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HAFTALIK SİYASI GAZETE
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MODERN KIRAATHANE

ERTAN’IN YERİ
Yarın (7.1.981) saat 17-00 de 

Gem İlki i arin Hizmetine açılıyor.

Gashaae Cad. Aygaz Bayii karşıtı 
GEMLİK

Ekmekler Yine Küçüldü

475 Gram EKMEK
15 URA OLDU

Yurdun Her Köşesinde Törenler Yapıldı

"ATATÜRK YILI” 
Törenlerle Kullanmağı 
Başlandı

Nakliye ve un fiatlarına 
yapılan yeni zamlardan 
sonra halkın ekmeği biraz 
daha küçüldü. 15 lira o 
lan 550 gram ekmek 475 
grama düşürüldü.

Belediye encümeni dün 
aldığı kararla yeni gramaj 
ladan ekmek satışına baş 
ladı. Ekmek gramajlarının 
düşürülmesiyle ilgili ola
rak gazetemizin sorularım 
yanıtlayan Belediye Baş
kanı Şaha bettin Cantay, 
ofisin ilçemize kişi başına 
10 kg elan haftalık tah 

sisi 6 kg. ma düşürdüğü
nü, böylece % 40 lık bir 
tahsis azalması meydana 
geldiğini belirterek şöyle 

konuştu:

” TMO bir taraftan tah 
sisinde % 40 lık azaltma 
yaparken öbür taraftan da 

unun kilegramını 11.25 
liradan 14 liraya çıkarmış
tır. Buna nakliye fiatları 

eklenince maliyetlerde ö-

Belediye Yeni Fiatları Saptadı

Toz Seker 75 Resme Şeker 91,50 Tl. Oldu
Şeker fiatlarına yapı

lan zamdan sonra topla

nan Belediye Encümeni 
şeker fiatları yeniden sap* 
tandı.

Halkın temel gıda mad 
deferinden olan şekere ya 

pılan zam, şeker fabrika
larına olan uzaklıklara gö 

re çeşitli şehirlerde deği

şik hatlarla satılmaktadır.

•oçon hafta toplanan

Belediye Encümeni şeker 
hatlarını görüşmüş, çevre 

ilçelerden gerekli bilgiler 

elmiş ve toz şekerin pera 
kende satış fiatını 75 lira 

dan, kutu kesme şekerin 
perakende aetış fitimin i- 

nemli ölçüde değişiklikler 
meydana geldi. % 40 lık 
ofis unu eksikliğini piyasa 
unu ile kapatmağa karar 
verdik. Tüm bu olguları 
değerlendirerek bugüne

Zeytin Alımları Devam Ediyor 

Zeytin Üreticisine 200 Milyon 

Lira Ödendi
72 nolu Marmara Birlik 

Zeytin Koopratifince üreti
cilerden alınan 2 milyon 
600 bin kilogram zeytine 
karşı 200 milyon lira öden 
diği açıklandı.

Günlük 50 ton civarın
da zeytin aliminin devam 
ettiğini söyleyen 72 nolu 
Marmara Birlik Zeytin Ks 
operatifi Müdürü İbrahim 
Okay, Bursa köylerinden 
sonra Katırlı ve Şahinyur- 
du köylerinde zeytin alım 
(arının sona erdirildiğini, 
öteki alım merkezlerinde 
kampanyanın devam etti
ğini belirterek şöyle ko

ee 91.50 liradan satılma 
sına karar verilmiştir.

Belediyece saptanan 
yeni şeker fiatları »öyledir.

------------------------------------------ !-------------------- ----------------

75 kg. toz şeker toptan 5050 TL.

1 kg. toz şeker perakende 75 TL.

50 kg. çuval kristal şeker 3400 TL.

1 kg. » » » 76 TL.

60 kg. dökme küp şeker 3949 TL.

1 kg. Küp şeker perakende satışı 87.50 TL.

2B kg. standart dökme küp şeker 2035 TL.

1 kg. » » » » perakende satışı 90

5 kg.' koli küp şeker toptan 429 TL.

■ B kg. koli küp şeker perakende Mtış 468 TL.

25 kg. koli 1 kg. lık kutu küp şeker 2105 TL.

1 kg. kutu küp şeker perakende satışı 91 .*9

'Atatürk Yılı" dün resmi törenlerle kutlan 
mağa başlandı.

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren 
TBMM Genel Kurul Salonunda yaptığı ko
nuşma İle "Atatürk Yıh”nı açtı.

kadar 550 gramı 15 lira
dan satılmakta olan ekmek 
hatlarının bundan sonra 
475 gram olarak yine 15 
liradan satılmasına karar 
verdik.” 

nuştu :
" Bugüne kadar üretici 

ortaklarımızdan 2 milyon 
600 bin kilogram zeytin 
alınmıştır. Bu zeytinin pa
rasal tutarı 284 milyon 
700 bin Hradır. Ortakları
mızın kooperatifimize 25 
Aralık 1980 gününe ka
dar verdiği zeytinlerin be
deli olan 200 milyon lira
yı almışlardır. Kalan 84 
milyon 700 bin lira İse 
vergi yasalarındaki yeni 
değişikliklerin açıklığa ka
vuşmasına kadar bir süre 
gecikecektir.

Büyük kurtancı, ulu ön 
der Atatürk'ün doğumu
nun 100, yılına raslayan 
1981 yılının (Atatürk Yılı» 
olarak kabul edilmesinden 
sonra dün resmen «Ata
türk Yılı» kutlanmağa baş 
(andı.

«Atatürk Yılı» kutlama 
törenlerinin ilki dün sabah 
saat 09.30 da Anıtkabir'
de yapıldı. Devlet Başka
nı Org. Kenan Evren saat 
11.00 de TBMM genel 
kurul salonunda yaptığı ko 
nuşmada Atatürk'ün iyi bir 
asker, iyi bir siyaset ada
mı olduğunu ve yeni Tür 
kiyenin yaratıcısı olduğu
nu anlattı. Devlet Başkanı 
Evren'in konuşmasıyla baş 
hyan «Atatürk Yılı» bu a-

rada yurdun dört bir ya
nında yapılan törenlerle 
de kutlanmağa başlandı.

Dün Devlet Opera ve 
Balesi, Devlet Tiyatroları 
«Atatürk Yıl» nedeniyle 
perdelerini açtılar ve yapıt 
(arını sergilediler. Bu ara 
da Devlet Başkanı Org. 
Kenan Evren tarafından
10 sanatçıya «Atatürk sa
nat Armağanı» sunuldu.

Atatürk Yılı Kıbrıs 
Türk Federe Bevletinde da 
yapılan törenlerle kutlan
maya başlandı.

İlçemizdeki tüm okul

lar dün topluca «Atatürk 
Yılı» m kutladılar ve ayrı- 
ca dershanelerde öğretmel 
ler Atatürk ile ilgili konuş 
malar yaptılar.

550 İram 
Ekmek 475 

grama düşürüldü
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Atatürk Yılı Başlarken
5 Ocak 1981 ‘de «Atatürk Yılı» resmen başladı..
Atatürk'e değğin öylesine çok yazıldı ve konuşul

du. daha da öylesine çok yazılacak ve konuşulacak 
ki.. O*nun yüzüncü doğum yıldönümü dolayısıyla, kimi 
kuruluşlar çeşitli yarışmalar düzenlediler. Devletçe 

açılan «Atatürk marşı götte yarışması» dedikodulara 
ve ilgine söylentilere neden oldu. Yine kimi resmi ve 
özel kuruluşlar, yeni yarışmalar düzenliyecekler kuş
kusuz..

Kimi kişiler, Atatürk'ün dünya görüşünü veya şu 
ya da bu yanını en iyi biçimde yorumladıkları. O'na 
en yaraşır çalışmayı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 
ödüllendirilecekler..

Ankara Sanayi Odası'nın girişimiyle. Atatürk'ün. 
Selanik'te doğduğu evin «tıpkısı» yaptırılacak Anka
ra'da..

Bunlar tümüyle yanlış bence. Nesnel olmaktan 
çok. öznel ve tartışılabilir sonuçlara götürecek bizi..

Sanıyorum, önce «Atatürk'ü algılamak» konusun
da bilimsel ve yansız bir yöntemi geliştirmemiz gereki
yor. «Atatürkçülük» nedir? Her fırsatta öykünüp dur
duğumuz Batı'nın «Kemalizm» adını verdiği dünya gö
rüşünün içeriği ne idi, amaçları nelerdir? Bir dünya 
görüşünün, toplumun, çıkarları birbiriyle alabildiğine 
çelişen tüm kesitlerini birleştirici, tüm sınıf ve katman
larını kapsayıcı niteliği olabilir mi?

«Kemalist» dünya görüşünün, «imtiyazsız - sınıfsız» 
toplum yaratma ülküsüne ulaşabilmenin bilimsel yön
temi bulunabilir mi. Bulunabilirse, nasıl bir çalışmayı 
gerektirir böylesi bir istem...

«Kemalizm» in, başlangıçta yalnızca dört olan 
MİLLİYETÇİLİK. CUMHURİYETÇİLİK. HALKÇILIK, LAİK
LİK ilkelerine. 1930’lu yıllarda önce DEVRİMCİLİK ve 
sonra DEVLETÇİLİK ilkeleri niçin eklenmiştir? Tüm 
burjuva devrim ve evrimlerinde, «Kemalizm» in bir bü
tün olarak toplandığı bu altı ilkenin birine veya birka
çına bir arada zaman zaman rastlanmakta iken, «Ata
türk Cumhuriyeti» bu altı temel ilkesini Anayasa’sının 
2. maddesine koyma gereğini neden duymuştur?:.

Ve sonra, ne zaman ve niçin çıkartılmıştır Anaya- 
sa’dan bu altı temel ilke?..

«Atatürk’ü algılamak», yukarıda sıralamaya çalış
tığımız sorulana yanıtlarının, bilimci bir yaklaşımla 
araştınlmasından geçmektedir. Bu yapılmazsa, böyle 
bir araştırmaya gerekli ortam ve olanaklar sağlana
mazsa, Atatürk'ü, yine eski alışkanlıklarımız doğrultu
sunda «müzeci» veya siyasal - ekonomik görüşlerimize 
«paravan» sayan bir özel yaklaşımla ele alacağız, yani 
hiç algılamamakta ısrar edeceğiz demektir..

Türkiye, 1920’lerin 1930'ların ortamından çok da
ha değişik bir gelişme sürecini yaşamaktadır. Her yıl 
bir milyon artıyor nüfusumuz. Gençlerimiz, işsizliğe ve 
eğitimsizliğe terkediliyor.

Bir dönemde Atatürk’e karşıtlığı «oy goygoyculu
ğu» yapanların. şimdilerde kişisel veya sınıfsal çıkar
larına «Atatürkçülük» ü paravan saymaya kalkışma
ları, buna elverişli ortamı bulmaları düşündürücüdür. 
Dünyada ilk «ulusal bağımsızlık savaşı» nı gerçekleş
tirme başansını gösterebilmiş bir «evrensel önder» ’ 
doğru algılayabilmenln yolu «bilimsel» likten geçer.

Bugün otuz yaşın altında bulunan çoğunluğumu
zun daha doğmadıkları bir sırada, 1951'de, Atatürk'ün 
heykellerine saldın salgını başlatılmıştı. Gün geçmiyor 
du ki, basınımızda, bir Atatürk heykelinin kırıldığı, par 
çalandığı haberi yer almasın. O dönemin ozanların
dan Mithat emal Kuntay bir şiir yazmış ve şöyle nok- 
talalmıştı sonunu : ,

«Sen de lütfet, O’na bir abidelik toprak ver»
«Yurdu kurtarması bir suçsa eğer, hoşgürüver!..»

Anlıyorsunuz değil mi gençler, Atatürk’ün heykel
lerini kırma - parçalama hastalığına kimlerin tutuldu
ğunu? O'nun antiemperyalist ve ulusalcı bilincinden 
kimlerin rahatsızlık duyduğunu?..

«Atatürkçülük» ü kendi kişisel, sınıfsal çıkarlarına 

paravan yapmaya kalkışanların oyununa gelmeyiniz!
Doğru algılayınız Atatürk’ü!..

Bana bir türkü öğretsen
Ayın aydınlığında söylesem 
Gecenin karanlığında söylesem 
Yağmur yağınca söylesem 
Toprak uyanınca söylesem 
Bana bir türkü öğretsen

Bana bir türkü öğretsen 
Beraber olunca söylesem 
Ayrı kalınca söylesem 
Seni unutunea söylesem

Bana bir türkü öğretsen
Geldiğim yere er geç dönebilsem 
Sevebllsem herşeyi yeniden sensiz 
Sensiz vazgeçebilsem 
Kimseleri dinlemesem 
Hem yürüsem hem söylesem 
Hem söylesem hem yürüsem

Yağmur yağacak 
Süzülecek camlara 
Damla damla 
Hatıralar Sevgiler 
Solacak yaprak misali 
Ve bir gün umutsuzca... 
Gök kuşağına bakacasın 
Dalacaksın hülyalara, 
Gözleyeceksin güneşi 
Dört duvar arasından, 
Ve bir gün anımsayacaksın 
Tüm geçmişini. 
Dönüşü olmayan bu yılları;

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi ilânlar tek sütun santimi 120 TL. 
icra ve Mahkeme İlânları santimi 60 TL. 
Kayıp İlânları 250 TL.
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 30 TL 
Kongre ilânları 750 TL.
Koop. Kongre İlanları ' 750 TL.
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

TUZCU
YEMEKLİK SOFRA TUZ

OVA TUZ
Konserve, Salpa, Turşu ve Fırında 

Kullanmak İçin Yıkanmış İnce ve Bulgur 
Tuz - Selellk Zeytinlere Kırma Tuz, 

Kaya Tuzu Satışları Devam Etmektedir.

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

K,

ABONE
6 Aylık 150 TL.
Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez 
Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

SATILIK İŞYERİ
Rifat Minare Çiftliği arkası Hapisha

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

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

Yerlere Tükürmeyin!»

■ —--- ---------—-- —--------------- -5^

şiir köşesi
ARİF DAMAR’dan

YOL YORGUNU

«HUR
Analar bu çoçukları nasıl güldürüyorsunuz 
Nasıl yaz gökleri gibi böyle 
Durgun sular iyi çağlar gibi 
Kulaklarına neler fısıldıyorsunuz 
Ne öğütler veriyorsunuz
Analar bu çocukları nasıl güldürüyorsunuz

Bir çocuk koşuyor ardından biri daha koşuyor bîri 
daha koşuyor

Sarı at kuğruğu saçlar kırmızı kordelalar benekli 
morlar

HAYRİ ÜNLÜ'den

”BİR GÜN,,
Ve bir gün yaşarken öleceksin. .

Aynı benim gibi...
YAKACAK SENİ!

Yıllardan sonra birgün,
Semtinize yolum düşecek

Kapınızı çalacağım

Çocukların çıkacak
Seni soracağım;

Çağıracaklar

Geleceksin,
Beni görünce..
Ya tanıyacaksın ya tanımayacaksın 
Bir kelime ile tanıtacağım kendimi.

Satılık Dükkan

Orhangazi Cad. Erkullar Pa 
sajında 25 M2 dükkan vadeli o 
larak satılıktır.

Ahmet Ataç
Erkullar inş. Ort. Gemlik 
Tlf : 1396

İLAN
I- Belediyemize ait ılıcaksu mevkiinde bulunan 

cem’an 23.041 m2 miktarındaki tarla, İçinde bulu
nan kerpiç ev ve ağır, 75 ağaçlı zeytinliği dahil 
olmak üzere açık artırma sureti İle 3 yıl müddet
le kiralanacaktır.

1- Yıllık muhammen kira bedeli 50,000.- Ura 
olup, muvakkat teminatı 1500.- liradır.

3- İhaleli 7 Ocak 1981 Çarşamba günü saat 
15.- de Belediyede yapılacaktır.

Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediyede 
görülebilir. Keyfiyet ilan olunur.

/
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ER-BİR SAN 
ctehnfy

BOBİNAJ ELEKTRİK

Bugün 6 Ocak 1981 Yeni Yılın b: 
şikte olduğu günlerdeyiz Beşikteki dert 
terle dolu çocuk; her geçen gün nice eç 
masların içinde kalacak? Elinde tılsım 
da yok Zamanı durdurabilirsin. Zamanın 
akışı değil mi, her gelen yeni yılda, umut 
lan umutsuzluğa dönüştüren. 365 gün, 
gelecek yılın iyi olacağı umuduyla yaşa 
mıyormuyuz? 1981, 1980 den kalan sorun 
lan da yüklendi aırtına. Giden yıl, bizle 
re gülümseyerek gelmedi ya. Kaynaşma 
lar. anarşi-terör, sevgilerden uzaklık; ge 
çim dertleri .. Gelen yılın da baş derdiy 
di. 198i de. bu dertlerin üstüne yenile 
rini de yüklenerek geldi.

Her geçen yeni yılda olduğu gibi, 
karşılama törenleri yaptık bindokuz yüz 
seksenbire; Bu tören saatleri içinde olan 
ca dertlerimizi unutmaya çalıştık. Bile 
rek aldatmaca oynadık kendimizle. Düş 
ler kurduk. Düşlerimizin içinde zam, de 
valüasyon-enfiaeyon olmasını istedik. 
Düşlerimizi bulandırmak istemedik. Oysa 
biliyorduk zor koşullar içinde olduğumu 
zu. Yeni yılın da bu zorlukları gideremi 
yeceğüıi de biliyorduk. Yine de iyimser 
olabilmeyi istiyorduk. Bu düşünceler için 
de içinde, sevilerin yok olması, içimiz
deki, üstü küllendirilmiş sevi çıkmazın-

mazlar içinde geldik 12 Eylül e. Bugün, 
geçmişten gelen ekonomi bozukluğundan 
doğan sorunlardan toplumun büyük ke
simi yine düşünmekte. Bu kesimin sorun 
lanın azaltabilmek için ne yapılabilir? 
Bu soru, ulusça özveriyi getirir; kemer 
sıkmayı önerir. Hemen ekliyelim. Kemer 
de açılacak delik kalmadı. Devalüasyon 
un aza indirilmesi olanaksız. Enflasyou- 
un aza indirilmesi azda olsa nefes aldırır 
mı? Yoksa, azalan enflasyon tüketime 
yatkınlığı ortada. 1981 yılını karşılama
da harcamaların doruk noktada olduğu 
da bir gerçek Evet, eylenmek hakkımız 
Bu tür eğlencelerde giderlerimizi en aza 
indirdiğimizde kazancımız olmayacak mı? 
Nerden çıktı hindi boğazlamak yılbaşla
rında? Bu düşünceli hayvana ödenen pa
rayla üç-dört kilo et alınabilir; üç-dört 
günlük «nafakamıza çıkmış olurdu. Ya- 
da bir açığımızı kapatabilirdik. Harca
malarımızı, ölçerek-biçerek yapmak du
rumundayız. Yok gelirli, az gelirli, orta 
gelirli olarak.

Üsttekilere; toplumun alt katmanla
rını tüketime özendirerek, ceplerini şişi
renlere diyeceğimiz de yok denemez. Bu 
görüşler içinde olduğumdan, «servet» 
düşmanı falan olduğum sanılmasın Ama

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

SEZON BAKİMİ VE 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

dan kurtulmayı, insanın bir değer oldu
ğu; sevilmesi; sayılmasının yerinde olaca 
ğını diişlüyorduk Her geçen günlerin a- 
ğır koşulları, çirkin ellerin içimizde ki 
sevileri sökemiyeceği geçiyord ı usları
mızdan. Ama, çeşitli odaklar dur diyor
lardı. İçimizdeki sıcaklık; sevi sıcaklığı 
arttığı oranda, dayanışmanın arttığı o- 
randa, dayanışmanın artacağını biliyordu 
kötücüler. Sevgilerin sıcaklığı buzları r- 
ritecek. Sevilerden uzak kan emiciler, 
kurtuluşa buzlanmada arayacaklar yeni
den, Tuzakları, düzenleri tümdem salla
nacak; saltanatları yıkılacak.

1980 Eylül 12 sine değin, tayfunla
rla. girdapların anaforundaydık. Anarşi- 
Terör her gaçen gün canlar alıyordu 
Böylece, anarşi-terörün, sağ-sol kanatla
rı düşlenen yönetimi kökleştirme eyle- 
mindeydiler. Her iki kanada baktığımız
da, işin tezgahçılan arkada, öndeki vuru 
cu, canlara kıyanlarsa yoksul kesim ço
cuklarıydı. Yargılamalarda böyle olduğu 
da ortada değil mi? Türkiye, bir kardeş 
kavgası içindeydi. Çeşitli yörelerde kur
tarılmış bölgeler, H.ılk Mahkemeleri ku
rulmamış mıydı? Tüm olaylara karşıdan 
bakanlar olurken, hedef göterenlerde var 
dı. Ekonomik-Toplumsal çalkantılar, aç-

»kara servetin» karşısındayım. Toplumun 
ezilen ancak geçinebilen insanlarını sö
mürenlerin karşısındayım. Mallarının ver . 
gilerini aza indirebilmek için, az bildi
rimde bulunanların karşısındayım

Türkiye, ekonomik yönden açmazla
rın içinde. Üst kattakiler, bu ekonomik 
hastalığı iyi biliyorlar. Bunu bildikleri 
halde, yoksulun ahnteri sinmiş kazançla 
rı da dışa kaçırmaktan geri kalmıyorlar. 
Bu şu demektir, içerde düzen çıkmaza 
girdiğinde kaçmayı yeğleyecekler. Devlet 
ten kazandıklarını, dışarda tasasız yiye
cekler. Varsılıyla, yoksuluyla kaynaşmak 
zorundadır insanimiz. İçimizdeki insan
cıllık, sevgiler köreltilmişse; bilemek zo
rundayız.

Kuşkusuz, dünyanın kaynaştığı or
tamda, biz de etkileneceğiz. 1981 de bu 
etkileri aşağıdan yukarıya, giderlerimizi 
kısarak giderebileceğimizin bilincinde ol
mak kaçınılmaz. Yeni yılınızın, az kaygı
sız, neş'e içinde geçmesini dilerken; bir 
şiirden dizelerle bitirelim sözümüzü: 
«Evet, lâm’ı — cim’i yok. 
Bıkmadan, usanmadan, yılmadan 
Yürüyeceğiz arkadaşlar!»

Alıntı : Varlık 872 sayı Nüzhet Er-

I KÖRFEZ BASIMEVİ

Her Türlü Düğün, Nişan Sünnet 
Davetiyeleri Fatura Bono 

irsaliye Makbuz Senet
Kartvizit, Kartadres ve

Her Çeşit Basım işleriniz için 
Emrinizdedir.

man

:xî:

SATILIK
LÜKS DAİRELER

ESENTUR İNŞAATTA
Kamııran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA KAVUŞMAK 
İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ

DBMİRSUBAJI MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ 
95 M2 LÜKS DAİRELER

Müracaat s
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı < f Gemlik

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

I (YILDIRIM GİYİM SANAYİİ) j

Gemliklilerin Hizmetine I
Zengin Çeşitleriyle Devam Etmektedir j

Bay - Bayan ve Çocuk Çeşitleri, Aksu - Bahariye Palto ve Takım Elbiseler j
Kazak ve Yün Gömlekler - Parka ve Eskimo Kabanlar |

Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları - Zengin Etek Çeşitleri |
Bebek ve Çocuk Takımları, Elbiseleri |

I Gazhane Cad. Eski Karakol Karşısı No. 9 GEMLİK ।

ı K >

Bir İçimlik Tad

i Tekel Birası
| KÖRFEZ
i BİRAHANESİNDE
i SALI GÜNLERİ AKŞAMI RIFAT USTA’Nfc 

SEPET PATATES
8 CUMA GÜNLERİ AKŞAMI 

g GAİZANTEP’Lİ KADİR USTANIN]
ÇİĞ KÖFTESİ

AYRICA
| RIFAT USTA’NIN
S MİDYE DOLMA - MİDYE TAVA YE I
I HER ÇEŞİT SOĞUK MEZESİ VERİLİR. 1

İ BİRACILAR BULUŞALIM
l| KÖRFEZ BİRA SALONU 

ğ İskele Meydanı GEMLİK

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
________DAVETİYELERİ

AKTÜRK
ELEKTRONİK

HER TÜRLÜ TELEVİZYON 
TEYP RADYO TAMİR VE 

PARÇALARIYLA SAYIN GEMLİK’ 
LİLERİN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR

MEHMET AKTÜRK
Hamldlye Mah. Akbank Aralığı Gemlik

AYDIN
ODUN DEPOSU

Kesilmiş Kuru Meşe Odunu 
Satışları Devam Ediyor

Ilıca Cad. Uludağ Gazoz Bayii Karşıtı GEMLİK 
K.

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ
Basımevine Uğrayınız

GEMLİK KÖRFEZ’I OKUYUNUZ 
OKUYUNUZ ABONE OLUNUZ

KAYIP
Ankara Atatürk Li

sesinden 976*77 ders 
yılı dönemi aldığım dip 
lomamı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Kamil YAŞAR

Kr I/1-

Satılık
Telefon
Tel : 1797__________________

Satılık
POLKRAİT

Feteğraf Makiaaaı 
Tel : 1797

MÜJDE
Oto Sahiplerine Yeni Bir Hizmet

Modern Otomatik Cihazlarla Anında 
Motor. Şaıızuman, Difransiyel Yağı Değişimi i 

Her Çeşit Yağ ve Filitre Bulunur
Korun Ticaret TAHSİN KORUN |

Belediye Garajı Belediye Dükkanı GEMLİK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fi ',2İ
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Belediye Başkanı Camay 
İMAR PLANI YAKINDA İHALEYE 
ÇIKARILACAK” Dedi
Belediye Başkanı Sa

habettin Camay, gazetemi 
ze yaptığı açıklamada da 
ha önce İmar Başkanlığın 
ca kabul edilmeyen Gem 
lik İmar planının hazırlan 
mast için bütün hazırlıkla
rın tamamlandığını veliler 
Bankası rt a gönderildiğini 
söyledi.

Belediye Başkanı Can 
tay açıklamasında şöyle 
konuştu-

"—İlçemizde büyük 
bir sabırsızlıkla beklenen I 
mar planının yeniden ha
zırlanması için sürdürülen 
çalışmalar son aşamasına 
gelmiştir. Planın çizimi ı- 
çin Bakanlığın istediği doğ 
rultuda hareket edilmekte 
ve ön çalışmalar İller Ban 
kasına verilmiş bulunmak 
tadır. İller Bankası yetkili
leriyle yaptığımız görüşme 
de imar planının çok ya
kın bir zamanda ihaleye 
çıkarılacağı ifade edilmiş
tir."

Ölçü ve Tartı 
Aletlerinin 
Kontrolü 28 
Şubatta Sona 
Eriyor

Her yıl yasa gereği 
yapılması zorunlu olan 
Tem ve ölçü aletlerinin 
kontrollerinin Şubat ayının 
tonuna değin devam ede 
ceği açıklandı.

Belediye Başkanlığın
dın yapılan açıklamada el 
lirinde 1970 yılı* ve 
lehe önceki yıliere elt tar 
ft ve bulundu
ranların Şubat ayı sonuna 
fadır Belediyeye başvura
rak ölçü ve aletlerinin o* 
Irar ve kontrollerinin yaptı 
nimetini letedni. Açıklama 

yeeeiero uymayanların 
5M lira para cezasına 
tnpenlecoğı belirtildi.

KOOPERATİFLERİN 
SORUNLARI

Cantay, Muhabirimi
zin SSK Yapı Kooperatifle 
rinln uzun yıllardan beri 
süren beklentilerinin çözü 
mü İçin ne gibi çalışma
ların yapıldığı şeklindeki 
sorusuna verdiği çevapta 
şunları söyledi:

1981 Yılının İlk Parti Satımı

Mısır’a Limanımızdan Murat 131 in Dışsatımı Yapılıyor

Bursa'da bulunan TO 
FAŞ Otomobil fabrikasın

dan Mısır'a 62 adet Mu
rat 131 oto ihraç ediliyor.

Arzu adlı gemi ile yı 
lın ilk dışsatımının bugün 

gerçekleştirilmesinden son 
ra fabrikaca programlanan 
tarihlerde 600 adet Murat 

131 otonun daha limanı

mızdan Mısır’a gönderile
ceği ilgililerce açıklandı;

32 Esnafa Ceza Uygulandı 

Fiat Kontrol Komitesi Piyasa 

Denetimlerini Hızlandırdı

Fiat kontrol komite
since esnafa yapılan kont 
rollerin sıklaştırı'dığı ve 32 
kişiye ceza uygulandığı a- 
çı klandı.

Fiat kontrol komite
si Başkanı Zabıta Amiri 

Osman Acar, kontrollerin 
İki zabıta memuru, bir sağ 
lık memuru bir komiser 
ve bir vergi memuru ile 
sürdürüldüğünü, piyasada 

yüksek fiatla satış yapan 
otoket bulundurmayan, ya 
salar gereği bulunmasa ge

” Belediye ye müracaat 
ları olan beş Yapı Koope
ratifinin istemleri olan mev
zi imar planı 1 Ekim 1980 
günü kabul edildi ve 27 
Ekim 1980 gürü İl İmar 
Müdürlüğüne gönderildi. 
İl İmar Müdürlüğünden bu 

güne kadar konuyla ilgili 
resmi bir açıklama almadık.

1981 yılının ilk Murat-131 dışsatımı bugün limanımızdan yapılıyor. Fotoğraf
ta önceki yıllarda yapılan bir dışsatım görülüyor.

rekli çalışma ruhsatnamesi 
ve sağlık karnelerinin kont 
rol edildiğini söyledi.

Acar şöyle konuştu :
”—Yaptığımız iki kont 

rolde 32 esnaf yasalara 
uymadıkları için cezalandı 

rıldılar. Bu kontroller çeşitli 
zamanlarda eklbimizce de

Sinema Ücretlerine Zam Yapıldı
llçemlzekl sinema iş

leticilerinin zam istemleri 
Belediye Encümenince ka
bul edildi.

Encümenin 7 Ocak 
günü yaptığı toplantıda al* 

Ancak bazı sözlü istemle
rin olduğunu duyduk. Yeni 
göreve başlıyan İl İmar 

Müdürü ile yaptığımız gö 
rüşmede resmi yazı ile 
plan üzerindeki isteklerin 
bildirilmesini istedik.” dedi.

Öte yandan bazı yapı 
kooperatifi yöneticileriyle

vam edecektir. Esnafın ya 
saların istediği gibi gerek 
li olan eteketi ve sağlık 
cüzdanı ile ruhsatlarını 
bulundurmaları gereklidir. 
Ekip kontrollerinde malla
rın faturaları eteket ile 
karşılaştırılacaktır ” 

dığı karar ile sinemaların 
Balkon bölümleri kişi başı 
na 29.25 llra.Salon 24.25 
Ura dört kişilik loca ise 
117 lira oldu.

yaptığımız görüşmede İl I 

mar Müdürlüğünden 31 A 

ralık 1980 günü resmi ya 

zının yazıldığı ve 6 Osak 
günü yazının Belediyeye 
ulaştığı, 8 Ocak günü ise 
Belediye Başkanımn yazı
dan haberdar edildiği be
lirtildi.

Kömür Fiatlarına

200 Lira

Zam Yapıldı

Belediyece Keleş’ten 
getirtilen tanzim satış kö
mürünün tonuna 200 'ira 
zam yapılarak 1800 liraya 
yükseltildi.

İlgililerden {aldığıma 
bilgiye göre ; tonu 1600 
liradan halka satılmakta 
olan tahsis kömürüsün fi
şti nakliye ücretlerine ya
pılan ert ş ardan sem 200 
lira zam yapıldı ve 1800 
liraya çıkan İdi.

Yeni hatlarla kömür 
satışları başlandı.

Genlik
Mahkemeleri 
1980 de 
2518
Davayı 
Karara
Bağladı

Gemlik Asliye Hukuk 
Sulh Hukuk, İcra ve Ceza 
Mahkemelerin de bulunan 
toplam 3769 davadan 
2518 i 1980 yıl’ içinde 
karara bağlandı.

İlçemizde bulunan 
mahkemelerin Hakimliklerin 
den aldığımız bilgilere gö 
re; 1280 yılı dava sc.suç
landırma, geçmiş yıllara 
göre rekor seviyede olmuş 
tur. 1980 yılında Mahke
melerdeki dava durumla
rı şöyled.r.

Asliye Hukuk Mahko 
mesi : 1979 yılından 1141 
dava ektenim ış. 1980 yılı 
içinde ise 813 yeni deva 
açılmıştır. Toplam 1954 

davanın 1093 teresi karara 
bağlanmış 861 tanesi me 

1981 yılına kalmıştır.

Su İh Hukuk Mahkeme 

si : 1979 yılından 202 da 
va aktarılmış, 1880 yılın
da 568 yeni deva açılmış 
toplam 770 davadan 605 
tanesi karara bağlanmış 

165 dosya he 1W yıb- 
na aktarılmıştır.

icra Hakimliği Meh- 
kemesnde : 1979 dan 21 
dava aktar.'.mış, 1980 yı
lı içinde 25 yeni deva o- 
çılmış, toplam 46 devadan 
34 tanesi sonuçlanchnimtş 

w. 1901 yılma 12 dosya 
ak'.anlmtşnr.

Ceza Me~aomebrinde
1979 yılından 221 dava 
aktanlmtş. 1980 yılında 

778 yeni dava açrinuç* *>P 
lam 999 dosyanın 788 sı 
karara beğhnmtsnr. 1931 

yılına ise 213 dosya akta 
nlmışttr.
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KtylMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

İyi Olur inşallah!..
Maliye Bakanı Kaya Erdem, 1981 yılı bütçe tasarısını 

sunuş konusunda: «Bu yılın İlk 11 aylık döneminde mey
dana gelen toplam yüzde 88.8 oranında kümülatif artışın 
yüzde 41.2 oranındaki bölümü ilk iki aylık (Ocak ve Şubat 
1980) dönemde oluşmuştur.» diyor. Ardından da ekliyor: 
«Dünya konjaktöründe beklenmeyen büyük değişmeler ol
madığı taktirde,1981 yılında fiyat artışlarının yüzde 50'lerin 
altına düşürülmesinin mümkün olabileceği görülmektedir.

Ne diyelim, iyi olur İnşallah)
Ben, öyle «kümülatif», konjonktüre!» gibi kocoman ko

caman sözlerin ne anlama geldiğini öğrenmekten çok, 
teknik terimler aracılığıyla nelerin draje» haline getirilmek 
istendiğini araştırmaya bayılırım.

Üşenmedim, karıştırdım eski gazete koleksiyonlarını. 
Benim evime. Gemlik'ti sade yurtdaşımın evine hergün 
girmesi gerekli bazı temel gereksinme maddelerinin, şu 
hayırlısıyla sona eren 1980 yılındaki fiyat artışlarını 
araştırdım.

EKMEK : 1980 yılı başında bir kilo ekmek 11 lira 40 
kuruşmuş. Şimdi Gemlik'te 31 lira 50 kuruş. (Son ola
rak 550 gramdan 475 grama düşürüldü.) Yüzde 276 yük
selmiş fiyatı..

TOZ ŞEKER : 1980 yılı başında bir kilo toz şekeri 
(fabrika çıkışıyla) 13 lira 80 kuruştan alıyordum, şimdi 
yüzde 335 artışla 60 lira olmuş, «...muş» diyorum, çün
kü artık şeker de «lüks tüketim» malı oldu. Bir bardak 
çayı yarım şekerle içiyorum. Eve gelen konuklar, bir şe
kerle içmeye kalkarlarsa hırsımdan kendimi yiyorum, 
hele iki şeker atmaya kalkan savurganlara deli oluyo
rum, deliiiL

ET : Önce izninizle, bilmeyenimiz vardır veya ne 
olduğunu unutmuş olanımız vardır; hangi anlama gel
diğini anlatayım «ET» sözcüğünün. TÜRKÇE SÖZLÜK'te 
diyor kî: Kasaplar tarafından satılan kesilmiş hayvan. 
Yani koyun, kuzu, sığır, dana gibi..

Fiyatını mı soruyorsunuz?.. Bir kesin bilen varsa 
çıksın söylesin de, öğreneyim. Ben hanıma sordum «ne 
kadar» olduğunu. Kadıncağız durdu, düşündü; «250 gra
mı şu kadardan olursa, yarım kilosu şu kadar, bir kilosu 
da...» diye hesaba girişti, ama kalem-kâğıt olmadığı 
için yanında, içinden çıkamadı.

BEYAZ PEYNİR : Geçen yılın başında 100-120 lira 
imiş. Ya şimdi?.. Market Doğan, «280 lira ağabey!» dedi, 
şöyle küçümseyerek, dudak bükerek. «Orta sınıfa 
göre ağabey, o da 1 marttan sonra.. Aşağı sınıftakiler 
alamazlar!»

Market Doğan, besbelli beni aşağı sınıf yaptı. Ala
cağı olsun!

ERKEK KUMAŞI 3 Boşver kumaşı sen, be kardeşim! 
Oğlanın geçende aklına esmiş, «Yahu bizim peder dede 
oldu, ona bir giysilik kumaş alayım» demiş. Aldı getir
di. Güzel, beğendim doğrusu. Terzi Yücel’e götürdüm, 
tuksitle-maksitle diktireyim diye.. Vazgeçtim sonra da..

• Bırak kumaşını almasını, diktirmesine bile paramız yet
miyor be kardeşim!

ERKEK GÖMLEĞİ : Orkide Ertan’a sorayım dedim. 
Daha dükkândan girerken İlişti gözüm vitrindeki etiket
lere.. «iyisi mİ vazgeç!» Palamarı çözüp Namazgâh» yo
kuşuna tırmandım. Bayi Necati iyi çocuktur, lazdır-maz 
dır ama aklı evveldir işte..

«Bana bak Necati, dedim. Tekele zam var mı?»
Hışım gibi gelişimden işkillenmiş olacak ki, gözle

rini kırpıştırarak «Yok!» dedi. Dedi ama, rafları da bom
boş.. «Hayrola?» diye sordum.

«Ha kastenun plru tekele zam vardır yazmış.. Pir 
saldırttılar ağabey, sorma sen!»

«iyi, İyi sormam! Ver bir yetmişlik..»
O da kalmamış. Bu gece kafayı da bulamıyacağız 

'anlaşılan. Eve çıktım. Yüzümden düşen bin parça. Ha
nın» «Hayrola?» dedi. Omuz silkeledim. Dert anlatacak 
halim yok doğrusu. Ama hanım gazeteyi okumuş: «Al
lah aşkına, dedi. Maliye Bakanı Mart 1980 ayından baş- 
{atıyormuş hayat pahalılığındaki artışları. Yüzde ellinin 
altında diyormuş. Yani şimdi biz, Ocak ve Şubat 1980 
aylarında yaşamadık mı?..»

Çarpıldım** Ne yanıt vereyim, diye düşünürken ka
fayı bulmuşum enf-konu.

«Yemek?.,» dedim.
«Hazır, dedi. Sayı çorbası, yüzde kızartma, kümü

latif salatası ve üstüne nefis bir konjonktürel tatlı..»
O da kafayı bulmuş anlaşılan.
«Başka?..» dedim.
Tere ters baktı yüzüme. «Elinin körü!..» der gibiler

den.
Haydi hayırlısı, İyi olur İnşallah!

Verem ve Veremle Savaş

Verem, tüberküloz basili (Koch basili) denilen bir et
kenle bulaşan, genellikle akciğerlerde oturan ve ateş, ter- 
elme,zayıflama, İştahsızlık, öksürük, kanlı yada kansız 
balgam gibi yakınmalara neden olan tedavi edilmezse 
ölüme yol açan bulaşıcı bir hastalıktır.

Ülkemizde 34 yıldan beri verem eğitimi ve propa
ganda haftası düzenlenmektedir. Sağlık ve Sostal Yar
dım Bakanlığınca 11—17 Ocak 1981 tarihleri verem haf
tası olarak açıklanmıştır. Verem Haftasının anlamını vur 
gutamak için hastalıkla ilgili bazı istatiktiksel sayılan ver
mek yararlı olacaktır. Bütün dünyada 7 milyon veremli ol
duğu ve her yıl 3,5 milyon kişinin hastalığa yakalandığı 
ve yaklaşık yarım milyon insanın verem nedeniyle öldüğü 
sanılmaktadır. Ülkemizde ise her bin kişiden 5 inin verem
li öldüğü, başka bir deyişle ülke genelinde yaklaşık 200 bin 
veremli hasta bulunduğunu söyleyebiliriz. Devlet istatistik 
Enstitüsünün ölüm kayıtları incelendiğinde 1963— 1973 
yılları arasında 10 yılda verem hastalığından 35827 kişinin 
öldüğü görülmektedir. Bir çok hastanın özel hekim ve ku
rumlar tarafından tedavi edildiği, dispanserlere kayıtlı ol
madığı ve kırsal bölgelerde ölüm tutanaklarının muhtarlar- 
ca düzenlendiği göz önüne alınırsa, bu sayının en az iki 
kat yükseleceğini ve bu durumda bir yılda veremden ölen
lerin yaklaşık 7 bin kişiye ulaşacağı söylenebilir. Görüldü
ğü gibi ülkemizde önemli sayıda veremli bulunmaktadır. 
Veremlilerin tedavi giderleri, hastaların ve bakımcıların 
işgücü kayıpları hesaplanırsa, milyarlara ulaşan ekono
mik kayba neden olduğu ve dahada önemlisi ölüme yol 
açtığı göz önüne alınırsa, halkımızın bu kanuda çok uya
nık davranması gereklidir. Bunun için kişisel yukarda sö
zünü ettiğimiz eteş, terleme, zayıflama, iştahsızlık, öksü
rük, balgam çıkarma hallerinde hemen hekime başvurma-

şiir köşesi
ÖZDEMİR ASAF'dan

KAPISIZ
Şu oda yok mü şu oda
Üç kişiyi öldürdü biliyorum.
Gözlerimle gördüm öldüklerini
Odanın suçlu olduğuna yemin ediyorum,

Şu dolap tutmuş güneşli yeri, 
Baştanbaşa yaldız.
Üç yıl indirdi kaldırdı perdeleri 
İki ana\ bir kız.

Bir komodin vardı
Önceleri^ allık pudra, oyalardı
Bir de anası, kesme aynalı;
Cadı gibi yutardı.

Şu konsol, mermeri çatlak
Bir zamanlar ne yaman şeydi
Ha bugün ha yarın bir şeyler anlatacak...
Bir kadına işkenceydi.

ATTİLÂ İLHAN'dan

BİR KIRMIZI BİR YEŞİL

makasçı rıza’yım ne belledin kl ağabey 
yılan yılan ışılar düşümde çifte ray 
marşandiz geçer ki uzun uzun urgan 
banliyö geçer kl posta geçer ki 
otoray geçer kl gayri ben duramam 
makasçı rıza'yım ne belledin kl ağabey 
aklıma ziyandır çifte çatallı ray 
bir kırmızı bir yeşil vay gidi vay

yıldız kovalamaca gece sıfır ylrmlbeşte 
cehennem döşüme kaymış İçim dışım ateşte 
yağmur mu yerim iğneden ipliğe ıslanırım 
fakir bir akşam vakti altı otuzbeş geçer 
tik geçer tak geçer tasa keser ben kalırım 
makasçı rıza'yım ne belledin ki ağabey 
İn cin top oynuyor ne kasaba ne bir köy 
bir kırmızı bir yeşil vay gidi vay

Uz. Dr. Burhan İleriye
Gemlik Eğitim ve Araştırma 

Sağlık Grup Başkan Yerdimcıaı

lı, ayrıca yenî doğan çocuklarını ve verem aşısı yapıta» 
mış diğer çocuk ve yakınlarını kontrol ettirip aşılatma 
dır.

Ülkemizde veremle savaş. Sağlık ve Sosyal Yordq 
Bakanlığı Verem Savaşı Genel Müdürlüğü ile Ulusal « 
Bölgesel Verem Savaşı Dernekleri tarafından yürütülmeli 
tedir. Daha ayrıntılı belirtme gerekirse; verem scvaş as 
panserleri, verem savaş dernekleri, gezici ve yan geze 
tüberküloz tarama ekipleri, BCG (verem aşısı) kampenyg 
sı ve şehir BCG ekipleri tüberküloz yataklı kurumlan (ea 
natoryum, göğüs hastalıktan hastaneleri- pavyonkn). i, 
ğer sağlık örgütleri (Sağlık ocakları, sağlık merkezler hs 
kümet takiplikleri, diğer hastaneler, serbest hekimler) ol» 
rak sayılabilir.

Verem tıbbi olduğu kadar sosyal bîr hastalıktır S» 
yal ve ekonomik sorunlar çözülmedikçe bu hastalığın 
künün kazınmasına olanak yoktur. Ancak hastalığa yafa- 
lanmamada önemli bir otan BCG (verem aşıcı) sağlam- 
tara kesinlikle yaptırılmalıdır. Olanak ölçüsünde dengef 
beslenmeye özen gösterilmeli, kirli, tozlu, dumanlı ve fos 
yerlerden kaçınılmalı, düzenli uyku ve dinlenme olışkonı- 
ğı kazanılmalı, vücut direncini düşüren içki ve sigara gibi 
alışkanlıklardan kurtulmaya çalışılmalı, hastalık belirtile
rinin varlığında yada şüphe edildiğinde hemen hekime bas 
vurulmalıdır.

Veremi erken yakalamanın, onu ilerlemeden teşhis 
etmenin büyük önemi vardır, hem tedavisi daha kolay ata
caktır, hemen çevredekilere bulaştırma olanağı ortooar 
kalkacattır. Kişilerin hastalık başlangıcındaki erken baş
vurulan, kendi sağlıkları yanında verem savaşına do ö- 
nemli katkı kaynağı olacaktır.

Başka Frekans
Vurdun, acısı daha geçmedi. 
Biliyorum geçecek.
Ama öyle ağır konuştun ki 

ardından
O, gittikçe gerçek.

1 = 2

Ben tuttum, seni 
Yazdım sevglledim, 
Çizdim sevgiledim.

Sen sevgilenince
Seni tam kalbinden vurdum.
Seni kestim, seni yedim.

NECATİ CUMALI'dan

KlZliçullU Yolu
Hıdrellez günü, Kızılçüllu yolu
Beni herkes severdi çocukluğumda
Arabacı yanına oturtur
Kırbacı bana verirdi.

Ben Fıtnat hanımın oğlu. 
Zayıf bir kızı severdim 
Gözlerini içi gülerdi.

Hıdrellez güneşi. 
Beraber tırmanmadık mı ağaçlara? 
Siz kanatmadınız mı ellerimi 
Elma çiçekleri?
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Mustafa Kemal'in 100. yaşında oldu
ğu; Cumhuriyetin yarım yüzyılı aştığı bir 
dönemdeyiz. Kemal Atatürk'ün açtığı uy
garlık çığırından sapmaların olduğu, ola
geldiği ortam ağırlığını zaman zaman du
yuruyor. Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, der 
«işler, meczup lar, tarikatların baskıları al
tında. Sinsice çalışmalar yaparak, hoş gö
rüden yararlanarak; ulusumuzu uygar dün
ya evrenselliği gerisine itmeyi amaçlayan
lar, küçüksenmeyecek boyutlarda.

— Ne istiyorlar, Kemal Atatürk'den?
— Neden karşılar?

Kemal Atatürk’e karşı oluş, son otuz yıl 
içinde daha da yoğunlaşmış; siyasal yö
netimler de bu olguyu arkalamışlardır. 
Otuz yıllık zaman diliminde, Mustafa Ke
mal Atatürk’ün tinselliğine, heykellerine 
saldırılar da arkalanmıştır. Bu devrelerde 
Mustafa Kemal olgusundan kuşku duyan
lar, sarsıntılar geçirenler; Kemal Atatürk - 
ün yerini alma özlemini taşıyorlardı. Ayrı
ca Atatürk Çevrimlerinin karşısında olan
lara da göz* kırpıyorlardı. Şunu unutma
mak yerinde olur. Mutafa Kemal Arabistan 
Yanmadası cephelerinden, Kurtuluş Sava 
şına uzanan yolda; insanlık onuru, öz
gürlüğü için çarpışmıştır.

1919 - 19 Mayıs'ta Samsun’a çıktığın
da karşısında olanlar yokmuydu? 1919 
dan bugüne toplumumuz ilerleme yolun
da büyük boyutlara ulaşmıştır. Eğitim-öğ- 
retim alanında çelmeler atılmışsa da bu
günkü ortama ulaşılmış; kültürel çalışma
lar hızını giderek artırmıştır. Hayat damar
la nmızdan birinin kopmaması için sanat 
alanında adlımlar içindeyiz. Dünya sanatıy 
ta yanşıyoruz. Her daldaki sanatçılarımız 
dünya sanatçı/ anyla eleleler. Ulusların sa 
nat yarışmasında, sanatçılarımızın ön saf
lara yakın olması öğünç duyacağımız bir 
olgu değil midir? Sanatçının karşısında 
da, ilkel yapıyı benimsemiş olanları gör
mek; bu konuda bizleri hiç düşündürmü
yor. Düşündürmüyor, çünkü : Sanat dal
larında tutucular azınlıkta kalıyorlar. Bu 
azmhğı efe almaya çalışanlar sanınm ba

şarı kazanamıyorlar.
Dünyada tutsak edilmiş ulusllara öz

gürlük bayrağını açma yolunu gösteren 
Mustafa Kemal, tüm dünya uluslannın eşit 
koşullar altında, barış içinde yaşamalarını 
da öngörüyordu. Türk Ulusunun uygarlık 
yolunda da en önde olma çabası içindey
di. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, 
Atatürk Devrlmlerlne saldırılar eksik ol
madı demiştik. Bu saldırılara çokça he
def olan Lâiklik ilkesiydi. Lâikli’ğin karşı
sında olanlar işi o denli ileri götürdüler 
ki; «Lâiklik ne demek? Şeriatçıyız.» Lâ
iklik dinsizliktir, Şeriat islâmdır» gibi çağ
dışı sloganlarla Atatürk’e, Lâiklik devrimi- 
ne saldırdılar. Dolaylı olarak da Atatürk'ü 
Türk Ulusunun gözünde küçültme çaba
sı İçindeler de. Cumhuriyet Yönetimi de 
karşılarında yollarını kapayan bir engel 
oluyor onlarca. Bu düşünceler altında 
«Müslüman İslâm Devletine hazırol» gibi 
saçmalıkları seçim alanlarında çekingesiz 
söylüyorlardı.

Cumhuriyet yönetiminin, Atatürk’ün 
karşısında, bir başka azınlık da yer alıyor 
du. Bunlar, bir yandan Atatürk’ü benim
serken, bir yandan da O'nu benimsemi
yorlardı. Adlan ne olursa olsun; bu kişi
lere bilim adamı demeye de insanın dili 
varmıyor. Varmıyor; çünkü Atatürk dilci
liğinden çok uzaktalar. Bunu geçenlerde 
Tarabya’da yaptıkları Türk Dili Çalışmala
rında gösterdiler. «Türk Dilini Yabancı pil- 
ler boyunduruğundan kurtarma eyleminin 
dışına çıkarak Atatürk'ün kurduğu TÜRK 
DİL KURUMU’na karşı oldukl arını ortaya 
koydu bu sayın devrimci dilciler (!) Ko
nuşmalarında Farsça, Arapça kökenli söz 
cükleri de bolca kullandılar.

Özgür düşünceye açık bir ülkede her
kes düşündüğünü kuşkusuz söyleyecek. 
Söyleyecek amma saptırarak aldatarak, 
Atatürk çizgisinden ayrılarak değil. Ulusu
muz her alanda ilericiliği seçmiştir. Dün
ya ileri adımlar atarken, bizi «miskinlik» 
içine atmaya çalışan uydurma Atatürk'çü- 
ler! kimi aldatıyorsunuz? Kendinizi mi?

MÜJDE
Olo Sahiplerine Teni lif Hlıntt

Modern Otomatik Cihazlarla Anında 
Motor, Şanzuman, Difranıiyel Yağı Değilimi 

Her Çeşit Yağ ve Filitre Bulunur
Korun Ticaret TAHSİN KORUN

Belediye Garajı Belediy» Dükkanı GEMÜK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

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

ABONE
6 Aylık 150 TL
Yıllık 300 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

HURDACI
Her çeşit kağıt, demir, teneke, boş şişe, kırık cam, 

naylon, plastik ve hurda alımına başlanmıştır
M. H. Ortakları Hurda Ticareti
Balıkpazarı Kafoğlu Cami Karşısı No. 84 Gemlik

Satılık Dükkan
Orhangazi Cad. Erkullar Pa 

sajında 25 M2 dükkan vadeli o 
larak satılıktır.

Ahmet Ataç
Erkullar İnş. Ort. Gemlik 
Tlf . 1396

Matmaamızda Cilt İşi

Seri Olarak Yapılır

TZKSTtL VE KONFEKSİYON SANAYİİ

Giyim Mjerkezi

FABRİKADAN HALKA SATIHLARLA 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNİ DEVAM 

ETMEKTEDİR.

Bay-Bayan ve Çocuk Giysileri İle 
Kadifenin Tüm Çeşidi 

Zümrüt Halı ve Güney Sanayi 
Yünlü Hakları 

Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır 
Maklnası, Fırınlı Ocak Çeşitleri

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

I Yerlere Tükürmeyiniz

BCG Aşısı Olunuz
I— rr- . .m--

SATILIK 
LÜKS DAİRELER 

ESENTUR İNŞAATTA
Kamaran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA KAVUŞMAK 
İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ

DBMİRSUBA}! MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ 
95 M2 LÜKS DAİRELER

Müracaat :
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı

İLAN

Gemlik Tüccar Kulübü Başkanlığından
Kulübümüzün Fevkalade Genel Kurul toplantı

sı 24.1.1981 Cumartesi günü saat 16.oo da Gemlik 
Tüccar Kulübü toplantı salonunda yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte üyelerimizin toplantıda 
hasis bulunmaları' rica olunur.

Yönetim Kurulu
Gündem s

1- Açılış konuşma»!
2- Saygı duruşu
3- Yönetim kurulu seçimi r- <7 |

Satılık 
POLIRAİT 

Fotoğraf Makin mi

Ta/ : \191

KAYIP
35 FF 753 P/aka nnfu 

/966 model OT 188 yeti H. 
5899 motor nelu motoguzrl 
yük taşıyıcımın ruksetını kay
bettim. Bulanların insaniyet 
namına adresime göndermele
rini rica ederim.

Gemlik

GÜNEYSAN
Termosifon Sanayii

Balıklanan 

t r

AKTiiRI
ELEKTRONİK

HER TÜRLÜ TELEVİZYON 
TEYP RADYO TAMlR VE 

PARÇALARIYLA SAYIN GEMLİK’ 
LİLERİN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR

MEHMET AKTÜRK
Hamleliye Mah. Akbank Aralığı Gemlik.
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SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SANİBİ
HOSEYİN - 'tiADRİ «İLER KORFE2 ?

Yintılm Yari : Şirin PmJi 
TBL. : 1T9T - GBMLİK

Dizgi v« Be ski Körfez Basım»*/

13 Ocak 198i Salı

AÇIK TEŞEKKÜR
Ani vef aliyle bizleri sonsuz acı ve eleme boğan, tüm yaşamı boyunca bizlere

dürüstlük ve fazilet örneği, sevgili babamız

Hüseyin GENÇER’in

Cenazesi dolayısıyla yardımlarını esirgemiyen bizzat veya telefon ile bizleri yalnız
bırakmak acımızı paylasan, tüm akraba, es, dost ve arkadaşlarımıza göstermiş oldukla

insanlık örneği nedeniyle teşekkürü borç biliriz

EŞİ ve OĞULLARI

AYDIM 
ODUN DEPOSU 

Kesilmiş Kuru Meşe Odunu 
Satışları Devam Ediyor 

Ilıca Cad. Uludağ Gazoz Bayii Karşıtı GEMLİK
_____________________________________ 'L 7-'■

KONGRE DUYURUSU

Deneğimizin g»n»l kurul toplantısı 30 Ocak 
1981 Cama fanti saat 19.oo da K. Kumla Şükrü 
Alaasdaı ilkokulunda aşağıdaki gündem uyarınca 
yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 7 Şubat 
cumartesi günü yapılacaktır.

Sayın volilere duyurular.

1981

Yönetim Kurulu 
GÜNDEM :

1- Açılış, ▼oklunsa vo saygı duruşu
2- Divan seçimi
3- Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet rapor* 

lamın okunması
4- Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
5- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi.
6- Dilek vo temenniler.
7- Kapanış // 1 f

Bir İçimlik Tad

Tekel Birası

KÖRFEZ
BİRAHANESİNDE

SALI GÜNLERİ AKŞAMI RIFAT USTA’NIN 
SEPET PATATES

CUMA GÜNLERİ AKŞAMI 

GAZİANTEP’Lİ KADİR USTA’NIN 
ÇİĞ KÖFTESİ

AYRICA
RIFAT USTA NIN 

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

İ BİRACILAR BULUŞALIM |
KÖRFEZ BİRA SALONU

İskele Meydanı GEMLİll

GEMLİK KÖRFEZ’I OKUYUNUZ

OKUYUNUZ ABONE OLUNUZ

MÜJDE

YILDIRIM GİYİM 
SANAYİİ ; 

' Gemliklilerin Hizmetine 
î Zengin Çeşitleriyle

Devam Etmektedir |
Bay - Bayan ve Çocuk Çeşitleri. ] 

Aksu - Bahariye Palto ve Takım j 
■ Elbiseler Kazak ve Yün Gömlekleri 

Parka ve Eskimo Kabanlar
i Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları 

Zengin Etek Çeşitleri
{Bebek ve Çocuk Takımları. Elbiseleri

Gazhane Cad. Eski Karakol Karşısı
ı. 9 GEMLİK 

/Oj
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ÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

YIL, : M BAYİ t 600 20 OCAK 1981 SALI

MODERN KIRAATHANE

ERTAN’IN YERİ
Geml>k.*iKrır* Htzmcrtine germiştir

Gechaae Ced A»g»- Beyii kaegı«ı 
GEMLİK

K. 28
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Marmara Birlik Sorarın
Duruşmasını

Zeylin Kampanyasını 
Ay Sonundu Kapatıyor

1 Notu 
Sıkıyönetim 

Mahkemesinde 
Devam

18 Kasım 1980 günü 

başlıyan 1980-81 yılı Zey 
tin alım kampanyasının 31 
Ocak 1981 günü sona e- 

receği açıklandı.

Marmara Zeytinlerim 

Satış Kooperatifleri Birliği 
Genel Müdürü Hikmet Ak 
alın tarafından yapılan a- 
çıklamada, ortak birim ko 
opera liflerde atımların a- 
zaldığı ve kampanyanın ay 

sonunda tamamen kapana 

cağı bildirildi.

ÖDEMELER 
DEVAM EDİYOR

öte yandan zeytin a- 

hm kampanyasını sürdüren 
İlçemiz 72 Nolu zeytin Ko 
Aperatifinde 19 Ocak gü

llüne değin 350 milyon

Denetimler

Devam Ediyor

30 Esnaf
Denetimlerde
Cezalandırıldı

Fiat Kontrol Komite 
•ince geçen hafta içinde 
yapılan piyasa denetimle 
rinde 30 esnaf yasalara 

ı uymadıkları gerekçesiyle 
cezalandınldı.

Yasa gereği oluşturu 
lan fiat kontrol komitesi 
Içüncû denetlemesinde 
66 işyerini denetlemiş, 
bunlardan 30 tanesine e- 
Nket bulundurmadıkları 
gerekçesiyle ceza yazılmış 

rar.
Komiteden yapılan a- 

mklamada, esnafın her tür 
lö mala fatura üzerinden 
yasal kârlarını koyarak e- 
takat asmalarını istemişler 
<flr. Denetimlerin önümüz 
deki gönlerde devam ede 
Mfli bildirilmiştir.

284 bin 662 lira karşılığı 
3 milyon 062 bin 285 
kg. zeytin satın alınmıştır.

72 Nolu Kooperatif 
Müdürü İbrahim Okay, 15 
Ocak 1981 tarihine kadar

ücret Karşılığı Dersleri Bos Geçen Öğretmenler
Gruplar HaMnde Sınıflara Giriyorlar

Milli Eğitim Bakanlı
ğından yayınlanan bir ge 
nelgeden sonra ücretli ders 
saatlerini doldurmayan 
öğretmenlerin gruplar ha
linde dershanelere girdikle 
ri öğrenildi

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre Ortaöğretim 
de ücret karşılığı girilme
si zorunlu olan haftada 

| 18 saatlik dersi proğram-

Yedi Köyümüzde Telefon Yok

1980 Yılında
1980 yılı içinde ilçemi

zin telefonsuz köylerinden 
dört -tanesi daha telefona 
kavuştu.

ilgililerden aldığımız bil 
giye göre 1980 yılı için
de Şükriye, Yeniköy Fev- 
ziye. Şahinyurdu köy
lerine telefon bağlandı

Belediye Encümeni Karar Verdi

Bakkallar Perakende Gaz Satabilecek

Belediye Encümeni haf 
ta içinde yeptığı toplantı
da mahalle bakkallarının 
perakende gaz satmasını 
kararlaştırmıştır.

İlgililerden aldığımız bil 
gilere göre daha önce ma 
halle bakkalları perakende 
gaz satamamaktaydı. Gaz 
darlığının giderilmesinden 
sonra Bakanlar Kurulunca 
onaylanan yeni akaryakıt 

kooperatife zeytin veren 
ortaklara paralarının öden 
enekte olduğunu belirterek 
şunları söyledi:

15 Ocak 1981 ta
rihine kadar aldığımız zey

gereği doldurmayan öğret 
merilerin yeni genelgeden 
sonra öğretmeni! sınıflara 
dinleyici olarak girmeğe 
başlamışlardır. İlgililer ye 
ni uygulamadan sonra hiç 
bir dersin boş geçmediği
ni, ders öğretmenlerinin 
hastalık ve izinli olduğu 
günlerde dinleyici durumun 
da bulunan öğretmenlerin 
boşluğu doldurduğunu bil

Dört Köy
26 köyü bulunan İlçe

mizin ulaşımı en zor olan 
dağ köylerinden Haydari- 

ye, Hayriye, Güvenli, Me 
C'diye, Selimiye, Fındıcak, 
köylerinde telefon bulun
mamakta. Köy muhtarları 
daha önceki yıllarda ilgi-

fiatları açıklanmış ve ga
zın parakende olarak sa
tılması bir genelge ile du 
yutulmuştu.

Geçen hafta içinde top 
lanan Belediye Encümeni 
bakkalların perakende ola 
rak 40 liradan, bayilerin 
evlere servis yaparak 37 
liradan gaz satmalarına 
karar vermiştir.

tinlere 302 milyon lira ö- 
deyeceğiz. Zeytin atımla
rında Bursa köyleri ile bir 
likte Gemlik Şahinyurdu, 
Adliye, Katırlı, Hamidiye,

dirdiler Bazı derslerde bir 

derslikte iki veya üç öğret 

menin bulunduğu ancak 

bir öğretmenin dersi işle

diği açıklandı.

.ÖĞRETMEN ENFLASYONU

Yeni uygulamanın son 
yıllarda plansız ve siyasi 
amaçlı öğretmen okul

Telefona Kavuştu
lilere başvurduklarını an
cak bugüne kadar telefon 
(arının bağlanmadığını soy 
lediler. Dağ -köylerine u- 
laşımın zor olması nede
niyle telefon sorununun 
bir an önce çözümlenme- 

Libya'ya 
Limanımızdan 
Mozaik Dışsatımı 
yapıldı

Limanımızdan Libya'ya 
"Karadeniz 1” adlı gemi 
ile 1140 ton mozaik taşı
nın dışsatımı yapıldı.

Salih Akovalıgil e ait 
Kapıkayelar Diabas işletme 
sinden dışsatımı yapılan 
mozaiklerin Libya Nasyo
nal Organizasyon Trade- 
For Vehicles firmasına 
gönderildiği öğrenildi.

İlgililer dışsatımın sü
receğini söylediler.

Şükriye, Muratoba köyle
rinde alımlar sena erdiril

miştir. Kooperatifimiz gün 
de ortalama 40-50 ton 
zeytin almaktadır” 

ları açılarak ylğınlar halin
de öğretmenlerin mezun 
edilmesi sonucu, gereksin I 

me fazlası öğretmenlerin 

okullara dağılması ile da

ha çok şehir ve kasabalar 

da öğretmenlerin ücretli 
dersleri bile dolduramadık 
lan görülmektedir.

Ediyor
Bursa Barosu avukatla

rından CHP eski İl Yöne 
tim Ku rulu üyesi ve Geze 
temiz Sorumlu Müdürü M. 
Cengiz Göral'ın öldürül
mesiyle ilgili duruşmaya, 
İstanbul Sıkıyönetim Ko• 
mutanlığı 1 Numaralı As
keri Mahkemesinde devam 
edildi Mahkeme, 5 Şubat 
1981 günü olay yarinde 
keşif yapma kararı aldı.

Bir sûreden beri sürdü
rülen operasyonlar sonun
da, Bursa içinde 29 ve 
Bursa dışında 4 adam öl
dürme olayının failleri e- 
larak yakalanan 87 sağ 
eylemciyi Sıkıyönetim Ko
mutanlığına sevk edildi. 
Bu eylemcilerden yedisi
nin M. Cengiz Görelin 
öldürülmesi olayına kenş- 
tıklan anlaşılmıştır.

Goral’ın öldürülme» e- 
layına kansan sağ eylem
cilerin dosyalan, ilgili meh 
kemeye gönderilecektir.

si köylülerin en büyük di 
leği.

Gelir Vergisi Yasası
Ne Getiriyor

Yeni Hükümetçe hazırlanıp, Milli GûvenBı Kon
seyince kabul edilen 488 sayılı Damga -ergisi Ye- 
sası, Gelir Vergisi Yasası, Motorlu Taştı A-ec^r Ya 
sası yeni değişiklikler getirmektedir

Yükümlülerin bu değişikliklere erken uyeMmesi 
için yasalarda getirilen önemli değişiklikleri her hafta 
sütunlarımızın yettiğince ekur lenmza ya-»**r'eye celi 
saçağız.

488 sayılı Damga Vergisi Yasasmda yapılan de
ğişiklik ile faturalar. mustehsü makbuzian ve gider 
pusulalarının fatura verine geçen ek’erinde aşağıdaki 
pullann kullandmas zorunludur.
0 Tl. den 10 bin 11 sı bağışlanmıştı r.
10 bin Tl sı ile 100 irin Tl. sı araş belgelere 30 Tl. 
100.001 Tl. dsn 500 bin Tl. ya 50 Tl. w
500.001 Tl. dan yuken olanlara 100 Tl.lü damga pu 
lu yapıştınlacakttr.

(Haftaya faturaların şekilleri)
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KÖflMDEN şiir köşesi
Yılmaz AKKILIÇ

ARİF DAMAR'dan

Bunalım ve Demokrasi

Türkiye, 1970*11 yıllarda bunalımdan bunalıma sürük 
lendl. Kıbrıs Olayı'nın yer aldığı 1974 yılının göreli din
ginliğin) bir yene bırekcak olursak. 1980’e doğru uza
nan bir zaman diliminde, Türkiye demokrasinin tahribi 
İçin ne gerekiyorsa, o yapıldı.

önce, Türkiye demokrasisinin tahribinden kimlerin 
yararı olduğu araştırılmalıdır. Tüm aksamalarına, işleyiş 
bozukluklarına karşın, Türkiye'de, çoğulcu demokratik 
sistem denilen parlamenter demokrasinin askıya alınma
sından, hangi çevrelerin çıkar sağladıklarını araştırmak 
gerekil.

Bu da yapılacaktır kuşkusuz.
Ama şimdi, Türkiye'de yeni tip bir demokrasiye ge

çişin hazırlıkları sürdürülmektedir. Devlet Başkanı Orge
neral Evren, beş günlük yurt gezisinin ilk durağı olan 
Konya'da, ■ «Kurucu Meclis» in, 30 Ağustosla 29 Ekim 
tarihleri arasında açılacağını söyledi. Yani «namus sö
zü, asker sözü» olarak-nitelediği demokratik ortama dö
nüş takviminin ilk yaprağını açıkladı.

Şimdi kimilerimiz, «Tamam işte, demokrasiye dönüş 
takvimi belirlendil» diyecekler. Oysa katılmıyorum, on
ların bu yoldaki düşüncelerine.; Çünkü Devlet Başkanı, 
«Kurucu Meclis» te siyasal partilerin temsil edilemeye
ceklerini, üstüne basa basa vurgulamıştır.

Bana kalırsa demokrasi, değişik ve çoğu kez de bir- 
blrleriyle çelişen görüşleri içeren bir açık tartışma dü
zenidir. Batı'nın, o çok öykündüğümüz çoğulcu demok
rasilerinde, siyasal partilerin etkinliğinin kısıtlandığı, hat
ta yok sayıldığı bir karar organı, bir yasama meclisi 
düşünülemez.

Gerçi Türkiye, çok kendine özgü koşullardan geç
mektedir. Daha dün gibi yakın bir süre önce, Türkiye'de 
demokrasiyi bilerek tahribe yöneltilmiş bir «terörizm» ve 
ona karşı serüvenci akımlardan medet uman bir «anar
şizm» dalgası egemendi. Bir takım genç insanlar, hiçbir 
toplumsal temele dayanmaksızın, karşılıklı geçmişler vu
ruşuyorlardı veya birbirleriyle boğazlaşıyorlardı. Hele son 
İki yıldır o da yetmezmişçesine, toplumda yılgı uyandı- 
rabilmek amacıyla, özel seçilmiş hedeflere yönelmişlerdi.

Sanırım tarihin hiçbir döneminde, hiçbir ülkede, 
«terörizm» ve «anarşizm» yoluyla gençliğin bir yerlere 
ulaşamıyacağı, böyleslne yallın ve etkileyici biçimde ka
nıtlanmamıştır.

Ama tüm bunlardan çıkarı olanlar kimlerdi, hangi 
çevrelerdi?...

Türkiye'de siyasal partiler, asıl varlık nedenleri olan 
«özgürce tartışarak sonucu ulâşma, sağlıjclı politikalar 
üretme» İşlevlerini yitirmişlerdi. Bu doğrudur.. Yalnızca 
birbirleriyle zıtlaşmayı, liderler arası anlamsız çatışmanın 
«taraftarları» gibi davranmayı marifet saymaya, politika 
saymaya başlamışlardı. Bu da doğru.. Daha da ileriye 
giderek siysal partiler Türkiye'de, devlet adamlığı yeri
ne «çarıklı erkanıharp» kurnazlığına, «sayiset simsarlığı» 
na prim verir olmuşlardı denilebilir. Hepsi de doğrudur 
bunların...

Ama bunalımdan çıkışın yolu, bu niteliğe bürünmüş 
siyasal partileri saf dışı bırakmak yerine, siyasal parti
lerini bu duruma getirmiş düzenin aksaklıklarını bulup 
çıkarmak* değil midir?..

Devlet Başkanı, «Pölitikacı zor yetişir diyorlar. Bu 
memlekette çok daha iyi politikacı yetişir. Memleket bir 
iki kişiye teslim edilemez..» diyor. Katılmamak elde değil 
bu görüşe. Gerçekten son zamanlarda bir kez Meclis
lere tırmanabilen ve kendisini erişilmez politikacı san
maya başlayan nice kişiler, parlamento üyeliğini bir 
«profesyon-meslek» haline dönüştürebilmek ihtiraslarıy
la, hem genel anlamda ve hem de kendi siyasal örgüt
leri İçinde demokrasiyi tahribe yönelmekten çekinmemiş
lerdir. Ama bu böyle olmuştur diye, değişik siyasal gö
rüşlerin temsil edilmesine olanak tanınmayan bir «Kuru
cu Meclis» oluşturursanız, toplumun değişik kesimleri
nin şeşlerini yansıtmaktan uzak bir «tek sesli koro» kur
muş olursunuz.

Oysa demokrasi çok sesli koro»yu gerektirir.
Sonra hangi ölçütlere göre oluşturacaksınız bu «tek 

sesli korosyu?..

Türkiye, nüfus yoğunluğu arttıkça-büyüdükçe sorun
ları çoğalan bir ülke, bir küçük anakara. 20. yüzyılın ilk 
yansında, özgün bir devrimci eylemin, Türk Devrlml'nin 
doğduğu ve geliştiği bir yurt.. O devrimci eylemin öğ
retisi de «Atatürkçülük».. Ama çağdaş'bir «Atatürkçülük» 
Biz, «Atatürkçüyüz» ün evrensel içeriğini yeterince an
layamazsak, onun, bugün üçüncü dünya diye anılan ulus
lar topluluğuna yönelik mesajım gerektiğince Özümseye- 
mezsek, 1960‘de başarıya ulaşmış bir korşbdevrimci «çok 
partili dsmokraslclllk» diye yorumlamakta devam eder
sek, torunlarımızın Üstesinden kolayca gelemeyiz.

D. S. 4 do '

I

BÜYÜK HÜNER

İnsanları sevmek kolay değil 
bîr hürriyet bu 
çetindir memleketimde.

Ben file varım dersen 
bir gün pusuya düşersen 
insanları sevmek 
büyük hüner.

Bu dünyada yaşadığın şu kadar yıl, 
gerçekten, güzellikten; yiğitlikten 
payına düşeni alabilmişsen, 
vermişsen payına düşeni 
gerçek için güzellik için, 
gücüne karşı konmaz 
korkusuz direnirsin.

Bilirsin
bir kere korku düşerse adamın içine 
bir kere koparsa sevdiklerinden, 
mümkünü yok 
gitti gider.
Söner gözlerinde güzelim ışık , 
kararır çirkinleşir yüzü 
önceleri utanır belki 
sonra vız gelir 
umurunda olmaz dünya.

insanları sevmek büyük hüner 
insanlarla beraber.

İstanbul 1955

KARŞICI

Onyedi Mayıs Çarşamba günü, 
Tophane Rıhtım iskelesinde, 
öğle sıcağında yoluna baktım, 
Son yolcu da çekip gidince, 
dedim kendi kendime;
Susayınca suyun kadri bilinir, 
acıkınca ekmeğin, 
sağlığın, hasta olunca.
Onsekiz Mayıs Perşembe günü 
Tophane rıhtım iskelesinde 
dokunsalar ağlıyacaktım, İstanbul 1955

l a y i
Kars İlinin Selim kazasından almış olduğum Nü

fus Hüviyet cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Gürsel Uca

K. 29

TAHMİL-TAHLİYE VE NAKLİYE
İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

I— Gemlik İskelesine Gemiyle gelecek Müessesemize 
ait 500 ton Odun selülozunun Tahmil, Tahliye 
ve Müessessiniz Anbarlerıne Kamyonlarla Na
kil İşleri yaptırılacaktır.

2- Buna alt şartname müessesemiz Ticaret Şefliğin 
den temin edilebilir.

3- Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı teklifle 
rîn engeç 30 Ocak 1981 Cuma günü saat 15.oo 
• kadar Müessssemizde bulundurulması gerekli
dir.

4- Miestetemlz 1490 sayılı kanuna tabi değildir.

Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Vlskez 
Mamulleri Sanayii MSessesesİ-Gemlik

Basın 2

Göç Eden Umut Dedi Ki

Buralarda benim baş-m hoş ceğ 
senin olur mu? 
ıssız böyle, 
soğuk böyle 
böyle karanlık.
Ben ışık, 
ben inanç 
ben sevinç İsterim. 
Hani ne zaman parıldadı toprakta 
tik canlılık kıvılcımı, 
yiğitliğe gönül verdim, 
onsuz olamam.
ben bu yürekte duramam

İstanbul 1954

Yol Yorgunu
Bana bir türkü öğretsen
Ayın aydınlığında söylesem 
Gecenin karanlığında söylesem 
Yağmurlar yağınca söylesem 
Toprak uyanıca söylesem 
Bana bir türkü öğretsen

Bana bir tü rkü öğretsen 
Beraber olunca söylesem 
Ayrı kalınca söylesem 
Seni unutunca söylesem 
Bana bir türkü öğretsen

Geldiğim yerlere ergeç dönebilsem
Sevebllsem herfeyl sensiz
Sensiz vazgeçebilsem
Gece demesem gündüz demesem
Kimseleri dinlemesem
Hem yürüsem. hem söylesem
Hem söylesem hem yürüsem

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

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

ABONE
6 Aylık 150 TL
Yı’Iık 300 TL*

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez

Gazetemiz basın ah’âk yasasına uya’

Satılık Dükkan
Orhangazi Cad. Erkullar P* 

sajında 25 M2 dükkan vadeli o 
(arak satılıktır.

Ahmet Ataç 
Erkullar Inş. Ort. Gemlik 
TIf ; 1396 K. 2Ö
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Bugünlerin sıkıntılarının öyküleri ön 
çelerden yazıldı. Avrupa kapılarında borç 
erteletme, para arama içinde olan Türki 
ye, kaynaklarını iyi kullanamamasının a 
asını çekiyor Geçmişte ordulanyle Türki 
ye’yi işgal eden emperyalistler; bugün
parayla, sözde yaptıkları sanayi yardım- 
hriyle bizlcri elde tutuyor. Değişen tek 
şey; silahla olduramıyacağını azıcık keçi 
boynuzuyla oldurma yollarını daha da aç

r ma uğraşında. Diin kurt olanlar, bugün 
t kuzu postuna bürünmüşlerdir. Emperya 
Ş' liztn, bizim gibi geri bıraktırılmış ülkeler 
fi de de, bu tür oyunlarla yayılma yerleş
il mî çabasında. Bir k<*z adamlar yakıda- 
d mis. Daha doğrusu siyasi yönetimler ya- 
fi kayı ele vermişler. «Siz yapmayın, bizde 
B var.» Politik aldatmacası altında yerleş
in mişler

Uçak endüstrinizi, silah endüstrimi- 
fi zi ortadan kaldırmak için de, önce «hibe» 
fi aldatmacası altında, sonra daha ucuza 
E vererek Türkiye'nin savaş endüstrisini 
» çökerterek bağımlı olmamızı sağlamışlar, 
fi Denecek ki: «çıkarları olan her ulus bu- 
fi zu yapar.» Kuşkusuz öyle Bizlere 1950 
fi leri yaşatanlar, böyle demiyorlardı. Tür- 
fi kiye’yi Amerika, ulusumuzu da, bu top- 
fi taklarda yaşayan azınlık durumuma du
ra çürüyorlardı. «Küçük Amerika masalla - 

' fi nyle; ulusun çoğunluğuyla işbaşına gelen 
■ 1er, insanımızın içindeki gevherin diğeri 

1 ni bilmiyor, değerlendirme deneyimini de 
uslarından geçirmiyorlardı. 1950 lerde u

peşinde iktidar olmayı amaçlayan yöne
timlerin ne denli politik çıkarlar peşinde 
olduklarını daha iyi görüyoruz.' İktidar 
tutkusu, üretim tüketim dengesinin de bo 
zul masın?, neden oldu. Tüketimi beslen-, 
m e açısından ele almıyoruz. Bu açıdan 
bakarsak; Türkiye nüfusunun çoğu beslen 
meden habersiz Hoş haberli olsa ne ola
cak? Eti, sütü süt ürünlerini 
nereden bulacak. Gerçek, • bilimsel
verilere dayanarak, beslenme
yöntemleri uygulanamaz mıydı? Bunu uz 
manlı.nna bırakalım Tüketim dedik; bu 
nu derken amacımız neydi? Yanıthyalım: 
Varsıl yoksul yarışması bu yarışmada, bu 
yarışmada ulusal gelirin .de payı.'büyük. 
Bırakalım, somunun parçalarının adilce 
dağılımını, yoksulun eline ,geçirebildiği si 
mite de göz koyanlar var. Yeterince bes 
lenemeyen yoksul gücünü yitiresiye de
ğin ev geçindirme savaşında Bu savaşı 
görmek istemeyenler; gelir dağılımının bü 
yük dilimlerinin nereden, kimlerin sırtın 
dan geldiklerinin bilincindeler de. Daha 
doğrusu emek sömürücüyle keselerini dol 
durduklarını unutuyorlar mı? Türkiye’de

■ ekonomik açmazlarda onların çoğunlukta 
olduklarım da biliyorlar Bunları algılaya 
bilmek için de,. yaşanılan çevreye pazarla 
ra uğramak yeter. Yoksulun yemeği olan 
kuru fasülyenin, nohutun varsıl yiyeceği 
olduğu ortamda ne yesin yoksul? Ot.

Hangi otun yanına yaklaşılıyor? Otu 
kırlardan, toplarsa yiyecek; ama sade su

lasal kalkınmamız, dış kaynaklardan de
ğil de; insanımıza güvenerek, doğruları 
göstererek öz kaynaklarımızı işleterek ba 
şartlamaz mıydı? Kurtuluş savaşı 
sonrası, ulus olma, insan olma 
bilincine ulaşan insanı 
mız; ne varki on yıllık sürede, bu. özel 
ilklerini de yitirme noktasına getirildi. 
Demokrasiyi getirmeyi amaçlayanlar .(1) 
çıkarlar uğruna ulusu parçaladılar. İkti
dar hırsı, gelecekte büyük sosyal yara
lar açacak bu parçalanmanın sonuçlarını 
düşün dürtme di iktidara. Ayrıca, yeraltı- 
yerüstü yaşamsal önemi olan kaynakları
mızda, küçük Amerika’dan patron Ame-

। rika’ya peşkeş çekilmişti. Yönetime, bir- 
I şey kalıyordu; Yol yapmak, şehircilik oy
naraak. Yapılan yollarda işleyen taşıtlar, 
çoğaldıkça, akaryakıt, tüketimi de artıyor 
du. Çalışan araçların parçalan, Amerika’ 
nın tekelindeydi. Ayrıca toplu taşımacılık 
ta istenmiyordu. Demiryolları da şehir
ler arası ulaşımda zarar eder noktaya ge 
tirildi. Kurtuluş savaşı sonrası başlatılan 
kalkınma girişimleri de böylece boğazlan 
du

Bugün dış borçlar boyumuzu açmış
sa; zamanında uygulanan çarpık politika 
l«r yüzündendır. Alınan borçlar gerçek 
yerlerine yatırılmadığından, yani ulusal 
endüstri alanı kan bulamadığından; zor
luklar içinde olmamız da kaçınılmazdı 
Bugün, bu konumdayız. Geçmişde, oy

da haşlama olarak... Ot aşı pişirmek de 
olsa, yağ-atsş isteyecek. Toplumun alt 
katmanlarından haberi olmayanlar; ya-i 
şamlannı bilirler yalnız. Toplumun orta 
alt katmanlarını tüketime özendirme ise 
inceden-inoeye hesaplanır. Bu hesap için 
de, tüketime özendirilen katmanların cep 
terindeki para önemlidir. Bankalarda, 
bankerlerdeki özendirme . yarışması da 
ayrı.

Her iş yeri, her üretici, banka-ban
ker-, türlü oyunlarla ceplerdeki paraları 
çekebilme oyunu içindeler. Bu, para-kre 
di-faiz oyunlarından zarar görenler yok 
mu? Hem var, hem yok. Şöyle; Bankalar 
dan kredi alan üretici, ürettiğine birde 
banka faizini hesaplayarak değer biçecek 
tir. Bu değerlendirmede tüm gel irin hesabı 
yapılacaktır. Öte yandan piyasaya sunulan 
ürün alıcısını bulabilecek mi? işte bura
da tanıtma işi çıkacak ortaya. Tüketime 
özendirilen bir tanıtma dizisi Bugünkü 
ekonomik koşullarda, zorunlu tüketim 
maddelerinin zor alıcı bulduğu/bir ortam 
da anamal-anapara ne yapıyor? Bunlar
da tanıtmalarında baskın çıkarak bol ü- 

. retimin eşiğindeki tüketiciye elense çeki 
yollar, Çok tüketim-çok üretim. Ekono- 
•mi hastaymış, memleket borçla - harçla 
yönetiliyor muş umurunda mi

HURDACI
Her çeşit kağıt, demir, teneke, boş şişe, kırık cam, 

naylon, plastik ve hurda atımına başlanmıştır
M, H- Ortakları Hurda Ticareti
Bahkpazarı Kafoğlu Cami Karşısı No. 34 Gemlik

K. 34

Kongre ilanı
Gemlik-Umurbey Abdullah Fehmi Ortaokulu Koruma Derneğinin Yıllık •- 

lağan toplantısı 30 Ocak 1981 Cuma günü sâat 19.oo da ortaokulda yapıla
caktır.

Çoğunluk sağlanmadığında toplantının 6 Şubat 1981 Cuma günü ayni yor 
de ve aynı saatte yapılacaktır.

Bütün üyelere duyurulur. ' Gemlik-Umurbey Abdullah Fatımi
Ortaokulu Koruma Derneği Yön. Kurulu

GÜNDEM

I- Açılış ve divan başkanı seçimi
2- Saygı duruşu
3- Faaliyet raporunun okunması
4 İdare heyetinin ibrası
S- Yeni idare heyetinin seçimi
6- Dilekler ve kapanış.

K 31

MÜJDE
Oto Sohiplerine Yeni Bir Hizmet

Modern Otomatik Cihazlarla Anında 
Motor, Şanzuman, Difransiyel Yağı Değişimi 

Her Çeşit Yağ ve Filitre Bulunur
Korun Ticaret TAHSİN KORUN

Belediye Garajı Belediye Dükkanı GEMLİK
K. 32

SATILIK 
LÜKS DAİRELER 

ESENTUR İNJAAT’TA 
Kamuran Esen

TASARRUF SAHİPLERİ, BİR YUVAYA KAVUŞMAK 
İSTİYORSANIZ BİZE UĞRAYINIZ 

DEMİRSUBAH MAH. DEPO CADDESİNDE ÇİFT CEPHELİ 
95 M2 LÜKS DAİRELER

Müracaat :
Mimar Rahmi Şengül Belediye Karşısı Gemlik

K. 33
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Bunalım ve DemokrasiBir İçimlik Tad
MÜJDE Tekel Birası

KÖRFEZ
BİRAHANESİNDE

2 BİRA + ÇEREZ = 100 lira

Satılık İnşaat

Biraya Zam Yapmadık
Ayrıca

En kısa sürede Bol Izgara Çeşitleriyle 
Hizmetinizdeyiz.

YILDIRIM GİYİM 
SANAYİİ 

Gemliklilerin Hizmetine
Zengin Çeşitleriyle 

Devem Etmektedir 
Bay - Bayan ve Çocuk Çeşitleri, 

Aksu - Bahariye Palto ve Takımg Elbiseler Kazak ve Yün Gömlekler g I
Parka ve Eskimo Kabanlar g (S

Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları § l|
Zengin Etek Çeşitleri S |

BBebek ve Çocuk Takımları, Elbiseleri® Ü

BİRACILAR BULUŞALIM |
KÖRFEZ BİRA SALONU §

İskele Meydanı GEMLİK
K. 38

12 Eylül'den bu yana, kendiliğinden tes lim edilen 
silah sayısı 160 bin 170 ve operasyonlarla ele geçerilen- 
ler 10 bin 369.. Devlet Başkanı, 2. Ordu Merkezinin bu
lunduğu KonyalIlara, «Bu silahlar, 2, Ordu'yu donatır da 
artar!» diyor. Uğur Mumcu, yıllardır yazıyor CUMHURİ- 
YET'teki köşesinde..

Evet, Türkiye'de demokrasiyi tahribe yeltenenlerin 
amacı nedir, kimlerin çıkarı vardır demokrasinin yok edil
mesinden, yozlaştırılmasından?..

Siyasal partiler de suçludur gerçi.. Ama hangimiz 
suçlu değiliz ki?..

Atatürk'ün 1 Kasım 1925’te TBMM'nîn ikinci dönem 
üçnücü toplanma yılının açarken yaptığı konuşmasında, 
«Basın özgürlüğünün doğuracağı sakıncaların giderilme
si, bizzat basın özgürlüğü ile olanaklıdır» dediği gibi, sa
nırım, siyasal özgürlüklerin doğuracağı sakıncalan gider
menin tek yolu da, siyasal özgürlüklerden geçmektedir.

Tüm sakıncalarına, tüm kötü deneyimlerimize kar
şın, bunalımdan esenliğe ve demokrasiye çıkışın yolu da 
olmalıdır.

Kaba işçiliği bitmiş 5 katlı inşaat 
komple satılıktır.

Müracaat : tlf. 1797

Gazhane Cad. Eski Karakol Karşısı ğ
NO- 9 GEMLİK H

K. 35 H

AKTÜRK
ELEKTRONİK

KÖRFEZ BASIMEVİ

HER TÜRLÜ TELEVİZYON 
TEYP RADYO TAMİR VE 

PARÇALARIYLA SAYIN GEMLİK’ 
LİLERİN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR

Her Türlü Düğün, Nişan Sünnet
Davetiyeleri Fatura Done

MEHMET AKTÜRK
Hamldiye Mah. Akbank Aralığı Gemlik

K. 36

AYDIN
ODDN DEPOSU

Kesilmiş Kuru Meşe Odunu 
Satışları. Devam Ediyor

!/»<• Cad. Uludağ Gazoz Bayii Karşıtı GEMLİK
K. 37

Matmaamızda Cilt îşi 
Seri Olarak Yapılır

GEMLİK KÖRFEZ’I OKUYUNUZ

irsaliye Makbuz Senet
Kartvizit, Kartadres ve

Her Çeşit Hasım işleriniz için
Emrinizdedir

Tlf : 1797
gemlî

OKUYUNUZ ABONE OLUNUZ



gemlik

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

'fit : 8 SAYI : 500 KUKCtŞ 2? OCAK 1081 SALI

Inıor 1 Mail 1981 den itibaren Uygulanacak
BElEDilE DUKK*HUR!HA

Vergi Yasalarıyla ilgili Olarak 
Seminer Düzenlendi

YÜZDE
Be'ediye Meclisi hafta 

içinde yaptığı toplantıda 
Belediye’ys ait bütün dük 
kanlara ve depolara %50 
tan yapılmasını karara 
bağlamıştır.

Geçen hafta toplanan 
Belediye Meclisi, daha 
önce % 100 zam yapıl
masını kararlaştırdığı hal 
de Belediye dükkanlarının 
durumunu yediden ele al 
mış ve Bursa 3 Sulh Hu 
kuk Mahkemesi 10.7.980 
gün 1980 / 9I8 esas, 
1980/925 sayılı kararla- 
nyia Bursa Belediyesine 
ait işyerlerinin kiralarının 
attnlmastnı "Ticaret Ba
kanlığının yayınladığı top 
tan eşya fiat endekslerin
deki artışı geçemez” hük 
mûnü gözönûne alarak Be 
tediyeye ait dükkanların 
tümüne % 50 oranında 
zam yapmıştır.

Sümerspor
Kulübü Başkanı
Çavuşlar
9 9

Görevinden İstifa

50 ZAM YAPILIYOR
ESNAF ZAMI FAZLA 

BULUYOR

Belediye Meclîsinin 29 
Aralık 1980 günü Esnaf 
Derneği yönetlcT riyle yap 
tığı toplantıda bir karara 
varamamış, önce tüm dük 
kanlara %100 oranında 
zam yapmıştı Esnaf Der 
neğinin kararın Genel Ku
rul toplantısına kadar uy
gulanmaması yolundaki

. I

KÖYDE CİNAYET
Engürücük Köyünde Rekabet Nedeniyle
Cinayet işlendi

Engürücük köyünde 
hiç yoktan yare işlenen ci 
nayette Faruk Topçu (17) 
adındaki genç öldürüldü.

İlgililerden aldığımız
: bilgilere göre: Engürücük 

Köyü Bursa asfaltı kena
rında bulunan Küçük Çift 
lik Gıda işyeri ile aynı ye

- rin bitişiğinde bulunan Ka 

istemlerini dikkate alan 
Belediye Başkanlığı kara
rın yeniden gözden geçi
rilmesi ve karşılıklı görüş
melerin yapılmasını bek
lemiştir. Ancak yapılan 
görüşmelerde bir sonuç 
alınamayınca Belediye 
Meclisi Bursa 3. Sulh 
Hukuk Mahkemesinin ka
rarını emsal olarak ele al 
mış ve 20 Ocak günü ya 
pılan toplantıda 29.12.980 

sap sahiplerinin oğulları a 
rasında rekabet nedeniyle 
bir süre önce yapılmış tar 
tışma geçen hafta Salı gü 
nö yinelenmiş ve önceleri 
ağız kavgası şeklinde baş 
lamış yumruklaşma - 
ya dönüşmüştür.

Kavga sırasında kasap 
dükkanının oğlu Halil ibra 

günlü kararı "Belediyeye 
ait dükkanlara % 50- zam 
yapılması" şeklinde değiş
tirmiştir.

Belediye dükkanlarında 
oturan esnaf % 50 oranın 
da yapılan zammında faz 
la olduğunu söylerken, 
Belediye yetkilileri, kiracı
lara yeni kira sözleşmele
rinin yapılması için çağ
rıda bulunmağa başlamış
tır: 

him Bayram (19) Oğuz Ka 
yabibi (18) Faruk Topçu’- 
yu bıçak ile ağır şekilde 
yaralamışlardır. Olaydan 
sonra kaçan katiller jan
darmanın aramaları sonucu 
suç aletleriyle birlikte ya 
kalanmışlardır.

Kamgada kasap bıçağı

Vergi Usûl Yasalarında 
yapılan değişiklikler konu
sunda geçen hafta içinde 
yükümlülere seminer dü
zenlendi.

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdür Vekili Yaşar Erdem 
tarafından verilen semine
re kalabalık bir yükümlü 
topluluğu ile muhasebe
ciler katılmıştır.

Tüccarlar kulübü loka
linde yapılan seminerde 
konuşan Gemlik Vergi Da 
iresi Müd. Vek.Yaşar Erdem 
vergi yasasında meydana

ile ağır şekilde yaralanan 
Faruk Topçu kaldırıldığı 
hastanede ölmüştür.

Jandarmaca yakalanan 
Halil İbrahim Bayram ve 
Oğuz Kayadibi ilk sorgu
larından sonra tutuklan
mışlardır.

gelen değişiklikleri anla
tırken; satışları 6 milyon 
600 bin lirayı aşan yü
kümlülerin 1. sınıf yüküm 
lü kapsamına alındığını 
ve günlük kasa, peraken
de satış ve hasılat defterî 
işletme hesabı defteri tut 
mak zorunda olduklarını 
2 sınıf yükümlülerin ise, 
günlük perakende satış 
defteri, perakende satış 
fişi kullanmak zorunluğu- 
nun getirildiğini bildirdi.

Yaşar Erdem konuşma
sında, kasa defteri, gün
lük parakende satış ve ha 
sılat defterlerinin Ocak 
ayı sonuna değin Noter
den onaylatılmak zorunda 
olunduğunu ve bu defter
lerin günü gününe işlen
mesi gerekliğini söyledi.

Karşılıklı sorucu ve ca 
vaplamalarla geçen semi
ner bir başka gün ya 
pılmak üzere da - 
ğıldı.

Gemlik Sümerspor Ku 
lûbû Başkan; Şahın Çavuş 
la», Kulüp Başkanlığından 
istifa ettiğini açıkladı.

Dört yıl Sümerspor 
kulübünün yönetim kuru
lu üyeliği, bir yıl da Baş
kanlık görevini sürdüren 
Şahin Çavuşlar, istifası i- 
!• ilgili olarak gazetemi
ze yaptığı açıklamada gö
revden işlerinin çokluğu 
nedeniyle ayrıldığını kulü
be gereği gibi yararlı ola
bilecek kişiler fırsat tanı
dığını söyledi

"—Uzun yıllardır bir- 
Bkte liglerde mücadele ver 
iliğimiz değerli arkadaşla
rımla bu sezon başarılı 
maçlar çıkararak grup li* 
dediğimizi sürdürdük, an
cak İşlerimin çokluğu ku- 

I lûbüme gereği gibi yarar- 
I fı olmamı engelliyor. Bu 
I <Mİe benden faydalı ola- 

NMera fırsat vermek için 
J çörayfrnden ayrılıyorum,”

Belediye
J

Encümeni

Çay

Fiatlarına

Zam Yaptı

Belediye Encümeni kah 
vahane ve gazinolarda sa 
tılan çay fiatlarına zam 
yaptı.

Daha Önceleri gazino
larda 6 liradan «atılmak
ta olan çaylar 760 kuru
şa, kahvehanelerde 5 li
radan satılmakta olan çay 
lar 6 liraya çıkarılmıştır.

Zamlı tarifelere önümüz 
deki ay başlanacaktır.

Bursa Gençler Liginde Grup 
Liderliğini Garantileyen Sümer Genç 
Gemliklilerden Yardım Bekliyor

Bursa Baden Terbiyesi 
Bölge Müdürlüğünce dü
zenlenen "Yerel Gençler 
ligi” sürerken, Gemlik Sü 
merspor Genç takımı, gru 
bunda liderliği garantiledi

Kendi grubunda lider 
liği gayretli disiplinli çalış 
malarıyla garantileyen Gem 
lik Sümerspoı gençleri oy 
nadığı karşılaşmalarda 28 
gol atmalarına karşın, 4 
gol yemişler ve önümüz* 
deki haftalarda yapılacak 
maçlarda yenik düşseler 
bile durumlarında bir de
ğişiklik olmayacaktır.

Grup liderleri arasın
da yapılacak karşılaşma
larda İlk beş arasına gir
mesi kesin gözüyle bakı 
lan Sümürspor Genç takı 

minin Türkiye Gençler kar 
şılaşmaları finallerinde 
Gemlik’i temsil etmeleri 
beklenirken, aylardır başa 
rıh sonuçlar alan Sümer
spor kulübü büyük mad
di olanaksızlıklar içinde. 
Kulübün tüm maddi ola
naklarını birkaç sporsever 
esnafın omuzlamasıyla 
bugüne gelindi.

Sümerspor Genç takı 
minin ilçemizi Türkiye ça 
pında tanıtması birazda 
bizlerln elinde. Gemliklile 
rin parasal yardımları Gem 
lik sporunu eskilerde ol
duğu gibi canlandıracak.

Gelir Vergisi Yasası

Ne Getiriyor
Geçen hafta bu köşemizde başladığımız Vergi Ya 

salarıyla ilgili değişikliklere bu hafta da faiuraiann dü 
zenlenmesi konuusyla devam ediyoruz.

213 sayılı Vergi Usul Yasasında yapılan değişik 
lik faturaların düzenlenmesini 230. maddesiyle şöyle 
düzenlenmiştir;

Faturanın şekli
Madde 230 .- Faturada en az aşağıdaki bilgiler bu
lunur.
1- Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası 
2- Fat. düzenli/enin adı, varsa ticaret unvanı, iş ad
resi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası 
3- Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi 
dairesi adı ve hesap nosu
4- Malın veya işin nevi, miktarı, fişti ve tutan 
5- Satılan mallar, faturanın düzenlenmesinden önce 
teslim edilmişse malın teslim tarihi ve irsaliye numarası

Aynı yasanın 35. maddesinde Fatura nizamı altın 
da getirilen değişikliklerle; faturaların sıra nosu takip 
edeceği, birden fazla örneklerde kaçıncı örnek olduğu 
faturanın baş tarafına iş sahibinin imzasının bulunma 
sı faturanın malın teslim tarihinden en az on gün i* 
çinbe teslim edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
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KÖLEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

Spor, Ahlak ve Dil

Bahtiyar') birkaç kez oyun alanında izledim. Sert, 
hırçın, acımasız: ama karşı takımın üstünlüğü önünde 
ezilip bocalamayan bir ayaktopu (futbol) oyuncusu... 

I Karşıtlarıyla sık sık itişip kakışması ve arada yargıcılar
la da dalaşması nedeniyle, ceza kurullarının kapısını aşın
dırıp duran bir sinirli kişilik...

Acaba öyle mi?..
Ben onu. bir kez de. Çekoslovakya'yla yaptığımız 

ulusal maçta televizyondan izledim. Sertti, hırçındı, acı
masızdı.. Karşı takımın üstün oyunu önünde bocalayıp 
tel tel döküleceğine, direnmeye ve sonuç almaya yöne
lik bir caba içinde didindi durdu. Ne Çekoslovak takımı
nın oyuncalanyla itişip kakış'u. ne de yargıcılarla dalaş
ta...

Kaldı ki anlatıldığına göre -ve bir kez de ben tanık 
oldum Bahtiyar özel yaşamında sürdürdüğü insancıl iliş 
kileriyle saygılı, efendi ve sanırım biraz da utangaç bir 
delikanlı.. İçimizden biri yani...

Ben gazetelerin arka sayfalarına bakmayı pek bil
mem. Bîr eksikliktir bu, doğru, kabul ederim.. Onun için 
de, Bahtiyar’ın takım arkadaşlarının tümünü adlarıyla 
tanıyamam. Ama Bahtiyar’ın ve Bahtiyarların, spor alan
larına. göğüslerinde kocaman kocaman reklamlarla çık- 
tıkiannı gördükçe, içim bîr hoş olur, kara kara düşünü
rüm..

Sporu bile, insancıl bir yarışmayı bile, anamalcılığın 
aracı yapan düzene bozulur dururum. İlle göğüslerinde 
«Banker Rastgeldi» vb., yazılarla çıkaracağız çocukları 
oyun alanına ve onbinleri kazıklamanın aracı durumuna 
düşüreceğiz...

Sonra da onlardan, koyduğumuz kurallara uymala
rını bekliyeceğiz...

Sakın yanlış anlaşılmasın, kuralsızlığı savunuyor de
ğilim. Ama kurallar, toplumun ahlak anlayışına göre oluş
turulmuş, karşılığında bir dizi yaptırımları da içeren ya
zılı veya yazılı olmayan alışkanlıklardır. Örneğin, spor 
kulüplerimizi yönetmeye soyunanların da uymak zorun
da olduktan kurallar vardır. Ama çoğunlukla, kamu oyu
nun pek bilmediği anlıyamadığı kurallardır bunlar.

Yöneticiler, niçin gelmek isterler spor kulüpleri
nin başına? Çok Fenerbahçeli, çok Beşiktaşlı, çok Ga
latasaraylI, çok Gaziantepsporlu oldukları için mi?..

Yıllardır dedî-kodusu sürer gider spor kulübü yöne
ticiliğinin. Yıilardır birbirleriyle didişip dururlar, bir ta
kım kalantor adamlar bir spor kulübünün yöneticiliğini ele 
geçirebilmek amacıyla. Ama yine yıllardır, Türk sporu 
bîr adım bile ileriye gidemez, bırakınız yerinde saymayı, 
geriler durur.

Averaj takımı sayılırız yabancılar, hele AvrupalIlar 
önünde...

Geçenlerde, gazetelerde bir haber yer aldı, çoğunuz 
okumuşsunuzdur. Bir büyük spor kulübümüzün başkanı, 
çok saygıdeğer bir kişi, dört köy ağasıyla birlikte «uyuş
turucu madde» kaçakçılığı yapmak suçundan sanık bu
lunarak gözaltına alındı. Konu artık yargılama aşama
sında. Yargı, kimlerin suçlu, kimlerin suçsuz oldukla
rını beliriiyecek ve yasaların öngördüğü cezaları vere
cek. Bu bizim konumuzun dışında...

Ahlak, göreli birşey... Modern bilim, ahlâk’ı : Belli bir 
toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal dav
ranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim» diye ta
nımlıyor. Örneğin Türkiye toplumunun bundan elli alt
mış yıl önce ahlaksızlık saydığı şey,- günümüzde hiç de 
ahlaksızlık sayılmayabilir. Bir kadının bikini mayosuyla 
denize girmesi, Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı’nın 
Avrupa ikinciliğini kazanması veya ünlü işadamı filan
canın «falan» yayın organının büyük payını satın ala
rak o yayın organını «Freidman Doktrini» denilen eko
nomik görüşün savunuculuğuna soyundurması, eskiden 
olsa ayıp sayılacak şeylerdi.

Öyle değil mi efendim?..
Yani ahlak, gerçekten göreli birşey.. Bir süre önce 

SİSAV (Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) adlı bir ku
ruluş, «Türk Dili Semineri» düzenledi. Seminerde, Ata
türk'ün kurduğu ve kalıtından pay bıraktığı TDK (Türk 
Dil Kurumu) nun, Türk dilini yozlaştırdığı, anlaşılmaz du
ruma getirdiği tartışıldı, işe bakınız ki, bir zamanlar TDK 
da sorumluluk üstlenmiş bazı kişiler de katıldılar bu se
minere, bildiriler sundular. Özellikle de, günü modasına 
ayak uydurarak Atatürk'ün SÖYLEV’inin bugünün diliyle 
yayınlanmasına karşı çıktılar, mehâbet'ini ve âheng’ini 
yitirdiğini savundular.

Ardından da Türk Dil Kurumu bir toplantı düzenledi..
Şimdi ben, okurlarıma, Atatürk'ün söylevlerinden iki 

bölüm aktaracağım. Bunlardan hangisini anlıyorsunuz, 
hangisini anlamıyorsunuz bakalım.

«O halde ifade ediniz efendiler! Halkçılık, nizami Iç- 
tfmatsini sâyine, hukukuna istinadettirmek İsteyen bir 
mesleki İçtimaidir. Efendiler! Biz bu hakkımızı mahfuz 
bulundurmak, istiklalimizi emin bulundurmak İçin heyeti 
umumiyemizce, heyeti milliyemlzce bizi mahvetmek İs
teyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak İsteyen kapi
talizme karşı heyeti mlKIyece mücadeleyi caiz gören bir 
mesleği tokib eden insanlarız.» Söylev ve Demeçler, S. 191

D, S. 4 de

şiir köşesi
KEMAL YAR

İÇİNDİR
Herkes kendi dünyasında 
İnsanlar burada 
Milyarlarcası kaosda 
Dönüyorsa alabildiğine 
Yaşamak içindir.

Geceleyin karanlıkta 
Çamur kokan yollarda 
Yürüyorsa görülmezler 
Ormanlarda, tarlalarda 
Doyabilmek içindir .

Rüzgarlı havalarda 
Hışırdıyorsa yapraklar 
Büyüyorsa alabildiğine 
Yıllara meydan okurcasına 
Yücelmek içindir...

Anlayamazsın
Kimisi yakındır, anlayamazsın 
Değişir aniden, buz gibi 
Kalıktır sanki
Ansızın erir, ıslanırsın

Kimisi uzaktır, yıldız gibi
Değişmez öyle kalır 
Ateş gibi sıcak -sanki, 
Hep yanında olur, ısınırsın...

Gemlik Tüccar Kulübü Bsk. / 
Kongre İlanı

KuHibümüziin Fevkalade Geeel Kurul Top 
lantısı ekseriyet sağlanamadığından 14 Şubat 
1981 Cumartesi günü saat 16 oo ya ertelenmiş 
tir.

Sayın üyelerimizin belirtilen gün ve saat 
te Gemlik Tüccar Kulübü toplantı salonuna 
teşrifleri rica ve ilan olunur.
Gündem Yönetim Kurulu

I- Açılış Konuşması
2- Saygı duruşu
3- Yönetim kurulu seçimi K 38

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 ilanları cm. 30 TL. 
Kongre ilânları 1000 TL
Koop. Kongre İlanları 1000 TL.
Sürekli Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ilan
S. S. GEMLİK ÖĞRETMENLERİ 

TÜKETİM KOOP.

Kooperatifimizin 6 ncı genel Kurul toplantısı 14 Ja 
bat 1981 Cumartesi günü saat II oo de Gemlik Şehit Cs 
mal ilkokulu Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlan» 
madiği takdirde ikinci toplantının 7 Mart 1981 Cumtrtt 
si günü aynı yer ve aynı saatte yapılmasına oybirliği!- 
le karar verilmiştir. Yönetim Kurulu

Gündem :
I- Açılış, saygl duruşu, divanın oluşumu
2 Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporla
rının okunması
3- Bilanço, gelir gider hesap cetvellerinin okunması 
4- Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması
5- Kooperatifte pe'rsonel çalıştırılmasının görüşülmesi 
6- Yeni yönetim «kurulunun ve denetçilerin seçimi 
7- Dilek ve temenniler 8 Kapanış K 39

ABONE
6 Aylık 150 TL.
Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

I

MÜJDE
Oto Satipleıtıe Yeni Bir Hiımel

Modern Otomatik Cihazlarla Anında 
Motor, Şan zurnan, Difransiyel Yağı Değişimi

Her Çeşit Yağ ve Filitre Bulunur

Korun Ticaret TAHSİN KORUN

Belediye Garajı Belediye Dükkanı GEMLİK

K 41

Kongre ilanı
KUMLA SPOR KULÜBÜ BŞK.

Kulübümüzün yıllık olağan genel kurul toplantın 
II.2.1981 günü saat 20.oo de Kumla Spor Lokalinde ya 
pılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu

Gündem :

I- Açılış ve Divan Başkanı seçimi
2- Saygı duruşu
3- Çalışma raporunun okunması
4- Tenkitler ve aklanma
5- Denetleme kurulu raporu okunması ve aklanması
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7- Temenniler ve kapanış K 40

Satılık 
POLEROİT

Fotoğraf Makinası

Tel : 1797

Her Çeşit Cilt 
İşleriniz

Temiz ve Seri
Olarak

Körfez 
Basımevinde 

Yapılmaktadır.
Gazhane Cad. A. Şirin P®»»!'
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Ortaçağ, Avrupa'da karanlık bir de
virdir. Miladi 476- 1453 yılları arasında 
yaşanan Ortaçağ; insan onuru, emeğini 
insanca yaşamı, sanatı bir kenera itendir, 
din adamlarıyla, derebeylerin elele olduğu 
karanlık yüzyıllar dizisi. Düşündüklerini 
söylemekten korkmayan, buluşlarını or
taya koymaktan çekinmeyen bilim adam 
Isrınıu canlarını verdikleri, usun saman 
uygarlıkların dışlandığı; ilerleme süreci
nin durdurulduğu kara bir çağ. Egemen 
oldukları toplumun emeğini sömürenler; 
düşünme hakkını vermeyenler, halkın, 
toplumların üstünde karabasandılar. Bu- 

' tı Avrupa insanının önünde yasaklar di
şisi; bu yasakların dışında yaşayan feo
dal bir yapı. Bu yapının adı da Derebey
lik. Şatolarda, görkemli konaklarda ter- 
kan içen seçkin, acımasız insanlar. Elle
rinde olan taphımun öğrenme isteklerini 
çıkarları açısından görmek istemeyen ben
ciller, öğreticileri de, halktan uzaklaştır
mak için gözdağıy la, egemenliklerini sür
dürmeyi yeğleyenler sürüsü. Avrupa in

li sanı kuşaklar boyu çekti, bu karayazısı- 
ı at 1453 yılında Bizans'ın yıkılması so- 
I aucu başlayan Yeni Çağlar noktaladı 

Orta Çağı.
Ortaçağın, feodalizmin yıkılması sonu 

cu, dünya büyük bir hızla ilerleme, öğ
renme yarışma girdi. Birbirini izleyen 
huluşlar-keşifler dünyanın hızla değişi
mine neden oldu. Bilimsel araştırmalar, 
insanlığın erinci için yeni yeni buluşlar, 
dünya insanlarını bir birine yakın hale 
getirdi. Böylece toplumlar daha öğren
mek için, okumak gerektiğini iyice anla
dılar. Bunun sonucu olarak da okuma 
yazma öğrenmenin başta geldiği gerçeği 

I iyice açığa çıktı. Ortaçağın ortadan si
lindiği halkların uyandığı Yeni Çağlarda 
Osmanlı İmparatorluğu topraklarında ya 
yaşayanlar, Avrupa insanının gerisindey- 
diler: Kültür merkezi olan başşehir is

li tanbul'un halka ulaşması, yardımcı ol
ması, o zamanın koşullarında düşünüle 

i mezdi. Okuyan, yazan, düşünen; Osman 
k h kültüründen, dünya kültüründen pay- 

i I lannı alanlarda, padişah, saraya yakın 
s kimselerin çocuklarıydı. Hemen şunu vur 
I gulayalım. O zamanda çocuk okutmak 
| için paraya gerek vardı. Özel öğreticiler 
I tutabilmek için. Ortaçağın yıkılmasına 
a neden olan Fatih Sultan Mehmet’in Bi- 
I zana’ı çökertmesi Oımanlı topraklarında 

. yaşıysalar içinde, bizim için de öğünç 
I kaynağı. Fatih’in, dünyanın çehresini 

değiştiren, dünya insanını biıbirine ya
kın kılmaya neden olan Bizansı alması
nın etkileri bizde da görüldüyse de; ko 
ranamadı. Taht kavgaları, çocuk padi
şahlar eğlence; bilgisiz, kuşkulu padi
şahlar, yönetimi kendilerine göre yön
lendirdiler. Ortaçağda olduğu gibi ilim- 
le-bilimle-buluşların peşinde olanlar; ça
lışmalarının karşılığını başlarını vererek 
ödediler. Dahası savaşlar, savaşlar. . Top 
takların milyonlarca kilometre kareye 
varması Yönetimin halktan kopukluğu, 
işleyiş düzeni, yıkımı çabuklaştırdı. On
dan sonra da Osmanlı Davleti'nin yan
lışlarının kanla düzeltilmesi; Yeni Tür
kiye Comhuriyeti'nin doğuşu.

Her

Körfez Basımevinde

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılların
da başlayan uygarlaşma hareketlerini ulu 
sumuzun da benimsemesi sonucu yeni bir 
dönem başladı. Bu dönem yeni Türkiye’ 
nin kısa zamanda kalkınmasını amaçlıyor 
du. Herşeyden öncede okuma-yazma öğ
retmek geliyordu. Genç Cumhuriyetin 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, bu 
yolda da başarı kazanacaktı. Yedi yüz
yıla yakın bilisiz bırakılmış Türk ulusu 
uygarlıkta ön safları tutmalıydı. Okuma 
yazma kursları, köy, şehirlerde ilkokul 
yapılarının yapımına çabukluk kazandırıl 
ması da başta geliyordu. Cumhuriyetin 
onuncu yılı büyük coşkuyla kutlanırken 
Türkiye dünkü düşmanlarının yanındada 
varlığını duyuruyordu. «Bağımsızlık be
nim karakterimdir» derken Mustafa Ke 
mal’in genç Türkiye'si eğitimde-öğretim- 
de kısa zamanda çok yol aldı. Öğretmen, 
toplumun saygın kişisiydi. O çok iyi ye- 
tişmeli, ulusun bir üyesi olarak kültürü
nü iyi bilmeliydi. Okuma öğrenme sıva- 
şında öğretmen, bir öğretim eriydi. Bu 
erin elinden tutulmalı, devletin yanında 
olduğu duyurulmalıydı Devlet gücünü 
yanında gören Öğretmen, bütünüyle ulu
suna adamıştı kendisini. Arasıra yalnız 
kaldığıda olsa yinede çevrecinde yardım 
cılar, güç verenler buluyordu. Böylece . 
gerçek demokrasi denilen çok partili dö
neme girildi, işte bu dönemden, yani 
1950 den sonra öğretmen açmazlarla kar 
şılaştı. O zamanki yöneticilerin gözünde 
öğretmen, görevinden başka işe karışma
yan bir kişi olarak kalacaktı. Halkın ay 
dınlanması, öğrenmesi konularında öğret 
menin etkinliği olmayacaktı. Bulunduğu 
ortamda spsyal-kültürel çalışmalara gire 
miyecekti. Öğretmeni halka şikâyet eden 
yönetim, halkın gözünde öğretmeni düşür 
meyi amaçlıyordu. Sanki, on senelik yö 
netim, o yönetimin devamı olduklarını 
söyliyenler; Osmanlı imparatorluğunun 
bağnaz dönemlerine öykünüyordu; Türki 
ye'yi kardeş kavgasına sürükleyenler, bu 
oluşumdan çıkar umanlar, 12 Eylül 1980 
harekâtıyla safdışı edildiler. Safdışı edil
diler ama, bir öğretmen kıyımının tortu
larını da bıraktılar. Kulaktan dolma bil
gilerle öğretmenin sürünmesini gündeme 
getirenler, aynı zamanda öğretmen düş
manlığını da desteklemediler mi?

12 Eylül öncesi görevinden edilen öğ 
retmen, 12 Eylül sonrası da görevinden 
•dilmenin acısını çekiyor. Bu acıyla geçim 
kaygısı da ayrı bir çöküntü getiriyor öğret 
mene. Bağnazların egemen oldukları yöne 
timlerde horlanan, hakkını aldığı halde 
eski görevine çevrilmeyen öğretmen, umut 
içinde. Bu umudunu elma satarak, balık 
Satarak, patates satarak da olsa koruyor 
Eskilerin aeısını çeken eğitim ordusunun 
erlerini tek üzen şey Osmanhdan kalma 
çamur atmayı hüner sayarak kulaklara 
birşeyler fışlayanlara kulak verilmesi, İş
te, her devirde olduğu gibi, bu günde es 
ki görevine verilmemiş öğretmenin gele
ceği, bu fiskosçuların tekelinde olması. 
Ne diyor, Devlet Başkanı Sayın Kenan 
Evren : «—Bizim yüzümüz ileriye dönük 
tür. Ortaeağ düşüncelerine hayır diyo
ruz.»

Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan 
Dosya No : 980/114 Talimat

Satılm»*!»» karar v_-rilen gayrimeakuiün cinsî, kıymeti, adedi, evsarı •

Gemlik Tapu sicilinin 13.2.1964 tarih ve pafta: 56, sahile; 4509 ve paran! ; 
4533 de kayıt ı Gemlik Umurbey köyü parasakbağ’ar mevkiinde kain 1846 metrekare 
miktarlı kayden tarla olarak yazılı îsede halen içinde zeytin yapar durumda zeytin 
ağaçları bulunan ve bilirkişi tarafından 50.000 - lira kıymet takdir adilen zeytinlik.

SATIŞ ŞARTLARI :

I — Satış 3 / 3 / 1981 Salı günü saat 11.00 den 11.30 a kaaar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artırasın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 13/3 /1981 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikm- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

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

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-(-) bu gayrimenkul üzerindeki hık
larını hususiyle faiz vo masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
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 münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 980/114 Talimat sayılı dosya numeraaıyl* 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îc. İf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. K 42

Konre ilanı
Gemlik İmam-Hatlp Lisesi ve İlâhiyet öğrencilerine Yardım Derneğinin 

normal genel kurul toplantın 14.2.1981 Cumartesi günü saat 20.30 da, istik 
tlklâl Caddesi No. 15 deki din görevlileri lokalinde yapılacaktır. Ekseriyet 
temin edilemediğinde bir hafta sonra aynı gün, aynı yerde ve aynı saatte 
yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur. Yönetim Kurulu
Gündem

I- Açılış
2- Kongre divanı seçimi
3- Faaliyet ve hesap raporları ile Murakabe heyeti raporunun okunması
4- Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının müzakeresi ile ibrası 
5- Dilek ve temenniler
6- Yeni yönetim kurulu ile Murakabe heyetinin seçilmesi ve kapanış

K 43

DUYURU
S.S. Eğitimciler konut yapı kooperatifinin yıllık olağan genel kurul top 

fantisi 22 Şubat 1981 Pazar günü Gemlik imam Hatip Lisesi salonunda yapı 
iacaktır. Saat I3.oo deki toplantıda üyelerimizin hazır bulunması rica olunur

S.S. Eğitimciler Konut Yapı
Kooperatifi Başkanı 

İZZET ÇITAK

GÜNDEM :
f- Açılış
2- Divan seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması
4- Denetleme raporunun okunması
5- Yönetim kurulunun ibrası
4- Yapılacak konut tiplerinin seçimi
7- Aylık ödentilerin arttırılması
8- Yeni yönetim kurulunun seçimi
9- Denetleme kurulunun seçimi

10- Dilek ve temenniler
II- Kapanış X 44
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MÜJDE
Bir İçimlik Tad

Tekel Birası
Spor, Ahlak ve Dil

D KÖRFEZ
içerde ve dışorda saygı Be tannan yeni vatan, raf s*.
•ete yeni devlet (sürekli alkışlar] ve buntan berarak

YILDIRIM GİYİM

â
SANAYİİ 

Gemliklilerin Hizmetine 
Zengin Çeşitleriyle 

Devam Etmektedir 
Bay - Bayan ve Çocuk Çeşitleri, 

Aksu - Bahariye Palto ve Takım
Elbiseler Kazak ve Yün Gömlekler | 

Parka ve Eskimo Kabanlar
ra Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları g |

Zengin Etek Çeşitleri 8 |
IH Bebek ve Çocuk Takımları, Elbiseleri^ Ü

BİRAHANESİNDE
I

2 BİRA + ÇEREZ = 100 lira
Biraya Zam Yapmadık

Ayrıca
En kısa sürede Bol Izgara Çeşitleriyle 

Hizmetinizdeyiz.

BİRACILAR BULUŞALIM
KÖRFEZ BİRA SALONU

İskele Meydanı GEMLİK
K. 48

aûnan birinci bölümü anlamadınız sanırım, haie gevra 
h.ç anlamadılar- Oysa çok önemi peytar söjlragjl 
tümceleriyle Atatürk- Uğur Mumcu, 5 Ocak 1981 gjra 
köşeyezisma, bugünün diliyle aktarmışa o soyMMvag.

İkinci bölüm ise, Atatürk 9 Mayıs 1837 gûn.t.
(evinden alınma. Olduğu gibL Eu bölüm, hem Air.tNkjD 
di! 
de

konusundaki tutumunu açıklığa kovuştu'ma®.
«Türk Devrimi» ni tanımlaması bakMtandan ’ gne
Şimdi yeniden konumuza dönelim. Hangi® flMtMfl 

davranıştır dersiniz, Atatürk'ün söylediklerinin bugMV 
kuşaklarca da anlaşılacak biçimce anlaştınlmas 
sa o mehabeti!, o ahenkli durumuyla bıraks’mcs ar*.

O mehabetti, o âhenkii durumuyla kdmastndtnü®. 
ferin çıkartan var dersiniz? Kimler anlaşıHncsm ttte*- 
yortar Atatürk’ün?..

Ahlak, niye böylesine göreli birşey?..

Haydi Bahtiyar! Sen şu cezanı bitir de, BurssUra 
□ pek özlem duydukları gollerini sıralamaya hSBriam I*® 
karsın, o «uyuşturucu madde» kaçakçılığına cdı ksm- 
şan kulüp yöneticisi de ceza kuruluna verilir belki.. I

Gazhane Cad Eski Karakol Karşısı
No. 9 GEMLİK H

K. 45 B

VEFAT VE TEŞEKKÜR
Nuriye Metin’in kardeşi ve eniştesi, Fahrünisa • Mustafa Ünlüboz-

AKTÜRK
ELEKTRONİK

kurt
Teoman - Sacide. Turhan - İlhan hoçoğlu,

Faik - Fethi, Yusuf Gürpınar’ın Biricik Büyükbabaları ve Büyü 
Nuri ve Ayşe Ofiuoğlu nun manevi anne ve babalan

Gemlik Sümerbank Sunğipek Fabrikası emeklilerinden

HER TÜRLÜ TELEVİZYON 
TEYP RADYO TAMİR VE 

PARÇALARIYLA SAYIN GEMLİK’ 
LİLERİN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR

â. Nasuhi Gürpınar ve eşi F. Faika Gürpınar
MEHMET AKTÜRK

Hamidiye Mah. Akbank Aralığı Gemlik

20.1 1981 tarihinde elim bir trafik kazası neticesi Hakkın Rahmetine ka

vuşmuşlardır. Merhumların cenazelerine katılarak telgraf ve çelenk gön 

dererek faizlerin acılarını paylaşan eş, dost ve akrabalarımıza teşekkürü 

borç biliriz

K. 46 K. 49 AİLESİ

AYGIN
ODUN DEPOSU

Kesilmiş Kuru Meşe Odunu
Satışları Devam Ediyor

Ilıca Cad. Uludağ Gaıot Bayii Karşıtı GEMLİK
K. 47

KAYIP

Gemlik 72 Nolu Marmara Birlik Koop. aldığım 19 
1 1981 gün ve 15 899 lira tutarlı 551253 nolu çekimi 
kaybettim Hüküm üzdür

Ali Özer

K.5O

GEMLİK KÖRFEZ’I OKUYUNUZ

OKUYUNUZ ABONE OLUNUZ ü

DUYURU
SEVİNÇ ARAL

Eczanesi

Sayın Gemliklilerin Hizmetine 
22 Ocak 1981 Gününden itibaren 

Girmiştir.

Adres : Demirsvbeşı M ah. Uludağ Süthanesi Karşıs
K 81 GEMLİK

KÖRFEZ
BASIMEVİ

Her Türlü Düğün, Niştin
Davetiyeleri Fatura Bono

Günlük Perakende Satış Fişi

irsaliye Makbuz Senet 
Basım isleri

Tlf : 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEML
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