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GEMLİK SUNĞİPEK HBRİK1SININ
KURULUSUNUN 43. YILDÖNÜMÜ
TÖRENLERLE KuIUHOl
Genlik Sunğipek va 

V,skoz Mamulleri Sanayi 
Mûassasesmın kuruluşu
nun 43. yıldönümü tören 
terle tadandı.

Sunğipek Fabrikasının 
v«mak aalsnu-da yapılan 
kutlama törenine Bursa Va 
lisi Zakai Gûmûşdiş, Bur
sa Sıkıyönetim Komutan 
Yardımcs. Tuğ General 
İbrahim Etem Aral. Gem- 
hk Askeri Veteriner Araş* 
iırnıa Enstitüsü ve Eğitim 
Merkezi Komutanı Tuğ Ge 
neral Orhan Öncül, Bur
sa Belediye Başkanı Mus 
tafa Atak, Sümerbank Ge 
nal Müdürü Şükrü Ak gün 
gör Gemlik Kaymakamı E 
Hüseyin Köseoğlu, Sümer 
bank Teknik Müdür Yar- 
dımcısı Sedat Balak, da
mlılar ve Sunğipec Fabri 

[ kası işçileri katıldılar 

| TÖREN BAŞLIYOR

Saat 11.30 da başlı* 
İ yen kutlama töreninde ko 
I nuşan Gemlik Sunğipek 
I Fabrikası Müessese Mü- 

I dürü Halil Yıkılmaz, uzun 
İ yıllardan beri müeeaesenin 

! 2 Şubat tarihlerinde kut
landığını ancak. Bursa Va 
lisi Zekai Gûmûşdiş ile 

! hatıra defterinde yapılan 
; İncelemede Mûessesenin 

işletmeye Atatürk taraf in
den 1 Şubat günü başla 

। tıldığını. bundan böyle yıl 
i dönümlerini 1 Şubat'ta kut 

(anacağını söyledi.
Sunğipek Müessese

Suojipek Fabrikası 
Rfidörü Halil Yıkılma», 

konuşmada gö» 
tulöyor.

Müdürü Yıkılmaz, konuşma 
sında, fabrikanın tarihçe
sini anlattıktan sonra şöy 
le konuştu :

*'—1938 yılında ulu 
önder Atatürk tarafından 
işletmeye açılan müessese 
mizin yurt ekonomisine 
büyük katkıları olmuş ve 
olmaktadır. 1972 yılında 
çağ teknolojisinde ilkel du 
ruma düşen reyon (Suni 
ipek) ve Viskon üniteleri 
kald rıldı 1973 temeli a- 
titan viskon ünitesi yeni 
den yaş tarik yılda 6 bin 
ton üretim sağlamaktadır 
Setefon ünitesinde isti 
montaj çalışmaları devam 
etmektedir. Bu tesislerin 
deneme çalışmalarına ge
lecek yıl bu gün başlama 
umudundayız. Viskon üni 
temizde ham maddesi dış 
ülkelerden getirtilen rinter 
selülozu yerine, yurt için
de üretimini sağladığımız

Halk Eğitim 
Merkezi
Müdürlüğü Yeni 
Kurslar Açıyor

Gemlik Halk Eğitim 

Merkezi Müdürlüğün ce 

Mart ayında dört yeni 

kurs açılacağı öğrenildi.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Ahmet 

Aksoy’un verdiği bilgilere 

göre halen ilçemiz mer

kezinde. ve köylerinde 

biçki dik ş kursları devam 

ederken, Mart ayında 
Halle Deneten, İngilizce, 

Balık sğı örme-vr Dakti

lo kursları açılacaktır.

Aksoy, yaptığı açık

lamada' balık- ağı örme 

kursunun Gemlik Merkezi 
ve Narlı Köyünde açılaca

ğı belirtildi 

odun selülozu kullanılarak 
yılda ortalama 350 milyon 
liralık bir tasarruf sağlana 
çaktır."

GENEL MÜDÜR 
KONUŞUYOR

Daha sonra söz. alan 
Sümerbank Genel Müdürü

Sunğipek Fabrikasının 43. kuruluş yıldönümü geleneksel yemekle kutlandı*

Zeytin

Fidanı

Getirtiliyor

Zeytin üreticilerinin 

gereksinmesini karşılamak 

üzere 5 bin adet zeytin 
fidanının getirileceği öğ
renildi.

İlçe Ziraat Teknisyeni 

Aygün Başaran, konuyla 

ilgili olarak yaptığı açıkla

mada, heryıl olduğu gibi 

bu yılda bedeli önceden 
ürı ticiden alınan zeytin 
fidelerinin siparişinin ve

rildiği ve önümüzdeki 

günlerde üreticiye dağıtı

lacağını bildirdi.

Şükrü Akgüngör, gelecek 
yıl üretime açılacak olan 
selefon ünitesinin yılda 
4200 ten jelatin üreterek 
yurt gereksinmesine cevap 
vereceğini bildirerek şunla 
rı söyledi:

Son yıllarda işçiler

Okullar Yarıyıl 
Dinlenme Tatiline
Girdi

Bütün yurtta ilk ve 

dereceli okullar birinci 

yarı yıl dinlenme tatiline 

başladı.

15 Eylül 1980 günü 

öğretime açılan İlkokullar 

ve 1 Ekim 1980 günü 

öğretime açılan orta dere

celi okullar ilk yarı yıl 

dinlenme tatiline 30 Ocak 

1981 Cuma günü girdiler.

Milli Eğitim Bakanlı

ğından yapılan açıklama

da yarıyıl tatilinin 15 Şu

bat 1981 günü akşamı 

sona erecek ve bütün 

okullar 16 Şubat 1981 
günü ikinci yarıyıl çalış

malarına başlacaktır. 

ve metni r ar bölünmek is 
tediler Ancak Sümerbank 
bunlardan en çok uzak ka 
lanı oldu Aklıselim hakim 
geldi. Şimdi yeni bir dö
nem başlamıştır. İşçi arka 
daşlarım üretimi arttırma! ı, 

kapasiteyi yükseltmelidir.”

Gelir Vergisi 

Ne Getiriyor
1. 1. 1981 tarihinden 

başlıyarak yürürlüğe gir
miş bulunan 2365 nolu 
Vergi Usul Yasası yüküm
lülere. 194. mükerrer 
maddesi ila Günlük Pera
kende Satış ve Hasılat 
Defteri tutulmasını zorun
lu kılıyor.

Mükerrer Madde 194. 
İkinci sınıf tüccarlar, gün
lük perakende satışları ile 
hizmet karşılığı sair suretle 
alınan paralan kaydetmek 
üzere Günlük Perakende 
Satış ve Hasılat Defteri 
tutmak zorundadırlar. Bu 
deftere, günlük perakende 
satışlar ile sair işletme 
hasılatı günü gününe 
yazılır.

Ortaokulda Başarılı 
Öğrencilere 
Belge Verildi

Gemlik Ortaokulunda 
1980 81 öğretim yılının 
birinci karası döneminde 
ders ortalamaları 9 ve 10 
olan 37 öğrenciye başarı 
belgesi verildi.

Gemlik Crtaoku-u Mü 
dürü Halit Çokal, gazete 
mize yaptığı açıklamada 
37 üstün başarılı öğrenci 
ye belgelerinin verildiğini 
ve durumlarının velilerine 
iletildiğini söyledi. Halil 
Çokal, derslerinde hiç za 
yıf notu olmayan öğrenci 
lere de ayrıca "Teşekkür- 
nama" verildiğini söyledi.

Gemlik ortaokulunda 
birinci kanat dönemi Ba
şarı belgesi alan öğrenci
ler şunlardır :

Birinci sınıf âğ encile 
ri : Şehbal Kondiloğlu. 
Levent Paralı, Funda Ba- 
yer. Fuat Andiç, Dilek Çe 
iik, Perihan Kılıç, Ömer 
Taylan, Sibel Mûftüoğlu 
Aygül Kayan, Figen Erdur 
Sezai Akdemir. Laman Kal 
man, Aytül Çolak, Hatice 
Gülnur yıkılmaz, Ja'e Ci
nai, A. Murat Başçeri, Ok 
tay Kahveci

İkinci sınıf öğrencile
ri : Lale Sayman, Saray 
Esen, Sibel Dündar, Ti
mur Özkan, Meral Arslan 
Uğur Uçan, Canan Kaça 
bay, Rebia Bayram, Emi
ne Ercan, Nuray So/ak, 
Tülay Güneş, Mehtap Ço 
lak. Duygu Kalaycı, Hül

ya Bozyokuş, Nedret Kotun
Üçüncü sınıf öğrenci 

lerl : Hatice Kınık, Hatice 
Erlunç, Aydın Aydınlı, Er- 
tan Okan, İbrahim Bulut.

Yasası

Perakende satışların 
günlük tutarı ile sair iş
letme hasılatı bu deftere 
perakende satış fişten, 
makineli kasaların kayıt 
ruloları, giriş ve yolcu 
taşım a biletleri ve öbür 
belgelere dayanarak top
luca yazıl8bil r demektedir

Aynı yasanın 77. 
maddesinde 353. madde
de yapılan değişiklikle 
Özel Usulsüzlük cezalanm 
belirtilmek te ve bu deği
şiklik maddesinin 2. ben
dinde', günlük perakende 
satış fişi ve defterlerini 
işyerlerinde bulundurma
yanlara 2500 lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir” 
der.
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KÖŞEMDEN

Anlatabiliyor muyum Efendim?..

Yılmaz AKKILIÇ

12 Eylül’den önceki son yazıma «Yılgınlık Yok!» diye 
başlamışım. Terörizmin olabildiğine yoğunlaştığı, nere
deyse kitle kırımına dönüştüğü bir dönemde, demokra- 

| siye sahip çıkmanın gerekliliğinden söz etmişim. Yılgınlı- 
!ğc düşme hakkımızın bile olmadığını vurgulamışım.

Aylar geçti oradan.. Gün geçmiyor ki basında veya 
TRT'de. yeni bir terör odağının, yeni bir serüven örgü
tünün ortaya çıkarıldığı haberi yer almasın.. Terör ve 
serüvencilikle iç içe yaşar olmuşuz. Bir yanda «sağ te
rörizm». bir yanda «sol serüvencilik» ülkeyi tam bir aç
mazın. tam bir kargaşanın ortalık yerine getirip bırak
mışlar.

197Q’ti yıllar boyunca, hele özellikle 1979 ve 80‘ler- 
de. terörizm ve serüvencilik atbaşı yarışmışlar birbirle- 
riyte... Ama ikisine de dışından ve bir bakıma anlamadan 
bakmışız. Hele bazı dönemlerde, cinayet çetelerinin bir 
bölümüne «devlete yardımcı güçler» adını vermişiz...

Cinayetler», cinayetler...
Bugün sapır sapır dökülüyorlar cinayet çeteleri.. O- 

luşturduktan bataklıkta önce kendileri boğuluyorlar. Tüm 
bir büyük ülkenin insanlannın da sıkıntılara, bunalımla
ra sokarak...

Bugün M. Cengiz GörolTn öldürülüşünü üstünden 
tam bir yıl yedi ay geçmiş. O‘nun «Gençler, yeter artık!» 
dîye haykırışını anımsıyorum. Ve 23 Ocak günlü basını
mızda. aralarında Cengiz'in öldürülmesini plânlayanlarda 
olmak üzere, otuz alçakça cinayetin sanığı 87 sağcı mili
tanın tutuklandıktan, 49'u için tutuklama kararı çıkarıl
dığı haberi yer ahyor.

Yalnız bu kadar mı?» Anımsayabildiğim Ahmet Va
tan Kırkbulak. Muammer Cetinbaş, Sadettin Emir Çınar- 
oğlu. Mustafa Özkan. Mustafa Üzülmez, Sebahattin 
Gençler ve daha başkalan da var. Bir bölümünün katil
leri yakalandı, hüküm giydi, cezalannı çekiyorlar şimdi. 
Bîr bölümünün katilleri hesap vermekteler yargı önün
de— Bîr bölümünü ise. bugüne değin, kimlerin öldürdük
leri anlaşılamadı.

Hep sağcı teröristler öldürdüler bu gencecik insan
lım. Daha 1978'in ilk günlerinde, Bursa'nın terörizmin 
tırmanışına sahne olabileceği konusunda uyarmıştık, dö
nemin yöneticilerini. Ama etkili olmadı. Terörün kayna
ğına gidilecek. Orsan Öymen'in deyimiyle «Bataklığın ku
rutulması» na çalışılacak yerde, Türkiye toplumunu için 
için tehdit eden gelişimin niteliğini ortaya çıkaracak yer
de, günlük gel-geç önlemlerle zaman öldürüldü. Serü
vencilik akımlarına fırsat ve olanak tanındı.

İki karşıt kampa bölündü gençlerimiz. Bir bakıyor
dunuz. yakalanıyor katilin biri, yoksul bir halk çocuğu.. 
Acımasızca canına kıydığı kişi de kendinden; o da yok
sul garibanın teki—

Terörizm tırmandıkça, srüvencilik beslendi-serpildi...
Söylevler verildi, siyasetçilerimiz'birbirlerini suçladı

lar sabahtan akşama. Ama Türkiye üzerine oynanan oyu- 
1 mı tüm boyutlarıyla ortaya koyacak, terörizmin amacı

nın ne olduğunu açık yüreklilikle söyliyecek; Türkiye top 
I [umunu tehdit eden asıl tehlikeyi göğüslemeye hazır 
ı bîr kadro çıkmadı ne yazık ki...

Gazetelerin yazdıklarına göre, bir de «öldürülecek
ler listesi» efe geçirilmiş operasyonlar sırasında. Kimbi- 

1 lir kimler var içinde. Bir sevdiğimiz, saydığımız kişi ve- 
I ya bir yakınımız... Belki ben, belki sen...

Diliyoruz ki, bitsin artık bu toplumsal histesi, bu çıl
gınlık nöbetleri...

Ama biliyoruz ki, bir toplumu böylesi ortama sü
rükleyen gerçek nedenler, ekonomik-toplumsal etmenler 
ortadan kaldırılmadıkça; bir süre engelleiyebilirsiniz bu 
tür olayları. Göreli bir dinginliği gerçekleştirebilirsiniz. Kar 
gaşanın sona erdiğini sandığınız bir sırada, toplumu te
melinden dinamitleyen o ekonomik-toplumsal etmenler 
belirginleşir; göreli dinginlik sona erer ve gencecik in
sanlar -bizim çocuklarımız- yine karşılıklı geçip vuruş
maya başlarla birbirleriyle...

Becerdim sanırsınız, her türlü karmaşayı engelledim 
sanırsınız... Ama hayır, toplumu temelinden etkileyen 
dengesizliği ortadan kaldırılmamış; gencecik insanlara, 
düşüncelerini açıkça- hiçbir kısıtlamaya gerek kalmadan 
özgürce tartışma olanağını sağlamamışsanız; o geçici ve 
göreli dinginlik birgün sona erecektir.

Hem de acı bir biçimde,.
5 Haziran 1976 günü. Cengiz GÖral şöyle yazmış 

GEMLİK KÖRFEZ'de;
«Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk 

devletinde can güvenliği vardır, hukuk devletinde fikir 
özgürlüğü vardır, hukuk devletinde demokratik ve yasal 
mücadele olanağı vardır, fakat hukuk devletinde cina
yet işleme serbestle) yoktur.»

Ve tüm açık yürekliliğim seslenmiş Atatürk'e :
«Atam Cumhuriyeti siz kurdunuz, bir koruyoruz, o- 

nan fefe öldürülmekteyiz,»
Anlatabiliyor muyum efendim?..

DİYEK

Türkiye'de İstanbul ne ise
İstanbul'da gece ne ise 
Gecede yürümek ne ise, 
Yürürken düşünmek ne İse, 
Seni unutmamacasına düşünmek ne ise’ 
Unutmamanın anlamı ne ise, 
Seni sevmek ne ise.
Saklayayım, yok söyleyeyim derken
Birden aşka düşmek 
Her neyse .

Gözlerimizin

ne ise.

VAR

önünde
İlginç bir yaşam sürdürdü 
Anlattı, dinledi, güldürdü, 
ölümü düşünmüyorduk, 
Düşündürdü.

ŞİMDİ

Unutulmamak savaşımında 
Anlıyorum biz yaşlıların 
Çirkin kalan
Haklı direnişlerini
Anlamsızca
Gençleri güzel kılan
Az deneylerinde 
Haksızca.

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

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

ABONE
6 Aylık 150 TL.
Yıllık 300 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

ÖZDEMİR ASAF

Garip Koşma
Güzeller yoldan geçer 
Gel desen gel den geçer 
Kal desen kai'dan geçer 
Garibi umursamaz. 
Giderek el'den geçer. 

Garibin koşma düşü. 
Yollara düşmeTdüşü.. 
Tek-başına gidişi, 
Boynu bükük duruşu, 
Gider güzelden geçer.

Türküye benzeyen bir türkü
Yets.e de, yetmese de 
Görsem de görmesem 
Ensemde
Hüzünden söz ediyor

kesemde., 
de

boyuna.
Dinlesem de, dinlemesem de

Türküye benzeyen bir türkü 
Üstümden başımdan okunuyor 
Saçımdan sakalımdan 
Söylesem de söylemesem de.

I MUTLU GÜHÜHÜZÖE
| ÜSTÜN KALİTELİ
| TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 

DAVETİYELERİ
•r3

SOYADI DÜZELTMESİ
Gemlik Adiye Hukuk Hakimliği Mahkemesinin 

1980/801 esas, 1981/2 karar sayılarılya Nüfûsta 
Uğuzler olan soyadımız OĞUZLAR olarak 20.1.981 
tarihinde düzeltilmişti!.

Mehmet ve Pınar Oğuzlar

K. 5e

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 27,1,981 

gün 980/581 esas, 981/20 sayılı kararlarıyla Nufüs 
ta Dürriye ve Darniye olan anne adımız ZÜRRİ- 
YET olarak düzeltilmiştir.

Emine Bilir
Fatma Kaya

K. 5a

Her Çeşit Cilt

I ;
I Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız

İşleri
Körfez Basımevinde Yapılır
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Bsğ:m!ı olmak hoş cîmcyon bir şey. 
Bu bağımlılık, ister kişilere, ister yabancı 
uluslara olsun. Varsıllar, yoksulların karşı
sında ağadır. Ağalar, düşmüş olanların, söz
de gözeticisidider. Gözeticilik perdesi al
indeki gerçek görüntü de, sömürüdür. Var
sıl. bir verecek, bin ah ettirecek. Yoksulun 
gözlerinin açılmasına olanak tanımayacak. 
Böyiece, yoksulun ayağının kapısından ke
silmesini de önlemiş olacak. Yoksul, geçim 
zorluğu çekiyormuş, karnı açmış; varsılı 
pek ilgilendirmez. Tek ilgilendiği varsılın; 
işlerinin i, kumda götürülmesi. Kişiler pa
ra», i açmazlara düşmeye görsün. — Ulus
lar da öyle — Varsıl, kullanmak, sömürmek 
için adam bulacak. Bulunan adam da sömü- 
rüldüğünün bilincinde olmayacak. — Olsa 
ne olur? — Varsıl da bunu bildiğinden, 
sözde yardımlarla, bağlı kılacak yoksulu 
kendine. Gön gelecek, yapılan yanlışlar 
anlaşılacak. Ama, iş işten geçmiş olacak. 
Varsıl, oyununu öylesine oynatmıştır ki, ipo
tekle herşeyi garantilemiştir. Önceden, bü
yük halik küçük balıkları yutmuştur. Yok
sulu, daha çok zor durumda bırakan, eko
nomik koşullar da, varsıl - yoksul ilişkisini 
kolaylaştırır. Ekonominin çarkı da patron
ların elindedir çünkü.

İç sömürü, ülkenin içinde bulunduğu 
‘ ertemlerden yararlanarak, kesesini şişirir; 
keyfine bakar. Dış ülkeler de; kalkınma sa
vaşımı veren ülkeleri, kendilerine bağımlı 
kılarak şapkasını yana eğer. Kalkınma yo
lunda olan ülkeler, dış anamalın oyunla
rına geldiklerinde iş bitmiştir. Ölke insanı, 
dış anamalın elindedir. Çeşitli yardımlarla, 
kurulmakta olan düzeni bozacak; kullanılmış 

! hurdaiaşmış mallan satmayı öngörecektir. 
Böyiece, hurdalar elden çıkarken, üretim 
birimleri yeni üretimlere geçecek; endüst
risi "durmayacaktır. Daha çok satmak için 
de, gelişmekte olan ülkelerin, önemli yatı- 
nmkınn: engelleme oyunlarına başvuracak; 

| dahası, kendine işletme alanları isteyecek- 
। tir, yabancı ülke, parasal yardımını da ya

parken, yada yaptırırken; yatırımların denet 
lemesini de elinde bulunduracaktır. Yabancı 
ülke, parasal yada endüstriye! yardımlarda 
kuralları kendi koyar. Kuralların bozulma
mışına da özen gösterir. Kurulacak işlet
meler neler üretecek, neler örülmeyecek; 
yardım yapan ülke için önemlidir. Çünkü 
her yardım alan ülke, çok yönlü üretime ge
çerse, pcîron ülkenin pazarı daralarak; üre
timden doğan fazlalık olacaktır. Mal faz- 
Uığinı da içerde Giiismiyeccğir.9 göre, ya 
yc..l pczaıiar arayacak; yada üretimi ya- 
vjşlotacaktır. İkinci seçenek işe yaramıya- 
ccktır kuşkusuz.

Yıllarca borçlanan ülkeler, dışa bağım
lılıklarını, istemeseler de sürdüreceklerdir. 
Alınan borçlar, siyasal amaçlı, sözde ya
tırımlarla çar - çur edilecek; ardından yeni 
borçlanmalar... Bu borçlanmalardan doğan 
faizler. Bu durumda yapılacak tek şey borç 
ertelemesi; faizlerin ödenmesi. Ödenen fa
izler, ertelenen borçların, ülkeyi daha da 
açmazlara götürmesi. Plânlı yatırımları da 
ti ye alan yönetimlerin çıkarsa! amaçlı dav 
tanışları, ülkeyi uçurumun kenarına getir
mişse, suçu nerede aramalı? El kapıların
dan ezile büzüle alınan yardımlar, yakın
lar.; - yaranlara dağıtılır; devlet hâzinesi 
arpJik ciursa bu hale getirenleri ne yap
malı? Yardım alan, el kapılarında bekleşen 
ülkelerden bîri de bizdik. Yine de biziz.

12 Eylül’den bu yana, ülkenin içinde 
bulunduğu ortamın, boyutları iyice çıktı or
taya Bugün yükünü taşıdığımız, acısını tat 
tığımız parasal bunalıma, pahalılığa," işsizli
ğe birden gelinmedi. Yapılan yanlışlar, çı
karcı girişimler, bizleri bugünkü ortama ge
tirdi. İçinde bulunulan açmazları azaltabil
mek için, özveride bulunmak kaçınılmaz bir 
olgudur. Özveriyi de elt katmanlardan bek 
lemek yanlış olur. Üstten alta doğru, aza
larak inen bir özveri; — Ulusça giderlerin 
kısılması; uzun sürecek bunalımların azal
masına yardımcı olacaktır. Dış yardım, dışa 
bağımlılık düşündürmeli bizi.

Konare Iram
GEMLİK AVCILAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Dernejfimizln olağan genel kurul kongresi 21 Şubat 1981 Cumarîe 
si günii saat 2l.oode Avcılar Derneği Lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8 Mart 1981 Pazar günü aynı yer 
ırrcatte İkinci toplantı yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur. Yönetim Kurulu
Gündem : I- Saygı duruşu

2- Yoklama ve açılış
3- Kongre Divan seçimi
4 Faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının okunması
5- Rapor müzakeresi ve ibrası
6- Dilek ve temenniler
7- Yeni Yönetim ve denetleme kurulu seçimi

8- Kapanış K. 55

Kongre ilanı
S. S. GEMLİK AZOT MENSUPLAR! TÜKETİM KOP. BŞK.

Kooperatifimizin olağan genel kurul toplantısı 18 Şubat 1981 Çar
şamba gönü saat 13 oo de Azat memur yemekhanesinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 6 Mart 1981 Cuma günü aynı 
yerde sett 14 oo de yapılacaktır.

Saym ortaklarımıza duyurulur. Yönetim Kurulu

Gündem :
I- Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2- Başkanlık divanı seçimi
3- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması
4- Yönet !.n ve denetim kurulunun İbrası
5- Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi
6- Dilek ve temenniler 7 Kapan ş K. 56

spor sporspok

Sümer Genç 1 İznik Genç 1
Sümer Genç Grup 
Şampiyonu Oldu

Pazar günü Gemlik sahasında 
oyaay«n Gemlik Sümer Genç ile 
İznik Genç takımları yenişemeden 
sahadan ayrıldılar. Maçın berabere 
bitmesine karşın Gemlik Sümer 
Genç grubunun şampiyonu oldu.

Futbola uygun ‘olmayan kötü 
bir sahada oynanan karşılaşma 
saha kenarında ara sıra meydana 
gelen kavgalar dışında: güzel geçti.

‘Yerel Gençler Ligi karşılaşma
larının son ve şampiyonluk maçında 
grup birincisi Sümerspor Genç, en 
yakın rakibi İznikspor Genç, ile 
berabere kalarak 2 puanlık bir 
farkla şampiyon oldu.

Karşılaşmanın büyük bir bölü
münü Ferhat'ın attığı gol ile önde 
götüren Sümerspor Genç. 75. daki* 
kada İznikspovlu Halic'in ayağından 
yediği gol ile karşılaşmayı 1-1 be
rabere bitirdi.

Grubunda şampiyon olan Sümer 
spor Genç takımı,’grup karşılaşma 
1 arında favori olarak görülmekte-

Çetin ÖZTETİK

dir. Bursa da yapılacak karşılaşma
larda ilk 5 e giren takımlar Türkiye 
Gençler karşılaşmalarına katılacak
tır.

Sümerspor Genç takımının ba
şarısı ilçede sevinçle karşılaşırken 
kulübe maddi yardım severbtrhği 
devam ediyor. Spor sever Gemlik
lilerin Sümerspor yöneticileri
ne başvurarak maddi yardım yapa
bilmektedirler.

Saha ; Gemlik
Hakemler : Mahmut Gandaş, Cahit 
Geyik, Mustafa Sarı
Sümerspor Genç ; Bülent, Tekin, 
Ferhat, İsmail, Cihat, Celâl, Metin, 
Bilâl, Ümit, Aykut, Can, Turgut, 
Ekrem
İznikspor Genç : Mustafa, Mehmet, 
Kamil, Kenan, Servet, İbrahim, 
Ali, Ali Osman, Sefa, Hali t, İsmail. 
Altan, Nizamettin
Goller ; DK/38 Ferhat, DK 75 
Halit

Sümerspor Gönç 11 i son maçına çıkmadan genel kaptanlarıyla birlikte ob
jektifimize poz \erdiler.

Kongre ilanı 
MURATOBA KÖYÜ KALKINDIRMA VE 

GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİNDEN

Derneğimizin Genel Kurul toplantısı I Mart 1981 Pazar günü saat 
2l.oo de köy kahvesinde yapılacaktır.

Toplantı günü ekseriye; sağlanamadığında kongre bir hafta sonra 
aynı gün ve saatte ayni yerde yapılacağından üyelerin te;rif)ar| r;ca e 
lunur. Yönetim Kurulu

Gündem :
I- Yoklama, .açılı; ve saygı duruşu
2- Başkanlık divanı seçimi
3- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması
4- Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
5~ Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi
6- Dilek ve temenniler.
7~ Kapanı;

K SJ



SORUMLU MÜDÜR
KADRİ GÜLER TEL. : 1TVT - OKMİ

f HÜSEYİN — KADRİ GÜLER Dizgi v« Baıkt Körfaz Batımtvl

3 Şubat 1981 Salı

S

MÜJDE
Bir İçimlik Tad

Tekel Birası YAVRULARIMIZA
M U D E

KÖRFEZ ıs*

a YILDIRIM GİYİM 
SANAYİİ

Gemliklileri!! Hizmetine 
Zengin Çeşitleriyle 

Devam Etmektedir 
Bay - Bayan ve Çocuk Çeşitleri, 

Aksu - Bahariye Palto ve Takım

BİRAHANESİNDE

Biraya Zam Yapmadık
Ayrıca

En kısa sürede Bol Izgara Çeşitleriyle 
Hizmetinizdeyiz.

ğ Elbiseler Kazak ve Yün Gömlekler 
Parka ve Eskimo" KabanlarParka ve Eskimo" Kabanlar

S Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları il
BİRACILAR BULULALIM I

KÖRFEZ BİRA SALONU - fe!

Zengin Etek Çeşitleri 
»Bebek ve Çocuk Takımları, Elbiseleri^ 
S 3
fi Gazhane Cad. Eski Karakol Karşısı 
a NO 9 GEMLİK »
H K- 63 B

İskele: Meydanı GEMLİK
K. 61

Aile büyüğümüz, 
iykve örnek insan babamız

AKIÜRR
ELEKTRONİK

HER TÜRLÜ TELEVİZYON 
TEYP RADYO TAMİR VE 

PARÇALARIYLA SAYIN GEMLİK’ 
LİLERİN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR

MEHMET AKTÜRK
Hamleliye Mah. Akbank Aralığı Gemlik

K. 64

KÖRFEZ
BASIMEVİ

Her türlü Düğün, Nişan 
Davetiyeleri Falara Bono

Günlük Perakende Satış Fişi

irsaliye Makbuz Senet 
Basım işleri

m; 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK

Yakalandığı amansız hastalıktan 
kurtulamayarak 29-1-1981 günü ara
mızdan ebed.yen ayrılmıştır.

Babamızın cenazesine katılan te
lefon ve telgrafla acımızı bizlerle pay 
laşan akraba, eş, dost ve arkadaşla
rımıza teşekkürü borç biliriz

Babası Eşi ve Oğulları
K. 62

ÇOCUK SİNEMAMIZ
7 ve 8 ŞUBAT TARİHLERİNDE

ŞİRİN SİNEMASINDA

SÎZLERLE BİRLİKTE OLACAK
AN K BANK T.A-Ş. 1
GEMLİK ŞUBESİ I

NOT : Davetiyeler 6.2.1981 Cuma günü saat 16j| 
da Bankamızdan verilecek

Acele Satılık

K. 68

LİSE BİTİŞİĞİNDE BİTMEK ÜZERE 

DAİRE ACELE SATILIKTIR.
Müracaat : Tel 1210
Şahin Çavuşlar Yeni Çarşı

ÎEŞEOÜR
Amcam ve Değerli İnsan,

Yakalandığı

Gemlik 
K. 59

hastalıktan
kurtarılamıyarak 29.1.1981 tarihinde ara
mızdan ebediyen ayrılmıştır.

• Telgraf, Telefon ve Cenazesine İşti*
rak etmek suretiyle paylaşan

Eş, Dost ve Akrabalara teşekkürü bir 
borç biliriz.

ORHAN BULUT »• «W 
MİMAR

1,60

R E S M t

Tenzilatlı Satışları Başlattı
Şimdi herşey daha ucuz Ticaret ve Sanayi Odasından onaylı

Resmi indirimli satışlarda yüzde 20 indirim uyguluyoruz.

Pak Otel Altı No. 10 Telefon : 1948 GEMLİK
K. 65
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ÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

▼II. : 8 »AVI : 3#4- *°° MURUI? 10 ŞUBAT 1981 SAM

CİNAYET DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR Alt Geçit yepılmezee 
her an bir başkass

SORUMLU MÜDÜRÜNÜZ CENGİZ GöRAL’llt 
I ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE KEŞİF YAPILDI
| Gazetemiz Soıumlu 
Müdürü ve Bursa Barosu 
Avukatlarından Mehmet 
Cengiz Göral’ın öldürülme 
fiyle ilgili olarak olay ye 
rinde keşif yapıldı ve mah 
kemeye devam edildi.

Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Av. Mehmet Cen 
giz Göral, 3 Temmuz 
1979 günü evine giderken 
«tadan vurularak öldürül 
dü. Olayla ilgili görgü ta 
ilklerinin belirtmeleri üzeri 
ne 14. Bölge Mü
dürlüğü şantiyesinde işçi 
olarak çalışan ülkücü İlha 
mi Karacın polisçe gözal
tına alındı. Bir süre son- 
1, MİT Abdullah üzmen adlı 
işsiz bîr ülkücüyü Cengiz 
löral'ın öldürülmesi ile il 
jili olarak yakaladı. Öz— 
men, Bursa Emniyetinde 
Yerdiği ifadesinde işsiz ol 
huğunu ve Ankara'dan 
Bursa’ya gelerek iş iradi
lisi, bu arada Bursa ÛGD 

tafa Karaca, verdiği ifade 
sinde Bursa'da Av. Meh
met Cengiz Göral’ı öldür 
düğünü İtiraf etmişti. Bu- 
itiraf üzerine Bursa’ya ge 
tirilen katil zanlısı daha 
sonra ifadesini değiştirmiş 
ve suçu üslenmemiştir.
YARGILAMALAR DEVAM 

EDİYOR
Katıl zanlıları ilk kez 

Bursa 2. Ağır. Ceza Mah 
kemesinde yargılanmağa 
başlamış, ancak mahkeme 
nin yetkisizlik karan ver
mesi üzerine davaya Istan 
bul Sıkıyönetim mahkeme 
sinde bakılmağa başlan
mıştı. Bir süreden be 
ri devam eden davalar so 
nunda cinayetin işlendiği 
anı gören görgü tanıkları 
dinlenmiş.- tanıkların çeliş 
kili ifade vermesi üzerine 
mahkeme olay yerinde 
keşif yapılmasına karar ver 
m işti.

5 Şubat 1981 Perçem 
be günü Bursa’ya gelen 
Sıkıyönetim 1 numaralı As 
keri mahkeme heyeti So
rumlu Müdürümüz Cengiz 
Göral’ın öldürüldüğü evi
nin sokağı olan Sakaldö- 
ken sokakta keşif yaptı. 
Keşifte cinayetin işleniş 
şekli, görgü tanıklarının 
bulundukları yerler mahke 
me heyeti tarafından sap 
tandı.,

Daha sonra Bursa A 
ğır Ceza Mahkeme Salo
nu İstanbul 1 nolu Sıkı
yönetim Mahkemesine 
ayrılarak katil zanlılarının 
yargılanmalarına başlandı.

Duruşmaya M. Cen
giz Göral’ın Avukatları 
Yahya Şimşek, Oya Ar
man katıldı, İdam istemiy 
le yargılanan zanlılar suç 
suz olduklarını ve serbest 
bırakılmalarını istedi. Mah 
keme istemleri redaıti Bu

ara dinlenen tanıklar kati
lin saptanması konusunda 
ilk İfadelerinden değişik 
ve çelişkili ifade verdiler. 
Mahkeme, tanıklara "teh
dit altında ‘mısınız" diye 
sordu. Bu arada zalnılır- 
dan Mustafa Karaca çe
lişkili ifade kullandı. Cen
giz Göral'ı tanımadığını 

İstanbul I numaralı Sıkıyönetim Mehkemeıl Göral’ın davasına 
Bursada devam etti Mahkeme baz belgelerin getirilmesi için durulmayı 
başka bir güne erteledi.

söyledi. Oysa daha önce 
Abdullah Özmen’in ve 
Reyhanlıda polise verdiği 
ifadelerde Cengiz Göral’ı 
tanıdığı belli olmuştu.

Göral’ın Avukattan 
bir süre önce Donanma 
ve Sıkıyönetim Komutan
lığıma yaptığı açıklama

D. S. 4 do

ölebilir

Dörtyol 
Ur Can
Dılıı Aldı

Yalova kavşağındı 
dün meydana gelen irofik 
kazasında Sıtkı Bektaş ıU| 
adlı inşaat ustası otobü

sün altında kalarak feci ge 
kılda can verdi.

İstanbul yönünden 
Bursa’ya gitmekte olan 
Mehmet Kadri Aykıl yöne 
timindeki 42 FD 497 Pli 
katı yolcu otobüsü ilçe 
girişinde bulunan kavşote- 
ten yolun karşı şeridine 
motorsikletla geçmokto o 
lan Sıtkı Bıktaş’a çarpa
rak feci şekilde ölümüne 
neden oldu.

Saat 14 sıralarında 
meydana gelen olaydan 
sonra 42 FD 497 plâkalı 
otobüsü kullanan sürücü 
Mehmet Kadri Aykıl göz
altına alındı. İlçe Savcısı 
Orhan Yeşilyurt olayla il
gili soruşturmaya beşledi.

(a uğradığını "ülkücü" ar 
adaşlarından iş bulmala 
im istediğini. Dernek yö- 
ictım Kurulu üyeşi Muı- 
afa Karaca’nın kendisine 
'una iş buluruz ancak ön 
:e bir görevi yerine ged
eceksin” diyerek kendisi- 
10 silah verdiğini ve Av. 
Mehmet Cengiz Göral'ı öl 
iirmesini istediğini, on- 
|üo süren izleme sonun
la Göral'ı öldürmeden Pur 
10dan ayrıldığı belirtmişti.

Polisin ReyhanlI'da 
lir soygundan sonra ele 
(içirdiği "Ülkücü., Mus-

Sorumlu MüdUrUmUz Cengiz Göral'ı öldürmekten zanlı İlham! 
Ka.açln veMuttafa Karaca mahkemede çelişkili İfade verdiler.

Türk Kara Kuvvetlerine Yardımlar
5 Milyon Lirayı Aştı

7 Temmuz 1979 günü evine giderken arkadan kahpece vurulan " demokrasi phidlmiı ” 
Mehmet Cengiz Göral’ın öfdürOldUİU sokakta Mahkeme heyeti keşif yaptı.

Türk Kara Kuvvetleri
ni Güçlendirme Vafkı 
Gemlik Komitesi Başkanı 
Sadık Gemlcioğlu İlçede 
toplanan yardımların 5 
milyon lirayı aştığını bil
dirdi.

Sadık Gemicioğlu, ga
zetemize yaptığı açıkla
mada hafta içinde İlçe 
Kaymakamı E. Hüseyin 
Köseoğlu, İlçe Askeri Ve
terineri Araştırma Ensti
tüsü ve Eğitim Merkezi 
Komutanı Tuğ Gen. Orhan 
Öncül ve Komite ûyüleriy- 
le yapılan gezilerde sana
yii kuruluşları ve iş adam
larından yardımlar aldığı- 
bildirerek şöyle konuştu :

"—İş adamlarımızdan 
Salih Akovalıgil kampan
yaya ayda 50 şer bin lira 
dan 10 ayda 500 bin li
ra ödemeyi taahhüt etmiş 
bunun yanında Borusan 
A.Ş. 150 bin, Borusan 
Makine 50 bin, Marmara 
Kimya Sanayii 150 bin li
Naylonteks 50 bin, 

lamdırlar 150 bin, Mlna 
Yağ Sanayii 50 bin, Da

nış Ekim 100 bin TL. yar 
dunlarda bulunmuştur. ” 
dedi.

ÜRETİCİLER ÖNDE

Komite Başkanı Sadık 
Gemicioğlu, 72 nolu Mar 
mara Birlik Zeytin Koope 
ratifi ortağı üreticilerden 
kilogram başına alınan 
100 kuruşlardan 3 milyon 
500 bin lira toplandığını 
ve komiteye taksim edildi

ğinl bildirerek sözlerini 
şöyle devam etti:

Kampanyama koa 
mite ve ilçe yöneticileri 
tarafından devam edilmek 
tedir. Bu hafta İçinde üç 
koldan ilçede tereme ya
pılacaktır. Toplanan bütün 
yardımlar Mart iyinin ba

şında Türk Kam Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı yöneti
cilerine verifecektff.

İlkokulu Dışardan Bitirme Sınavları 

23-24-25 Şubat Günleri Yapılacak

İlkokulu dışarıdan bi
tirme smavlannın 23-24- 
25 Şubat 1981 günleri ya 
pılacağı açıklandı.

İlköğretim Müdürü 
Mehmet Şahin, konu ila 
ilgili alarak yaptığı açıkla

mada ilkokulu dışından bi 
tirmek isteyenlerin Möaâr- 
lüğe 6 fotoğraf, îk&met 
bilgesi ve nüfus örneği i- 
te beşvurmeemm gerekil 

olduğunu söyledi.
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KÖŞEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

HÂR —NÂME..

Şeyhî, 15. yüzyılda yaşamış bir ozanımız. Dönemin 
I padişahı Celebi Mehmet'in hastalığını otadığı için, ken

disine Tokuzlar (veya Tokuzlu) köyü «arpalık» olarak 
verilmiş. Hani şimdilerde, iktidara yakın olanlara KİT- 
lerin veya Ticaret Bakonlığı’na bağlı birliklerin yönetim 
kurulu üyelikleri ya da denetçilikleri «arpalık» olarak 
veriliyor ya.. Ahlaşılan, Osman'ı Devleti'nin kuruluş dö- 
nemlerinde, «arpalık» ların adını g.zleme gereği duyul
mazmış. Düpedüz «arpalık» ihsan edilirmiş.

Şeyhi de. padişah efendimiz hazretlerini otadığı 
için. Tokuzlar köyünü «arpalık» olarak almış ve yola 
düzülmüş. Gel gör ki. köylüler Şeyhi'yi köye sokmamış
lar ve bir güzel dövmüşler. Ozan, iki gözü iki çeşme, 
«arpalık» inin elinden gittiğine mi yansın, bir araba odun 
yediğine mi. yoksa eşekliğine mi?..

Oturmuş bir güzel «hâr-name» yi yazmış, yani «eşek- 
namesyî..

ilgimi çekti; sordum soruşturdum, baktım araştır
dım. bu «eşek» merakı nereden geliyor bizde diye.. Öyle 
ya. Şeyhi'din bu yana ozanlarımız, düşünürlerimiz, ya
zarlarımız' - çizerlerimiz hep «eşek» konusunu işleyip 
durmuşlar. Her işin altında, her olayın geri plânında bir 
«eşeklik» aramışlar. Dedelerimiz, babalarımız «eşek» le 
insan ve «eşeklik» le insanlık arasında ilginç ilişkiler 
kurmuşlar. Eskiler kibarca «hâr-ı düpâ». yani «iki ayaklı 
eşek» demişler kızdıklarına. Şimdilerde «eşek herif» der 
geçeriz biz. İncelik kalmamış artık..

Şeyhî, hâr-name’de :
Bir eşek var îdi zaif ü nizar
Yük elinden katı şikeste vü zar

Ziya Paşa :
Dehri araşan binde bir âdem bulamazsın
Âdem görünen hârları âdem mi sanırsın

Mehmet Akif :
Bir adam öldü mü, ondan kalacak şey eseri 
Bir eşek öldü mü, ondan kalacak da nihayet 

semeri
Ol kadar çeker idi yükler ağır
Ki teninde tü komamıştı yağır

Ve yine Ziya Paşa :
Bed asla necâbet mi verir hiç üniforma 
Zerdûz palan vursan, eşek yine eşektir, 

demişler. Daha pek çok ozanımız da «eşek» üstüne di
zeler döktürmüşler; gönülleri kalmasın, yerimiz dar da 
alamıyoruz hepsinin söylediklerini..

Ama neden?.. Neden böylesine çok söz etmişiz 
«eşek» ten?..

Bîr büyük ansiklopedimizi açtım’. Acaba «eşek» mad
desinde neler yazılı diye.. Bir kez, biz dünyada «eşek» 
sayısı bakımından beşinci ülkeymişiz. Türkiye'deki 
«eşek» sayısı, 1950'de 1 milyon 632 bin 634 iken, 1968 
yılma değin hızlı bir gelişme göstererek 1 milyon 986 
bine yükselmiş. Çin, «eşek» soyısı bakımından başta 
gelen ülke: 11 milyon 100 bin.. Onu sırasıyla izleyen 
öteki ülkeler de şunlar: Habeşistan 3 milyon 800 bin, 
Meksika 3 milyon 573 bin, Brezilya 2 milyon 873 bin.. 
Ve Türkiye 1 milyon 986 bin..

Ama bilirsiniz, sayı önemli değil, yoğunluk önemli
dir. Onun için hemen burulmayın, «eşek» sayısında bile 
bizden üstün olanlar var diye.. Kilometre kare başına 
düşen «eşek» sayısı bakımından, yani «eşek» lik yoğun
luğu bakımından Türkiye dünyada ikinci..

Bakın şöyle :
Birinci Habeşistan, kilometre kareye düşen «eşek» 

sayısı (3.42). İkinci Türkiye, «eşek» yoğunluğumuz (2.54). 
Üçüncü Meksika (1.81). Dördüncü Çin (1.14) ve Beşinti 
Brezilya (0.32).

Unutmamalıyız ki, ansiklopedinin aldığı son sayım 
yılı 1968.. O yıldan günümüze, «eşek» sayımızda kuş
kusuz büyük artışlar olmuş olabilir. Kaldı ki, kilometre 
kareye düşen «eşek» sayımız, yani «eşek» yoğunluğu
muz artmamış olsaydı, bu durumlara gelr miydik hiç?..

Üstelik eskilerin kibarca «hâr-ı dü-pâ» dedikleri 
cinsten «iki ayaklı eşek» mi ararsın bizde?.. Ooool... 
Sürüsüne bereket, «eşek» yoğunluğumuz (2.54) ama ya 
«eşeklik» yoğunluğumuz?.. Bunu bir hesaplayan çıkma
mış şimdiye değin. Dilerseniz, sîzler araştınverin bir..

Ne «eşek» lerle karşılaşıyoruz, günlük yaşantımızda 
değil ml?„

Haydi neyse, bu işi «eşek' şakası» na çevirip de 
«eşekten düşmüş karpuza dönmek» ve Namık Kemal 
gibi «eşeklik, ah eşeklik!» diye dövünmemek için bura
da keselim. Ama yine de Neyzen Tevfik'i, bir dörtlü
ğüyle olsun anmamak haksızlık olur. Bakın ne demiş 
usta yergici :

Ne İçin boş durursun
Çalış eşşolu, eşşolu!
Yiyecek yok mu dedin ha?
Alış eşşolu, eşşolul

Kalın sağlıcakla dostlarım!..

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

temlik KÖRFEZ

lumevine Uğrarımı

GEMLİK KÖRFEZ’I OKUYUNUZ

OKUYUNUZ ABONE OLUNUZ

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

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

ABONE
6 Aylık 150 TL
Yıllık 300 TL-

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

Kayıp
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 1 adet ten 

nat mektubu karşılığı olan 110582/4 sayılı Aynıyı 
Esham ve Tahvilat alındı makbuzunu kaybetti 
Hükümsüzdür

Akay Ticaret ve Sanayi Koli. Şti
Gemlik K.

Kayıp
Gemlik Askerlik Şubesinden almış olduğunu 

2 adet Sağlık cüzdanımızı kaybettik hükümsüzdü

Mahmure - Serdar Böke K

Matmaamızda Cilt îşi
Seri Olarak Yapılır



Kırmızı Benekler S]ROR .SPOR SPOR

Çetin ÖZTETIK

Borusun Güven Kendi Sahanızda Yenildi
Borusun Güven 0 Yeşildağ Spor 4

Gökyüzünün derinliğinde, denizin yü- 
leyinde kırmızı lekeleri İzlediniz mİ? Mavi 
giysinizin yakasına pembe yada kıtmızı bir 
çiçek taktığınız oldu mu? Dinlenmek için 
dem; kıyısına oturduğunuzca; sürekli de
nize bakmaktan sıkıldığınız oldu mu? Sı
kıldığınız oldu mu? Sıkılmanın kırmızı leke 
sizi, biteviye durgunluğun getirdiği dinlen- 
mişliğin dışına çıkaracak, hız verecek; de
vinime geçmenizi sağlayacaktır. Denizin 
durgunluğu uykuya götürürken; gözle algı
lanan kırmızı leke uykunuzu kaçıracaktır. 
Süt liman denizin üstünde, teknelerin, gö
ğe uzanan yelken direkleri de; dinlendirir
ken uyumağa itecektir. Tam uyumaya ge
çişte, gözleriniz teknelerin yanlarındaki 
yay çizen eğrilere takılır. Eğrilerden kalka
rak; sizi, daha devingenliğe götürerek kır
mızı ailesini arayacaktır; gözleriniz. Görsel 
yalla algılananlar ya uyutacak, ya da de
vingen yapacak. Böylece de bu olayda ye
timiz saptanacak. Dinlenmeyi öylesine a- 
yarlamalıyız ki; ne mavinin, ne yeşilin tut
sağı olalım. Arada, bizi uyanık tutacak, 
kırmızı, kırmızının tonlarını; eğrileri zikzak
tan arayalım ki uyanık kalalım. Çevremize 
baktığımızda, nelerin uyuttuğunu, nelerin 
uyanık tuttuğunu da bilelim. Doğa bizi renk 
teriyle, çizgileriyle dinlendir de; uyumaya 
yakın uyarıcılarını da çıkarır karşımıza. Bu 
uyaranlar yoluyla, içimize bir sıcaklık ya
yılır; sevecenleşiriz.

Gelelim, görelim ki; doğanın yapıcılık
tan çok, bozucusu yıkıcısı olan insan do
ğanın dengesini bozduğu gibi, hemcins
lerine de rahat vermez. Yaşadığı toplum
da, kocaman kara lekeler oluşturma uğra 
şını hızlandıracak; egemenliği altına ala
cağı insanları toplulukları seçecektir. Do
ğa çıkan için çalışmaz. Ama insan, çıkan 
için bir yeredek şirin görünmek zorunda
dır. Şirinlik, insanın, gerçek yüzünü gizle
yen maskesidir. Bu maskenin altındaki 
gerçek görünüm; amaca ulaşıldığın da çı- i 
kacaktır ortaya. İnsanlık görünümlü mas- I 
keşiyle kandırmaca oynayarak çok insan I 
avlanacak; karanlık işlerde kullanmak için 1 
birikim sağlanacaktır. Elinde kamçısı, her 1 
şaklatışda, ayrı bir kılığa, devinime soka-. 

çaktır; özgürlüklerini elinde bulundurduğu 
insanları. İster despot diyelim. İster ağa, 
ister dayı. Yön - yöntem değişmez. Sözü 
adilen sakıncalı kırmızı lekeler, değişik kı
lıkta karşımıza çıkmıştır. Despotların or
tadan silinmesi için; toplumu toparlanma, 
yararlı olma bilincine ulaştırmak için uğ
raş vermek. Toplumdaki eğrileri zikzak
lar azaldıkça rahatlama olacağı kuşku gö
türmez.

Çıkarsa) yöntemlerin getirdiği, parça
la - böl yönet politikasından etkilenecek o- 
lan iki katman; orta, ali. Bu iki katman si
yasal yönetimleri iktidara getirecek; ayak
ta tutacak çoğunluktadır. Burada anama
lın da özlediği siyasi yönetime omuz ve
receğini de uslardan çıkarmamak gerekir. 
Anamalcı kullanabileceği yönelimi isteye
cektir. Bunun için de, çeşitli yollarla, siya
sal nitelikli kuruluşa parasal yardımlar ya
pacaktır. İstediği siyasal kuruluş iktidar 
olduğunda da yol göstericilik yapacaktır; 
çıkarına. Böylece anamalcı bir köprü kura
rak, ya yatırımların eline geçmesini hazır
layacaktır. Üretimin çoğunluğunu da ele 
geçirmeyi amaçlayan para babasının tek 
amacı; pazarları da elinde tutmaktır. Bu 
ağalar, iç pazarda, istedikleri oyunla oy
nayacak bir ortam oluşturduklarında, so - 
runlar kendiliğinden çözülecektir. Halk adı 
na halk için çalıştıklarını öne sürenler, yi
ne süper yaşamlarını sürdürecekler; halk 
yine ezilecektir. Sonra da, yoksulun gö
zü, varsılın malında, yaşamında diyenlere 
de kızılacak. Halka, sömürülene arka ve
renler, servet düşmanı olacaklar. Yanında 
acaba emekçinin beslenmesini karşılaya
biliyorlar mı? Yoksa ödenilen para devede 
çalıştırdığı emekçiye kıyasıya iş yükleyen- 
kulak mı kalıyor? Emek'in önünde şapka
lar çıkıyor mu?

Evet; Toplumların orta katmanları ö- 
nemlidir. Orta katman, hemen hemen en 
alt en üst katmanı da ayakta tutandır. Gö
rüyoruz ki orta katmanın denizinde, gö- 
künde de kırmızı benekler giderek çoğal
makta. Orta katmana da sallanmakta. 
Hem de yıllardır.

İlçemiz sahasında oynanan ayaktopu 
karşılaşmasında Borusan Güven, Yeşil— 
dağspor karşısında tutunamadı ve 90 
dakikada tam dört gol yedi.

Güzel bir havada oynanan karşılaş
mada formunda olmayan Borusan Güven 
onbiri daha maçın ilk dakikalarında ra
kiplerinin ablukrsına girdi ve 4. dakika 
da Hasan'm 6. dakikada Osman'ın golle
riyle şaşkına döndü.

Saha avantajını kullanmasını bilemi- 
ysn ve rakiplerinin sık bastırmaları kar
şısında yetersiz kalan Borusan Güven, ilk 
devreyi 0-2 bitirdi. İkinci yarıya daha 
hızlı giren takımlar sık sık karşılıklı ka
leleri yokladılar, ancak 49. dakikada

Sunğipek Müessese Müdürü
Sümerspor Genç Takımına Yemek Verdi

Grubunda şampiyon olan Sümerspor 
Genç takımının başarılardan dolayı Sud- 
ğipek Müessese Müdürü Haluk Yıkılmaz 
sporculara yemek ziyafeti verdi.

Başarılı ve centilmen karşılaşmala
rıyla grubunda şampiyon olan Sümer 
spor Genç takımının 18 oyuncusu ye 4 
yöneticisini Müesseseye çağıran Haluk 
Yıkılmaz, oyurcuları kutlamış ve yaptığı

Yeşildağsporln Haşan maçan üçüncü ken
dinin ikinci golünü atınca skor 0-3 oldo^ 
Üçüncü golden sonra iyîco gerşiyen Bo
ru e an Güven maç bitimine 12 dakika 
kala Mülayimdin ayağından tur gol daha 
yiyince durum Borusan Güven 0 Yeşil 
dağspor 4 oldu.

Borusan Güven s Hüseyin, Şaban 
Ahmet, Soner, Mehmet, Ahmet, Metin. 
Necati, Şenol, Bülent. Bahattin. Behçet,

Yeşildağspor Selahattin, Kemal 
Şahin, Tunay. Şaban, Mülayim, Ali, 
Nihat, Osman, Sabrı, Haşan

Saha ; Gemlik
Hakemler : Oğuz Arıkal, Musta fa 

Sarı, Kenan Beni 

konuşmada şunları söylemiştir:
"- Başarılarınızın devamı hisleri 

umutlandırmaktadır. Biz büyükler olarak 
bundan sonra sislerle ilgileneceğiz. Baş
latılan yardım kampanyasını deste kliyo- 
ceğiz. Sizleri Türkiye gençler ligleri kar
şılaşmalarında görmek en büyük arzu- 
muzdur.” demiştir.

Her Çeşit Cilt işleri

Körfez Basımevinde Yapılır

Kongre İlânı

S.S. Gemlik Milli Eğitim Mensupları Tüketim Koop. Bşk.

Kooperatifimizin Genel Kurul toplantısı I Mart 1981 Pazar günü saat
I3.oo de İstiklâl Cad. fırın sokak No 2 deki adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM
I- Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2- Başkanlık divanı seçimi
3- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması
4- Yönetim ve Denetim kurulunun aklanması
5- Yeni Yönetim ve Denetim kurulunun seçimleri
6- Dilek ve istekler kapanış K. 70

Kongre ilânı
Namık Kemal İlkokulu okul ve öğrencilerini koruma derneği yıllık genel 

kurul toplantısı 3 Mart 1981 Cuma günü saat I4.oo de Okul salonunda yapı- 
, lacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM

I- Açıhş
2- Divan Seçimi
3- Saygı Duruşu
4- Yönetim Kurulu raporun okunması
5- Denetim Kurulu raporun okunması
6- Yönetim Kurulunun aklanması
7- Yönetim ve Denetim kurulunun seçimi
I- Dilek ve temenniler.
9* Kapanış K. 71
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Yöeat/nı Yari ı flrlu Pasajı 
TBL. : 1TVT — OBMLİK.

t Dizgi v» Berki Körfez
9

MÜJDE

YGS

KÖRFEZ
ip Şubat 1981 Salı

Bir İçimlik Tad

Tekel Birası i

KÖRFEZ
AKTÜRK
ELEKTRONİK

YILDIRIM GİYİM
| SANAYİİ g | 
D Gemliklilerin Hizmetine i i 
I Zengin Çeşitleriyle İ i 
I Devam Etmektedir i İ

Bay - Bayan ve Çocuk Çeşitleri, H . I 
| Aksu - Bahariye Palto ve Takım ğ | 
| Elbiseler Kazak ve Yün Gömlekler || ||

Parka ve Eskimo Kabanlar (®
S Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları 9 | 

Zengin Etek Çeşitleri « |
■Bebek ve Çocuk Takımları, Elbiseleri®

BİRAHANESİNDE
HER TÜRLÜ TELEVİZYON 
TEYP RADYO TAMİR VE 

PARÇALARIYLA SAYIN GEMLİK* 
LİLERÎN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR

2 BİRİ. (EREZ = 100IİH
MEHMET AKTÜRK

Hamidiye Mah. Akbank Aralığı Gemlik

K. 74

Gazhane Cad Eski Karakol Karşısı ■
NO. 9 GEMLİK H

K. 72 n

KÖRFEZ
BASIMEVİ

Her Türlü Düğün, Nişan 
Davetiyeleri Fatura Done

Günlük Perakende Satış Fişi

irsaliye Makbuz Şenel
Basım işleri

Tlf: 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK

M. Cengiz Göral’ın 
Soruşturması Devam Elliyor

bezi tanıkların ifade
nde Göral'ın öldürül- 
îi elayı ile ilgili açık- 
iaların bulunduğundan 
doeyalann incolenmeal 
mini Mahkeme yerinde 
Şu Ayrıca Muatafa 
jca'mn ofay f ünû Rey* 
h da bulunup bulun- 
lığının da »oruşturul-

matına kararı verildi.
Duruşma İleri bir ta

rihe etildi. Ote yandan 
mahkemeleri yakından İz* 
leyan Gözlemciler, olay
lardaki düğümün şöıll- 
mekte olduğunu katillerin 
kıaa zamanda mahkemece 
erteye fikarılaceflı kanı* 
aım taşıdıkları öğrenildi.

Biraya Zam Yapmadık 
Ayrıca 

En kısa sürede Bol Izgara Çeşitleriyle 
Hizmetinizdeyiz.

BİRACILAR BULULALIM |
KÖRFEZ BİRA SALONU ®

\ İskele Meydanı GEMLİK
K. 73

Acele Satılık
LİSE BİTİŞİĞİNDE BİTMEK ÜZERE 

DAİRE ACELE SATILIKTIR.
Müracaat : Tel 1210
Şahin Çavuşlar Yeni Çarşı Gemlik 

K. 75

RESMÎ

Tenzilatlı Satışları Başlattı
Şimdi herşey daha ucuz Ticaret ve Sanayi Odasından onaylı

Resmi indirimli satışlarda yüzde 20 indirim uyguluyoruz.

Pak Otel Altı No. 10 Telefon : 1948

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

naylon, plastik ve hurda ahmına başlanmıştır
M. H. Ortaklan Hurda Ticareti
Balıkpazarı Kafoğlu Cami Karşısı No. 34 Gemlik

K. 77

KAYIP BİLEZİK ARANIYOR
8 Şubat 1981 Pazar günü Terme Hetelde yapılan bir evlenme dii|ü 

nünde 8 küfük altınlı beyan blleılfI kaybolmuştur. Bulanlar BdMIendirl 
lecektlr.

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

GEMLİK
K. 76

Her Çeşit Cilt 
îşleriniı 

Temiz ve Seri

Olarak

Körfez

Basımevinde

Yapılmaktadır.

Gazhane Cad. A. Şirin
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

YIL : 8 BAY! • 3^1 800 BURUŞ İT ŞUBAT 1981 8ALI

Bütçe Çalışmaları Devam Elliyor
BELEDİYE BÜTÇE GELİRLERİ

KIŞ KENDİNİ 
BELLİ ETTİ

54 Mİ1Y0H LİRA
OLARAK SAPTANDI

Kar Dağ Köy Yollan
İle ilçenin ilişkisini Kesti

Belediye Meclisi büt 
ç» komisyonunun, beledi 
ye geliderni 54 milyon 
102 bin lira olarak sapta 
dı.

Belediye Meclisini o- 
luştcran Belediye Başka
nı. Başkatip Muhasebeci, 
Fen Memuru. Veteriner, 

nun çalışmalarına bu haf 
ta İçinde kesin çözüm ge 
tireceğiz ve bütçe görüş 
melerini bitireceğiz Bele 
diye gelirlerinde geçen 
yıllara göre bazı azalma 
lar olmuştur. Bunlar Em 
lâk Vergisinden Belediye 
hisselerine düşen pay ile

Gümrük vergisinden bele 
diyelere düşen pay ve Ta 
şıt Vergisinden belediyele 
re düşen payların hazine 
ye devredilmesinden doğ 
muştur. 1980 yılı bütçe 
sinde bu gelirlerin tutarı 
yaklaşık 8.5 milyon liradır. 
Gelirlerimizdeki artış kira 

lardan ve devlet bütçesin 
den ayrılan ancak ne ka 
dar olduğunu .bilmediği 
mlz meblağdan oluşmak 
tadır. Bütçe görüşmelerin 
den sonra tarifeler korniş 
yonundan gelen rapor elti 
alınıp incelenecektir.”

Geçen hafta sonunda 
bütün yurdu etkisi altına 
alan hava ısısının düşme 
si ve yağışların kara dönüş 
mesi, ilçemizde de etkisini 
gösterdi ve kar nedeniyle 
dağ yolları kapandı.

Cumartesi günü baş- 
lıyan ve dün de devam e- 
den kar yağışları ilçemize 

bağlı Hay dar iye, Hsmidiye 
Feyziye, Şükriye, Fındıcak 

Şahinyurdu köy yollarını 
kapadı.

Dün günün ilk saatle 
rinde Umurbey, Küçük Kum 
la yollarında yer yer buz

lanmalar oluşmuş, ulaşımı 
bir süre aksatmıştır.

ESO İşletmesi Muhasebe 
ssi 1981 yılının bütçe ça 
taşmalarına bu bsftada de 
vam ettiler. Dün, Beledi 
ye Başkanlık odasında 
toptanan Meclis, muhase 
be memurlarından oluşan 
komisyonca hazırlanan 
tahmini bütçenin gelirler 
bölümüne teker teker ele 
alarak tartıştı

Belediye Başkanı Şa 
habettin Cantay, bütçe ça 
taşmalarıyla ilgili olarak ga 
zetemize yaptığı açıklama 
da 1981 yılının tahmini 
bütçesinin 54 milyon 102 
bin 90 lira olduğunu ba 
lirterek şöyle konuştu:

"-Bütçe komisyonu-

Otonuzu Dikkatli
Park Ediniz

Otopark Yasasına 
Uymayanlar 
Cezalandırılıyor

Araçlarını otopark ya 
sağı olan yerlere park e- 
den araç sahiplerine ceza 
uygulanıyor

Belediye ve trafik e- 
kîplerince otopark yapılma 
sırtın yasak olduğu yerlere 
park eden araçların sahip
lerinin trafik kurallarına 
uymalarını istediler.

Ekiplerin yaptığı kont 
rofferln şıklaştırıldığını ve 
bilhassa anayollarla, kor
donda park yasağı olan 
yerlere araç park eden sû 
rücülerden 1200 ile 1500' 
TL para cezası uygulandı- 
ğmı belirtildi.

Marmara Bitâk Zeylin Kampanyasını Kapattı hİZ''? 
Rekor Tahmin Edilen Rekoltenin Yüzde 30 ’u Gerçekleşti Magnezyum
1980-1981 yılı zeytin 

kampanyası tamamen so 
na ermiş ve ilçemizde bu 
lunan 72 nolu Marmara 
Birlik Zeytin Kooperatifi 
ortak üreticilerden 3 mil 
yon 319 bin 584 kiloğ 
ram zeytin alarak toplam 
372 milyon 436 bin 375 
lira ödemiştir.

72 nolu Marmara Bir 
lik Kooperatifi Müdürü Ib 
rahim Okay, yaptığı açık 
lamada 1981 yılının re 
kor bir yıl olarak tahmin 
edildiğini ancak hava ko 
şallarının uygun gitmeme 
si yüzünden ürünün ol 
gunlaşmadığını ve rekolte 
nin ancak %30 olarak ger 
çekleştiğini belirterek şöy 
le konuştu;

"-Kampanya başında 
Gemlik'te zeytin ürününün 
son yılların en yüksek du 
zeyde olması beklenmek 
teydi. Ancak havaların bir 
den bozması ve ürünü ol 
gunlzştırmaması zeytinle 
rin kızıl kalmasına ve su 
yunu çekm&sine neden ol 
du. Üreticilerden bu yıl 
8-10 milyon kiloğram ü- 
rün satmalmayı düşünür 
ken 3 milyon kiloğramda 
kaldık. Oysa her yıldan 
daha uzun bir kampanya 
dönemi sürdürdük. Her 
yıl 40-45 gün süren kam 
panya bu yıl 77 gün de 
vam etti,"

Kooperatif Müdürü 
İbrahim Okay, üretici or 
taktan alınan zeytin karşı 
lığı ödenmesi gerekil 372 

milyon 436 bin 375 lira 
nın 10 milyon lirasının 
hala ortaklar tarafından 
alınmadığını' kalan bede 
lin tamamının ortaklara 
ödendiğini söyledi.
YAĞ FABRİKASI AÇILDI

Öte yandan 1974 yı
lından beri çalıştırılmayan 
72 Nolu Marmara Birlik 
Zeytin Kooperatifinin yağ 
fabrikası bu yıl çalıştırıla
rak yağ üretimine başla

Kara Kuvvetlerine Yardım Kampanyası Devam Ediyor

Yardımlar 6 Milyonu Aştı
Silahlı Kuvvetleri Güç 

lendirme Vakıflarına bütün 
yurtta yardım kampanyaları 
devam ederken ilçemizde 
de toplanan yardımların 6 
milyon lirayı bulduğu açık 
fandı.

Gemlik Kara Kuvvet
lerini Güçlendirme Vakfı 
Komite Başkanı Sadık Ge 
rnicioğlu yaptığı açıklama 
da, yardım toplama kam
panyasının sürdürüldüğü 
ve geçen hafta içinde 958 
bin lira daha toplandığını 
bildirdi.

Hafta içinde kampan 
yaya yapılan yardımlar şöy 
ledlr ;

mıştır.
Gemlik ve çevre ilçe 

lerle Bursa’nın yağ ihtiya 
cinin bir bölümünü karşı
layabilecek fabrikanın ça
lışmasının Akhisar, Ayva
lık yöresinden gelecek zey 
tine bağlı olduğunu da 
söyleyen Okay, şöyle 
konuştu :

"-Kooperatifimizin bu 
lunduğu yer satın alınır

Tahmil ve Tahliye İş

leri Derneği 290 bin, B.P 

Petrolleri Gemlik Tesisleri 

250 bin, Haluk Altan150 

bin, Ahmet Özer 50 bin. 

Osman Güzel 50 bin, Ga 
lip Arı 35 bin. Hamdı 
Tangün - Raşit Özkırım 
25 bin, Necati Aşkın 10 
bin, Yunus Şimşek 15 bin 
Ahmet Şengül 5 bin, Ba 
hattin Çavdar 10 bin, Ali 
Mutman 5 bin, İsmet Çe 

tin 5 bin, Ayhan Adem 
Minare 50 bin, Muzaffer 
Cırasunlar 5 bin, Burç Ih 
tiyaroğlu 3 bin liradır.

ken burada bulunan yağ 
fabrikası da satın alınmıştır 
Bu nedenle Marmara Bir
lik Zeytin Kooperatifleri i- 
çinde bir tek yağ fabrika 
sı bulunan kooperatif bi
zimkidir. Makinaların dur
maması için ve çevrenin 
yağ ihtiyacının bir bölü
münü sağlayabilmek için 
bu yıl fabrikayı üretime 
soktuk/’ dedi.

Hollanda’ya» Fdhiyejadlı gemi ile magnezyumjdışsatımıyapıldi

Dışsatımı
Yapıldı

Son aylarda dış ülkele
re limanımızdan yapılan dış 
satımlar hızlanırken bu kez 
de Kütahya'dan Hollanda 
ya magnezit gönderildi.

Liman Başkanlığından 
aldığımız bilgilere göre . 
Kütahya magnezyum ocak
larından getirtilen maden
ler limanımızdan "reliye" 
adlı Türk bandıralı gemi 
ile Hollanda'nın Roterdam 
limanına sevk edildi. İlgili 
ler magnezyum dışsatımı
nın önümüzdeki ay devam 
edeceğini söylediler.

I



KÖŞEMDEN şiir köşesi
Yılmaz AKKILIÇ

Tehlike Belirtisi

Devlet Bakanı ve Atatürk Yılını Kutlama Milli Ko
mitesi Başkanı Mehmet özgüneş, geçenlerde uyarıda 
bulunmak gereğini duydu. Atatürk’ün adının ve kişiliği
nin sömürü aracı durumuna getirilmesine izin verilme
yeceğini açıkladı.

Gerçekten de toplumumuzda «herşey» in tüccarla
rı türedi. İnançlarımızın bile tüccarları var. Bakıyorlar ki 
Türkiye insanı, bir konuya veya bir önder-kişiye yönel
miş; o konuyu veya önder-kişiyi, hasis çıkarları doğ
rultusunda alabildiğine kullanmaya, sömürmeye kalkışı
yorlar hemen.

Bunda, başarılı da oluyorlar hani!..
Günümüzde en çok sözü edilen kişi «Atatürk», en 

çok üzerinde durulan konu «Atatürkçülük» mü? Bir ta
kım tüccarlar türüyor hemen. Kimi boy boy resimlerini 
posterlerini bastırıp dağıtıyor piyasaca, kimi de O’nun 
adını ve öğretisini kendi ideolojisinin paravanası gibi 
kullanmaya kalkışıyor..

Birinin ötekisinden farkı yok hiç!
Evet, günümüzde en çok üzerinde konuşulan konu 

«Atatürkçülük» kuşkusuz.. Ama nedir «Atatürkçülük»? 
Tümümüz belli bir platformda, bir bilimsel ve nesnel 
bakış açısıyla algılayabiliyormuyuz «Atatürkçülük» de
nilen dünya görüşünü? Tartışabiliyor muyuz?.. '

Eğer toplumlunuza «Atatürkçülük»ü bir bilimsel ve 
nesnel gerçeklik olarak sunabilseydik, onu vuruşma ye
rme özgürce tartışma ortamı yaratmayı amaçlamış bir 
öğreti olarak algılayabilseydik; sanırım, bugün içine düş 
müş bulunduğumuz bunalımlı ortama böylesine başdön- 
dürücü bîr hızla yuvarlanmayabiiirdik...

Ama bîr bakıma asıl suçlular, «Atatürk»e ve «Ata
türkçülükse sahip çıkması, O’nun «ulusa! bağımsızlıkçı» 
öğretisini çağımız koşullarıyla uyumlu biçimde yorum
laması gerekenler... Kendilerini soyut kuramcılığın es
rikliğine (sarhoşluğuna] ve kargaşasına kapıp koyuve- 
renler.

Şimdi bakıyorsunuz, Türkiye’nin en çok satan ga
zetelerinden birinin üst başlığında hergün Atatürk'ün 
görüşleri, tümceleri yer almakta. Ötekilerinde ise sürekli 
Atatürk ve Atataükçülük konulan işleniyor. Radyoları
mızda Atatürk, Televizyonumuzda Atatürk...

Olumlu bîr gelişme sayılabilir mi bu?..
Bence hayır! Daha düne değin Atatürk’ün adını bile 

ağızlarına almaktan kaçınanların, Atatürkçülük'ü kendi 
ekonomik-siyasal çıkarianyla çelişir görenlerin, şimdiler
de «en hızlı» Atatürkçü kesilmiş olduklarını görmek, olum
lu bir gelişme olmasa gerektir.

Gençlerimizin, o birbirleriyle kıyasıya vuruşmalarına 
izleyici kaldığımız çocuklarımızın, Atatürk'ten soğumaları 
ve Atatürkçülükten soyutlanmaları için ellerinden geleni 
arkalanna koymayanlar; hepimize «Atatürkçülük» öğret
me yüzsüzlüğüne soyunuyorlar şu sıralarda. Oysa Ata
türkçülük'ü «anti emperyalist ve ulusal bağımsızlıkçı» 
içeriğini soğurarak benimsetmezsiniz bugünün gençleri
ne..

O'nu «şapka devrimi» diye, «dil devrimi» diye, «yazı 
devrimi» vb. diye anlatmaya kalktığınız sürece; bir za
manlar bunlara bile karşı olanlann, bu ayrımcılığa sıkı 
sıkıya sahip çıktıklarına tanık olursunuz. Mevziler değişir. 
Atatürkçülük'ün özüne, «anti emperyalist» ve ulusal ba
ğımsızlıkçı» içeriğine her zaman karşıt olanların, kırılası 
ellerine değerli bir silahı kaptırmış olursunuz. Ama Tür
kiye toplumunun öz-dinamiğini, yani gençliğini yabancı
laştırırsınız «Atatürkçülük öğretisi» ne..

Günümüz «tehlike belirtisi» de budur işte!
O’nun resimlerini, posterlerini, büstlerini piyasaya da 

ğıtarak dünyalıklannı düzmeye çabalayanlar solda sıfır 
kalırlar.. Asıl büyük tüccarlar, Atatürk'ün ve Atatürkçü
lük'ün üstünden büyük ı çıkarlar kotarmaya kalkışanlar
dır. Üstelik onları ortalıklarda göremezsiniz de.. Ne bir 
kaldırım kenarındaki tezgahında, ne de köşebaşı dük
kanlarında Atatürk resimleri, posterleri, büstleri satmak
tadırlar onlar...

Onlar, anh-şanlı gazeteleri yönetirler. Hem de ga
zeteci olarak değil, iş-adamı olarak... Onlar, anlı-şanlı 
gazetelerinde, Atatürkçülük'ü dilediklerince yorumlatabile- 
cekleri yazarları çizerleri çalıştırırlar.

Onlar sık sık fırsatını yaratıp radyo mikrofonların
dan, televizyon ekranlarından da seslenebilirler toplu- 
mumuza

Seminerler düzenlerler, kendi ekonomik-siyasal gö
rüşlerinin propagandasını bol bol yapabilirler...

Başdöndürücü, büyüleyici bağışlarda bulunabilirler..
Ama onlar, gerçek Atatürkçü değildirler...
Gerçek Atatürkçüler, çekildikleri köşelerinde, Ata

türkçülük'ü «anti emperyalist ve ulusal bağımsızlıkçı» 
içeriğinden soyutlama girişimleri karşısında kendilerini 
yerler.,. Tehlikeyi görür, ama seslerini yeterince çıka
ramazlar...

Gerçek Atatürkçüler, «Atatürkçülük'e tam karşıt» bir 
işbirlikçi kesiminin, «Tanzlmat-ı Hayriye» kalıntısı bir Ba
tı öykünmeciliğinin bu tür girişimlerini izledikçe, par
maklarını uzatarak ;

rkşte asıl tehlike buradadır»! demek isterler...

GECE VAKTİ KİMDİR

KAPIYI ÇALIP GELEN

Gece vakti kimdir kapıyı çalıp gelen
Yitirdiği bir mutluluk mu
Habercisi mi gelecekteki bir mutluluğun

Gece vakti kimdir bu kapıyı çalıp gelen 
içimde bağıran acılar mı
Serseri, başıboş bir rüzgâr mı

Gece vakti kimdir kapıyı çalıp gelen
Yüreğim mi, damarımda hışırdıyan kan mı

Bağırarak bu kansız evlerin suratına
Bağırarak bu kansız sokakların suratına 
Bağırarak bu kansız insanların suratına 
Bağırarak yüreğimdeki kanı

Gece vakti kimdir kapıyı çalıp gelen

1977

Şiirler Ataol Behramoğlu’unun “Kuşatmada” adlı şiir kitabından alınmıştır.
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Kongre ilânı
S.S. GEMLİK ÖĞRETMENLERİ TÜKETİM KOOP. BŞK.

Kooperatifimizin 6. Yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 14.2,1981 Cu 
martesl günü saat II.oo da Şehltcemal İlkokulu salonunda çoğunluk sağlana 
madığından yapılamamıştır, ikinci toplantı 7.3.1981 Cumartesi günü aynı yer 
ve aynı saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur. Yönerim Kurulu

GÜNDEM :

I- Açılış, saygı duruşu, divanın oluşturulması 
2* Yönetim ve Denetleme Kurulların çalışma raporlarının okunması 
3- Bilânço, gelir-gider hesap cetvellerinin okunması 
4- Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
5- Kooperatifte personel çalıştırılmasının görüşülmesi
6- Yeni yönetim Kurulunun ve donetçilarin seçimi
7- Dilek va temenniler 8- Kapanış K. 82

Nicedir 
Özlemişim

Nicedir özlemişim
Bu rüzgârı
Hani Doğuda eser
Bahar akşamları

Nicedir özlemişim
Bîr elma ağacınının
Dibinde oturmayı

Nicedir özlemişim
Şoseleri, dağları

Nicedir özlemişim 
Bir dosta sarılıp 
Ağlamayı 1976

Kongre ilanı
Yardım Sevenler Derneği Yıllık gtntl 

Kurul Toplantısı 9.3.1981 Pazartesi günü icat 
I5.oo te Ticaret Odası salonunda yapılacağın
dan üyelerin teşrifleri rica olunur.

Gündem :

I- Açılış
2- Raporların okunması
3- Seçimler
4- Dilekler K 80

Fransızca ve Fen Derslerinden 
Kurs Verilir.

Tlf : 2236
Hisartepe Mah. İşçi Sok. No. 7 Gemlik

K. 81

DÜZELTME
Geçen hafta gazetemizde yayınlanan S.S. H«j 

dariye Köyü Kalkınma Koop. Kongre ilanında ta
rih yanlış dizilmiştir. Aşağıdaki şekilde düzeltini, 
"25 Şubat 1981 Çarşamba günü saat 19.oo da'

KAYIP
T.C. Emekli Sandıfa-I 

dan almış olduğumuz 2W| 
190034 - 2144190031 - 
190033 notu maaş cfiıdasM 
rımızı kaybettik. Hükümrân 
dür.
Mahmura - Sevgi * SarM 

BÜKE (K H

SOYADI DÜZELTMEM

Gemlik Asliye HukvM 
Mahkemesinin 14.11910 fiil 
va 980/757 esas 980/9Mİİ 
rar sayılarıyla Damirduıfl 
olan soyadımız "DIMİRDo 
Al AR” alarak düıaltllmlfl 

tir.
Ati-Kadir-Ayşe

Demlrdamar (K M»
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Özgürlük zor elde edilir, kolay yltlrllir. 
İnsanlığın, tarihsel akış içinde elden kaçır
mak istemediği tek şey özgürlüktür. Özgür
lük İçin savaşlar verilir; canlar yltlrllir. Öz
gürlüğün yitirilişi, köleliği getirir. Köle olan 
uluslar erdemli olamadıkları gibi, kültür ol
gularından da yoksun kalırlar. Köleci ulusun 
kültürü yaygınlık kazanacak; atalardan ge
len kültür birikimi unutturulacaktır. Böyle 
ce köle uiuslann düşünme yöntemleri de 
törpülenecektir. Sömürmek için de düşün
ceyi engellemek önde gelmez mi? Giderek, 
emperyalizmin ağına düşen uluslar, yaban
cının güler yüzünün altındaki gerçeği göre
ceklerdir. Özgürlükler yitirildiğinde karanlık 
lar başlar. Ardından da kölelik gelir.

Emperyalist uluslar gerçek yüzlerini 
göstermeden elde ettikleri toplumlan, gide 
rek köle yapar; uyanmalarını önlemek için
se yaşam koşullarını sözde iyileştirirler. Böy 
lece iç kaynaklar da, yabancı ulusun, efen 
dinin çıkarına çalıştırılır. İç kaynaklanır kul 
lanılır, satılır duruma getirilmesi de köle u- 
lusun emeğiyle gerçekleştirilir. Sömürücü i j 
ulusun, köleliği yerleştirme, mutlak egemen e 
fiğini güçlendirme çabası içerden de des- B 
tek görmelidir. Bu desteği alan sömürücü ■ 
kıyımını, daha da güçlendirme olanağına B 
kavuşmuştur. Artık onu söküp atacak bir 
güç olamıyacaktır. Doğrusu, olmamasını is
ter. Köleleştirilen insanlar, rahatlarını iyi 
görseler de onları uyandıracak kişiler çıka 
çaktır. Kendilerini toplamlarına adamış olan 
sömürüye köleliğe karşı olan önder insan
lar kurtuluş için çalışacaklardır. İçinde bu
lundukları toplumun köle olmadığını emper
yalizmin suratına çarpacaktır; bu önderler. 
Böylece kölelik zinciri parçalanacak; köle
leştirilen sömürülen ulusların küilendirilen 
dinamizmi sömürüye dersini verecektir.

Emperyalizm, dünyadaki uluslar arası 
siyasal çekişmelerden yararlanacak; yerle
şim yerlerini seçecektir. Seçilen bu yerler 

de üstlenebilmek için siyasal gerginlik, tek 
yararlanacağı ortam olacaktır. Yerleşmeyi 
amaçladığı ülkede üslerini —- tesislerini ku
racak; o ülkeyi kendisinin ileri karakolu ya
pacaktır. Ülkesinde de rahat yaşam sürme 
koşullarını daha da çağa uyduracaktır. Öte 
yandan yardımlar yaparken yabancı ülke, 
yardımların yaşamsal bölümlerini azar azar 
verecektir. İkinci Dünya Savaşı öncesi bu 
olgular yaşanmıştır. Hem de ülkeler işgal e- 
dilerek. Örneğin Hindistan İngiliz İmparator- 
luğu'nun egemenliğindeydi. Hindistan'dan 
başka Ana karalarda da yerleşen İngiltere’
ye «Güneş Batmayan Ülke» denmekteydi. E 
Sonunda Atatürk'ün başlattığı Bağımsızlık 
Savaşı tüm sömürülen, köle ulusların göz- B 
(erinin açılmasına neden oldu. Böylece kö- B 
lelik zincirleri param parça edildi. Bugün B 
Afrika halkları emperyalizme karşı savaş ■ 
veriyorlarsa; ulus olma bilinci yaygınlık ka
zanıyorsa, Kurtuluş Savaşı örnek alınmış- | 
tır.

Bizden örneklenerek kalkınma, sömü- B 
rüden kurtulma savaşımı veren uluslara 
yaklaşımımız ne oldu? Siyasal yönetimler D 
çıkarcı politikalar izlemişler, bir türlü Üçün- B 
cü Dünya'ya açılmayı göze alamamışlardır. 
Üçüncü Dünyada yer almak isteyen İsmet 
İnönü büyük, patron uluslarca koltuktan 3 
düşürülmüştür. Bugünkü ortamda dış siya- I 
setin daha kararlı, kesin olması kaçınılmaz- I 
dır. Giderek ne sömürülen ne sömüren ulus | 
olamıyacağımızı duyurmahyız. Tıpkı Kûrtu - | 
luş Savaş'ındaki birlik içinde, geri kalmış- j 
lıktan kurtulma savaşı vermek zorunda ol- I 
duğumuzu da unutmayalım.

Kölelik ulusumuzun yapısına aykırı ol- I 
duğu kadar, emperyalizm de karşısında, | 
güçlü — kararlı, kalkınma yoluna baş koy
muş bir ulus bulmalıdır.

Gayrimenkullerin Açık Artırma İlânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No : 980/6 İzale i’şuyu satış
Şuyu-un izalesinin teinini bakuBi*4nn »ahirwco aaftıhtamaa karar vunİMi :
1- Gemlik Umurbey köyü Gemlik yola  kâı* pafia : 70, parsel - 5320 

de kayıtlı 2920 metrekare miktarlı Te 250.000.- lira kıymet takdir olunzu aaytâalik.
DtevkiuE.de

2- Gemlik Umurbey köyü Gemlik yolu mevkiinde kâin pafta . parsel : 5283 
de kayıtlı 2040 metrekare miktarlı ve 110.000.- lira kıymet takdir edıica zeytinlik ki 
cem’an iki parça gayrimenkul satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 3/4/1981 tarihinde Cuma günü yukarıda belirtilen cıra gereği vce :
(1) nolu »ıradaki 5320 parsel sayılı gayrimenkul saat 11.00 ilâ 11.20 arasında,
(2) nolu sıradaki 5283 parsel sayılı gayrimenkulda saat 11-3© ilâ 11.50 ar asında 

GEMLİK İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah 
min edilen kıymetlerin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartîyle 13 4/1981 tarihinde pazartesi günü aynı 
yerde ve aynı saatlerde ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhan 
lı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şaruyle en çok artırana ihale 
olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde 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
illiye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 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 % It 
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 münderacatım kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 980/6 Izalei’şuyıı satış sayılı dosya unum 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. îf. K. 126 )

(x) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipler, de dahildir. K <5

Geçen haftaki yazımda dizgiden' doğan 
yanlışlar olmuştur. Özür dilerim-

Her Çeşit Cilt İşleri
Körfez Basımevinde Yapılır
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Tenzilatlı Satışları Başlattı
Şimdi herşey daha ucuz Ticaret ve Sanayi Odasından onaylı 

Resmi indirimli satışlarda yüzde 20 indirim uyguluyoruz.

Pak Otel Altı No. 10 Telefon : 1948 GEMLİK
K. 86

Matmaamızda Cilt İşi 

Seri Olarak Yapılır

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. 34 Gemlik

KÖRFEZ
BASIMEVİ

Her Türlü Düğün, Nişan 
Davetiyeleri Fatura Bono

Günlük Perakende Satış Fişi

irsaliye Makbuz Senet 
Basım işleri

Tlf : 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK

DtevkiuE.de


gemLik

KÖRFEZ

■ VEFAT VE TEŞEKKÜR
iyi ve Dürüst İnsan, Canimiz, Biricik Ağabeyimiz

İl

T«L. ; İT»? - »BMLİM

S di*»/
Baskı Körfez Batım wl i

17 Şubat 1981 Sah

AKIÜRK
ELEKTRONİK

Sıtkı Bektaş’ı
9 Şubat 1981 günü elem verici bir trafik kazası sonucu 

hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Acılarımızı bizzat cenazeye gelerek telefon ve telgrafla 

paylaşan, başta eş, dost, akraba ve müşterilerimize teşek
kürü borç biliriz.

io

her türlü televizyon 
TEYP RADYO TAMİR VE 

PARÇALARIYLA SAYIN GEMLİK* 
LİLERİN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR

K. 88
BEKTAŞ VE KARDEŞLERİ

GÖRELE PİDE SALONU

MEHMET AKTÜRK
Hamidiye Mah. Akbank Aralığı Gemlik

K. 87 1

| MÜJDE |
I If p A B' İı T 6 S ı3 . iYILDIRIM GİYİM | 
| SANAYİİ | 
İ Gemliklilerin Hizmetine i 
fi Zengin Çeşitleriyle İ 
| Devam Etmekledir İ

Bay - Bayan ve Çocuk Çeşitleri, 0 
| Aksu - Bahariye Palto ve Takım j| 

| Elbiseler Kazak ve Yün Gömlekler ||
Parka ve Eskimo Kabanlar 

g Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları g
Zengin Etek Çeşitleri 

£ Bebek ve Çocuk Takımları, Elbiseleri^! 

I I
fl| Gazhane Cad Eski Karakol Karşısı 
£ NO, 9 GEMLİK £

K.89 ।

j f HAZAR 11 I
I s| |I Piliç ve Yumurta i
I I Evi«w^:' 1I Günlük Piliç ve Yumurtalarıyla i
| Gemliklilerin Hizmetine Açıldı 8I s
I M. ARİF ÇAKMAK 8
8 , Çarşı Meydanı Ipragaz Bayi Karşı Gemlik 8

11 ■ | iI K 9° 8

Her Çeşit Cilt

İşleriniz 1

Temiz ve Seri
Olarak j

Körfez I

Basımevinde I

Yapılmaktadır.

Gazhane Cad. A. Şirin R|

DÜZELTME 1

Geçen hafta gazetemi 
de yayınlanan Namık Ken 
İlkokulu Kongre ilanında! 
rih yanlışlıkla 3 Mart 191 I 
olarak yazılmıştır, 13 Mı I 
olarak düzeltiriz K. 81 |

PERAKENDE $ATI$ 
FİJİ

Basımları Seri Olarak Devam 
Ediyor 2 Günde Teslim

Körfez Basımevi Tlf 1797
Ali Şîrîn Pufgjf GEMLİK

TEŞEKKÜR
Bursa’.S S.K Hastanesi Hariciye Ser

•visi Doktorlarından

Ayhan Şekeroğlu ve
^ameliyatım sırasında yüksek- yardımla
rını esirgemiyen^hemşire ve öbür sağlık 
personel İne-, teşekkürü borç bilirim.

K 92 Z Emir KOŞUCU

Acele Satılık

LİSE BİTLİĞİNDE BİTMEK ÜZERE 

DAİRE ACELE SATILIKTIR.
Müracaat : Tel 1210
Şahin Çavuşlar Yeni Çarşı Gemlik

K.93

OZAN PLASTİK

HER ÇEŞİT NAYLON TORBA
SIVA ALTI BORU PROFİL 1 

SANDALYE VE MASA PAPUÇLAR 
İMALATI VE

Sera Naylonları ile Sayın I
Gemliklilerin ve Üreticilerin j

Hizmetine Açılıyor

Özkardeşler Pasajı 43/3 GEMLİK ■

K. 94



PERAKENDE $ATI$

FİSİQemLik

11 Milyon 35 Bin Lira ToplandıI Et Fiatlarına !
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HAFTALIK
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Yeniden Zam
Yapıldı

Belediye Encümeni et « kemikli 280
natlarına yeniden 
yaptı ve dana kıyma 
İka oldu.

Perşembe günü

zam
330

cop-
I fenan Belediye Encümeni

S kasapların bir süreden 
ben istedikleri zam konu
lunu görüştü. Çevre ilçe 
Belediyelerinden alınan 
örnekler incelendikten son 
ra et hatları şöyle oldu :

Kuzu 360 TL.
Koyun Kemikli 320 TL.
Dana sığır kıy. 330 TL

Biftek
Bonfile'

KIYMA

350
370

TL
TL.

300 LİRA 3

ürk Kura Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakıfına Toplanan
Yardımlar Türenle Sıkıyönetim

Öte yandan Belediye 
Zabıta Amiri Osman Acar,, 
ilçedeki tüm kasapların 
330 liradan kıyma satma 
farına karşılık Orhangazi 
caddesindeki Mehmet Gi 
resunlar adlı kasabın 300 
liradan kıyma sattığını, 
bunun halka belediye \a 
yın organlarıyla devamlı 
duyurulduğunu söyledi.

t

I

400 Gram Ekmek 15 Lira

EKMEK GRAMAJLARI
YÜKSELTİLDİ

ilçemizde 475 gramı 
E15 liradan satılmakta olan 

ekmekler İl Koordinasyon 
kurulu kararı ile 490 gra- 
ma çıkarıldı.

J Belediye Başkanı Şa- 
habettin Cantay, konuyla 

, ilgili olarak yaptığı açık
lamada; daha önce Bele- 
diye Encümenince yapı
lan araştırma ile ofis ve 

^piyasa unlarından karma 
ekmeklerin 475 gramının 
15 liradan satmasına ka

rar vermiş ve uygulamaya 
Şubat ayından başlamış
tı. Ancak, Bölge Ticaret 
Müdürlüğünden gelen bir 
yazı ile İl Koordinasyon 
kurulunun almış olduğu 
karar gereği 475 gram o- 
len ekmekler 490 grama 
çıkarılmıştır.

iki Ayda 150

Yardımcısına Verildi
Türk Kara Kuvvetleri

ni Güçlendirme Vakıfı Gem 
lik Fahri Yardım Komite
since vakıfa toplam 11 
milyon 035 bin 354 lira 
toplandı.

Vakıf Komitesi Başka 
nı Sadık Gemicioğlu, Ga 
zeterhize yaptığı açıklama 
da bugüne kadar komite
ce yapılan çalışmaları ,ve 
toplanan yardımları anlat 
tı Gemicioğlu şunları söy 
ledi ;

7 Kasım 1980 gü 
nü oluşturulan komitemiz 
20 Şubat 1981 gününe 
kadar çalışmaları sürdür
müş ve bu arada ilçemiz
den peşin makbuz ile 3

milyon 218 bin 892 lira 
açık makbuz bağışlarından 
694.541 lira yardım pulla 
rından, 131 bin 921 lira 
toplamıştır. Ayrıca Marma 
Birlik 72 Nolu Gemlik Zey 
tin Tarım Satış Kooperati
fi ortaklarından 3 milyon 
340 bin lira toplanarak 
toplanan ilk 4 milyon 
045 bin 354 lirayı Türk 
Kara Kuvvetlerini Güçlen
dirme vakfı hesabına gön 
derildi. Kooperatifçe top
lanan 3 milyon 340 bin 
lira ise Bursa’da düzenle 
nen bir törende Sıkıyöne 
tim Komutan Yardımcısı 
I Ethem Aral'a verilmiştir. 
Nakit toplanan yardımlar

dışında Kurşunlu'da 1 mil 
yon lira değerinde bir ar
sa ile Gemlik içinde 500 
bin lira değerinde bir ta
şınmaz malın tapuları vak 
fa verilmiştir. Bunlar dışın 
da yıl içinde ödenecek ta 
ahhütlerin tutarı 2 milyon 
150 bin liradır. Taahhüt
ler, nakitler ve tapulu de
ğerlerin toplam 
milyon 035 bin 
dır.

Son olarak

tutarı 11 
354 lira*

vakıfa ba
ğışta bulunanlar şunlardır.

Çimtaş 150 bin. Gem 
tik Yağsan 100 bin, Isma 
il Yıldırım 100 bin, Aydın 
lar Koli. Şii. 75 bin, Bi
lâl Kara 60 bin. Cemal 0

Kız Meslek Lisesi Müdürü

Yıldız Şiretoğlu Gemlik
Eğitim Müdürü Oldu'

Milli

ner 60 bin, Akmanlsr Koli. 
Şti. 50 bin, Ataaddin U- 
zunkaya 50 bin. Ahmet 
Güllü 50 bin, Mehmet 
Avcı 50 bin. Hakkı Ak 
50 bin, İbrahim Etsoz 30 
bin, Haşan Kızıllan 30 bin 
Mustafa Soydan 25 bin 
Erdoğan B oğlu 25 bin. 
Ihtan Gemiç 25 bin, A- 
dem Uzunlar 25 bin, Hal 
dun Ateş 25 bin, Mustafa 
Erenoğlu 25 bin, Danış 
Kardeşler 25 bin, Osman 
Kaya 15 bin. İbrahim Tu 
ca 15 bin, Erkuliar Koli. 
Şti. 10 bin, Yüksel Yıldı 
rım 10 bin, Ahmet ve E- 
sat Coşkun 10 bin, Meh 
met özkardeş 10 bin, 
Mustafa Güler 7 bin, Ali 
Yılmaz 5 bin, Selçuk Er- 
tür 5 bin, Harun Ünal 5 
bin, Osman Yazıcı 5 bin, 
Ali Ege 5 bin. Haşan A- 
teş 5 bin. Mehmet Çevik 
5 bin, Adil Yıldırım 5 bin 
Ömer Duran 5 bin. Haşan 
Dillioğlu 5 bin, Bekir Er- 
soy 5 bin liradır.

En nihayet ucuzladın 
Ekmek

Esnaf Cezalandırıldı

Esnaf Kontrolleri
Devam Ediyor

Fiat kontrol komitesin
ce 1931 yılının ilk iki a* 
yında 150 esnafın yasa
lara uymadıkları gerekçe
siyle para cezasına çarp- 
tırıdığı öğrenildi.

Fiat kontrol komitesi 
başkanı Zabıta Amiri Os
man Acar'dan aldığımız 
bilgilere göre Ocak ve Şu 
bat ayı içinde yapılan de 
netlemilerde eteket bulut 
durmayan, ruhsatı olma
yan veya sağlık koşulları 
na aykırı bulunan işyerle 
rinden 150 tanesine para 
cezası uygulanmıştır.

Milli Eğitim örgütün
de yeni yapılan değişiklik 
lerle ilçelerde de Milli E- 
ğitim Müdürlükleri oluştu
ruldu.

Bursa Milli Eğitim Mü 
dürlüğüne bağlı olarak ça 
lışmalarını sürdürecek olan 
ilçe Milli Eğitim Müdür
lüklerine geçen hafta için

de.atamalar yapıldı. Gem 
lik Milli Eğitim Müdürlü
ğü görevine Kız Meslek 
Lisesi Müdüresi Yıldız Şi- 
retoğlu getirildi.
Uzun yıllardan beri Gem 

lik Kız Meslek Lisesi Mü- 
düreliğini başarı ile yürü
ten Şiretoğlu, yeni göre
vine başladığını bundan

sonra ilk ve orta dereceli 
okullar, yaygın ve öbür 
eğitim kuramlarının Mü
dürlüğüne bağlı olarak ça 
lışacağını söyledi,

Gemlik Milli Eğitim Mü 
dürlûğû şimdilik Kız Mes
lek Lisesinde görevini sür 
dürecek.

Ağaç Altlarındaki

Manavlar

Kaldırılıyor

Belediye Başkanlığın-

Azot Mensupları Tüketim

S.S. Azot Mensupları 
Tüketim Kooperatifinin yıl 

. Iık kongresinde yeni yö
netim kurulu üyeliklerine 
Cihat Yıldırım, öner Kan* 
bay, Alaattin Yılmaz, Mah 
mut Taş, Recep Yılmaz 
seçildiler. Deneticilikleıi ise 
Ahmet Kartel, Orhan Kı

vanç, Mehmet Tura geti
rildi.

Genel kurulda ortaklara 
veresiye satış yapılması, 
iş hacmi gelişen Balıkpa- 
zarı merkez mağazasına 
profosyenel eleman alın
ması ve 1980 risturunla* 
rının ortaklar sermayeleri -

ne katılması kararlan alın
dı. Kongre de yapılan ko 
pusmalarda, Gemlik'te ko 
operatiflerin dar ye sabit 
gelirli halkı koruduğu bu 
nedenle halka açık elan 
tüketim kooperatiflerinin 
büyük ilgi gördüğü belir
tildi.

benzeri işyerleri fcatdınima 
ğa beşlendi.

mnda bulunan bir çınar 
etandaki manav boşaltılmış 
daha sonra ise belediye 
işçileri tarafından çardakla
rı ve betonları kırdın »niş
tir.

Belediye Başkam Şe
babettin Cantay, ilçenin

D. S- 41»
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KÖSEMDEN

Yılmaz AKKILIQ

şiir köşesi

Can Eriği Eller

Ispanaklı Yazı

Geçttğitn>z pazar günü merak ettim, saydım; TRT 
Televizyonunda iki program orasındaki reklam yayının
da. bankerler dışında, tam tokuz bankanın reklam yayı
nına yer verildi. Şunlardan bir bölümü de. ikişer kez ve
ya ikişer değişik pıoğlamla göründüler ekranda..

Yoran olmadı mı bu tür reklamların ve do özellikle 
faiz sınırlarının serbest bırakılmasının? Olduğunu sav- 
tayanlar var. hatta büyük yarar sağladığını ileriye sü
renler var.. Kimilerine göre, bir türlü piyasaya çıkarıla
mayan «kara para», yeni bankalar rejiminin sağladığı 
«hamiline mvduat sertifikası — isimsiz hesap» olanakla
rından yararlanarak «ak para» niteliğini kazandı; yüksek 
faiz oranı uygulaması nedeniyle, küçük tasarruf sahip
leri de bankalara yöneldi..

Ama kimilerine göre ise. «hamiline mevduat serlifi - 
kast — isimsiz hesap» olanaklarından yararlananlar, «ka
ra para» lanna yasallık sağlayabilmek için pusuda 
bekleyenler oldu. Bu yoldan, «kara para» larıyla yeni
den «kara para» lar üretebilmenin fırsatlarını elde etti
ler. Küçük tasarruf sahiplerinin bankalara yönelmesi, 
çok kritik bir dengede bocalayıp duran Türkiye ekono
misini sarstı; örneğin önemli ve yaygın bir sektör olan 
inşaat sektörü durma noktalarına geldi.

Geçenlerde TOFAŞ’ın kuruluş yıldönümü kutlandı 
Bu'sa’da. Fabrikanın üretim kapasitesinin sürekli olarak 
düştüğünden söz edildi; önümüzdeki günlerin yeni bir 
enflasyona, «maliyet enflasyonu» na gebe olabileceği 
üzerinde duruldu. Daha önceki günlerde, Eskişehir 
ve İzmir'de düzenlenen toplantılarda ekonomik yö
nelişlerin getirebileceği sakıncalar'a değinildi.

Son günlerde ilginç söylentiler dolaşıyor ortalıkta. 
Deniliyor ki inşaat malzemeleri üreten bir fabrika, «bayi» 
(erini uyararak yüzde 35’e varan oranlarda zam yapılma
sının söz konusu olduğunu çıtiatıveriyor. Bayiler, hemen 
bir alım kampanyasına girişeıek stoklarını yükseltiyorlar 
Ve ardından da, o fabrika ürettiği malların fiyatlarında 
yüzde 20'lik bir indirime gidiyor.

Yine deniliyor ki, dayanıklı tüketim mallarından bi
rini üretmekte olan bir büyük firma, «bayi» lerini bir ge
nelgeyle uyarak <4 ay vadeli» mal verebileceğini bildi
riyor. Haydi yine bir yüklenme.. Ama ardından Televiz
yonda reklamlar: Bir yıl vade ile faizsiz satışlarımız baş
lamıştır..

Fabrika çıkışı 900 bin — 1 milyon lira dolaylarında 
olan otomobillerin piyasadaki peşin satış fiyatının 750 
—800 bin dolaylannda olduğunu bilmeyen yok sanırım. 
Orta halli yurtdaşların, artık otomobil alıcısı olamadık
larından yakınılıyor..

Kaldı ki dünyanın hiçbir yerinde, yıllık üretim kapa
sitesi 20 bin dolaylannda bulunan bir fabrikaya «otomo
bil fabrikası» veya «motor fabrikası» denilemiyeceğin - 
den; 10C binin — ya da 80 binin — altındaki üretimin 
maliyetleri olağanüstü yükselteceğinden söz ediliyor.. 
Yine dayanıklı tüketim malı üreten bir firmanın, şu sı
ralarda elinde 45 bin kadar stokunun bulunduğu ve bu 
stokunu eritebilmenin olanaklarını araştırdığı konuşulu
yor..

Özetle demek istiyorum ki, bankalarda paracıları
mız birikiyor, mevduattaki artışların kat-kat milyarlarla 
ölçülebileceği yazılıyor, çiziliyor. Ama kimler kullana
caklar, bu paracıklanmızı? Ne üreterek satabilecekler 
bizfere? Hangi maliyetler üzerinden?

Şimdi denilecektir ki «dış satım»a yönelinecek, ö - 
nemli olan Türkiye'nin döviz girdilerinin çoğalması.. 
Doğrudur! Nitekim Başbakan'ın ve ardından Başbakan 
Yardımcısı ÖzalTn demeçlerinden anlıyoruz ki. Ocak 
1961 ayı «dış satım» gelirleri 400 milyon doları aşmış 
durumda. Ama hangi koşullarda?.. Hangi etkenler var, 
dış satımın böylesine birdenbire artış göstermesi için? 
Ve bu dış satımımızda sanayi sektörünün payı ne?..

Ege Ekici Tütün Piyasası 160 lira başfiyatla açıldı. 
Geçen yılın başfiya'j 130 lira idi. Yani yüzde 23'lük bir 
artış söz konusu.. Ama ya ekmeğin, ayakkabının, bas
manın, akaryakıtın bir yıllık artış oranı?..

Eşim tutumludur, hesabını iyi bilir. Dünkü gün ıs
panak almaya kalkmış manavdan. 70 Hra imiş, hemen 
vazgeçmiş kadıncağız. Eve döndüğünde burnundan so
luyor, «70 liraya da ot yenir mi yani?» diye söyleniyor
du.

Doğru, ot yenmez! Olsa olsa başka birşey yenir 
70 rmayo..

Bir kelime buldum çın çın öter ;
Adı Candır.

Bir erik kopardım can dalından ;
\ İçi can dolu,

Adı can. yaprağı can, lezzeti candır. 
Bir gölge düştü önüme dedi ki ;
Bir yüküm var benden ağır
Bir yüküm var beni taşır

Adı Candır
Toprak dedi ki .
Can Allahın yongasıdır
Fakat ben bir deri bir kemik kaldım
Bir de misafirim Var, adı candır
Işık dedi ki :

Renklerden kokulardan
Seslerden önce koşup geldim
İnsan oğluna nur topu gibi 
Bir müjde getirdim,

Adı Candır.

Bec'ri Rahmi Eyüboğlu

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

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

ABONE
6 Aylık 150 TL
Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez

Gazetemiz basın ah*âk yasasına uyar

Ağaç Altındaki 
Manavlar
Kaldırılıyor
görüntüsünü bozan ve 
bir noktada trafiğe engel 
olan bu tür işgaliyelerin 
kaldırılacağını belirturek 
şunları söyledi .*

" ' Daha önce de de
re üzerinde bulunan bir 
işgaliye kaldırılmıştı. İlçe 
nin en işlek merkezinde 
bulunan bir başka işgali 
ye de kaldırılarak altı ye 
şillenecektir. Böylece Kum 
la yolu güzergahı da açıl 
mış, tarfik bir nebze ol 
sun rahatlamış o'acaktır.*’

ZAYİ

Gemlik Nüfus Memur 
tuğundan almış olduğum 
Nüfua Cüzdanımı kaybet 
tim. Hükümsüzdür.

AH Osman Bektaş
K96,

Geçtiğimiz haftalarda limanımızdan 
yapılan dışsatımdan bir görünüm

Eller, hepsi de beşer tane parmaktan. 
Eller,türlü türlü., yaşamaktan.
Boynu bükük eller dizlerin üstünde, 
İster bir yabancının, ister kardeşimin de ‘ 
Eller, göbek üstünde, yok bir şey umurunda 
Ellikten çıkmış eller, ekmek uğrunda. 
Derileri soyulanlar çamaşırdan 
Eller, avuç içleri nasırdan.
Karımınkiler öylesine, çocuğuma bakmaktan 
Tahta uğmak, sabah karanlığı ateş yakmaktan. 
Açılmış, kapanmazacak avucundan belli 
Dilencinin eli
Eller, eteklerde, baygın düşmüş bir ara 
El/er, sarılmış demir parmaklıklara.
Bir elim, kalem tutmuş, yazı yazar, 
İki elinde kazma, toprağı kazar 
El var, titrer durur, el var yumuk yumuk 
El var, pençe olmuş, el var yumruk. 
Hepsi de etten, deriden, tırnaktan ;
Farkları yok ama dal ucunda yapraktan.

Ziya Osman Saba

AKÎÜBK
ELEKTRONİK I

HER TÜRLÜ TELEVİZYON 
TEYP RADYO TAMİR VE 

PARÇALARIYLA SAYIN GEMLİK’ 
LİLERİN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR

MEHMET AKTÜRK
Hamidiye Mah. Akbank Aralığı Gemlik

K. 95

Umanımızda Hareketli Bir Hafta Taşanı
İlçemizde bulunan sa

nayi kuruluşlarından yur
dun çeşitli bögelerlna mal 
satımı ve hammadde ge- 
getirilmasi nedeniyle lima
nımızda bu hafta yoğun 
bir çalışma görüldü.

Liman Başkanlığından 
alınan bilgilere göre ; A- 
zot Sanayii Fabrikasından 
iç tüketimi sağlamak a- 
maçıyla gemilerle gübre 
sevk işlemi yapılması nedı 
niyle liman içinde demirle 
miş bazı bakliyen gemiler 
ile Çimtaş ve Borusan 
fabrikalarına çelik getiren 
gemilerin iskelede boşal
tım işleri yapması kapasi
tesi dar olan limanımıza 
bir harekettik getirdi.
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!• Su
2- Çamur
3- Kanalizasyon
Gemlik'iu çözüm beklcyeyen üç aoru 

bu. Adım başında her şeyin başı sağ ık 
deriz de, sağlıklı yaşam için nelere ge
reksinim duyduğumuzu görmezden geliriz. 
Oy o* sağlığın başının au olduğunu da bi 
liriı Özellikle ilçemizde sağlığın başının 
$« olduğu, su götürmez bir gerçek!.. Su
suz sağlığımızı düşüomiyeceğimiz gibi, 
sağlığımızı bozacak olanın da su olacağı 
oı yadsıyamayız. Kullandığımız - içtiği
miz »uyun, sağlığımız yönünden zararlı 
olabileceği. Nacaklı suyu ilçeye getirildi
ğinden buyana konuşulur. Konuşulur da, 
ilgililere iletilmez. Dah* daha doğrusu i- 
letilemez.

İçtiğimiz, kullandığımız Nacaklı Su
yunun, Gemlik’e yetmesini bir yana bira 
kalım; Ya taşıdığı batığımsı sıvı. Bunu, 
erlerdeki çeşmelerine pamuklu süzek ta
kanlar görüyorlardır. Ya taşıyabileceği 
mikrobik canlılar? Bunların batağımsı sı 
vıyla birlikte sağlığa yapacağı olumsuz 
etkiler.. Suyumuz, özünde her zaman ba 
tak kokusu taşımaktadır da. Kimse Gem 
lik halkının sağlığını şu-bu nedenlerle 
tehlikeye sokamaz Belediye bütçesinin 
gücüne, alınacak kredilerle, suyun korku 
sazca içilir duruma getirilmesi için ge
rekli yatırımlar olabilmelidir. Bırakalım 
yaz gönleri az geldiğini, ikide bir boru
ların patladığını, tıkandığını; gelecekte 
suyun Gemlik'e yetmiyeceğini. Bunun ya 

j artını hepimiz yaşıyarak göreceğiz. İkin

ci yaşamsal sorunda kana’izaayonlar.
Kanalizasyon sorunu da ilçemiz için 

başka bir dert. Kanalizasyondan etkile
nen. daha çok Hamidiye, Osmaniye Ma 
haileleri. Yağışların çok olduğu zaman
larda yağmur suları gider bulamıyor Bu 
suların etkisiyle kanalizasyon patlakları 
da olunca düzlükteki mahalleler gölleşi- 
yor. Mahalle yöneticileri bu durumdan 
yakınıyorlar. Yalnız yakınmalarıyla da 
kalıyorlar. Bol yağmurlar sözü edilen ma 
hailelerde evlerin içine de girince, halk 
haklı olarak çözüm bekliyor Bü tür bek 
lemeler yıllarca da sürer gideri Osmani
ye, Hamidiye mahallelerinde yaşıyanlar 
belki ayda bir ayakkabı değiştiriyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Osmaniye 
Mahalle muhtarı da epeyce dert yandı 
çamurdan bataktan Belediye hizmet ver 
mek için varolan kuruluştur. Görebildiği 
miz kadarıyla elde olanaklar da var. Os 
maniye Mahalle Muhtarının Belediye 
başkanlığına çamur konusunu ilettiğine 
göre de bir şey yapılmadıysa yapılamı
yorsa ne denir? demiyeceğiz. "Kum yok, 
mıcır yok, çakıl yok,, gibi içinde yoklar 
olan sözcüklerle sorunlar çözümlenemez. 
En sıkışık^ en dar zamanda yokları var 
etmenin yolları bıılunabilinmelidir. Vatan 
daş çamurdan evinden çıkamazken, yağ
mur suyundan evinde oturamazken, so
kağında gezemezken, ilgililer de rahat o- 
turabiliyorlarsa diyeceğimiz yok.

Belde halkı için görev üstlenenler, 
görevlerinin gereklerini yerine getirebil
me olanaklarını da yaratabilmelidirler.

Konre ilanı
GEMLİK AVCILAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul kongresi 21 Şubat 1981 Cumartesi günü 

taat 21.ou do çoğunluk sağlanamadığı için 8 Mert 981 Pezer günü saat 21 .oo 
de İkinci toplantı yapılacaktır

Sayın üyelerimize duyurulur. . Yönerim Kurulu
GÜNDEM :

I- Yoklama Açılış, saygı duruşu
2- Kongre divanın seçimi
3- Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması
4- Rapor müzakeresi ve ibrası
5- Yeni yönetim ve denetleme Kurulu seçimi

7- Dilek ve temenniler 8- Kapanış K. 97

S. S. Günaydın İşçi Yapı Kooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimiz ortaklığının Ylllık Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mert 
1981 Pazar günü saat 14.oo de Kooperatifimizin Ahmet Dural Meydanı Ak- 
manlar Pasajı 124 Nolu bürosunda yapılacağından.

Aşağıdaki görüşmek üzere sayın ortaklarımızın anılan gün ve saatte top 
lantıda hazır bulunmalarını rica ederiz. Koop. Başkanlığı

Gündem : 
I- Yoklama 
2- Açılış ve Saygı duruşu 
3- Kongre divanı seçimi 
4- Çalışma ve Hesap raporlarının okunması 
5- Denetçi raporlarının ekunmasi 
6- Raporların müzakeresi 
7- Raporların kadulü ve yönetim kurulu üyeleri ile Denetçilerin Ibral 
8- 1981 yılı kadro, bütçe ve iş programlarının görüşülerek karara bağlanması 
9- 5 asil, 5 yedek yönetim kurulu üyeleri seçimi 

10-2 asil, 2 yedek Denetçi seçimi 
1I- Ortakların Kooperatif içindeki parasal durumlarının görüşülerek karara 

bağlanması
12- Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından hazırlatılmış bulunan Konut yapı ko 

aperatifi Ana sözleşmesine intibak kararının alınması K. 98
13- Dilekler 14- Kapanış

Kongre İlanı
S. S. GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ YAPI KOOP. BŞK.

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul kongresi 15.3.1981 Pazar gü 
nü saat 14 oo te Gemlik Osmaniye Mah Pazar Cad. Yeni Düğün salonu no 
6 da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29.3,1981 günü aynı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır. Duyurulur-

GÜNDEM

I- Açılış ve yoklama
2- Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
4- Yönetim kurulu 12.8.979-31 12.980 çalışma döneminin İbrası
5- 1981 yılı bütçesinin görüşülmesi v* onayı
6- Fazla üyelerin durumunun görüşülmesi ve karara bağlanması
7- Yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
8 Dilekler 10- Kapanış. K. 99

Kongre ilanı
S. S. GEMLİK TÜKETİM KOOP. BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 2, olağan genel kurul toplantısı 8 Mart 1981 Pazar 
günü saat 14 oo do Gemlik Din Görevlileri Derneği salonunda aşağıdaki 
gündemi görüşmek özere yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM
f Açılış ve yoklama 2- Başkanlık divanı seçimi
3- Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun raporlarının okunması
4- Bütçe ve bilançonun takdimi
5- Yönetim ve denetleme kurulunun İbrası
ö- Fiat farkının dağıtımı hakkında karar
1- Dilek ve temenniler 8- Kapanış K. 100

KÖRFEZ
BASIMEVİ

Heı M Dttğiln, Nl;n

Davelinleti Fatura Bono
Günlük Perakende Satış Fişi

irsaliye Makbuz Senet 
Fatura

Basım isleri

Tlf : 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK
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i
RESMİ

Tenzilatlı Satışların 
Son Haftası

Şimdi herşey daha ucuz Ticaret ve Sanayi Odasından onaylı

Resmi indirimli satışlarda yüzde 20 indirim uyguluyoruz.

Pak Otel Altı No. 10 Telefon : 1948 GEMLİK
K. 101
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YILDIRIM GİYİM » 
f SANAYİİ 
| Semlik’iilerin Hizmetine

Zengin Çeşitleriyle 
B Devem Etmekledir
S Bay - Bayan ve Çocuk Çeşitleri. I
§ Aksu - Bahariye Palto ve Takım I
i 
i
i

Bir İçimlik Tad | 

| Tekel Birası « 
I KÖRFEZ ! 
I BİRAHANESİNDE I 
■ 2 BlfM ÇEREI = 100 lira |

Biraya Zam Yapmadık 
Ayrıca |

S En kısa sür öd e Bol Izgara Çeşitleriyle 
Hizmetinizdeyiz. Sn

I I
I BİRACILAR BULUŞALIM 1

KÖRFEZ BİRA SALONU
İskele Meydanı GEMLİK B

K 4İ i i '•102 i

MUTLU Gül CJNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Elbiseler Kazak ve Yün Gömlekler ■
Parka ve Eskimo Kabanlar |

Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları |
Zengin Etek Çeşitleri j

BebekveÇocuk Takımları. ElbiselcriH

Gazhane Cad Eski Karakol Karşısı ■
NO. 9 GEMLİK ■

Sayın Gemlik Halkına Müjde
Isı derecesi yüksek tasarruflu 

taşınması kolay evde yer işgal etmeyen
SOBA ve TERMOSİFON İÇİN

ZEYAK YAKITINIM
Satışına Başlanmışlır

Cam Ayna İşleri
Resim Korniş Çeşitleri

Bolu Kontraliti Pervaz Çıta
Marley Süpürgeliği

SATIŞ YERİ
AZİM TİCARET Yeni Yeiri

Tel : 1905
Münübüs Garajı İçi GEMLİK

K. 106

KETE
Aile Pasta Salonu

Nefis Tereyağlı Tatlı çeşitleri 
Kuru pasta ve Katlı düğün pastalarıyla 

Hizmetinize Devam Etmektedir.
NOT : özel günlerinizde sipariş 

kabul edilir

Tel ; 1B84
Balıkpazarı I Nolu Cd. No. US Gomllk

K. 103

।- - - - - -  —______
Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız

Devren Sntılık
TERKO GİYİM MAĞAZASI 

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE
DEVREN SATILIKTIR

NOT : Arabayla da takas edilir.
Gerekli kolaylık tanııır
Tel : 2667 den

Gazhane Cd Ömürlü
Pastanesi Karştşı Gemlik K. 90

Acele Satılık
LİSE BİTİŞİĞİNDE BİTMEK ÜZERE 

DAİRE ACELE SATILIKTIR.
Müracaat : Tel 1210
Şahin Çavuşlar Yeni Çarşı Gemlik

K. 10*

KAYIP
Bvrsa SSK 4aw ».Idığm emeklilik çuldan mı t» 

enfes hüriyetivsi kaybettim. Hûküıasüıdür.
Ahmet AYAK

K. 107 I
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