramında açıklan
masından sonra, bir açıkla 
ma yapan Marmara Zey
tin Kooperatifleri Birliği 
Genel Müdürü Hikmet A 
kalın, zeytin atımlarına 17 
Kasım 1980 gününden 
başlandığını belirterek, kam 
penyenin Ocak ayına ka
dar süreceğini söylemiştir.

HAZIRLIKLAR 
TAMAMLANDI

Zeytin alım kampan
yasının Gemlik’te Cuma 
günü bağlıyacağını açıkla 
yan 72 Nolu Zeytin Ke- 
ep. Müdürü İbrahim Okay 
Kampanya ile ilgili hazır
lıkların bitirildiğini ve alım 
lara 25 merkezde başlanı
lacağını söyledi. Okay, şöy 
le konuştu:

"—Bu yıl ürün rekol
tesi geçmiş yıllara göre en 
yüksek düzeydir. Bu ne* 
denlo kooperatifimiz ortak 
Iştından yaklaşık olarak 8 
milyon kilogram zeytin a* 
taşağız. Atımları Gemlik 
Merkez dışında 24markez 
de sürdüreceğiz. Bunun i

çin her türlü hazırlıklarımı 
zı tamamladık ve kampan 
yayı Cuma günü açarak 
atımlara başlıyacağız.”

ALIM MERKEZLERİ 
Marmara Birlik Koo-

peratifince zeytin atımları 
yapılacak merkezler şun
lardır.

Gemlik, Umurbey, Ad 
liye, Muratoba. Katıriı, Ha 
midiye, Kurtul, Engürücük

Gençali, Kurşunlu, Yeni- 
köy. Küçük Kumla, Büyük 
Kumla, Karacaali, Narlı, 
Kapaklı, Fıstıklı, Armutlu, 
Cihatlı, Selçukgazi, Demir 
taş, Dürdane, Seçköy,.....

Tane s 
240

Fiatı
145.-

Tane
320

Fiatı
125.-

Tane 
400

Fiatı 
105.-

260 140.- 340 120.- 420 100,-
280 135.- 360 115.- 440 95.-
300 130.- 380 110.- 460 90.-

1980 81 Zeytin tKampanyası Cuma g&nC açılıyor. 71 »olu 
Zeytin Kooperatifinin bu yıl 8 milyon kilogram Grin elması bekle
niyor. Fotoğrafta geçmiş yıllardaki atımlardan bir gbrintO...

Ticaret ve Sanayi Odasının
Dönem Seçimleri Yanılıyor
Gemlik Ticaret ve Sa

nayi Odasının yıllık normal 
dönem toplantısının 20 
Kasım 1980 günü yapıla
cağı açıklandı.

Ticaret ve Sanayi Oda 
sı Genel Sekreteri Kamil 
Turan’dan aldığımız bilgi
lere göre 20 Kasım günü 
yapılacak olan toplantıda

Binlerce Oğrenai Halk Kütüphanelerini Gezdi

Dünya Çocuk Kitapları

Haftası Sona Erdi

Oda' nın Meclis Başkanı- 
Başkan vekili île 9 yöneti
cisi seçilecektir. Yönetim 
Kuruluna seçilenler arala
rında bir başkan ile Baş* 
kanyardımcısını gizli olarak 
seçeceklerdir.
Ticaret ve Sanayi .Odasın
da yapılacak seçimlerde 
eski yöneticilerin görevle
rinde kalmaları bekleniyor.

Şehir İçi ve Köyler Minibüs île
Taksi Ücretleri Saptandı

Belediye Encümenince ilçemizde çalışan minibüs 
ve taksilerin şehir içi ve köy yolcu fiatlan yeniden 
saptandı.

Belediye Encümeninin 12 Kasım 1980 günü yap 
tığı toplantıda ele alınan konu tartışılarak karara bağ 
landı. Buna göre minibüs ve taksi fiatlan şöyle ol 
muştur:

Dünya Çocuk Kitap* 
lan haftası 11-16 Kasım 
tarihleri arasında bütün 
yurtta kutlandı.

Kültür Bakanlığından 
yapılan açıklamada, Dün-

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
”Anadolu Basını Özendirme” 
Yarışmasını Bu Yıl da Yapıyor

Basın Yayın Genel Müdürlüğünce 1973 yılından 
beri düzenlenmekte olan "Anadolu Basınını özendirme 
Yarışmasının bu yıl da yapılacağı açıklandı.
Ankara, İstanbul, İzmir dışında yayınlanmakta olan 
gazetelerin yedi dalda katılabilecekleri yarışmaya 1980 
yılı içinde yayınlanan gazetelerden yedişer adet İle 31 
Aralık 1980 gününe değin başvurluması gerekiyor.

Basın Yayın Genel Müdürlüğünce düzenen yarşı- 
ma Yerel Haber Dalı, Fıkra ve Makale Dalı, Mizanpaj 
Dalı En az Dizgi Yanlışı Dalı, Röportaj Dalı, Araştır
ma Dair, Törk Dili Dalı konularında yapılıyor.
Gazetemiz Gemlik Körfez 1976 yılında Fıkra Makale 
Daimde ikincilik, 1977 yılında Mizanpaj Dalında ikin 
ellik, 1978 yılında mizanpaj Dalında üçüncülük ödül
leri almıştı

ya Çocuk Kitapları Hafta
sı nedeniyle, yurt düzeyin 
de sergiler açılmıştır.
Aralarında FÖK ve Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin de bulun
duğu 12 ülkenin kitapla- 
larından oluşan bir sergi 
Ankara'da açılmıştır.

Ankara’da açılan Ser 
gide Pakistan, İsrail, Bel
çika, F. Almanya, Avus- 
turalya, Finlandiya, Mısır 
Arap Cumhuriyeti, Endo
nezya, Ingiltere ve Türki
ye’de yayınlanan en son 
Çocuk kitapları katılmıştır.

Sergiler hafta boyun
ca açık bulundurulmuş ve 
yüzbinlerce çocuk bu ser
gilerde gezmiştir.

GEMLİK’TE

Dünya Çocuk Kitapla 
rı Haftası nedeniyle Gem
lik Halk Kütüphanesinde 
ve okullarda kitap sergile
ri açılmış, , binlerce okul 
çağındaki öğrenci sergile
ri gezmiştir.

Tüm Yurtta 
Tüketilen Kalorinin 
Ancak Yüzde 6'sı 
Et ve Süt 
Ürünlerinden 
Karşılanıyor

ANKARA (Basm-Ya- 
yın) Türkiye’de temel be
sin kaynağını» ekmek ve 
buğday ürünlerinin oluş
turduğu ve tüketilen gün
lük kalorinin ancak yüzde 
6’sının et ve süt ürünle
rinden karşılandığı belirlen 
miştir.

Tüm yurtta tüketilen 
günlük kalorinin yüzde 
6O’ı aşkın bölümünün ise 
tahıl ürünlerinden karşılan 
dığı yapılan araştırmalar 
sonucunda ortaya çıkmış
tır.

Günlük kalori tüketi
minde et ve et ürünleri
nin payının yüzde 6, süt 
ve süt ürünlerinin payının 
da yüzde 5 olduğu sap
tanmıştır

D< S. 4 de

Köyün Adı Minibüs Taksi Oc.

Armutlu 135 TL. 1800 TL (komple)
Mecidiye 125 « 1500 <
Hayriye 110 « 1250 «
Fıstıklı 125 * 1500 «
Kapaklı ICO « 1000 <
Narlı 50 « 650 «
Karacaali 45 «■3 500 «
B. Kumla 40 « ♦00 «
K. Kumla 40 « 400 «
Kurşunlu 60 < 500 «
Engürücük 25 « 250 <
Yeniköy 40 < 500 <
Şahinyurdu 50 < 750 «
Cihatlı 40 « 500 <
Güvenli 50 « 750 «
Kurtul 30 « 400 «
Haydariye 100 « 850 «
Şükriye 60 < 1100 <
Fevziye 60 « 1250 «
Hamidiye 50 « 1000 «
Katırlı 50 < 750 «
Muratoba 40 « 600 «
Adliye 50 c 500 «
Umurbey 15 < 250 «
Gençali 40 « 500 <
Fındıcak 75 « 1500 «
Selimiye 125 < 1250 «

Yardımlar Devam Ediyor

Şoförler Derneği Kara Kuvvetlerine
150 Bin Lira Yardım Etti

Bir süre önce ilçemiz 
de oluşturulan Kara Kuv
vetleri Güçlendirme Vakfı

Yardım Komitesine çeşitli 
yaıdımlenn devam ettiği 
öğrenildi.
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42 Yıl Öncesinden Bir Öneri
Yılmaz AKKILIÇ

KONUK YAZARLAR

Kemalizmin Amaçlarım Gerçekle-tirmek...
Vedîi BİLGET

Emekli Amiral

Bir görüşe göre, enflasyon tüm kapitalist dünyanın 
baş-ağrısıdır. Oysa bir başka görüşe göre de, enflasyon
suz kapitalizm düşünülemez. Sermaye birikiminin ger
çekleşmesi, bir bakıma, enflasyonun varlığı ile bağlan
tılıdır. O nedenle de düzenli ve kontrol altında tutulabi
len bir enflasyon, kapitalist ekonomilerin baş-ağrısı de
ğil, sağlık ve gelişme belirtisi sayılmalıdır.

Böylesl bir görüş, Türkiye için de geçerli sayılabi
lir mİ? Düzenli ve kontrol altına alınmış bir enflasyon, 
Türkiye'nin büyümesine olumlu katkılarda bulunabilir 
mİ?

Veya bir başka deyişle, Türkiye'deki enflasyon ora
nı, gelişmiş Batı ülkelerinde beklenilen olumlu katkıyı 
sağhyablleceği var sayılan bir düzeyde ve kontrol altın
da tutulabilir mİ?..

Yoksa bir enflasyon - devalüasyon sarmalının açma 
zina mı sürüklenir Türkiye?

Büyüyeceğine küçülür mü?
Önümde 42 yıl öncesinin «Cumhuriyet» gazetesi du

ruyor, 23 Ikinclteşrin (Kasım) 1938 günlü..

Gazetenin 9. sayfasında (Ankara Borsası 22/11/38) 
başlığı altında, 100 Dolar'ın 126.20 TL. ve 1 İngiliz Lira- 
sı'nın 5.90 TL. İşlem gördüğü belirtilmiş.

Yani 1 ABD Doları 126 Kuruş..
Bugün ise 1 ABD Doları 87.95 TL..
Biz, enflasyon - devalüasyon sarmalının tuzağına 

ilk kez, Recep Peker'in başbakan olduğu 1946 yılında, 
ünlü 7 Eylül Kararları İle düşmüşüz. 1 ABD Dolan'nı, 
o gün 280 kuruşa çıkarmışız. Öylelikle de Türkiye'nin, 
Batı dünyasının büyüme grafiğine bir ucundan tutuna
bileceğin! ummuşuz.

Ardından on yıllık Menderes İktidarları dönemi baş
lamış. Ve de 1 ABD Dolan'nı 280 Kuruştan devralan De
mokrat Parti, 4 Ağustos 1958 Kararları ile 900 kuruşa 
yükselterek 1960’iı yıllara havale etmiş.

Sonrası hepimizin bildiği gibi,.

Ama Türkiye ekonomisini iyileştirmek için yapılan 
en ciddi operasyon, kuşkusuz, 24 Ocak 1980 de «İkti
sadi İstikrar Tedbirleri» olarak kamu oyuna sunulan 
ekonomik programdır. Bu programla, 1 ABD Doları ön
ce 47.00 TL. dan 70.00 TL. na, şimdilerde de 87.95 TL. 
na yükseltilmiş bulunuyor.

24 Ocak Kararları’nın yanında veya karşısında çok 
şeyler söylenildi bugüne değin. Kimi çevreler, progra
mın sonuç verebilmesi için en az dört-beş yıl geçme
sinin gerekli olduğunu vurguluyorlar. Kimi çevreler de, 
uygulanmakta olan reçetenin Türkiye ekonomisini düz
lüğe çıkarabileceği konusunda «ciddi kuşkular» besle
diklerini belirtmekteler.

Bırakalım tartışmaları da, bugünkü duruma bakalım 
bir:

Devlet İstatistik Enstltüsü’nün gerçekleştirdiği bir 
çalışmaya göre, ulusal gelirimizdeki artış hızı, 30 yıllık 
bir aradan sonra, ilk kez bu yıl (eksi 2.2) olacak.

Daha başka göstergeler de var, ama ayrıntılara 
girmenin gereği yok. Tablo bu..

Oysa Türkiye nüfusu, yılda ortalama yüzde 2.8 ora
nında artmakta..

Şimdi yine 42 yıl önceki, 23 Ikinclteşrin (Kasım) 
1938 günlü «Cumhuriyet» gazetesine dönmek istiyorum. 
Merhum Yunus Nadi’nin bir başyazısı var o gazetede: 
KEMALİST TÜRKİYENİN KEMALİZM ENSTİTÜSÜ.

Bir bölümünü, bugünün diliyle aktarıyorum okurla
rıma r

«Toplumcu Atatürk, çağımızın en güçlü yapıcı ve 
yaratıcı bir devrimcisidir. Özetle bize şimdi, Atatürk'ü 
eserlerinde ve ilkelerinde derinleştirerek incelettirilecek 
ve O'nun ilkelerine bütünlüğünü verdirecek bir KEMA
LİZM ENSTİTÜSÜ gereklidir. Bir ulusun diriliş ve yük
selişinde İnsanlığa hizmetin en yüce örneğini vermiş 
olan Atatürk'ün kesinlikle rastlantı olmayan, harika ve 
mucize İle hiç ilgisi bulunmayan eserlerinde ve ilkele
rinde irdelemeye ve Atatürk gerçeğini ulusa ve insan
lığa mal etmeye zorunluyuz kİ, biz bunu ancak, bu a- 
maçla kurulacak KEMALİZM ENSTİTÜSÜ’nde yapabili- । 
rlz.»

Eğer bu yapılsaydı, 42 yıl öncesinin bu ciddi öne
risi ele alınıp «Kemalizm» yaşayan bir öğreti durumuna 
getlrllebilseydl, ekonomik temeli «Istiklal-i tam» doğrul
tusunda oluşturulablleeydl; biz acaba yine de terörizmin 
ve anarşizmin bataklıklarından geçerek, dışa bağımlı ve 
montajcı bir ekonomik düzenin iyileştirilmesi yollarını 
24 Ocak Kararlan’nda arar mıydık? Buna zorunlu kalır 
mıydık?.,

«Kemalizm» soyut bir kavram, kimilerinin ardına 
sığınmaya kalkıştıkları bir kalkan olmaktan onndınhp, 
toplumsal ve ekonomik yanı belirlenen ve sürekli ileriye 
açık bir Öğreti olarak geliştirilobilseydi, bugün nerede 
olurduk dersiniz?..

42 yılda, 1 ABD Dolan'nı 126 kuruştan 87.95 TL, na 
çıkarmışız..

İyi mİ?,».

Türkiye ortamında dolayan duşürzse, topfeEaetmezyn «yi ip
lemediği ve aksaklıkların pdrrhmre» gerekdğidâr. Ve bu dü
şünce ortama egemen olduğu içindir kî, her yardan çczûmter 
ya da öyle olduğu savunulan şeyler ör» süritüyer. Baodan kar 
bîr tartışabiliriz. Ancak baçiançrç cferek, herkesi: temel *-e 
niteliğinde gördüğü ve üzerinde söz birliği ettiği «CecmSomai 
ele alalım. Temel ortak nokta mademki bodur ve yine madem
ki Atatürk'ün 1OO. doğum yıldönümünün hemen öncesinde bas 
konu gündemlerde yoğunluk kzzanrmştr. «Kemalizm» ân temel 
doğrularının ne denli anlaş.hp antaşıimadığmı vargadarnak ön
celiği bulunmaktadır. Belki de kimileri, özellikte şu süreçte, 
bunun sırası olup olmadığını sorgulayabilirler, ama «Kemalizm» 
in ele alınmasından kaçınmak, var olduğu savunulan bczukiti- 
farı olduğu gibi korumaya çalışmak olacaktır.

«Kemalizm» toplumumuzda çoğu kez bir rtııılııfcag savaş» 
öğretisi» biçiminde ele alınmış ve yalnızca bu biçimsel gö
rünüş anlamında kabul edilmiştir. En özlü çözümlemeleri ge
reksinen tarihsel ve taktik kavramları da salt bu açıdan irde
lenmiştir. Hatta bu görüşe saplananların bir çoğu da, «Kema
list hareketse, bu hareketin amacından daha çok önem ver
mişler, yani amacı ikinci plana atan yanılgan bir serüvenciliğe 
yönelmişlerdir. Kimi kez de «Kemalizm» monarşîk feodaliteden 
liberalizme geçiş devinimi biçiminde yorum1 jnnu|ie\ Onun 
devrimci özünü yaşayan maddi olgularını bir yana atıp, işine 
gelen her şeyi ondan kotarmak görüntüsü peşindeki finans/ka
pital burjuvazisinin yoludur bu... Yine kimi kez de, «Kemalizm», 
tümüyle baskıcı amaçlar güdenlerce sığınılan bir kalıp olmaya 
itilmiştir. Şovenizm ile oportünizm arasındaki derin ve sıkı 
bağı görmeyi reddeden sözde bir takım ilericiler de bir çok 
kereler bu tuzağa batarlarken, «Kemaliz»! ta başından reddet
miş duruma düştüklerini kavrayamamışlardır. Onların kema- 
listlikleri, sayıların varlığını reddedip muhasebeci olduklarını 
iddia etmeye benzer bir aymazlık görünümü yaratır.

Oysa «Kemalizm» daha başından, bilimsel evrimci yöntem
leri benimsemiştir. Bu yöntemlerle de, konunun ya da öğre
tinin tek başına incelenmesini kabul etmiyerek, kendi ken
dinin tek yanlı ve düzeysiz tahrifini engelleyecek öngörürlüğe 
sahip olmuştur. Ancak bu engeli aşamayan tahrifçiler, onu yok 
caymayı yeğlemişler ve «Kemalist öğreti» yi pratikten kopar
mak için ellerinden geleni artlarına koymamaktan çekinme
mişlerdir. «Kemalizm» bir tutku düzeyine indirgenmiş ve bu 
da çoğu kez dayatmalarla topluma benimsetilmeye çalışılmış
tır. No var ki, her tutku mekanik bir harekettir ve toplumsal 
evinim bakımından geliştirici etkinliği yoktu. Oysa «Kemalizm» i 
bir inanç olarak algılatmak yolu açılsaydı, dinamik bir evinim 
söz konusu olacaktı ve toplumsal gelişimin dinamikleriyle ke
sintisiz bîr uyum görülebilecekti.

«Kemalizm» salt belirli bir ülkenin iç gelişmelerinin so
nucu olarak değil, herşeyden önce, emperyalizmin saldırgan 
gelişiminin ve ^emperyalistler arasındaki cephe zincirinin kırıl
ması sonucunda kendini doğrulamış evrensel bir belgedir. 
Onun uluslararası alanda da etkin olabilirliğinin temeli, bizzat 
Mustafa Kemal’in antl-amperyalist savaşım tavrı ve bakımsızlık 
düşüncesinden gelir. Uluslararası potada, sömüren bir ülke 
ile sömürülen bir ülke arasında, ya da başka bir deyişle, em
peryalist bir ülke ile olmayan bir ülke arasımda hiçbir biçimde 
ve hiçbir ortak ya da nam altında işbirliği ve anlaşma olamaz. 
Eğer olursa, bu, sömürülen ülkenin diğerine teslimiyeti, onun 
yedek gücü ve bağımlısı olması sonucunu getirir.

Bu bilinç içindeki Mustafa Kemal, 1921'de Afganistan 
ile yaptığı antlaşmayı, «emperyalizme karşı olan ülkelerin ka
der birliği antlaşması. (1)» sayarak, hangi ülkeler arasındaki 
antlaşmaların bağımsızlık anlamına gelmiyeceğini de bildir
miştir. Anti-emparyalizm ve bağımsızlık temeli üzerinde kur - 
tuluş savaşı sınavı veren «Kemalizm», her ulusun kendi gû. 
cüne dayanabilirliğinin güvencesini de, «mahkûm olmak iste- 
miysn bir ulusu, cesareti altında tutmaya muktedir olacak ka
dar kuvvetli müstebitler, artık bu dünya yüzünde kalmamış
tır. (2)» diyerek vermiş ve «emperyalizm yer yüzünden yok 
olacak ve yerini milletlerarasında herhangi bîr renk, din ve ırk 
farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı alacaktır» 
saptamasıyla pratik dünyanın gidişini gözlemiştir. Bu gözleme 
dayanarak da, böylesi bîr dünyaya layık bir ülkenin nasıl bir 
yapıya sahip olması gerektiğine işaret etmiştir: «Ulusumuzun 
hedefi, ulusumuzun mefkuresi, bütün cihanda tam manasryia 
medeni bir içtimai heyet olmaktır. (3)»

Bu belirlemeden sonra da, «Medeniyet yolanda muvaffa
kiyet yenileşmeye bağlıdır. İçtimai hayatta, iktisadi hayatta, 
ilim ve fen sahasında muvaffak olmak için tek tekamül ve 
terakki yolu budur. (4)» diyerek, çağdaş devletin ne olduğu
na da dikkati çekmiştir.: «Devlet, düşünce ve inançlara saygı

Müjde
KIZCIN YAĞ — BUHAR — KALORİFER 

SIHHİ TESİSAT VE OLUK İSLERİ 

ISI TESİSAT
Hizmetinize Girmiştir

ISI TESİSAT

Kayhan Mah. Dutlu Sak, II. B CmnJîk

gecmneside sağımlı ve yükümlüdür. 15ı»
Böyieökte «Kemalizm* tarihsel önemini de kantaaagp] 

Çünkü ter*. büyük sayıdaki pııt»e «adetermie çaaşırass । 
dae her zaman a*pi bir sonuç çdaaeaı yoluyla gerçekletti 
Brt>rne carşrt düşen saya* gmpiartn düşünce ve gyç* 
her bârâsı soerai Meşhere kadude bulunduğu ve hunin ğk 
varMdanaa eoe derecede kagmrtmap o*değe doğrusu uaa. 
de biçlmtesk. Sosyal çeüşöterin ve dâpâaaal çairşmalarır. * 
yıimazük ve önemini sacdeyuMtaMş «Kemalizm», deeMp p 
çağdaş yapaav tamamlayacak ekonomik yeniieşîm gerekle® 
de, kimilerinin aaadanaaa aksine, açkciacka vurguiamçtc 
1 Mart 1922 tarâûnde Mustafa Kemal. TBMM’ndekî fcnpp] 
masında kaaaMda belirtmiştir ki crialk yararını doğnapj 
doğruya ilgilendiren kurumlar ve teşebuste» deeMtşptaMpI 
Edirj

İzmir'de toplanan iktisat Kongrea na etkide buitman aa-l 
aartana. bu çağdaşlaşınu ve ileriye açılımı engeltenteye a 
kışmalarryia birlikle, «T,anal İşına a saptırılmak istenmesi 
nemi de başlayacaktır sonradan...

Ne va ki «Kemalizmae karşıt unsurların, kimi apanğa 
Türk toplcununun yapısıyla uyumsuz bulma savların® kap] 
gereken yanıt da. doğrudan Mustafa Kemal'in onayladığı 1SK 
Medeni Kanunu'nan gerekçesinde verilmiştir: «Örf ve aoaann 
göreneklere mutlak bağlı kalmak davası, insanlığı, iptidai n 
ziyetinden bir adım ileri götüremez. Türk milleti. çağdaş a» 
deniyeti kendine uydurmak değil, kendisi çağdaş medonğ* 
uymak zaruretindedir. (6)»

«Kemalist öğreti» böylelikle ana hatlarını ortaya koma j 
tur. Artık onun yetkiniaşmavmi. pratik deneyler touMoaa ak 
Iryacaktır. Pratik. «Kemalist öğretıvnin önüne. durmakma 
yeni görevler koyacak, ona. öğretinin ışığı altında genaUtğH 
rilecek bir dizi olgu sunacaktır. Kuşkusuz sırası pelinse * 
öğreti, pratiğe yol açacak, ona hep yeni olanaklar sunacakla. ] 
Böylelikle de «Kemalizm»in devrimci özü, yığınsal amaçlar w 
lunda önder olacaktır..

Fakat «Kemalizm»! hep tahrip ederek serpilen TMğpl 
burjuvazisi, onun devrimci özünden çekinceyi temel amaep 
haline getirecek ve onun pratikten soyutlanmasını sağlıyacd 
birçok girişimlerle, devrimci içeriğinden arındırma çabama 
girişecektir. «Kemalizm»!, salt bir kurtuluş savaşı yöntemi oh. 
rak kabule zorluyacaktır. Ya da gücünün daha az yettiği şp- 
lerde, onu, yalnızca lamanı içinde geçerli bir siyasal ttt ob 
rak sunmaya girişecektir. Kuşkusuz böylece, ekonominin ki' 
Ut kesimlerinde değişim olmasını engelleyecek, «Kemaliznuk 
çağdaş devlet ekonomisine yönelik saptamalarını ört bat adş 
unutturmaya çabalıyacaktır. Hatta «Kemalizm» öyle bir hale İP 
nulmak istenecektir ki, finans/kapital burjuvazisi ile dp ar 
takları arasında, kurtuluş savaşımızın başarısından almesğ 
kalkışılan bir «rövanş» biçimine dönüştürülecektir.

Ve işte son zamanlarda olduğu gibi, «Kemalizm», M 
yandan, istenilen her yöne çekilebilen bir kavram dineyim * 
sürülmek istenecektir.

Kısacası, «Kemalizm öğretisisnden kopuk bir «KenMM 
pratiği» ortaya dayatılınca, tartışmalar, istemler, amaçlar * 
keler ve girişimler hep bir kısır döngü içerisinde kıvranma,# 
zorunlu kalacaklardır. Türkiye toplumumuzdaki aksaklıkların pd» 
rilmesi savları da, yine bu kısır döngünün sınırlarını atam 
yacak, ortama egemen çabaların boşluğunu doldurmak fmdı 
da, hep «kendine göre yorumlama» düşüncesinden yole fcoee 
lan unsurların eline geçmiş olacaktır.

Öyleyse öncelikle kavranılması gereken, «Kemaliznnit 
sonuçların m bitmediği ve bugün de başka bir biçim alîmde 
ve başka koşullar içinde devam ettiğidir. Bu, gereğince ta»- 
tandırsa, bugün ortama egemen olan düşüncenin teme! Hta» 
de soyutlukla değil, öz bir somutlukla belirlenebilir. Ve amal 
bu noktadan hareketle, her yandan öne sürülen çözüm ştf- 
lan ya da benzeri şeyler arasında hangisinin gerçek, peca* 
ve gerekli çözüm olduğu ortaya konulabilir. Bu, bir tekme 
«mand iklarımız» m, «inancımız mı, yoksa inanmaya zartan#»- 
ğrmız şeyler mi» olduğunu saptayabîlmemiz'm ölçüsüdür.

Yanrtgıtardan armmai., yararlı olmak, «Kemalist öûısCâ 
nm öne çıkardır ve ona uyumlu bir pratiği izlemek ise, antat 
ve ancak böylelikle eianakMv.

NOTLAR
(1) S. SELEK, Anadolu İhîilafi, S. 552
(2> Ş. S. AYDEMİR, Tek Adam, C. 3, S. 155
(3) Aym ese*. C. 3. S. 195
<♦) Ayrn eser, C. 3, S. 197
(5) M. Kemal ATATÜRK, Söylev, Yy. S 3K
(6) Ş. S. AYDEMİR, Tek Adam, C. 3. S. 257
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Dün olduğu gibi, bugün de gizil İstek
lerini yayma, uygulama alanı bulanlar var. 
Dünden bugüne uzanan çizgide, arap öz
lemcileri güncelliklerini yitirmediler. Azım
sanmayacak olan bu kesim; Türk insanını, 
çıkarları doğrultusunda geriye götürme ça 
balarında da başarılı oluyorlar. Hemen şu
nu vurgulayalım : Din, bu sözde bağnaz 
kesimin tekelinde. Kendilerinden başka, 
dini iyi bilen, iyi anlayan yok. Böylece ai
datı oyunları İçinde, ellerinde tuttukları ke
simi Inanc-parasal yönden sömürüyorlar. 
Giysiler değişiyor. Bu değişim de, belirli sa
tış yerlerinde yapılıyor. Satış yerlerinin kâr 
lannı, kazançlarını artırmak içinde çeşitli 
oyunlar sergileniyor. Örneğin : Bir zaman 
siyah çarşaf giyiliyor; ardından çarşafların 
rengi mora dönüşüyor. Dinsel mantolar ör
tüler değişiyor. Böylece, dinsel görünü al
anda kandırılmış vatandaş sömürülüyor.

Acaba, başa takke, ayağa şalvar; baş
ta, özel örtü, özel manto giymekle kafalar 
değişir, çağdaş uygarlık düzeyine varılabili- 
nir mi? Kuşkusuz değişmiyecek, varılamıya- 
cak. Cennetin Anahtarlarını ellerinde tu
tanlar, işi ileri, uygar boyutlara vardırırlar 
mı? Oysa; din, ne bilince, ne de ilerlemeye 
set çekmemiştir. Usun mantık'ın benimsedi
ği iyi, yararlı bulgulara açıktır din. Din sim- 
sarfan, İslâm dininin ilerlemeyi engelleye
cek bir yanı olmadığını da biliyorlar. O za
man, soralım : Dinimiz bilimsel veriler ışı
ğında neden anlatılmaz; neden karşıdaki 
mistik bir ortama sürüklenir? Neden, insa
nımız bir avuç din simsannın elinde oyun
cak olur? Din, neden siyasi yatırımlara alet 
edilir? Cumhuriyet Yasatan, dini siyasete 
sokulmayacağını getirir. Buna karşın siya
sette, halkın saf dinsel duygularında sömü

rüldü din. Bu sömürüyü arkalayanlar, iktidar
larında destekçilerine seslerini çıkaramaz
lardı; çıkaramadılar da.

Bugüne değin engelleri aşarak kalkın
mış bir ülke olmalıydık. Demorasiye geçişi
mizden bu yana otuz yıl geçti. Otuz yıllık 
zaman içinde, insanımızın daha da yetiş
mesi yolunda atılmış adımlara, yenileri ek

lenemez miydi? Bu otuz yıllık zaman, kav
galarla, ayrıcalıklar yaratma eylemleriyle, 
gerçek bilime sırt çevirmekle; Türkiye'yi, 
dışa daha bağımlı yapmakla geçmiştir. Bu 
zaman İçinde hortlayan tarikatlar, ulus bi
rimlerine egemen olmuşlar; toplumu isteni
len doğrultuda yönlendirmeyi yeğlemişlerdir. 
Bu otuz yılda, eğitim-öğretim önemsenme- ■ 
miş; alabildiğine, lâiklik ilkesi çiğnenmiştir. 
O zaman da, azınlık çoğunluğa egemen ol
muş; yönetim tüm erkini azınlık’a yöneltmiş
tir. Mantar gibi fışkırmasına göz yumulan 
tarikatlarla, yönetim iç içe olmuştur. Bu ta
rikatların egemen olduğu seçmenin, oy'unu 
alabilmek için Türkiye'nin bugünlere gelişi 
hazırlanmıştır.

1980 Yılının bitiminde, yine iki geri akım 
la karşılaşıyoruz. Yukarıda sözü edilen, ile
riciliği benimsemeyen tarikatlar, işlevlerini g 
sürdürmedeler. İnsanlarımız dinsel ayırım- ■ 
lara tutulmuş. — Nurcular — Süleymancı- S 
lar — İnsanımızı, çocuklarımızı, çağdaşlığın I 
evrenselliğin dışında, karanlıklara boğma ey E 
(emlerini sürdürüyorlar. Öte yandan; erekle- ■ 
rine ulaşmak için, Türkiye Cumhuriyeti’ni de 
ortadan kaldırmak. Atatürk gerçeğini yık- n 
mak; Atatürk'ü-nankörce halkın gözünden R 
düşürmek. Yönetim biçimini dini temeller üs B 
tüne oturtmak. Tüm devlet olanaklarını ele s 
geçirerek, Türk Ulusunu Orta Çağ karan- j| 
lığına götürmek. Bu sonuca nereden mi va- ra 
rıyoruz? 9 Kasım 1980 günlü Hürriyetten fl 
alıntılayalım ;

«Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak B 
ve yerine bir din devleti kurmak» «Atatürk B 
İslâm kanunlarını kaldırmış, yerine İsviçre’ B 
den kâfir kanunlarını getirtmiştir.» «Şapka B 
giyen kâfirdir.» «Atatürk kâfirdir, onu se- B 
ven de kâfirdir. Deccalin ordusudur.»

«Din siyasete, siyaset de dine bağlıdır. S 
Fırsat geçtiğinde herkese Arapça öğretile- B 
çektir...»

Yirminci Yüzyılın bitimine doğru, olan- ■ 
lar içlerinde Türkiye’yi Araplaştırma özlemi | 
çekenler, herhalde «Akıtılan kanların» ku- İ 
şaklarından olduklarını da yadsıyorlar. Ne g 
diyelim?

Kongre ilanı
Gemlik Kız Meslek Lisesi Yaptırma, Onarma ve Koruma Derneğinin yıl

lık Mutıd Genel Kurul toplantısı 30.11.1980 Pazar günü saat 19.oo da okul 
salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerin teşrifleri lica olunur. z
Ekseriyet temin edilmezse 15.12.1980 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 

yapılacaktır.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açıhş divan seçimi ve saygı duruşu
2* Yönetim ve Denetleme Kurulları raporu okunması
3» Raporların müzakeresi ve aklanması
4- Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi
5- Dilekler ve kapanış.
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TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA KAVUŞMAK 
İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ

DBMİRSUBAŞI MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ 
95 M2 LÜKS DAİRELER

Müracaat t
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik

Çocuk Kitapları Haftası
Ülkemizde olduğu gibi butun Dünya*da her yıl Kasım 

arının ikinci haftası Kitap Haftası ofarofr. kutiansr.
Kitap Haftası ilk defa Amerika BLdeşîk Devletlerin

de ysp;'m.ş, 1346 -ası. ,an*üîfe z'e her yıl kirt 
(anmaktadır.

Dünya Çocuk Kitaptan Haftasında Çocuk Kütüpha
nelerini ziyaret etmek orada sîzler ipin yayınknmış ki- 
teplerden faydalanmana gerekir. Orama hembîrzeric hem 
de bir kazançtır. Yaşantımız boyunca bize en buyuk oes- ■ 
teği olan unsur okumaktır. Yeni yeni Mgöer elde et
mek herşeyin iyisini ve kötüsünü ayvabömek okumamız 
sayesinde olur. İyi kitap iyi bir arkadaştır. Bu iyi arka
daşımızı korumasını bilirsek tizler ve bizden sonra ge
lecek nesillerde de iyi bir arkadaş olarak kalacaktır. Tüm 
kitaplarımızı yıpratmadan, eskitmeden, bizden sonra ge
lecek kardeşlerimize emanet edebiniz.

Şu Atasözü ne güzel doğruluyor : «KİTAP KIYME
TİNİ BİLMEYEN, İNSAN KIYMETİNlDE BİLMEZ.»

Bir ülkenin yükselmesinde ve Kültür seviyesinin en 
üstün zirveye gelebilmesi değerli kitaplarla olur.

Çocuklar;
Dünya Çocuk Kitapları Haftasında Çocuk Kütüpha- I 

nelerimizi ziyaret etmek orada sîzler için yayınlanmış kî- I 
toplarla başbaşa olmak ne güzel bir duygudur. Hep biriik- 
:e İlçemizde bulunan Çocuk Kütüphanelerinin okuyucu
ları arasına katılalım. Okulda öğretmeninizin verdiği ders
leri Kütüphanede bulunan diğer kitaplarla en iyi şekilde 
yapalım. Daha iyi daha bilgili öğrenciler olalım.

Bu haftanın amacı, Çocuk Kitaplarına verilen öne
mi belirtmek, çocuklara ve bu arada, annelere ve ba
balara yeni çıkan çocuk kitaplarını sergiler açmak su- ' 
etiyle tanıtmak, çocukların daha çok kitap okumalarını 

sağlamaktır.
«KİTAPLAR; İNSANLIĞIN MEDENÎ OLMA YOLUNDA 

ATTIĞI ADIMLARIN EN KUVVETLİSİ, BU BULUŞLARIN 
EN ÖNEMLİSİDİR? «Kitaba özellikle yarının büyüklerini 
yetiştirecek olan Çocuk Kitaplanna gereken önemi ve- 
elim.

Sevgi Çocuklar HAFTANIZ KUTLU OLSUN.

Hicret ESEN
Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümü 

Öğretmeni

SOYADI
DÜZELTMESİ
Gmlik Atflya Hukuk 

Mahkamtfala 11.11 J9M 
tan 9&9/6SI mi9M]974 
nolu k.trtrltriflı Turgut 
uİub utta
TURGUT alarak Mzul 
tilrniftir.

lahrl TURGUT

KAYIP
Afcgıda Mirttifte 

kulgalurim cinüeawla 
birlikti keybalmuftur.

Hikümsisdir.
I- Nufiit Cisöaaı 
2- SSK. Kimlik Kartı

Ahmet LRGLH

KAYIP
Bursa Trafik Şube

sinden «Itnff aldafam 
Traktörün ve Römorkun 
16 FN 195 nala plakala
rını kaybettim.

HlkBmrüzdOr.
Gelip ATALIK

KAYIP
Bursa Trafik Midir 

lüğündan elaıif aldufv 
maı 14 EZ 781 plakalı 
otomuzun ruhsatnamesi 
nl kaybettik.

Hlkimaizür.
Uzunlar Kail. Ştl.

AZÎM TİCARET

Minibüs Garajı Mutman Pasajındaki
Teni Sobesiyle Hizmetinize 

Devam Etmektedir.
Cam ■ Ayna - Çerçeve İşleri - Sunta - Kontralit 
Marley ve İlacı - Süpürgelik - Pervaz ve Çıtalar 

Yeni Hizmete Giren Makinalarımızla
Cam Üzerine İşleme ve Motifler Yapımı 

Ayna İmalâtı
Azim Ticaret
Merkez : İstiklâl Cad. Tlf : 1305
Şube : Minibüs Garajı İçi Mutman Paıcjı Tlf : 1169 Gemlik

KÖRFEZ BASIMEVİ

Her Türlü Düğün, Nişan Sünnet 
Davetiyeleri Fatura Bono 
irsaliye Makbuz Senet

Kartvizit, Kartadros vo 
Her çeşit Basım işleriniz için 

Emrinizdedir.
Tlf : 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GBMLİK
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SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemüik

KÖRFEZ
YO n at İm Yari : Şirin Patajı 

TKL>. : 1T9T - GEMLİK

Dizgi v Buakt Körfaz Batımavl

18 Kasım 1980 Salt
I

GÖKER TİCARET

ŞİMDİ YEPYENİ BİR MAĞAZA
Hoover Çamaşır Makinaları * Buzdolapları

Elektrik Süpürgeleri - Elektrikli Sobalar g
OCAK GAZ BAŞBAYİLİĞI - FIRINLI OCAKLAR H

PİKNİK TÜPLER - ELEKTRİKLİ OCAKLAR VE SOBALAR

Kovalı ve Tuğlalı Sobalar - Emaye Boru Çeşitleri ■ ||
ZENGİN MUTFAK ÇEŞİTLERİ - DÜDÜKLÜ TENCERELER g
ALİMİNYUM VE EMAYE KAPLAR - BARDAK VE
SÜRAHİ ÇEŞİTLERİ H

Yeni fiâağazamızda Buluşalım |
EJREF ve NURİ GÖKER g
Balıkpazarı 2 Nolu Cad. Tlf : 1 637 GEMLİK §

S

| Bir İçimlik Tad |

| Tekel Birası
| YENİDEN

| KÖRFEZ
I BİRAHANESİNDE ı&ıİ SALI GÜNLERİ AKŞAMI İSMAİL USTA’Rn
® KAŞAR PANÎSİ
® CUMA GÜNLERİ AKŞAMI 
g GAİZANTEP’Lİ KADİR USTA’NIN 
İ ÇİĞ KÖFTESİ
I AYRICAg] FELEK USTA’NIN

MİDYE DOLMA - MİDYE TAVA VE 
| HER ÇEŞİT SOĞUK MEZESİ VERİLİR.

1 BİRACILAR BULUŞ ALIM
I KÖRFEZ BİRA SALONU

İskele Meydanı GEMLİK I

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİİ

Giyim Merkezi
FABRİKADAN HALKA SATIŞLARLA 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR.

Bay-Bayan ve Çocuk Giysileri ile 
Kadifenin Tüm Çeşidi 

Zümrüt Halı ve Güney Sanayi 
Yünlü Halıları 

Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır 
Maklnası, Fırınlı Ocak Çeşitleri

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

Gemlik Ortaokulu ve Öğrencilerini 
Koruma Derneği Bşk.dan

Gemlik Ortaokulu kantini 2T.11.16® 
Cuma günü saat I4.oo de yapılacak a- 
çık artırma ile işletilmesi kiraya verile
cektir.

Derneğimiz 2490 sayılı kanuna tabi 
değildir.

MUTFAKTA VE SOFRADA |

Saf ve Kuru Kristal Starilize Daima Akıt

OVA IIIZ’U
Bakkalınızdan Israrla İsteyiniz

H. BASRİ UYSAL
Tlf : 1878
Orhangaıl Cad. Bayraktar Patajı - GEMLİK

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

'Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız 
l

SATILIK İŞYERİ
Rifat Minare Çiftliği arkası Hapisha

ne karşısında zemin katı dükkan veya 
atelye olmaya müsait birinci kat kaba
sı bitmiş 1OO m2 İşyeri satılıktır.

İstiklâl Cad. 39/A Tlf : 1758 den Hiitayln Durmuş

İSİM DÜZELTMESİ
Atllya Hukuk Mahkamatlnln IIII1900 gün 1900/737

•mv I9M/M2 karar »ayılarıyla nUfutta KADIM alan baba 
adı, KADEM olarak d»xoltilmiftlr. Hutur ÖZ DEMİR

DEVREN SATILIK 
GIDA MARKET

İşler durumda Gazhane Caddesin
de GIDA MARKET satılıktır.

Müracaat : Tel. Ev jece 2429 gündü* 1797
Goıhane Cad. No. 30 GEMLİK

Şoförler 
Derneği

Gemlik Şoförler Der
neğinden yapılan açıkla
mada, geçen hafta içinde 
ilçemizde yapılan Trafik 
kontrollerinde yaklaşık 800 
şoförden toplanan küçük 
yardımlarla elde edilen 150 
bin liranın Türk Kara Kuv 
vetlerlni Güçlendirme Vak 
fı Yardım Komitesine veril 
difli belirtildi.*

Yardımların 1 Milyon 
lirayı aştığı öğrenidil.

Tüm Yurtta 
Tüketilen Kalori! 
Ancak Yüzde 6'1'
Et ve Süt 
Ürünlerinden 
Karşılanıyor

Kötü ve yetanlı 
lenmenln halkın yürttgI 
üne yakın bir bölümiMg 

A vitamini, yüzde 
yakın bir bölümünd» 
C vitamini eksikllOlnl 
ğurduğu yine InMhMİH 
sonunda bsllrlsnml|tlr< ■I



DURMAYALIM DÜŞERİZ

gemlik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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BOZBURUN’DA 
FIRTINAYA 
YAKALANAN KUM 
MOTORU BATTI 5 
DENİZCİ BOĞULDU

BELEDİYE TEMİZLİK
KAMPANYASI AÇTI

İstanbul'dan bir hafta 
önce denize açılan "£ap 
tan Ahmet” adıl kum mo 

toru Armutlu Bucağının 
Keçikayalar mevkiinde fır 
tınaya yakalanarak battı 
ve beş denizicK sularda 
boğularak öldüler.

Geçen hafta İstanbul 
'dan denize açılan ve sa 
nıya göre Armutlu Nusre 
tiye Çiftliğinden kum yük 
leyen "Ahmet Kaptan” 
adlı motor, Keçikayalar 
mevkiinde yakalandığı fır 
tına He battı. Motorun Is 
lanbul’a dönmemesi üzeri 
ne motor sahipleri 19 Ka

Protesto Edilen Senet
Değerlerindeki Artış Azaldı

1980 Ekim Ayında Is 
tanbul'da Protesto edilen 
senet sayısı 60.772 adet, 
•lup, değer olarak topla
mı 1 milyar 983 milyon 
lira olarak belirlenmiştir. 
1980 Eylül ayında ise pro 
teste edilen senet sayısı 
44891 adet, değer topla 
mı ise 1 milyar 746 'mil
yon lira olarak gerçekleş
miş İdi. Böylece bir ay 
öncesine göre Ekim ayın
da İstanbul'da protesto o 
lan sonat sayısında % 
13.1 değerler toplamında 
da % 130 oranında artış 
gözlenmiştir. Değerler top 
lamındaki artış oranının Ey 
lül ayında % 17.9 olarak 
belirlendiği dikkate alınır, 
sa artış hızında azalma 
olduğu ortaya çıkmaktadır*

öte yandan 1979 E- 
kim ayında protesto elan 
senet sayısı 47.290 adet, 
bu senetlerin değeri ise 
1 milyar 79 milyon Hra I- 
di. Bu durumda 1979 E- 
kim ayına göre 1980 E- 
klm ayında protesto edilen 
senetlerin sayısında % 7.3 
değerlerin toplamında % 
84.2 oranında artışlar mey 
dene gelmiş olmaktadır. 

sim günü Maltepe Kara 
koluna başvurarak moto 
run aranmasını İstemişler 
dir. Yapılan aramalarda 
Armutlu Keçikayalar mev 
kiinde motorda çalışanlar 
dan Reşat Kuru ve Isma 
il Kuru’nun cesetleri bu 
lunmuştur. Bir gün sonra 
ise Reşat Kulu adlı şahı 
sın cesedi bulunmuştur.

Gemlik Savcısı Orhan 
Özyurt, olay yerinde ince 
leme yapmış ye motorda 
çalışanlardan İsmail adlı 
kişinin ise kayıp olduğu 
nu bildirmiştir.

Bu yılın Ocak - Ekim 
dönemine kapsayan ilk 10 
ayda İstanbul'da protesto 
olan senetlerin toplam sa 
yısı 457.432 adet, değer- 
lerininin toplamı 14 mil
yar 582 milyon lira olarak 
gerçekleşmiştir. Geçen yı
lın eş döneminde ise pro 
testo olan senet sayısı 
418.837 adet, değerlerinin 
toplamı 8 milyar 693 mil 
yon- Hra idi. Böylece se
net sayısında % 9.2 de
ğerler toplamında % 67.7 
oranında artış meydana 
gelmiştir. Ancak değer ar# 
tığındaki % 67.7 lik oran 
dan fiyatların etkisi gide* 
rllecek olunur İse bu yı
lın İlk 10 ayında İstanbul 
da protesto olan senetle
rin değerler toplamında ge 
çon yılın aş dönemine gö 
re reel olarak % 8.3 ora# 
nfnda bir artış ortaya çı
kar.

Yukarıdaki rakamlar
dan da anlaşılacağı üzere 
İstanbul'da Ekim ayında 
protesto edilen senetlerin 
toplam değerleri artış hı
zında Eylül ayına göre ö-, 
nemli gerilemeler meyde-

D, t. 4’ da

Gemlik Belediyesi Hal 
kı temizlik seferberliğine 
çağırdı.

Belediye Başkanı Şa- 
habettin Cantav gazetemi
ze yaptığı açıklamada te
mizlik seferberliğine kadı
nı, çoluğu? çocuğu ile 
tüm İlçe halkının katılma 
sim istedi.

Belediye Başkanı Can 
tay, temizlik kampanyası i

EKMEK Fİ ATLARI YENİPEN AYARLANDI

550 GRAM EKMEK 15 LİRA
Belediye Encümeni 

geçen hafta yaptığı top
lantıda ekmek fiatlannı 
yeniden ayarlamıştır.

Belediye Başkanı Şa 
habettin Cantay'dan al
dığımız bilgilere göre 
Belediye Encümeni top
lantısında fırın .işveren
lerinin işlemlerini görüş
müş ve yaptığı araştırma 
sonucu 450 gramı 10 T L 
dan satılan ekmeğin bun 
dan böyle 550 gram ola 
rak 15 liradan satılması
na karar vermiştir. Bele* 
diye Başkanı Cantay, ko 
nuyla ilgili olarak şun
ları söylemiştir:

Belediye Encümeni 
ekmek fiatlannı ve gra
majlarını yeniden ayarla 
dı. 560' gr. ekmek 1 6 TL 
oldu.

le ilgili olarak şunları söy 
ledi.

"—Başkanlık görevine 
ğeldiğimden beri ilçemizde 
yaptığım gözlemlerle bil
hassa kadınlarımızın sokak 
temizliğine hiç önem ver
medikleri ve evinin çöple 
rini pencereden attıkları 
veya bidonların yanlarına 
dökerek çevrenin pislenme 
sine sebep olduklar! belir

Belediye ekiplerimiz 
fırınları devamlı kontıola 
tabi tutmaktadır. Yeni 
kararın titizlikle uygulan

Ticaret ve Sanayi Odası 
Dönem Seçimleri Yapıldı 

Solaksubaşı Yeniden 
Oda Başkanı Seçildi

Gemlik Ticaret ve Sa 
nayi Odasının yıllık dönem 
seçimleri yapıldı. Tevfik 
Solaksubaşı yeniden oda 
başkanlığına getirildi.

Hafta İçinde Ticaret 
ve Sanayi Odasında yapı
lan dönem seçimlerine. 
Meclis üyeleri katıldılar. 
Yapılan seçimlerde eski yö 
neticiler aynen görevlerine 
seçildiler.

Seçimler sonucu Mec 
Us Başkanlığına, Ahmet 
Yılmaz, Meclis Başkan ve 
killlğlne, 0. Faruk Aşçı, 
Yönetim Kurulu üyelikleri
ne Tevfik Solaksubaşı, Ah 
met Çeterez, Hikmet Yıldı 
rım, Sinan Akman, Osman

Gelir Vergisinin 3. Emlak Vergisinin 
2. Taksitinin Ödeme Süresi
1 Aralık'ta Sona Eriyor

Gelir Vergisinin 3. tek 
•kİ He Emlâk Vergisinin 2. 
taksitini ödeme süresi 1 A 
raıık Pazartesi günü sona 
erecektir Emlaklannı köy- 
kıymet defterin» yazdırmak 

gindir Bu alışkanlıkların 
kaldırılması için kampanya 
başlatmış bulunmaktayız. 
Hazırladığım teksir ile kam 
panyaya bütün ilçe halkı
nı davet ettim. Bütün ilçe 
halkı bu kampanyaya ka
tılmalı ve evinin önünden 
başlamak üzere sokakları 
temiz tutmalıdır.

Bizim ev hanımların
dan ricamız, çöplerini kâ

ması Bağlıyacağız. Bun
dan böyle bir tip ekmek 
çıkartılacaktır. Buna uyma 
yan fırınlar kapatılacaktır.

Taylan, İbrahim Aydın, Ke 
mal Akıt seçildiler.

Yönetim Kurulu kendi 
arasında yaptığı seçimlerde 
Tevfik Solaksubaşı’nı Baş
kan, Ahmet Çeterez’I Baş 
kan vekili. Hikmet Yıldırım' 
i veznedarlığa getirdiler.

Tevfik Salaksubaşı Tfca. 
ret Odası Başkanlığına yeni
den seçildi.

suresiyle bayanda bulunan 
mükellefler de vergi borç 
Isrının tamamını 1 Aralık 
Pazartesi günü akşamına 
kadar ödeyeceklerdir.

D. 3. 4 da 

ğıılara veya neylon torba 
İare koymaları ve kapaklı 
tenekeleri İçinde çöp 
korumalarıdır. Çöp tene
kelerini sabahları evlerin 
önünden geçen çöp kam 
yonlanne veya çevrelerin- 
de bulunan römorkun içi
ne atmalıdırlar.

Bundan böyle evlerin 
arasındaki boşluklara, eo- 
kaklara çöp, kağıt v.s. a 
tanlar hakkında yasal İşlem 
yapılacaktır Bir turizm can 
neti olan fleol Gemlik'l- 
mlzl elbirliği II» tamla tut 
msk görevimiz olmalıdır.*

Toptan Fiyatlarda 
Ekim Ayında Yüzde 
7,8 Artış Oldu

İstanbul Tiearet Ods 
sı tarafından hazırlanmak 
ta olan İstanbul Toptan 
Eşya Fiyatları indeksi Ekim 
ayı rakamları belli olmuş 
va genel indeksteki artış 
%7.8 olarak belirmiştir. 
Geçen yıl bu rakam %•.• 
olarak gerçekleşmişti.

1980 Eylül-Ekim kar 
şilaştırmâsı Gıda maddeie 
rî indeksinden zahire ve 
hububat İndeksinden % 
10.3, bakliyatta %17.B, 
sınai nebatlarda %17.4, 
meyvalar grubuda %2.7, 
tütün, kahve, çay, rakı in 
dekslnde %1.3, hayvani 
gıda maddelerinde %5.7 
ve bu grubun genel indek 
sinde %9.3 artış belirmiş 
tir.

Madenler grubunda 
%9.7, mensucat grubun 
da %16.1, İnşaat malza 
m esi grubunda %5 B, mah 
rukat v» enerji maddelerin 
de %11.0, kimyevi mod 
deler grubunda %2.3 va 
genel indaksta %7.8 ora 
nında artışlar gerçekleş 
m iştir.

197S Aralık ayına gö 
re 1980 yılının 10 ayında 
ki İndeksteki artş %69.3 
olarak be I il irken, geçen 
yılın enslama yıllık indek 
sine f öre bu yılın »on İki 
ayında İndeksin % 3 erte 
cağı var»eyımı ile yıllık er 
telama artışın % 87.8 dia 
cağı ifade »dilebilir.
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KÖŞEMDEN

T0 BE OR TO BE!.. |

Yılmaz AKKILIÇ

15 Kasım Cumartesi akşamı. Televizyonumuzun II 
glnç bir konuğu vardı : «Medar-ı İftihar» imiz, ünlü İş 
adamı Sakıp Sabancı.*.

«Metelik» çi Mete Akyol'a ne denli teşekkür etsek 
az. Çünkü o efsanevi «Sabancı Holding» in, tuttuğunu 
koparan ve her zorluğun üstesinden gelmesini bilen de
ğerli yöneticisini, hemen hiç bilmediğimiz ve de doğrusu 
pek merak ettiğimiz yönleriyle tanıyabilme olanağını sağ
lamış oldu blzlere...

Ama bir konuda yakınma var TV yönetiminden : Hiç 
böyle önemli bir program, akşamın o elverişsiz sactına 
sıkıştırılıp kim vurduya gerilir miydi?.. Doğrusu «mak
satlı» buluyorum bu davranışı. Öyle ya, örneğin o saat
lerde Gemlik iskelesi'nde hamallık yaptıkları veya «fa
lanca» tüccarın zeytin mağazasındaki kantarın başından 
ayrılamadıkları için programı izleyememiş olan Ahmet, 
Mehmet, Haşan, Hüseyin, Bilal ve Hamamcı Cemalle
rin, yani geleceğin «Holding Yöneticileri» nin, böylesine 
bilgi ve görgülerini arttırıcı bir programdan yoksun bıra- 
kılmalanna içiniz elverdi mi?..

Elvermez değil mi dostlarım?..
İşte ben de o nedenle, bu haftaki yazımı, ünlü iş 

adamımızla yapılan «tele-röportaj»a ayırmaya karar ver
dim.

Efendilim.. Sakıp Sabancı’nın 60 şirketi, 30 bin işçi
si, 2 evi, 55 fabrikası ve de 2 diploması (ilk ve orta) 
varmış. Yılda, tüm olarak 7 milyar vergi ödüyormuş dev
lete...

Allah daha ziyade etsin!
Elemlere fiş, kem gözlere şiş!..
Okul notlan, bugünkü başarı grafiğiyle ters oran

tılıymış. Yani okul çağında, pek de başarılı bir öğrenci 
sayılmazmış. Örneğin ilkokulu bile «orta» derece ile 
bitirebilmiş. Ama sonradan, kendi deyimiyle «Hayat Üni
versitesi» nden mezun olmuş.

Ahmet, Mehmet, Haşan, Hüseyin, Bilal ve Hamam
cı CemalTerin dikkatine...

Eski bir okul arkadaşına göre, Küçük Sakıp, sırtını 
babasına hiç yaslamaya kalkışmaz, babasının varlığıyla 
böbürlenmeye yeltenmezmiş. 1945 ve 1946'lı yıllarda, ar
kadaştan 2.5 lira haftalıkla gereksinimlerini karşılamaya 
çalışırlarken, Küçük Sakıp, parmağında saatli bir yüzük 
ve cebinde -bazen bulundurduğu- 50 liralarla dikkati çe
kermiş.

«Elli lira da ne ki?..» demeye kalkışmayın sevgili dost
larım. Gerçi bugün 50 liraya, kilosu 23 lira olan ekmek
ten yalnızca 1 kilo 800 gram atabilirsiniz. Ama 1945 ve 
1946’11 yıllarda, ayni 50 lira ile, ayıptır söylemesi, 140 ki
lo ekmek atabilirdiniz...

Yaa, işte böyle!
Şimdi, kimi yaşlı dostlar da kalkıp : «İyi ama, o zo

nan da ekmek karneyleydi..» diyeceklerdir. Derler el
bette, dilin kemiği yok!

Öte yandan, iyice okuyabilmemiz için «beyaz cam» 
ta oldukça uzun süre yansıtılan, merhum Hacı Ömer 

Sabancı’nın «Kitabe-i Seng-i Mezar» ından öğreniyoruz 
cî, kendileri 1906-1966 yılları arasında yaşamışlar. Baba
candan, O’na yalnızca 125 lira değerinde «altın» miras 

kalmış. Ve «Hilekarlık ahmaklık, gurur eşekliktir» özdeyi- 
i de merhum Hacı Ömer'e aitmiş.

Gönül isterdi ki, tüm Iş adamlarımız, irili ufaklı sa
nayicilerimiz ve tüccarlarımız, çerçevelettirip baş uçla
rına assınlar bu özdeyişi...

Neyse, biz yine dönelim ünlü iş adamımız Sakıp Sa- 
bancı’nın anlattklarına. Kendileri, oldum olası bürokrat
lardan ve bürokrasiden yakınmakta imişler. Buna kar
şın, devlet yönetiminde bulunmuş pek çok ünlü bürokra
tımızı, devlet çarkındaki görevlerinden ayrılmalarından 
sonra, «holding» ferinde çalıştırırlarmış. O arada, «hol- 
Jng» ferinde çalışmış bir kısım bürokratları da, devlet 
üretimine armağan ederlermiş.

Bunun en son örneği, Devlet Başkanı Başbakan Yar
aması Turgut Özal imiş..

Şimdi yine kimi «münafık» lar, İleri geri konuşmaya 
kalkışacaklardı. Onun için hemen eklemeliyim ki, devlet 
yönetiminde yalnızca «holdlnk» lerln, TÜSİAD’ların, «Hür 
Teşebbüs Konsey» terinin temsilcileri bulunmaktadır.

Devlet yönetiminde İşçi kesiminin, sendikaların tem
silcileri de bulunmaktadır: örneğin Sosyal Güvenlik Baka
nı Sadık Şlde gibi.

TV programından öğrendiğimize göre, ünlü İş adamı
mız yanlarında hiç para taşımazlarmış. Ayağa kalkıp ka
meraya dönerek, pantalon ceplerini tersine çevirişlerinden 
anladık bunu.

Gerçi Hoso'yla Memo da ceplerinde hiç para taşı
mazlar, ama ayrı bir konu bu.

Hem sonra birşeyler anımsar gibiyim ben. Sanırım 
1960'lı yıllarda, İzmir'de ve yine Mete Akyol, CENTO dev
let başkanlan toplantısı nedeniyle ülkemizi onurlandıran 
sabık, sakıt ve de rahmetli Iran Şahı Rıza Pehlevl'yo do 
sormuştu, üzerinde ne kadar para taşıdığını. İşe bakın, bu 
kı ünlü iş adamımız gibi, o da pantolon ceplerini ters yüz 
ederek yanıtlamıştı bu soruyu.

Yani üstünde hiç para taşımıyormuş o da.
Her neyse, biz yine sürdürelim TV programının akta- 

nfmasınc Ünlü iş adamımız SSK'den emekli olmuşlar. An
cak henüz emekli maaşlarını almamışlar. Aldıklarında, ha- 
yırkurumfarına vereceklermiş.

Nasıl, hevesiniz kursağınızda mı kaldı yoksa?., Ah,
D. S. 4 de

şiir köşesi
KUL MEHMET : XVI. yüzyılda yaşadı. Üveys Paşa'nın oğlu olan Meh 

mat Paşa, Aydtn’da doğdu. 1605’te öldO Celali isyanınım bastırması İçin ve 
zirllk de verilmiştir. Şiirlerinde Kul Mehmet adını kullanan Mehmet Paşa
nın saz şairleri gibi şiirler yazması, bir halk çocuğu olarak yetiştiğini gös
termektedir.

GEVHERİ : XVII. yy. saz şairi. Doğum ve ölüm tarihleri kesinlikle 
bilinmiyor. Kırımlı olduğu sanılıyor. Gevheri hece vezni ile koşmalar, türkü 
ler, türkmaniler; aruzla divan ve müstezatlar yazdı. Koşma ve türkülerinde 
kullandığı yabancı sözler ve tamlamalar yüzünden Divan şairleri çevresin
de do tanınmıştır.

ÂŞIK ÖMER : XVII. yüzyılda yaşadı. Konya’da doğdu. 1707’de öldü. 
Bazı savaşlara katılarak çok yer gezen Âşık Ömer, saz şairlerinin en çok 
şiir (1500 e yakın) bırakanlardan biridir. 0 da, çağdaşları gibi bir yandan 
koşmalar yazarken bir yandan da divan şiirinin bütün türlerini denedi. Â- 
şık Ömer’in asıl ününü koşmalar, semailer, varsağılar ve türkmaniler sağ
ladı. Değeri ünü ayarında olmaktan, kişiliği olmayan biîr şairdir.

MECNUNİ : 18. yüzyılda yaşamış Ermeni asıllı bir şaz şairi. Asıl a- 
dı gibi doğum ve ölüm tarihleri de bilinmiyor.

BAYBURTLU ZİHNİ : 1800 yılında Bayburtta doğdu. 1859 da Erzu
rum’da öldü. Çok dolaştı. Divan şiiri örnekleri de veren Zihni’nin bir Diva 
nı ve mesnevisi vardır. Ama daha çok hece vezni ile yazdığı şiirleriyle ta
nınmıştır. Bunlar genellikle yergi ve taşlamalardır.

Aşık Ömer
Elâ gözlerine kurban olduğum 
Yüzüne bakmaya doyamadım ben 
İbret için gelmiş derler cihana 
Noktadır benlerin sayamadım ben

Âşkın ateşidir sinemi yakan 
Lûtfuna eremi çevrini çeken 
Kolların boynuma dolanmış İken 
Seni öpmelere kıyamadım ben

Terkeyledim ağalarım beylerim 
Boz bulanık seller gibi çağlarım
Anın İçi ah edip ben ağlarım 
Ayrılık oduna doyamadım ben

Kaldı deli gönül kaldı hep yasta 
Mevlâm erdir beni murada kasta
Âşık Ömer eder sevgili dosta 
Allah’asmarladık deyemedim ben.

Kul Mehmet
Behey ala gözlü canım 
Kul olmaya geldim sana 
Gönül tahtında sultanım 
Kul olmaya geldim sana

Ne yerdeyiz ne gökteyiz 
Dünü günü firkatteyiz 
Elim ermez hasretteyiz 
Kul olmaya geldim sana

Evlerinin önü yoldur 
Kerem kıl âşıkın güldür 
Gerek ağlat gerek güldür 
Kul olmağa geldim sana

Koynunda turuncu gizli 
Tatlı dilli şirin sözlü 
Şahin gibi kara gözlü 
Kul olmaya geldim sana

Mehemmed eydür kulunum
Başı açık bir d el inim' 
Ta ezelden muhlbhinlm
Kul olmaya geldim sana

Gevheri

Mecnuni
Eşinden ayrılıp hasret kalanlar 
Eller bayram etsin ben ah adaylın 
İnip İnip ak gerdana yayılan
Teller bayram etsin ben âh adeylm

Dostun bahçesinde güller biterse
Şakıylp dalında bülbül öterse 
Salınıp sevdiğim bağa giderse
Yollar bayram etsin ben ah edeyim

Meanûni der yârın sevdası serde 
Ben nerede kaldım sevdiğim narada 
Evvel bahar yas ayları gelende
Seller bayram etsin ben âh edeyim

Bülbül ne yatarsın yaz bahar oldu 
Çağrışıp ötmenin zamanı geldi 
Söğütler yeşerdi çiçekler doldu 
Cana can katmanın zamanı geldi

Benim yârım yanakların atlıdır 
Ak ellerin deste deste güllüdür 
Dertli olan bakışından bellidir 
Her derdi atmanın zamanı geldi

Firkatla ağlayıp şevkle gülünce 
Gözümden dökülen yaşı silince
Bir dilberin elin ele alınca 
Yaylaya çıkmanın zamanı geldi

Âşık Gevheri de gider dostuna 
Gidi rakiplerin bize kasdı ne 
Evvel bahar çayır çemen üstüne
Sarılıp yatmanın zamanı geldi

Bayburtlu lihni
Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş 
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı 
Câmlar sikest olmuş meyler dökülmüş 
Sâkiier meclisten çekmiş ayağı

Sümbülü şebboyu gülü bâr almış 
Süleyman tahtını şimdi mor almış 
Zevkü sefa ehlin ahu zâr almış 
Gama tebdil olmuş ülfetin çağı

Kangı dağda bulsam ben o merali 
Kangı ile sorsam çeşmi gazali 
Leylâ’sın yitirmiş mecnun misali 
Gezmiş dağdan dağa yoktur durağı

Zihni dehr elinden her zaman ağlar 
Vardım ki bağ ağlar boğıban ağlar 
Sümbüller perişan güller kan ağlar 
Şeyda bülbül terkedell bu bağı
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Oğısamek. Dcğruyu iyiyi, hoşu. güzeli 
ö(rcnmek. Yöntemsel,düşünmeyi öğrenmek 
Kitapların düşünürlerin tutsağı olmanın 
da ötesinde kalarak; kitapların, düşünür
lerin ağsıyla konuşmamayı da yeğlemek 
Kısaca, eskilerin deyimiyle «Kitabî» ko
nuşmamak. Okumak, seçerek okumak, 
doğruyu öğrenmenin görmenin birinci 
koşuludur bence; konuşabilmek, tartışa
bilmek öğretebilmek için okumak. Kendi
mizi sorumlu görüyorsak, çocuklarımız, 
çevremi», halkımız, ulusumuzun yücel
tilmesi için yetiştirmek kendimizi, öğren
mek araştırmayı da birlikte getireceğin
den, okuyarak araştırma yöntemlerimizi 
geliştirmek, yaşama geçirmek...

«öğrenmenin okumanın yaşı yoktur» 
derler. Gerçekte de kendimizi halkımıza 
ulusumuza karşı sorumlu sayıyorsak oku
ma,, öğrenme uğraşını boşlamamak gere
kir. Okumakta bir kültür oluşumuna 
varacağız. Okudukça anlama, görme, gö
rebildiğimizden anlam çıkarmaya düşün
meye varacağız. Anlak eğitildikçe, okuma 
yoluyla daha iyi düşünme yollarına vara
cağız. Bu varış bizi kendi kabuğumuzdan 
sıyırarak; çevremizde sanatsal varlıkların 
sanatsal çalışmaların, bu çalışmalardan 
oluşan sanat ürünlerinin irdelenmesine 
anlaşılmasına değin götürecektir. Bir sa
natçının yapıtına nasıl bakılacağını, bu 
yapıtın masajının no olduğunu anlamağa 
varacağız. İzlediğimiz yapıtın ruhuna in
direcek; o yapıtın özünde yatanı, daha 
net görmüş olacağız okudukça. Dahası 
sanat yapıtlarından ders alacağız. Böyle
likle kültürümüzü daha iyi anlamış, gör
müş olacağız. Yargılarımız da değişecek 
Güzele, insanseverliğe değin uzanmış ola
cağız.

Kültür birikimimiz bizi ister iste
mez hümanist olmaya götürecektir insan 
sevgisinden yoksunluğumuzun nedenleri 
üzerinde duracağız bu kez. Hoşlanmadı
ğımız kötülediğimiz insanımızın gördüğü
müz gibi mi olduğunu düşüneceğiz. O 
zaman bir yere varacağız. Eğitim kültür 
yoksunluğuna Sevemediğimii insanın 
neden kafasının boş kaldığına bakacağız.

Bu düşünce doğrultusu bizi dişledi
ğimiz insana-insanlara doğru götürecektir. 
Bu doğrultu içinde yaklaşım sonucu in
sanımızın doğaçtan gelme bazı öğretiler
le yeteneklerle donandığını göreceğiz. 
Yalnızca insanseverim demekle yetinenin

yersizliğini anlamış olacağız. Karşılıklı 
konuşmalarımızla bir kültür ahş-verişi de 
yapmış olacağız. Biliriz; bizim « cahil » 
dediğimiz halkımız, yoksul insanımız ya
şam deneyinde çok okuyanı, çok bileni 
geçer. O bilgisini görgüsünü, kültürünü 
yaşam kavgası içinde de olsa öğrenmiştir. 
Görgülüdür,, konukserdir, ulusseverdir. 
Buna karşın hemen şunu söyliyeyim. 
Yine de çevresinde olanların çoğundan 
habersizdir. Habersiz olması onun suçu 
mudur? Neden onun suçu olsun. Suç 
okuyanın, öğrenenin, kısaca aydınlan
mışındır.

Üretici olan insanımızın, toplumun 
çoğunluğuna doyurduğu geçmez usumuz
dan çoğukez Üretişi olan kırsal kesim 
insanımıza yaklaşımımız yanlızca göster- 
melikir. O insan ki okumanın ne oldu
ğuna bilmez. Kafası, tutucu kesimce yı
kanmıştır. Çevresi günahlar çemberiyle 
çevrilmiştir. Bu günahların nedenlerine, 
niçinlerine varamaz. Çünkü Onu günah
lar çemberi içine olanlar; günahın özüne 
varmışlardır. Günahların, yasakların ne
deni niçinini anlatamazlar halka, insanı
mıza. Okumak sınırlıdır bu gibiler de. 
Hem bilisizdir bunlar, hem de « ülema » 
Azıcık irdelediğinizde beyinlerinde bir 
şey yoktur. Ayıplamıyorum; bu durumda 
olmalarına. Ayıpladığım bu açmazın ne
relerden geldiğini anlatmıyanlardır.

Cumhuriyet döneminde başlatılan 
kültür çalışmaları bugüne değin sürdü
rülmüş olsaydı, bugün insanımızın dü
şün yapısı çok değişecekti. Yanlı devre
lerde uyutulan insanımız. Uyutulduğunun 
da farkına varamamıştır. Halk evleri, 
köy odaları birer kültür kaynaklarıydı. 
Çıkarcılar, halkın almterini sömürenler 
önlediler bu atılından. Dahası okuma 
olanaklarını kösteklediler. Bugün oku
maktan, öğrenmekten doğruyu, iyiyi-.gü- 
zeli göremiyorsak, nedeni çoğunca halkı
mızın insanımızın uyanmasını istemeyen
lerdir.

Çevremizi, kötücüller ne denli çev
relerse çevrelesin tüm çabamız okumak, 
öğrenmek, iyiden güzelden, bilisiz insa
nımızdan yana olmaktır. Türkiye yeni
den üçüncü Dünya İnsanına öncülük et
me savaşıvımı vermelidir. İyiyi doğruyu, 
güzeli sevgiyi götürerek, öğrenerek-öğre- 
terek.

AZİM TİCARET
Minibüs Gamlı Mutman Pasajındaki 

Teni Şubesiyle Hizmetinize
Devam Etmektedir.

Cam - Ayna - Çerçeve işleri - Sunta - Kontralit
Marley ve İlacı - Süpürgelik - Pervaz ve Çıtalar 

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 Genlik

KÖRFEZ BASIMEVİ

SATILIK
LÜKS DAİRELER

ESENTUR İNŞAATTA
Kamuran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA KAVUŞMAK 
İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ

MMİRSUBAŞI MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ 
95 M2 LÜKS DAİRELER

Müracaat s
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik

Her Türlü Düğün, Nişan Sünnet 
Davetiyeleri Fatura Bono 
irsaliye Makbuz Senet 

Kartvizit Kartadres ve
Her Çeşit Basım işleriniz için 

Emrinizdedir.

Her Çeşit Cilt 
İşleriniz 

Temiz ve Seri
Olarak 

Basımevimizde 
Yapılmaktadır.

Tlf : 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK



SORUMLU MÜDOR 
KADRİ GÜLER

HÖSIYİN — KABRİ BÖLER

gemlik
YBnet/m Yari : Şirin Paıajı 

T»L. : İTBT - O İMLİK

D ligi ve Barkı Kör fa* Ban mavi

25 Kasım 1980 Salı

S
I GÖKER TİCARET |

| ŞİMDİ YEPYENİ BİR MAĞAZA |
Hoover Çamaşır Makinaları - Buıdolapları 0

Elektrik Süpürgeleri - Elektrikli Sobalar
OCAK GAZ BAŞBAYİLİĞI - FIRINLI OCAKLAR

PİKNİK TÜPLER - ELEKTRİKLİ OCAKLAR VE SOBALAR Hg*** _
Kovalı ve Tuğlah Sobalar - Emaye Boru Çeşitleri

S ZENGİN MUTFAK ÇEŞİTLERİ - DÜDÜKLÜ TENCERELER
ALİMİNYUM VE EMAYE KAPLAR - BARDAK VE S
SÜRAHİ ÇEŞİTLERİ H

| Yeni Mağazamızda Buluşalım |
£ EjREF ve NURİ GÖKER 1

Balıkpazarı 2 Nolu Cad. Tlf : 1637 GEMLİK B
I 8

B Bir İçimlik Tad |

I Tekel Birası
İ KÖRFEZ
I BİRAHANESİNDE 
g SALI GÜNLERİ AKJAMI RIFAT USTA^
3 SEPET PATATES

CUMA GÜNLERİ AKMAMI 
i GAİZANTEP’Lİ KADİR USTA’NIN

ÇİĞ KÖFTESİ

tâ AYRICAI RIFAT USTA’NIN
MİDYE DOLMA - MİDYE TAVA VE 
HER ÇE$İT SOĞUK MEZESİ VERİLİR.

1 BİRACILAR BULUŞALIMI KÖRFEZ BİRA SALONU
3 İskele Meydanı GEMLİK

TO BE OR TO BE!..

ben sîzleri iyi bilirini Hasan'Iar Hüseyin’ler Ahmet’ler Meh
met'ler, Bilal’lar, ve de Hamamcı Cemal’lar. Maaşını «he
nüz» alamamış bîr SSK emeklisine yardımcı olma yarışına 
kalkışacaktınız sîzler, değil mi?..

Ah sîzler, sîzler!..
Ve «tele-röportaj» ın son bölümünde, ünlü iş ada

mımızın bîr önemli yeteneğini daha öğrendik. Kendileri İn
gilizceyi, Kayseri lehçesi ve Çukurova ağzıyla «nefis» 
konuşmakta imişler. Hamlet'in, o pek tanınmış tiradını bir 
okuyuşları vardı ki, aklınız durur :

«To be or not to be, that is the question!»
Yani : «Olmak veya olmamak, işte bütün mesele!»
İyi de, bildiğim kadarıyla Hamlet bu tiradı, elinde Soy

tarı Yorick’in kafa tası olduğu halde okumaktadır. Bir 
zamanlar çok sevdiği, yanaklarından dudaklarından öp- 
meye dayamadığı bir saray soytarısının «kuru kafa» sı
na bakarak, yaşamın ve öz yaşantısının gizlerini araştır
maktadır.

Acaba ünlü iş adamımız, elinde ne tutmaktadır bu 
tiradı okurken?..

Ha, ne dersiniz?..
Yardımcı olun bana! Dilimin ucuna dek geliyor da, 

söyliyemiyorum bir türlü...

MUTFAKTA VE SOFRADA

Saf ve Kuru Kristal Sterilize Daima Akıcı

OVA lUZ’U
Bakkalınızdan Israrla İsteyiniz

H. BASRİ UYSAL
Tlf i 1878
Orhnngntl Cnd. Bayrahtar Patajı — GEMLİK

TBKBTİL VE KONFEKSİYON SANAYİİ

Giyim Merkezi
FABRİKADAN HALKA SATIHLARLA 

GEMLİKLİLERİN 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

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

SATILIK İŞYERİ
Rlfat Minare Çiftliği arkası Hapisha

ne karşısında zemin katı dükkan veya 
atölye olmaya müsait birinci kat kaba* 
sı bitmiş 1OO m2 işyeri satılıktır.

İstiklâl Cad. 39/A Tlf : 1758 dan HUtayln Durmuş

Protesto Edilen
na gelmiştir. Hlş kuşku
suz bu oluşumunda, Eylül 
ve özellikle Ekim ayında 
emisyon hacmindeki artış 
ların etkisi büyük olmuş
tur. Tedavüldeki kâğıt pa
ra hacmi artınca enflasyon 
nedeniyle sınai ve ticari 
sermayesi erozyona uğra
yan ve likitide darlığı için 
de bulunan müteşebbisin 
az da olsa ferahlaması im 
kan dahiline girmiştir.

Gelir Vergisiniı
3. Taksidi
1 Aralık’ta
Sona Eriyor

Maliye Bakanlığı yi 
kililerl süre uzatmanın râ 
konusu olmadığını, veıj 
borcunu yatırmayan mûU 
leflerin gecikme cezası & 
demek zorunda kalacaklı I 
nnı belirtmişlerdir.

| 1981 YILI TAKVİMİ
| BASTIRACAK FİRMALARIN

l DİKKATİNEi J 

î Basımevimizde 1981 Ylll 
। Takvim Örnekleri Gelmiştir, 
istekliler Çeşitlerimizi Görebilir

Körfez Basımevi
Ali Şirin Pasajı 45/A GEMLİK

Kayıp
SOYADI DÜZELTMESİ

e«mllk Asliye Hukuk Mahkamttlnin 12/11/1980 gln 980/730 esat 
M0/f7â kararlarıyla K|İYKK olan «yadım C$1 YOK olarak dOzaltilmlytlr.

Turgay Eylyok

GEMLİK KÖRFEZ’I OKUYUNUZ 
OKUTUNUZ ABONE OLUNUZ

DEVREN SATILIK 
GIDA MARKET

İşler durumda Gazhane Caddesin
de GIDA MARKET satılıktır.

MUracaat : Tel. Kv gece 2429 gilndll* 1797
Gazhane Cad. No. 30 GEMLİK

Muş Nüfus Dairesinden almış olduğum kimliR 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Hanımşah Elmn

Kayıp
Vergi Karnemi, çalışma ruhsatnamemi vo HF 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Sadullah Çelik
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