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Kooperatif 500 Ton Zeytin Aldı Zeytin Sezonu Sonuna dek

ZEYTİN ALIM KAMPANYASI ELEKTRİK 
KESİNTİLERİ

DEVAM EDİYOR
Zeytin alım kampan 

yası devam ederken 72 
notu Zeytin Tarım Sat ş Koope 
latifinin bugüne kadar 500 
ton ürün atımında bulun 
duğu öğrenildi.

Son yağışlardan son 
ra havaların uygun gitme 
ğe başlamasıyla zeytin ü 
rünü toplamağa başlıyan 
üreticiler ürünlerini serbest 
piyasada tüccara ve 72 
notu Marmara Birlik 
Zeytin Tarım Satış Ko 
aperatifine satmağa başla 
dılar.

500 TON ALIM 
YAPILDI

Piyasanın açılmasıyla 
ılımlara hızlı giren tüccar 
olgunlaşmış zeytin ürünü 
nün büyük bir kısmını al 
mağa devam ederken, ha I 
piyasasında hatların yete 
rince yüksek olmadığı ü 
reticilerce belirtilmektedir. 
Tüecarın piyasada bol o 
lan malı almadaki isteksiz 
(iğine kirş e, üreticilerin 
kampanya başında ürünü 
nü daha çok peşin alım 
da bulunan tüccara yap 
mak istediği gözlenmekte 
dlr. Üreticilerin bu istem 
deki etkenin Kooperatifin 
para politikasından kay 
naklandığı ve Ticaret Be 
kanlığından Marmara Bir 
İlk Kooperatiflerinin elinde 
çok oranda eski zeytinin 
bulunduğu bu malları 
tüketmeden yeni kredi a 
çılsmıyacağı yolundaki gö 
rûşünden ve parasını geç 
alma korkusundan doğu 

Bir Ton Hurda Kağıdın Yok Edilmesi 
200 Dolarlık Döviz Kaybına 
Neden Oluyor

ANKARA (3A31N - YAYIN) — Selüloz va Kağ t 
Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Osman Izği’ 
nin yaptığı bir araştırma sonucnda bir ton hurda kağı
dın yok edilmesi 200 dolarlık döviz kaybına neden 
olduğu belirlenmiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda, eski kağıtların 
Mlüloz ve kâğıt yapımında kullanılan hammaddelerin 
yerine kullanılmasıyla üretimin 4 1 kat ucuzladığı sap 
tartmıştır.

Dr Osman izgi'nin yaptığı İncelemeler sonunda 
Türkiye'de kâğıt, karton yapımında eski kâğıtların kul 
(anılma oranının yüzde 40'a vardığı da öğrenilmiştir.

Eski kâğıtların yeterince değerlendirilmemesi ne
deniyle her yıl hammadde açığının 15 mllyön dolar
lık döviz kaybına neden elacağı İncelemeler sonucun 
de anlaşılmıştır.

yor. Bu etkenlerin dışın 
da ziraayi kazançlardaki 
muafiyet sınırının yıllar 
öncesi düzeyde (60 Bin 
TL) tutulması karşısında 
ortalama 600 kg? zeytini 
ni kooperatife veren üre 
ticinin vergi kapsamına 
girmesi korkusu yatmakta 
dır.
_ Alımlar konusunda ken
disiyle konuştuğumuz 72 
nolu Marmara Birlik Zeytin 

Kooperatifi Müdürü İbrahim 
Okay, zeytinin daha olgun

Halkın Ucuz Kömüre ilgisi Sürüyor

1600 TON
Belediyece halka dağı

tılmak üzere Keleş’ten 
getirilen kömür satışlarına 
ilgi azalmadan sürüyor.

Odun fiatlarınln yük 
ssk olması nedeniyle tonu 
1600 TL. dan satılmakta

BELEDİYE İKİ AYDA 

CEZASI
120 ESNAFA PARA

Belediye Bakanı Şaha 
betin Cantay, piyasa de
netimlerinin şıklaştırıldığını 
ve iki ay içinde 120 esna 
fa yasalara uymadıkları 
gerekçesiyle ceza uygulan 
dığını söyledi. 

laşmaması nedeniyle alma
ların hızlanamadığını buna 
karşın 1 Aralık günü akşa
mına kadar kooperatifçe

^.500 ton zeytinin alındığı
nı bildirdi.

İbrahim Okay şunları 
söyledi :

" Bu sezon koopera
tifimiz merkezdeki atımları 
Hamidiye Mahallesi Krom 
Sokaktaki depomuzda yap 
maktayız. Zeytinlerin daha 
kızıl .olması yani olgunlaş
maması nedeniyle toplama

KÖMÜR DAĞITILDI
olan Keleş Kömürüne bü 
yük bir ilgi göstereren 
dar gelirli halk bugüne 
kadar Belediyeden 16C0 
ton kömür aldı.

Belediye ilgilileri ilçe

UYGULADI
Belediye Bakanı Can

tay, gazetemize yaptığı a- 
öıklamada esnafın başıboş 
İstediğini yapar olmaktan 
çıkarılması İçin denetimle 
rln şıklaştırıldığını belirte 
rek şöyle konuştu:

"-Belediyemiz iki ay 
içinde piyasa denetimleri 
ni sıkılaştırmış ve yasala 
ra uymayan esnaftan 120 
kişiye para cezası, bir es 
nafa kapatma kararı ver 
miştir. Daha önceki dö 
nemde 20 ceza kesilme 
sine karşılık bizim sıkı de 
notimlerimiz sonucu esnaf 
denetim altına alınmıştır," 
dedi.

RUHSATNAMELER

Belediye Başkanı Can 
tay açıklamasında çalışma 
ruhsatnamesi çıkarmamış 
esnafın da kontrolüne baş 
landığını bu nedenle elin 
de ruhsatı olmayan İşyar 
(erinin biran önce ruhsat 
çıkarmak İçin Belediyeye 
başvurmalarını İstedi.

hızı şimdilik yavaş gitmek 
tedir. Yalnız bugün atım
larda bir canlılık görüldü 
ve 100 ton ürün aldık. A- 
lımların önümüzdeki gün
lerde daha çok artmasını 
beklerken üreticilerin koo
peratifin para ödemiyecek 
korkusunda bulunması yan» 
lıştır Bu'konuda birim koo
peratifler ve birliğimiz elin 
den gelen çabayı göster
mektir. ”

miz için 1980 1981 yılı 
içinde 3000 ton kömürün 
ayrıldığını ve bunun ya
nsından çoğunun geti
rilerek dağıtıdığını söyle
diler.

Belediye Başkanı ruh 
sEtlar konusunda şunları 
söyledi:

"-İlçemizde esnaflık 
yapan arkadaşlarımız uzun 
yıllardır işlerinde çalıştık 
lan halde çalışma ruhsat

Belediye Başkanı Şebabettin Cantay esnet denet 
İtmelerinin devam edeceğini yasalara uymayanların 
cezalandırılacağını söyledi.

1.5 SAATE 
İNDİRİLDİ

Günde üç saat sürey 
le gündüz, bir saat sürey 
le gece yapılan elektrik 
kesintilerinin kaldırılması i- 
çin Gemlik Belediyesi Tür 
kiya Elektrik Kuruntuna 
başvurdu.

Belediye yetkililerin
den edindiğimiz bilgilere 
göre zeytin ürününün top 
lama mevsimi ve yağ fab 
rikalarının düzenli çalışa
bilmesi için TEK na baş
vurulduğu öğrenildi.

Gündüzlarl Enerji ta
sarrufu amacıyla 'yapılan 
üç saatlik kesintilerden 
başka, geceleri zamansız 
bir şekilde yapılan bir sa
atlik elektrik kesintileri ne 
deniyle küçük sanayi ve 
yeğ fabrikalarında büyük 
aksaklıklar meydana gel
mektedir.

Zeytin sezonu nede
niyle geçen yıl olduğu gi 
bi bu yılda kesintilerin kal 
dırılmasının istendiğini eöy 
leyen Belediye Başkanı

(arını almamış olarak işle 
rini sürdürmektedirler. Bu 
durum incelemeler senuco 
ortaya çıkmıştır. Bundan 
sonra bütün esnaf ruhsat 
kontrolüne alınacaktır/'

Sahabenin Cantay, şöyle 
konuştu:

”—Üreticinin topladı
ğı zeytini rahatça seçebil
mesi ve yağ fabrikalarının 
düzenli çalışabilmesi İçin 
TEK dan 28 Şubata kadar 
kesintileri geçici olarak il
çemizden kaldırmasını is
tedik"

1.5 SAATE İNDİ

Son aldığımız habere 
göre (TEK Belediyemizin 
başvurusunu dikkate el
miş ve gündüzleri saat 
09.oo • 12.oo arasındaki 
üç saatlik kesintiyi 10.30 
12.OO arasına alarak 1.8 
saatlik tolerans tanınmıştır.

Yeni uygulamaya bu
gün başlanmıştır. Bu du
rum 28 Şubat 1981 günü 
ns dek sürecektir.

167 Dönem 
Veteriner Hekim 
Yedek Subaylar 
Diplomalarını 
Aldılar

Gemlik Askeri Veteri
ner Araştırma inetitüsi vs 
Eğitim Merkezinde üç ay
lık askeri eğitimi bitiren 
60 Yedeksubay adayı dü
zenlenen törenle diploma
larım alarak yeduksubay 
oldular.

Pazar günü Askeri Ve 
terinor Araştırma Enstitü
sünde yapılan 0®-o mı tö 
renine Bursa Velisi Zekâyı 
Gümişdiş, Bursa Merkez 
Garnizon KeeartoM. Bo- 
Jediys Başkam, Orduevi 
Komutanı, Veteriner Fakûl 
tasa Dekanı ve dovotBtsr 
katMıler.

Tö-onda derece eten 
yedeksubay ve Eğitim M er 
kszi Komutanı Tuğgeneral 
Orhan öncül birer konuş
ma yapmışlardır.. Şeref kü 
töğfine dönem çMd çakıl 
mı» ve yedeksubaylara dip 
lömalan dağıtılmış
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KÖLEMDEN ş i i r k ö ş esi
Bir Hafta Böyle Geçti..

Yılmaz AKKILIÇ

Oh, şükür Tanrı'ma!.. Sonunda JR’ı bazdızı Krlstin'in 
vurduğunu öğrendik. Üstümden öyle bir yük kalktı kİ. 
sormayın gitsin. Aylardır düşündüğüm başka şey yoktu 
desem, yeridir. Gündüz usumda, gece düşümde hep JR'ı 
kim vuracak acaba» sorusu...

MİLLİYET’te Örsan Öymen «Türkiye Önündeki Tu
zaklar» başlığıyla bir yazı yayınladı. Ne karamsar insan 
şu Öymen... Türkiye'ye uygulanmak istenen ve Avrupa- 
ntn siyasal kapılarını kapamaya yönelik olan bir başka 
vizenin ilk sinyalleri» nden söz ediyor. «Kiliseler... durup 
dururken, Türkiye’deki azınlık hristiyanlann baskı altın
da olduklarını ortaya atmaya başlamıştır. Sadece azın
lık hristiyanlann değil, etnik gruplan da... Ermeni soru- 

| nuna sahip çıkmaya başlamışlardır...»’ diyor.
Allah, Allahl»

Bîr sorgulama yapılsa insanlarımız arasında, «1980 
yılında Türkiye’yi en çok etkileyen olan hangisidir» diye.. 
Kuşkusuz kimileri «12 Eylül Eylemi», kimileri «İnkc-İran 
Savaşı», kimileri «bir kovboyun ABD başkanı seçilmesi», 
kimileri de «24 Ocak İktisadi İstikrar Programı» yanıtı 
verebilirler.

Ama sanırım, çevremizde yaşayan inşanların önemli 
bir bölümü de, bu sorgulamayı «JR'ı baldızı Kristin’in 
vurmuş olması» biçiminde yanıtlıyacaklardır. Cicili-bicili 
basınımızla, TRT’mizle öylesine koşullandırıldık ki, bu 
tür bîr yanıt vermek üzere..

Ne güzel değil mi?
«Bîr elinde cımbız, bir elinde ayna»
«Umurumda mı dünya?»

Ankara’da İngilizce olarak yayınlanan haftalık «Brie- 
fing» dergisi, «12 Eylül Eylemi MHP’nin kanlı darge giri
şimini önledi» savını ileriye sürüyormuş. Dergiye göre 
«Türkeş ve onun sağ kolu niteliğindeki kişiler, 2. Dün
ya Savaşı'ndan önce Almanya’da Hitler’in iktidarı ele 
geçirmesine benzer bir darbeyle Türkiye’de yönetimi, zor
la devralmak için planlar yapmakla suçlanacaklar» mış.

Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden birinin 23 
Kasım günlü sayısının birinci sayfasına bakıyorum. Sol 
yanı, boydan boya JR’a ayrılmış bu sayfanın...

OH JR'ı VURAN BALDIZI...
Ama JR ölmedi.
Dün sabah 08.00’den itibaren telefonlarımız dakikada 

11 defa çaldı.
Okurlarımız arasında «Oh olsun», «Eline sağlık baldı

zın», «Demek gebertemedi pis herifi», «Geç bile kaldılar 
vurmakta» diyenler vardı.

Gölcük Belediye hoperlöründen yayın yapıldı: «Dik- 
katldikkat! Dallas dizisindeki JR'ı baldızıKristin vurdu. 
Vatandaşlarımızın dikkatine sunulur.»

Hey yavrum, hey! Varsa, yoksa JR bizim sorunumuz 
ha?..

«Olmahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler..»
Devlet Planlama Teşkilâtı uyanyormoş: «Enflasyon, 

yıllık yüzde seksen, aylık yüzde sekiz» hıza erişmiş Önlem 
alınmazsa, yıllık enflasyon oranı «yüzde yüzeli!» ye çıkabi
lirmiş..

TOFAŞ yeniden üretimi durdurmuş .
Ossun efendim!.. Varsa JR,yoksa JR...
Trakya sınırlarımızdan «dünkü çobanlarımız» ın sattı

ğı elektrik de olmasa, holdikçilerimizin fabrikaları stop e- 
decekmiş.

Ossun efendim!.. «Dünkü çobanlarımız» bizim onlar. 
Çatlasalar da, patlasalar da «dünkü çobanlarımız» bizim 
onlar.

Komşuuu! Saçıdanım huu!..»
«Söyle canikom!»
Duydun mu, Ceyar'ı baldızı vurmuş..»
«Belliydi ayol! Ben geçende Safinaz Hanım’a....»
Ha, aklıma gelmişken bir önrim var, onu da söyllye- 

ylm: Şu baldız Krlstln’I, bir de bizim uzmanlarımıza tes
lim etseler.. Bakarsınız «faili meçhul» pek çok cinayet de 
aydınlanıverlr böylelikle.. Ola ki baldız Kristin, Mahmut 
Şevket Paşa'yı Divanyolu’ndan geçerken vurup öldürenin 
de kendisi olduğunu, samimi bir şekilde itiraf ediverir.

Böylece de,tarihimizin karanlık kalmış bir sayfasını 
aydınlatmış oluruz.

Ha, ne dersiniz?..

Oh Tann'm! Sen bana akıl fikir ihsan eyle, sapıtıyo
rum galiba..

Türkiye'nin önündeki tuzaklar..
MHP’nin önündeki tuzaklar.,
3 saatlik elektrik kesintisi..
Yüzde sekseni bulan enflasyon hızı..
Tüpgaz patlaması 97 yurtdaşımızın yaşamına mal ol

du,.
Ekmeğin kilosu 28 Hra...
İyisi mİ, hemen Bakkal Doğan'a koşmalı. «Ver bir 

Şurkon Torayl* deyip bir güzel tıraş olmalı»
OH! JR'ı VURAN BALDIZI,.
Ne demiş ünlü ozanımız:
«Kendimi gaflet İle fare-1 Idbar yedi,»
«Bunu yandı yüreğim ah kedi, vah kedi!»

ESNAF TÜRKÜLERİ
Kasap Türküsü

Kasabımın koyunları 
Çoktur bana oyunları

Aman kasap
Canım gülüm kasap 
Gel bizim dama 
Görelim hesap 

Entarisi mor sırmadan 
Aç kapıyı cam kırmadan

Aman kasap
Canım gülüm kasap 
Gel bizim dama 
Görelim hesap 

Kasabımın altın dişi 
Yaktı beni gülüşü

Aman kasap
Canım gülüm kasap 
Gel bizim dama 
Görelim hesap

Entarisi ala benziyor 
Şeftalisi bala benziyor .

Aman kasap
Canım gülüm kasap 
Gel bizim dama 
Görelim hesap

Mevlana, Ölümünün 707. Yılında
Törenlerle Anılacak

Ankara (Basın Yayın) Büyük Türk düşünürü 
ve şairi. Mevlana Celaleddin Rumi’nin ölümünün 
707. yıldönümü dolayısıyla Konya’da Turizm Der- 
neği'nce düzenlenecek anma törenlerinin 12-17 Ara 
lık tarihleri arasında yapılacağı bildirilmiştir.

Turizm Derneği Başkaın Fevzi Halıcı, 12 Aralık 
Cuma günü boşlayacak anma törenlerinin 17 Ara
lık günü Şeb-I Aruzla sona ereceğini ve törenlerin 
yedisi gece olmak üzere 10 kez tekrarlanacağını 
belirtmiştir.

Bu yılkl onma törenlerinde, mutrip heyetince 
Üçüncü Selim’in Suzldllara ayini ile geçen yıl Tu» 
rlzm derneğinin açtığı ayin yarışmasında birincilik 
ödülü kazanan Çlnuçen Tanrıkorur’un Boyat! Ara
ban ayini geçilecek, Semazenler do Sema gösteri 
sinde bulunacaklardır.

Programlarda Mevlanayı çeşitli yönleriyle ta
nıtacak bilim adamlarının konuşmalarına da ver 
verilecektir.

Mevlanayı anma törenleriyle dolayısıyla Kon
ya'da yazma ya basma eserler, fotoğraf ve Mevla 
na hakkında dış basında yer alan yayınlarla İlgili 
sergiler açtlacağida bildirilmiştir.

MUTFAKTA VE SOFRADA

Saf ve Kuru Kristal Starilize Daima Akıcı

OVA ÎÜZ’U
Bakkalınızdan Israrla İsteyiniz

M. BASKI UYSAL
Tlf : 1878
Orhangazi Cad. Bayraktar Pasajı — GEMLİK

KAYIP
393 nolu tekel defterine ait Ruhsatımı kaybettim. 
Hükümsüzdür,

Zeki Zeybakçl
8.S. öğretmenler Tüketim Koop. Adına

KAHVECİ TÜRKÜSÜ
Sür kahveci, kahvelerin demlensin 
Ben gidlyom, gâvur köyü dinlensin 
Ben ölürsem yârenlerim' eğlensin

Dumanım dağlara ağıyor benim
Sevdiğim ellere kalıyor benim

Sür kahveci, kahvelerin köşk olsun 
Ben gidlyom, ak bağrıma taş konsun 
Saramadım, saranlara aşk olsun

Dumanım dağları ağıyor benim
Sevdiğim ellere kalıyor benim

BERBER TÜRKÜSÜ
Berber, usturanın ucu mercandan
Bade alır, babe verir fincandan
Getir berber, getir aynanı getir
Al yanak üstüne al beni yatır

Aman aman berberim aman
Tıraş eder ellerim aman

Berber, hiç durmasam, baksam aynana 
Of aynana, cihan güzeli olsan
Almam elime

Dağlarca ve AndayTn Şiir Kitapları
Amerika'da Yayınlandı

Ankara (Basın Yayın) Ekim ayı sonunda, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca’nın Talât S. Halman tarafında! 
İngilizceye çevrilmiş şiirleri Amerika'da «The Bird 
and T» (Kuş ve Ben) başlıklı küçük bir kitap halin 
de yayınlanmıştır. Bu kitapta 29 kısa şiir yer ah* 
yor.

Yıl sonunda çıkacak olan Cross-Cultural Rewiew dergi 
side yeni sayısını çağdaş Türk Şiirine ayırmıştır. 0- 
zel sayısının başlığının "Çağdaş Beş Türk Şairi”o- 
lacağı ve Halman’m yazdığı kısa bir önsöz; Turgut 
Uyar, Edip Cansever, Metin Eloğlu, Ece Ayhan va 
Cemal Süreyya’dan şiir çevirileriyle yedi Türk •*' 
nat çısından birer resmin yer alacağı öğrenilmiştir.

Kasım ayı sonunda ise, Charioteer Presi Yayı* 
evi, Melih Cezdet Auday'dan seçme şiirlerini "R** 
in On Step Avvay” (Yağmur Bir Adım Ötede) bMF 
lığı altında yayınlanacaktır. Kitabı Talât S. H**İ 
man ile İngiliz asıllı Amarikalı şair Briaa Sw*«* 
hazırlamışlardır.

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 120 TL.
İcra ve Mahkeme ilânları santimi 60 TL.
Kayıp İlânları 250 TL-

Teşekkür ve Doğum llanlarifcm. 30 TL
Kongre İlânları 
Koop. Kongre İlanları

751 TL.

750 TL.

Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

6 Aylık
Yıllık

ABONE
150 TL.

300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yaaasına*uyar
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İşte Gemlik

ti

Çocukluk günlerimde geldiğim Gem- 
lik’i ansıyorum. Sokaklerı-denizi-havası 
tertemiz Gemlik’i. Geceleri yakamozları 
elleritre almak isterdim. Şıpırdıyan dal
galarla. bir yanan bir sönen yakamozlar 
kalmadı artık. Şirin, Gemlik Körfez’inin 
yaşanıl noktalanmada nerdeyse. Hani, ne 
rede bir zamanlar kepçelerle balık alı
nan Atatürk Dalyanı? Yalnız, o dalyan
dan alınan balıklar yetiyordu; iç tüketi
me. Hiç kuşku da duyulmuyordu; o za
manlar, balıkların zehirli olmalarından.. 
Dere üstünde, deniz kenarındaki balık 
yiyin evlerinden taşan koku, yetiyordu 
insana o zamanlar, yiyîmevleri şimdiki 
gibi dekolte değildi. Ayaklar kendiliğin 
den yöneliyordu; Gemlik’in içine girildi
ğini duyu.an balık yiyimevlerine.

Sonraları Gemlik, hızlı gelişme, ko
nut yapımına uydurdu kendini. Keselere 
uygun balık yiyimevleri, kılık değiştire
rek ederler yükseldi. Ucuzca, ağız tadıy
la yenilen balık tavalar, yavaş yavaş si 
lindi. Bugün Gemlik e girildiğinde kızar
mış balık kokusu aramak boşuna. Lüfer
ler, kırlangıçlar, karagözler, barbunyalar 

■ mezgitler giremez oldular midelerimize 
Nerdeyse koskoca Körfez ölü denize dö
nüşme dönemi yaşıyor. Şimdilik, yaşayan 
Körfez göklerinde, uçuşan martılar dola
rak; doyunabiliyorlar. Bunu söylerken: 
güzel Körfez’in süsü olan martılar yaşa
yabiliyorlar mı? Tüm denizlerimizde oldu 
ğu gibi, yağlanmadan uçamaz; güzel ses 
terini çıkaramaz oluyorlar.

Ekmeğini denizden çıkaran, küçük 
balıkçılar - oltacılar ağlarında - oltaların 
da gelen balığın nedenli sağlığa zararlı ol 
duğunn; düşünseler do neye yarar? Deniz 
suyu kirliymiş, Körfez balıklarında cıva 
görülmüş, sularda cıva, giderek çoğalıyor 
muş; kime ne? Körfez sularında alman 
örnekler incelemeye gönderilmiş; sonuç a 
Imamımış. —Sonuç alınsaydı ne olacaktı? 
—Gemlik'imizin güzel Körfezi’nde mik
roplar cirit atıyormuş, kirlenme büyük 
boyutlara ulaşmış, aldıran mı var? Kum 
lalar’dan Armudu’ya; Sunipek Fabrika
sı ndan, Kurşunlu Köyüne dek uzanan 
kıyılardan, denize girilemez denmiş; kim 
tınıyor? Araştırmalar sonucu fabrika yet 
kili teri ne artıklarını Körfez’e bırakmama 
ları bildirilmiş; sonuç yok.

Endüstri artıkları yetmiyormuşcasısa 
ilçenin tüm pis suları da çabası oluyor;

Kirleameuin yıllardır yılan öyküsüne do 
«üşen kanalizasyonun nesaman gerçekle*
şeceği görünmezliğe karıştı zatnan-
zaman Gemlik'in havasını bozan; Körfez 
in çekilmez kokusu? E pes doğrusu, Bir 
yanda Körfezin ölüme bırakılmışbğına mı 
yanalım; yoksa şehir içindeki giderlerden 
fışkıran pis suların kokusuna mı? Sokak 
larımızdaki er artıklarıyla da içli dışlı 
olduk. Çöpler sokaklarımızdan yok olsa; 
bir boşluk duyuyoruz. Kaldırımların bo
zukluğu, Haydariye suyunun arıtılmadan 
kullanıma sunulması da ırgalamıyor biz* 
leri.

Suyumuz olsun istiyoruz. Evet, yaz* 
ları kesilmesine ka.şın, suyumuz var. 
Ya bu suyun içindeki pislik. Bir gün, 
sağlığımızın Haydariye’deki setten gelen 
suyla bozulabileceğini bir görebilsek Sen 
sen, sen! Suyumuzun pisliğinden, çamur 
lu, böcekli olduğundan yakınmıyor muşu 
nuz? Öyleyse, içtiğimiz suya, yaz-kış ay
larında keyfini çıkardığımız Körfez'e sa
hip çıkmak hepimizin de görevi değil mi?

Yaz-kış Körfez maviliğini seyreder; 
dinlenme olanağı buluruz. Enginlere ma 
viliklere dalar, düşler kurarız. Belki sev 
diklerimizin de mavi giysiler içinde olma 
ları geçer içimizden. Sakın olaki, bu giy 
sileri Körfez Mavisi'nden almayalım. Kör 
fez mavisi, kucağına kendimizi rahatça 
salacağımız mavi mi? Vurguladık- yukarı
da içinde, canlıların yaşam ortamı bu
lamadığı Maviliği, biz Gemlik’te yaşa
yanlar ölüme sürüklemişiz. Bir de, ner- 
deyse ağıtlar yakacağız Körfez’in verim
sizliği, kirlenmesi üstüne.

Bu Körfez hepimizin İlçesiyle köy
leriyle. Azıklarını Körfez'den çıkaranlar
la. Onlarda zorluk içindeler, Artık balık 
çılanınıza «Rastgele» demek de boşuna. 
İlgililere sesleniyorum. Yaşam savaşı ve 
ren Körfez’imizi kurtarma savaşından dö 
nülmesin. Endüstri artıklarının, Körfeze 
akıtılmağının önüne geçme çalışmaları el 
den bırakılmasın. Yaz aylarında, binler
ce insanın korkusuzca denize girebilme 
olanağı sonuna değin başarıncaya aran
sın; Gemlik Körfez'i, mikrop, pislik, da 
hası ölüm çukuru olmaktan kurtarılsın 
Yine yiyimevlerinde balıklar kızarsın. 
Körfezimizin verimi artsın. Martılar yağ 
lanmaktan, balıklar zehirlenmenin, cıva 
deposu olmanın ötesinde kalsın.

Gemlik maviliğince merhabalar!

Kongreye Çağrı
ffemf/fc Esnnf ve Küçük Sanatkarlar Derneğimizin 1980 ve 1981 yılı Genel 

Kurul toplantın 11.11.1980 Pazar günü taat 14.oo da Pak Işhanındakl ttnaf ve 
Küçük Sanatkarlar lokalinde yapılacaktır. Bu toplantıda ekseriyet sağlanamazsa 
İkinci bir toplantımız 26,12.1980 Pazar günü saat 14.oo da Osmaniye Mahallesi 
Pazar Caddetlndekl Ahmet Semiz'in Düğün Salonunda yapılacaktır.

Değerli Esnaf ve KUfük Sanatkarlarımızın kongrede hazır bulunmalarını 
önemle rica ederiz.

GÜNDEM Yönetim Kurulu

/* Açılış, Başkanlık divan tefimi, saygı duruşu
1- Yönetim kurulu çalışma raparununu müzakeresi
3- Deneticilerin raporlarının okunarak müzakeresi
4- Yönetim kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı İbraları
5- 1981 yılı bütçe ve çalışma proğramının görüşülmeli ve kabulü
6~ Haysiyet divanı üyelerinin etil ve yedeklerinin «afimi
T- Dilek ve temenniler
t' Kapanış.

Gayrimenkulun Açıkartırma İlâm 
Gemlik tera Memurluğundan

Dosya No : 979/143 T.
HACtZLt OLUP î
Satılmasına karar verilen gayrimenkulu a cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu Sicilinin 23/12/1977 tarih ve Cilt : 169, sahife s 98 va «ıra no ; t 

de kayıtlı Gemlik Engürücük Köyü halen Kurtul Köyü Kurtul mevkiinde kâm 650 
metrekare miktarlı ve bilirkişi tarafından 200.000.- (îkiyüabin) Hra kıymet takdir e- 
dilen ve kayden müfrez tarla olarak yazılı iaede halen zeytinlik olarak kullamlnn gayri
menkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

I — Satış 19/1/1981 Pazartesi günü saat 11.30 den 12.00 a kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhaalı alacaklılar varsa-alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çek artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 29/1/1981 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin* 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da röçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nishetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, del
ikliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-f-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit al
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve iflas Kasa* 
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % I| 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacstını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 979/143 T. sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îc. If. K. 126 )

(x) İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahiplen de dahildir.

AZİM TİCARET
Minibüs Garajı Nutman Pasajındaki 

Yeni Şubesiyle Hizmetinize 
Devam Etmekledir.

Cam ■ Ayna - Çerçeve İşleri - 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 Paıejı Tlf : 1169 Gemlik

ZAYİ
Müessescmize ait 16 AC 504 Plâkalı otonun 

ruhsatnamesi kaybolmuştur
Yenisi alınacağından eskisinin hükmü yoktur.

Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz 
Mamulleri Sanayi MSesseeesi

AD DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 980/6SS 
esas 980/940 karar sayı 
lanyla GÜLDEREN elan 
edim ŞKNAT olarak dü 
■eltîlmiştir. Duyurulur.

ŞBNAY Hazar



, QjşrnCik ,
KÖRFEZ

d Yönet/m Yeri : Şirin Paıajı
■ m. : ırrr - gbmjlİk

g Dizgi V Barkı Körfaz Banmavl
? ggagn ılfflıı BİTTİ

Sayfa 4 2 Aralık 19ĞO Sah

i GÖKER TİCARET j

I ŞİMDİ YEPYENİ BİR MAĞAZA I
I i

Hoover Çamaşır Makinaları - Buzdolapları ğ
Elektrik Süpürgeleri - Elektrikli Sobalar ||

OCAK GAZ BAŞBAYİLİĞI - FIRINLI OCAKLAR H
PİKNİK TÜPLER - ELEKTRİKLİ OCAKLAR VE SOBALAR

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

I Yeni Mağazamıztfsı Buluşalım g
EJRBF ve NURİ GÖKER g
Balıkpazarı 2 NoluCad. Tlf : 1 637 GEMLİK

Bir İçimlik Tad

I Tekel Birası 
j KÖRFEZ . 

| BİRAHANESİNDE 
i
İ SALI GÜNLERİ AKŞAMI RIFAT USTA’Nfti
I ; SEPET PATATES

CUMA GÜNLERİ AKMAMI
İ GAİZANTEP’Lİ KADİR USTA NIN

ÇİĞ KÖFTESİ

AYRICA
gj RIFAT USTA’NIN
| MİDYE DOLMA - MİDYE TAVA VE
I HER ÇEŞİT SOĞUK MEZESİ VERİLİR.

I BİRACILAR BULUŞALIM
g| KÖRFEZ BİRA SALONU
|| İskele Meydanı GEMLİK 1

Giyim Merkezi
FABRİKADAN HALKA SATIŞLARLA 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR.

Bay-Bayan ve Çocuk Giysileri İle > 
Kadifenin Tüm Çeşidi 

Zümrüt Halı ve Güney Sanayi 
Yünlü Halıları 

Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır 
Maklnası, Fırınlı Ocak Çeşitleri

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

DEVREN SATILIK 
GIDA MARKET

İşler durumda Gazhane Caddesin
de GIDA MARKET satılıktır.

Müracaat ; Tel. Ev geca 2429 gUndüı 1797 
(Sazhant Cad, No. 30 GEMLİK

SATILIK İŞYERİ
I Rlfat Minare Çiftliği arkası Hapisha

ne karşısında zemin katı dükkan vaya 
etafye olmaya müsait birinci kat kaba* 
»t bitmiş IOO m2 İşyeri satılıktır.

fttlk/ai Cad. İ9/A lif » I7M Wes HUteyln Dutmuş

8 - S-
! 1981 Yılı YoKvimiMH
| iasfırncakların
I Y DİKKATİNE !.
i ' J
8 i I
| Basımevimize 35 Çeşit 1981 Yılı Takvim Örnekleri
g Gelmiştir.
| istekliler Çeşitlerimizi Gerebilirler.
i
ı - üm
| KÖRFEZ Basımevi 1*1: 17 97 SEMlU
S
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Para Peşin Ama Ucuza Alıyorlar

TÜCCAR ZEYTİNİ
KOOPERATİFTEN DAHA
UCUZA ALIYOR

Kanallar işlemiyor
Zeytin Halini
Su Bastı

Marmara Birlik Zeytin 
Kooperatifinin, bu yıl na
kit para sıkıntısı çekmesi 
nedeniyle üreticiler halde 
•yünlerini ucuza Batıyorlar.

Dün hale gelen 300 
taneli zeytin 100-105 li
radan, 320 taneli zeytin 
90 liradan işlem görerek 
alıcı bulurken, aynı zeytin 
lor Kooperatifçe 130 ve 
125 liradan alınmaktadır.

ZORUNLUYUZ..

Zeylin haline ûrünle- 
ini satmağa getiren üretici 
ferle yaptığımız konuşma
da, zeytinlerini ucuza sat
tıklarının farkında oldukla 
rını, nakit paraya ihtiyaçla 
n olduğu için koopera
tife zeytin vermediklerini 
söylediler.

Üreticiler şöyle konuş 
tular :

"=Kooperatifin para 
bulamadığı konusunda ba

fekel Müdürlüğüne 
Atanan 
Mehmet Başaran 
Görevine Başladı

Erdek Tekel Müdürlü
ğünden ilçemiz Tekel Mü 
düdüğüne atanan Mehmet 
Başaran yeni görevine baş 
tadı.

Eski Tekel Müdürü 
Sabahattin Korukö'yün 
Erdek Tekel Müdürlü
ğüne atanmasıyla boşalan 
ilçemiz Tekel Müdürlüğü
ne de Erdek Tekel MOdû 
rü Mehmet Başaran atan
mış, ancak 12 Eylül hare 
katı nedeniyle memur ata 
maların durdurulması ile a 
tamalar bir «üre askıda kal 
fflıştı.

demlik Tekel Müdür
lüğü görevine atanan Meh 
met Başaran, Gemlik Se
limiye Köyü doğumlu olup 
1960 yılından 1971 yılı
na kadar 11 yıl İlçemiz 
Tekel’inde memur olarak 
çalışmış, bu görevinden 
Erdek Tekel Müdürlüğü 
görevine getirilmiştir. 8 yıl 
dır. Erdek'teki görevini sür 
tönn Başaran evlidir. 

sında çıkan yazılarını oku 
duk. Zaten çeşitli yerlere 
borcumuz var. Birde çalış 
tırdığımız toplayıcıların üc 
rollerini ödemek zorunda 
yız. Bu nedenle ürünümü

Yağışlar Ürünün Toplanmasını Geciktiriyor
KOOPERATİF 900 TON. ZEYTİN ALDI

72 nolu Marmara Bir 
lik Zeytin Kooperatifi kam 
panya boyunca üreticiden 
900 ton zeytin satın aldı.

Havaların devamlı ya
ğışlı gitmesi nedeniyle a- 
lımların az olduğunu söy
leyen Kooperatif Müdürü

Bir Baskı Zeytin 1300 rTL
Yağhaneler Tam Kapasite ile
Çalışmaya Başladı

Zeytinlerin olgunlaş
ması üzerine yağhaneler 
tam kapasite ile çalışma
ğa başladılar.

İlçemizde bulunan ve 
bu sezon kapılarını üretici 
lere açan yağ fabrikaları 
bir baskılık zeytini 1300 
liraya sıkmaktadırlar.

öte yandan Küçük 
Kumla'da bulunan zeytin 
yağ fabrikalarında zeytinin 
baskısı 1000 liradan yapıl 
maktadır.

Bir baskı, 300 veya 
350 kilogram zeytin ile 
yapılmakta ve ortalama 
60 kilogram yağ elde edil 
mektedlr.

Mehmet Akman (Hoca)
Gemliklilerin yıkın, 

den tanıdığı ve sevdiği 
Mehmet Aknen (Hoca) 
öldü.

İlçemizde uzun yıllar 

zü hemen paraya çevirmek 
zorundayız Para sıkıntısı 
çekmemiş olsak zeytinleri
mizi kooperatife verir ve 
yaklaşık kilo başında 15- 
20 lira kazancımız olurdu.’'

İbrahim Okay, şöyle ko
nuştu :

”—Kooperatifimiz kam 
panyanın açıldığından 8 
Aralık 1980 gününe kadar 

^ortaklarından toplam 900 
ton zeytin satın alın 
mıştır. Bu oran havaların

Zeytinyağı Fabrikaları tam kapasite ile çalışmağa 
başladı. 1 baskı zetin Gemlik'te 1300 Tl. Kumla’da 
1000 Tl. alınıyor*

ilkokul öğretmenliği ve 
Şehit Cemal İlkokulu Mü 
diirlügU yapmış olan Meh 
met Akman, geçirdiği bir 
rabattıalık ile emekli ol-

İlçemize yağan son ya
ğışlardan sonra birçok çu
kur mahalleler ile zeytin 
hali çevresini su bastı.

Hamidiye Mahallesi 
Krom Sokak, yağmurlardan 
sonra tamamen sular altın
da kalmış ve birçok ev i-

devamlı yağışlı gitmesine 
denlyle yeterli değildir. 
Ancak, pazar gönü topla
nan zeytinlerin kooperati
fimize getirilmesi ile 150 
tonun üstünde bir alımda 
bulunulmuştur. Bugüne ka 
dar aldığımız ürünün orta

öldü
muş ve görevinden ayrıl
mıştı.
Ani olarak evinde ölen 
Mehmet Akman, Cuma 
günü toprağa verilmiştir.

le mağazanın alt katlarını 
yağmur suları basmıştır.

İlçemizdeki kanalizas
yonların yıllardan beri işle
mez durumda olması ve 
boruların kumlarla delme
siyle sık sık taşkınlıklar 
meydana gelmekledir.

lama kilogram fiatı 117.50 
TL. dır. Ve üreticiye öde
necek toplam para İse 104 
milyon 120 liradır/’ dedi.

24 merkesde sürdürö 
len atımların önümüzdeki 
günlerde hızlanması bekle 
niyor.

1980 Yılında En 
Yüksek Üretim 
Artışı Zeytin’den 
Bekleniyor

Ankara (Basın Yayın) 
1980 yılında en yüksek 
üretim artışının zeytinden 
beklendiği, buğday üreti
minin düşüş göstereceği 
ve şeker pancarı üretimi
nin ise aynı kalmasının 
tahmin edildiği belirlenmiş 
tir.

TÜSlAD’ın yayınladı
ğı "1980 kasım ayında E 
konomik duruma genel ba 
kış ve temel sorunlar ko
nulu raporda yer alan ra
kamlara göre, 1979 yılın
da 410 bin ton olarak 
gerçekleşen zeytin üretimi 
nin 1980 yılı sonuna ka
dar 1 milyon 500 bin ton 
olaczğı saptanmıştır. Zey
tinyağı üretimindeki artış- 
da 105 bin ton olarak ifa 
de edilmiştir.

Yine 1979 yılında 17 
milyon 500 bin tan örsti 
len buğdayın İse bu yıl 
100 bin tonluk bir düşüş 
le 17 milyon 400 bin ton 
dalayiarmda garçsMuçme- 
sinin beklendiği kaydadl 
m iş:ir. Şekerpancarı üreti 
minin geçen yıl ki düzey 
da kalacağı ve 8 bin 800 
ton üretileceği raporda yer 
almıştır.

Son yağışlardan ara
ra Krom sokakta ki yağmur 
sulannı kanalizasyona ver
mek istryen kişilerin boru
ları kırması nedeniyle hal 
ve çevresi tamamen sular 
altında kaldı.

Belediye Başkanı Camey.
konuyla İlgili olarak şöy 
le konuştu :

” — Krom sokak teki 
kanalizasyon boruisnnın 
tımımiR dolması ve birik 
mlş suların menfezlere a- 
kıtılması, hal çevresinde 
tepmelere neden olmuştur. 
Zeytin hali, 72 nolu Zeytin 
Kooperatifi depoları ve çev
redeki işyerleri sular altın 

da kalmıştır. Suların çe
kilmesi işlemine Belediye 
miza alt İtfaiye, vidsnjör 
vs Azot Seneyi Tesisleri 
nin srszözû İle devamlı 

çalışılmsktsd-r Suların çekil 
meşinden sonra kaldırımcıları 

getirkerek sokağın ens- 
rımıne başlanacak ve kot 
yükseltilecektir. ’’

ALIMLAH SOKAKTA OLDU

Zeytin halinin sular 
altında kalması nedeniyle 
hale giriş ve çıkış tamama* 
kesilmiş, ürünlerini satma 
ğa getiren üreticiler aaytm- 
lerini sokak aralarında pa
zar lam ışlardız.

Belediyecin
Tahmisi
Bütçesi
44 Milyon

ilçemiz Be'edryealn'm 
1981 yılının tohmtari bût 
cesi 44 mtayra Hru dMu 
ğu öğrenildi

Belediye Başkam Şa 
haberde Camay. betçe 
çshşmatarmm Meclisçe 
sürdürüldüğünü ve kas 
bir ramanda bhtaBıı attad 
süyMdL Belediye Başkam 
çöyte konuştu:

"-1M1 yık bdtçeri 
nin kesin olmayan sonu 
cu 44 milyon İkadır. Bu 
gsDr ile belediye gerekl 
hizmoti getiremez. Be ndi 
yaler yasasının biran ön 
ca çıkması Ra rahata ka 
vuşasağı ve gelirlerimizi 
ernwaaa>ıa'* dedL
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KÖLEMDEN
* - ----------- —

ORHAN EYÖBOĞLU
Yılmaz AKKILIÇ

ESNAF TÜRKÜLERİ
28/29 Kasım gecesi Orhan Eyüboğlu’nu yitirdik.
Ben. O‘nu yeterince tanıyanlar arasında sayılamam 

elbette, ilişkilerimiz, kısa süreli ve her zaman bir «siya
sal görev anlayışı» ile 'sınırlı olmuştur. Kaldı ki, CHP 
nin en büyük gücüne eriştiği bir dönemde Genel Sek
reterliğini yapmış bir kişinin portresini çizmeye kalkış
mak, benim boyutlarımı aşar.
' Ama politikanın «çamur, çlrkef, batak» diye nitelen

dirildiği bir ortamda. Oryan Eyüboğlu, özellikle parti içi 
didişmeleri «çamur, çlrkef ve batak» düzeyine indirge
meye karşıt bir «siyasal görev anlayışına sahip kişiy
di. Hiç değilse, bu yönleriyle tanıma fırsatını buldum 
O’nu...

Ender bulunur çevrenizde bu gibileri...
Böylesi kişilerle ayni görüşte, ayni düşünce doğrul

tusunda olmayabilirsiniz. Siyasal yaklaşımlarını veya için
de yer aldıkları «hizip» i beğenmeyebilirsiniz. Ama bir- 
şey vardır ki onu yadsıyamazsınız, güven vericidirler 
böylesi kişiler.. Beklemediğiniz, ummadığınız bir sırada, 
sizi sürfenizden vurmayacaklarından emin olabilirsiniz.

Bana kalırsa, böyle bir kişiliğe sahipti Orhan Eyüb
oğlu...

1976 Ekim ayı başında «CHP Bursa İl Kongresi» ni ka
zanarak yönetime gelen ekibin, görevden alınması-tas- 
fîye edilmesi doğrultusunda çeşitli telkinlerde bulunul
muştur O’na. Parlamenter düzeyine ulaşabilmiş bir ta
kım kişiler. Ona. özellikle o ekibin başında bulunan kişi 
olairak benim, «partiyi yer altına götürdüğüm» suçlama
sıyla baş vurabilmişlerdir. Öylelikle, siyasal gelecekleri
ni güvence altına alabileceklerini ummuşlardır.

Sonradan anlatıldığına göre, Orhan Eyüboğlu hep 
I dinlemiştir. Kös dinlememiştir de, endişesiyle dinlemiş- 
I tir kuşkusuz.. 1976 Kongresi’nin başarılı ekibinden ve 
• özellikle benden «yeterince uzak» durmaya bir süre özen 
I göstermiştir. Arada, bir belli «mesafe» bırakmaya dikkat 

etmiştir.
Ama sanınm O, karalayıcılar gibi bir özel kişisel he

sap peşinde olmadığından, tek düşüncesi «toplumun di
namiğine uyumlu bir CHP'yi yönetebilmek» olduğundan, 
parlamenter de olsalar, onlara uyacağına gerçekleri a- 
raştrmcyı yeğlemiştir.

23. Kurultay'da, Bursa delegasyonunun karşısında 
yer almasına rağmen.

Siyasal görevle ilgili ilk önemli ilişkimiz, 30 Mart 
1977 Çarşamba günü olmuştur. 2 Nisan’da yapılacak 
«açık hava toplantısı» nın hazırlıklarını yerinde denetle
mek. a arada çizilen karanlık tablonun gerçek olup ol
madığını araştırmak ve ona göre önlemlerini almak ama
cıyla gelmişti Bursa’ya»

«Anlatılanlar» m etkisinde, gergin, haşin ve umur
samazdı. Ama uzun bir devlet deneyiminden geçmiş bu
lunmanın O’na kazandırdığı, kişisel olmaktan .çok uzak 
bir «maddi» yaklaşım üslûbuna sahipti. Karşıtken bile 
yansızdı.. «Sezar'm hakkını Sezar’a veren» tiplerdendi.»

O gün. Manolya Düğün Salonu'nda yapılan toplantı
da gördü ki, «partiyi yer altına götürdüğü» savlanan ekip, 
tümüyle tersini gerçekleştirme yolunda bulunmaktadır. 
Yani yıllardır kış uykusuna yatan, bir türlü oğulcuk vere
memiş bîr tohum gibi toprağın altında sinen CHP'nin, 
o büyük gücünü yer yüzüne çıkarabilirle, öz dinamiğine 
kavuşturabilme savaşımını vermektedir».

Çak iyi anlamıştı bunu, sanırım.
«Bana miting alanını göster!» dedi. Birlikte çıktık. 

Aslında, yalnız kalmak istiyordu belki de... Cumhuriyet 
Alanı'na gittik. Elimi tuttu. Yorgun, ama mutlu ve gü
venli bir görünümü vardı artık.

«Bildiğin gibi yap, dedi. Biliyorum başaracaksın.»
Tek kişiyle konuşur gibi davranıyordu; ama bir «ekipni 

kastediyordu.
2 Nisan 1977 Cumartesi günü, CHP Genel Başkanı 

Ecevit, Bursa tarihinin şimdiye dek görmediği büyük bir 
kalabalıkla konuşuyordu» Bu benim değil, çok yansız 
gözlemcilerini yargısıdır. Demişlerdir ki. Celal Bayar’ın 
1950 Seçimleri öncesi Bursa’ya gelişinden bu yana, hani 
o «ayakkabısını kaybettiği» mitingten bu yana, böylesine 
bîr kalabalığı toplayamamıştır Cumhuriyet Alanı.» <

O akşam, Eyüboğlu telefonla aradı beni. Neşeli ve 
güvenliydi. «Haberi aldım. Kutlarım!» dedi kısacık.»

Sonra birgün Ankara’ya çağırıldım. Yerel Seçimler 
öncesi... Sıkıntısı vardı, «merkez yoklaması» yapmayı dü
şünüyordu, Israrlıydı da» Gözlüklerini burnunun üstüne 
düşürerek r

«Bak başkan, demişti. Senin Kurultay'da bana karşı 
olduğunu biliyorum. Yarın bir Kurultay daha olsa, yino 
karşımdı olacaksın. Onu da biliyorum. Ama...»

Sonrası çok özel bir görüşmedir. Açıklanma zamanı 
değil henüz.» Ancak merak edenler için söyliyeyjm, 
«partiyi yer altına götürdüğüm» savıyla suçlandığımı o 
gün anlattı bana. Gülerekten...

1977 Ekim ayı içinde bir kez daha gelmişti. Bursa’ya 
II Yönetim Kurulu'nun tümüyle yönetsel nitelikteki bir ka
rarın* geri aklifmak istiyordu.

«Bakın demişti. Ben İlk kez böyle ricada bulunmak 
için bir ile geliyorum. Size olan güvenimi anlayın» Ama 
Meclis Başkanı'm seçtirmek zorundayım ben..»

Anlıyorsunuz değil mi sevgili okurlar, demokrasimizi 
nasıl elbiriiğiyfe kundakladığımızı?» Kişisel hesaplarımı
zı, öfkenin geleceğini ipotek altında alma bahasına, ön 
atanda tuttuğumuzu?.,

D S. 4 te

Saatçi Türküsü
Altın kösteğim şak şak 
Darıldınsa barışak 
Aramızda deniz var 
Mektup İle konuşak

Tokad'ın yazıları 
Donattım kuzuları 
Mevlâm anlıma yazdın 
Bu çirkin yazıları 

Kamam ucu mercana 
Neren ağrıyor cana 
O ağrıyan yerine 
Dünya malı harcana

Ak koyun kuzusuna
Can kaynar bacısına
Ne dlybrek ağlayım
Alnımln yazısına

İraftaki sinirler 
Ellemeden iniler 

a Gurbetteki yârımın
Kulakları çınılar

Hamamcı Türküsü
— Hey hamamcı bu hamama 

Güzellerden kim'gelir
— Ne bileyim beyefendi 

Günde yüz bin can gelir 
Hadi leyli leyli leylâm da gel gel 
Gel yavaş yavaş, köşeyi dolaş 
Küçücük saraç, yanıma yanaş 
Amman ammen arnman ey ey 
İnsafsız yâr, hayırsız yar, arsız yâr 
Allan da gel’gel sallan da gel 
Al hançeri sok kalbime 
Gör içerde neler var 
Allan da gel, pullan da gel 
Plterlç, Köleriç, Nörgah hep yansın 
Allan da gel gel, pullanda gel 
Kaynanandan yalan dolan uydur da gel 
Allan da gel gel, sallan da gel

Nalbandım
| Nalbandım, hele hele Nalbandım 

Nalbandım, saramadım aldandım 
Nalbandım, cahil idim aldandım 

Kalenin altı düzdür 
Nalbanda mektup yazdır 

Nalbandım, hele hele Nalbandım' 
Nalbandım, saramadım aldandım 
Nalbandım cahil idim aldandım 

Kaleden indim düze 
Su bağladım neegizi

Nalbandım, hele hele Nalbandım 
Nalbandırp, saramadım aldandım 
Nalbandım, cahil idim aldandım

Arabamın âtları
I

İstanbul Derleyen
S. Yaver Ataman

Arabamın atları deh deh deh amaa da
Boyalı kanatları deh deh aman da
Aslan Mamud’um gel
Arabamın ispiti deh deh deh aman da
Dolaşalım Kepsl'ti gel gel
Aman da aslan Mahmud’um gel

AZÎM TİCARET 
. I

Minibüs Garajı Hutman Pasajındaki
Teni Şubesiyle Hizmetinize 

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

Yeni Hizmete Giren Mavnalarımızla
Cam Üzerine İşleme ve Motifler Yapımı 

Ayna imalâtı
Azim Ticaret
Merkez : İstiklâl Cad. Tlf : 1305
Şube : Minibüs Garajı içi Mutman Pasajı Tlf : 1169 Gemlik

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 120 it’ 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 60 TL
Kayıp İlânları 250 TL
Teşekkür ve Doğum llanlarıjcm. 30 İL
Kongre İlânları 750 TL
Koop. Kongre İlanları 750 TL
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 150 TL
Yıllık 300 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

ERSAN
ZEYTİN YAĞI FABRİKASI 

Bu Yılda Hizmetinize Devam Etmektedir 
Hak Usulü Zeytin Sıkılır, Evlere Ücretsiz Şehir İçi Servis Yapılır 
Ihça Yolu No. 91 Tlf : 1447 GemliK
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GÜMEYSAN
Termosifon İmalat ve inşaat Malzemeleri 

Toptan Satış ve Pazarlama
Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan em

peryalist ülkeler; günümüzdeki tutumlarıy
la da Dünya yı paylaşma eylemi İçindeler, 
îlkin Sovyetler Birllğl'nln Afganistan'ı ala
rak, büyük denizlere inme yolunu açması; 
sonra da İran-lrak Savaşlarının başlatıl
ması. Bunun ardından, Ürdün'le, Suriye- 
nin sınırlarında yığınak yapmaları. Tüm bu 
sıcak günler hazırlıkları içinde, Polonya'nın 
gündeme gelmesi Giderek, Ortadoğu’daki 
sıcak günlere bir yenisinin eklenmesi; Tür
kiye ile İsrail arasındaki gerginliğe yol aça
bilecek siyasal ortam.

Ortadoğu’da, İran-lrak Savaşı, bu ül
kenin canları istediğinden mi başlatıldı? Bir 
kundaklayan yok muydu? Burada karşımı
za emperyalizm olgusu çıkar. Siyasal-eko- 
nomik sorunlar, güçlü uluslan dünyanın 
saptanan yerlerinde savaş çıkartmaya yö
neltir. Amerika’nın Ortadoğu’da İsrail! hiçle- 
mesi olasıssa, Sovyetler Birliği için de, Su
riye’nin yer alması zorunludur. Her iki ül
ke de Ortadoğudaki ateşe benzin dökerek 
yaklaşıyorlar. Ortadoğu’daki savaş sürdük
çe, emperyalist ülkeler silâh satma alanı 
bulacaklar, dahası Ortadoğuyu, askersel si
yasal açıdan ellerinde tutacaklar. Neden el
lerinde tutacaklar? Birincisi sıtratejik bir 
bölge olması, İkincisi akaryakıt deposu ol
ması.

Emperyalist uluslar, önce kendi aşları
nı tüketmezler. Ellerinde bulundurdukları ül
kelerin, zenginliklerinin çeşitli oyunlarla ken 
dilerine akıtılmasını sağlarlar. Bu akışın hı
zı kesilmeye başlayınca ki -uzun bir süre
ci gerektirir- kendi kaynaklarına dönmüş 
olurlar. Böyfece, sözde dost geçindikleri ül
kelere ellerinde olmayanları satarak, sömü
rü çarklarını, çıkartan doğrultusunda kulla
nırlar. Bir de içerdeki emperyalizm yanlı
sıyla birfeşince, iş daha da tatlılaşır. İçer
deki sömürgen -anapara sömürgen ülkeler
le tatlı alış-verişlerde kuşkusuz çıkannı ön
görecektir. Daha çok sömürerek, daha 
lüks yaşam olanaklarına ulaşmayı amaçla
yacaktır. Tıpkı sömürgen ülkeler gibi. Lüks 
yaşam içinde, çıkarlarını gözleyecek; ara
da bir bazı yardımlar da yapacaktır.

Ortadoğu'daki halk, emperyalizmin baş
lattığı savaşın acılan içinde kıvranırken; bü
yük patronlann silâh pazan olduğunun bi
lincinde midir? Sömürü çarkının içinde ol
duğunun farkında mıdır? Bu sorulan evet-

lemek de zorca. Ortadoğu ülkeleri olan Irak- 
İran-Surlye’yl gelişmiş ülkeler arasına ka
tabilir miyiz? Petrolleri bol olabilir. Petrol 
gelirlerinden kasalarına para da girebilir. 
Bu yeterli midir? Petrol gelirlerinin halk için 
harcanmadığı sürece hayır. Petrol teknolo
jisi gelişmiş gözüyle bakılsa da; petrolü 
içine alan tüm teknolojik gelişmelerin için
de yine emperyalist bir ulus ya da uluslar 
olacaktır. Dünya Ağaları, ülkeleri parselle
miş dürümdalar. Bu girişimlerini, ileri boyut
lara vardırarak rahatlamayı yeğliyorlar.
\ Dünya'nın başına 1. Dünya Savaşı’nı çı
karanlar; bu savaşın içine OsmanlI Devle- 
ti'ni de çektiler. Savaşın özünde emperyalist 
olgu yatıyordu. 1914’lerin büyük ulusları (!) 
önemli olan su yollarını ellerine geçirmek 
istiyorlardı. Böylece ilk saldırıları da Çanak
kale Boğazı'na yaptılar. Çanakkale'den ge
çerek, Karadeniz Boğazı’na egemen olmak; 
Anadolu’yu ele geçirmek. Önemli bölge olan 
Anadolu, Boğazlar ele geçince, Ortadoğu'yu 
da iyice elde edeceklerdi. Şu yoktu he
saplarında. Türk Halkı Emperyalizme bo
yun eğecek miydi? Türk- Halkı’na önderlik 
edecekler yok muydu? Sonunda, varmak 
istedikleri yere vardılar. Anadolu'yu, İstan
bul Hükümeti'nin yandaşlarının yardımlarıy
la ele geçirdiler. Bugün Ortadoğu ülkeleri, 
savaşı destekleyenler için önemli bir pazar
sa, Anadolu'da o günler, de aynı konum
daydı. Anadolu’yu ele geçirenler, Türk hal- 
kı’nın, direncinin olamayacağı hesabı için
deydiler. Nereden bileceklerdi; patlamaya 
hazır gücü patlatacak bir Mustafa Kemal’in 
çıkacağını.

Türk Halkını iyi tanıyan Mustafa Ke
mal'in yapısına, aykırıydı emperyalizm. Halk 
adamı, halkıyla kaynaşmayı iyi bilen, hal
kım iyi tanıyan Mustafa Kemal’in kafasın
da, Vatanı emperyalistlerden kurtarmak ya
tıyordu. Tüm Dünya'ya kafa tutarcasına 
başlattığı Büyük Kavga’da yengi kazanarak; 
düşmanla dost olmayı da bildi. Yeni kuru
tan Türkiye Cumhuriyeti; kısa zamanda yurt 
kalkınmasında, Dünya Sulhu'nda önemli bo 
yutlar kazandı. 1920 yılında yapılan «Halk
çılık Programlımda şöyle deniyordu :

«Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek 
amacı, halkı emperyalizmin kapitalizmin zor
balığından ve zulmünden kurtarmaktır. An
cak bu surette halkın kendi yönetim ve ege
menliğinin sahibi olabileceği kanısındayız.»

İMALATIMIZ OLAN TERMOSİFONLARI 1980 YIL 
SONUNA KADAR TOPTAN FİATINA % 10 TENZİLATLA 

PAREKENDE SATIŞLARA BAŞLAMIŞTIR

Std. Galveniz Termosifon Döküm Sobalı 4500 Tl-
« « « Saç < 4300 TL
« Boyalı « Döküm « 4250 TL
« « « Saç « 4000 Tl-
« Gömlekli Galveniz Termosifon Saç Sobalı 5600 Tl-
« « « < Döküm « 5900 Tl

Not: Termosifonlarımız (2) Yıl Garantilidir
% 5 İŞLETME VERGİSİ ALICIYA AİTTİR

SATIŞ MAĞAZASI
Balıkpazan Mah. Alemdar Cad.

No 8 Tlf. 2132 Gemlik

FABRİKA
Hisar Mah, Terme Otel

Arkası No 1O Tlf. 2826

er-bîr san

Kaloriferli Apartman Sahiplerinin Dikkatine

1981 Yılı Takvimi
Bastıracakların

TYSEN, KORTİNG, UNITERM VE AĞIR
YAĞ TİPİ YAKIT BRÜLÖRLERİN TAMİRİ

SEZON BAKİMİ VE AYRICA SU POMPALARI
HER MARKA ÇAMAŞIR MAKİNA5I TAMİRİ GARANTİLİ YAPILIR

HER TÜRLÜ MOTOR BOBİNAJI SARILIR

Tlf : 2932 - 1 291 den
Eski Karakol Karşısı Nizam Pasajı No. 7/3 Gemlik

DİKKATİME !.
Dasımevimize 35 Çeşit 

1981 Yılı Takvim Örnekleri Gelmiştir, 
istekliler Çeşitlerimizi Görebilirler.

Tel: 17 97 
KÖRFEZ Basımevi GENLİK

SATILIK 
LÜKS DAİRELER 

ESENTUR İNŞAAT TA 
Kamuran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA KAVUŞMAK 
' İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ 

DEMİRSUBAH MAH. BEPO CABMSİNM ÇİFT CEPHELİ 
95 M2 LÜKS BAİRILER

Müracaat * 
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik
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Dizgi ve Baskı Körfaz Basımavl 1

GOKER TİCARET
ŞİMDİ YEPYENİ BİR MAĞAZA

Hoover Çamaşır Makinaları - Buzdolapları 
Elektrik Süpürgeleri - Elektrikli Sobalar

OCAK GAZ BAŞBAYİLİĞI - FIRINLI OCAKLAR
: TÜPLER - ELEKTRİKLİ OCAKLAR VE SOBALAR

Kovalı ve Tuğlalı Sobalar - Emaye Boru Çeşitleri
MUTFAK ÇEŞİTLERİ - DÜDÜKLÜ TENCERELER

ALlMİNYUM VE EMAYE KAPLAR - BARDAK VE 
SÜRAHİ ÇEŞİTLERİ

Yeni Mağazamızda Buluşalım
EŞREF ve NURİ GÖKER
Balıkpazarı 2 NoluCad. Tlf : 1 637 GEMLİK

Bir İçimlik Tad /

SALI «ÜNLERİ AKMAMI RIFAT USTA’NIN 
SEPET PATATES

CUMA GÜNLERİ AKŞAMI 
GAİZANTEP’Lİ KADİR USTA’NIN 

ÇİĞ KÖFTESİ

AYRICA 
RIFAT USTA’NIN 

MİDYE DOLMA - MİDYE TAVA VE 
HER ÇEJİT SOĞUK MEZESİ VERİLİR.

BİRACILAR BULULALIM
KÖRFEZ BİRA SALONU

ter
TDLBTtL VE KONFEKSİYON SANAYİİ

Giyim Merkezi
FABRİKADAN HALKA SATIHLARLA 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR.

Bay-Bayan va Çocuk Giysileri İle 
Kadifenin Tüm Çeşidi

Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır
Maklnası, Fırınlı Ocak Çeşitleri

Sazhan* Cad. ( Aygaz Bayii Yanı ) Ne. 25 GEMLİK 
Merkez : İSTANBUL

DEVREN SATILIK
ÇIDA MARKET

Ve Orhan Eyüboğlu'nun böylesine bir kargaşanın sı
kıntısını yaşamakta olduğunu...

O gece, İl Yönetim Kurulu'ndan iki arkadaş ve ben, 
birlikte yemek yedik O'nunla. Söyledikleri, bugün bile 
çınlıyor kulaklarımda :

«Bakın CHP gücünün en üst noktasındadır. Bir da
ha 213 sayısını kolay tutturamayız. Ona göre davran
mak zorundayız.»

Bu sözleriyle «ne demek istediği» ni anlatmak ayrı 
bir konu. Ama son derece gerçekçiydi. İktidarın, 11 Ara
lık Yerel Seçimleri ile belirleneceğinin bilincindeydi. Özel
likle Bursa Belediyesi seçimine, bir «genel seçim» ha
vasında gidilmesini istemekteydi.

. Ve 11 Aralık Seçimleri ertesinde gönderdiği «kutla
ma mesajı»nı, tatlı ama burukça bir anı olarak saklıyo
rum şimdi. - '

Orhan Eyüboğlu’nun yeterliğini veya yetkinliğini an
latmak bana düşmez kuşkusuz. Ama ben, O’nun politi
kaya nasıl yaklaştığını belirleyen bir takım olayları ya
şamış kişiyim. Aramızda CHP’li olmaktan öte bir- bağ 
bulunmadığı için de, en objektif kalabileceklerden biri
yim.

Örneğin, O’nun partizanca tutumlara, bitmez tüken
mez istemlere nasıl da boyun eğmekle eğmemek arasın
da bocalayışına, bu dejenere akımından ne ölçüde bık
kın ve yakınmacı oluşuna da tanık olmuşluğum var... O 
dönemde, öylesine olağanlaşmıştı ki sürekli «birşeyler» 
isteyen insanlarla karşılaşmak..

Oysa 0«umur-u devlet» görmüş kişiydi. Önüne ge
çilemez bir «politik çıkar arayışı» dalgasının karşısında 
ezilmekteydi sanırım. Karşı koyamamanın acısını içine 
sindirmeye çabalamaktaydı...

Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı olduğu dönem
de, Bursa ilinin sorunlarıyla ilgili bir siyasal birifing ver
mek üzere ziyaretine gitmiştim. Hükümet içinde oluş-

turulan «İç Güvenlik Koordinasyon Kurulu» başkanıydı. 
Geneldeki dertlerin dışında, belki de ilk kez, kendisinden 
«özel istemleri» olmayan biriyle karşılaşmıştı. «Allah Al
lah!» diye dudak bükmüştü. Anlamazlık içinde..

Orhan Eyüboğlu'nu ilk kez 1960 yılının son günle
rinde tanımıştım. O ayrı konu.. Son kez de 1979'un ilk 
günlerinde gördüm. Ankara'da, Sakarya Cadde’sine dö
nemin Çalışma Bakanı ile birlikte gezerlerken...

«Ne yaptığımı» sordu. «CHP’den ihraç edildim» ya
nıtını verdim. Bahir Ersoy, her zamanki patavatsızlığı ile, 
«Yaa, bizimle birlikte olmaz mısın?..» gibilerden birşey- 
ler söylemeye kalkışınca, paylamıştı O’nu..

Sonra da acı acı gözlerimi niçine bakmakla yetin
mişti..

Şimdi kimi okurlarım, çok kişisel anılar olduğunu 
söyliyeceklerdir anlattıklarımın. O görüşte değilimi... Ör
neğin Bahir Ersoy’dan bir sendikal sorunun çözümünde 
yardımcı olmasını istediğimizde -1976 yılında- «Yahu ben 
1946 model sendikacıyım, anlamam o işlerden..» deyişi
nin özel bir yanı olamaz.. Bilinmesi gereklidir bunlann..

Biz, siyaseti Batı Dünyası’nın kötü bir taklitçiliği ola
rak sürdürmekte kararlı, olursak, Orhan Eyüboğlu gibi
lerin politik sıkıntılarını anlamazdan gelmeyi bir yana bı
rakamazsak, daha pek çok «döner döner yine okur» olu
ruz.

Evet, Orhan Eyüboğlu öldü. Yaşamıyor artık..
Dostlar sağolsun!..

İKİ DÜZELTME :
25 Kasım günlü yazının başlığı (TO BE OR NOT TO BEI.J 
olacaktı...
2 Aralık günü yazı içindeki bir tümce yanlış dizilmiş. 
Doğrusu : «MHP’nin kanlı darbe girişimi» olacaktı. Dü
zeltir, özür dilerim. Y.A.

İşler durumda Gazhane Caddesin
de GIDA MARKET satılıktır. mevlit

Müracaat : Ta/. £v faca 2429 gündüz 1797
Gazhana Cad, Ne. 30 GEMLİK Babamız

HALİT ÖZTÜRK’ûn

Sanlık
5 Tonluk BMC Kamyon 

105 HP Dizel, Motor Sıfır

Müracaat Tlf : 2132 Gemlik

SATILIK İŞYERİ
Rlfat Minare Çiftliği arkası Hapisha

ne ksrınında zemin katı dükkan veya 
etefye olmaya müsait birinci kat kaba* 
s- bitmiş ÎOO m2 İşyeri satılıktır.

latlMI Cad, 39/A Tlf t 1758 dan HHtayln Durmuş

ölümünün birinci yılına rasthyan 
12-12.1980 günü Cuma (namazından 
sonra Çarşı Camiinde mevlit okutula
caktır. Eş, dost ve din kardeşlerimiz 
davetlidir.

İbrahim Oztürk

GEMLİK KÖRFEZ’I OKUYUNUZ

OKUTUNUZ ABONE OLUNUZ
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«ar Köy Yollarını Kapım Kaçak Çaylar
SOM YAĞIŞLAR MADDİ İnsan Sağlığını
YARARA YOL AÇYI ™1Ul?e. Düşürüyor
Geçen hafta içinde 

Balkanlardan gelen ve yur 
dumuzu etkisi altına alan 
soğuk hava ile başlıyan 
yağışlar ilçemizde de zara 
ra yol açtı.

Ani olarak bütün ül
keyi saran soğuk hava akı
mı etkisiyle ısı düşül eri 
başlıyan kar yağışları ilçe
mizde başta zeytin ürünü
ne önemli ölçüde zarar 
yetmiştir.

Geçen hafta yağan 
kar nedeniyle Katır! ı Şük
riye Fındıcak Haydariye 
Hayriye, Selimiye Köy 
yollan ulaşıma kapandı. 
YSE ait araçların yaptığı 
ç lışmalar ile köy yollarının 
bir kısmı açıldı.

OKUL TATİL EDİLDİ

Kar ve sağnak halin
de yağan yağışlar ilçemiz 
de geçen hafta yaşamı da 

I etkiledi Bilhassa Hamidi- 

ye mahallesi ve Osmaniye 
Mahallesinin büyük bir bö 
Ifimü sular altında kaldı. 
Kanalizasyonların çalışma
ması nedeniyle evlerin alt 

(arını tamamen sular ba
sarken 11 Eylül ilkokulu 
çevresi adete bir göl hali 
ni aldı. Okula girmenin o 
lanaksızlaşması üzerine İl
çe Kaymakamı okulu bir 
gün tatil etti. Bu arada 
Bursa YSE idaresinden ge 
len bir teknik heyet Osma 
niye ve Hamldiye Mahal-

TÜRK HAVA YOLLARI

“ATATÜRK VE HAVACILIK”

KONULU RESİM YARIŞMASI AÇTI
Ankara (Basın Yayın) 

Türk Hava Yolları Ulu Ön 
der Atatürk’ün 100. do
ğum yılını kutlama komi
tesi, ilk ve orta öğretim 
öğrencileri arasında ’'Ata
türk ve Havacılık" konulu 
bir resim yarışması açılma 
sı kararlaştırılmıştır.

Elektrik Kesilmeleri
Yüzünden

İslerinde incelemelerde bu 
tundular. Yağışlarla büyük 
zararlara uğrayan Hamidi- 
ye ve Osmaniye mahallesi 
halkı durumu Belediye 
Başkanlığına ve -Kayma
kamlığa şikayet etti. Ma
halleli gazetemize de uğ
rayarak şikayetlerini bildir
diler ve ilgililerin duruma

Yarışmaya katılacak 
öğrenciler Atatürk'ün "İs
tikbal Göklerdedir" özde
yişinden yararlanacaklardır.

Tüm ilkokul Ortaokul ' 
ve lise öğrencilerine açık 
olan yarışmaya son katıl
ma tarihi 27 Şubat 1981 
dir

Zeytincilere Ödemeler

biran önce çözüm bulma
sını istediler.

Kar yağışları ile zey
tin ürününün de zarar gör 
düğü bildirilirken soğuk
lar ile ürünün olgunlaşma 
sim geciktirdiği bildirildi. 
İlgililer bazı yörelerde ü- 
ründe % 40 zarar- mey
dana geldiğini söylediler.

ödüllendirmede dere
ceye giren her grubun bi 
rincilerl, Temmuz ayının 
ilk haftasında, THYtarafın 
dan Atatürk'ün Selanik'te
ki evini ziyarete götürüle
cek ve bir hafta süreyle a 
ğırlanacaktır.

Ankara (Besın-Yayın) 
Yerli Çayın bulunmadığı 
sıralarda özellikle Güney 
ve Güneydoğu İllerindeki 
loşu bin liraya kadar satı
lan kaçak çayların, İnsan 
sağlığı üzerinde olumsuz 
etki yapacak şekilde, ya 
sentetik boya, ya da hay

Grup İkincileri THY ta 
rafından Atatürk’ün Ana- 
doluya ayak bastığı Sam
sun'a ve Ankara'ya götü
rüleceklerdir. Grup üçüncü 
leri İse, Atatürk’ün kurdu 
ğu başkent Ankara’ya gö
türüleceklerdir.

van kan'an ile ronklendi- 
rildiği belirtilmiştir.

Çay üretiminde uzman 
bir yetkili, bu konuda şun 
lan söylemiştir:

"Soğuk su dolu bar

dağa bir kaşık kaçak çay 
koyalım ve 5-10 dakika 
bekliyelim Göreceğiz ki, 

bardaktaki su, tavşan ka
nı rengini alacaktır. Bu 

kaçak çaya karıştırılmış 
hayvan kanı yada sentetik 

boyadır. Bu deneyi yerli 

çay üzerinde yaptığımızda 
ortaya bal rengi çıkacak 

ve bu çayın tabii rengidir.

Tıbbi araştırmalar sonu

cu kaçak çayın insan sağ 
lığı üzerinde olumsuı etki 

leri olduğu, tümör oloşu- 

mundan kansere kadar teh 

likell hastalıklara yol aç

tığı ifade edilerek şu bil

giler verilmektedir j

— Kaçak çayın sağ

lık üzerindeki etkileri.

Türkiye'de Her 

100 Kişiden 

87’ai Çürük

Diş Taşıyor

Türkiye1 de her 100 
kişiden 87' sinin çürük 

diş taşıdığı, diş protezinde 

eşitlere karşı en iyi koruy

ucu metalin 18 ayar altın 

madeni oluduğu bildiril
miştir.

Türkiye’ do diş çürük 

’ lüğü ve bofrımaızlığı genel 
aranı şeyledir; çocuklarda 

yüzde 78, yaşlılar ise yüz

de 88, Alkol ve uyuşturu

cu madenler diş ve ağız 

toğıi ğm büyük ölçüde et

Azot Sanayiinde 
Günlük Üretim kaybı 
20 milyon lira

Programsız elektrik 
kesintileri nedeniyle Gem
lik Azot Sanayii tesisleri
nin devreden çıktığı ve 
günde 20 milyon liradan 
fazla üretim kaybına uğra 
dığı açıklandı.

İl Koordinasyon Kuru 
lu toplantısında bir konuş 
ma yapan Azot Sanayii 
Fabrikası Tesisleri Müdürü 
Mustafa Nuri Arkun, son 
bir haftadır meydana ge
len düzensiz kesintilerin 
makinelerde hasara yol aç 
tığını ve üretim yapılma
dığını bildirdi. Günde 
1000 ton gübre üretilen 
tesislerde elektrik kesinti
lerinin giderilmesi için TEK 
le yapılan temaslardan bir 
sonuç alamadıklarını kay
deden Mustafa Nuri Ar
kun bu konuda önlem •- 
lınmasmı İstedi.

Dugün Başlıyor
Marmara Zeytin Ta 

nm Satış Kooperatifleri 
Birliği Genel Müdürü 
Hikmet Akalın, zeytin 
kampanyasının ilk bir 
aylık süresinde zeytinle 
ri satın alınan üreticile 
ra paralarının bugünden 
itibaren ödenmeye başla 
nacağını açıklandı.

Zeylin üreticisine 
yaklaşık 1,5 milyar Hra 
borçları olduğunu belir 
ten Akalın, temin edilen 
1 milyar liranın bu gün 
den itibaren üreticilere 
dağıtılmasına başlanaca
ğını belirterek şöyle de
di:

"Zeytin üreticisine 
dağıtılacak olan 1 milyar 
liranın hemen ardından 
kalan borçlarımızı da ö- 
demeye başlayacağız. Bu 

arada, üreticinin Koopera 
lifler Birliğine olan 400 

milyon lira tutarındaki 
borçlarını kesmeden öde 
ma yapacağız. Daha son 
râda geçen yıllarda ver
miş olduğumuz krediler 
geri alınma işlemine baş 
layacağız.’’

ROMANYA’YA GİDECEK

Marmara Zeytin Ta 
nm-Sattş Kooperatifi Bir 
liğl Genel Müdürü Hik
met Akalın Romanya'ya 
yapılması planlanan 5 bin

Armutlu Dir Hattadır Karanlıkla
Geçen hafta kar ve 

yağmur ile başlıyan fırtına 
Armutlu bucağında da za
rarlara yol açtı.

Armutlu bucağına e- 
loktrlk götüren yüksek ge
rilim direklerinden 18 e 
yakını devrildi. Bu neden 
le bir haftadır Bueak’ta e 

tonluk zeytin ihracatı
nın gerçekleşebilmesi için 
önümüzdeki günlerde Ro 
manya'ya gideceğini açık 
ladı. Ankara'da Bakanlık 
ta yaptığı görüşmelerden 
sonra heyetçe Romanya’ 
ya gidilemeyeceğini be
lirten Akalın, Romanya*- 
ya’dan gelen istek üzeri
ne tek başına ihracat an 
taşmasını gerçekleştirmek 
için Romanya’ya gidece
ğini söyledi.

lektrikl&r yanmamakta. Yı
kılan elektrik direklerinin 
yerine geçici olarak ağaç 
direk dikme çalışmalarına 
başlandı.

Armutlu'ya önümüz
deki günlerde ceryan ve
rilebileceği öğrenildi.

— Kaçak çaya renk 

ve koku veren sentetik 
maddeler ve hayvan kan

larının karışımı sonucu vö 

cutta tümör oluşumundan 
kansere dönüşmektedir.

— Sık sık zehirlen

me olayları meydana gelir.

— Böbrekleri tahrip 

eder, bunun sonucu böb

rek yetersizliği ve ölüm

— Karaciğerin kimye
vi dokusunu teşkil eden 

bağ dokuyu tahrip eder. 
Siroza götürür.

— Mide ağalarına, 
mide kanamısi ve mide 

ülserine neden olur.

— Sarsaklarda tahri
bat yaparak bozar.

— Kaçak çay görme 

organlarında bozukluklara 
yol açar, körlüğe kadar 

götürür.
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KÖŞEMDEN ı

ŞAKAYLA KARIŞIK
Yılmaz AKKILIÇ

şiirköş^sı
jp,ren — Düğün Türküleri

Yalcın Doğan, geçenlerde CUMHURİYET’teki bir ya
tısına üniversite antlarından söz ederek başlamıştı. Adı
nı vermek istemediği, bugün de İktisat Fakültesi’nde 
öğretim üyesi olan bir hocası, «üç türlü yalan vardın» 
diye anlatmaya başlarmış konusunu. «Yalan, kuyruklu 
yolan, istatistik.»

Doğrusu pek sevdim bu yaklaşımı.
Şaka bir yana, önceki haftanın gazetelerinde. D'.E 

nin «ulusal gelir» le ilgili istatistikleri yayınlandı. Buna 
göre Marmara Bölgesi» 436 milyar liralık payla. Türki
ye'nin en varlıklı bölgesi...

Bölgemiz» İç Anadolu Bölgesi'nin 2 katı. Akdeniz Böl- | 
gesi'nin 3 katı. Karadeniz Bölgesi’nin 2.5 katı, Ege Böl- ; 
gesi’nin 3 katı ve de Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölge
si'nin 3.5 katı pay almaktaymış «ulusal gelir» den.

Öte yandan, kişi başına düşen yıllık gelir bakımın
dan Bursa’mız. 37 873 lira ile Türkiye’de dördüncü sı
rayı almakta imiş. Kocaeli 74 bin 756 lira ile birinci, İs- i 
tanbul 60 bin 589 Hra ite ikinci, İzmir ise 43 bin 384 lı- ;
ra ite üçüncü sırada bulunmakta imişler...

Bir başka yaklaşımla. Bursa'mızın yıllık «ulusal ge
lir» e katkısı, 38 milyar lira dolaylarında...

Nasıl, beğendiniz mi?...
Şimdi kimileri de kalkıp : «İyi ama, komşumuz Yu

nanistan’ın 1974’de kişi başına düşen yıllık geliri 2061 
dalar, yani bugünün kuruyla, 183 bin 944 lira imiş...» 
diyeceklerdir. Aldırmayın siz onlara...

Ali Osman Sönmez, «24 Ocak Kararlan» nın yanın
da imiş. Basında demeci var, bu konuda. Geçenlerde, 
bir akşam üstü bizim Terzi Yücel'e uğradım. O’na sor
dum «24 Ocak Kararlan» nın neresinde olduğunu.

«Arkasındayım ağabey, dedi. Kovalamaktan imanım | 
gevredi, yetişemedim bir türlü..»

Şakacıdır Terzi Yücel. Durmadım söylediklerinin üs- | 
tünde BeSbellî kızdırmak istiyor benî. «Hadi sen bana bir 
çay ısmarla da, laflıyalım biraz..» dedim.

«Hayhay ağabey!» dedi. Dedi ama, bir gariplik var I 
i üstünde. Sanki Greyder Mustafa’nın bıçağına taktmış

çasına bezgin»
«Hayrola Yücel?» dedim.
«Sorma ağabey, başım dertte...»
«Anlat hele, derdini söylemiyen derman bulamaz...» I 
«Hani şu istatistikler yayınlandı ya..» 
«Hangi istatistikler?»
«Hani Sursa'da, kişi başına düşen yıllık gelirin 37 

bin 873 lira olduğunu açıklayan istatistikler var ya ağa
bey...»

«İyi ama, ne var bunda başını derde sokacak be 
kardeşim? Üstelik kıvanç duymam gerekmez mi?»

Terzi Yücel burnundan soluyarak «Sen gel de, bizim 
faza anlat derdini ağabey» diye homurdandı. «Tutturdu 
Sakıp Bey Amcalara gece gezmesine gideceğiz, diye..» 

«Hangi Sakıp Bey Amca'lar?»
«Şu holdingci Sakıp Bey Amca’iar canım...»
«Bre aman Terzi Yücel!»
«Tastamam bende öyle dedim ağabey. Dedim ama, 

gel gör ki afacana söz dinletmek bir sorun.. Onlar di
yor, Kayserili imişler. Yıllık gelirleri 23 bin 745 lira. Bi
zimkinden az... Etme kızım, onlar Adana'da yerleşmişler, 
iş tutmuşlar diyorum. Iııh!.. Olsun, diyor yumurcak. Ada- 
na'nın yıllık geliri de 32 bin 709 Hra. Bizimkinden yine az.»

«Vah vah vaah!..»
«Hem sonra faz diyor ki, sen yıllardır ortanın solun

dayım, demokratik soldayım dedin durdun. Ama yanlış
mış bu da... Biz, depedüz ortanın üstündeymişiz..»

O da ne demek?»
«Maliye Bakanı'nın konuşmasını izlemiş anlaşılan. 

Orta sınıf kalmadı babacığım diyor, da, başka blrşey de
miyor,..»

«Vah zavallı kardeşim benim!»
«Kızcağız bir bakıma haklı da yani. Hamamcı Ce

mal Amcalarla görüşmiyeceğiz artık, diyor.»
«O niye ki?»
«İlahi ağabey! Diyarbakır'da kişi başına düşen yıllık 

gelir 19 bin 103 lira değil mi? Uçurum var aramızda uçu
rum..»

«Hadi hayırlısı!»
«Kızın bir başka önerisi daha var ağabey. Geçende 

tutturdu, bana bin lira ver, diye. Niye ki o, dedim. Ban
ker Rastgeldi'ye yatıracağım dedi. Yüzde yüz devrini baş
latmışmış Banker Rastgeldi,. Bin lirayı, yirmi yıl vade iie 
yatırırsa, her ay tastamam 4 bin 266 Hra geliri olacak
mış...»

«Olur mu öyle şey canım?»
«Basbayağı olur ağabey.,. Kıza öğretmişler okulda 

faiz hesabını. Bin Hra, İki yıl sonunda 2 bin lira olur di
yor. Dört yıl sonunda 4 bin, altı yıl sonunda 8 bin, sekiz 
yıl sonunda 16 bin... ve böylece sürdür yirminci yıl so-

1 mına değin.. Etti mİ sana 1 milyon 24 bin lira... Böl bunu 
240 aya. Ne çıkar?,.»

«Kafam karıştı Yücel,..»
«Tastamam 4 bin 266 Hra çıkar. Kız doğru söylü- 

■ yor ağabey..»
«Şimdiki çocuklar harika,,.»
«Doğru ağabey,. Ha on liran var mı ailasen?..» 
«Var.»
Terzi Yücel, benim verdiğim on lirayı, boşları alma

ya gelen verdi. Sonra : «Kusura bakma ağabey»
dedi. Ellerini ceplerine soktu. Tersine çevirdi ceplerini ve 
ekledi ardından ; «Yanımda para taşımıyorum da..»

İyf ...... ............................—_

KINA TÜRKÜSÜ
(Gelinin anasının ağzından) 

İstanbul’dan getireyim tası 
Evlerden İşittim sesi 
Kızım olmuş gelinlerin hası 
Ney ney neyleyim aman 
Odun alır kucağına 
Varır elin ocağına 
El oğlunun kucağına 
Ney ney neyleyim aman 
Atladı gitti eşiği 
Sofrada kaldı kaşığı 
Gitti evin yakışığı.
Ney ney neyleyim aman 
Silip süpürdüğün evler 
Gülüp oynadtdığın yerler 
Anan senin her gün ağlar 
Ney ney neyleyim aman 
Tutun atinin başını 
Silin gözünün yaşını 
Çağırın oğlan gardaşını 
Ney ney neyleyim aman 
Kız :
Annem, hamama vardın mı 
Yunduğum yeri gördün mü 
Şimdi kıymetimi bildin mİ 
Ney pey neyleyim aman

Gelin Türküsü
Gelin gelin, allı gelin, has gelin 
Ak elinde ben olayım tas gelin 
Kalbindeki tasaları kes gelin 
Ölmeyince sakın yardan ayrılma

Gelin güzel amma, azıcık bönce 
Gelinin beli yüzükten ince 
Dayanmazlar gelin seni görmeyince 
Ölmeyince sikin yârdan ayrılma

Ay ile gün doğdu ucadan
Şavkı vurdu pencereden, bacadan 
Uykusuz kaldın gelin geçen geceden 
Ölmeyince'sakın yardan ayrılma

Bir kuşum var, uçuyor havada 
Yavruları' yalnız kalmış yuvada 
Yeni gelinler kahve kavurur 
Çıngırdaktı mıngırdaklı tavada

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 120 TL- < 
İcra ve Mahkeme ilânları santimi 60 TL-
Kayıp İlânları 2S0 TL
Teşekkür ve Doğum ilanlarıjcm. 30 TL.
Kongre İlânları 750 TL-
Koop Kongre ilanları 750 TL-
Sürekli özel Hânlar pazarlıkla alınır.

YEMEKLİK SOFRA TUZ

OVA TUZ

6 Aylık 
Yıllık

ABONE
150 TL
300.TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez

Gazetemiz basın ah'âk yasasına uyar

Konserve, Salça, Turşu ve Fırında 
Kullanmak İçin Yıkanmış İnce ve Bulgur 

Tuz - Seielik Zeytinlere Kırma Tuz, 
Kaya Tuzu Satışları Devam Etmektedir.'

H. BASRİ UYSAL
Tlf : 1878
Orhangazi Cad. Bayraktar Patajı — GEMLİK

ERSAN
ZEYTİN YAĞI FABRİKASI

Bu Yılda Hizmetinize Devam Etmektedir
Hak Usulü Zeytin Sıkılır,

Ilıca Yolu No. 91 Tlf : 1 447 Gemlik

Satılık DEVREN SATILIK

GIDA MARKET

105 HP Dizel, Motor Sıfır

İşler durumda Gazhane Caddesin

de GIDA MARKET satılıktır.

Müracaat Tlf : 2132 Gemlik

MUracaat : Tel. Ev gece 2429 gündüz 17*7

Gazhane Ced. Ne. 30 GEMLİK
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Ekonomik dengesizlik ne denil bozuk 
olursa olsun: toplumun belirli kesimi savur* 
genliğim sürdürüyor. Bu kesime, toplum İçin 
de «Mutlu azınlık» diyoruz. Mutlu azınlık 
gösterişli yaşamından cayanvz; azaltamaz 
da. Ncsıi olsa, besleyen keselerine para ak 
tiran; sırtlarına bindikleri bir topluluk var. Bu 
topluluk, yaşamını sürdürmek yoluna, her 
mevsim çalışacaktır. Tarlalarda fabrikalarda 
küçük İş yerlerinde, emek tüketilmiş; emek 
karşılığı alman parayla İnsanca yaşam ola* 
nak dışıymış; duyan - gören var mı? Dahası; 
coğunluk’un tüketimden daha cok üretime 
katkı paylan umurlarında mı mutlu azınlıkın.

Toplumumuzda tuzu kuru olanlar, aşa
ğı bakmıyorlarsa, aşağıdckilerin olumsuz ya
şam koşullanndan etkilenmiyorlarsa, bir 
hastalık vardır : Tekbencilik. Yalnız ken
dini, cıkarlannı düşünen; yaşadığı düzenin 
bozulmuşluğunu görmeyenler, toplumun 
sancılannı umursamazlar. Her akşam, eğ
lence yerlerinde kişi başına ödenen para, 
yoksullara günlerce geçim kaynağı olur. Gel 
sin viskiler-şampanyaiar; donansın masalar. 
Ekonomide açmazlar varmış, olsun. Bun
lardan özveri beklemek de yersiz. Onlar 
için özveri kör kuyudur. Durdukları yerde, 
ne diye toplumun mutluluğu için rahatlarını 
bozsunlar; keyiflerini kaçırsınlar? Özveriyi 
ait katmanlardan beklerler. Toplumun ezi
len katmanları, alışmışlar bulabildiklerince 
yemeye-içmeye. Toplumda, tüketim yarışına 
da destekler, özendirirler. Satışlar çoğaldık
ça ceplere daha çok para akacak; daha 

j iyi yaşam sağlanacak. Her akşam, TV ek
ranlarında boy gösteren reklamlar, bizieri 
tüketime özendirmiyor mu?

.Tuzu kuru olanlar için, emekçi kesimi 
tükenmeyen kaynak. Bunu böyle düşünür
ler de, insanı sevmekten hoşlanmazlar. Da
ha doğrusu hümanizmadan kaçarlar. Sindi- 
rememişlerdir içlerine insan sevgisini. İn
sana, horlayan, küçümseyen gözle bakar-
[ar. Memleket kalkınmasında insan emeği
nin, bas köşeyi tuttuğunu uslannden hiç mi 
hiç geçirmezler. Siz, onların söyleşilerde hü

manlst gösterilerine kulak asmayın. Toplu
mumuzda sınıfların olmadığını savunurken, 
kendilerinin bir sınıf olduklarını unutmuş 
görünürler. Toplumun alt katmanlarını sö
mürmeyi amaç edinmişlerdir. Tüketime özen 
dlrdlkleri gibi birikime de özendirirler kur
dukları bankalarla. «Şu kadar liraya şu ka
dar faiz.» «Şu kadar yatır; şu kadar beklet 
ömür boyu aylık al» gibi aldatmacalarla, el
lerdeki birikimi kasalarına aktarırlar. Ka
salara aktarılan paralar yüksek faizlerle 
borç olarak verilir. Düşsel şirketler de, bu 
hesaplı hesabın içindedir. Türkiye ekonomik 
sarmalda yukarılara tırmanıyormuş; borç
lar giderek artıyormuş... Tuzu kurular bu 
«muş» lara hiç kulak asarlar mı?

12 Eylül öncesi, tek-tük varsılımız Si
lahlı Kuvvetlere bağışta bulunurken, bugün 
sayılar arttı. Bu artan sayılarla birlikte ba
ğışlar da arttı, İnsanın içinden «Bugüne de
ğin neredeydiniz?^ sorusu geçiveriyor. Si
lahlı Kuvvetler, 12 Eylül'de var olmadılar ki; 
varlıklarını ispatladılar. Bağışlar sevindirici 
girişimler. Acaba bu bağışları yapanlar iler
di ne bekliyorlar! . Bugün yarın İçin 
Türkiye ekonomisini' iyileştirmeye doğru gi
derken, Ordumuzun da gücünün çok çok 
artması kaçınılmaz. Bu bağışlar, kişilerden, 
kuruluşlardan topluma iyice yayılabilmeli. 
Öğünç payını, mutlu azınlıka bırakmamalı. 
Bu öğüncü ulusça paylaşmalıyız.

Dünyamızın rahatsızlığının arttığı ortam 
da yaşıyoruz. Güney sınırımızdaki savaşlar 
biter görünmüyor. Türkiye’de kendi çıkarla
rını düşünenler bencillikten sıyrılma nokta
sında olduklarını bir kez daha anımsasın
lar. Toplumsal sorunlara eğilerek karşılık
sız yatırımlarını bu alana daha çok kaydır- 
salar, devlet ekonomisine katkıları olmaz 
mı? Dışardan gelecek yardımlarla kalkın
mayı amaçlamak ne denli çözüm getirir? 
Özel girişimcinin yapacağı yatırımların ya
nında, önemli olan halk yatırımları olamaz

GÜNEYSİN
Termosifon İmalat ve inşaat Malzemeleri

Tonton Satış ve Pazarlama
İMALATIMIZ OLAN TERMOSİFONLARI 1980 YIL 

SONUNA KADAR TOPTAN FİATINA % 10 TENZİLATLA 

PAREKENDE SATIŞLARA BAŞLAMIŞTIR

Std
«

. Galveniz
«

Termosifon
«

Döküm

Saç

Sobalı

«
4500

4300

TL

TL
« Boyalı « Döküm « 4250 Tl.
« « « Saç « 4000 Tl.
« Gömlekli Galveniz Termosifon Saç Sobalı 5600 Tl.
« « « < Döküm « 5900 Tl-

Not: Termosifonlarımız (2) Yıl Garantilidir
% 5 İŞLETME VERGİSİ ALICIYA AİTTİR

SATIŞ MAĞAZASI FABRİKA
Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. Hisar Mah, Terme Otel
No | Tlf. 2132 Gemlik Arkası No 10 Tlf. 2826

ER-BİR san
mı? Bu yatırımları çoğaltmak için çareler

î L A N
GEMLİK ŞOFÖR VE OTOMOBİLCİLER DERNEĞİ BŞK.

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 27/12/1980 Cumartesi günü sa
at II.oo de Dernek binasında aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek 
üzere toplanacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 3/Ocok/l98l Cumartesi günü aynıia
^azar Caddesindeki Ahmet Semlz’e alt düğün salonunda yapılacağından 

sayın üyelerimizin belirli gün ire saatte teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM ':

I- Açılış, Kongre divanı seçimi ve saygı duruşu
1- 1980 Mali döneme alt yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap rapo- 

raporu ve Denetleme kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
3- Yönetim kurulu ve Denetleme kurulunun ayrı, ayrı ibraları
4- 1981 Mali döneme ait gelir ve gider muhammen bütçeleri İle çalışma proğ 

ramının müzakeresi
5- Haysiyet divanı asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
6- Dilekler ve kapanış

Kongre ilanı
Armutlu Ortaokulu Yaptırma ve Koruma Der. Bşk.
Derneğimizin yıllık Genel Kurul toplantısı 30.12.1980 Salı günü saat 2t.ee 

de Armutlu Belediyesi Nikâh Salonunda yapılacaktır.
Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur,
GÜNDEM ;

I- Açılış ve divan oluşumu
2 Saygı duruşu
3- Çalışma raporunun okunması ve tenkitler
4- Denetleme raporunun okunması
5- Raporların okunması
p. Yeni yönetim ve denetim kurullarının şeşimi
7- Temenniler

Kaloriferli Apartman Sahiplerinin Dikkatine
TYSEN, KORTİNG, ÜNİTERM VE AĞIR
YAĞ TİPİ YAKIT BRÜLÖRLERİN TAMİRİ

SEZON BAKIMI VE AYRICA SU POMPALARI
HER MARKA ÇAMAŞIR MAKİNASI TAMİRİ GARANTİLİ YAPILIR

HER TÜRLÜ MOTOR BOBİNAJI SARILIR

Tlf : 2932 - 1 291 den
Eski Karakol Karşısı Nizam Pasajı No. 7/3 Gemlik

SATILIK 
LÜKS DAİRELER 

ESENTUR İNŞAATTA 
Kamaran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA KAVUŞMAK 
İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ 

BEMİRSUBAŞI MAH. BBPO CABBESİNBB ÇİFT CEPHELİ 
95 M2 LÜKS DAİRELER

Müracaat : 
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik
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Dizgi Batkı Kör faz Ba tımar I

16 Aralık 1980 Şah

* MÜJDE
Y G S

I (YILDIRIM GİYİM SANAYİİ)

i Gemliklilerin Hizmetine j
13 Aralık 1980 Cumartesi günü |

Zengin Çeşitleriyle Açılmıştır j
Bay - Bayan ve Çocuk Çeşitleri, Aksu - Bahariye Palto ve Takım Elbiseler 

Kazak ve Yün Gömlekler - Parka ve Eskimo Kabanlar 
Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları» Zengin Etek Çeşitleri

1 - Bebek ve Çocuk Takımları, Elbiseleri j

Bir İçimlik Tad

। Tekel Birası
§ KÖRFEZ
! BİRAHANESİNDE
I SALI GÜNLERİ AKŞAMI RIFAT USTA’NK 

SEPET PATATESI r .® CUMA GÜNLERİ AKŞAMI
| GAİZANTEP’Lİ KADİR USTA’NIN I
| ÇİĞ KÖFTESİ

I AYRICA
RIFAT USTA’NIN

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

I BİRACILAR BULUŞALIM
I KÖRFEZ BİRA SALONU

İskele Meydanı GEMLİK 1

1981 Yılı 

Takvimi 

siparişleri 

için 

son başvuru

20 aralık 1980

Körfez Basımevi lif. 1797

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ
Basımevine Uğrayınız

GEMLİK KÖRFEZ’I OKUYUNUZ 
OKUYUNUZ ABONE OLUNUZ

TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİİ

Giyim Merkezi
FABRİKADAN HALKA SATIŞLARLA < 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR.

Bay-Bayan ve Çocuk Giysileri İle ■ 
Kadifenin . Tüm Çeşidi 

Zümrüt Halı ve Güney Sanayi 1 
Yünlü Halıları 

Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır ■ 
Makinası, Fırınlı Ocak Çeşitleri |

Gazhane Cad. ( Aygaz Bayii Yanı ) Ne. 25 GEMlK 
Merkez : İSTANBUL

SATILIK İŞYERİ
Rifat 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 den Hüseyin Durmuş

İsim Düzeltmesi

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.12,1980 1 
giin 980/790 esas 980/1082 karar sayılarıyla Dnrgul ] 
olan ismim TURGUT olarak düzeltilmiştir.

Turgut MERAK
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KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

▼IL : 8 ■ AYI : 383 
I

600 KURUŞ 33 ARALIK 1080 •A.LI

Kooperatif 206 Milyon liralık Alım Yaptı Suni|p8k
HAVA KOŞULLARI ZEYTİN ÜRÜNÜNDE “ 
YÜZDE 40 LIK KAYDA NEDEN OLDU ™

Kötü hava koşulları na
zariyle 1980 zeytin rakol 

‘ «sinde % 40 atanında ka 
1 yıbın meydana geldiği ba- 
! lirtildi

1980 yılı zeytin rekol
tesinin son yılların en yük 
sak düzeyde olması bek
lenirken geçen hafta ha
va koşullarının zeytin û- 

1 tünü için olumsuz gitma- 
I ti üreticilerin büyük |za- 
İ rerlenna yal açmıştır. {İl

gililer birkaçgün süreyle 
gündafluaundan esen so
luk havanın ürünü kurut
tuğunu va olgunlaşmanın 
gecikmesine yolaçtı klarını 
söylediler.

İlçemizde Umurbey, 
Küçük Kumla, Engürüaâk, 

| Adliye, Katırlı, 3. Kumla, 
: Karacaali ve Armutlu köy 

Itrinde ürünün daha ol
gunlaşmaması nedeniyle 
üretici köylüler düzenli bir 
şekilde ürünlerini toplaya- 

| memakta, toplanan ürün
lerin İse bir bölümünün 
kızıl elması nedeniyle sa
tan am aktadırlar.

'Umudumuzu zeytine 
bağlamıştık" diye konuşan 
köylüler havaların uygun 

ı gitmemesinden yakınmak- 
’ talar ve şunları söylemek

tedirler.
' Bu yıl horşoylmizlo 

umudumuzu zeytine bağ
lamıştık. Ürünün görülme 
mlş bir şekilde bolluğu 
yüzümüzü güldürüyordu. 
Ansak havaların uygun git 
memesi bütün umudumu- 
nı yıka. Zeytinler daha 
kararmadı. Kara kış bas
tırmadan kızıl olarak zey
tini toplamak zorunda ka
lıyoruz. Bir küfe zeytinden 
dörtte bir oranında bile 
(özgün ve satılık ürün çı 
taramıyoruz,"

AUMLAR DEVAM EDİYOR
Öte yandan 72 nolu 

' I Marmara Birlik Zeytin Ko 
aperatifi, zeytin elimlerine 
devam etmektedir,

। Kooperatif Müdürü İb
rahim Okay, gazetemize 
yaptığı açıklamada 21 &• 
’ii'k 1980 gün İne dok 
'ooperatifça 1 milyon 738 
ha 148 kg, Gemlik tipi 

alındılını ve ürotl-
buna fcerşıiıfe 206 

Mşm 172 bin lira öde

neceğini söyledi. İbrahim 
Okey, şöyle konuştu : 
" Kampanyada atımlar de 
vam etmektedir. Ancak 
atımlar tatmin edici değil
dir. 1* Aralık 1980 gü
nüne kadar ortaklarımız
dan aldığımız zeytinlere 
karşılık 137 milyon liralık

Umurbey Belediyesi Ekmeklik Un 
İhtiyacını ihaleye Çıkardı

Ortaokul Veli Toplantısı
Pazar Günü

Umurbey kasabasının 
yıllık tükettiği ekmeklik un 
ihtiyacını sağlamak üzere 
belediyece yapılan çağrı 
üzerine çeşitli kuruluşlar
dan teklifler alınmıştır.

Umurbey Belediye Baş 

kanı Ali Bolulu, yaptığı 
açıklamada halka daha u- 
cuza ekmek yedirmeye ça 
lıştıklarını vo çuvalı 1281 
lira elan unların 892.50 

Talihli Ali Çelikkıran "Erzincan Beni Yıktı" Dedi

Spor Toto’don 12 Dildi 90 Din 382 Uru Kazandı
Gemlik’te uzun yıllar 

dan beri bir talihli spor 
totodan 12 luturarak 90 
bin 382 lira kazandı.

Ali Çelikkıran adlı ta 
lihli ileri yaşına karşın yıl

lardan beri spor toto oy
nadığını ve ilk kez büyük 
bir ikramiye tutturduğunu 
bildirdi. 12 tutturan spor 
toto talihlisi 70 yaşındaki 
Ali Çelikkıran 600 bin li

Spor Toto dan 12 bilen talihli Ali Çelikken 80 bin 382 Hra kazan
dı. Erzincan Elazığ maçı ila büyük ikramiyeyi kaybeden talihti mutleke 

13 tutturacağım diyor.

ödeme yapmaktayız. Bu
nun için alım merkezlerin 
de ortaklara verdikleri ü- 
rünlerin tutarı kadar çek 
verilmektedir Kooperatifi
miz Gemlik tipi zeytinin 
dışında 42 bin 675 kg. 
kayısı tipi zeytin almıştır. 
Bunun yanında üreticinin 

liraya teklif verildiğini, tü
nümüzdeki günlerde tek
liflerin inceleneceği ve ka 
ti tekliflerin alınacağını 
söyledi.

Umurbey Kasabası yıl 
da 348 ton un tüketiyor.

Encümen Belediye Bütçesine Son Şeklini Verdi
Gemlik Belediye En

cümeni 1981 Belediye 
Bütçesi üzerindeki çalış
malarını tamamladı ve büt 
çenin tahmini rakamlarını 

kooperatifimize verdiği zey 
tinin her kilogramında 1 
lirasını Türk Silahlı Kuv
vetlerini Güçlendirme Vak 
fına yardım olarak verile
cektir.”

YAĞHANE 
ÇALIŞTIRILIYOR

Marmara Birlik Zeytin

Gemlik Ortaokulu ö- 
nümüzdeki pazar günü öğ
retmen veli toplantısı ya
pacak.

Okul ilgililerinden al
dığımız bilgilere göre pa

saptadı.
Belediye Başkanı Şa- 

habettln Cantay, yaptığı 
açıklamada 1981 yılının 
tahmini Belediye bütçesi

rayı kılpayı kaçırdığını bil 
dlrerek şöyle konuştu:

"— İkinci amatör kü« 
mede toto tutturmak zor 
bir iştir. Ben yıllardan be 
ri bu oyunu oynarım ve

Kooperatifi bu yıl Gemlik 
Tesislerindeki yağ fabrika 
sini önümüzdeki günlerde 
faaliyete sokacağı bildirilir 
ken, merkezlerde yağlık 
zeytin atımlarına başlana
cağı açıklandı.

zar günü 1980 - 981 öğ
retim yılının ilk öğretmen 
veli toplantısı yapılacak 
ve öğrencilerin derelerin
deki başarı ve davranışla
rı üzerinde durulacaktır.

nin 44 milyondan 48 mil 
yon liraya çıkartıldığını, 
ES© idaresinin Isa bütçe
sinin 121 milyon lira ol
duğunu söyledi.

bir gün banada büyük şan 
sın vuracağına inanırdım 
Şimdi o büyük şansı kıl- 
payı kaçırdım Erzincan’ın 
Elazığ İle berabere kalma 
sı bani 600 bin liradan et 
ti. Ben bu maçı Erzincan 
a vermiştim, oysa berabe 
re kaldılar. Olsun' şeyta
nın bir ayağını kırdık işal 
lah bundan sonra öbür a- 
yağımda kırar ve büyük ik 
ramiyeyl kazanırım.*'

PARAYI ALDI

Toto talihlisi AH Çe- 
likkıran, İkramiye tutarını 
Gemlik Emlâk Kredi Ban
kasından alırken banka 
yetkilileri Gemlik’te ilk kez 
büyük bir ikramiyenin çık 
tığını söylediler.

Suni İpek Fabnkasın 
da cuma günü çıkan yan 
gın da 40 ton viskon yan 
dı. yaklaşık 10 milyon li
ralık maddi zarar meyda
na geldi.

Cuma sabahı saat 
06,oo da Viskon ambarın 
da başlıyan yangın kısa 
zamanda genişledi. Gem
lik Belediyesi, Azot, Suni 
İpek, Bursa ve Orhangazi 
den gelen itfaiye ekipleri 
yangını saat 08 oe de kont 
rol altına aldılar ve sön
dürdüler. İlgililer yangın
da 200 balya visken’un 
yandığını ve zararın 19 
milyon lira olduğunu söy 
lediler.

Yangınla ilgili olarak 
bir işçi gözaltına alındı.

6 Kat Olacak 
Binanın Keşif Beddli 
24 Milyon Lira

Emlak Kredi Bankası
İnşaatı İhaleye
Çıkartıldı
t

İlçemizin köklfl ban
kalarından »lan Türkiye 
Emlak Kredi Bankası ken
di bina inşaatını ihaleye 
çıkardı.

İstiklal Caddesinde 
Akbank yanında aldığı ar 
saya İnşaat yapacak olan 
Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası 24 milyon 301 bin 
813 lira keşif bedeli olan 
6 katlı binasının yapımı 
için 18 Ocak 1981 günü
ne dek teklif alacaktır.

Çalışan tüm 
personelin lojmamda üt 
zerinde olacağı modem 
bankoda ayrıca kiralık ka 
ular bulunacaktır. Bina- . 
nın 1.8 yıl sonra ilçenin 
hizmetine gireceği belirtili 

yor-

I
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KÖSEMDEN

İsmet Paşa İçin
şiir köşesi

Yılmaz AKKILIÇ

ismet Paşayı yedî yıl önce 25 Aralık 1973 günü, 
scct 16.10 da yitirmiştik. Ardında anlaşılması kolay ve 
yalın, ama uygulanabilmesi son derece güç bir «tarih 
dersi» bırakarak göçüp gitmişti koskoca İsmet Paşa..

Niçin mi «uygulanabilmesi son derece güç bîr tarih 
dersi» diyorum?.. Çünkü kendisini «toplum önderi» sa
nan pek çok kişi, zaman zaman hiç de yalın olmayan, 
anlaşılması oldukça güç ve iri iri sözcüklerden oluşan 
demeçler vermişlerdir; Toplumumuzun bir bölümü, onla- 
n kurtarıcı saymış, peygamber sanmış ve ardı sıra bir 
umut tutsağı olarak koşuştumuıştur. Ama tam gerek
tiği anda, kendilerini «toplum önderi» sanan o kişiler, 
başarılı sınav vermemişlerdir.

Oysa ismet Paşa öyle değildir. Basit, yalın vs öz 
konuşmuştur her zaman. Örneğin «eşkıyanın bu gece ne 
yapacağı belli değil» demiştir, yer yerinden oynamıştır. 
Eşkiya da bellidir, nefer yapabileceği de.. Ama siz, yıl
lar sonra eşkıyayı «eşkiya takibine memur» etmişsiniz
dir. Bîr de bakmışsınızdtr ki. eşkiya «en kritik dönemde» 
eşkıyalığını yapmış...

Dövünmek, yerinmek yersizdir artık.. Eşkıyanın, eş
kıyalıktan vazgeçemiyeceğini anlamak için, mutlaka İs
met Paşa mı olmak gerekli?..

Evet «uygulanabilmesi son derece güç bir tarih der
si» bırakmıştır arkasında İsmet Paşa... Örneğin 21 yıl ön
ce. ocak ayının bîr pazar günü. Bursa da CHP İl Kong
resinde. Tayyare Sînemasfnın sahnesinde kurulmuş kür
süye çıkarak :

«...Benim hayatıma kastetmek suretiyle dünyanın 
başlarına yıkılmasını önlemek mümkün olmayacak, be
nim elfmle verilecek medenî; insani bir dersi onlara 
biri defa aratacak akıbetler göreceklerdir...» demiştir.

Ve örneğin 27 Nisan 1960 günü. Ulus’taki TBMM’nin 
kûsûsünden : «Hadiseleri tarihin ibret kürsüsünden şey- 
rediyorum,» dîye haykırmıştır. «Suçlu insanların telaşı 
içindesiniz... Gideceksiniz, hem fena gideceksiniz. Sizi 
ben bile kurtaramıyocağım.»

| Demokrat Parti’nin meclîs çoğunluğu, İsmet Paşa
yı 12 oturum-için meclisten atma ile cezalandırmış ve 
söylediklerini tutanaklardan sildirmiştir. Tutanaklardan 
sildirmiştir. Tutanaklardan sildirmiştir de unutulmasını 
sağiıyabiimiş midir, haksızlığım kanıtlayabilmiş midir?..

Ne gezer?..
Bir kez daha yineliyorum. «Uygaîarebilmesi son de 

rece güç bir tarih dersi» bırakmıştır. İsmet Paşa arka
sında™ Bir örnek daha mı istersiniz? İşte .-

22 Şubatçıiar'ın ayaklanma hazırlıklarının eri yoğun 
olduğu bir sırada, minicik Opel'ine binerek, yanında Özel 
Kalem Müdürü ile birlikte, Talat Aydemirin komutanı bu
lunduğu Harb Okuluna gitmiştir. Üstüne varmıştır teh
likenin.. Aydemir, öğrencileri O’ndan kaçırma uğraşışı. 
vermiştir bir süre.. Ama O, göreceğini görmüş, istedi
ği etkiyi uyandırmıştır. «Maskara, demiştir. «Birşeyler ha
zırlıyor. Benim, çocuklarla görüşmemden korktu. Demek-’ 
ki, benim düşüncelerimi çocuklar bilmesinler istiyor.»

Maskara...
işte ismet Paşa'dan beklenecek bir .söz.. Kararlı, 

ama gerektiğinde bağışlamasını da bilen bir tarihsel ki
şiliğin, darbecilere yakıştırdığı nitelik..

22 Şubat gecesi, çoğu kimselerin İsmet Paşa’nın 
I «maskara» sının başansına kesin gözle baktıkları bir 
| sırada. O, yaşlı ve yaralı arştan kişiliğini bir çırpıda sı- 
I yarıp atmış; Bağımsızlık Savaşı'nın Batı Cephesi Komu- 
I tanı, eski bir Ordular Grubu Komutanı kimliğiyle kükre- 
I miştir ;

«Bu nasıl iş? Onbeş tane çapulcu çıkacak, devletin 
I masum kuvvetlerinden bir kısmını iğfal edip hepimizi tes- 
I Hm atacak.. Biz hiç mukavemet göstermiyeceğlz... Eğer 
I kan dökülmek icap ediyorsa dökülecektir. Hem. de oluk- 
I la. Memleket bununla batmaz. Neyle batar, ben size 
I söyffyeyim : Ordu içinde isyan olmuş.’ Ben bunu harbde 
I geçirdim, yendim. Memleket kurtuldu, -Ama sabahleyin 
I erken davranan bir çete, memlekete hakim olacağını id- 
| ida eder ve bütün memleket, onlar gibi düşünmeyen bü- 
I tün ordu tavuk gibi yere kapanır, baş üstüne der, o mil

letin yaşama hakkı olmaz... Devletin şerefi, böyle bir ha
reketi derhal bastırmayı icap ettirir. Ellerinde kandırıl
mış kuvvetler bulunuyormuş! Gerekirse ben yalnız üzer
lerine giderim, Öldürebilirlerse öldürürler. Ama benim 
cesedimin üstünden geçerek devletin şerefini ayaklar al
tına alırlar. Bu marifeti yaparlar, fakat milletin şerefli 
evlattan bunun üzerine mutlaka ortaya çıkar ve onları 
tuttuğu gibi bacaklarından asıverir...» »»■**»

Evet, ismet Paşa budur işte!., O'nun cesedini çiğ
nemeden «darfae»yapamazdınız..

İyi oma, diyeceksiniz, İsmet Paşa seksenini aşmış 
kişiydi. Ölmekten korkmuyordu artık.

Hayır, katılmıyorum bu görüşünüze. Her insan kor
kar ölmekten, öldürülmekten,. Ama «toplum önderi» nin 
ölmekten korkma hakkı yoktur. O, toplumsal uğraşısı, 
•onu gelmez savaşımları içinde unutur ölüm korkusunu. 
Bir on gelir, ar&k ölüme «Gelirsen gel!» diyebilir. Nite
kim ismet Paşa, Atatürk'e şöyle söylemiş birgün :

«eiflr misin'', savaş zamanlan bende nasıl bir ruh ha 
fetf hasıl olur? Bilhassa güç savaşlarda,» O tedbiri alı- 
nm, bu tedbiri alırım, oraya koşarım, buraya koşarım... 
Orada güçlük çıkar, burada güçlük çıkar. Oradan bir İs
im haber alırım, buradan bir fena haber alırım. Tekrar 
şu tedbiri aftnm, bu tedbiri söylerim. Bütün bunları ya-

D, S, 4 de

Köroğlun’dan
Ben bir Köroğlu’yum dağda gezerim 
Esen rüzgarlardan hile sezerim 
Demir külüng İle başın ezerim 
Kervanı görünce kızar tozarım 
Tokat kervanından aldım bakırı 
İncitmeyin fukarayı fakiri
Tuna seli gibi boz ırakıyı

İçin beyler İçin kervan gelince 
İçin efeler için tâ gün doğunca

Yokuşu çıkarken keklik seklşll 
İnişe inerken tavşan büküşlü 
Düşmanı’ görünce kuzgun baklşlı.

Yetişin yetişin kervan gelince 
Yetişin yetişin tâ gün doğunca

Karacaoğlan’dan
Koyun meler kuzu meler 
Sular hendeğine dolar 
■Ağlayanlar bir gün güler 
Gamlanma gönül gamlanma

Yiğid yiğide yad olmaz 
Eyllerde ham süt olmaz 
Bin kaygu bir borç ödemez 
Gamlanma gönül gamlanma

Yiğit yiğidin yoldaşı 
At yiğidin öz gardaşı

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 120 TL. 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 60 TL. 
Kayıp İlânları 250 TL
Teşekkür ve Doğum İlanlarınım. 30 TL. 
Kongre İlânları 750 TL,
Koop. Kongre İlanları 750 TL.
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 150 TL
Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

ERSAN
ZEYTİN YAĞI FABRİKASI 

Bu Yılda Bilmelinize levam Efmekfedir
Hak Usulü Zeytin Sıkılır,

Ilıca Yolu No. 91 Tlf : 1447 Gemlik

Satılık 5 Tonluk BMC Kamyon 
105 IIP Dizel, Motor Sıfır 
Müracaat Tlf ; 2132 Gemlik

Karacaoğlun’dan
Şu benim, mekânım, şu benim yolum 
Aradım yuvayı, Bursa'da buldum 
Güzeller çok imiş, eğlendim kaldım 
Kokar menevşesi, gülü Bursa'nın

Hak'tan mı olur bu yerlerin yapısı 
Evliya mekânı, murat kapısı 
Aldı beni güzellerin kokusu 
Kokar menevşesi, gülü Bursa'nın 

Hak nazar eylesin Pınarbaşı'na 
Cevahir yağar toprağına, taşma 
Ulu camilerde kandil başına 
Altın fener yanar, mumu Bursa’nın

Karacaoğlan der ki, İnsem bağına 
Arkamı da verdim Keşiş dağına 
Yüzümü sürdüm ak gerdanın ağına 
Kokar menevşesi, gülü Bursa'nın

Sağlıktır her işin başi 
Gamlanma gönül gamlanma

Yiğit yiğide yâr olur 
Kötülerde hamsüt olur 
Karâgün ömrü âz olur 
Gamlanma gönül gamlanma

Nacar Karacaoğlan naçar 
Pençe Vurup göğsün açar
Kara gündür gelir geçer 
Gamlanma gönül gamlanma

ÎOZCI
YEMEKLİK SOFRA TUZ

OVA TUZ I

Konserve, Salça, Turşu ve Fırında 
Kullanmak İçin Yıkanmış İnce ve Bulgur

Tuz - Selelik Zeytinlere Kırma Tuz, . I 
Kaya Tuzu Satışları Devam Etmektedir,

H. BASRİ UYSAL
Tlf : 1878
Orhangazi Cad. Bayraktar Pasajı — GEMLİK

DEVREN SATILIK 
GIDA MARKET 

Müracaat : Ta/. Ev faca 2429 gllndOs 1791 
Gazhane Cad. No, 30 GEMLİK
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Bir tünetin içindeyiz. Karanlık uzun tü
nelde ışık izi yok. şimdilik. Işığa çıkabilmek 

İçin de, ulusça girişimlerimiz pek tutmuyor. 
Çeşitli yatırımlar, harcamalar için dışa avuç 
açmamız bizleri hiçmi, hiç ilgilendirmiyor. 
Evet, masa başı söyleşilerinde, ayaküstü söy 
leşilsrdt üzüntülerimizi dile getiriyoruz. Ama 

yetmiyor.
Bildiğimiz, acısını duyduğumuz bir ger 

çek var. Ulusça-devletçe para sıkıntısı için 
de olduğumuz. Yine zaman zaman, söyle
şilerde bağımlı olmcktan yakınırız. Yakın
mamız neden; yerinde mi? Bu sorunun ya
nıtını bulmayı istemeyiz. Sorunun yanıtının 
ucu bize dokunacak; soru özverili olmamızı 
görkemli yaşamdan, giyimden-kuşamdon cay 
mamıza getirecek. Burada akla «Üzüm üzü 
me baka baka kararır.» Özdeyişi gelebilir. 
Ne diye, cürümüş-kokuşmuş üzümlere ben
zeme özlemi taşıyalım? Kişiler, kendileri 
otebtlmelidir. Ne şuna ne buna benzeme. Ya 
nılgı olur bu.

Örneğin; bize özgürlükten uzak benzer 
liklere özenen çocuklanmız, dışardan giren 
oyunları oynarlar. Çizgi romanlarda, beyin 
yıkayıcı; kötülüklere sürükleyen tüketime ö- 

। zendirici, sözümona öykü dizileri vardır, 
i Bunları okuyan çocuklarımız kuşkusuz ora

daki sözde kahramanları örnek alacaklar
dır. Bu örnek alma sonucu, daha çok tüke
time kayacak; tutumluluktan uzak olacak
lardır. Tüketime kayacak dedim. Okudukla
rı, öykündükleri kişilere uydurmaya gidecek 
terdir yaşamlarını. Sürekli tüketim içinde 
olan çocuklarımız -üretimde olcnlar da var- 
tutumlu oiamıyacaklar; savurganlıklarını sür 
düreceklerdir. Çocuk, ailden sonra tutum- 
luğu okullarda belleyecektir. Her konuda 
olabileceği gibi, bu konuda da okulla, ana- 
baba arasında bîr köprü kurulmahdır. Ne
den?

Ekonomide bir savaşım içindeyiz. Bu sa

vaşımda her birey, kendine uygun ekono
miyi seçebilmeli. Bugünkü okul giderleri, 
yoksul, orta gelirli aile boyutlarını aşmıştır. 
Okul giderlerini karşılayamıyacak durumda 
olanlar, çocuklarının öğreniminden cayacak 
Icr nerdeyse. Durum böyleyken; çocuğun 
elindeki defterin sayfalarının yırtılmasından 
kalemine, üst-baş bakımına değin titiz dav
ranılmak; çocuk tutuma alıştırılmalıdır.

Daha çok sarsılmamak, acı çekmemek 
için, ulusça tutumlu olmaya zorunlu oldu
ğumuzu anlamalıyız. Anlamalıyız ki, geçmiş 
teki savurganlıkları gelecekte yaşamayalım. 
Keselerimizin kaldıramıyacağı harcamalar, 
bizleri kuşaklar boyunca borçlandırmasın. 
Lüks yaşamdan, giyimden kurtaralım ken
dimizi. Yoksul, orta hallinin tepedeki varsıl 
la yarışa çıkmaları olası mı? Ama oluyor 
bu. Keselerine bakmayanlar, giyim-kuşamda 
varsıla yetişme yarışını sürdürüyorlar. Evlen 
me törenlerindeki savurganlık, tüketim ya
rışı ulaşılamıyacak boyutlara varıyor. Bu sa 
vurganlık nam için, şan için yapılırken; ki
şilerin ağızlarını kapamayı, öğünç payı çı
karmayı amaçlıyor.

Tüm bu olumsuz harcamaları yaptığı
mızda, ardından pahalılıktan, paranın alış 
gücünün kalmadığından söz ederiz. Böyle 
zamanlar da, bireyler olarak, ulus olarak 
harcamalarımızı, en aza indirmez; savur
ganlığa, ekonomik olmaya paydos diyemez
sek, çok bekleriz ekonominin iyileşmesini. 
Gelirimiz az, giderimiz çok. Üretim-tüketim 
dengesiz. Tüketime, üretim yetişemiyor. Top 
(umumuzdaki gelir gider, üretim-tüketim den 
gesizliği, çarkları daha zor çalışır duruma 
getiriyor.

Tünelin karanlığından, dış anaparanın 
etkinliğinden kurtulmak için daha az ba
ğımlı olabilmek için, ulusça özverili, olmamız 
kaçınılmaz. Yoksa, çok ararız tam bağım
sızlığı.

İLAN
GEMLİK MOTORCULAR KAYIKÇILAR VE BENZERİ 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan kongresi 6.1.1981 Salı günü saat 15.oo de 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin belirtilen gün ve sentte toplantıya katılmaları ilan 
yolu İle duyurulur. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
I- Açılı} konuşması ve Saygı duruşu
2- Kongre Başkanlık divanı seçimi
3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması
4- Denetçi raporunun okunması
S- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin aklanması
6- Çalışma proğramının okunması
7 1981 Gelir ve Gider bütçelerinin gülüşülmesi ve karara bağlanması
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
9- Denetçilerin seçimi

16- Birlik temsilcilikler inin seçimi
I1' Dilek ve temenniler — 12- Kapanış

Armutlu İlkokulu ve Öğrencilerini Koruma Dejneği Bşk.
Derneğimizin yıllık Genel Kurul toplantısı 16 Ocak 1981 Cuma günü 

saat 19.30 da Armutlu Belediyesi toplantı salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün 

saat va yarda toplanacaktır. Yön. Kurulu

Gündem : /- Açılış 2* Faaliyet raporu okunması 3- Hesapların incelen 
meel 4- Yönetim kurulunun ibrası S- Yeni yönetim kurulunun seçimi 6- Dilek
ler ve istekler

HAN
Türkiye Emlak Kredi Bankası A. 0. Genel Müdürlüğünden

Bankamızın aşağıda keşif bedeli belirtilen inşaatlara Bayındırlık Bakanlığı 
1980 yılı birim fiatlan esasları üseriaden aşağıdaki şartlarla ihaleye konulmuştu.

Keşif B. Geçici Tem İhale Tarihî:
24301.* İS.- 742.000.- 15.L1981

1- Bursa-Gemlik şube ve konut
2- Eksilme dosyasında belirtildiği gibi inşaat betonarme demir bedeli Bankaaa yatı 
rılacaktır,
3- Senelere sari fiat uygulaması 8/505 sayılı kararname esaslarına göre yaptırılacak 
tir,
4- Kati teminatın yarısı sözleşme anında alınacak bakiyesi ara hakedişlerden ta
mamlanacaktır.
5- Birim fiat ekli listesi dışındaki sair inşaat malzemelerine de gerektiğinde ihzerat ö— 
denebilecektir.
6- Eksiltme belirtilen tarihte saat 16,oo da yapılacağından teklif zarfı eksiltme doz 
yasındaki eksiltme şartlarına göre hazırlanarak aynı günde saat 15 oo e kadar Ge
nel Müdürlüğümüz Haberleşme müdürlüğüne verilmiş veya gelmiş bulunması şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.
7- Yukarıda ismi belirtilen inşaatlarımızın ihalesine iştirak edecekler en az işin ke 
şif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığı "B" grubu müteahhitlik karnesi ayrıca 1980 
yılı Ticaret Odası vizesine havi belge ve Banka referans mektubu ibraz edecek ve 
bu işleri yaptırdıklarına dair iş bitirme belgeleri ve ihaleye iştirak edeceklerin in
şaat mahallini yerinde görüp, gördüklerine dair mahalli bankamız Şubesinden ala
cakları yer gördü belgesi ile beraber engeç ihale tarihinden 3 gün ünee mesai saa
ti sonuna kadar yeterlik belgesi için başvurulması gerekmektedir.
8- İştirak belgesiverilip verilmiyeeeği ihale tarihinden en geç 1 gün evvel iştirakçiler ta 
rafından Bankamızın inşaat ve Proje Müdürlüğünden öğrenilecektir ve belge alına
caktır.
9- İşlere ait ihale dosyası Genel Müdürlüğümüz İnşaat ve Proje Müdürlttğümüaden 
2.000.- TL. mukabilinde temin edilebileceği gibi inşaatların bulunduğu (Bursa-Gem 
İlk Şubelerimizden temin edilebilecektir.
Bankamız 2490 sayılı yasaya tabi değildir.

SATILIK 
LÜKS DAİRELER 

ESBNTUR İNŞAATTA 
Kamuran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA KAVUŞMAK 
İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ

DBMİRSUBAŞI MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ 
95 M2 LÜKS DAİRELER

Müracaat : 
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik

KÖRFEZ BASIMEVİ
Her Türlü Düğün, Nişan Sünnet 

Davetiyeleri Fatura Bono
İrsaliye Makbuz Şenel 

Kartvizit, Kartadres ve 
Hor Çeşit Basım İşleriniz İçin 

Emrlnizdedlr.
Tlf : 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK
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MÜJDE
YGS I

(YILDIRIM GİYİM SANAYİİ) )
Gemliklilerin Hizmetine j

13 Aralık 1980 Cumartesi günü {

Zengin Çeşitleriyle Açılmıştır \
Bay - Bayan ve Çocuk Çeşitleri, Aksu - Bahariye Palto ve Takım Elbiseler

Kazak ve Yün Gömlekler - Parka ve Eskimo Kabanlar \
j Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları - Zengin Etek Çeşitleri |

Bebek ve Çocuk Takımları, Elbiseleri »
Gazhane Cad. Eski Karakol Karşısı No. 9 GEMLİK £

Bir İçimlik Tad

| Tekel Birası
| KÖRFEZ
I BİRAHANESİNDE I

SALI GÜNLERİ AK$AM! RIFAT USTA’NIN | 

SEPET PATATES
| CUMA GÜNLERİ AKMAMI

İ GAİZANTEP’Lİ KADİR USTA’NIN
| ÇİĞ KÖFTESİ

| AYRICA

I RIFAT USTA’NIN
MİDYE DOLMA - MİDYE TAVA VE

I HER ÇE$İT SOĞUK MEZESİ VERİLİR. g

I BİRACILAR BULUŞALIM i
KÖRFEZ BİRA SALONU

İskele Meydanı GEMLİK

Sayın Gemlik'lilerin yeni yılını 
kutlular; hasta kabulüne başladığımı 

arz ederim.

Dr. Naci Özokur 
İç Hastalıkları Mütehassısı

TEŞEKKÜR
Kafoğlu Kom. Şti. Genel Koordinatörü

İbrahim Hakkı Uzunoğlu’nun
Vefatı nedeniyle cenaze törenine 

katılan bizzat gelerek veya Telefon ve 
Telgraf ile acımızı paylaşan bütün 

akraba dost ve tanıdıklarla kuruluşlar 
Temsilciliklerine teşekkürlerimizi 

sunarız.

AİLESİ

İsmet Paşa İçin

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ 

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ
DAVETİYELERİ

TEKBTÎI. 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

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

parken içimden ölüme seslenirim : Gel! Nereden gelecek
sen, gel!.. Artık ölümün hiçbir ehemmiyeti yoktur. Son
ra bakarım, ölmemişim ve zafer kazanılmış.»

Atatürk gülmüş ve ; «Bu senin söylediğin, Büyük Ku
mandanın tabiatıdır..» demiş..

İsmet Paşa kuşkusuz bir «Büyük Komutan», bir 
«Toplum Önderi» idi. Gerçi O’na tüm yetkinliğini artık yi
tirdiği, gözlerinin bile görmez olduğu bir «şanssız» dö
neminde, Atatürk'le birlikte kurduğu partisi aleyhinde de
meç verdirebilmişlerdir. Ama bizim kuşaklarımız ve biz
den sonrakiler, O'nun bu kusurunu görmezden gelerek 
şöyle düşünmelidirler ;

«Bugün, ismet Paşa gibi bir Toplum önderl’ne, her 
zamankinden çok gereksinme duymuyormuyuz?»

O ismet Paşa ki, Türkiye'nin gerçekten baş döndü- 
rûcü bir hızla büyüdüğü, «Kemalist öğreti» nin ödünsüz 
uygulandığı 1930-1937 yıllan arası dönemin Başbakanı
dır,,,

O İsmet Paşa ki, «Max BalI Kanunu» da denilen, ün
lü 032® sayılı Petrol Yasası'na karşı, Türkiye İnsanının 
çıkartan doğrultusunda tek başına direnmiş muhalefet 
lideridir,

O İsmet Paşa ki, ancak «benim cesedimin üstünden 
geçerek» darbe yapabilirler diyebilmiş sorumlu devlet 
adamıdır,.

Arıyor muyuz,- aramıyor muyuz ismet Paşa'yı?,,

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ
Basımevine Uğrayınız

GEMLİK KÖRFEZ’I OKUYUNUZ
OKUYUNUZ ABONE OLUNUZ

SATILIK İŞYERİ
Rifat Minare Çiftliği arkası Hapisha

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

İstiklâl Cad. 39/A Tlf : 1758 den Hüseyin Durmuf

Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Kampanyasına

Siz de Katılınız._____
Matmaamızda Cilt İşi

Seri Olarak Yapılır
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livaların ürünü Etkilemesi Nedeniyle
MARMARA BİRLİK BAREM
HATLARINI DEĞİŞTİRDİ
*Tavan 240 tan 250 ye düşürüldü

*530 adet
Yeni uygulamadan alimler başladı

Mannara Zeytin Koo- 
□eratifler Birliği. Zeytin a- 
lımlannda taban ve tavan 
falannda yeni değişiklik
tir yapa. Taban 460 dan 
530 a çıkarıldı ve alımlar 
da en küçük fiat 60 lira 

. oldu.
Aralık ayı içinde ha

vı koşullarının uygun git
memesi sonucu ağaçta bu 

I liman ürünlerin olgunlaş
mam, gecikmiş, olgun la
pa zeytinler ise tane su
yunu kaybettiği için ba
tan adeti altına düşmüş
tür. Marmara Zeytin koo
peratifleri Birliğince daha 
«ct yapılan açıklamada 
ıban adeti olarak sapta
nın kiloda 460 tane zey
tin son günlerde zor tut
turulur olmuş ve üreticiler 
tilerindeki ürünlerini sata 
maz olmuşlarda. Alınan ye 
ııl karada binlerce zeytin 
üreticisi mağduriyetten kur 
tulmüş oldu.

72 nolu Gemlik Zeytin 
Ksoperatrf Müdürü İbra
him Okay, yeni uygulama 
ara 25 Aralık 1980 gö
nülden başlandığını bil
direrek şöyle konuştu.

I " Birliğimiz üreticinin

nin 255 milyon 990 bin 
346 lira olduğunu belir
terek şöyle konuştu :

” Günlük atımlarımız 
70-8Q,*ton -olarak devam 
etmektedir. Gemlik Koo
peratifine bağlı 24 alım 
merkezinden Bursa'nın 
köyleri oıah Selçukgazi,

Demlrtaş ve Karabalçık'ta 
kampanyayı kapattık Gem 
lik'in öteki tüm alım mer 
közlerinde'' kampanya de
vam etmektedir ve topla
ma süresince alımlar ya
pılacaktır; Bu arada Gem
lik merkez ve yalı boyu 
köyleri dışındaki üraticife-'

Belediye
Ekmek
Şeker ve 
Otobüs 
Ücretlerini
Yarın
Saptayacak

zeytin 60 lira oldu

re 20 Aralık tarihine ka
dar verdikleri zeytinlerinin 
yalı boyu köylerinin ise 
23 Aralık tarihine kadar 
verdikleri zeytinlerin be* 
deflerinin ödenmesine baş 
lanmıştır. 1980-yılı sonu
na dek üreticiye 198 mil
yon lira ödenecektir.

Tana?’ J c _ Fiatı Tane Piatı Tane Fiatı
25.0 145.- 350 120.- 450 95.-
270 140.- 370 ' 115.- 470 90.-
290 135.- 390 110- ,490 80.-
310 130.- 410 105.- 510 70.-
330 125.- 430 100.- 530 60.-

3^ i . $
£ 1981 YILININ

TÜM İNSANLIĞA BARIŞ, #
❖ KARDEŞLİK VE MUTLULUK #
# GETİRMESİNİ DİLİYORUZ #
^F .
# ' 3 G. KÖRFEZ $
&

Savcı Yardımcısı
Olcayöner Erzincan’a Atandı

1981'e Girerken
GEMLİK KOKFEl

Her yeni yıla girişte eunutı dileği öe dolar teper*. 
«Bu yıl deha iyi olur inşahah.j öertz Ma var la vavaO»* 
ğımız günler, eyler içimizde yeşjtt>ğmtz bu «tenuteeR 
bir düş olduğunu gösterir bize—

1981 yılına karamsar bir ruh habyle girmek ietMak 
yoruz. İçimizdek iaımutMi atmak istesekde atamayız 
Orhan Veli’nin dediği gibi :

«Umut fakirin ekmeği
Ye Mehmet ye...»(!)
1980 in son yazısını yazarken ve yeni yıla umutta 

girerken ünlülerin «umut» üstüne söylediklerini arugtr* 
dik. Bakın neler diyorlar :

«Umut ile yaşayan açlıktan ölür.* (Benjomın Franktın)
«Umut iyi bir kahvaltıdır ama aksam yemeğinin ye

rini tutmaz.* (Bacon)
«Umut çalışan insanların rüyasıdır.» (I. Pliny)
«Umut mutluluktan alınmış bir miktar borçtur.» 

(Jozef Joubert)
«Umut yoksulan ekmeğidir.» (Tales)
«En geveze kuş umuttur, yüreğimizde hiç euemaz.» 

(Cenap Şebabettin)
Son bir kaç yıldır kamuoyunda en çok sözü edilen 

sözcük, «Ülkemiz tarihinin en bunalımlı döneminden geç
mektedir.» olmuştur. «Trilyonlan telaffuz etmeğe alışa
lım» sözleri yanında «Enkaz devraldık» sözü duyuluyor 
ve terör her geçen gün artaan bir şekilde sürüp gidi
yordu. Sağ ve sol terörün yaşamı çekilmez hale getir
mesi yanında arkası kesilmeyen enflasyon özellikle emek 
çi ve sabit gelirler üzerinde bir kabus gibi çökmeye devam 
ediyordu.

Artan sorunları demokratik siyasal bir uzlaşmaya 
çözme çağrıları, adeta bir sağır duvara çarpa çarpa 12 
Eylül’e ulaştı. Silahlı Kuvvetlerin gerçekleştirdiği 12 Ey
lül Herakatı, parlamento düzeyindeki tıkanıklığın «kendi
ne özgü» bir çözümle aşılmasıdır. Ülkemizin yeni yöneti
cileri terörle uğraşmayı gündemin en başına haklı olarak 
alırken, ekonomik politikada «mevcut politika» nın sür
dürüleceğini açıklamışlardır. Bu politika ünlü «24 Ocak 
Kararları» nın aynen beninsenmesidir.

12 Eylül'den beri teröre karşı alınan önlemlerle bu 
alanda önemli başarılar kazanılmıştır. Terörü besleyen si
lah kaçakçıları ve ünlü «Babalar» ın üzerine cesaretle va
rılmıştır.

Ekonomide özel sektörün «disipline» edilmesi yönün
de «Mensucat Santral» olayı ilginçtir. Bezmenler'in mfl- 
yariarca lirayı yurt dışına kaçırmasının ardından konuya 
el atılınca TV’de artık «Sanko» ve Lale Çarşaflan» rekla
mını görmiyoruz..

Doğanın temel yasası, içinde karşıtını da taşıması
dır. Umut içinde «umutsuzluğu» taşıdığı gibi umutsuzluk 
da içinde «umudu» taşımaktadır.

Ülkemizin ve toplumun da içinde «umut» ksskmasi 
sözkonusu değildir.

1981'in «Umut» dolu bir yıl olması tüm dünyada huzur, 
barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle.

ren zamanlarda uygun Petrol ürünlerine ya
[jlfmeysn havalar neda- 
»M» büyük kayıplar içine 

> lirmişlırdi. Zeytinin suyu- 
pu çekmesi, taban adedi

nin (İtina düşmesine ne
fti almaktaydı Alınan 
yeni karar bunu ortadan 
iMrmıştır.

Oehe önce 90 lira olan 
W tane zeytin bundan 

470 tane olarak a-
MMktır Taban İse 460 
ftjjll artık 530 tane ola- 
ök ve buna 60 lira öde- 
'teaktk.'

. Kooperatif Müdürü O- 
'•y. yeni altınlardan yal- 
*z 25 Aralık 1980 gü- 
Kndan sonra kooperatife 
*Wn yaren üreticilerin 
deneceğini açıklarken 
ftperMlfçe 29 Aralık gü 

de* 2 milyen 256 
b kg. zeytin alındığını, 
F* lee praeel değerl- 

pılan zamdan sonra artan 
nakliye flatları ekmekten 
başlıyarak her türlü mad
deye dolaylı zammı da be 
raberlnde getiriyor.

Şeker fiatlarlna yapı
lan yeni zamlardan sonra 
kristal çuval küp ve kutu 
kesme şekerlerin, fabrika 
flatları açıklanmış, belediye 
ferde bu fiatlara göre şe
kerlerin perakende satışla
rını ayarlıyacaklardır.

Gemlik Belediyesi baş 
ta ekmek, şeker ve eto 
nakliye ve taşıma ücretle 
rini yeniden ayarlamak i- 
çln çeşitli ilçeler belediye 
feriyle ilişki kurmağa baş
ladı, Bu arada İl flat ko
ordinasyonunun bilgileri 
soruldu. Yerin' yapılacak 
belediye encümeninde zam 
konuları efe alınacak.

İlçemizde iki yıla ya

kın bir zamandır Savcı 
Yardımcılığı görevinde bu 
lunan Oloay öner Eninca* 

na atandı.

1978 yılında Adana 
Kozan Savcı Yardımcılığı 
görevinden İlçemiz Savcı- 
Yardımcılığı görevine ata
nan öner, Adalet Bakan

lığının bir süre Önce çı

kardığı 44 ler kararname
si İle E'Zİncan Savcı Yar 

dımeılığına atanmıştır.

Savcı Yardımcısı Ol* 
cay öner'ln Önümüzdeki 

hafta İlçemizden ayrılma

sı bekleniyor.

Esnaf Belediyeden Yakındı

Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Derneği
Toplantısı Yapıldı

Gemlik Küçük Esnaf 
ve Sanatkarlar Derneğinin 
yıllık olağan genel kurul 
toplantısı pazar günü ya 
pildi.

Kalabalık bir esnaf top 
luluğunün katıldığı kongre 
de söz alan Belediye Baş 
kanı Şahabetıln Cantay, 
Belediyenin gelirler yönün 
den çok sıkışık bir du
rumda olduğunu, bu ne
denle bütçe döneminde 
esnafın dükkan kiralarına 
yapılacak zemı 
anlayışla karşılamalarını is 
tadl.

Belediye Başkam Can1 
tay şöyle konuştu:

*’—Esnaf arkadaşlar
dan ricamız yasalara uy- 
malan ve eteket asmala
rını ihmal etmemelidirler. 
Ruhsatlan yenilenecek er 
ksdaşların biran önce ge
rekli girişimlerde bulunma 
lan ve sağlık muayenele
rini yspmalsndır." dedi.

Dsha sonra srâ elan 
Faik Yumru, esnafın kiraya 
karşı olmadığını, ancak in 
saflı bir zammın yapılmı
şı gerektiğini belirtti. Kü
çük Esnsf ve Sanatkarlar 
derneği Başkanı Şükret 
Solmaz, İse konuşmasın
da : Belediye hizmet etti
ği sûrece yapılıcık zam

lara biz hayır demiyenK. 
Ancak belediyenin tire 
zamian konusunda btelorin 
de görüşlerim otoMeoMO b 
tîyoruz. Geçen yıl pazara 
esnafına yüzde 200 zam 
yapıldı ama peaor yoriMn 
ha!üne bak n, halk pazen 
gSremiyor. Zeytin hali od* 
lar altında kairyer, ostadi 
iş verine g i-e-rûyor ahş ve
rişini eokoktarOa y^Myor. 
dedi. Şükret Solmaz, da
ha sonra tekel do esnafa 
bu yıl bir çok zeri ekler 
getirildiğini hakan ve Ih- 
baraıı bir durumda 60 oa 
nıfın ruhsatlınniR iptal o

D. S. 4 do
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KÖLEMDEN

Merhaba Yeni Yıl!..
Yılmaz AKKILIÇ

şiir köşesi
Aşık Veysel'den

Yarın 1980'in son günü.
Yarınki gece yansından sonra yeni bir yıla başlaya

cağız. Türkiye toplumu için de artık gelenekselleşen, 
ama toplumun değişik kesitlerine göre farklı boyutlarda 
ve koşullarda gerçekleştirilmeye çalışılan «yılbaşı eylen- 
celeri» ile gireceğiz 1981’e...

Bence «umut» evrenseldir, «geleceğe güven özlemi» 
insancıldır. Onun için «yılbaşı» nı bir burjuva geleneği 
olarak görmekte direneleri, yeterince anlıyamıyorum ben..

Her neyse!.. Dudak büküp geçenlerimizle bile, en 
azından radyo ve televizyonlarımızın başında olacağız 
1981’e girerken. Kimimiz, dağ gibi yükselen enflasyon 
belasının dik yamaçlarında tutunabilmenin olanaksızlığı
nı unutmaya çabalıyacağtz. Çabaladıkça, daha da bir 
ef katlanacağız sanırım. Ve de «def-i gam» eyleminin yo
lunu «şişeayle arayacağız...

Kimimiz sigara satacağız, lüks gece kulüplerinin ka
pılan önünde...

Kimimiz, sokağa çıkma yasağının kısaltılmasından 
da yararlanarak «felekten bir gece» çalmanın yeni yön
temlerini geliştireceğiz. İşçinin asgari ücretinin çok üs
tündeki «fiks menü» leriyle müşterilerinin hizmetine «a- 
made» eylence yerlerinde, vur patlasın çal oynasın te
pineceğiz...

Kimimiz yüzbinlerce liraya kılıç çekeceğiz veya ba
kara salonlarda milyonları konuşturacağız..

Kimimiz, tabam delik papuçlarımızla «ahkam» kese
ceğiz gazete sayfalarına kurularak, televizyon ekranla
rından öğütler dağıtarak...

içimizden, yılbaşından bir hafta önce Bursa'nın Ali 
Paşa Mahailesi'ndeki «aşk evi»n de «uygunsuz vaziyet
te» basılan üç şişman kadım ve onları bağışlayan ko
calarını lanetlîyenler de çıkacak kuşkusuz...

Hep birlikte «imtiyazsız sınıfsız» toplum olmanın ta 
dini çıkaracağız...

Üç yıl önceki yılbaşını anımsıyorum buruk bir gülüm
semeyle..

1977'nin san günlerinden 1978’in ilk günlerine, tüm 
Türkiye umutlarla girmişti. 60 yıla yaklaşan Cumhuriyet 
Tarihi’mizde, Atatürk bile, O’nun «Anadolu ve Rumeli Mü
dafaa-! Hukuk Cemiyeti» ite «Cumhuriyet Halk Fırksa» 
bile, 1978’in başlarında yoğuşlayan böylesi bir kamu oyu 
desteğine sahip olamamışlardı.

Ama ne oldu?...
Hepimiz sorumluluklarımızı algılayabiliyor muyuz 

acaba?.. Hepimiz, demokrasinin kesintiye uğramasında, 
belli ölçülerde katkılarımız bulunabileceğini düşünebi
liyor muyuz?..

«Öz-eleştiri» m izi yapabiliyor muyuz?..
Türkiye toplumu, 1972 yılından başlayarak 1978’in 

ortalarına değin uzanan bir «umut süreci» ni yaşadı. Bu 
sürecin «doruk noktası»na yükselişi, gerçi oldukça ça
buk, coşkulu ve kendiliğinden olmuştur. «İdealistçe» ol
muştur...

Ama «doruk noktası»nda düşüş beklentilerin boşa 
çıkışınım simgelemektedir. Çok hızlı, darmadağınık ve 
düş kınklığı biçiminde gerçekleşmiştir.

14 Ekim Seçimleri, bu düşüşün göstergesidir...
Dedim ya, «öz-eleştiri» m izi yapabiliyor muyuz?.. Ya

pabildiğimiz ölçüde, doğrulan söylemekten kaçınmadığı
mız ölçüde, «daha doğru»Iarı bulabileceğimize inanıyo
rum.

Bir ünlü siyasetçimiz, 1977’yi «umut yılı» olarak nite
lendirmişti. Gerçi biraz acelece ve idealistçe bir yakla
şımdı bu, ama toplumun beklentileri ile uyumlu idi... Çe
şitli konuşmalarının toplandığı bir kitapçığı bile (UMUT) 
YILI 1977) diye adlandırmıştı.

1980'e «çöküş yıh»demek gerekecek sanırım."
1980’in Mayıs ayı sonlarında Gün Sazak öldürüldü, 

biliyorsunuz.. Tüm adam öldürmeler alçaklıktır, ilkelliktir. 
Gerekçesi ne olursa olsun, insan yaşamına son vermek 
uygarca bir davranış sayılamaz.. Hele cinayetler aracı
lığıyla, dökülen kanlara basa basa «siyasal» veya «İde
olojik» bir utkuya ulaşacağını sananların, topluma geti
rebilecekleri yeni «hiçbirşey» olamaz.

Kan ve düşmanlıklardan başka...
O nedenledir ki. Gün Sazak’ın öldürülmesiyle baş

latılan «şiddetin tırmandırılma süreci» nin, gerçekten 
«maceracı sol» un intihar girişimi olduğuna İnanmakta 
ytm.

Ama bu intihar girişimi, soyut bir «kendi canına kıy
ma» olarak kalmadı ne yazık kİ... Tüm demokratların, 
solcuların ve yurtseverlerin üstüne bir karasaban gibi 
abandı, «ala-kullihal» işletilebileceğini ummak istediği
miz «1961 Anayasası» nı gerilerde bıraktı, tarihe gömdü.

«Çöküş yılı» nın 12 Eylül'le noktalanması kaçınıl
mazdı bir bakıma,,

«12 Eylöl»Türkiye demokrasisini tahribe yönelmiş bir 
«neo-nazlet, neo-faşlst» planlı terör gücüyle, anarşizmin 
bataklığından rnedet umar duruma düşürülmüş bir sol 
maceracılığa tepki olarak doğmuştur. Ekonomide, sos
yal yapıda bir değişkenliği öngörmemiştir. Böyle bir savı 
yoktur. En önemli amacı, Türkiye'nin bütünlüğüne yöne
ten ciddi tehdidi ve ne yönden gelirse gelsin düzeni tah
ribe yeltenen, yeltendiği var sayılan girişimleri «akamet»e 
uğratmaktır. Türkiye'yi dinginliğe kavuşturmaktır,

D. S. 4 de

Uzun İnce Bir Yoldayım
Uzun ince bir yoldayım 
Gidiyorum gündüz gece 
Bilmiyorum ne haldeyim 
Gidiyorum gündüz gece

Dünyaya geldiğim anda 
Yürüdüm aynı zamanda 
İki kapılı bir handa 
Gidiyorum gündüz gece

Uykuda dahi yürüyom 
Kalmaya sebep arıyom 
Gidenleri hep görüyom 
Gidiyorum gündüz gece

Kırkdokuz yıl bu yollarda 
Ovada, dağda, çöllerde 
Düşmüşüm gurbet ellere 
Gidiyorum gündüz gece

Düşünülürse derince 
Irak görünür görünce 
•Yal bir dakka miktarınca 
Gidiyorum gündüz gece 

Şaşar Veysel işbu hale 
Gâh ağlayan ğâhl güle 
Yetişmek için menzile 
Gidiyorum gündüz gece

Güzelliğin On
Para Etmez

Güzelliğin on par'etmez 
Bu bendekl aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman 
Gönlümdeki köşk olmasa

Tabirin sığmaz kaleme 
Derdin dermandır yâreme 
İsmin yayılmaz âleme 
Aşıklarda meşk olmasa

Kim okurdu kim yazardı 
Bu düğümü kim çözerdi 
Koyun kurt ile gezerdi 
Fikir başka baş’olmasa

Güzel yüzün görülmezdi 
Bu aşk bende dirilmezdi
Güle kıymet verilmezdi 
Aşık ve maşuk olmasa

Senden aldım bu feryadı 
Bu imiş dünyanın tadı 
Anılmazdı Veysel adı 
O sana âşık olmasa

Dostlar Beni Hatırlasın
Ben giderim adım kalır 
Dostlar beni hatırlarsın 
Düğün olur bayram gelir 
Dostlar beni hatırlasın

Can kafeste Durmaz uçar 
Dünya bir han, konan göçer 
Ay dolanır, yıllar geçer 
Dostlar beni hatırlasın

Can bedenden ayrılacak 
Tütmez baca, yanmaz ocak 
Selâm olsun kucak kucak 
Dostlar beni hatırlasın

Ne gelsemdi, ne giderdim 
Günden güne arttı derdim 
Garip kalır verim, yurdum 
Dostlar beni hatırlasın

Açar, solar türlü çiçek 
Kimler gülmüş, kim gülecek 
Murat yalan, ölüm gerçek 
Dostlar beni hatırlasın

Gün ikindi, akşam olur 
Gör ki, başa neler gelir 
Veysel gider, adı kalır 
Dostlar beni hatırlasın

ERSAN 
ZEYTİN YAĞI FABRİKASI 

Bu Yılda Hizmetinize Devam Etmekledir 
Hak Usulü Zeytin Sıkılır, 

Ilıca Yolu No. 91 Tlf : 1447 Gemlik

TUZCU
YEMEKLİK SOFRA TUZ 

OVA TUZ

Yeni Yılınızı candan kutlar.

Konserve, Salça, Turşu ve Fırında 
Kullanmak İçin Yıkanmış İnce ve Bulgur 

Tuz - Selellk Zeytinlere Kırma Tuz, 
Kaya Tuzu Satışları Devam Etmektedir.

H. BASAİ UYSAL
Tlf : l»7S
Orhangatl Cad. Bayraktar Patajı — GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 120 TL* 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 60 TL’ 
Kayıp İlânları 250 TL
Teşekkür ve Doğum ilanlarqcm. 30 TL 
Kongre İlânları 759 TL
Koop. Kongre İlanları 750 TL
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır,

ABONE
6 Aylık 150 TL
Yıllık 300 TL

(Baıetaye verilen yazılar yayınlansın 

vay» yayınlanmasın geri varilmiş 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar
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İlköğretimin Payı Türkiye Emlak Kredi Bankası A. 0. Genel Müdürlüğünden
Bankamızın aşağıda keşif bedeli belirtilen inşaatlara Bayındırlık Bakanlığı 

1980 yılı birim Hatları esasları üzerinden aşağıdaki şartlarla ihaleye kenu.muştu.

İlkokulun, çocuğun eğitimi, bilinçlen 
meşindeki payı büyüktür Çocuk ilk te
mel bilgileri edinimleri ilkokulda alır; ken 
dine düşen ulusal yükümlülüğün neler 
olduğunu kavrama sınırına varır. «Yur
dun kalkınmasında, insan gücünün en de 
ğerli bîr zenginlik kaynağı olduğunu ve 
bu kaynağı iyi şekilde geliştirmenin en- 
verimli yatırım olacağını kavratmayı a- 
maç edinmiştir;» ilkokul. Acaba, yukarı
da ilkokul Programı’ndan aktarılan ama
ca varılabilinmiş midir?

«Ekonomik yaşam bakımından» ele 
alırsak yargımız no olur? Bu gün tüm 
sızlanmalarımız ekonomiden gelir, llkoku
la gönderdiğimiz 
mayı sürdürürken, 
ağırlığını yüklenir, 
ğu aşamalar içinde

çocuk, beş yıllık aşa 
çoğunlukla derslerin 
Bu ağırlığın yoğunlu
değişirken;

ekonomideki payının ne olacağı
çocuğun 

sorusu
çoğunca yanıtsız kalır; soyutlaşır. Oysa, 
çocuğa kazandırılacak olan amaçlarda- 
«Ekonomik yaşam» başlığı altındaki öne
riye göre; yurt kalkınmasında insan gücü 
nün kaçınılmaz kaynak olduğunu iyice 
bellemenin, bu gücün insan, ulus yararı
na harcanmasının bilincine de varabilme 
li. «Kazanca, alınteri akıtılarak ulaşıla
cağını gözönunde tutabilmeli; gelecekte 
ulus bireyi olarak emeğin ne olduğunu 
anlayabilmeiidir. Tüm toplumun yararı
na olan iyi, bol üretim, dengeli tüketim 
bilincine varabilmeli. Daha doğrusu va
rabilmeliydi.

Bizim kuşağın çoğu, bu günkü prog
ramın amaçladığı doğrultularda yetiştiri
lemedi. Programlar, o günlerin koşullan 
na göreydi. Emeğin, bir kazancı getirece 
ğinden habersizdik. Zaman içinde dün
yanın, Tür ki yenin ekonomik koşullan de 
ğişerek; insan emeğinin değerinin ne ol
duğu iyice anlaşılınca, değer yargıları da 
değişti, insanın her alandaki üretim gü
cünün varlığı, kafa gücüyle kol gücünü 
birleştirdiğinde, neler yapabileceği de iyi 
ce anlaşıldı. Beyinsel gücün, iyi yönlendi 
rilirae, toplumu mutlu yaşamlara ulaştı» 
racağı anlaşılmış oldu. Kurtuluş Savaşın 
dan sonra gelea günlerde insan gücü, in
sanımızın mutluluğu için harcanacaktı. 
Sözü edilen güç; harcanma alanı bulsa 
da eğitimsizlik büyük kayıptı. Genç Tür 
kiye nin eğitilmiş güçlere gereksinimi var 
dı. Bu yada uzun aşamada yapılabilirdi. 
Topluma eğitim verebilmek için de, ilk 
anda ilköğrenim geliyordu akla. Bir ilk— 
öğrenim seferberliği olmalıydı. Türk çift 
çişi, emekçisi, sanatçısı, kadmıyle-erke-

ğiyle köyden şehire köklü eğitim-öğrctim 
görmeliydi do. Dünyada, kurtuluş sava* 
şı'yla kazanılan onursal saygınlığımız; o* 
konomi alanında da, öbür alanlarda da 
kazanılmalıydı. Kazanıldı da. Genç Tür* 
kiye varlığını tüm uluslara ısbatladı.

O günlerden bu güne, ulusumuz o- 
lumlu-olumsuz çok çetin, kaygı verici sı
navlardan geçti. Her sınavdan geleceğe 
yeni kazanımlar edindi. Bu kazamatlara 
koşut, uyuşumlu eğitim öğretim program 
farının yapılmasını da koşullar zorladı. 
Toplum ilerleme sürecindeyken, eğitim 
öğretim geride kalamazdı. Yapılan prog 
ramlar, giderek daha da olgunlaştırılarak 
bu günkü uygulanan aşamaya ulaştı. Bu 
rada, ilkokullarda uygulanan programın 
eleştirişini yapmıyorum. Amma, önemli 
olan eğtiim-öğreti m olunsa; bu konuda 
etkinliğin ilkokulda olduğunu vurgulamak 
isterim. Bence ilkokulda alman eğitimin 
yararı-zaran, çocuğu yaşamının sonuna 
değin bırakmıyacaktır. Sürekli ilk edindi 
ği eğitim-öğretim yön verecektir; gelece- 
oeğin yetişkinine. İlkokul, amaçlarına var 
mamışsa; öğrenciye «iyi bir tüketici ol
manın memleket ekonomisindeki önemi- 
sindeki önemini» kavratamamışsa; yur
dun doğal, toplumsal her bilincinden 
yoksunsa, amaçlarda buluşma olanağı ö- 
lamaz. Dahası, öğrenci yaptığı her işi 
dikkatli, özenli, düzgün ve temiz yapa 
maktan baştan savmacılıktan sakınamaz. 
Öğrenci amacına ulaştırılırsa gelecekteki 
sancıları daha da azalır.

ilkokul, anakuCağından sonra çocu
ğun karşılaştığı ikinci bir anakucağıdır. 
Evdeki sevgiyi okulda arayacak; sevgi
sizliği öğretmen sevgisinde gidermeğe ça 
hşacaktır. Özlemini duyduğu ana-babayı 
öğretmenlerinde arayacaktır. Bu yakınlı
ğı sağlayamazsa kabuğuna çekilecek; içe 
dönüklüğü yeğleyecektir. Kuşkusuz, içe 
dönüklüğe itiliş öğrencideki yetenekleri 
de durduracaktır. O zaman da insan gü 
cünün kalkınmamızdaki önemini de kav 
ramaktan uzak kalacaktır. Oysa, beş yıl 
lık öğretim içinde, sürekli çocuğun gü
cüne güveneceğiz. Dahası, kazancın te
miz ahnteri akıtılarak elde edileceğini; 
çarpık, karanlık işlerle kazanç olmıyaca- 
ğını vereceğiz kendisine

Ana-baba-öğretmen olarak, ilkokulun 
vereceği eğitimin çocuğun yaşamınca et 
kili olacağını görmek; büyük bir serum 
luluk yüklenmiş olmak, uslardan hiç mi 
hiç çıkmamalı.

Keşif B. Geçiri Tem. ihale Tarihi:
24-301.813.- 742.000.- 15.L1981

1- Bursa-Gemlik şube ve konut
2- Eksilme dosyasında belirtildiği gibi inşaat betonarme demir bedeli Bankana yatı 
olacaktır.
3- Senelere sari fiat uygulaması 8/505 sayılı kararname esaslarına göre yaptırılacak 
tir.
4* Kati teminatın yarısı sözleşme anında alınacak bakiyesi ara hakediçlcrden ta
mamlanacaktır.
5- Birim fiat ekli listesi dışındaki sair iaşaat malzemelerine de gerektiğinde ihzarat ö— 
denebilecektir.
6- Eksiltme belirtilen tarihte saat 16,oo da yapılacağından teklif zarfı eksiltme don 
yasındaki eksiltme şartlarına göre hazırlanarak aynı günde saat 15 oo e kadar Ge
nel Müdürlüğümüz Haberleşme müdürlüğüne verilmiş veya gelmiş bulunması şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.
7- Yukarıda ismi belirtilen inşaatlarımızın ihalesine iştirak edecekler en az işin ke 
şif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığı "B" grubu müteahhitlik karnesi, ayrıca 1980 
yılı Ticaret Odası vizesine hsvi belge ve Banka referans mektubu ibraz edecek ve 
bu işleri yaptırdıklarına dair iş bitirme belgeleri ve ihaleye iştirak edeceklerin in
şaat mahallini yerinde görüp, gördüklerine dair mahalli bankamız Şubesinden ala
cakları yer gördü belgesi ile beraber engeç ihale tarihinden 3 gün ünee mesaî saa
ti sonuna kadar yeterlik belgesi için başvurulması gerekmektedir.
8- İştirak belgesiverilip verilmiyeeeği ihale tarihinden en geç 1 gün evvel iştirakçiler ta 
rafından Bankamızın inşaat ve Proje Müdürlüğünden öğrenilecektir ve belge alına
caktır.
9- işlere ait ihale dosyası Genel Müdürlüğümüz İnşaat ve Proje Müdürlüğümüzden 
2.000.- TL. mukabilinde temin edilebileceği gibi inşaatların bulunduğu (Bursa-Gem 
lik Şubelerimizden temin edilebilecektir.
Bankamız 2490 sayılı yasaya tabi değildir.

ER-BİR san

BOBİNAJ ELEKTRİK

Kaloriferli Apartman Sahiplerinin Dikkatine
TYSEN, KORTİNG, UNITERM VE AĞIR
YAĞ TİPİ YAKIT BRÜLÖRLERİN TAMİRİ

SEZON BAKİMİ VB AYRICA SU POMPALARI
HER MARKA ÇAMADIR MAKİNASI TAMİRİ GARANTİLİ YAPILIR

HER TÜRLÜ MOTOR BOBİNAJI SARILIR

Tlf : 2932 - 1 291 den
Eski Karakol Karşısı Nizam Pasajı No. 7/3 Gemlik

■KEsaa

SATILIK 
LÜKS DAİRELER 

esentur İnşaat ta 
Kamııran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA KAVUŞMAK 
İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ 

BEMİRSUBAfl MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ 
95 M2 J^İKS DAİRELER

Müracaat t
Mimar Rahmi Şenflül Bk.idiya Karşısı Gemlik

Sayın spor sever Gemlik İllerin ve tüm 
sporcuların Yeni Yıllarını gönülden kutlar, 
tüm spor yaşamında başarılar dileriz.

KARTAL SPOR KULÜBÜ



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

MjMtVktSjMIMİBMK

gemlik

KÖRFEZ

Yönetim Yeri t Şirin Pasajı 
TKL. : 1T9T ~ OSMLİK

çf
Dizgi v» Batkı Körfez

30 Aralık 1980 Salı
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| MÜJDE I
| YGS |

I (YILDIRIM GİYİM SANAYİİ) I

Tüm Gemlik’lilerin Yeni Yılını Kutlar, Mutluluklar Diler j

< Gemliklilerin Hizmetine |
f Zengin Çeşitleriyle Devam Etmektedir |

Bay - Bayan ve Çocuk Çeşitleri, Aksu - Bahariye Palto ve Takım Elbiseler f
> Kazak ve Yün Gömlekler - Parka ve Eskimo Kabanlar |
( Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları - Zengin Etek Çeşitleri J
। Bebek ve Çocuk Takımları, Elbiseleri j
| Gazhane Cad. Eski Karakol Karşısı No. 9 GEMLİK |

| Bir İçimlik Tad

| Tekel Birası
I KÖRFEZ 
! BİRAHANESİNDE 
fe ..
igi Sayın Gemlik’lilerin ve müşterilerinin

Yeni Yıllarını Kutlar, mutluluklar diler 
§ SALI GÖKLERİ AKMAMI RIFAT USTA NIN 
| SEPET PATATES

CUMA GÜNLERİ AK$AMI 
H GAİZANTEP’Lİ KADİR USTA’NIN 
İ (İĞ KÖFTESİ

AYRICA
RIFAT USTA’NIN 

İ MİDYE DOLMA - MİDYE TAVA VE 
I HER ÇEJİT SOĞUK MEZESİ VERİLİR. 

I BİRACILAR BULULALIM 
H KÖRFEZ BİRA SALONU

İskele Meydanı GEMLİK

Merhaba Yeni Yıl!..
Yanf bîr devrim eylemi değildir «12 Eylül»... En yet

kili ağzından açıklamıştır bu gerçeği.. «12 Eylül» demiş
tir Sayın Devlet Başkanı. «Yönetimin el değiştirmesidir.»

Geçenlerde saygı duyduğum bir yazar : «İşte 27 Ma
yıs devrimcileri, işte en kısa sürede, terör olayları bas
tırılır bastırılmaz yeniden Anayasal demokrasi düzenine, 
yani çak partili yaşama geçileceğini kesinlikle söyleyen 
12 Eylül devrimcileri...» diyordu köşe yazısında.

Bana kalırsa, 12 Eylül'ü gerçekleştirenler de katılmı
yorlar O'nun görüşüne..

Evet, «12 Eylül Eylemi» ni bir devrimci eylem ola
rak görme yanılgısından da arınmak zorundayız. 1981 
de... Yoksa en azından «12 Eylülse haksızlık etmiş olu
ruz. «12 Eylül» ü gerçekleştirenler, Türkiye'de «düzeni 
değiştirmek» ten değil, «düzeni pekiştirmek» ten yola 
çıkmışlardır. Bir türlü sağlıklı biçimde işletilmeyen, ayrı 
düşüncelere bir türlü tahammül edilemeyen, insanlarının 
birbirlerini boğazlayarak düşüncelerine kabul ettirmeye 
kalkışanları bir ortama «batı demokrasi» denilemez. Böy
le bir kargaşa ortamına son vermek amacıyla gerçek
leştirilmiştir «12 Eylül Eylemi»...

Ve düzeni pekiştirmekten yanadır...
Merhaba yeni yıl!
1980 yılını «12 Eylül» le noktaladık. Sana da «12 Ey

lül» le başlıyoruz.
Dileğimiz, bir «çöküş yılı» daha yaşamamak...
Umudumuz, «öz-eleştirl» mizi gerektiğince yapabil

mek...

AKTÜRK
ELEKTRONİK

Tüm dost ve müşterilerine mutlu 
yıllar diler.

HER TÜRLÜ TELEVİZYON
TEYP RADYO TAMİR VE 

PARÇALARIYLA SAYIN GEMLİK’ 
LİLERİN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR

MEHMET AKTÜRK
Hamidiye Mah. Akbank Aralığı Gemlik

İLAN
/• Belediyemize ait ılıcaksu mevkilndflbu/unan 

cem’an 23.04/ mİ miktarında^ tdrla, İçinde bulu- 
nan kerpiç av va ağıra 75 ağaçlı zeytinliği dahil 
olmak üzere açık aktırma sureti İle 3 yıl müddet-^ 
le kiralanacaktır.

2- Yıllık muhammen kira bedeli 50,000.- lira 
olup, muvakkat teminatı 1500.- liradır.

3- ihalesi 7 Ocak 1981 Çarşamba günil saat
I /5.« de Belediyede yapılacaktır.

Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediyede 
görülebilir. Keyfiyet ilan olunur.

TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİİ

Giyim Merkezi
Dost ve müşterilerinin yeni yılını kutlar

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

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

MÜJDE
Oto Sahiplerine Yeni Bir Hizmet

Modern Otomatik Cihazlarla Anında 
Motor, Şanzuman, Difransiyel Yağı Değişimi

Her Çeşit Yağ ve Filitre Bulunur
Korun Ticaret TAHSİN KORUN

Yeni yılınızı kutlar, mutluluklar diler
Belediye Garaj/ Belediye Dükkanı GEMLİK

Küçük Esnaf /

^ve Sanatkarlar
Toplantısı Yapıldı
dildiğini iddia etti. Solmaz 
yeni Tekel Müdürünün ko 
nuyla yakından ilgilenme
sini istedi.

Yönetim Kurulunca 
sunulan raporda Esnaf 
Yardım Sandığının ve tü 
ketim kooperatifi kurulma 
sı istehâi. Üye aidattan 
20 liradan 30 liraya, kayıt 
paraları 100 liradan 1000 
liraya çıkarıldı.
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