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Belediye Bütçesi 54.102.090 lira 
Olarak Kabul Edildi

Azot ilkokulu
Torun siz 
Olarak

• Atatürk'ün 100. doğum yılı nedeniyle
541 bm TL harcanacak

• İşletme Bütçesi 1 22 097.ooo TL

* Milton Restorant yanındaki dere kapa 
tılıyor

* Rıhtım yapımı devam edecek

* Otobüs ücretleri 10 lira oldu

* Suya zam yapılmadı
* Atatürk çocuk bahçesi yaptırılacak

Gemlik Belediyesinin 
1981 yılı tahmini bütçesi 
geçen hafta Belediye Mec 
tisine* 54.102.090 lira o- 
larak kabul edildi.

Şubat ayında başlayan 
bütçe görüşmelerinin ta- 
mamlanmaaından sonra 
gazetemize açıklamada bu 
liman Belediye Başkanı 
Şahabettin Camay, şu bil 
gileri verdi :

**1981 yılı Gemlik bele 
diye bûtçeel, yaptığımız 
çalışmalar sonucu tamam 
landı ve kesinlik kazandı. 
Belediyemizin gelirleri ile 
giderleri 54 milyon 102 
bin 090 Hra olarak bağ
landı. Ilektrik, otobüs ve 
ou İdareci bütçesi ise 112 
milyon 067 bin liradır.

Bomllk Belediyesi 1981 
yılında 10 milyon liralık 
yol, ve kaldırım, yapacak 
tır. Çarşı deresinin denize 
dökülen bölümü kapatıla
cak, manastıra doğru gi
den rıhtımın betonlamo iş 
temleri devam edilecektir 
Oto yandan; çarşı deresi 
üzerine Osmaniye ve Ha- 
midlyo mahallesini birleş 
tiren bir köprü yapılacak
tır. Yatırım projelerimiz 
bütçemizin kısıtlı o’ması 
nedeniyle sınırlı tutmakta 
yu. Bunların yanında hal 
kın kullandığı suya ve e 

/ loktrike zam yapılmamıştır.
Belediye otobüslerinde bü

Kesintiler I5-I7 
Arasında yapılacak

Elektrik
Kesintileri
Normale Döndü

Zeytin ürünü toplama 
ve yağ fabrikalarında dû- 

; tenli çalışmayı kolaylaştır 
j mak amacıyla iki aydır uy 

gulanan 1,1 saatlik elek
trik kesintileri gönde 2 sa 
•t olarak sürdürülecek

TIK tarafından bütün 
yurtta uygulanan elektrik 

t kesintilerinin İlçemizde uy 
,ı Bulanması saat 15oo ile 

I 17,00 arasında olacaktır.

yükler 10 lira, pasolu öğ 
renciler 2,5 lira, abonman 
bileti alanlara 7 5 lira İlk 
okul öğrencilerinden ise 
okul giysileriyle oldukla
rında ücret alınmayacak
tır. Bunların yanında dağ 
aslarının mevcut şebeke
leri değiştirilecektir. Lise 
caddesine 400 lük, Kayık

Anneler Çocuklarınıza Dikkat Edin!

Optolidon İçen Küçük Oya 
Kurlanlamıyarak Öldü
Orhaniye mahallesin

de meydana gelen aile fa 
elasında optalidon adlı ilü 
cı içen 4 yaşındaki Oya 
Tümer, adındaki çocuk 
tüm uğraşılara karşı kurta 
rılamıyarak öldü.

Geçen hafta içinde 
meydana gelen acıklı olay 
Orhaniye mahallesini üzün 
tüye boğdu. İlçemiz özel

Yakalanan Trol Motoru 
Kötületen Serbest 
Bırakıldı
Hafta içinde Gemlik

li balıkçıların çabaları so
nucu yakanın bir trol 
motoru aevkadildiği mah
kemece kefeleten serbest 
bırakıldı.

Narh Köyünde balık 
çılık yapan Hüseyin ü- 
nal’ın bal-k ağlarına trol 
takılmasıyla ortaya çı
kan olaya Su Ürünleri 
Kooperatifi ve Balıkçılar 
Derneği el atmış ve duru 
mu ilçe Kaymakamına 
iletilmişti. Suçlu trolcü 
ve motoru ile iki balıkçı 

hane mahallesine ise 260 
lik bir trafo ilave edile
cektir.
SULAR KLORLANACAK

Belediye Başkanı Şaha 
bettin Cantay, yaptığı a- 
çıklamada Atatürk'ün 100 
doğum yılı çalışmaları I- 
çinde 541 bin Hra ayrıldı 
ğını, bunun 241 bin lira

İdare memurlarından İbra
him Tümet'in küçük km 
Oya Tümer (4) dişini çok 
tiren annesinin kullandığı 
optalidon adlı ilacı kimse 
ye belli etmeden yutmuş 
tur. Olaydan bir süre aon 
ra ilacın kana karışmasıy
la ani komaya giren kü
çük Oya Bursa Tıp Fakül 
tesine kaldırıldı. Doktorla

yakalandıktan sonra so
ruşturmaya Bursa Su Ü- 
rlnleri Bölge Müdürlüğü 
de katılmıştır.

Savcılığa verilen trolcü 
lar çıkarıldıkları mahke 
mede kefeleten serbest 
bırakılmışlardır.

Su Ürünleri Bölge Mü 
dürü Ali Eğri külah, yap 
tığı açıklamada Marmara 
Denizinde trolculağun ya 
sak olduğunu ve trol ya 
panlarla savaşılacağını 
söyledi.

sı He Atatürk anıtının bu 
lunduğu parkın yeniden 
düzene sokulacağı ve Ata 
türk heykelinin yükseltile 
rok ışıklandırılmasının dü 
şünüldüğünü belirterek;

’*- Gerekli izin verildi 
ğl tekdirde ilçemizde yıl
lardır özlemi çekilen bir 
çocuk bahçesi yaptırılacak 

rın dört gün süren büyük 
mücadeleleri sonuç verme 
miş ve Oya kurtarılamıya 
rak öldü.

İlgililer son günlerde 
ilaç zehirlenme olaylarının 
arttığını, anne ve babala
rın çok dikkatli olmalarını 
ve hertürlü ilacı çocukla
rın alamıyacakları yerlere 
kaldırmalarını istedi.

Belediye ESO 
İşletmesine 
Teknisyen ve 
Hat Bakımcısı 
Alınacak

Gemlik Belediyesi 
ESO İşletmesinde çalışmak 
üzere Sanat Okulu bitir 
miş bir elektrik teknisye 
ni ile iki hat bakımcısı 
alınacağı öğrenildi.

Belediye Başkanlığın 
dan aldığımız bilgilere gö 
re kadrosunda açtk bulu 
nan 1 mimar. 1 fen me 
mutu ve 2 zabıta mumu 
ru alımı için de bakanlığa 
yazı yazıldığı ve izin isten 
dlği belirtildi

öte yandan S »indiye 
Fen memuru Bülent Kut 
bay’ın emekliliğini istedi 
ğide öğrenildi.

tır." dedi.
Şahabettin Cantay, hal 

kın devamlı kullandığı su 
ların insan sağlığına zarar 
vermemesi için klorlama 
çalışmalarına devam edile 
ceğini ve bunun için Cum 
hu tiye t mahallesine bir o- 
tomatik klorlama eihazi 
konulacağını söyledi

Sorumlu 
Müdürümüz Kadri 
Gü|er Yeniden 
Başkanlığa Getirildi 

Haydariye Köyü 
Kalkınma Koop. 
Kongresi Yapıldı

Sınır Sorumlu Hayda
riye Köyü Üretimi Pazar
lama ve Tüketim Koope
ratifinin Yıllık olağan top
lantısı yapıldı ve koopera
tif Başkanlığına Sorumlu 
Müdürümüz Kadri Güler 
yeniden seçildi.

İlkokul Salonunda yapı 
lan genel kurula sunulan 
çalışma raporunda, koope
ratifçilik hareketinin köy 
kalkınmasında büyök önemi 
olduğu, devlet desteği iıe 
uzun vadeli proje kredileri 
alan kookperatiflerin başa 
rıh olduktan belirtilerek 
kooperatiflere verilen kredi
lerin arttın İması, koopera 
tifçilik eğitiminin geliştiril 
mesi, köy kalkınma koo
peratiflerinin bir bakanhğa 
bağlanması istendi.

SEÇİMLER

Kongrede yapılan se
çimlerde Kooperatif Yöne 
tim Kurulu öve.k«erine 
Kadri Güler. Dursun Ay
dın, Muhittin Beti, Tev- 
fik Aslen ve Nedim Ay
dın seç sSiıer. Denetçilik- 
tare ise Ssduüah CeM. 
Haşan Pak. Ahmet Şükrü 
Bakış oegüdL

Yönetim Kurulu ken
di orsomete <woğı görev 
bölümünde Kadri Gûkr'i 
yenkten Keoperatif Baş- 
kanlığına getirdiler.

AçM

Azot Bone ye. lenea» 
Çimteş, ve gevremede oaa 
ren öğrencilerle öğrenime 
açılan Asm likokolamaD- 
ten Ozdemir ediı boyan 
öğretmen «tendi K ye 
yakın öğrenci ite hteanoto 
giten oku la »on amit ve 
birinci emri öğrenctlenem 
bazıları gelmediler. Öğren 
ci velileri yaptıktan eçtkh 
mada ” ders y ıh eornone 
çok az bir zaman bobmo- 
tır. Çocuklarımızın öğroı 
men ve okul değiştirmesi 
başarılarını etkileyebilir 
Bu nedenle ootei »kel tane 
da bu öğrenim ythm ta
mamlamalarını oygun gğr 
dük. ” dediler.

Atatürk löltir
Merkezi Yapımı 
İçin Yardım 

Kampanyası Açıldı
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KÖŞEMDEN

Yılmaz AKKILIÇARAYIŞ
(ARAYIŞ) ın ikinci sayısı da çıktı. Türkiye'nin 

ve dünyanın en bunalımlı yıllarında, üç kez başba - 
kanlık sorumluluğunu üstlenmiş bir siyasi adamının, 
‘Bülent Ecevit'in yayın danışmanlığı ile çıkıyor (A- 
RAYIŞ)... Kamu oyumuzun, sanıyorum özlemle bek
lediği bir dergi; ilk sayısının kısa sürede tükenme
sinden de belli..'

(ARAYIŞ), kavgasız — vuruşmasız, daha güzel 
bir dünyaya, daha iyi bir düzene kavuşabilmenin 
tartışmasını yapacak. Kendi deyimiyle, «Kavga der
gisi değil, BARIŞ DERGİSİ ölecek»..

Yıllardır gençlerinin eline silahı verip karşılıklı 
vuruşturan bîr toplumun, o toplumu kendi siyasal 
ideolojileri doğrultusunda yönlendirmeye çabalayan 
siyasal kadroların yapamadığını, daha doğrusu yap - 
mak istemediğini gerçekleştirmeye katkıda buluna- 

, cak...
Daha ilk sayısının başyazısında şunları yazıyor 

(ARAYIŞ):
«Politikacılar suçlanabilir. Haklı - haksız belki 

tümü suçlanabilir. İktidarlar suçlanabilir. Haklı - hak 
sız belki tümü suçlanabilir. Ama özgürlük suçlana
maz, özerklik suçlanamaz, demokrasi suçlanamaz.»

' «Atatürk’ün, toplumda, siyasette ve düşüncede 
teksesliliği istediği ve Atatürkçülüğün tekseslilik 
olduğu düşünülemez bile...»

Bu görüşlere katılmamak elde değil. Ama ne 
var kî, günümüz ortamında «Atatürkçülük»ün çağ - 
daş bîr-dünya görüşü olduğunu, gelişen toplumun 
siyasal — ekonomik değişimine başkalaşımımına 
yanıt verebilecek «devrimci bir özü» bulunduğunu 
tartışmaya yanaşmak istemeyenler çoğunlukta.. Dü
şüncelerini en rahat biçimde söyleyebilenler, «Türk 
Devrimi» ni, «Atatürk Devrimler!» ayrımcılığıyla bü
tünlüğünden soyutlayarak, bir «Batı öykürmeciliği» 
ne; Atatürk'ün yaşamı boyunca savaştığı bir «işbir
likçiler düzeni» ne dönüştürmeye soyunanlar..

Oysa Atatürk'ün yanıbaşında bulunanlardan 
Prof. Hikmet Bayur şöyle yazıyor O’nun Türk Devri
mize bakış açısını:

«Türklüğü ve onun arkasından İslam acununu 
geçmişin artık zamana uymayanve birer zincir özü
ne bürünmüş olan hurafelerle bozulmuş inanç, gele
nek ve göreneklerinden kurtaran devrimler için (A- 
tatürk devrimleri) denilmesini de iyi karşılamaz ve 
(Türk devrimi) dîye düzeltirdi.»

Türk Devrimi ve Atatürkçülük, eğer gerektiğin
ce yorumlanabilseydi, eğer özellikle 1950'lerden 
sonraki «karşı devrimci» kalkışmanın savunma ara
cı durumuna düşürülmemiş olsaydı; veya eşdeyişle 
Atatürkçülüğü Türk Devrimi’nin «bilimsel öğretisi» 
niteliğine kavuşturabilmiş, kargaşadan arındırabil- 
miş bulunsaydık; sanırım Türkiye bugün geldiği ev
renin çok daha ötelerinde olabilirdi..

Silahlı çatışmalar yerine, demokratik tartışma 
ortamınca egemen kılabilirdik...

( ARAYIŞ ) tâki başyazısında Bülent Ecevit, 
«Atatürk emanetinin bilinci ve sorumluluğu, demok
rasinin gereği olan çoksesli uyumu yaratacak nite - 
tiktedir.» diyor. «Milliyetçilikle bağımsızlık birbirin
den ayrı düşünülebilir mi?» diye soruyor.

Oysa yıllardır bu ortak bileşkeyi bulamadık biz..
Kim suçlu, kim değil?..
Bunun araştırmasını yapmaya kalkışmaya, eski 

defterleri karıştırıp durmaya hiç de gerek yok. İn
sanlarımızın birbirlerine, kendi siyasal örgütleri 
içinde bile «hoşgörü» ile bakamadıkları bir dönemi 
yaşadık, 12 Eylül'e ulaştık.. Özgürce tartışma ve öy
lece sorunlarımıza çözüm yolları arama yerine, kar
şıtlarımızı susturmaya etkisizleştirmeye, teksesli
liğe yöneldik.

Sonuç ortada.»
Bunalımdan çıkışın yolu, bunalımı serin kanlı

lıkla anlamaya algılamaya ve çözümlemeye bağlı. 
Didişmeye, kavga etmeye değil.. (ARAYIŞ), bunu 
gerçekleştirme çabasında olacağını özellikle vurgu
lıyor;

«GEÇMİŞE değil geleceğe dönük olacaktır A - 
RAYIS'mnız,. Geçmişin tartışmalarını kavgalarını 
canfandırmaksızm, geçmişin yaralarını deşmeksizin, 
geçmişten ışık ve ders almaya çalışacağız ancak...»

D. S, 4 da 

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

SPOR SİPOR SPOR SPOJR

BORUSAN GÜVEM 4 SARIBEY 0
Çetin ÖZTETİK

Borusan Güven; bu haf
ta Gemlik Sahasında oyna
nan maçta rakibini 4-0.yen
di-.

Ağır bir sağada oynanan 
maç, spor saven iz’ayici ta
rafından gollü ancak kalite
siz bulundu. Karşılaşmanın 
gollerini 5,40,50 ve 80. da

kikalarda Şenol attı.

Maçın tek sarı kartını 
Sarıbey'li Hidayet gördü.

Orta Hakem 
Kadir Tekimoğlu

Yan Hakem, 
Cahit Geyik

Kongre ilanı
Şehit Cemal İlkokulu Koruma Derneği yıllık olağan toplantısı 15/3'1981 Pazar 

günü saat 14.oo de okul salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığında toplantının 22.3.1981 günü aynı yer ve saatte yapı

lacağı sayın üyelere duyurulur. Şehit Cemal İlkokulu Koruma Der.
İdare Heyeti

Gündem
I- Açılış ve divan başkanı seçimi 2- Saygı duruşu 3 Faaliyet ve murakıp raporla
rının okunması 4- İdare heyetinin ibrası 5- Yeni idare heyeti seçimi 6- Tüzüğün 
5. maddesinin değiştirilmesi 7- Dilekler ve kapanış . K 108

Kongreye Çağrı
BAĞKUR SİGORTALILARI $.$. GEMLİK 

ESNAFLAR BİRLİĞİ KONUT YAPI KOOP. B$K.
Kooperatifimizin yıllık olağan üstü genel kurul top- 

toplantısı 29.3.1981 Pazar günü saat 15.oo de Ahmet Du 
rai meydanı pak işhanı kat 3 daire 7 de esnaf, ve Küçük 
Sanatkarlar Dernek lokalinde yapılacaktır Değerli ortak 
İtrimizin bu toplantıda hazır olmalarını önemle rica e- 
deriz. İdare Kurulu

Gündem
1- Divan seçimi açılış ve saygı duruşu
2- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun raporlarının 
okunarak müzakeresi
3- Kâr ve zarar bilançosunun okunarak müzakeresi
4- Ortaklık haklarını kaybeten ortakların ortaklıktan çı 
karılması
5- 1981 yılı tahmini bütçenin okunarak müzakeresi
6- Süresi biten idare kurulu ve murakıpların asil ve ye" 
deklerin seçimi
7- Arsa alımı için idare kuruluna yetki verilmesi
8- Dilek ve temenniler
9* Kapanış K 112

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 cin. 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 ah’lk yasasına uyar

GEMLİK KÖRFEZ’! OKUYUNUZ

OKUTUNUZ ABONE OLUNUZ

BORUSAN GÜVEN : 
Hüseyin - Mehmet - Soner 

Ahmet - Şaban - Ahmet - 
Behçet - Necati - Bahattin 
Şnnol - Metin
SARIBEY
Muharrem - Ali - Haşan 

Hamit - İsmail - Hidayet 
Ömer - İsmail - Erol - Se 
çim Nihat

ZAYİ

Bursa Valiliğ* 
den aldığım 1112 
sayılı ve 8.8.1980 
tarihli tabanca ndı 
satımı zayi ettim,

Hakümeüsdtr.

H. İbrahim Gir 
K 109

KAYIP

Bağ-Kur Emek 
li kimlik kartuşu 
kaybettim

Hûkimsüadür.

Ahmet Bıyık
K 110

DERS VERİLİR
İlk, Orta ve 

Lise öğrencîle 
rine garantili 
Modern Mate
matik dersi ve 
rilir 
Tlf : 1797

Gemlik

K. 111

Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Su Ürünleri Satış 

ve Kredi Kooperatifi 
Kooperatifimizin yıllık olağan Genel Kurul 

toplantısı 22 Mart 1981 Pazar günü saat 14 oo 
de Gemlik Ticaret ve Sanayii Odası toplamı u 
■onunda yapılacaktır Yönetim Kurulu

Gündem :
1 Açılış, saygı duruşu, ve Genel Kurul Divan 
heyeti seçimi
2- Yönetim Kurulu çalışma raporu, Bilanço, Kâr 
Zarar cetvelinin görüşülmesi ve aklanması
3- Denetleme kurulu raporunun görüşülmesi va 
aklanması
4- İhraç edilen ortakların yeniden kooperatife • 
lınıp alınmaması hakkında karar verilmesi
5- Tahmini bütçe, kadro cetveli ve çalışma prog 
ramın onaylanması
6- Dilekler ve kapanış

K. 113

Kongre İlanı
Gemlik 11 Eylül İlkokulu Okul ve öğrenci

lerini Koruma Derneği Olağan Genel Kurul Top 
lantısı 25 Mart 1981 Çarşamba günü saat 14 30 
da 11 Eylül ilkokulu salonunda yrpıfacaktır. bi
yelerimizin teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu 
Gündem ;

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divanın oluşturulması
3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması 
4- Denetleme kurulu raporunun okunması
5- Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının 
tartışılması
6- Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması 
7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi 
8 Dilek ve temenniler
9- Kapanış

K. 114

SOĞUK ÎEKNİI
HER ÇEŞİT TİCARİ BUZDOLABI 

SOĞUK HAVA ODALARI TAMİR 
VE MONTAJ İŞLERİNE BAŞLAMIŞTIR

Tlf : 1892
Kayhan Mh. 2 nolu Cad. no 30 Gemlik

_____ ___ _Jt-
Matnıaamızda Cilt işi 

Seri Olarak Yapılır
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S.S. GEMLİK MİLLİ EĞİTİMİ MENSUPLARI TÜK. KOOP

Kongre İlanı
Kooperatifimizin I. olağan Genel Kurulu I //-art 1981 de çoğunluk sağ

lanamadığı İçin yapılamamıştır 2. Toplantısı 21 Mart 1981 Cumartesi günü 
çoğunluk aranmaksızın saat 13 oo de kooperatif adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM I- Yoklama 2- Başkanlık divanı seçimi 3- Yönettim ve denetle 
me kurulu raporlarının okunması 4- Yönetim ve denetim kurulunun aldanma
sı S- Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimleri 6- Dilek ve istekler kapa 
niş, K. 118

Osmanh, büyük devlet olma niteliğini 
yitirmiş; parlak devirlerde tarihe yazdırdığı 
sayfalar kapanmıştı. Tüm cephelerden 
tekile çekile Çanakkale'ye varılmıştı. Ça
nakkale Savaşları, OsmanlI’nın yaşamını 
noktalayacaktı. Ordularımız, sömürücü 
ulusların yenilmez sanılan donanmasiyle 

' savaşıyordu. Olumsuz yönde ilerleyen sa
vaşın yönünü değiştirmek için, Alman Ge
neralinden, Mustafa Kemal aldı kumandayı. 
Düşmanın, yenilmez sanılan kara - deniz 
güçleri yeni Komutcn’ın karşısında tutuna
madılar. Çanakkale Boğazı tümüne mezar 
oldu. Sonunda, düşman amacına ulaştı yi
ne. Birlikte çarpışılan Alman Ordusu ye
nik düşmüştü. Bu yenilgi sonucu Birleşik 
Devletler, Çanakka’den İstanbul’a uzandı
lar. İmparatorluğun son padişahı Vahdettin, 
düşmanı İstanbul'da karşılamıştı.

Çanakkale’de düşmana dersini veren 
Mustafa Kemal, düşman eline geçen Vatan 
Anayı da kurtaracaktı. Gücünü, yakından 
tanıdığı Türk Ulusu’ndan alıyordu. Anka
ra'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de bu
nun İçin açmıştı. Ankara’ya, yurdun dört ya 
omdan gelen, saylavlar hoşnut değillerdi. 
Çünkü, gelenlerin umduktan hazırlık, rahat
lık yoktu. Ordu yok, cepane yok; ama, yü
rekli inançlı bir adam vardı; Mustafa Kemal. 
Gelenlerin hoşuna gitmeyen ortamda ne 
yapılırdı? Tek şey. Yeniden geldikleri yer
lere denmek. Dönüş hazırlığını duyan Mus
tafa Kemal’in, hoşuna gitmedi; bu davra
nış. Bunun üzerine Mecliste şöyle konuşu
yordu o günlerde.

•— İşittim ki, bazı arkadaşlar yoksul
luğumuzu bahane ederek memleketlerine 
gitmek istiyorlarmış.. Ben kimseyi zorla 
MİDİ Meclise davet etmedim.. Herkes karar
larında hürdür. İstedikleri gibi hareket ede
bilirler. Bunlara başkaları da katılabilirler. 
Ben bu mukaddes davaya inanmış bir in
san sıfatiyte buradan, bir daha bir yere git
memeye karar verdim. Hatta hepiniz gide
bilirsiniz!.. Asker Mustafa Kemal Mavze
rini eline alır. Fişeklerini göğsüne dizer, bir 
aline de bayrağı alır, bu şekilde Uma Da 
ğı’na çıkarım. Orada tek kurşunum kalana 
kadar vatanımı müdafaa ederim. Kurşunla
rım bitince, bu âciz vücudumu bayrağa sa

rar.. Düşman kurşunlarıyla yaralanır, te
miz kanımı, mukaddes bayrağıma içire İçi- 
re tek başıma can veririm. Ben buna ant 
içtim ..»

Bu alıntıyı, Mustafa Kemal'in karşısın
da olanların dura dura okumaları, dünden 
bugüne Mustafa Kemal’in, tüm çırpınışla
rının ulusunun kurtulması, uluslar toplulu
ğunda varlığını duyurmasını noktaladığı için 
aldım. Ne İstiyorlar Mustafa Kemal'den? 
Avrupa'nın «Hasta Adam» dediği, Türk Ulu- 
su'nun üstün güçlere karşı verdiği Kurtu
luş Savaşı'nı başlatarak, yengiyle sonuç- 
ladığı için mİ karşılar? Türk Ulusu’nun 
uluslararası saygınlığını kazandırdığı için mİ 
karşılar? Mustafa Kemal’in karşısında olan
lara sormak gerek. Acaba, Mustafa Kemal 
düşmanlığını kara gönüllerinde taşıyanlar; 
O'nun kadar güçlü müdürler? O'nun kadar 
ulussever midirler? O’nun kadar emperya
lizmin karşısında mıdırlar? lusumuz, zor ko
şullarla karşılaştığında kurşunlara göğüs
lerini gerecek güçleri var mı? Yurt - Ulus 
sevgileri Mustafa Kemal’den de önde mi? 
Mustafa Kemal’i gözden düşürmek, yap
tıklarını karalamak, sevgisini azaltmak için, 
eylem içinde olanlar; Türk Ulusu’nu da ça
ğın gerisine götürme çırpınışındadırlar. Şu 
uslardan hiç mi hiç çıkmamalı. Muştafa Ke
mal OsmanlI'dan bu yana oluşan piramidin; 
mimarıdır. Bu piramidin yapısında yediyüz 
yıllık tarih vardır. Bu yapının tepesinde de 
Mustafa Kemal; O’nun yarattığı tarihi öğ
reti vardır.

Mustafa Kemal’e utanmazca dil uzat
malar erdemsizliğin belirtisidir. Mustafa Ke
mal, gerilen sinirlerin, bu gerilimin getirdiği 
düşmanlığın hedef tahtası değildir. Mustafa 
Kemal, Ulusunu kurtarmak, uluslararası say 
gınlığa oturtmak için savaşım veren; bu sa
vaşımda sönmezliğe erişen bir ışıktır. Türk 
Devieti'ni serüvenci eylemlerle yıkmayı a- 
maçlayaniar, Mustafa Kemal Işığında yok- 
olacaklardır. Mustafa Kemal olgusunu yok 
edemiyeceklerdir.

Bu savı ileri sürerken, bugünedeğin iş
letilmiş olan Devrim Yasaları’nın işlerlik ka

zanacakları umudu içinde olduğumuzu da 
vurgulayalım.
Alıntı. Her yönüyle Atatürk Bakış Ya

yınevi,

S. S. GEMLİK KÖRFEZİ SOSYAL SİGORTALILAR

KONUT YAPI KOOP. BŞK’DAN

Kooperatifimiz ortaklığının yıllık o ağan genel kurul toplantı»! 29, Mart 
1981 pazar günfi aaat 14.oo de Gemlik Osmaniye mahallesi Pazar caddesi No 
6 daki Yeni Düğün solonunda (Eski vergi dairesi) yapılacağından

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte sayın ortakiarı- 
asızın toplantıda hazır ijulunasalarını rica ederiz

KOOPERATİF BAŞKANLIĞI 
GÜNDEM

I' Yoklama. 2- Açılış ve Saygı duruşu. 3- Kongre Divani seçimi. 4- Ça
lışma ve Hesap raporlarım «konması. 5- Denetçi raporlarının okunması. 6- Ra 
porlarja müzakeresi 7- Raporların kabulü ve Yönetim kurulu üyeleri ile De
netçilerin ibraı. 8- 1981 yılı Kadro, Bütçe ve İş programlarının görüşülerek 
karara bağlanması 9- 7 asil, 7 yedek Yönetim kurulu üyeleri seçimi. 10- asil 2 
2 yedek Denetçi seçimi 11- Ortakların Kooperatif içindeki parasal durumları 
■in görüşülerek karara bağlanması 12- Dilekler 13- Kapanış K 116

ARMUTLU AVCILIK VE ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ BŞK.

Dareağlmlzin yıllık kongre toplantısı 25.3,981 tarihinde saat 19.30 da 
Armutlu Belediye Salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur Yönetim Kurulu

GÜNDEM
I Açılış ve yoklama 2- Başkanlık divanı seçimi
3 Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun raporlarının okunması
4- Bütçe ve bilançonun takdim)
5- Yönetim ve denetleme kurulunun İbreti
6- Yeni Yönetim ve denetleme kurullerının teçiml
Y' Dilek ve temenniler 8- Kapanış K. 117

Genel Kurula Çağrı
S.S. GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR

KEFALET KOOP. BŞK’DAN

Kooperatifimizin 1980 Yılı 26 Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 
1981 Pazar günü saat 14.30 da Pazar Caddesi Yeni Düğün Salonunda aşağı
daki gündem gereğince yapılacağından belirtilen yer va saatte hazır bulun
malarınızı rica ederiz. Yönetim Kurulu

GÜNDEM

I- Açılış ve Divan teşekkülü 2- Yönetim Kurulu ve ve Denetim Kurulu çalış
ma raporlarının okunması 3- Bilanço, gelir, gider hesap cetvellerinin okun
ması 4- Okunan raporların hesap vaziyetlerinin müzakeresi İle Yönetim ve 
Denetleme kurullarının İbraları 5- 1981 Yılı Muhammen bütçelerinin okun
ması, müzakeresi ve kabiilü. 6 Sosyal dayanışma fonu hesabının kaldırılma
sı için karar alınması. 7- Dilek ve temenniler, serbsot konuşma. 8- Kapanış

k m

Kongre İlanı
Kurtul Köyü Avcılar Derneğinin yıllık olağan toplantısı 29 Mart 1981

Pazar günü saat 20.oo de Avcılar lokalinde yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu
Gündem :

I- Açılış, Saygı duruşu 2- Divan oluşumu 3- Yönetim ve Denetleme kurulları 
raporlarının okunması ve tartışılması 4- Kurulların aklanması 5- Yeni yöne
tim ve denetim kurullarının seçimi 6- Dilekler, istekler kopanif K 120

Kongre ilanı
Umurbey Avcılar Derneği Başkanlığından

Derneğimizin olağan genel kurul kongresi 20 Mart 1981 Cuma günü 
saat 2i.no de Avcılar Derneği lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Mart 1981 Cumartesi günü aynı 
yer ve saatte ikinci toplantı yapılacaktır.

Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur Yönetim kurulu
GÜNDEM :

I- Yoklama Açılış, saygı duruşu
2» Kongre divanın seçimi
3- Faaliyet ve denetleme kurulu raporunun okunması
4- Rapor müzakeresi ve ibrası
5- Yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi
6- Dilek ve temenniler 7- Kapanış K 121

Kongre İlanı
S. S. GEMLİK ORMANCILAR YAPI KOOP. BŞK.

Kooperatifimizin 5. olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 1981 Cumar 
tesi günü saat 10,30 da Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 
yapılacaktır. Sayın üyelerimize ilan olunur. Yönetim Kurulu

Gündem
I- Açılış 2- Saygı duruşu 3- Divan başkanı ve üyelerin seçimi 4- Yönetim ka 
rulu raporunun okunması ve müzakeresi 5- Denetleme Kurulu raporunun o- 
kunması ve müzakeresi 6- Yönetim kurulunun aklanması 7- 1 ooperaüfîn ge
leceği hakkında görüşmeler ve bunların karara bağlanması S- Yeni yönetim 
kurulu ve denetim kurulunun secimi 9- Dilek ve temennilerin görüşülmesi 10
Kapanış K 122

Her Çeşit Cilt işleri
Körfez Basımevinde 1 apılır
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KÖRFEZ
Yinotlm Yari : Şirin Parafı 
'«I.. 5 İTST ~ OKMlJtt

Dizgi vo Barkı Körfaz Banmovl

3 Mart 1981 Sak

DENİZ NAKLİYAT
Hafriyat Taahhüt İsleri itina ile Yurdun Her 

Kösesine Hakliye isleri Yapılır
Tlf: 1434
İstiklal Cad. Ekşioğlu Apt. 75/2 GEMLİK

K. 123

MUAYENE KABULÜ
Operatör Dr AYHAN ŞEKEROGLU

Hariciye Mütehassısı
1.3-1981 tarihinden itîdaren has

talarını eski yerinde saat 1 6 30 dan 
•onra kabule başlamıştır.

Bssrirsubaşt Mh Mesudiye Sk. No. 9
(Kuyumcu Alî Üstü) GEMLİK K. 124

GEMLİK
Lassa Lastikleri

YETKİLİ SATICISI
istiklâl Cad. (Tekeı karşısı) no 80 

de ki yeni mağazasında sayın müşte 
rtlerinin hizmetine girmiştir.

Lastik sökme takma balans 
ayarı yapılır.

İsmail Kemah
K. 125

Sayın Gemlik Halkına Müjde
Isı derecesi yüksek tasarruflu 

taşınması kolay evde yer işgal etmeyen
SOBA ve TERMOSİFON İÇİN

ZEYAK YAKITININ
Salısına Başlanmıştır

Cam Ayna İşleri
Resim Korniş Çeşitleri

Bolu Kontraliti Pervaz Çıta
Marley Süpürgeliği

SATIŞ YERİ
AZİM TİCARET Yeni Yeri

Tel : 1905
Münübüs Garajı İçi GEMLİK

K. 126

Acele Satılık
LİSE BİTİŞİĞİNDE BİTMEK ÜZERE 

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

K. 127

ARAYIŞ
(ARAYIŞ) Türkiye toplumunun — yalnızca ay

dınlarının değil — bir gereksinmesini karşılayacak 
anlaşılan, bir boşluğu dolduracak.. İnönü bir zaman
lar, «yepyeni bir dünya kurulur, Türkiye de o dünya- 
da yerini bulur» demiş ve alaşağı edilivermişti baş
bakanlıktan. Ondan sonra, nedense bir başka gözle 
bakılır olmuştu «kurulu dünya» ya, kuşkulu ve ikir
cikli bir gözle.. Ne varki kuşkulu ve ikircikli olmak 
bile demokrasiyi kurtarmaya yetmiyor. Atatürkçü
lüğü antiemperyalist ve ulusal bağımsızlıkçı içeri
ğinden soyutlayarak, Türkiye gibi bir ülkenin sorun
larını çözümleyebilmek olanaklı değil.. Tüm demok
rasi güçlerinin bütünlüğünü sağlayacak bir «Çağtkç 
Atatürkçülük» yormuna ulaşmadan, o demokrasi 
güçlerinin birlikteliğini gerçekleştirecek, gençliğ 
serüvenci akımların tutsağı olmaktan kurtaracak bîr 
çözüm önerebilmenin olanağı yok..

(ARAYIŞ), güncel gelişmelerin etkisinde kal
madan, sağlıklı ve inanılabilir bir «yorum»a ulaşabil 
me işleviyle de yükümlü sanırım..

Bunu başarabilecek mi?..
Tartışmasını bile yapmak istemiyorum. Başar

mak zorunda çünkü.. Ama yalnız (ARAYIŞ) olarak 
değil. Türkiye’nin tüm düşünen beyinleri, demokra
siden yana tüm güçleri ve kadroları — bir takım po
litik çıkar hesaplarından arınmış olarak —, (ARA
YIŞ) ın bu çabasına katkıda bulunmak zorundadırlar.

KETE
Aile Pasta Salonu

Nefis Tereyağlı Tatlı çeşitleri 
Kuru pasta ve Katlı düğün pastalarıyla 

Hizmetinize Devam Etmektedir.
NOT : Özel günlerinizde sipariş 

kabul edilir

Tel : 1584
Balıkpazarı I Nolu Cd. No. 115 Gemlik

K. 128

aoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooa ^ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooeoot

I Güney-san dan Yeni Bir Hizmet Daha
| Peşin Fiatına 3 Ay Taksitli Satışlar
| Golvenizli Termosifon: 4500 TL

PEŞİN 1500 TL VADE 1000+1000+1000

I Boyalı Termosifon: 4250 TL
PEŞİN 1250 TL. VADE 1000+1000+1000

Satış Sobelerimizde Her Çeşit Sıhhi Tesisat Bulunur
Satış Şubeleri : Fabrika : Hisar mah- Terme Hotel Arkası Tlf : 2826

İstiklal Cad. No. 33 (Eski PTT) Tlf j 1559 GEMLİK
Alemdar Cad. No. 8 Atlas Sineması Yanı Tlf : 2132

K 129
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HAFTALIK SİYASI GAZETE

PERAKENDE SATIJ

Basımları Seri Olarak Devam
Ediyor 2 Gönde Teslim

Körfez Buımevi Tlf 1797
Ali Şirin Pa$ajı GEMLİK

TIL : 8 BATI t 3*4 300 KURUŞ 10 MART 1001 SALI

Halk Ocaklara Ratıbet Ediyor

SABUK OCAKLARINDA 
22144 HASTAYA BAKILDI

Ormandan Hnydnriye 
HyOnn Bilmek için Tein 
Çıkan tene Donarak Öldü

İlçemizde bit y’lönce 

sağlık hizmetlerinin sosyal 
loştirilmesinden sonra, böl 

gece kurulan beş sağlık 
ocağında toplam 22 bin 

144 hasta muayene oldu.
Gemlik Sağlık Ocak

lın Grup Başkanvekili Uz. 
Dr. Burhan İleriye gazete 

miza yaptığı açıklamada e 
cakların çalışmaları ile il
gili alarak şu bilgileri ver 

dİ :
■- Başkanlığımıza bağ 

111 Uçuk Kumla, Umurbey 

Gemlik, Engârücük, Ar
mutlu Sağlık ocaklarında 

1980 yılı içinde muayene 

«dilen hasta sayısının top 
lamı 22 bin 144 kişidir. 
Bunun : 15 046 sı Gem 
İlk, 1318 i Armutlu (Say 

lik sinde) 1552 si’ Umur 
bey, 2706 sı Küçük Kum 

la, 1522 si Engûrücük Sağ 
lık ocaklarında bakılmıştır. 
Bunun yanında 586 kü- 

| çûk cerrahi müdahale, 695 

i Adli olay, 17 otopsi ve 
I 463 evlenme izni verilmiş

tir.”

KONTROLLER
SÜRDÜRÜLÜYOR

Yakalanan Kum
Motorları Yasaların

| Yetersizliğinden 
I Serbest Bırakılıyor

Osaaaiı'dao kalma 
I Taş Oeaklın Nizama* 
| mesia* göre yargılanan 

kum kaçakçıları yasaların 
i yatarıizliği nedeniyle her 

! yakalanış sonrası serbest 

ı bırakılıyor.
Gemlik Körfezinden 

yasak olmasına karşın
I kepçeyle kum çalan Istan 

bul Limanına kayıtlı Si 
■ livri adlı motor kaçak 
1 kumlarıyla birlik;* t_ an 
! Berna tarafından yaka 
i lanmış ve limana getirti 
| lesck kumlara al konmuş 
t tur. Savcılığa şavk edilen 
I bıçakçılara mevcut yasa 
İ lwo göre caydırıcı caza 
|| Vtonek olanaksız olduğu 
[ için 506 lira para cezasın 

| dea aonra serbest bire 
»kılmıştır.

Sağlık Ocakları Grup 
Başkanvekili Uz. Dr. İleri 

ye, ocaklarda yıl boyunca 

ana sağlığı ile geniş tara 

maların yapıldığını bunun 

la ilgili olarak görevlilerin 
ev taramalarını köyler da
hil olmak özere sürdürdü 

ğinû belirterek şöyle ko

nuştu :
**- 719 u ilçe merke 

zinde olmak üzere toplam 

2209 gebe, 2199 u mer
kezde olmak üzere toplam 
6139 bebek ile 4048 i 
merkezde toplam 8543 1- 
6 yaş arası çocuğun ta
kip, kontrol ve izlemleri 
yapılmıştır. Bölgemizde

Msn’o 92
■İssalımı
Yılın ikinci partisi 

Murat 131 otoların Mısır’ 
a dışsatımı limanımızdan 

yapıldı.
TOFAŞ Otomobil Fab 

likasında üretilen Murat

Limanımızdan Mısır’a 92 adet Murat 131 otonun daha dışsatımı yapıl
dı. Fotoğrafta daha önce yapılan bir dışsatım görülüyor.

Kongrede Mandra Yapılması Kararlaştırıldı 

Hami diye Köyü Kalkınma Kooperatifi
Hamldlye Köyü Kalkın

ma Kooperatifinin yıllık 
genel kurul toplantın ge
çen hafta yapıldı ve kon- 
rede mandıra yapılması I* 
çln karar alındı.

Kooperatif Başkanı Nu
ri Dönmez’den aldığımız

236 doğum, ocaklarımıza 
bağlı ebelerce gerçekleşti 
rilmiştir. 1980 yılında böl 

gemizde 205 şüpheli ısı
rık en çok görülen bulaşı 
cı hastalık grubunu oluş
tururken, bunu 61 bulaşı
cı sanlık, 41 streptetek 
anjini, 12 kızamık, 6 tü 

berküloz, 5 boğmaca, 2 

basilli dizanteri, 2 şarbon 

olayı İzlenmiştir.
Bölge ocaklarında he 

kim ve sağlık memurlârıy 

la gıda imalatlarının sık 

sık kontrol edildiğini bildi 
ren Dr. Burhan İleriye, 

"halk sağlığının korunma 
eıyla ilgili 2177 işyeri ve

M 131 in
Daha Yapıldı

L.

131 Ter den ikinci partide 

92 adeti limanımızda bu

lunan ARZU adlı gemiyle 

bugün Mısıra gitmek üze 

re yola çıkarıldı.

bilgilere göre, kongrede 
yapılan seçimlerde yeni 
yönetim kurulu üyelikle
rine Nuri Dönmez (Bşk.) 
Osman Sulhan (2. Bşk.) 
Talat Arı, Mehmet Aydın, 
Zikri Aydın seçilmişlerdir. 
Kongre da mandıra kurul* 

konut kontrol edilmiş vo 

sağlık yönünden uygun 

çalışmaları sağlanmıştır ” 

dedi.
1980 yılında Verem 

Savaş Dispanserinde hiz
mete giren labratuarda da 

75 idrar, 7 kan, 3 dışkı 
tahlilinin yapıldığı bildiri
lirken, sağlık ocaklarının 

inşaatlarının yeni başlama 

sı nedeniyle hizmet için 

yetersiz binalarda çalışma 

ların sürdürüldüğü, ocak
larda 5 ebe, 1. çevre sağ 

lığı memuru ile motorlu 

aracın bulunmadığı öğre
nilmiştir.

İlgililer her 15 günde 

bir dışsatımın süreceğini 

ve 1981 yılı İçinde 500 e 

yakın aracın Mısır’a 

satılacağını söylediler.

Kongresi Yapıldı 
ması konularında yöne
tim kuruluna proje yaptır
ma yetkisi verilmiştir. 
Üretici ortaklar ucuz yem 

sağlamak için bayilikle 
rln uzatılması ve ortak 
sayısının çoğaltılması İs
tenmiştir.

Seçtiğimiz hafta aske 

re gidecek arkadaşlarını 
görmek için Yalova’nın 
Ivezpınar Köyünden Hay 

dariye Köyüne orman dan 

gitmek için yola 

çıkan Abdullah Kurt (18) 
adındaki genç donarak 
öldü.

Haydariye Köyü Muh 
tan İsmail Hakkı Aslan' 

olayı şöyle anlattı.
1,1 yıl önce Hay 

dariye Köyünden Yalova' 
nln Ivezpınar Köyüne gi 

den Kurt ailesinin büyük 

oğlu Abdullah Kurt, ge
çen salı günü köyünden 

ayrılarak çocukluk arkadaş 
larının askere gidişlerini

Köylerimizde Zeytin Hastalıklarıyla
İlgili Toplantılar Düzenlendi

Gemlik Zirai Mücadele 

Grup Şefllğince, ilçenin 

tüm köyleriyle, mer 

kezde "zeytin hastalık ve 

zararlılarına karşı eğitim 

çalışmaları* adlı toplantı

lar yapıldı.

Zirai Mücadele Grup 
Şefi Müh. Dursun Özbey 

yaptığı açıklamada, aeytin 
üreticilerinin hastalıklara 
karşı eğitilmesi ve bol 
örün alınmasında bilinçli 
savaşım yapabilmesi İçin 
ilçe merkezi ile tüm köy 
lerde gece eğitim toplantı 
larının düzenlendiğini be 

llrterek şöyle konuştu.

"-Beşerili ve bel ü- 
rön almanın baş koşulu 
bilinçli üretici olmaktır. 
Bunun içinde hastalıklara 
karşı nasıl savaşılacağını 

İyi bilmek gerekir. Eğer bu 
yapılmazsa kalite ve rekol 
tede büyük kayıplar elde 
etmek kaçınılmazdır. Köy
lerde yaptığımız toplantı
larda hastalık ve zararlılar 
la nasıl savaşılacağını üre 
ticilere anlattık. Zeytin ka 
rakoşnlli ile kış mücadele 
el başlamıştır. Üretici kar 
döşlerimiz leytinliklerini 
yaz mlcadolesİRo başlat

uğurlamak amasıyla orman 

yoluyla Haydariye Köyüne 

gitmek için ayrılmıştır.
Ancak kuru havada 

5 saatte alınan bu yol 
dağların karlı olması ne
deniyle günlerce sürebilir. 
Son yağan kar yolları ka
pattığı için evinden ayrılan 

genç büyük zorluklarla kö 

yümüze 3 km. kala meta 
feye kadar gelebilmiş ve 

bir hendekte donarak öl
müştür. Ölümünden birkaç 

gün sonra ceset ava gi
den köyümüz gençleri ta
rafından bulunmuştur. Bu 

rum savcılığa bildirilmiş 

otopsi sonucu cenaze def 
nedilmlştir.”

madın kış mücıdoleslni 
bitirmelidirler. Bilgi almak 
isteyenler her zaman 

grup başkanlığımıza başvu 

rabilirler Kış müeadeleal 
İçin Gobu tex ve benzeri 
ilaçlar kullanılabilir."

Öğretmenler 
Tükatim 

Kooperatifi 
Kongresi Yapıldı

İlçemiz tüketim ko 

oporatifçiliğinde öncü ku
ruluş olan öğretmenler 

Tüketim kooperatifinin yıl 
lık olağan genel kurul top 
lantısı cumartesi günü ya 
pildi.

Şehit Comal İlkokulu 

salonunda yapılan toplantı 
da kooperatifin İlçede M 
yük İlgi gördüğü bo ne
denle kısa bir sûrede İş 
hacmini geliştirerek geniş 
bir tüketici ki ti esini koru - 
doğu belirtildi.

Tapılan seçimlerde yo 
ni yönetim kurulu iyelik
lerine Ahmet Temel, Zeki 
Zeybokçi, Ali Rm Gümüş 
Hilmi Tonnoevor veYomıf 
Monevoğlu seçildiler.



•EMLİK KÖRFEZ 10 MART 1981

KÖLEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

ESKİLERDEN, YENİLERDEN..

şiir köşesi
Kemal YAR

100 Yıl ve Atatürk
Okurlarımdan bir bölümü için yaşamadıkları, bir bö

lümü içinse artık kolay anımsayamadıkları bir zaman di
liminden söz ederek başlayacağım bu hafta. 1943—44 
öğrenim yılında, Diyarbakır'da Süleyman Nazif İlkokulu
nun 4. sınıf öğrencisiydim. Samiye Tarhan adlı bir bayan 
öğretmenimiz vardı. Kısa boylu, hafif tombulca, anaç mı 
anaç, sevgi dolu bir kadın.. Sağ mıdır şimdilerde, sağsa 
nerelerdedir bilemiyorum.

O hafif tombulca, anaç mı anaç, sevgi dolu kadın 
herşeyimizle ilgilenirdi bizim, üzerimize titrerdi. Koşma
ca oynarken düşüp bir yerimizi incitsek, kucağına alır, 
sıcacık kollarıyla sımsıkı sararak acımızı dindirirdi bi
zim. Ama bir tek konuda bağışlamasızdı.

Bugün gibi anımsarım, kaşlarını çatıp parmağını 
sallayarak, bilemediğimiz «yurtdaşlık bilgisi» dersinin he
sabını sorardı bizden, acımasızca..

Hiç unutamam, «ulusal birlik» kavramının tanımını 
yapamadığım için bana (2), yani (zayıf) vermişti. Günler
ce etkilemişti bu benî..

Sanınm Haşan Âli Yücel'in olacak, «Atatürkçülük» 
ilkelerini anlatan bir şiir vardı türkçe kitabımızda. Bir 
dğrtlüğü şöy leydi:

Eskiliği yıktık oldu bu işler 
Geçtikleri yerde kalsın geçmişler 
Bize bundan inkılapçı demişler 
Yıkılmadan yapılmıyor n’eyleyim.

Savaş yıllarıydı, ekmek karneyleydi, kıtlık ve açlık 
vardı.. Öyleydi sanınm.. Annem, Erzincan işi bir sahan 
kapağına zeytinyağı serer, üstüne kuru nane ve biz üç 
kardeş okula gitmeden önce onu yerdik, ekmeğimizi ba
narak.. Ama «Türk Ulusunun, Türkiye sınırlan içinde ya
şayan tüm insanları kapsadığını» bilmek zorundaydık. 
Ulusal Bağımsızlık Savaşı’mızı ve gerekçelerini bilmek 
zorundaydık. Türk Devrimi'nin ne olduğu, hangi amaçla
ra yöneldiği, içimize sindire sindire öğretilmekteydi bize..

Sonra yıllar geçti aradan. Biz Bursa Erkek Lisesi 2. 
sınıfında iken 14 Mayıs Hareketi gerçekleşti. Henüz ço- 
cuktuk, ama birşeyferin değişmekte olduğunu da anlamı
yor değildik. Örneğin siyasal iktidarın değişmesini izle
yen günlerde, camilerin minarelerinden artık «arapça 
ezan» okunur olmuştu. O günlerin gazetelerinden birinde 
okumuştum, belleğimin bîr köşesinde kalmış: Haşan Âli 
Yücel, —belki de 1946 seçimlerinden sonraydı— İzmir’de 
bîr çay bahçesine gidiyor.. Çevredekiler «Kır belini Ali 
Dayı, kır belini vay vay/Sar kolunu Ali Dayı, sar kolunu 
vay vay» dîye o günlerin moda olmuş bir şarkısıyla tem
po tutarak alay ediyorlar onunla..

Acı duymuş mudur dersiniz?..
Evet, çok şey değişmeye başlamıştı nedense. Artık 

«Anayasa» dedirtmiyorlardı bize, «Teşkilat-ı Esasiye Ka
nunu» olmuştu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yasasının 
adı.. Tüm okul yaşantımız boyunca «Cumhurbaşkanı» 
olarak bellediğimiz yüce kişi, «Reis-i Cumhur» oluvermiş- 
ti.Başbakan Başvekil'e, bakanlar vekillere dönüşmüşler
di. «Genelkurmay Başkanı» yoktu artık,«Erkan-ı Harbiye-i 
Umumiye Reisi» vardı. Anlıyamıyorduk, dilimiz de dön
müyordu bir türlü..

Atatürk'ün anıtlarına saldırılar o dönemlerde başla 
tılmıştı. .Nedenini anlıyamıyorduk; bir yurdu kurtaran 
devrim yapan adama saldırılmasının gerekçesini algıla- 
yamıyorduk..

Bize laik cumhuriyetin çocukları olduğumuz öğretil
mişti. Oysa şimdi, —bizim Başbakan olarak bildiğimiz 
kişi— Başvekil Hazretleri çıkıyordu parti grubunda kür
süye ve onu köşeye .sıkıştıran «mebuss» (arına, «Siz ister
şeniz hilafeti bile getirebilirsiniz» diyordu.

Ulusal bağımsızlık yerine, emperyalizme karşıtlık ye
rine, modem sömürgeciliğin boyunduruğuna yöneliş dö
nemi başlatılıyordu..

Ama şimdi daha iyi algılayabiliyorum. Atatürk güç- 
lûymüş, «Atatürkçülük» savaş sonrası genç kuşağının 
vozgeçemiyeceği bir dünya görüşüymüş. O horlanan 
Mustafa Necati'ler, alay edilen acı çektirilen Haşan Âli’
ler, Tonguç’lar... gerçekleştirmişler bunu.. Türk Devrimi' 
ni, Atatürkçülüğü savunmaya hazır bir genç kuşak ye - 
Eştirmişler..

Bugünkü gibi anımsarım, o günleri yaşayanlar da bi
leceklerdir. Şimdilerde «monetarlst» akımın savunuculu - 
ğuna soyunmuş bir gazete. Nisan 1960'ta «Atatürk'ün 
Gençliğe Seslenişi» ne yer verdiği gerekçesiyle kapatıl
mıştı. Çetin Alton 29 Nisan 1960 günlü köşeyazısı «TAŞ» 
ta, «Bugün canım yazı yazmak istemiyor» diye bir kart
vizit yayınlatmıştı, 28 Mayıs 1960 günü ise, «Bugün Ca - 
mm Yazı Yazmak İstiyor» diyerek başlamıştı köşeyazısı-, 
no..

Sonra mı?..
Sonra çok şeyler tersine döndü sevgili okurlarım. Ki

mi Atatürk'ün anıtına kıçını dönüp söylev vermeyi mari 
fet saydı, kimi ülkenin geleceğini Atatürk'ü sömüre sö- 
mûre dış güçlerin ipoteğine sundu..

Tüm bunlar gerçekleştirilirken, «karşı devrim» in 
adım adım ilerlediği yıllar boyunca, Atatürk'ün ulusal ba
ğımsızlığımızı, laik cumhuriyetimizi ve Türk Devrimi'ni 
emanet ettiği o genç kuşak neredeydi acaba?..

Konuya idealistçi yaklaştığım sanılmamak. Tersine, 
gerçekçi bir açıdan bakmaya çalışıyorum olaylara. Ata - 
türk v& Atatürkçülük, tutucu güçler koalisyonunun sa - 
yunma aracı durumuna getirilirken neredeydik blzler?..

1881-1981,
Geçen yüzyıldır aradan
Geçmeyen sevgidir ataya.
Aylar, günler, saatler devreder 
Saygı, şükran devreder nesillere.,.

Selanik ve Ankara 
Doğduğu, yüceldiği 
Gönüllerde yaşadığı...

BÖYLESİNE SEVGİ
Sevmek, duymak yada bilmek 
Ama böylesine.
Yaratılışta ki sessizlik
Doğaya bakış
Daracık evreninden yaşamın 
Ama böylesine,.
Bir kuş kanadında özgürce
Balık dalmasında gizlice
Yaşam bir kaos sanki
Ama böylesine..
Sevmek duymak yada bilmek
Anlayabilirsin;
Ama böylesine
Böylesine sevgide...

I IOperatör - Doktor
| AHMET DOĞAN |

I I 1j? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı S
q Biyokimya Uzmanı g
I I
H Fevzi Çekmek (Maksem) Cad. PTT üstü Aktar Apt. H 

g Kat 3 Daire 7 Tlf : 27)28 BURSA

iqüOOOCCX>OOOQCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NİŞANLANDILAR |
Gazetemiz elemanlarından Ruşen Özdel B 

İle Hadiye Kitapçıoğlu 8.3 I98I günü Kara g 
mürsel’de nişanlandılar. Genç nişanlılara g 
mutluluklar dileriz. G. Körfez
ooooooooooqqooooooooooooooooocxx>oooooooooo

O’nun evrensel öğretisinin «antiemperyalist ve ulusal ba
ğımsızlıkçı» içeriğini soğurarak; Lord Kinross gibilerin 
yanlış ve kasıtlı yorumlarıyla «batı öykümeciliği» ne dö- 
nüştürülüvermesine izleyici kalarak çıkabileceğimiz yo
lun sonu bugünkü ortamdır.

Kavram kargaşasını bilgiçlik sayarak bugünlere gel- 
diysek, suçlu bizleriz..

Neden mi yazmak gereğini duydum tüm bunları?..
Şimdilerde önüne gelen Atatürk üzerine, Atatürkçü

lük üzerine kitap yazıyor. Bunlardan birini okudum geçen 
gün. Hem de bir sendika yayınlamış bu kitabı.. Devletçi
lik İlkesini öylesine bir anlatışı var ki, sanırsınız ticaret 
ve sanayi odalarının propaganda bülteni..

Başka yönlerini anlatmama, eleştirmeme gerek yok..
Hayıflanıyorum, bir genç kuşaktan «iyiyi güzeli doğ

ruyu» esirgedik. Sonra da onlara sormaya kalkıştık kötü
lüğün hesabını..

Hepimiz suçluyuz, yuh olsun bize ..

Sakarya, Çanakkale, niceleri daha
Yüzler, binler, milyonlar
Tadarken zaferi
Mustafa Kemal geçer taklardan..

Bitmez savaşla büyüklüğü
Sanayide, tarımda, insan haklarında 
Gösterir o yüceliğini,
ATATÜRK geçer milyonlarca gönüllerde..

Doğuştan, son nefese kadar 
İnsanlık onu tanır, 
Türk Türk olalı
Böylesine yücesini tanımamıştır...

Yaşamak
Doğmak gibidir yaşamak 
İlk tohum, toprağa düşünce 
Boy vermek gibidir ermek 
Fidanın göğe büyümesinde..

Yinede umut doludur günler 
Bir yaprak, bir dal kımıldayışında 
Akarsu dökülmesi kadar
Coşkulu ama yalnız.,..

GEMLİK 
Lassa Lastikleri 

YETKİLİ SATICISI
İstiklâl Cad. (Tekel karşısı) no 80 

de ki yeni mağazasında sayın müşte 
rilerinin hizmetine girmiştir.

Lastik sökme takma balans 
ayarı yapılır.

İsmail Kemah
K. 125

KÖRFEZ
BASIMEVİ

Her Türlü Düğün, Nişan
I Davetiyeleri Fılurı lono

Günlük Perakende Satış Fişi

irsaliye Makbuz Şenel 
Fatura

Basım işleri
Tlf : 1.797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GJKMLİK
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İhsanın yüreğini sevgiyle doldurması,

sevbİ Üstüne

sevgiyi besleyerek 
demdir. Kapıların 
mek; dostlukların, 
şacağı, pekişeceği

büyütmesi ne büyük er- 
sevgiyle açılacağını bil- 
sevgi demetleriyle olu-
bilincinde olmak. Çev- 

her

san, ne de doğa sevgisi vardır. Bu gibi
ler, acaba İyiydiler de, sonradan mı acı
masız, bencil, sevgiden uzak oldular. Yok
sa yetişklnlllkerine değin, alınan eğitim 
sonucu mu getirdi, bulundukları noktaya?

amız! sevgi çiçekleriyle donatmak
birinde, sevmenin sevginin, başka başka 
tatlarını bulmak; erişilmez erinç değil mi
dir? Sevgiyle beslenen yüreklerde, kötülük
ler, üzüntüler, tasalar, kötücül duyular geri
de kalır. Sevgi dolu yürekler, sıkıntı içinde 
alsalar da kapılan iyiliğe, güler yüzlü olma
ya açıktır.

İçlerinde insan sevgisi, doğa sevgisi 
olmayanları ayıplamak, çeşitli etiketler ya
pıştırmak. bir yerde sevgisizlik değil midir? 
İkinci ben’imiz zaman zaman dürtüklemez 
mi bizi. Kötülükler çukuruna sokmak için, 
yenik düşürmeye çalışmaz mı? Yürekleri 
mizde bencilliğe yer verilmesi için dürtük
lemez mî? Gelin buna egoizm diyelim.

'gönlümüz egeizme yani bencilliğe yer vej 
ölmesini ster mi? Buna yer verdiğimizde 
sevgi pınarlarımız kurumaz mı? Toplumdan 
da soyutlanmaz mıyız? İnsanın toplumdan 
soyutlanması, konuşacak - dertleşecek çev 
re bulamaması kadar, kötü ne olabilir? Hep 
yapılan şeydir. İnsanlan, yarar - yaramaz 
olarak sınıflandırırız. Bu, yarar - yaramaz 
yargısında çıkarsal nedenler yatar çağın- 
ca. Oysa, yaramaz olarak suçlanılan insan
lar, bize yakınlık göstermiş, yardımlannı da 
esirgememişlerdir. Diyeceğim; yargıya varır
ken insanı iyi tanımak gerekmez mi?

Yaramaz denilen insan bencil olabilir, 
ahlâk yapısı bozuk olabilir; acımasız da... 
Burada bir soru soralım. «Biz nasıl?» Yani 
olumsuz, acı, buruk hoşa gitmeyen şeyleri 
yapmaya hazır mıyız İçimizde yatan kötü 
duygular, sevgiyi, insan sevgisini aitetmiş 
se bir diyeceğimiz olur mu? Olur «Benden 
başkası kazanmasın; paramla - pulumla 
çevremde sayılayım.» İşte, bu kadar ben
cil, sevgiden yoksun, yüzeysel düşünen
lerden, tüm kötülükler beklenir. Yargımız
da budur çoğunca. Görüyoruz, çevremiz
de böyfelerini. Bu gibilerin içinde, ne in-

Hemen 
etkisinin 
Eğitimin, 
kuşuz.

şunu vurgulayalım : Eğitimin 
ağırlığı yadsınamaz. Eğitimin, 

yönlendirme payı büyüktür kuş

Türkiye’de, görebildiğimizse kitlesel 
eğitim ağırlık kazanmamıştır. İnsansever 
değilsek, dışımızdaki canlılara sevgi duy
muyorsak, eğitim eksikliğinden değil midir? 
Bebeklerimiz, eğitimsiz anaların kucakla - 
rında boy atarlar. Eğitimin ağırlığını kav
ramış olanlarsa çocuklarım dadıların elle
rine bırakırlar. Birincisi, eğitim bilinci ol
madığından; çocuğuna gelişim sürecinde 
eğitim verememiş; çocuk sevgi demetiyle 
değil, umacı korkutmalarıyla büyütülmüş. 
İkinci ana her an eğlencede, poker parti
lerinde olduğundan, yarım dadıların elinde 
eğitilmiş çocukları. Her iki yanda, 
sevginin - sevmenin tadım alamamış; iç
lerine sindirememişler. Okulada, önce eği 
tim değil de, öğrenime önem vermişse... 
Gelde çık işin içinden.

Çocuklarına, iyiyi - güzeli, doğruyu, sev 
meyi verememiş bir toplumun sancıları o- 
lacak. Yetişen çocuklar,, hümanizmin (H) 
sinden habersiz olunca da topluma uyum- 
lan da güçleşecek. Giderek, çıkarcı, isyan
cı, zorba bir ruhla gelecekler karşımıza. 12 
Eylül'den bu yana, yetiştirdiğimiz aldatı
lan çocuklarımızı izliyoruz televizyonlar
dan. İçimiz sızlıyor. Çünkü onları bu yola 
bizler ellerimizle ittik. Hep dışladık. Sevgi
den uzak tuttuk; sorunlarına kulak verme
dik. Adam olmayı, yükselmeyi, parasal a- 
çıdan görmelerini istedik. Öz güvenlerini
yitirmelerine yardımcı olduk, 
gi istiyoruz. Hangi yüzle?

Evet, suç mu? Hepimiz 
alttaki öğretim biriminden,

Şimdi de sev

suçluyuz. En 
en üsttekine

değin. Bugün, yargıç önünde olan çocuk
larımız değil yargılananlar. Bizleriz. Bizler

İLÂN
S. S. ÖNER SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI

Kooperatifimiz 3. dönem olağan genel kurulu 23.3.1981 tarihinde Fabri
kamız tşçi Yemekhanesinde saat 14.oo de yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 29.3.1981 tarihinde aynı yer ve aynı 
'**’ saatte yapılacaktır.

Tüm ortakların. Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları önemle rica
K olunur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1* Yoklama ve Açılış 2- Divan başkanlığı seçimi 3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve Denetim kurullarının raporlarının okunması
5- Yönetim ve Denetim kurullarının raporlarının müzakeresi
6- Dilek ve temenniler 7- Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası
8- Teni Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
9- Kapanış K. 140

KONGRE İLÂNI
S. S. GEMLİK TÜKETİM KOOPERATİFİ BŞK. LIĞINDAN

Kooperatifimizin 2, olağan genel kurul toplantısı 8 3 1981 Pazar günü 
taat I4,oo da Gamllk din görevlileri lokalinde çoğunluk tağlanamadığından 
yapılamamıştır.

ikinci toplantı aynı yarda 29 3 1981 Pazar günü saat 14.oo do yapılacak
tır. layın Oyolorlmlzo duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDIM
Açılış va yoklama 2- Başkanlık divanı taçlmlI

in okunman

i-

Ydnatlm kurulu va donotlomo kurulunun raporlarım 
Bütçe ra bilançonun takdimi
Ydnatlm ra donotlomo kurulunun İbran
Hat Farkının dağıtımı hakkında karar 
Yani Yünatlm ra denetleme kurullarının toçlml 
Dlfok ve temenniler ş- Kapanı/ K 141

İLİN
GEMLİK A ATM Al AKLI ilil AN

Gemlik İlçesine bağlı Küçükkumla Belediye Meclisinin 185.1979 tarih 
ve 979/M-31 sayılı karan ile çizilen KÜÇÜK KUMLA BELEDİYESİ SINIRLARI
NIN Gemlik İlçe İdare Kurulunun 12.12.1979 tarih ve 994 sayılı gerekçeli ka
rarı üzerine inceleyip tastık eden Bursa İl İdare Kurulunun 24.4.1980 tarih ve 
4528 sayılı karan aşağıdadır.

İl İdare Kurulu Karan :
Gemlik Kaymakamlığının 25.2.1980 gün ve Yazı İşleri 4/4594 sayılı ya

zısı ile gelen Küçükkumla Belediyesi sınınmn tesbîti îte ilgili dosya ve İlçe 
İdare Kurulunun 12.12.1979 tarih ve 994 sayılı karan tetkik olunarak gereği 
görüşüldü :

Gemlik İlçe İdare Kurulunca :
I : Küçükkumla Belediyesinin Bûyükkumla Köyü ile olan 22 ve 28 no- 

lu noktalar arasındaki ihtilaflı sımanın 1/12500 mîkyaslı haritada da işaret
lendiği gibi,

A) 1 : (Nilgün Sitesinin tam karşısına isabet eden Kiremit Ocağının bu
lunduğu deniz yıkısındaki (22) numaralı noktadan başlıyarak buradan kuzeye 
doğru NİLGÜN SİTESİNE, buradan kuzeye doğru Nilgün Sitesinin batı tara
fındaki KADASTRAL YOLU takiben bu yolun Bûyükkumla İskelesine giden 
yolla birleştiği noktaya, Buradan doğuya doğru BÛYÜKKUMLA İSKELESİNE 
GİDEN YOLU takiben bu yolun Faikbey Boğazı yönüne gitmekte olan KA
DASTRAL YOLLA birleştiği noktaya, buradan Kuzey doğuya doğru bu Kadast- 
ral yolu takiben bu yolun eski Bûyükkumla Köyüne giden yolla birleştiği nok
taya, buradan Güney doğuya doğru ESKİ BÛYÜKKUMLA KÖYÜNE giden yo 
lu takiben (28) numaralı noktadaki SEFERİN ZEYTİNLİĞİNE ulaşan hat) ola
rak belirtilip 1580 sayılı kanunun 6 ncı maddesine göre Kurulumuz onayına su
nulmasına oy birliği ile karar verilmiş ise de, İlçe İdare Kurulunun 26.1.1979 
gün ve 152 sayılı kararı ile Küçükkumla Belediyesi-Bûyûkkumla Köyü sının, 
yukarıda (22) nodan (28) numaraya kadar ayrı noktalardan geçirilmek su
retiyle tesbit ve Kurulumuzca 27.3.1979 gün ve 1815 sayılı karanmızia tastik 
olunduğundan bu kerre tastikine gerek olmadığına,

2 : 28 ve 19 nolu noktalar arasındaki ihtilaflı sınınn :
(28) numaralı nokta olarak gösterilen Seferin Zeytinliğinden (19) nu

maralı noktada bulunan Kuştaşındaki Yazıcızade Faikbeyin Zeytinliğine çizi
lecek düz çizginin Faikbey boğazı deresini kestiği yerdeki (19-A) işaretli nok
tadan (28) numaralı noktadaki Seferin Zeytinliğine uzatılacak düz hat,

B : Bûyükkumla Köyü ile Olan İhtilafsız Sınınmn :

(19-A) işaretli noktadan başlıyarak, buradan Kuzey doğuya doğru Fa
ikbey boğazı deresini takiben bu derenin baştarafındaki pınarın bulunduğu 
yerde (18) numaralı noktaya, buradan Kuzeydoğuya doğru sırtı takiben Tav- 
şantepede (18-A) işaretli noktaya, buradan Kuzeydoğuya doğru sırtlan taki
ben Haşan Kalafat Tepesinde (17) numaralı noktaya ulaşan hat.

Haşan Kalafat tepesinin bulunduğu (17) numaralı noktadan başlıyarak 
Kuzeydoğuya doğru Yeşilbaş'taki yatırların bulunduğu (16) numaralı nokta
ya ulaşan hat)

II : Haydariye Köyü ile Olan Sınınmn :

a) (Yeşilbaş mevkiindeki iki yatırın bulunduğu (16) numaralı noktadan 
başlıyarak, buradan Güneydoğuya doğru orman yolunu takiben bu yolun 
Gemlik’ten Haydariye Köyüne giden yolla birleştiği yerde (16-A) işaretli nok
taya ulaşan hat)

b) (16-A) işaretli noktadan başlıyarak, buradan Doğuya doğru orman 
yolunu ve sırtı takiben Şakrak Tepede (15) numaralı noktaya, buradan do
ğuya doğru aynı yolu ve sırtı takiben Çakrak Tepede (14) numaralı noktaya, 
buradan sırtı ve aynı yolu takiben bu yolun Uzun İlyas yolu ile kesiştiği yer
de (13) numaralı noktaya, buradan Kuzeydoğuya doğru Yellice tepenin te
pe noktasında (12)’ numaralı noktaya ulaşan hat)

III : Devlet Ormanı ile Olan Sınırının :

(12) numaralı nokta olarak gösterilen Yellice tepeden başlıyarak, bu
radan Güneydoğuya doğru sırtı takiben Haydariye yönünden gelip, Şahin- 
yurdu Köyüne giden orman yolunun Kuzeye doğru orman içine giden yolla 
birleştiği yerde (27) numaralı noktaya, buradan Güneydoğuya doğru sırt üze
rinden Şahiriyurdu Köyüne giden orman yolunu takiben bu yolun Kurudere- 
nin baş tarafı ile kesiştiği yerde (6) numaralı noktaya ulaşan hat)

Küçükkumla Belediyesi ile Şahinyurdu Köyü tarafından kendi hudut
ları içine alınmak istenen, hudutlan doğudan kurudere ve karapınar dere
si, batıdan yellice tepe ve Uzun İlyas yolu, kuzeyden börekpınar deresi ve 
çukurtarla tepesi olarak gösterilen devlet ormanının Küçükkumla Belediyesi 
ve Şahinyurdu köyünün hudutlan dışında bulunduğu ve başkaca hiçbir köy 
ve belediyeye ait olmadığına,

IV ; Şahinyurdu Köyü He Olan Sınınmn :
(6 numaralı noktadan sonra düz bir çizgi şeklinde Güneye uzanarak 

Papazdere çatağının bulunduğu yerde (5) numaralı noktaya, buradan Güney
batı yönünden uzanarak 700 rakımlı soğucak tepede (4) numaralı noktaya 
ulaşan hat)

V : Gemlik Belediyesi ile Olan Sınınmn :
(4) numaralı nokta olarak gösterilen 700 rakımlı Soğucak tepeden son

ra Güneybatıya doğru sırtlan takiben Kabazuma tepesinde (3) nolu noktaya, 
buradan Kuzeybatıya doğru Çavuşdamı sırtlannı takiben nirengili tepenin 
doğu tarafındaki çavuşdamı sırtı tepesinde (2) numaralı noktaya, buradan 
güneybatıya doğru önce Mersinli dereyi, sonra da bu derenin birleştiği Hacı 
Haşan deresini takiben bu derenin Hasar.oğa Koyunda denize döküldüğü yer
de (1) numaralı noktaya ulaşan hat)

Olarak Küçükkumla Belediye sınınmn tesbitine dair, Gemlik İlçe İdare 
Kurulunun 12.12.1979 gün ve 994 sayılı kararının, 1580 sayılı belediye kanu
nun 6 ncı maddesi gereğince aynen tasdikine, aynı kanunun 12 nci maddesi
ne göre işlem yapılması için karardan bir nüshasının Gemlik Kaymakamlığına 
gönderilmesine 24,4.1980 gününde oy birliği ile karar verildi.

İl İdare Kurulunun yukandaki kararının 20.4.1981 tarihinden itibaren 
uygulanmasına başlanacağı 1580 sayılı Belediye Kanununun )2 ncı maddesi 
gereğince ilân olunur.

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI
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BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Fabrikamız Gemlik'de Minibüs - Otobüs Yazıhaneleri mevkiinde ihtiyaç 
sahiplerine yeterli miktarda çimento temin etmek maksadı ile bir satış 

mağazası açmış bulunmaktadır.
Mağazamızda bir torba çimentonun perakende satış fiatı:

271." TL DIR.
Bütün Gemliklilerin Bilgilerine Sunulur.

K 133 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Sayın Gemlik Halkına Müjde
Isı derecesi yüksek tasarruflu 

taşınması kolay evde yer İşgal etmeyen
SOBA ve TERMOSİFON İÇİN

ZEYAK YAKITININ
Satışına Başlanmıştır

Cam Ayna İşleri
Resim Korniş Çeşitleri

Bolu Kontraliti Pervaz Çıta
Devrek Sunta I9 mm.

I inci sınıf 2650 Tl.
Marley Süpürgeliği

SATIŞ YERİ
AZİM TİCARET Yeni Yeri

Tel : 1305
Münübüs Garajı içi GEMLİK '

K. 137

I

KETE
Aile Pasta Salonu

Nefis Tereyağlı Tatlı çeşitleri 
Kuru pastava Katlı düğün pastalarıyla 

Hizmetinize Devam Etmektedir.
NOT : Özel günlerinizde sipariş 

kabul edilir

Tel : 1584
Balıkpaserı I Nolu C4. No. US Gemlik

K. 136

I MÜJDE |

I YGS
I YILDIRIM GİYİM I

SANAYİİ
| Gemliklilerin Hizmetine 

Zengin Çeşitleriyle
B Devam Etmektedir

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

j Eros - Yıldız İç Giyim ve Pijamaları
Zengin Etek Çeşitleri 

^Bebek ve Çocuk Takımları. Elbiselin 

i
■I Gazhane Cad. Eski arakol Karşıtı i 
S NO. 9 GEMLİK !

K.134J

assKassaassaanaKaıaBd
Acele Satılık

LİSE BİTİŞİĞİNDİ BİTMEK ÜZERİ 
DAİRİ ACELE SATILIKTIR.

Müracaat : Tal 1210
Şahla Çavlılar Yeni Çarşı ••mlik

K. 135
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Güney-san dan Yeni Bir Hizmet Daha
Kısa Bir Süre için

< > I
( i . ,
< 1 1< j

Peşin Fiatına 3 Ay Taksitli Satışlar
Gol venizli Termosifon: 4500 TL
PEŞİN 1500 TL VADE 1000+1000+1000

Boyalı Termosifon: 4250 TL
PEŞİN 1250 TL. VADE 1000+1000+1000

> . . .. 
■ -

Her Çeşit Plâstik ve Yağlı Boya Bulunur.

Satış Şubelerimizde Her Çeşit Sıhhi Tesisat Bulunur
I Satış Şubeleri : Fabrike » Hisar mah. Terme Hotel Arkası Tlf : 2826

İstiklal Cad. No. 33 (Eski PTT) Tlf : 1659 GEMLİK
i Alemdar Cad. No. 8 Atlae Sinemacı Yanı Tlf : 2132
Î ----- ----------------- |frr------------------- - ---------- —..................... .............................................—e—e—..................................... ..eaK*
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I—;---------- - ------------------MI tllTlIU’ün Doğumun 100. TıMönümO Nedeniyle

I Belediye Parkı Yeniden 
«^Düzenleniyor
-X- K Ulu önder Mustafa 

Kemal'in doğumunun 100. 
yıldönümü nedeniyle ilçe
mizde bulunan Belediye 
Farkı yeniden düzenleni
yor.

Belediye Parkının ye- 
jp-t niden düzenlenmesi çalın

malarına başlandığını bil
diren Belediye Başkanı 
Şahabettin Cantay, ”en kı 
m zamanda parkımızı Ata 
tûrk’ün şanına yakışır bir 
düzene sokacağa” dedi. 

aTl • : Belediye Başkanı Can 
BUJİ tay, şöyle konuştu :

**- Belediye bütçemiz 
den park düzenlemesi ve 

m şocuk parkı yapımı için 
541 bin lira ödenek ayrıl
mıştır. Çeçen hafta parkın

■
At Hırsızları

m Yakalandı 
isi

■ursa'da çaldıkları bir 
atı Gemlik’te satmağa ça- 

nm* hşan iki kişi mahkemece 
tutuklandı.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre Abdullah 
Döndür ve Tuncel Orakçı 
adlarındaki hırsızlar Bursa 
da kimliğini bilmedikleri 
bir şahsın atını çalmışlar 
ve Oemlik'o getirerek sat 
mağa kalkmışlardır. Şüp
he üzerine yakalanan hır
sızların atı çalmış oldukları 
ortaya çıkmış ve götürül
dükleri Buroa odliyosinde 
tutuklanmışlardır.

Balıkçıların Uyarısı 

Gemlik Körfezinde 
Deniz Kirliliği 
Önlenmelidir

Gemlik Körfez’inde do
nla kirliliğinin acilen ön
lenmesi istenirken, önlem 
lorln allamaması halinde 
Marmara Denizinde balık 
Malinin kısa sürede tüko 
neeoğl öne strûldfl.

Gemlik Balıkçılar Der 
noğl Başkanı Hüseyin Dinş 

f demlikteki bazı fabrlkalo 
nn artıklarını denize be-

0. • 3* te

düzenlenmesi için Bursa 
Belediyesi Parklar Müdürü 
ve teknik heyeti ilçemize 
gelerek incelemelerde bu
lunmuş, değişiklik planları 
hazırlanarak parkın yeni
den düzenlenmesine baş
lanmıştır.

Sümerspor
Genç Takımı 
Türkiye Gençler 
Ligine Katılıyor

Bursa Beden Terbiye
si Bölge Müdürlüğünce 
düzenlenen Gençler karşı
laşmalarında üçüncü olan 
Gemlik Sümerspor Genç 
takımı, Türkiye Gençler 
karşılaşmalarına katılma 
hakkını elde etti.

İlçemizde sevinç ve 

coşkuyla karşılanan, apor 
severlerin uzun yıllardır 
hasret kaldıkları başarı ü- 
özetlne Sümarspor’a yar
dımlar hızlanmağa başlan
dı, öte yandan, Sümer
spor Genç takımının başa 
rısı üzerine Sunğlpek Fab 
rikası Müdüriyeti Kulübü 
maddi ve tesis yardımında 
bulunacağı, ayrıca basket 
bol, güreş ve voleybol 
branşlarında da karşılaş
malara katılmak için giri
şimlerde bulunulacağı öğ
renildi.

Avcılar Derneği 
Başkanlığına 
Koyuncu Seçildi

Gemlik Avcılar Dorne 
ğlnln yapılan yıllık olağan 
genel kurul toplantısında 
yeni yönetim kurulu üye
likleri belli oldu.

Olgun bir hava İçinde 
dernek lokalinde yapılan 
toplantıda, yeni yönetim 
Kurulu Üyeliklerine Hüse
yin Koyuncu (Bşk.), Sü
reyya Er (Yazman), Yılmaz 
Göral (Sayman), Davut 
Çayır, Fahrettin Uygun ve 
Bilal Aalan, (Üyelik) seçil 
diler.

Yeni düzenlemeye gö 
re parkın denize bakan 
kısmındaki büyük ağaçlar 
tamamen kaldırılacak. Ata 
türp kaidesi yükseltilecek 
ve mermerleri yeniden dö 
şonecektir. Atatürk anıtı
nın çevresindeki yeşillik-

Ekip 9 Kişi Kaldı

Bando Takımı Geliştirilecek
Gemlik Belediyesinin 

40 yıllık bando takımı 
genç elemanlarla geliştir! 
lecsği açıklandı.

Belediye Başkanlığın
da konu ile ilgili olarak 
yapılan açıklamada, pratik 
voya nota ile enstürüman 
kullanan gençlerin Beledi 
ye bando takımına alına
cağı, İsteklilerin Belediye 
Başkanlığına başvurması
nın gerekli olduğu belirtil 
dİ.

Bursa ilçelerinde İlk 
kez Gemlik'te 1932 yılın
da kurulan bando takımı 
büyük çabalarla bugüne 
kadar gelmiştir. Belediye 
Bando Şefi Sabahattin öz 
anadelu 30 yıldır ilçe ban 
dosuna gönülden hizmet 
ettiklerini bugünün gençle 
rlnin pop müziği yanında 
bandoya da İlgi duyacakları 
nı belirterek şöyle konuştu.

Çanakkale 
Şehitleri Kız 
Meslek Lisesinde 
Düzenlenen
Tören İle
Kutlanacak

Çanakkale Şehitleri 
günü yarın Kız Meslek Ll 
sesinde törenlerle kutlana 
cak.

Gemlik Milli Eğitim 
Müdürü ve Kız Meslek II- 
al Müdürü Yıldız Şlrotoğ- 
lu, yaptığı açıklamada Ça 
nakkalo şehitlerinin İlçe 
çapındaki kullanmasının 
okullarında hazırlanan 
proğram gereğince gerçek 
leştirllocoğlnl belirtti.

ler ise planda belirtilen bi 
çimde yeniden geliştirile
cektir. Atatürk anıtının 
çevresi projektörlerle aydın 
latılacak, parkın elektrik 
sistemi ise tamamen değiş 
tirilip yeniden döşenecek
tir.”

Biz kişisel çabala 
rımızla ilçemizde Atatürk dö 

neminde kurulan bando takımını 
bu günlere getirdik .İlk za 
manlar 17 kişi olan ekip 
bugün dekuz kişi kalmış
tır. Amacımız bizden son 
rada bu birliğin dağıtılma 
dan yaşatılmasıdır. Bu ne 
denle müziğe meraklı genç 
lerl aramıza çağırıyoruz. 
Geleceğe geleneksel ban
do takımımız bir armağan 
kalsın,"

Haydariye 
Köyünden Gelen 
Ana Boru Patladı.. 
Üç Gün 
Susuz Kaldık..

Gemlik içme suyu- 
■ağlayan Haydariye köyü 
Nacaklı kaynağındaki 
su borularında mey
dana gelen patlama ne
deniyle ilçede üç gün
dür su sıkıntısı çekilmek
tedir.

Belediye Başkanı Şa
habettin Cantay, su sıkın
tısının geçici olduğunu, 
■rızanın giderilmesine 
çalışıldığını bildirerek şöy
le konuştu:

"Haydariye den gelen 
ana boruda ki 
patlama sn ekiplerinin 
pazar ve pazartesi günkü 
çalışmaları sonucu gide
rilmiştir. İlçemizin tç gün 
susuz kalmasının nedeni 
budur. Şehir içme auyn 
şebekesinin çok eski ol
ması nedeniyle sık sık e- 
rızalar meydana gelmek 
tedir. Halkımız bu tür 
artanlara karşı tedbirli 
olmalıdır. •*

PERAKENDE SATIŞ 
FİŞİ

Basımları Seri Olarak Davam 

Ediyor 2 Günde Teslim

Körfez Basanan TK 1797
Ali Şirin rgşaji GBVİB

BELEDİYE KAR 
ORANLARINI 
BELİRTEN AFİŞ 
BASTIRDI

Belediye Başkanlığın 
ca Tüketiciyi korumak i- 
çin kâr oranlarını belli o- 
den afişler bastırarak iş
yerlerine astırmağa başla
dı.

Bir süre önce resmi 
gazetede yayınlanan kâr o 
tanlarının esas alınarak 
meslek durumlarına göre 
ayrı ayrı bastırılan ” Kâr 
Oranları” afişleri belediye 
yetkilileri tarafından bu 
hafta içinde esnaf ve sa
natkârlara dağıtılacaktır. A 
fişlerde tüketiciler uyarıl
makta ve kâr oranlarına

uymayan esnafın 1387- 
1886 notu telefonlara bil
dirilmeleri istenmektedir.

Bastırılan oAştaGo ti
carethanelerin tüketici te- 
rafından görünebilecek yer 
lere asılacağı belirtilirken 
tüketici İçin şöyle uyan
lar yapılmaktadır.

"Fahiş Fiatla Mal Al 
mayınız" ” Dürüst ticaret 
yasal kâr oranlarına uy
makla sağlanır", *' Al işve 
rişte güven kâr oranlarına 
uyumla sağlanır" " Amaç 
tüketicinin karunmeı ”, 
’Kâr hadlerine uyunuz.'*

Haftaya Bakış
Kadri Güler

GAZETECİLİK GÖREVİ

Gören gözler, duyan kulaklar ve kalem tu 
tan parmakların uzun «üre yazmadan durma
sı olası değil. Gazetecilik uğraşısı içinde i»e 
uğraşıdan da uzak durmak zordur.

Günlerdir kafamı kurcalıyan torun, gaze
telerin ve gazeteciliğin görevidir. Bizdcki etkin 
günlük basın bu görevden gittikçe uzklnşmak- 
tadır. Teknolojinin gazetecilik uğraşısını kolay 
taştırmasına karşın, asıl görevi yurt ve dünya 
olaylarını okuyucusu sağlıklı duyurmak vo dü
şünce çemberini geliştirmek olan gazeteler, bu 
görevlerinin yayında ellerindeki yayın organı
nı paravan yaparak büyük ticari ilişkilerin i- 
çine girmişlerdir.

Yayınlanan günlük dört gazete ynnbialerin 
üzerinde baskı yapmakta ve kamuoyunu ge
niş olarak etkilemektedir. Gazetelerin toplam 
yüzölçümlerinde habere ve düşünceye avnlao 
bölümler 3/1 dir. Kalan büyük bölüm ise rab 
lam ve ilanlarla doldurulmaktadır. Bu ganote 
lerin asıl görevlerinin geri plana itîlmetine ae 
den olmaktadır

Reklam yayınlamak gazetelerin «I anımı il 
bir olayıdır. Re kisinahk lue kapitalist dâanana 
vazgeçilmez araçlarından biridir. Gittikçe ar
tan gazete işletkilik giderlerisin karşılanmam 
ister istemez bu olguyu kaçıhamaz kılmakta
dır. Ancak asıl görevleri garetecıhk ataa ga
zeteleri nıizdeu dört büyükler, bu görevin ya
nında turizimsilikten tutunda, otomobil satış- 
lanaa, hatta konut yapımcılığına dek gerçek 
uğraşılan dişmiş ticari çalışmalar İçindedirler

Yasalarımızda gztetecilerin veya gazrtrie- 
rin gazetecilik dışında bir uğraşıyla iigilnamn 
rîni engelliyen yükümler yoktur. Ancak yine

D. S. 2 de



KAİMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

UCUZLUK BAŞLADI MI?
| Uygulanan ekonomik modelden yana olan yayın or- 
I gonlannda. 1981 başından bu yana özellikle «dayanıklı 
I tüketim malları» nın fiyatlarındaki gerilemeden söz edili- 
I yor ve bu durum, ucuzluğun başladığının muştusu olarak 
| sunuluyor. Geçenlerde bunlardan biri, Türkiye'de üretil - 
I mekte olan otomobillerin —hatta— maloluş değerlerinin 
| bile altında satılmakta olduğu, öteki dayanıklı tüketim 
| mallarının «taksitle satış» larına yeni kolaylıkların getiri- 
| leceği haberini veriyordu.

İnsanın usuna ister istemez şu sorup gelip takılıyor: 
I Ekonomimiz gerçekten sağlığına mı kavuşuyor, yoksa 
I toplumumuzun önemli bir kesiminin «alım gücü» mü kal

madı?..
Bir basit hesap yapalım dilerseniz. 24 Ocak Kararları'

| nın yürürlüğe konuluşundan bu yana geçen bir yıllık süre 
I içinde, enflasyon artış hızının yüzde yüzün üstüne çık - 

mış bulunduğu, devletin resmi organlarınca da kabul 
edilmekte, doğrulanmakta.. Peki bu süre içinde —hadi 
devlet baba gibi söyleyelim— «orta sınıf» ın gelirlerinde 
ne oranda bir yükselme sağlanabildi?..

îşçi kesimi için yüzde yetmiş deniliyor, ama uygula
ma nedir? Öte yandan Toplu Sözleşme’lerini bağıtlamış 
sendikalara bağlı işçiler, şimdilik vergi indiriminden de 
yararlanamıyorlar..

Öteki dar ve sabit gelirli kesimlere (memurlar, emek
liler vb.) uygulanabilen ücret artış oranı ise yüzde kırk 
dolaylannda..

E, insaf doğrusu!
Alım gücü oldum olası sınırlı olan en geniş kesimin 

ücret yükselmeleriyle, enflasyonun artış hızı arasındaki 
bu or„ansızlık apaçık orta yerde iken, saygı değer sana
yicilerimizin anlı—şanlı fabrikalarında ürettikleri malların 
alıcısı bulunur mu yani?..

İster istemez bir gerileme olacaktır..
Ekonomi bîr bütündür. Alıcı bulunamıyorsa, günün 

bîrinde satıcı da kalmaz.. Fiyatlar düşürülür başlangıçta, 
hatta maloluşlann altına düşrülür. Taksit ve reklam fur
yası, «Tann aşkına beni al!» furyası başlaftılır. Ama ban
kaların uyguladıktan faiz oranları, bu yakarışlara yönel
mesi düşünülen küçük tasarruflar için çok daha çekici
dir. Öyle ya, yatır 1000 lira şimdi, al iki yıl sonra 2000 
lira!..

Bir süre Friedman’ın, bazı ideolojik öngörülerin dür
tüsüyle,! tekelleşmeye karşı savaş açtığını ileri sürmüşlerdi 
de inanamamıştım.. Şimdilerde, basından edindiğimiz bil
gilere göre, dış dünyada da başlamış böyle bir tartış - 
ma..

Haydi hayırlısı!..
1977 yılı sonlannda tanık olduğum bir kavgayı anım

sıyorum şu sıralar: Bîr motor fabrikasının kuruluşu dola
yısıyla, kimileri «yılık üretim kapasitesi 100 binin altında» 
düşünülen bîr motor fabrikasının uluslararası standartla
ra uygun sayılmayacağı, rantabl olamıyacağı görüşünü 
savunurlarken; onların karşıtları da «millet düşmanı, va
tan haini» dîye yüklenip duruyorlardı bu görüşü savunan
lara..

Ama bugün otomotiv endüstrisinin üretim kapasite 
sinin «olağanüstü» düşmüş bulunması, kimilerinin kafa
sına «dank!» etti sanırım. «Üretim ne ölçüde pahalı olur 
sa olsun, ben satmam bakarım.» benciliğinden yola çı
kanların, ayaklan suya erdi anlaşılan. Maloluşlann gi- 

[ derek yükselmesi kara kara düşündürmeye başladı 
hazretleri.

Öyle, yabancı ülkelere yılda (500) otomobil, (1500) 
buz dolabı, (2000) çamaşır makinası satarak ayakta tu
tulmaz sanayiimiz. «İşçiler yüzünden, sendikalar yüzün
den üretimi arttıramıyoruz» diye bar bar bağıranlar; şim 
dilerde arttırdıkları (!) üretimlerine pazar bulamamanın 
şaşkınlığı içindeler. Şimdi onlar da anladılar ki, yalnızca 
iç piyasayı elde bulundurmakla bu iş yürümez.. Değir
menin suyu nereden gelecek?..

Oysa iç piyasa da alabildiğine daralmış durumda. 
Daralmamış da olsa, iç piyasa «döviz» getirmiyor. Bir 
kısır döngüdür sürüp gidiyor böylece: Dövizi «kredi dî
ye, borç diye» sağlayıp fabrikalarınızın dış girdilerini ge
tirtiyorsunuz.

Ama üretiminiz iç piyasaya yönelik..
Sonra?.,.
Sonra (UCUZLUK BAŞLADI) diye manşetler atıyo- 

| ruz ya..
Geçende İzmit Körfezi'nde Tuz Burnu kesiminin, ba

lık avcılığına yasaklanması dolayısıyla bir haber izledim. 
TV’de. Diyorlardı ki balıkçılar: «Bize balık avcılığını ya
saklayacaklarına, Körfez'i yaşanmaz duruma getiren 
fabrikaları denetim altına alsınlar.»

iyi ki Gemlikli balıkçıların böyle bir sorunu yok (I), 
değil mi? Çünkü Gemlikli balıkçılara da şöyle seslen
mek gerekecekti:

«Durun bakalım hele! Önce sanayici amcalarımız 
üretimlerini arttırsınlar, sonra bakarsınız Körfez kirliliği
ni önlemenin yolarını aramaya başlarlar. O zamana de
ğin Körfez'de balık kalırsaaa...»

Eski siyasetçilerden biri anlattı:
İtalya'nın ünlü faşist diktatörü Benito Mussolini, bir

likte halk önüne çıktıklarında. Kral Vittorlo Smanuele'e 
karşı son derece saygılı davranırmış. Birgün yine bir - 
ilkte halkı selamladıkları sırada. Kral Hazretleri mendili
ni düşürmüş. Mussolini, hemen hamle yapıp yerden al
maya yöneliyor mendili.. Ama Kral, o engin asaleti ve 
zerafetiyle durduruyor diktatörü: «Ekselans, diyor. Lüt
fen bırakınız Çünkü burnunuzu sokmadığınız bir men
dilim kaktı..»

Kıssadan hisse mi?//
ybk canım, biraz da gülelim diye aktardım.

şiir köşesi
Kemal YAR

Ölümsüz Ölümler ALIŞKANLIK
Ne geceler geçti
İçimizde fırtınalar koparken 
Gökyüzü gök mavisine hasret 
Kaos esrarengizliğinde kaybolurken,

Kovalarken birbirini soluk alışlar 
Doğup büyüyüp ölmek gibi, 
Sessizlik İçimize girerken 
Ölümsüz ölümler çoğaldı sanki.

Bir şey daha varki, 
insanlar için
Ve de yaşamak uğruna
Yalvarmak boşuna, boşuna ..

GEMLİK
Lassa Lastikleri

YETKİLİ SATICISI
İstiklâl Cad. (Tekel karşısı) no 80 

de ki yeni mağazasında sayın müşte 
filerinin hizmetine girmiştir.

Lastik sökme takma balans 
ayarı yapılır.

İsmail Kemah
K. 139

KETE
Aile Pasta Salonu

Nefis Tereyağlı Tatlı çeşitleri 
Kuru pasta ve Katlı düğün pastalarıyla 

Hizmetinize Devam Etmektedir.
NOT : Özel günlerinizde sipariş 

kabul edilir

Tel : 1584
Balıkpazarı I Nolu Cd. No. 115 Gemlik

K. 140

Haftaya Bakış
lemede yarar vardır. Kamuoyunun büyük öl
çüde etkileyen bu iletişim araçları kurnazlıkla 
her kâr getiren dala el atmışlardır. Bunda da 
geçmiş dönem siyasi organların payı büyük ol 
muştur. Piyangoyla, çekilişlerle, kuponlarla, pa 
ra toplayarak otomobil ve arsa satmakla geniş 
bir dar gelirli okuyucu kitlesinin küçük biri
kimlerini toplamak vs ticari girişimlerine flaş 
man yaratmak, faizsiz olarak bu paraları kul 
lanmak okurların özlemlerini sömürmektir.

Büyük gazetelerden birinin patronu bu tür 
kazançlarının nasıl terlenerek elde edildiğinin 
(!) günahını okurlarına anlatmanın ve kendi
lerine eleştiri getirenlere karşı küfür kavgası 
nı veriyor.

Dileğimiz gazetelerin gaseteoilikle uğraşma 
sidir. Gazetecilik onurlu bir uğraşıdır. Bu o- 
nura yakışmak gerekir.

Ne vazgeçmek mümkün
Ne de delicesine sevmek. 
Alışkanlık anlayacağın 
Sana tutkum yada bağlanmışlığım.. 
Bir sigara ve şarap gibi, 
Para tutkusu kadın kokusu gibi

Başlangıç yapabilmek
Sonrası kolay, baştan başlarcasına 
Her şeyi unutmak yada 
Geçmişi yaşamamak anlayacağın 
Ve öylesine yaşamak
Islak dudaklarda
Alışkanlıklara son diyene kadar...

Satılık Bina
Yalova yoluna yakın Rifat Minare 

Çifliğl civarında müstakil tapu v© 4 kal 
ruhsatlı 97 m2 bitmiş dükkan ve kaba 
sı yapılmış üst kat komple ehven fiatla 
satılıktır

Ödemede kolaylık yapılır.

Tel ; 21338 BURSA K. 141

SATILIK İLAÇLAMA MOTORU

Alman Malı İlaçlama Motoru Satılıktır
Mür. Şükrü Sarıcan
Pazar Cad No. 26 Gençlik Berberi

K. 142 GEMLİK

SAII1K DOKUN
PAZAR CAD. BELEDİYE EKMEK 

FIRINI KARŞISI 1 NOLU DÜKKAN 
SATILIKTIR

Mür. Seyfi ŞENTÜRK
Pazar Cad. Melek Pastanesi GEMLİK

K. 143

KARAKAŞOĞLU TİCARET
YENİ ÇEŞİTLERİYLE GEMLİK’ 

LİLERİN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR

DÜZSAN SUNTA

DEVREK »

İNEGÖL »

210 x 390-2750 TL.

180X 366-2600 ’

« < 2500 ’

YER KAROSU -ETERNİK* AĞAÇ PARKI 

BOLU OİROLİT* İZMİR DİROLİT 

ÇEŞİTLERİ

Tlf : 1417
İşbankası yanı PTT karşısı SEMLİK 

K. 144
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TÜRKİYE’DE 110 KİŞİYE
BİR MOTORLU
TAŞIT DÜŞÜYOR

Düşman, her zaman düşmandır, Düş-
manın, ne yapmacık güleç yüzü, ne de 
dostça uzanan eli, gerçek dostluğun sim
gesi olamaz. Ya nedir? Nedendir dost bili 
nen görünümü? Yüzüne neden takmıştır 
dostluk maskesini? Tüm bu soruların tek 
karşılığı — sömürmek içindir — Evet, tüm 
cici görünümler, kadife eldivenler sömür
mek, denetim altına almak için. Kısaca de
ğinilen yollarla, başarı kazanamadığında, 
suyun akışını değiştirmek de son oyunu. He 
le dünyanın, ateşlerin eşelendiği bugünkü 
ortamda, tek kozu yardımlar, sömürenlerin. 
Günümüzde, barut kokan ortamda, geri 
kalmışlığın acılarını daha da duyan ülkeler; 
sözde yardımları benimseyeceklerdir. Böy 
[ece, patron devletler kendilerini de rahat
latan yardım politikalarını, bilinçli, yöntem 
li kullanmış olacaklardır. Şunu hemen vur
gulayalım: Dost görünen devletler, yardım 
yapacaktan ülkelerin önce silah yapımına, 
kalkınmaya yönelik çalışmalarını da durdu
racaklar kî; yardımlar sağlama alınsın.

Dünyada savaş gerilimi sürdüğünce. 
kalkınmış, süper devletler mi etkilenecek. 
Neden etkilensinler? Gerilimi yaratan ken
dileri. Ellerinde bulundurdukları az geliş
miş, gelişmekte olan ülkeler kalkınma yatı
ranlarından kısarak; silâha ağırlık verecek- 
teryâ. Sonuçta, kalkınma hızlan da düşe
cektir gelişmekte olan ülkelerin. Şunu he
men vurgulayalım: Arada bir «hibe» yoluy
la yardım edildiği de oluyor ya, dost ülkele
rin. İşte, bu «hibe» nin yanında, bire milyar
lar borçlandırıyor; yardım alanları. Hangi 
varsıl, bir yoksulun kendine denk olmasını, 
yada aşmasını ister? Böyle olursa kimi sö
mürecek? Kimin kanını emecek? Toplumda
ki varsıllar da, yardım yapan ülkelerin yön
temlerini uygulamıyorlar mı? Patron, yok
sulu önce kendine bağlayacak; sonra dg 
etini —budunu kemirecek. Yoksul, vars'bn 
ağına düşen sineği olacak. Tıpkı, geri kal
mış; gelişmekte olan ülkeler gibi.

Oysa, geri kalmış, gelişmekte olan ül-

kenln tarihine bakıldığında; bir yeniden var
oluş savaşı verilmiştir. Emperyalizme boyun 
eğdiıtmlştir. Dünya da saygınlığını uzun sü
re sürdürmüştür. Düşman elindeki ülkele
rin, Türkiye örneği, Mustafa Kemali de yok
tur. Ama, o ülkeler, Mustafa Kemal Öğreti
sini iyi kavramışlar; iyi bellemişlerdir. Bir— 
bir bağımsızlıklarını kazanma savaşını ver
mişlerdir. Bugün de vermektedirler. Kalkın
ma girişimlerinde de siyasal çıkarları, önde 
tutmayı yeğlemcmektedirler. İnsanlarının, 
insanca yaşaması politikalarını önde gö
türmektedirler. Emperyalizmin tutsağı olan 
ülkeler, tutsaklık zincirlerini kırmayı bizden 
öğrenmediler mi, Atatürk döneminde say
gınlığı olan Türkiye, çıkarlar açısından say
gınlığı olan ülke olma durumuna düşürüldü.

İkinci Dünya Savaşı’nın sıcaklığını, aitı 
yıl ensesinde duyan Türkiye, acılar—zor
luklar çekmesine karşın, savaşı safdışı et
miştir. Savaşın etkilediği ekonominin kötü 
koşulları içinde, ağır - eksak kalkınmayı da 
sürdürebilmiştir. Dahası, eğitim - öğretim 
seferberliği içinde olurken büyük bir ordu
yu da besleyebiimiştir. Hepimizin bildiği, 
çok partili döneme girişin getirdiği çarpık, 
çıkarcı, dışa bağımlılığa hazır politikacıların 
olumsuz tutumları, Türkiye bugünkü dar bo
ğazlara getirmiştir. Dahası, on yıllık dönem
de hazıra konmayı, üretmemeyi yeğlerken, 
alış gücü olmayan bol paralı devlet yaşamı 
da sürdürüldü. Çocuklarımızı Amerika'dan 
gelen süttozlarıyla besledik (!) yedik içtik, 
yattık kalktık! dua ettik kefereye. İşte, bizi 
bugünkü bozuk ekonomi ortamına getiren 
nedenlerin özeti.

12 Eylül'den bu yana Türkiye, içinde 
bulunduğu açmazlardan çıkmayı amaçlar
ken, dışarıya daha çok el açmamayı da 
amaçlamak da kuşkusuz. Bugün, öteden 
beri gelen bir bozukluğun acılarını çekiyo
ruz; yekiniyoruz. Kuşku yok ki bir kalkınma 
maratonundayız. Bu maratonda, ipi ulusça 
göğüsleyeceğiz.

Türk Sanayici ve İş 
Adımlan Derneği(TÜSİAD) 
nin bir araştırmasına göre 
Türkiye'de 110 kişiye bir 
motorlu taşıt aracı düş
mektedir. Araştırmada 
ABD’ de iki Federal Al
manya ve İsveç'te üç, İn 
giltere, İtalya ve Japonya 
da dört Yugoslavya'da 61 
İran’da 69 kişiye bir mo
torlu taşıt aracı düştüğü 
bildirilmektedir.

Araştırma raporunda 
Türkiye’nin 100 kilometre 
kareye düşen karayolu u- 
zunluğu bakımından araş

tırmanın içerdiği 21 ülke 
arasında 16. şuada yorai- 
dığı kaydedilmiştir. Ülke
mizde 100 kilometrekare
ye d i şen karayolu uzunlu 
ğu yedi kilometreyken, bu 
sayı Federal Almanya'da 
417, Ingiltere'de 140, Ro 
manya’da 32, Pakistanda 
25 kilometredir.

Rapordaki veriler. Tür 
kiyo'de 1923 yılında 18 
bin 335 kilometre olan 
toplam karayolu uzunluğu 
nun 1960 yılında 56 bin 
542 kilometreya çıktığını 
bu tarihten sonra çok az

bir artış göstererek 1977 
de 59 bin 407 kilometre 
ye ulaşabildiğini göster
mektedir.

TÜSlAD’ın raporunda 
ayrıca ülkemizde ''Karay© 
lu ham .esininin'’ başlama 
sı ile köylümüzün kapalı 
köy ekonomisi’'radon *'Pa 
zar eko nem i si’ ne çıktığı 
belirtilmiş, "Böylece, köy 
kent entegrasyonu başla
mış, ülkede Paraya dayalı 
alışveriş artmış, köylünün 
politik ekonomik-sosyal o 
laylara ilgili ve katkısı ha
zırlanmıştır* denilmiştir.

KÖRFEZİN KİRLENMESİ
ÖNLENMELİDİR

şalttıklarını, yıllardanberi 
süregelen bu alışkanlığın 
bir türlü önlemediğini söy 
ledi, Hüseyin Dinç, özel
likle bir fabrikanın denizi 
asitli artık suları ile tama 
men etkilendiğini kaydede 
rek asitli suların balık yu 
murtalarını perişan ettiğini 
bildirdi. İzmit Körfezinde 
balık avlanma yasağının 
konmasına asıl nedeninin 
deniz kirliliğinin önüne ge 
çllememesinden kaynak
landığına işaret eden Dinç

özetle şöyle dedi.
''İzmit Körfezindeki 

balıkavlama yasağı böyle 
giderse kısa süre sonra 
Gemlik Körfezinde uygu
lanacak. Bnyle bir uygula 
manın başlamaması için 
yapılacak iş, deniz kirlili
ğinin tamamen önüne ge 
çilmesidir. Gemlik Körfezi 
çevredeki bazı fabrikaların 
artıkları ile son senelerde 
iyice kirlenmiştir. Bunun 
yanısıra. denizden kaçak 
olarak alınan kumlarda.

balık yumurtalarının imha 
sına sebep olmaktadır. Du 
rum İzmit ve Gemlik Kör 
fezleri’nin sorunu değildir. 
Konu tüm Türkiye'nin sa
hil şeridini ilgilendirmekte 
dir. Acil tedbirlere ihtiyaç 
vardır. Bu tedbirler kısa 
sürede alınmadığı takdirde 
Türkiye'de balık nesli ta
mamen tükenecektir."

S.S Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimizin yıllık olağan genel knrul toplantısı 30. Mart 1981 Pa 
zarteti günü saat I4oo de Gemlik şoförler Cemiyetinde aşağıdaki gündem 
gereğice yapılacak

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM

I- Açılış **ygı duruşu, Genel Kurul Divan Heyeti seçimi
2- Yönet/m kurulu çalışma raporu. Bilanço, Kâr, Zarar cetvelinin okunman 
3- Denetleme Kurulu raporunun okunması ve aklanması
4- ortaklığa kabul edilecek ve ortaklıktan çıkarılacaklar! hakkında alınması 
!• 1970 yılı kârının tevzii hakkında karar alıması
4- Bütçe ve Çalışma proğramının onaylanması

7- Dilekler ve Kapanış K 145

KÖRFEZ
BASIMEVİ

Her Türlü Düğün, Nişan
Davetiyeleri Fatura Done

Günlük Perakende Satış Fişi

irsaliye Makbuz Senet 
Fatura

Kasım işleri
Tlf : 1797
Gazhane Cad. Şirin Pasajı GEMLİK

Bayan Memur Alınacaktır

Esnaf ve küçük sanatkarlar derneğine İki bayan memur alınacaktır İstekli
lerin en geç 31. 3, 1981 gününe kadar mllraacatları İlan olunur, 

ARANILAN VASIFLAR î
/- Lise mevzunu olmak
I- Daktilo kursunu bitirmiş olmak
A Muhasebe İle İlgili Işlarl bilmek
Adroe : Osmaniye Mah. Pazar Cad. Pak İş Hanı Kat 3 Daire 7 GEMLİK

K.146

BÜYÜK KUMLA KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN

Muhtarlığımıza ait deniz kenarında bulunan gazino 5 yıl 
lığına açık artırma ile 29 Mart 1981 Pazar günü saat lA-oo de 
kiraya verilecektir.

Artırma anılan gün Muhtarlık binasında yapılacaktır.



SORUMLU MODOR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ BÖLER

gemlik
Hlnetlm Ytrl ; Şirin Ptttjı 
'■L. : İTBT - OBMLİK

KÖRFEZ Dl*gl v. Baafc* Kirfec Beıım.vl

Sayfa 4 17 Mart 1981 Salı
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GÜMEYSAH TICARET’len
Peşin Fiatına 3 Ay Taksitli Satışlar

KESEMİIİ ZORLAMABAH

Hem gaz, Mazot ve Odunla yanan 100 litrelik emaye termosifonlar 5 renkte 
Taksitli Satışına Kısa Bir Süre için Başlamıştır.
«h ©sısaiLtartaa® wwıaw>m»

Toplam Fiatı • Cinsi İlk Peşinat 3 Ay Vade

lo.25o
Emaye 100 litre Hem Gazlı . 

Hem Odunlu 3.25o TL. 25oox25oo x 25oo

4.5oo
80 Litre Galvaniz Odunlu 

Komple 1.5oo ” looo xlooo x looo

4.25o 80 Litre Boyalı Odunlu Komple 1.250 ” looo x looo x looo

6.000 60 Litre Galvaniz Gömlekli 
Odunlu Komple L5oo ” 1500 +1500 +1500

Satış şubelerimizde Her Türlü inşaat Malzemesi ve Boya Çeşitleri
En Uygun Hatlarla Satılmaktadır.

NOT : İşletme vergisi müşteriden peşin alınır.
TERMOSİFONLARIMIZ 2 YIL GARANTİLİDİR.

Satış Şubeleri :
İstiklal Cad. No. 33 (Eski PTT) Tlf : 1559
Alemdar Cad. No. 8 Atlas Sineması Yanı Tlf : 2132

Fabrika s Hisar mah. Terme Hotel Arkası Tlf : 2826 
GEMLİK
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i
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Fabrikamız Gemlik’de Minibüs Yazıhaneleri Mevkiinde İhtiyaç 

Sahiplerine Yeterli Miktarda Çimento Temin Etmek Maksadı İle Bir Satış 
Mağazası Açmış Bulunmaktadır.

Mağazamızda bir torba çimentonun perakende satış fiatı:

271."TL. DIR.
Bütün Gemliklilerin Silgilerine Sunulur.

K BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

1 
taç’ 
»i

Sayın Gemlik Halkına Müjde
Isı derecesi yüksek tasarruflu 

taşınması kolay evde yer İşgal etmeyi
SOBA ve TERMOSİFON İÇİN

ZEYAK YAKITIMIN
Satışına Başlanmıştır

Cam Ayna işleri
Resim Korniş Çeşitleri

Bolu Kontraiitl Pervaz Çıta
Devrek Sunta 19 mm.

I inci sınıf 2650 Tl.
Marley Süpürgeliği

SATIŞ YERİ
AZİM TİCARET Yeni Yeri

Tel : 1305
Münübüs Garajı İçi GEMLİK

K. 140



QemUik
ÖRFEZ
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$ı Ürünleri Kooperatifinin Kongresi Yapıldı

Balıkçılar “Trol ve 
Kumcularla Mücadele

Atatürk'ün 100. Doğum Yılı
Nedeniyle Düzenlinin
"Yeşili Sürmeyen Sözler”
Konulu Düzyazı Tnnşmosı 
Sonuçlandı

Taş Ocakları Nizamnamesinin 
Değiştirilmesiyle Olur”
6«mllk S.S. Su Ürün 

İKİ Satış ve Kredi Kcope 
fitilinin yıllık o lağ *R •• 
mİ kurul toplantısında ko 
nuşan balıkçılar, trolcüler 
jfe kumcularla mevcut yö 
MBiunlik ila savaşılmadı 
(mı, Ti» Ocakları Nizam 
MMsmin değiştirilmesi 
{■rektiğlnl söylediler, 
f Tlearet vo Sanayi Oda 

unda yapılan flanel kurala 
WRulan çalışma raporun 
4u 1880 yılında palamut 
balığına faal bağlıyan ba 
biçinın hüsrana uğradığı 
bdirtlerek,’ Hamsi balıkçı 
hamilin ylzini güldürdü" 
«amiştir. temlik Körfezin 
fc Algarna vo Trol balığı 
nın pazarIanmaması, kara 
desin paıarlanmaaına no
ta olduğa. 1980 yılında 
kooperatifi a 1 milyon 483 
bin lira bürüt kir ettiği- 
atada belirtildi raporda, 
|a görüşlere yor verildi:

"-198O yılında ortak
lanmış bankalardan kradl 
alamadılar, Bunun yanın
da kooperatifimi! kendi o 
(ortaklarıyla ve % 10 faiz 
le 1 milyon 856 bin 893 
lira kredi dağıtmıştır. Or
tak sayımız 125 e yüksel 
iniştir. Daha önce İthal ot 
iğimiz balık ağlan gelme 
fit başlamıştır.”

trolli mücadele

temlik Körfezi ve 
Marmara Denizinde trolün 

davam ettiği bildirilen yö 
netim kurulu çalışma repo 
randa ”1980 yılında Ko- 
dptratlffmlz vo Balıkçılar 
temeği trolcülere karşı 
OMaatz bir kavga vermiş 
İr» dendi.

Balıkçıların soranları
nın tartışıldığı kongrede 
8a alan Mehmet Karalar 
•dlı balıkçı, trol vo kum 
iMterfanyfo mlcedolonln 
öemanlı döneminden kalma 
Taş Oeoklan Nlzamnomo-

değiştiril moelylo aoğ 
«taoğra belirterek Şöy

le konuştu :
**- Yıllardır trolcülerle 

ve kıyılarımızdan kum ça
lan hırsızlarla uğraşırız. Ca 
nımızı da tehlikeye atar ya 
kalatırız. Ama ne olur, 500 
lira para cezasıyla hırsız
lar şerbet bırakılır ve bun
lar karşımıza gelirler bizim 
le alay ederler, tehditler 
savururlar. İlgililere sesle
niyoruz Osmanlı Devleti 
zamanından kalma Taş O

TAŞ OCAKLARI NİZAMNAMESİ
6 Haziran 1317 
(6 Haziran 1901)
Madde 30- Herkim 

arazii haliyedo ve kura ve 
kasaba ve sair umuma alt 
arazide mavedaddı sabıka 
da muharrer şeraite tevki- 
kan ruhsatname İstihsal et 
meksizln ocak küşat ve i 
mal ederse kendisinden 
beş Osmanlı lirasından 25 
lirasına kadar cezayi nak
di alındıktan başka küşat 
eylediği ocak zabit ve 28. 
maddede gösterilen şeraite 
tevkifan bil müzayede İha 

ilçemizde 1980 Yılında
455 Cifi Evlendi
58 Çift ise Boşandı...

Gazetemizin yaptığı bir araştırmada 1980 yılında 
1980 yılında 450 çiftin yaşamlarım birleştirerek ev
lendikleri. buna karşın 58 çiftin ise resmen boşan
dıkları öğrenildi.

1980 yılında blrblrlorlylo geçlnemlyen 96 çiftin 
Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak eşlerinden ay
rılmak istedikleri saplandı. Yıl boyunca yapılan du
ruşmalarda 88 dava kesinleşti ve boşanma kararları 
çıktı, ilgililer boşanan eşlerin genellikle yeni evli çift 
lor olduğunu ve boşanma nedenlerinin şiddetli geçim» 
sizlikten kaynaklandığını söylediler.

cakları Nizamnamesi ile 
rolcülök ve kum hırsızlığı 
ile mücadele edilemez. 
Gemlikli Balıkçıların isteği 
Milli Güvenlik Konseyine 
doyurulsun ve bu nizam
name değiştirilsin.’*

Su Ürünleri Bölge Mü 
dürü Ali Bertan Külahlı— 
oğlu'nun da bulunduğu 
kongrede, balıkçılar Balık 
Yasaklarının çıkarılmasında 
ki yanlışlıklardan da ya- 

le kılınır.
Madde 31- Ballmuha 

ber veya ruhsatname İşle 
ten ocaklardan r usu mu nis 
biyesini ifa etmeksizin mal 
nakledenlerden rusum nis 
biyesinin dört katı ahzolu 
nur. Ocakların imali uğ
runda hükümere İhtarı key 
fiyot etmeksizin barut ve
ya eczayi nariyetl İstimal 
edenlerden on altından 
100 altına kadar eezayın 
aktl ahzodllir ve ocaklar 
muvakkaten tatil kılınır.

kınarak trolün biraz küçü
ğü olan ALGARNA' nın 
Şarköy ve Tekirdağ yöre
sinde balık soyunu tüket
tiğini belirterek "Trolü ya 
saklıyanlar Algarna’yıda 
yasaklanandırlar.

Gemlikli balıkçılar Al- 
garnayi kendi bölgelerine 
sokmamaktalar, bunu mes 
teklerine saygıdan yapmak 
tadırlar," dediler.

SUYU BARDAKTA 
GÖRENLER

Deniz avcılığı ile ilgili 
yasakları çıkaranların böl
gesel çıkarlara göre hareket 
ettiklerinin iddia edildiği 
kongrede söz alan Gemlik 
Balıkçılar Derneği Başkanı 
Hüseyin Dinç, şöyle konuş 
tu

"• Yasaklar konurken, 
her nedense bölgesel balık
çılar çağrılmıyor. Biz iddia 
ediyoruz ki Genel Müdür
lükteki birçok teknik kişi
den Marmara Balıkçısı da 
ha bilgilidir. Deniz ısıları
nı, her balığın hangi zaman 
yumurtlayacağını ve nereye 
ynnurta bırakacağını, yu
murtaların ne zaman patlı- 
yacağmı, pullu balıkların 
hangi derinlikte, pulsuzla
rın hangi derinlikte olduğu 
nu çok iyi bilir. Balık göç 
lerini İyi izler. Balığın hav 
yarlı veya havyarsız oldu
ğunu bilir. Suyu bardakta 
görenler bir bölgenin çıka
rını korumak için Kalkan 
ve Torik balıklarını yasak 
kapsamına aldırmadı. Biz 
yasaklamaların yurt balık
çılığına yararlı olmasını ve 
bilinçli yapılmasını savunu
yoruz. Ve diyoruz ki: Tüm 
balıkçılar Nisan, Mayıs, Ha 
ziran aylarında denize çık
masınlar. Bu süreyi ağları 
nı onarmak, motorlarına 
bakmakla geçirsinler. Deniz 
de bu üş ayda bütün ba
lıklar yumurta bırakır ve 
yavrular gelişmesini sağlar. 
Bunun yanında balıkların

Devamı S. 3 do

Atatürk'ün 100. Do
ğum yılı nedeniyle bütün 
yurt çapında düzenlenen 
"Yeşili görmiyon gözler 
renk zevkinden mahrum
dur. 2 Burasını öyle bir o- 
Başlandıralım kİ kör bir in 
san bile yeşillikler arasın 
da olduğunu firkatsin' si 
tünün anlattıkları konulu 
düz yazı yarışması sonuç 
■andı.

İlköğretim Müdürü 
Mehmet Şahln’don aldığı 
mız bilgilere göre yarışma 
birincisi Fatma Karapaşa- 
oğlu (Atatürk llko. B/B) 
yarışma İkincisi Filiz Vural 
(0. Kumla İlkokulu) yarış 

ma üçfincflsü Ebru Tangül

Muratoba
Köyü 

Kooperatifi 
Mandıra 

Yapma 

Kararı Aldı
S.S. Muratoba Köyü 

Kalkınma Kooperatifi
nin yapılan genel kurul 
toplantısında süt ürünü
nün değerlendirilmesi İçin 
mandıra yapılmasına ka 
rar alındı.

Genel Kuru! Kongresin 
do konuşan ortaklar, süt
lerin ucuza kapatıldığı, e- 
meği çeken köylü olduğu 
halde aracıların para ka
zandığım vurgulayarak oo 
çilen yeni yönetim kuru
luna mandıra karmak I- 
çin proje yaptırma, yer 
■atınalma ve kredi alma 
yetkisini verdiler.

Yönetim kurulunca ha
zırlanan çalışma raporun
da ortakların yüklenme 
borçlarını ödemeleri isten
di. Yapılan seçimlerde ye
ni yönetim kurulu üyelik
lerine Mehmet Korkmaz, 
Haşan Taşkın, Halil İbra
him Samancı, Hayrettin 
öztürk, Hüseyin Törklor 
seçildiler.

(Şahit Cemal Ilka 5/B) 
Yanşmacriara yana Büyük 
Kumla köyünde düzenle
necek Ağaç Baynmunda 
ödülleri verilecektir.

Esnaf

Kefalet

Kooperatifi

Kongresi

Yapıldı

S.S. Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarları Kefalet Kaopo 
ratifinin yıllık olağan ge
nel kurul toplantısı yapıl
dı.

Yeni Düğün Salonun 
da yapılan toplantıda ge
nel kurula sunulan çalış
ma raporunda ortaklara 
1989 yılı içinde 26 milyon 
liralık kefalet kredisi kuhan 
dirildiği, 33 ortağın koo
peratiften ayrıldığı, buna 
karşılık 59 yani ortağın 
alındığı böyloce tfcn ortak 
sayısının 937 yo yükseltil 
diği boirtM.

1 odtyon 196 bin lira 
sermayesi bulunan koope
ratif 1980 yümda 98 429 
TL. kar elde etti.

Kongrede »öz alan U 
çûk Esnaf Demeti Boşta 
m Şükret Solmaz, kredBo 
rin azlığından yalandı vo 
şöyle dedi :

’Ba kredtarte şoför 
artadaplar aratatame tosap 
no bile alamazlar. Anka
ra’da yapılan toplantılarda 
büyük veoc > erde bel unan 
lann vaadi eri Antara'da 
kalmaktadır. CaBr 
Vergisi Yersem debi değişik 
ilkler esnaf vo Sonaokin 
üzmekte, tutaması istenen 
evraklar ise kırtasiyeciliği 
şoğ e İtmek tadır. 1981 yılm 
da çift verecek olan esnaf 
vergi mahkimu olmakta» 
kurtulamamış W-” dedi.
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Yılmaz AKKILIÇ MANİLER

HALEP VE ENDAZE
Yıllardır ve de özellikle son zamanlarda, anlı—şan

lı işadamlarımız TV ekranında veya gazete sayfalarında 
boy gösterdikçe: "Üretimi arttırmak zorundayız, üretimin 
arttırılmasını engelleyen başlıca öge, GREVLER'dir. işçi
lerimizi yurtsever olmaya çağırıyoruz!" diyorlardı, değil 
mi?

Oysa şimdi, yine işadamlanmızın yaptırdıkları bir 
araştırmadan, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın gerçekleş
tirdiği bir çalışmadan öğreniyoruz ki; GREVLER üretimin 
arttırılmasını engelleyen faktörler arasında, yalnızca yüz
de üçlük bir sorumluluk payını taşımakta imiş...

Nasıl iyi mi?..
“Ya sorumluluğun öteki paydaşlan kimler?" diye so

racak olursanız, şöyle sıralıyorlar:
t. İç talep yetersizliği (% 24), 2. İşletme sermayesi 

yetersizliği (% 21), 3. Yerli hammadde yetersizliği (% 17), 
4. Enerji yetersizliği (% 16), 5. Döviz yetersizliği (% 12), 
6. Diğer nedenler (% 7)....... Veee.. sıkı durunuz! 7. 
GREVLER (% 3)...

Anlı—şanlı işadamlarımız, maliyetlerin yükselmesin
de de “işçi ücretlerindeki artışlar"ı, sorumlu sayma alış- 
kanlığındadırlar. Hepiniz bilirsiniz bunu, yıllardır izledi
niz TRT’den ve basından.. Oysa işçi ücretlerinin maliyet
lerdeki payı, hiçbir zaman (% 10) un üstüne çıkmamıştır 
Türkiye’mizde..

Neden mî yazıyorum bunları?..
Anımsıyorsunuz sanırım, geçen haftaki köşeyazısı'- 

na(UCUZLUK BAŞLADI MI?) sorusuyla girmiştik. Sonra 
da dilimizin döndüğûnce ve aklımızın erdiğince, başladığı 
ileri sürülen ucuzluğun sağlıksız bir gelişme ol
duğunu, Türkiye ekonomisinin hastalığının (pazar bula
mama hastalığının) üst boyutlara vardığını, yeni yeni, so
runlarla karşılaşmamızın kaçınılmaz olduğunu anlatmaya 
çalışmıştık..

17 Mart 1981 günlü basınımızda, (OYAK—RENAULT) 
otomobil fabrikasının üretimi durdurduğunu, (TOFAŞ)ın 
ise haftada yalnızca beş gün ve günde (60) otomobil 
üretme karan aldığını okuduk..

Ardından (BAYRAKLI) boya fabrikası kapatıldı..
Ve 18 Mart 1981 günlü gazetelerden, Ford Minibüs 

ve Anadol Otomobil üreten (OTOSAN) fabrikalarında da 
üretimin durdurulduğunu öğrendik..

Peki gerekçe?..
İşçiler grevde mi yine?..
Yoo, hayır! Her yer süt liman, en küçük bir işçi kı

pırtısı bile yok. Tüm işçi kesimi, ülkenin ekonomik dar
boğazlardan kurtulabilmesi için özveriyle uğraşmakta, 
didinmekte, çabalamakta.. Yüksek Hakem Kurulu’nun, 
Yargıtay ve Sayıştay’ın kararlarına dikmiş gözlerini..

Öyleyse bu birbiri ardından fabrika kapatışların, üre
timi durduruşların gerekçesi ne?..

Gelin, BMC Firması Genel Sekreteri’nin açıklamala- 
nnı okuyalım bu konuda:

"Türkiye'de tüm otomotiv sanayiinin kapasite kulla
nımı 1976 yılında yüzde 68 iken, 1980’de yüzde 29’a düşe
rek felç olma noktasına ulaştı. 1977 yılında yüzde 62. 
1978’de yüzde 46’ya, 1979’da yüzde 42’ye düşen kapasi
te kullanımında 1980’de yüzde 30’un altına inilmesi sana
yiimizin yaşamsal sorunlarla karşı karşıya olduğunu gös
terir.. ...Kapasite kullanımı bu yıl da yüzde 30’un altına 
düşerse, Türkiye’de otomotiv sanayii diye bir sektör kal
maz.»

Otomotiv Sanayii Derneği Genel Başkanı da: "Kâr 
etmekten vazgeçtik, sanayi olarak yaşama savaşı veriyo
ruz..” diye dert yandıktan sonra bir takım öneriler sıra - 
lıyor ard arda. Özet olarak, otomotiv sanayii için selektif 
bir kredi sistemi uygulanmasını ve gider vergisinin düşü
rülmesini istiyor.

Onun bu isteklerinin yanıtını vermek, kuşkusuz faiz
lere değil, devletin sorumlu kadrolarına düşer. Ama şunu 
da söylemeden geçemiyeceğiz: Hani KIT’lerden esirgen
mesi için kıyametler koparılan "devlet sübvansiyonu" 
nun, şimdi de özel sektöre yöneltilmesi manevraları mı 
yapılıyor yoksa?..

Herşey bir yana, otomotiv endüstrisindeki ciddi bu
nalım, yalnız o endüstri dalı için değil, Türkiye için de 
"yaşamsal sorun" niteliğindedir. Çünkü otomotiv endüst
risi "ûç-beş fabrika" demek değildir. Tüm o endüstriye 
üretim yapan küçük ve orta işletmeleri ,çok geniş bir 
esnaf ve sanatkar kesimini de kapsamaktadır bu sektör. 
Eğer bu kriz önlenmezse, ki önleneceğe de benzemiyor, 
o zamanj’ekmek aralanın ağzında" deyiminin "ekmek 
aralanın mlğdesinde" deyimiyle değiştirildiğine tanık ola
biliriz.

Bırakalım birbirimizi suçlamayı.. Hele sessiz—soluk
suz "üretimin arttırılması" çabasındaki işçi kesimini suç
lamaya hiç mİ hakkımız yok! İzmit Körfezi’nin, Gemlik 
Körfez’inin balıkçıları ise kesinlikle kabahatli değiller bu 
durumdan,. Ama bir türlü sağlıklı sanayileşememiş olma
mızın sıkıntılarına, şimdilerde onların katlanmaları bekle
niyor sanki..

Özveri, özveri, özveri..
Ne için be kardeşim?..
Üretimin artırılması için..
Adama sormuşlar, "sen kaç metre atlarsın?» diye. 

"Onlkl metre!" yanıtını vermiş, "öyleyse atla da göre
limi" demişler,, "Olmaz, demiş adam. Ben Halep'te atlar
dım," Bu kez gülüp geçmişler palavracıya: "Halep orday- 
sa barda endâze/fyte meydan-ı hüner, gitmeyelim şi- 
raz'el,/

Anlı ~ şanlı sanayici ve işadamlarımıza ithaf olunur!..

Keten gömleğin yanı 
Yavrum canımın canı 
Dilden seven çok olur 
Kalbden seveni tanı

Ağustosun sıcağı 
Yaktı bahçeyi bağı 
Merak etme güzelim 
Geçmez güzelin çağı

Şu yola çoklar gider 
Aç gelir toklar gider 
Sinemi kalkan ettim 
Her gelan oklar gider

Kaşlarını çatıp bakma
Yüreğime hançer takma 
Gel beraber dolaşalım 
Canım güzel şirin Hale

Yolcu gider kamışa 
Su neylesin yanmışa 
Allah sabırlar versin 
Eşinden ayrılmışa

Bir iş bul işe çıkta 
Kalma aç ve açıkta 
Bu zamanda açık göz 
Geçinir en kaçık da

Kahve koydum kavrula 
El vurmayın durula 
Beni yarden ayıran 
Dokuz köyden kovula

Karanfil ektim taşa
Bitmedi kaldı kışa 
Merak etme nazlı yar
Yazılanlar gelir başa

Sayın Gemlik Halkına Müjde
Isı derecesi yüksek tasarruflu 

taşınması kolay evde yer işgal etmeyen
SOBA ve TERMOSİFON İÇİN

ZEYAK YAKITININ
Satışına Başlanmıştır

Cam Ayna İşleri
Resim Korniş Çeşitleri

Bolu Kontraliti Pervaz Çıta
Devrek Sunta I9 mm.

I inci sınıf 2650 Tl.
Marley Süpürgeliği

SATIŞ YERİ
AZİM TİCARET Yeni Yeri

Tel : I305
Münübüs Garajı İçi GEMLİK

K. 148

Alemdar Sanayi Ürünleri Pazarlama 
Anonim Şirketi İdare Meclisinden

Şirketimizin senelik umumi heyet toplantısının 
aşağıdaki gündeminde yazılı maddeleri görüşüp karara 
bağlamak üzeze 20.4.1981 günü saat 15,30 da şirket mer
kezi olan Gemlik, Orhangazi Caddesi, No ; 139 da top
lanması kararlaştırılmıştır.

Hissedarlarımızın mezkûr gün ve. saatte toplan
tıda hazır bulunmaları veya vekil tayin etmeleri rica o- 
lunur. İdare Meclisi

GÜNDIM
1- Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanağının im

zası hususunda divana yetki verilmesi,
2- İdare Meclisi ve murakıp raporunun okunması ve 

müzakeresi,
3- Şirketin 1980 faaliyet devresine ait blânço ve kâr 

zarar cetvelinin tetkiki ve kabulü ile İdare Meclisi aza
larının ve murakıbın ibrası

4- 1980 yılı kârının tevzii hakkında gerekli karar ittihazı 
5- Yeni İdare Meclisi se çilmesi
6- Müddeti dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi 
7- Hissedarlar tarafından teklif edilecek hususların 

müzakeresi ve kabulü.

Gemlik Belediye Başkanlığından
Belediyemiz mezbaha memuru Sa

lih Vatansevdlm Orhangazi Belediyesi
ne nakten tayin olduğundan Belediye
mizle hiçbir İlişkisi kalmamıştır.

İlan olunur.

Bağa gitti geze geze 
incik boncuk dize dize 
Kağıt kalem kalmadı 
Sana mektup yaza yaza

Reyhan ektim duvara 
Kim kazıp, kim sıvara 
Yarim küçük, ben küçük 
Bizi kimler uyara

Çarşamba yollarında 
Kelepçe kollarımda 
Allah canımı alsın 
O yarin kollarında

İndim kamış biçmeğe 
Eğildim su içmeğe 
Baktım yarim geliyor 
Kanatlandım uçmağa

GEMLİK
Lassa Lastikleri

YETKİLİ SATICISI

İstiklâl Cad. (Tekel Karşısı) no 80 
de ki yeni mağazasında sayın muşta 
Filerinin hizmetine girmiştir.

Lastik sökme takma balans 
ayarı yapılır.

İsmail Kemah
K. 139

kongreyi çağrı
Gomllk Boruran Güven Spor Kulübünün 

normal toplantısı 22 Nisan 1981 çarşamba gl 
nü akşamı II.oo do Zoytln Halindeki Kulüp 
lokalinde yapılacaktır.

Gündem
I- Açılış ve saygı duruşu
1- Divan teşekkülü
3- Faaliyet raporlarının okunman
4- Raporlar üzerinde müzakereler
5- Raporların ibrası
6- Seçimler
7- Dilekler ve kapanış

KAYIP
Gemlik Ortaokulundan 1978 yılında almış olduğum 

tasdiknamemi kaybettim Hükümsüzdür,
Murat Oktay Doğru

SOYADI DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 981/25 esas, 9ll|l 

nolu kararı ile Çöpçü soyadım ERİM olarak dozeltllmll
Mustafa ERİM K

DÜZELTME

Geçen sayımızda yayınlanan S,S. Taşıyitü 
Kooperatifinin kongre İlanının 5. maddesi (I98İ^ 
kârının tevzii hakkında karar alınması)|tkllnde dllttlü
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Her Türlü Düğün, Nişan 
Davetiyeleri Fatura Done

Günlük Perakende Satış Fişi 

irsaliye Makbuz Senet 
Fatura

Basım işleri

il AN 
Armutlu Senelik ve spor kulübü 

Başkanlığından
Gemlik Armutlu Gençlik ve Spor Kulübü derneğinin yıllık olağan ge—l 

kurul toplolantızı 11,4/1981 cumartesi günü akşamı saat 20.oo 4» gençlik lo
kalinde yapılacaktır.

Yykarıda belirtilen gündü yapılacak toplantıda ekseriyetin sağlanamama 
sı halinde İkinci Ur toplantının 19/4/1981 pazar günü yİ— gençlik lokalinde 
•««t 20.00 do yapılacaktır.

Mezkûr toplantıda kütün üyelerin hazır bulunmaları önemle rica olunur. 
Armutlu Gençlik ve Sper Kulübü Başkanlığı

Gündem
I- Açılış ve zaygı duruşu
2- Divanın oluşturulman
3 Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması
4- Denetleme Kurulu raporunun okunması
5- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının tartifilmesı
6- Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması
7- Yani yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8- Dilek ve temenniler 9- Kapanış

Alemdar Diliskelesi Liman İşletmeleri Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden

Şirketimiz senelik umumi heyet toplantısının aşağıdaki gündemde yazılı 
maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 20.4.1981 gönü saat 14 30 de şirket 
merkezi olan Gemlik, Orhangazi Caddesi No : 130 do toplanması kararlaştı 
rılmıştır.

Hissedarlarımızın mezkûr gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ve 
ya vekil tayin etmeleri rica olunur. İDARE MECLİSİ

GÜNDEM •
I- Başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanağının İmzası hususunda Divana 

yetki verilmesi
2- İdare meclisi ve Murakıp raporunun okunması ve müzakeresi
3- Şirketin 1980 hesap dönemine alt bilânço ve kdr-zorar cetvelinin tetkiki 

ve kabulü ile idare Meclisi azalarının ve murakıbın ibresi
4- 1980 yılı kârının tevzii hakkında gerekil karar İttihazı
S- Yeni İdare meclisi seçilmesi
6- Müddeti dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi
7- Hissedarlar tarafından teklif edilecek hususların müzakeresi ve kabulü.

SINIRLI SORUMLU BAĞKUR SİGORTALILARI GEMLİK
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz ortaklarının yıllık Genel Kurul toplantısı 12 Nisan 1981 
pazar günü saat 14 oo do Gemlik Akmantar Patajı kat 3 No. 220 de yapıla 
rak aşağıdaki gündüm görüşülecektir.

Ortaklarımızın aynı gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları rica olu
•ur- YÖNETİM KURULU

Gündüm t

I- Açılış ve yoklama
2- Kongre divanı zoçlml,
3- Saygı duruşu,
4- Vefat eden bir ortağımızı anma
S> Yönetim Kurulu 1980 yılı faaliyet raporu

Denetçiler raporu okunman
ö- Raporlar üzerinde görüşme
7- Raporların oya konulmazı, yönetim Kurulu ve

Denetçilerin İbrazı
9- Artanın hail hazır durumu ve inşaat yapımı hakkında 

genel görüşme
0- 1981 yılı çalışma programının görüşülmezi

10- Dilekler ve temenniler
II* Kapanış K 165

Alemdar Enternasyonal Ticaret ve Yağ Sanayi 
Anonim Şirketi İdare Meclisinden 

t

Şirketimiz senelik umumi heyet toplantısının aşağıdaki gündemde yazılı 
maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 20.4.1981 günü saat 15.00 de şirket 
merkezi olan Gemlik, Orhangazi Caddesi No. 139 da toplanması kararlaştırıl
mıştır.

Hissebarlarımızın mezkûr gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları 
veya vekil tayin etmeleri rica olunur.

İdare Meclisi

GÜNDEM:
1- Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanağının imzası hususunda Divana 
yetki verilmesi,
2- İdare Meclisi ve Murakıp Raporunun okunması ve müzakeresi.
3- Şirketin 1980 yılı hesap dönemine ait bilanço ve kir—zarar cedvelinin tet 
kiki ve kabulü ile İdare meclisi asalarının ve murakıbın ibrası, 
4- 1980 yılı kârının tevzii hakkında gerekli karar ittihazı,
5- Yeni İdare Meclisi seçilmesi,
6- Müddeti dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi,
7- Hissedarlar tarafından teklif edilecek hususların müzakeresi ve kabulü.

S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Kongresi Yapıldı
cm.le yakalanması nasıl sağ 
lanır. Düşünün bir voli çe 
vitiyorsunua. On binlerse 

BÜYÜK KUMLA KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN

Muhtarlığımıza alt danlz kenarında bulunan gazino 5 yıl
lığına açık artırma İle 29 Mart 1981 Pazar günü saat 14 oo de 
kiraya verilecektir

Artırma anılan gün Muhtarlık binasında yapılacaktır.

ACİLE SATILIK TELİFON MÜR. : 1797 
KÖRFEZ BASIMEVİ

balık ve bunun içinden cm. 
ile hamsi ayırın. Bu olmaz. 
Zaten bazı balıklar ağ içi
ne alınınca yaşamını biti
rirler. Bu balıklan denizde 
bırakmak milli serveti so
kağa atmaktır. Yaaalar ve 
yaaaklamaiar yapılırken ba
lıkçılardan bölgesel temsil
cilerin görüşlerinin alınma
sını istiyoruz. Bu konunun 
ilgililere iletilmesini diliyo-

ruz.”
KÖRFEZ ÖLÜ DENİZ Cİ
LACA K

Koop. 2. Başkanı Sü
reyya Güney iee yaptığı ko 
nuşmada Su Ürünleri Bölge 
Müdürlüğünün gereği gibi 
balıkçının yanında olamadı
ğı, Gemlik Körfezinin ya
kında İzmit Körfezi gibi 
bir ölü deniz olacağını be
lirterek ;

*’• Daha önceleri Boru 
san kıyıları tekir voli yata 
ğtydı. Ancak fabrikanın fi

retime geçtiğinden ve galva 
nizli anlan denize bırakma
zından sonra ba bölgede te 
kir batığı kalmadı. Sanayi 
kuruluşlarının körfezimizi 
yok etmesiue izin verilme
melidir. Ben geçen hafta 
İzmit'te avlaaırkea yasak
lama nedeniyle Gemlik» 
döamek tornada kaldım, 
öalem allamazsa vakıada 
yeni bir İzmit Körfezi do- 
ğaaaktır.*



HÜSEYİN — KABRİ GÜLER

SORUMLU MÜDÜR
KADRİ CÜLER gemUik

KÖRFEZ
Mert 1B81 SahSayfa 4

GÜNEYSAN TÎCARET’len
Peşin Fiatma 3 Ay Taksitli Satışlar

KESEMİZİ ZORLAMADAN

Hem gaz, Mazot ve Odunla yanan 100 litrelik emaye termosifonlar 5 renkte 
Taksitli Satışına Kısa Bir SOre için Başlamıştır.

Toplam Fiatı Cinsi İlk Peşinat 3 Ay Vade

lo.25o
Emaye 100 litre Hem Gaılı 

Hem Odunlu 3.2 5o TL. 25oox25oox25oo

4.5oo
80 Litre Galvaniz Odunlu 

Komple 1.5oo ” looo x looo x looo

4.25o 80 Litre Boyelı Odunlu Komplo 1.250 ” looo x looo xlOOO

6.000
60 Litre telveniz Gömlekti 

Odunlu Komplo 1.5oo ” 1500 +1500 + 1500

Satış Şubelerimizde Her Türlü inşaat Malzemesi ve Boya (eşitleri 
En Uygun Hatlarla Satılmaktadır.

NOT : İşletme vergisi müşteriden peşin alınır.
TERMOSİFONLARIMIZ 2 YIL GARANTİLİDİR.

Satış Şubeleri :
İstiklal Cad. No. 33 (Eski PTT) Tlf : 1659
Alemdsr Cad. No. 8 Atlas Sineması Yanı Tlf : 2132

Fabrika : Hisar mah. Terme Hotel Arkası Tlf : 2826 
GEMLİK

K 1478»
HE B8 BBHHHEi BHBEBEDE HİS B8 HESS BE

I NllCIUI |
| BALIKESİR YEM SANAYİİ i
S GEMLİK BAYİİ !
K Beti yemi - ilil - kutu - dona n tavuk yem cışlllırl g
SUN - YEM - ZAHİRE m

NALCI K
H Garaj Arkası Tal - 2068 • 1718 GEMLİK “

BHBBBHHBBHBBBHHBEHBBUHIBSHEBHBH

KARAKA$OĞLU TİCARET
YENİ ÇEŞİTLERİYLE GEMLİK’ 

LİLERİN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR

DÜZSAN SUNTA

DEVREK »
İNEGÖL »

210 x390-2750 TL 

180X366-2600 ’

< « 2500 ’

YER KAROSU - ETERNİK * AĞAÇ FARKI 
BOLU BİROLİT-İZMİR DİROLİT

ÇEŞİTLERİ

Tlf : 1417
Işbankaeı yanı PTT karşısı aEMLİK 

K. 144
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ÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

TIL t 8 BAYI : «4T 500 KURUÇ 81 MART 1981 8AJLI

PERAKENDE SATIJ 

fW
Basımları Seri Olarak Davam 

Ediyor 2 Günde Teslim

Körfez Basımevi Tff 1797 
Ali Şirin Pajeji GEKUK

Büyük Kumlu Köyü Ağaç 
1250 Çam Fidanı Dikildi

Köy Koruluğuna ”100. Yıl
Bayramında 15 Bin Sigortalıya Bir Doktor Bakıyor 

SSK. Dispanserinde 
Hastalara Muayene Sırası 
iki Dünde Geliyor

Atatürk Koruluğu” Adı Verildi
Gemlik Büyük Kumla Kö

yünde oluşturulan koruluğa 
“100. Yıl Atatürk Koruluğu” 
(HÜ verildi ve bîr günde 1250 
cağ fidanı dikildi.

Büyük Kumla Köyünde ya 
pılan Ağaç Bayramında ko
nuşan Gemlik Kaymakamı E 
Hüseyin Köseoğlu, Atatürk’- 
in ağaç sevgisini anlattı ve 
Köylülerin koruluğu koruya- 
caktannr inandığını belirte - 
rek şunlan söyledi.
•<“— Büyük Kumla Köylüle 
n ilçemizde ömek bir davra 
msta bulunarak köy korulu
ğunun adını Ulu önderimizin 
doğumunun 100. Yıldönümü 
Bedeniyle değiştirmişlerdir. 
Bu davranışları öbür köyle - 
re de ömek olsun."

22.000 FİDAN DİKİLECEK

Bursa Orman Bölge Baş
müdürü Ahmet Somay, Gem
lik Askeri Veteriner Araştır
ma Enstitüsü ve Eğt Mer- 
<ez: Komutan vekili Kıdemli 
Alt. Metin Bulucu, köylü va 
tnndaşlar. öğrenciler ve da
vetlilerin bulunduğu Ağaç 
Bayramında oluşturulan "100. 
Yıl Atatürk Koruluğu" hak - 
landa bilgi veren Gemlik Or
man Bölge Şefi Sami Öz
kan, şunlan söyledi:

"— 10 hektarlık bir ala - 
m kapsayacak olan bu ko
ruluğa plan dahilinde 22.000 
bin çam fidanı dikilecektir. 
Öte yandan 1991 yılına ka
dar bölgemizde 10 bin hek
tarlık saha ağaçlandınlacak 
ve 20 milyon fidan dikilecek 
ör."

, T. Emlâk Kredi Bankasının
Kendi Binasının Temeli Atıldı

Türkiye Emlâk Kredi Bankası Gemlik Şubesinin İstik 
Bl caddesinde yapılacak olan kendi binasının temeli tö 
renle atıldı.

Davettiler huzurunda yapılan temel atma töreninde 
ilk konuşmayı yapan banka Müdürü Saim Başar, bir dev
let Bankası olan Emlâk Kredi kendi binasına kavuşma - 
andan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: 

"240 metrekarelik bir alana kurulan bankamız 15 ay
da tamamlanacak ve altı katlı olarak yapılacaktır. Alt katı 
banka servis», öbür katlarda ise lojmanlar ve kiralık ka
sa dairesi bulunacaktır. Modern bir bankaya kavuşarak

• Gemliklilere daha iyi hizmet vereceğiz."

Daha sonra söz alan İçe Kaymakamı E. Hüseyin Kö- 
. seağlu, Gemlik'în sosyal ve ekonomik yapısında son yıl 

orda görülen hareketliliğe değindi ve "Emlâk Kredi Ban- 
kasmın da bu hareketlilikte önemli bir yeri vardır. Bu yapı 

İl bittikten sonra vereceği hizmetin daha büyük olacağına 
rnanıyarum," dedi.

11 Kesilen kurbandan sonra Bankanın ilk temel harcını 
i Başbakanlık Denetleme kurulu üyesi Abdullah Büyük - 

1! öğüt ott».

KÖY MUHTARI
Büyük Kumla Köyü Muh

tarı Ali Sevinç de yaptığı ko 
nuşmada; Ağaç Bayramının 
köylerinde kutlandığı için 
mutluluk duygularını ve Ata
türk koruluğunu canları gi
bi koruyacaklarını söyledi.

Konuşmalardan sonra A - 
ğaç ile ilgili --şiirler okundu 
ve "Yeşili görmiyen gözler" 
konulu düz yazı yarışmasın 
da derece alanlara ödülleri 
dağıtıldı.

Programın ikinci bölümün 
de, köyün üst kısmında oluş 
turalan “100. Yıl Atatürk" ko 
ruluğuna çıkılarak daha ön
ceden açılmış ocaklara 1250 
çam fidanı dikildi.

"Yeşili Dürmeyen Döller 
Kompozisyon Yarışmasında 
Alanların Ödülleri Dağılıldı

Atatürk’ün 100. doğum yı 
lı nedeniyle düzenlenen "Ye 
şili görmeyen gözler" konu 
lu kompozisyon yarışmasın 
da derece alan öğrencilere 
ödülleri Büyük Kumla Köyün 
de yapılan ağaç Bayramın
da törenle verildi.

Yurt çapında il ve ilçeler
de ilk, orta ve lise öğrenci
leri arasında düzenlenen 
kompozisyon yarışmasında 
Atatürk'ün "Yeşili görmeyen

Büyük Kumla ağaç Bayramında I00. Yıl Atatürk Korulu 
ğuna İlk fidanı İlçe Kaymakamı E. Hüseyin Köseoğlu dikti.

gözler renk zevkinden mah 
rumdur. Burasını öyle bir 
ağaçlandıralım ki; kör bir İn 
san bile yeşillikler arasında 
olduğunu bilsin" sözü konu 
olarak verilmiş ve değerlen 
dirme komitesi yarışmaya ka 
tılan yapıtlar arasından ilk 
okullarda 1.Fatma Karapaşa 
oğlu (Atatürk İlkok.) 2. Filiz 
Vural (Büyük Kumla Ikok') 
3. Ebru Tangül (Şehit Ce - 
mal ilkok.) Ortaokullar ara -
sında : 1. Mehmet Aytaş
(Ortaokul.) 2. Hatice Kınık 
(Ortaok.) 3. Yüksel Erim (İ- 
mam Hatip) Lise ve Dengi 
okullarda: 1. Mehmet Gü
müş (İmam Hatip) 2. Aslı 
Çağıl (Lise) 3. Yusuf Taş

Fotoğrafta ödül alanlar görülüyorlar.

Konulu
Derece

(İmam Hatip) değer görül - 
dü.

Büyük Kumla Köyünde, 
yarışmada derece alan öğ - 
rencilere ödülleri dağıtma tö 
reninde konuşan İlçe Kay - 
makamı E. Hüseyin Köseoğ
lu, şunlan söyledi :

"— Atatürk'ün ağaç sev - 
gîsini ve ağaça verdiği de
ğeri en anlamlı bir şekilde 
belirten sözünü en güzel söz 
lerle anlatmanız bizleri kıvan
ca boğdu. Büyük Ata'nın do
ğumunun 100. yılında aldığı 
nız bu ödülleri yaşamınız 
boyunca saklayınız." «

İlçe aymakamının konuş - 
masından sonra ödüller da-j 
ğıtıldı. /j

Onbeş bin sigortalının bu
lunduğu SSK. Gemlik Dis
panserinde tek doktor olma 
sı nedeniyle hastalananlara 
iki günde bir sıra geliyor.

Çevrenin en büyük sayı
da sigortalı hastayı muaye
ne ve tedavi etmekle görevli 
Gemlik SSK Dispanserine 
bir yıl içinde dört doktor 
atanmış, ancak doktorların, 
ihtisasa gitmeleri ve istifa 
etmeleri nedeniyle bugün bin 
lerce hastaya bir tek dok
tor bakıyor.
HER HASTAYA 8 DAKİKA

Gemlik SSK Baş Tabibi 
Dr. Osman İşler, tek doktor 
olması nedeniyle günde hiç 
ara vermeden hasta muaye
ne ettiğini belirterek şunları 
söyledi:

"— Dispanserimiz yeni hiz 
met binasında çalışmağa 
başladığında dört tabib ar
kadaş bulunmaktaydı. Bun
lardan biri ihtisas için İs
tanbul Tıp Fakültesine, biri 
Bursa SSK Hastahanesine 
son olarak geçen hafta Dr. 
Vedat Ökter’in istifa ederek 
Dispanserimizden ayrılması 

üzerine tek başıma kaldım. 
Günde ortalama 140 hasta 
muayene olmak için Dispan
serimize baş vurmaktadır. 
Oysa ancak 60 - 70, bazan 
da 80 hastayı muayene ede 
biliyorum. Bir hastaya or
talama 8 dakika düşmekte 
dir ki bu bir doktor için 
oldukça yüksek sayılır. Eli
mizden geldikçe hastalarımı 
za yararlı olmağa çalışmak 
tayım."
HASTALAR DERTLİ

SSK Gemlik Dispanserinde 
konuştuğumuz hastalar, Dis
panserdeki doktorların sık 

sık görevlerinden ayrılması 
ile günlerce sıra beklemek 
zorunda kaldıklarını belirte
rek şunları söylediler :

168. Dönem Yedek Subayların

Diploma Töreni

Bugün Yapılacak

Gemlik Askeri Veteriner 
Eğitim Merkezinde, üç aylık 
eğitimlerini bitiren 168. dö
nem yedeksubaylara diplo- 
malan törenle verilecektir.

Gemlik Askeri Veteriner 
Araştırma Enstitüsü ve Eği
tim Merkezi Komutanı Tuğ
general Orhan Öncül tara - 
fından davetlilere yapılan 
çağada belirtilen programa 
göre şeref kıtası komutana 
tanıtılacak, Atatürk büstüne

"— Dispanserde tek dok-' 
tir bulunmasından iki gün ön 
ceden sıra alıyor ve muaye 
ne olmağa çalışıyoruz. Has
ta olanın hastalığı bu süre
de geçiyor veya daha da ar 
tıyor. SSK Gemlik Dispanse
rine acil doktor atomalidir. 
Her yıl bu gibi durumların 
olması da önlenmelidir. Dis
panser koridorlarında bek - 
lemekten bıktık."

Geçen yıl hizmete açılan 
SSK Gemlik Dispanseri yem 
binasına taşınmıştı. Dispan
ser, kadro verildiği takdirde 
hastahane olarak da görev 
yapabilecek 100 yataklıdır.

S.S.K.

Dispanserinde

Kullanılmış

ilaç Toplanıyor

Büyük ilaç israfının oldu - 
ğu ülkemizde, yanlış ilaç kul 
(anılmasından milyonlarca 
liralık Haçın işe yaramadığı, 
bu nedenle ilçemizde de ilaç 
toplama kampanyasının açıl 
dığı bildirildi.

Gemlik SSK Dispanseri Ec 
zacılarından Cengiz Akdeniz 
den aldığımız bilgilere göre. 
Sigorta Eczanelerine her tür 
lü kullanılmış ilaç artıkla - 
rının alındığıve değerlendiril 
me yoluna gidildiği belirtildi. 
Sigortalıların evlerinde kul - 
lanmadıklan ilaçlan Dispan
ser Eczanesine vermeleri is
tendi.

çelenk konacak ve saygı du 
ruşunda bulunulacaktır. Da
ha sonra İstiklâl Marşı söy
lenecek, Enstitü ve Eğt 
Merkezi Kom. Tuğgeneral 
Orhan Öncül'ün konuşmasın I 
dan sonra mezun asteğmen ' 
ler adına bir konuşma yapı- I 
lacaktır. Şeref kütüğüne bir I 
lik sembolü çakılmasından I 
sonra ise; telgraflar okuna- ; 
cak, geçit töreni ve konukla 
nn ağırlanmasıyla bitecektir.



KÖŞEMDEN

Yılmaz AKKILIÇATATÜRK BURSA’DA..
Bu haftaki yazımın başlığı, Atatürk’ün 100. doğum 

yılı dolayısıyla Bursa'da yayınlanmaya başlayan ve ilk 
sayısı satışa çıkarılmış bulunan bir «aylık gazete» nln 
adı. Sunuş yazısında şöyle denilmiş: i'Zoru kolay, kolayı 
anlaşılır kılmak İçin kalıcı, doyurucu, geçerli ve hakiki 
bilgileri aktarmayı yeğledik. Bu yolda, daha sonraki ne
sillere, başvurabilecekleri bir tarihi belge, bir armağan, 
bir arşiv hazırlamayı gaye edindik."

Doğrusu güzel bir amaç ve kutlanması gereken bir 
çalışma.. Üstelik ayrıca, üç ayda bir çıkarılacak bir 
"dergi" den de söz ediliyor..

Ama hemen belirtelim ki bu yayın, Atatürk'ün seçkin 
kişiliğiyle uyumlu ve nesnel olmaktan çok uzak.. Yazar
lar, Atatürk'ü sanki bir "anı malzemesi" olarak algıla 

mışlar. Kendi yaşamlarının bir bölümünde Atatürk'le kar
şılaşmış olmanın mutluluğu içinde, bir takım kişisel de
ğerlendirmelerini yansıtmışlar gazetenin sayfalarına. O' - 
nun konuşmalarına bile, tam anlamıyla bağlı kalmayı zo
runluluk saymamışlar.

Oysa Atatürk bir "evrensel önder" dir. O'nu bir ta - 
kim insanların kişisel eğilimleri doğrultusundaki yorum- 
ianyla, “daha sonraki nesillere, başvurabilecekleri bir ta
rihi belge, bir armağan" hele “bir arşiv" hazırlayabilme- 
nin olanağı yoktur.

Gazetenin 3. sayfasında "Atatürk Bursa Türk Oca - 
ğında" başlıklı bir yazıda, O'nun İslam Dini ile ilgili gö
rüşleri yansıtılıyor. Oysa, öyle “tahmin ediyorum ki 1930'- 
dan önceydi.." falan demeğe de hiç gerek yok. Açtınız 
mı Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün (ATATÜRK’ÜN SÖY
LEV VE DEMEÇLERİ) adlı derlemesinin 2. cildini, Türk 
Ocağı’na değgin konuşmasının tam metnini 218. ve 219. 
sayfalarında bulursunuz. Kaldı ki hiç kuşkuya gerek kal
madan konuşmanın 28 Eylül 1925’te ve üzücü bir "irtica 
olayı" dolayısıyla yapılmış bulunduğunu da öğrenmiş 
olursunuz.

Yine gazetenin 1. sayfasında bir değerli emekli öğ
retmenimiz —benim de öğretmenimdir—, Atatürk'ün Bur- 
sa’ya ilk gelişiyle ilgili antlarını ve konuşmasını anlatmış. 
Saygı değer hocamdan özür diliyerek, konuşmanın bazı 
bölümlerini unutmuş olabileceğini belirtmek isterim. Hem 
de bîr bakıma en önemli bölümlerini.. Bu konuşmanın 
tam metni de, yukarıda adını verdiğimiz derlemenin 41. 
sayfasında yer alıyor, üstelik tarih 17 Ekim 1922...

Önceden de değindik, Atatürk bir "evrensel önder" 
dir. O'nu, kişilerin zaman içinde unutulmuş veya eksik 
kalmış anılarına dayanarak yorumlamaya ve gelecek ku
şaklara anlatmaya kalkışmak, bana kalırsa, ciddiyetten 
uzak bir davranış olur, yanlış olur... Atatürk'ü ve Ata
türkçülüğü bilimsel anlamıyla yorumlamaya, algılamaya 
çalışmak önemlidir. Böyle bir çaba, kuşkusuz yanlışlık
lan da birlikte getirebilir, kaçınılmazdır bu.. Ama yanlış
lıkların başkalannın uyarılarıyla düzeltilebilmesi olanak
lıdır hiç değilse. Öte yandan (ATATÜRK BURSA'DA) adlı 
yayın organının ve özellikle yakında çıkacağını umduğu- 
muz"ayhk dergi" nin, Atatürk'ün dünya görüşünden so
yutlanarak, salt Bursa'yla ilgili anıların derlemesi duru
muna dönüştürülmesi de sakıncalıdır.

Bir yurtdaş olarak dikkatini çekmek isterim "yayın 
komitesi" nin.. Ve o arada, hiç değilse aslına tam sadık 
kalınması için, Atatürk’ün Bursa'da yapmış olduğu ko
nuşmaların bir listesini de sunmak isterim. Bu konuşma
lar, günümüz diliyle yayınlamak bile yeter ölçüde yarar 
Bağlıyacaktır sanırım.
1. BURSA BELEDİYE HEYETİNE, .17 Ekim 1922.. Söylev 
ve Demeçler, C. 2, S. 41
2. ÖĞRETMENLERE, 27 Ekim 1922.. Söylev ve Demeçler, 
C. 2, S. 42—46
3. BURSA’DA ŞARK SİNEMASINDA HALKLA KONUŞMA, 
22 Ocak 1923, Söylev ve Demeçler, C. 2 S. 65—70
4. BURSA’LILARLA KONUŞMA, 11 Eylül 1924, Söylev ve 
Demeçler, C. 2, S. 183—187
5. BURSA’DA BİR KONUŞMA, 28 Eylül 1925, Söylev ve 
Demeçler, C. 2, S. 218—219
6. BURSA'DA İKİNCİ BİR KONUŞMA, 1 Ekim 1925, Söy
lev ve Demeçler, C. 2, S. 220
7. BURSA'DA ÜÇÜNCÜ BİR KONUŞMA, 3 Ekim 1925, 
Söylev ve Demeçler, C. 2, S. 220—221
8. BURSA'DA BİR KONUŞMA, 11 Mart 1938, Söylev ve 
Demeçler, C. 2, S. 285—286

Elbette ki, yalnızca yukarıda listesi sunulan konuş
malarla da yetinilmemelidir. Atatürk ve Bursa ilişkilerini, 
daha Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın ilk dönemlerinde, O'
nun, Kolordu Komutanı Bekir Sami Bey’in yaveri Yüz
başı Selahattin'le yaptığı "telgraf görüşmesi" nden baş
layarak, sistematik bir biçimde vermek zorunluluğu da 
vardır. Çünkü Bursa, Ulusal Bağımsızlık Savaşı'mızda 
kendine özgü yeri olan bir ilimizdir. Onun içindir ki Ata
türk, Bursa'nın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla verdiği 
söylevini şöyle bitirmektedir:

Burta'hlar; siz Cumhuriyetin ayrılmaz gereği o- 
fan uygarlık ve İlerleme yolunda yüksek eserler yarala- 
cakamız. Bu suretle Türk Cumhurlyetl'nl her gün daha 
çok takviye eden ve sağlamlaştıran öğelerin her zaman 
Heri saflarında bulunacaksınız. Bundan asla şüphe etmi
yorum. / Arkadaşlar; devrlmlmlz Türkiye'nin yüzyıllar İçin 
mutluluğunun güvencesidir. Bize düşen onu İdrak ve tak
dir ederek çalışmaktır,"

KÜTÜPHANE HAFTASI
Değerli Okurlar ;
Kültür .e büyük önem veren Ulu 

Önderimiz ATATÜRK’ÜN Doğumunun 
109. ncü yılında, «izlere Kültür Merkez» 
İtrimiz Kütüphanelerin ve kitap'ın önemi 
ile Kütüphanelerimizin tarihçesinden 
söz etmek istiyorum

Çağımızın en etkin Kültür kuruluş
ları kütüphanelerimizdir. Bu kuruluşlar 
toplumumuzun da ençok gereksinme duy
duğu yerlerdir. Kütüphanelerimiz o yöre 
insanının 7’sinden 70'ine hizmet verir 
ve bu hizmet için de geniş kitap kolek
siyonlarına sahiptir.

Kütüphaneler uygarlık neticesi orta
ya çıkmışlardır Yazının bulunuşu, mal- 
zemeleıin çoğalması, bunların bir yerde 
top'anmasına gereksinme göstermiştir. Bu 
gereksinme nedenidir ki kütüphaneler 
oluşmuştur.

Yurt ve kültür kalkınmasında kütüp
hane ve kitap’ın önemi bir çok yörede 
zamanında benimsenmiş, kitap’ın okun
ması ve bu kitapların özündeki fikirlerin

Sayın Gemlik Halkına Müjde
Isı derecesi yüksek tasarruflu 

taşınması kolay evde yer İşgal etmeyen
SOBA ve TERMOSİFON İÇİN

ZEYAK YAKITININ
Satışına Başlanmıştır

Cam Ayna İşleri
Resim Korniş Çeşitleri

Bolu Kontraliti Pervaz Çıta
Devrek Sunta 19 mm.

I inci sınıf 2650 Tl.
Marley Süpürgeliği

SATIŞ YERİ
AZİM TİCARET Yeni Yeri

Tel : ,1305
Münübüs Garajı İçi GEMLİK

K. 166

SMIIK DÜHİN
PAZAR CAD. BELEDİYE EKMEK 

FIRINI KARŞISI 1 NOLU DÜKKAN 

SATILIKTIR

Mür. Seyfi ŞENTÜRK 
Pazar'Cad. Melek Pastanesi GEMLİK

K. 167

KARAKAŞOĞLU TİCARET
YENİ ÇEŞİTLERİYLE GEMLİK’

LİLERİN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR

DÜZSAN SUNTA 210x390-2750 TL.

DEVREK » 180X366-2600 ’

İNEGÖL » « « 2500 ’

YER KAROSU-ETERNİK AĞAÇ PARKE

BOLU DİROLİT-İZMİR DİROLİT 

ÇEŞİTLERİ

lif : 1417
Işbankası yanı PTT karşısı GEMLİK

K. 168 

insanlara aktarılması kısa bir zaman 
içinde gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde kütüphane ve kitap’ın 
yeri çok eski zamanlara dayanmaktadır. 
Ancak meslek olarak Kütüphanecilik ye
ni yeni oluşmaktadır. Üniversitelerimize 
Kütüphanecilik ile ilgili ayrı bir kürsü 
konulmuştur. Bugün dahi aydın kesim, 
Kütüphanelerimizi öğrencilerimizin ders 
çalıştıkları yerler olarak görmektedir.

Oysa; Kütüphanelerimizde bulunan 
bilgilerin tümü, tüm insanlığın en önemli 
fikirlerini ortaya sermekte, açıklanan 
tüm teorilerin en yararlı bir biçimde in
sanlığa aktarılması sağlanmaktadır.

Değerli okurlar; Bu hafta sizlere 
Kütüphanecilik Haftası nedeniyle Kitap 
ve Kütüphane'nin öneminden bahsetme
ğe çalıştım. Gelecek haftaki yazımda 
Kütüphanelerimizin tarihçesi ve gelişme
sine değineceğim.

A. Mete Erdemer 
Halk Kütüphanesi Memuru

GEMLİK 
Lassa Lastikleri 

YETKİLİ SATICISI

İstiklâl Cad. (Tekel karşısı) no 80 
de ki yeni mağazasında sayın müşte 
rilerinin hizmetine girmiştir.

Lastik sökme takma balans 
ayarı yapılır.

İsmail Kemah
K. 169

BAYANLAR MÜJDE
SEVGİN KOZMETİK

— Bayan iç giyim; gecelik, sabahlık
— Bujuteri çeşitleri
— Helena Rubinstein mamulleri ve 

uzmanları ile,
Pek yakında hizmetinizdedir.
Demirsubaşı Mah. Şehit Cemâl Sok. (Semerciler
Yokufu ) GEMLİK

K. 170

Sayın müşterilerimize

2 Nisan 1981 Perşembe gününden 

itibaren yeni İşyerimizde faaliyeti

mize devam edeceğimizi duyururuz

İSMET ÜNAY 
ÇAĞLAR OTO ELEKTRİK VE

OTO YEDEK PARÇA TİCARETİ

Tel : 2874
istiklâl Caddesi No. 109 GEMLİK

K. 171

SOYADI DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 1981/94 Esti 

1981 / 148 nolu kararlarıyla Bostan olan soyadının 
BOSTANCI olarak diizetllmlşllr.

Pembe - Zafer - Osman BOSTANCI

K. 172
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45 milyonluk Türk Ulusunun on milyo
nu aşan bölümünün, okuma - yazma öğre- 

. ötmemiş olması düşündürücü değil mi? 
Çunku. okuma - yazma öğrenimi görme
miş kişinin, yurdundan, dünyadan haber
siz alması; tutucuların ellerinde oyuncak 
yapılması düşünülemez. Ne yapciım ki, bu 
gerçeği yaşıyoruz. Çoğunca yaşanan bu 
gerçeğe “alın yazısı” diyoruz. Bunu diyoruz 
da, azımsanmayacak çoğunluğun neden 
öğrenim yapamadığı, geçmiyor usumuz
dan. Tutucu - siyasal etkinlikleri olanların 
da istedikleri, okuyan - yazan oranının dü
şük olması değil mi? Genç Türkiye'nin, ilk 
Cumhurbaşkanı neden başlatmıştı okuma 
• yosma seferberliğini?,-

Genç Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, Ga
zi Mustafa Kemal; yüzyıllar boyu, bilgisiz 
teaktınlmış insanımızı, kısa zamanda oku- 
ytn yazan, düşünen; gören kişiler yapma 
yolunu seçmişti. Türk Ulusunun kültür boş
luğunda yitmesini, tutsaklıkta eş görüyor
du. Okuma - yazma öğrenmenin, ulus bi
teylerine yol gösterici olacağı gerçeğini 
de; "Hayatta en hakiki mürşit müspet ilim 
dit" diyerek vurguluyordu. Kemal Atatürk 
öğretmek - eğitmek için, okur - yazar in-

Reisicumhur 
Mustafa Kemal 

Görülüyor ki, Mustafa Kemal, Yeni Tür
kiye'nin insanına, uzaktan - yakından öğ
retmenlik yapmaktan geri kalmıyor; Türk 
Ulusu'nun Başöğretmenliğini de yapıyordu. 
O, başında bulunduğu ulusunun, düşünme 
yetkisinin de hızlı gelişmesini istiyordu. Gün 
geldi, insan Mustafa Kemal öldü. Mustafa 
Kemal Atatürk'ün ölümünden, on iki yıl son
ra iktidar olanlar, Atatürk Yolu'ndan saptı
lar. Ulusumuzu da on yıl bilisiz bıraktılar 
Çünkü, yönetim, karşısında düşünen kafa
lar, konuşan ağızlar istemiyordu. Aldatma
calarla, iktidar hırsıyla tam on yıl aktı gitti.

Yeni yönetim, Atatürk'ün 1928 lerde 
başlattığı, okuma - yazma - öğrenme sefer
berliğini yeniden başlattı. Türkiye’de,
okumayan yazmayan kimse kal -
mayacak. Sevindirici bir girişim. Acaba, o- 
kuma - yazma öğrenmek yeterli mi? Burada 
karşımıza, yazmanın yanında, ağırlıklı ola
rak okuma eyleminin süreklilik kazanma ol
gusu çıkar. Şunu da vurgulayalım; Okumak 
düşünmeyi öğretir. Düşünmeyi öğrenenler, 
topluma, kişilere sevecen, yapıcı nitelikleri 
olan gözlerle bakarlar; giderek insanlığın

saniann olması gerçeğinden yola çıkarak; bilincine ulaşırlar. Hemen V1 .um:
1828 Yılında Yeni Türkiye'de, okuma - yaz 
ma seferberliğini başlattı. İlk dersi de, tah-
ta başında Gülhane Parkında, kendisi 
A

ABC miz. Lâtin ABC sinden özenle

ver

se -
dimiş: okuma - yazma güçlükleri yok edil
mişti. 1928 terde, Türk Ulusu, uygar dünya
ya yetişme savaşımı içindeydi. Arap ABC 
sinden, yeni ABC ye geçişin de zorluklan 
atacaktı. Zorluktan çözemeyen Gemlikliler
den, Mustafa Kemal'e, bir telgraf çekilir. 1 
Ekim 1928 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde 
yer alan telgrafa, giriş haber şöyle:

“Gazozcu, bakkal, zeytin ve zahire tüc
car, kırtasiyeci gibi bazı imzalarla Gazi Haz
retlerine Gemlik'ten çekilen telgrafta "Hiç 
okuyup yazma bilmeden bir hafta içinde o- 
teyup yazma öğrendiklerini, fakat [kaf] He 
(tef) harflerinden şaşırdıklarını söyfemekte- 
dirfer ’

"Gazi Hazretleri bu telgrafa şu cevabı 
göndermişlerdir ”

“Okuma yazmayı bir haftada öğrenmek 
gayreti gösterdiğinizden memnun oldum. 
Tebrik ederim. Arabi ve farisî kelimelerde 
(tef) ve (kef) in önüne gelen (he) kelimesi 
meselesiyle zihinlerinizi işgal ve teşviş et
meyiniz, (bulandırmayınız,) tesbrt edilmekte 
olan lügat (sözlük) bunu arzunuz veçhile 
halledecektir efendim."

Yüksek okullar bitirmekle de okur - yazar 
olunmaz. Nice yüksek öğrenim görmüş o- 
lanlar; okudukları anlar dürümdalar mı? 
İşte, okuma öğrenenlerin, okumanın tadına 
varabilmeleri, yeteneklerini geliştirmek, or
taya sermek için, HALK EVLERİ olgusuyla 
karşılaşırız. Atatürk, HALKEVLERİNİ; Türk 
kültürünün öğrenilmesi, geliştirilmesi, geniş
letilmesi, aydın bir ulus oluşturma görüş
lerinden yola çıkarak açmıştı. HALKEVLERİ, 
Türk Kültür Tarihinde yerini almışsa; işlev
lerini ulus yararına sürdürmüş olmaların
dandır. Halkevlerine siyasetde girmemiştir. 
HALKEVLERİ, nice kültür - sanat adamı ye
tiştirmiş; kentten köye değin, olumlu etkin
liklerini sürdürmüşlerdir.

Hükümetimizin başlattığı okuma - yaz 
ma seferberliğinin, öğünç - kıvanç duyula
cak yanını vurgularken; öğrenilenin zaman 
la unutulacağını da belirtelim. Devletçe des
teklenecek, beslenecek Ulus Okulları (HALK
EVLERİ] nin yeniden açılma olanaklarını ya
ratma yolları aranmalıdır. Daha çok bilmek, 
öğrenmek, okumak gereksinimi olduğu, ola
cağı görüşü içinde; siyasal yönetimlerin 
yönlendiremiyecekleri, işlevleri geniş kültür 
ocaklarının, yani HALKEVLERİ'hin açılması 
kaçınılmaz bir olgu değil midir; Atatürk Yı
lında?

Sınırlı Sorumlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
d Başkanlığından

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı yasal formalitelerin 
tamamlanabilmesi için 16 Nisan 1981 Perşembe günline ertelenmiştir.

Belirtilen günde Şoförler cemiyeti lokalinde saat 14,oo de yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızdan özür diter toplantıya teşriflerini rica ederiz.

ıll GÜNDEM Yönetim Kurulu

'I bçıhş, taYgf duruşu. Genel Kurul divan heyeti geçimi
2- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu; Bilanço kâr zarar cetvelinin okunman 

J ve aklanması
3' Denetleme kurulu raporunun okunması ve aklanması
4 Ortaklığa kabul edilecek ve ortaklıktan çıkarılacaklar hakkında karar a- 
lınması
S 1980 yılı kar’rnrn tavzif hakkında karar alınması
6- Bütçe ve çalışma programınının onaylanması
7' Dilekler ve kapanış

K. 174 
— - __________________________________________

BÜYÜK KUMLA KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN

Muhtarlığımıza ait deniz kenarında bulunan gazino 5 yıl sü
rfeyle (Süre hitamında 3 yıllık ek süre taahhüdüyle) 5 Ni*anl98i 
Pazar günü saat 14 oo de Köy tüzel kişiliğine® açık artırma İle 

olunacaktır
Artırma anılan gün Muhtarlık binasında yapılacaktır. K. 175

Seyfa 3

Gayrimenkullerin Açık Artırma fiânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğmadan

Dosya No. : 991/1 izalel’şuyu satışı
Şuyu-un izalesinin temini bakımından mahkemece r|,teiM«r karar rrriİMi î
1- Gemlik Tapu sicilinin 21/11 968 torik ve pafta. 17, ada; 44 nahife 27 ra par

sel; 8 kayıtlı Gemlik Yeni Kah. Çukur hakçe mevkiinde kain re bilirkişi tarafından 
150 000 lira kıymet takdir edilen 36.47 metrekare miktarlı kargır er,

2- Gemlik Tapu «içilişin 15/4/966 tarih ve pafta; 10, nahife: 7119, pomat 7143 
de kayıtlı Gemlik Umerbey Köyü Gemlik yola mevkiinde İmin ve bilirkişi tarifin dan 
80.000 lir* kıymet takdir edilen 9204 metrekare «niteerfa zeytinlik ki cam aa iki per* 
ça gayrimenkul açık artırma «üreriyle «atışa çıkardmaftır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 5/5/1981 tarihinde Salı günü yakanda belirdien sır* geragmce
1 nolu sıradaki (8) parsel «ayılı gayrimenkul Mat 1L0O üe 11.50 arena&a.
2 nolu sıradaki (7143) parsel sayılı gayıımenkulde saat 11.30 ile 12.00 arasında 

GEMLİK İCRA DAİRESİNDE açık artırma Süreriyle yapılacaktır. Bu artırmada 
tahmin edilen kıymetlerin % 75 ini ve rüçhaıılı alacaklılar varsa alacakları nıeçma* 
unu ve satış masraflarını geçmek şartı île ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çık
mazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 15/5/1981 Tarihimle Cuma 
günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırma
da da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve «atış masraflarını geçmesi şerriyle en çok 
artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 a Misketinde pey akçeai I
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lİrım&ır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek özere mehil rerilcbilir. Del- 
lâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergilet entıç 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) hu gayrimenkul önerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile enbnç gün 
içinde dairemize bil:!': meleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit nl- 
mndıl ca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki 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 helkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatım kabul etmiş «ayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 981/1 Izalei’şuyu satış sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îo. îf. K. 126 )

(x) İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. K. 177

Menkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 980/212 T.

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı malla* 
satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 14/4/981 günü saat 14.00 - 14.15 de Gemlik İskele Meydanında 
yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmadığı takdirde 15 4 981 
günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiat verene satılacağı v« satış 
şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin 
bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yakanda yazılı 
dosya numarasıyla iera memurluğuna başvurmaları ilan olunur.

Not : İhaleye iştirak edeceklerden muhammen kıymetin % 10 nu niabetinde 
teminat alınacaktır.

Muhammen kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikten)
Lira Krş.

60 000 00 150 Top Beher topu 400 liradan ve beher topu 10 mntre
muhtelif renk ve desende kullanılmamış dnvnr 
kağıdı. K. 176

Kongre İlânı
Gemlik Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin nermal genel kani 

toplantısı 19 Nisan 1981 pazar günü saat 14.39 da İstlklel caddesi Ne IS de 
ki Din Görevlileri Lokalinde, ekseriyet temin edilmediğinde bir hefte sonra 
aynı tarih, saat ve yerde yapılacaktır

Sayın üyelere duyurur teşriflerini rica ederim.

GÜNDEM : Yönetim Kuruta
I- Açılış
2- Kongre divanı seçimi
3 Faaliyet ve hesap raporları İle Murakabe heyeti rekorlarıma ekunması
4- Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının mizekeresi « ibrası
S- Dilek ve temenniler
6- Yeni yönetim kuruta ita murakabe heyetinin seçilmesi ve kapanış.

K. 173
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Dizgi ve Batkı Körfnz Bsıımavl

31 Mart 1981 Salı

SKİ

GÜNEYSAN TİCARET’len
Peşin Fiatma 3 Ay Taksitli Satışlar 

KESEMİZİ ZOBLANABAM

Hem gaz, Mazot ve Odunla yanan 100 litrelik emaye termosifonlar 5 renkte 
Taksitli Satışına Kısa Bir Süre için Başlamıştır.

Toplam Fiatı Cinsi İlk Peşinat 3 Ay Vade

lo.25o Emaye 160 iltre Hem Gazlı 
Hem Odunlu 3.25o TL. 25oox 25oo x 25oo

4.5oö 80 Litre Galvaniz Odunlu 
Komple 1.5oo ” looo x looo x looo

4.25o 80 Litre Boyalı Odunlu Komple 1.250 ” looo x looo xl000
6.000 60 Litre Galvenlz Gömlekli 

Odunlu Komple 1.5oo ” 1500 +1500 + 1500

Satış şubelerimizde Her Türlü inşaat Malzemesi ve Boya Çeşitleri 
En Uygun Hatlarla Satılmaktadır.

NOT : İşletme vergisi müşteriden peşin alınır.
TERMOSİFONLARIMIZ 2 YIL GARANTİLİDİR.

Satış Şubeleri :
istiklal Cad. No. 33 (Eski PTT) Tlf : 1 559
Alemdar Cad. No. 8 Atlas Sineması Yanı Tlf : 2132

Fabrika : Hisar mah. Terme Hotel Arkası Tlf : 2826 
GEMLİK

K 179

Kağıt Artıklarının Toplanma
sı ile Ülke Ekonomisine Yıl
da 100 Milyon lira Kazanç 
Sağlanabilir

ANKARA (BASIN—YAYIN) — Türkiye’de kağıt artık 
kırının değerlendirilmesi durumunda ülke ekonomisine 
her yit 100 milyon lira kazanç sağlanabileceği bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Enstitüsü öğre
tim Üyesi Dr. Tuncer Kızıloğlu, bir araştırma sonunda, 
yanlız Erzurum'da her yıl 12 milyon lira değerinde kağıt 
artığı toplanabileceğinin belirlendiğini söyledi. Dr. Kızıl- 
oğlu, bu nedenle her il ve ilçede kağıt toplama kampan
yası başlatılmasını önerdi ve;

»Kağıt artıklarının toplanması işini belediyeler üzer
lerine aldıklarında hem kendilerine bir gelir kaynağı sağ
layacak, hem de, bir cok kişiye iş verme olanağı elde 
etmiş olacaklardır.

Türkiye'deki kağıt artıklarının zaman geçirilmeden 
değerlendirilmesi ile ülke ekonomisine 100 milyon lira do
layında kazanç sağlanabilir. Böylece her yıl kağıt artığı 
ve kağıt hamuru karşılığı olarak dışarıya verilen 10 bin 
dolar da yurt içinde kalırım.» dedi.

i HALKIMIZA MÜJDE *
İ Nefis Çiğ börek ve sabah kahvaltılarını |

i bizde yapabilirsiniz, sabah 6-0 arası kahvaltılarınız hazır। 
i ■ temiz ve mükemmel servisimizle telefonla sipariş alınır.

Her saatte telefonumuz emrinizdedir.

1 NOİU Cadde no. 58/A Telefon — 2790 GEMLİK K. 17B

İHS OH MI W MI MI MI HK UH İM İM HH “
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