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HAFTALIK SİYASI GAZETE

DÜĞÜN YARACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?

Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saatte Davetiyeniz Hazır,

Grmlik KÖRFEZ Basu&evi
Ali Şirin Pasajı Tif. 1797 GEMLİK.

▼ I₺ : U • AVI : 300 KURUŞ 3 KASIM i®81 SAll

ORHANGAZİ ZEYTİN BAYRAMI KUTLANDI

Zeylin Aliminde
। Taban 114 Tavan

Kurşunlu da Cinayet

Hayvan 
Tartışması 
Kana Bulandı

210
Orhangazi Zeytin Bay 

ramında zeytin taban ve 
tavan fiatları belli oldu.

Dün Orhangazi'de dü 
şenlenen 3. Zeytin Bayra 
mı törenlerle kutlandı. Tö 
rene Bursa Valisi Zekâi 
Gumüşdiş, Marmara Birlik 
Zeytin Tarım Satış Koepe 
ratlfi Yöneticileri ve Ge
nel Müdürü Mustafa Can 
ile daire amirleri ve Or- 
hangazi'liler katıldılar.

Törenlerde konuşan 
Marmara Birlik Zeylin Ko 
aperatifi Genel Müdürü 
Mustafa Can, Türkiye’de 
kişi başıne iki adet zeytin 
ağacı düştüğünü bunun 
iyi değerlendlrllmeel gerek 
tlğlne değinerek şunları 
SÖylodl:

1911*82 yılı zeytin 
alım kampanyası bugün 
burada açılmaktadır. Bu 
günden itibaren Orhenga 
11, Gemlik, Mudanya, E- 
dlncik, Erdek Birliklerinde

Ticaret ve Sanayi 
Odasının Meslek 
Komite
Seçimleri
Yapıldı

Gemlik Ticaret ve Sa 
neyi Odasının Mealok Ko 
mltolorlnln seçimleri pazar 
günü yapıldı,

İki aşamalı olarak ya 
pilin Ticaret ve Sanayi O 
daaı seçimlerinde har mee 
fek Komitesine beş asıl 
ve yeterince yedek üye 
seçimleri yapılmaktadır. I- 
kincl aşama seçimleri ko 
mltelerce Oda meclisi ve 
Oda Yönetim Kurulu eo« 
çimleri İm yarın Ticaret 
ve Sanayi Odacında yapı 
İnaktır.

alımîar başlatılmaktadır. 
Bu yıl zeytin ürünü ge
çen yıllara göre daha az 
olması taban ve tavan fi 
atlarının tesbitinede yansı 
mistir. Birliğimiz yönetim 
kurulu zeytin taban fiatı 
nı 114 Lira tavan" fiatını

İlköğretim Müdürü Mehmet Şahin 

Spor To todan 
13 Bildi 
860 Bin Lira
Kazandı

Gemlik İlköğretim Mü 
dürü Mehmet Şahin 9. hat 
ta sportoto oyununda bir 
13 iki 12, bir de 11 tut 
turarak son haftaların toto 
zenginleri arasına katıldı.

Kendisiyle görüştüğü 
müz İlköğretim Müdürü 
Mehmet Şahin uzun yıllar 
dan beri spor toto oyna
dığını belirterek şöyle ko 
nuştu:

Toto çıktığından beri 
hastslarındamm, ancak bu 
güne kadar oynadığım o 

ıiKoyroum ıvıuauru ™»»ı>ı»ı ^■nın yuruıuyor. ’ j

ise 210 Lira olarak kabul 
etmiştir. Bu fiatlann üre 
ticilerimize hayırlı olması 
nı dileriz."

Daha sonra söz alan 
Bursa Valisi Zekâi Gü- 
müşdiş, günün ö- 
nemini belirten konuşma 

yunlarda büyük ikramiye 
tutturamadım. Ancak, 

1968/69 yılında üst üste yi 
ne 13 tutturdum, ancak 
ikramiyeleri çok azdı. Bir 
kez 34 bin lira aldım ve 
en sonunda 9, hafta 13 
tutturarak 860 bin liralık 
büyük ikramiyeyi üç kişi 
aldık.

İkramiyesini almak 
için Ankarsya giden Meh 
met Şahin bugüne kadar 
totoya yaklaşık 200 bin 
lira harcadığını söylüyor. 

yaptı. Daha sonra Orhan 
gazi Kaymakamı Halil Tir 
yakioğlu de bir konuşma 
yaptıktan sonra folklor 
gösterileri düzenlendi. Zey 
tin Bayramı zeytin yetiştir! 
çilerinin ödüllendirmesin 
den sonra son buldu.

1981/1982 
Kampanyası 
Barem Cetveli
Tane

220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460

Lira

210
206
202
198
194
190
186
182
178
174
170
166
162
158
154
150
146
142
138
134
130
126
122
118
114

Feribot Seferleri 
Yeniden Kaldırıldı

Istandul’dan ilçemize 
haftada beş kez yapılan 
Feribot seferleri Kasımdan 
itibaren kaldırılmasına karar 
verildi.

İlçemizdeki Deniz yo! 
lan Acentesi Emin Dinçer 
den aldığımız bilgilere gö 
re Feribot Gemlik’e gelme 
si büyük zararlara yol aç 
tığı gerekçesiyle kaldırılma 
sı karan alındığı öğrenildi.

Geçen hafta kurşunlu 
köyü kahvehanesinde hay 
van otlatma nedeniyle 
başlayan tartışma kana bu 
landı Rıza karakaş kom
şusu Osman Aydın tara
fından tüfekle vurularak öl 
dürüldü.

Kurşunlu Köyünde u 
zun süreden beri çözümlen 
meyen bir sörun olan hay 
van otlatılması sonunda 
iki komşunun birbirlerini 
öldürmeyle sonuçlanan 
tartışmasına neden oldu. 
Olay günü Osman Aydın 
’ın hayvanlarının komşusu 
Rıza Karakaş'ın zeytinliğin 
de zarar meydana getirme 
si üzerine köy kahvehane 
sinde Rıza karakaş Osman 
Aydın ile tartışmaya başla 
dı. Dilek Kampı sahibi ol 
an Rıza Karakaş Osman

Kurşunlu Köyü 
Atatürk Büstü 
Törenle Acildi

Kurşunlu Köyü llkoku 
lu bahçesine dikilen Ata
türk Büstü törenle açıldı.

Cumhuriyet Bayramı 
günü Kurşunlu Köyü İlk
okulu bahçesinde yapılan 
açılış törenine İlçe Kayma 
kamı Fahrettin Ölmez. Bele 
diye Başkanı Şahabettin 
Cantay, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Yıldız Şiretoğlu, 
Askeri erkan, İlköğretim 
Müdürü, daire müdürleri 
ve Kurşunlu köyü halkı 
katıldılar.

Köy muhtarı İsmail 
Süzer'in açılış konuşmasın 
dan sonra okul müdürü 
Bülent Ergene, Atatürk'ün 
Doğumunun 100 yıh ne 
d en iyi e köylerinde yapılan 
çalışmalın anlattı ve bûs 
tû okullarına armağan eden 
Bursal I işadamı Hüseyin 
Bavlı ile mermer kaideyi 
yaptıran Can Tuğla fabrika 
sı sahibi Hamdı Sûnetçi- 
oğlu'na teşekkür eni. İlçe 
Kaymakamı Fahrettin öi- 
maz'in Atatürk ve devrim 
l erini anlatan konuşmuş* 
dan sonra ilkokul öğ-ee- 
cileri şiirler okudular v« 
folklor göaverileri yaptiler 
Daha sun ra büst İlçe kay 
makamı tara hodan açıldı»

Aydına ağır hareketlerde 
bulundu. Tartışma köylü
ler tarafından yatıştın İdi. 
Evine giden Osman Aydın 
(50) av tüfeğini alarak evi 
ne dönmekte olan Rıza 
Karakeş’a bir el ataş eni 
Rıza Karakaş olay yerinde 
öldü.

Katil Osman Aydın, 
olaydan bir gün sonra Jan 
darmaya giderek teslim ol 
du. Savcılık olayla ilgili 
olarak soruşturmaya başla 
dı. Osman Aydın olaydan 
sonra tutuklanarak cezaevi 
ne gönderildi.

Bursa’lı İzci 

Liderleri 
Hasanağa 

Kampında 

Seminer Yaptı

BurseTı 54 izcilideri 
Hasanağa kampında üç 
gün süreyle*’ izcilik* konu 
sunda seminer yaptı

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre seminer ce 
lışmalan Bursa İzci Kuru 
lunca hazırlanan proğram 
gereği düzünlenen Sami 
nere Ankara izcilik ve M» 
zamanlan Değerlendirme 
Gene! Müdürlüğünden 
Ömer Şölen. İzmir Bölge 
sinden Kayhan Aral Ha 
Bursa il izci lideri Ccmd 
Cünay vb Burna* 54 i 
der izci katıldılar

Cunta Cumartesi ve 
Pazar günleri üç gün Büron 
saııuıde" İzcilik vb ör 
gûıienmesi' konulanında 
Udaraciivo MgBot varildi. 
Cuma günü seminer boş 
omaaan önce Bumoda 

vaorton bir rö-ende 2 10 
Eylül gûmuri >>apılan semi 
«ora katılan fider izciler 
sertifika dağıtımı yapıldı.

Hasanağa kampında 
daamılmıı eanrinesda İlçe 
miri temsüen öğretmenler 
Zeki Zeybekç», Ha mh Dur 
sun ve İsmet Demire! ka 
tıldılar.
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KÖLEMDEN

İki İktisat Kongreai

Yılmaz AKKILIÇ

Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yıldönümü dola
ylıyla 1981 yılı boyunca, anma törenleri, konferanslar, 
ulusol ve uluBİurara»! toplantılar düzenlendi, Sa/in Dev
let Başkanı, Atatürk'ün 10 Mayıs 1919'da Samsun'a 
ayak basmasının yıldönümünden başlayarak, Amas
ya Genelgesl'nln yayınlanırının yıldönümünde Amas
ya'da, Erzurum Kongresl'nin yıldönümünde Erzurum- 
da, Sivas Kongresl'nin yıldönümünde Sivas ta, 9 Eylül 
ün yıldönümünde İzmir'de ve 20 Eklm'in yıldönümün- 

, do do Ankara'da Önemli konuşmalar yaptı.
Kuşkusuz böylelikle MGK yönetimi, Atatürk'ün 

adım adım İzlendiğini kanıtlamak istemiş olmalıdır. 
Şimdi de, yıldönümüne denk gelmese bile, 2 - 7 Ka
sım 1981 tarihleri arasında 2, İzmir İktisat Kongresi 
toplanacak.,

Ve yine kuşkusuz, 2, İzmir iktisat Kongresi, tari
himizde «24 Ocak kararları» diye adlandırılacak olan 
ekonomik yönelişin tartışıldığı değil, onaylandığı bir 
kongre olacaktır, Bu kongreyi düzenleyenlerin daya
nakları, herhalde, 1, İzmir İktisat Kongresl'nde alınan 
kararların «Atatürkçü ekonomi» nin göstergesi sayıl
ması gerektiği savı olmalı,. Ne var ki, bu görüşe ka
tılabilmek pek de olanaklı değili,,

Gecende Ilhan Selçuk, o kongrenin hangi koşul
lar altında toplandığını ve nasıl yorumlanması gerek
tiğini yazıyordu; diyordu kİ : «Yakın tarihimizi yazan- 

। lar, İzmir iktisat Kongresl'nin getirdiği ilkeleri soyut 
olarak değerlendireceklerine, zamanın somut koşulla
rını toplumbulumun kurallarına göre saptamalı ve 
Kongre’yl bu çerçeve içine oturtmalıdırlar.»

Gerçekten de doğru I
İzmir iktisat Kankresl'nln toplandığı dönemde 

başbakan Rauf Orbay'dır, Kongre Başkanı İse, Ma
nisa sanayi murahhası Kazım Karabekir Paşa.. Eşde- 
ylşlo sonradan Atatürk'ün çizdiği ve uyguladığı politi
kalarla bir türlü bağdaşamayanlar.. Kaldı ki Mustafa 
Kemal Paşa’nın, Kongre’yl açık konuşmasında söyle
dikleri İle kongre kararları alabildiğine çelişmekte..

Bir köşoyazısının sınırları İçinde, bu çelişkilerin 
üzerinde durmak, ayrıntılarına girebilmek olanaklı de
ğildir. Ansak şunu belirtmekte yarar var: Atatürk’ün 
1930’larda İzlediği ekonomik politika ve bizzat kurdu
ğu siyasal partinin programıyla Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası'na koydurduğu İlkeler (altı ok); İzmir ikti
sat Kongrosl'ndo alınan kararların, yeni Türk Devleti
nin ekonomik ve siyasal programına etkili olamadığı
nın açık belirtisidir. Kaldı kİ Atatürkçü ekonomik ve 
siyasal programa karşı olanlar, oşdeylşlo İzmir İktisat 
Kongresl’nl yönetenler; kısa sürede, Atatürk’e muha
lefetin önderliğine soyunmuşlardır.

Olayı, böyloco vurgulamak yoterlidlr sanırım..
Şimdi açıkça söylemek gerekiyor : 2. İzmir İktisat

| Kongresi, Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yıldönümü 
programı İçinde değerlendirllmemelldir. Unutulmama
lıdır kİ, 1, İzmir İktisat Kongresl’nde alman kararlar, 
Atatürk’ün 1930’larda yürürlüğe koyduğu devrimci 
programıyla çelişkilidir.

Atatürk'ün yürürlüğe koyduğu devrimci programın, 
yine kendi deyimiyle, iki temel ilkesi bulunmaktadır : 
10 lstlklâl-1 tam (tam bağımsızlık), 20 hakimiyet-i mil
liye ulusal egemenlik.. O, bu iki temel ilkeye dayana
rak görüşlerini, İzmir İktisat Kongresl’ni açış konuş
masında şöyleco belirtiyor ;

«Efendiler, ekonomi alanında düşünürken ve ko
nuşurken sanılmasın kl, biz yabancı sermayeye ha
sım bulunuyoruz. Hayır, bizim ülkemiz geniştir. Cok 
çalışma ve sermayeye ihtiyacımız vardır. Onun için 
yasalarımıza uymak koşuluyla yabancı sermayelere 
gereken güvenceyi vermeye her zaman hazırız ve is
teriz kİ, yabancı sermaye bizim çalışmamıza ve kısıtlı 

I zenginliğimize eklensin. Bizim için ve onlar için ya
rarlı sonuçlar versin; fakat eskisi gibi bu değil. Nite
kim geçmişte ve özellikle Tanzimat döneminden son
ra, yabancı sermaye ülkede seçkin bir yare sahip 
oldu. Ve bilimsel anlamıyla denebilir ki. devlet ve hü
kümet yabancı sermayenin jandarmalığından başka 

I' blrşey yapmamıştır, Artık her medeni devlet gibi, mîi- 
I let gibi, yeni Türkiye de buna razı olamaz. Burasım 
[ esir ülkesi yaptıramaz. (*)»

Ne var ki son zamanlarda. O'mm bu sozfenn n 
başlangıç bölümü sık sık vurgulanmaktadır da. as»ı 
Önemli olan sonuç bölümü görmezden gehnmekted<r 
Oysa Atatürk bir bütündü». Atatürkçülük devrimci bîr 

ı dünya görüşüdür. Onun soylediklsrmi ayn ayn kul
lanarak ulaşılacak yorumlaı yanlış ahır. İzmir iktisat 
Kongreeı ni Atatürk açtığı için, o kongrede alman ka
narların «Atatürkçü Kararlar* oMuğunu savlamak bi- 
llmeelhkle çelişir

Ne istemiştir, no talepte bulunmuştur Atatürk 
kongreden?., önce bunu iyi algılamak gereklidir, Ve 
eğer Atatürk Yıh'nda. bir İzmir iktisat Kongresi topla
mak gereklyorto. O’nun. kongreyi açış konuşmasında 
•öyledlkleri doğrultusunda toplanmalıdır böyle bir 
kongre.
(•) AUlOrk’iln S«yl*v v» bHUHbri, Cth • 4

Hlllfte

Kim Ne Ödedi
Ömer Akyol 66347
Hü«e;zin Anar 28.300
îrmaii Güne» 605
İcmet Açıkkol . 94.435
Mehmet Batum 71.025
Şahabettin Bıçakçı 36.625
Fehmi Durmaz 70,130
Abdullah Güler 189.160
Musa Acar M2Î5
Ahmet Aşçı 25.915
Nurcan. Akay 3310
Naciye Aker 3.947
Kamile Akın 9 572
İsmail Akın 4.125
Fatma Aksel 8.915
Ali Aktaş 5.290
Ahmet Albayrak 1.965
Cemal » »
Ali »
Mustafa » »
Osman » >
Muammer Alhey 11.890
C. Nafiz Aldoğan 36 040
Sultan Bük 23.005
İsmail Yıldırım 14.235
Salih İnce 6.325
Nuri İhsan Altıparmak 13.430
Hüseyin Aydın 15.110
Osman Niyazi Araş 1.275
İbrahim Andil 8.005
Ayşe Arun 4 447
Abdullah Aslan 6.115
Mihriye Aşan 3.447
Mustafa Ata 12.065
Yusuf Güneş 14.865
M. Cemil Atak 8.285
Ahmet Erdem Atamer 13.535
Ahmet Kampili 35.935
A. Kemal Atav 12 940
Mehmet Babür 4.085
İbrahim Babür 7.935
Ali Bakır 2.340
Fevziyc Bol 10.622
Burhan Balcı 103.119
Menfa Baykız 3.825
Halil Bayrak 9.125
Ahmet Bayrak 5.590
Ali Osman Bayrak 8.810
Siilevman Baysal 5.310
Fahrettin Baysal 51.715
Remziye Başkava 1.965
Kamil Baki 4.515
Mehmet Kadri Başol 19.735
M. Resul Mahmut Beki 9.405
Hüseyin Beki 7.585
Nihat Belentepe 20.065
Fatma Beşli 3.047
İsmail Beşli 3.410
Faruk Beşli 7.997
Haydar Bıyıklı 19.165
H. Rıza Bostancı 9.265
Dursun Bozan 187.465
Ziver Bozkurt 18 160
Reşit Buka 7.130
Selahattîn Buluç 1,955
Ali Osman Bütün 10 490
Naile Büyükdere 8.915
Talat Can bav 10210
Uvgur Çam 31-515
A Şükrü Çatal 5905
Şemsettin Güneş 8.872
Alî Çs'ik 4.125
Hesan Sasri Ce 15.25C
Eyüp Değan 19.855
AN Çevik 43.315
Cemal Çevik 7.235
Hayrı » 3315
Ramazan » 4r940
A. Hemdı Çmar 83B0
Akif C»*g*n m 3.9*0
Mustafa Ç^anît 4.315
M ğfît Necdet C 29 305
Mustafa Çığda m 5^60
Sab;k C*o$îr 3340
Mebmeı Çoîak 22J10
Leyla Yalazı 27.575
Osman Dağda e* 4,065
Z«»bayda Da k a* 16.325
Ali DaİKav 39.100
Yusuf » 24130
Yaş* > 18.505

EMRE
Aygaz Tamir Atelyesi

HER ÇEŞİT BÜTANGAZI 
EV OCAKLARI VE FIRINLARI 
KAHVECİ OCAKLARI TAMİRİ 
DEMİR DÖKÜM - AUER 
KOR - SİLVER - KUZİNE
FIRIN SOBALARINA TU i LA 

DÖŞENİR

Necati Emre
Demirsubafi Hah. Şehit Cemal Sok. hîo 11 
Eski Semerciler Yokuşu GEMLtK

HASTA KABULÜNE BAŞLANDI
Labratuvarda Kan ve İdrar tahlilleri
Gebelik testi ve Elektro Kardıogram 

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY l> HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BA^LADICMI 
SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mütchassm 
Dr. Cahit T oruinutt i

Üstünden Satılık

Küçük Çiftlik mevkiinde 650 Ağaç Zeytin Mahrt 

lü satılıktır.

Müracaat ; Tel. 2471 GEMLİK i

SATILIK

Eski Orhangazi yolunda toP ** 
hasına yakın Resmi parsel dahi’!n£*e‘ 
ki tarla satılıktır.

Müracaat : Erdal Mutlu
Str-ğioek Fab Tef ; 2370
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SİHİR ST»Q]R SFOR SFOR

VOLEYBOL KARŞILAŞMASINDA 
SAĞLIK PERSONELİ
ÖĞRETMEN TAKIMINI YENDİ 3-2

Ihsan BÖLÜK

Kargama biribir parça peynir bulmuş, 
nereden bulmuşsa. Karganın, gagasında 
peynir yiyecek güzel bir yer arıyor. Pey 
nîrîn kokusunu da keskin burunlu keskin 
gözlü, bir tilki almamış mı? Karga, ağa 
cm en güzel yerinde: tilki ağacın altında. 
Ağzı sulanır tilkinin, kargayı nasıl kandır 
sın da peyniri yiyebilsin? Kurnaz tilki 
ağacın altında, kargayı konuşturabilmek 
için, tüm hünerlerini serer ortaya. Karga 
da çıt yok. Sonunda' kargayı konuştur
manın yolunu bulur; böylece karganın 
ağazından düşen peyniri, tadını sindire, 
sindire bir güzel yer. Karga da. aldan
manın aciliyle yanar tutuşur. Aç kaldığı 
na mı, aldandığına mı yansın kestiremez. 
Üstelik, kurnaz tilkinin, peyniri şapar- 
şapar karşısında yemenin acısını da u- 
nutamaz. Bu dersten sonran, karganın göz 
leri açıldı ıniki? yoksa, her süslü sözü 
kanarak, kırk yılda eline geçirdiği peynir 
leri başkasına mı kaptırıyor? Bilemeyiz. 
Bildiğimiz bir şey varsa, o da eldeki pey 
niri sıkı tutabilmek.

Tilki örneği açıkgöz kurnazlar, yok
sulun kırk yılda eline geçirdiği olanak 
lan, türlü aldatmacalarla elinden almak 
için, hünerbazların düzenbazlıkların çeşit 
lerinı sergilerler. Avlarını tongaya düşür 
düklerinde de, gözlerinin yaşlarına bak
mazlar. Bozuk ekonomilerde, bu kurnaz 
tıklara daha çok rastlanır. Durmaksızın 
paranın değer yitirmesi, pahalılık işsizlik, 
kıt-kanaat geçinen insanları umutsuzluğa 
düşürür. Elde kalan paralarını değerlen
dirme yolları ararken, karşılarına, ortak 
iş yapma çağrıları yapan soyucular çıkar 
Parlak sözlerle kandırarak işlerine çözüm 
ona ortak yapma yolları ararlar, bulurlar 
da. tş, kaç kişiyi çarpmanın planlaması
na kalır, Böylece halkayı genişletecek, pa 
ra darlığını atlatacak, önemli borçlar ö- 
denacek; kredi alma yollan açılmış ola
cak. Az gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler 
de bu gibi oyunlara daha çok rastlanma 
sı ekonominin çarpıklığındandır.

Kurnazlıkla, kandırılarak alınan pa
ralar, yatırıma yönelik olmadığından, if
laslar çoğalacak: alan, cebinde parası fi
lanlara kalacak. Anaparayı ellerinde tu
tan tilkiler de, alanı boş bularak; piyasa 
yi istedikleri yönde kullanacaklar, bu kav 
gada ezilenler, ezilecek. Ne denli çok e

zilen olursa tilkiler o denli sevinecek, ka' 
zıklann uçlarını daha da sivriltecekler. 
Bu kazıkların acılarını gölgelemek içinde 
cami yapımlarına, su getirme işlerine, 
yardım kurumlarına sözde yardımlar ya
pacak; böylece hırsızlıklarını gizlemeye 
çalışacaklar! Ekonomik dengeyi, çıkarları 
na dönük tutabilmek için de üretim - tü 
ketim dengesizliğin de özen gösterilecek. 
Bilinen gerçek; tüketim, üretimden, fazla 
olursa yokluk, pahalılık, karaborsa başla 
yacak Üretim fazla olduğunda da mal 
şişkinliği olacak ki, bu da üreticinin işi
ne gelmiyecok. Üreten maloluş. ederinin 
altında mal üretiyorsa, zararına satacak 
ki, üretim yerinin kapanmasına değin gi 
decek’ kapanan işyerinde çalışanlar da 
işsiz kalacaklar, Bugünkü durum-Mal faz 
İslığının eritilmesi için, hergün, her akşam 
radyo, televizyondan yalvarırcasına tü
ketime özendirici tanıtmalıklar izlemiyo 
rmuyuz?

Ekonomik dengesizlikte, girdilerinde 
ederlere katkıları küçümsenmez Girdile 

rin pahalılığı, özellikle tarımsal üretimde 
duyuruyor ağırlığını. Tarımda ekisi gibi 
saban] pulluk, gerçek gübre kullanılmıyor. 
Çifçinin kullandığı üretins araçları gider 
leri, yövmiye toplandığında azımsanmıya 
cak bayatlara ulaşmış oluyor, Endüstiriyet 
üretim sürekli saklanabildiği gibi, tarım
sal üretimde çoğunlukla bu olamıyor. Ta 
rımla'uğraşan üretici’ malını hemen pazara 
sunma durumuyla karşı karşıya kalıyor. 
Piyasanın, o günkü değeri neyse! üretilen 
mal o ederden satılmış oluyor. Ama; ger 
çek olan şu ki, tarımsız kalkınmanın da 
olamıyacağı gözlerimizin önünde.

Güçlü olabilmek için, artıramın da 
önemi yadsınamaz. Gelişmesi yavaş, geri 
bıraktırılmış ülkelerin, artırımı önemseme 
lerinin kaçınılmaz olduğunu ekonomistler 
de Vurguluyor. Giyitilirimizi,. temiz giy 
meye özen gösteriyorsak, aynı özeni evi 

mizde iş yerimizde de göstermek alışkan 
lığını durumunda olmalıyız. Dışarıdan ne 
denli yardım alırsak alalına; yapılan artı 
rinaların bizi, zorlardan kurtaracağını çı- 
karıoaıyalım, usumuzdan.

Eldeki olanakları kaptırmadan ekono 
minin güçlenmesine katkıda bulunmak çö 

zümlerden biri, belki de önemlisi.

Gemlik Öğretmenleri île sağlık perso
neli arasında düzenlenen centilmenlik kar
şılaşmasında Sağlık Personeli, öğretmen
leri 3-2 yenildi.

Gemlik Lisesi Kapalı Spor Salonunda 
yapllan ve 5 set üzerinden oynanan oyu
nun İlk ve ikinci setini 15-7, 15-10 sağlık 
personeli aldı. Üçüncü ve dördüncü setle 
ri öğretmenler 3-15, 15-17 aldılar. Son 
setteki kıyasıya mücadele sağlık personeli

KÖRFEZ

BASIMEVİ

ZENCİN ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

nin 15-9 luk yengisiyle bitince oyunun 
skoru belli oldu. 3-2

Karşılaşmaya takımlar şu kadrolarla çık 
ular.

SAĞLIK PERSONELİ : Dr. Umur, Ton 
cay, Vedat, Sadi, Bahattin (Sefahattin) 
Osman

ÖĞRETMENLER : Yalçın, Halil, Fikret 
Mehmet, Necmettin, Mustafa

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- Belediyemiz memur ve işçilerine aşağıda cins ve miktarları yazılı melbu-
setler şartnamesi gereğince alınacak ve diktlrllecektir.

2- İşin İhalesi 4 Kasım 1981 Çarşamba günü saat 15.oo de belediye encü-
meni huzurunda yapılacaktır.

Cinai Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat Teminat

Mamur »İblisleri 46 Takım 46X3500 161.000 4830.— TL-
İşçi elbiseleri 79 » 79X3000 232 000 6960.— »
PardSiu 8 adet 8X4000 »32.000 960— »
Meşin Ceket 10 » 10x5000 =50-000 1500-----------
Tulum 17 » 17x1250-21.250 638.— »
Yağmurluk 99 » 99x1500-148.500 4455 — »
Çizme (uzun boy astarlı) 104 (ili 104x1050 109.200 3276 — »

Ayrıcı Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin 

Emrinizdedir.

Matbaamızda Her Çeşit Cilt işleri
Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak Devam Etmektedir.

Telefon : 1797
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK



1982 Yılı Yaklaşıyor
Türkiyenin En Zengin Takvim Çeşitleri ile 

Yine Sezonu Açıyoruz

* Yılların Tecrübesi
* Renkli ve Kuşe Baskı
* Uygun Fiat
★ Zamanında Teslim

Çeşitlerimizi Görünüz

KÖRFEZ BASIMEVİ
TLF : 1797 
İSTİKLÂL CAD. ŞİRİN PASAJI GEMLİK



gemCIk
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASI GAZETE

YIL : U MAYİ * 480 800 KURUŞ 1O KASIM 1981 HALI

DÜĞÜN YAPACAKLAR
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saatte Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi

Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

Ticaret ve Sanayi Odası Seçimleri Yapıldı

Tevfik Solaksubaşı Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanlığına 
Yeniden Seçildi

ATATÜRK’Ü 
ÖLÜMÜNÜN 43. 
YILDÖNÜMÜNDE 
YİNE ANIYORUZ

Gemlik Ticaret ve Sa 
nayi Odasının yıllık olağan 
genel kurul toplantısının 
ikinci bölümü çarşamba 
günü Oda Salonunda ya
pıldı

Seçim komitesine Nu 
renin Özel ve İsmail Tat i 
sözlü’nür getirilmesinden 
sonra Oda Meclisi seçim 
[erine geçildi. Meslek Ko 
miteleri kendi aralarında 
yeterince meclis üyelerini 
seçtiler Yirmi kişilik 
Ticaret ve Sanayi Oda 

sı meclîsi şu üyelerden 
oluştu.

İlçe Kaymakamı Fahrettin 
Ölmez, oda meclisine se 
çilen üyeleri kutlayarak,” 
Ticaret ve Sanayi Odasının 

meclis üyeliklerine se 
çildiniz, ilçemizin ticareti 
ve sanayisinin gelişmesi 
için başarılı çalışmalar yap 
manızı bekler, tümünüzü 
tebrik ederim' dedi Daha 
sonra Meclis üyeleri kendi 
aralarında Meclis başkan
lığına Ahmet Yılmaz, 2. 
Başkanlığa Yavuz Alemdar 
’ı getirdiler.

Ahmet Yılmaz’ın Mec 
lis Başkanlığında yeniden 

toplanan Ticaret ve Sana 
yi Odası, bu kez yönetim 
kurulu üyeliklerine Tevfik 
Solaksubaşı, Sinan Akman 
Ahmet Çeterez, İbrahim 
Aydın, Faruk Ahçı, Osman 
Taylan ve Kemal Akıt’ı 
getirdi.

Yönetim kurulu da 
kendi arasında aynı gün 
toplanarak Tevfik Solaksu 
başı yı Ticaret Odası Baş 
kanlığına yeniden seçti. 
Ahmet Çeterez Başkan 
vekili, Osman Taylan ise 
muhasipliğe getirildi.

Yeniden Ticaret ve Sa 
nayi Odası Başkanlığına Se 
çilen Tevfik Solaksubaşı

Ulu önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölümü
nün 43. yıldönümü bu
gün bütün yurtta, Kıbrıs’ta 
ve dış temsilciliklerimizde 
törenlerle anılıyor.

İlçe anma komitesin
ce hazırlanan programa 
göre bugün saat 9.05 te 
resmi ve özel kurutuşlar 
Suni İpek Fabrikasının sin 
yali ile birlikte 2 dakika 
önce bayraklarını çekecek 
sonra yarıya indirecek.

Bu törenden önce sa 
at 8.40 da Atatürk anıtı 
önünde çelenk töreni dü
zenlenecek. Daha sonra 

Kız Meslek Lisesi Salonuna 
gidilerek anma komitesin
ce hazırlanan program su

D. S. 2 de

Beni Görmek Demek 
İlle Yüzümü Görmek De
ğildir. Benim Düşünceleri

mi anlıyorsanız yeter.

İbrahim Işık, Mehmet 
Sınır, Osman Taylan, Hü 

tayin Yalabık, Tevfik Solak 
tubaşı. Alemdarlar A.Ş. 
Ahmet Çeterez, B. Cahit 
Kumral, Hicri Aydın İsmail 
Balaban .Akman lor Koli. 
Şti. ö. Faruk Ahçı, İsmet 
Çakıcı, Hüseyin Dinç, Ah 
met Yılmaz, Mehmet Akça 
İbrahim Aydın, Kemal A- 
klt, Erdoğan Barutçuoğlu, 
Mehmet Girgin,

BAŞKAN SEÇİLİYOR

Ticaret ve Sanayi Odası 
seçimlerinin bitirilmesin
den sonra seçimleri izleyen

Eski Kaymakam

E. Hüseyin

Köseoğlu
Emekli Oldu

İlçemizin teki kayma 
kemi Emir Hüseyin Köse 
oğru. kendi İsteği ile e* 
mskil oldu.

1978 yılında ilçemize 
Manen ve bu yıl Kahra 
man Moraş Vali Yardımcı 
lığı görevine atanan Emir 
Hüseyin Köseoğlu emekli 
olunca ilçemizde yerleş 

r mfştlr.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasına seçilen üyeler toplu 

halde görülüyor.

ŞEKER FİATLARI

YENİDEN SAPTANDI

Şeker hatlarına zam 
yapılmasından sonra bele 
diye geçici olarak şeker 
satışlarını başlattı.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre belediye an 
cümoni yarın yapacağı top 
fantisinde İlçemizdeki şe* 
kar hatlarının kesin oyarla 

masını saptayacak. Beledi 
yece geçici olarak sapta
nan şeker fiatları şöyledlr. 
Çuval şeker 6010 
lire, toz şeker perakende 
90 lire, paket 1 kg.hk kes 
me şeker 126 lire, eçık 
perakende kesme şeker 
117.6 lire.

Yangına Tüp Patlaması Neden Oldu

Kayhan Mahallesi Büyük Yangın Tehlikesi Atlattı

Geçtiğimiz hafta için 
de Kayhan Mahallesinde 
mutfak tüpü patlaması ne 
deniyle çıkan yangında üç 
katlı ahşap bir ev tama
men yendi.

Perşembe günü saat 
19.oo eıralarlnda Kayhan 
mahallesinde oturan Ke

mal Güven adındaki şahışın 
yemek yapacağı sırada 
kullandığı mutfak tüpü 
patladı. Plâstik ov eşyala
rı satan Kemal Güven’in 
evinde bulunan maddele
rin alev almasıyla yangın 
çok kısa zamanda üç kat
lı binanın üst katlarına sıç 
radı. İtfaiyenin olay yerine 
yetişmesiyle önce yangın 
ın ahşap olan binalara sıç 
ramaması İçin önlemler alın 
dı.

Yangın söndürme ça
lışmalarına Gemlik Beledi
ye Itfai esi İle birlikte A 
zot ve Suni İpek Fabrika
larının itfaiyeleri de katil
diler. Helkın de itfaiyece- 
lere yardımlarıyla üç katlı 
ahşap ev bir saatte kont
rol altına alındı ve saat 
21.oo da tamamen söndü 
rûldü.

Yangınla ilgili olarak 
soruşturma açıldı.

Kayhan Mahallesinde çıkan yangın itfaiyecilerin g^y 
retll çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü
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ÖZÜR: Yazarımız
ınemîştir. özür

Ydmıvz Akkılıç, seyahatte 
dileriz.

olduğundan yazısı elimize geç*

TEŞEKKÜR
Gemlik ve Orhangazi’nin Tanınmış Eşraflarından 

İsmail Sönmez’in Sevgili Babası
HACI HAKKI SÖNMEZ’in

28/10/1981 günü cenaze törenine katılan, Telefon, Telgraf 
ve bizzat gelerek acımızı paylaşan bizleri seven, 
dost ve akrabalarımıza teşekkürlerimizi bildiririz.

OĞLU
ZEYTİNCİ

İsmail Sönmez

ATATÜRK’TEN ÖZDEYİŞLER

* Hakikatte unutulmamalıdır 
ki. gerçek hakim olan ve herşeyi 
idare eden makam Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir.

* Siyasi, askeri zaferler ne ka 
dar büyük olursa olsunlar, iktisadi 
zaferlerle desteklenmezse payidar 
olamaz, az zamanda söner.

* Bizim dinimiz en makul, en 
doğal dindir, ve ancak bundan do 
layı son din olmuştur. Bir dinin do 
ğal olabilmesi için akla, fenne, ilme 
ve mantığa uyması gerekir, Bizim

dinimiz bunlara tamamen uygundur.

* Medeni olmayan iusanlar me 
deni olanların ayakları altında kal 
maya mahkûmdurlar.

* Kadınlarımız, eğer milletin 
hakiki anası olmak istiyorlarsa er
keklerimizden ziyade münevver ve 
faziletkâr olmaya çalışmalıdırlar.

* Basın milletin müşteıek sesi 
dir.

Gayrirnenkullerin Açık Artırma İlanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunda:

Dosya No. : 981/6 Izalei'Şuyu Satış
Şuyu'un izalesinin temini bakımından mahkemece satılmasına karar verilen;
1- Gemlik Tapu sicilinin 21/11/968 taıih ve pafta: 20, ada; 372, sahile: 625 

parsel 32 de kayıtlı Gemlik yonımthalle manastır civarı mevkiinde kâin 4745M2.mil 
ve bilirkişi tarafından 450,000. lira kıymet takdir edilen zeytinlik.

2 Gemlik Tapu sicilinin 2/6/ 968 tarih ve patta; 7, ada: 9, sahıfe; 239 ve pa 
4 de kayıtlı Gemlik Orhaniye mahallesi kumla caddesi mevkiinde kâin 51.91 metis 
miktarlı ve bilirkişi tarafından 250.000. lira kıymet taktir edilen ahşap ev.

3- Gemlik Tapu sicilinin 18/1/963 tarih ve pafta: 50. sahıfe: 2699 parsel: 2707 
kayıtlı Gemlik Küçük Kumla köyü Hasanağa koyu mevkiinde kâin 1540 metrekare nü 
lı ve bilir kişi tarafından 200,000, lira kıymet takt r edilen zeytinlik ki cem’an üç p, 
gayrimenkul Satışa çıkarılmıştır.

Satış şartları:
iv- Satış 28/12/1981 tarihinde Pazartesi günü yukarıdaki sıra gereğince:
1 nolu sıradaki 32 parsel sa-ılı gayrimenkul saat 10 30 ila 10.50 arasında
2 nolu sıradaki 4 parsel sayılı gayrimenkul saat 11,00 ilâ 11 20 arasında'
3 nolu sıradaki 2707 parsel sayılı gayrimenkulda saat 11 30 ilâ 11 50 arasında? 

LİK İCR'K DAİRESİNDE, açık artırma suretiyle yapılacaktır Bu artırmada tahmin edi 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafla 
geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok anıranın taahhj 
baki kalmak şartiyle 7/1 /982 tarihinde Perşembe günü aynı yerde ve saatlerde ikinci 
turnaya çıkartacaktır- Bu anırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve satış masraflı 
geçmesi şartıyla ençok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetindepey ak; 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır.! 
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. D 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler u 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki in 
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile oubeşj 
içinde dairemize' bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit t 
madıkca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya yerilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas Ki» 
uunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve •-,! 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendil 
rindeıı tahsil edilecektir
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin görebilmesi için dairede açık olı 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş ı» 
laeaklan, başkaca bilgi almak istiyenlerin 981/6 Izale’i Şüyu satış sayılı dosya nura 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

1c. If. K. 126 )

(İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ATATÜRK
ANILDI
nulacak.

Programda, İstiklâl 
Marşından sonra. Atatürk’ 
ûn yaşamı, devrimleri, öz 
deyişleri, şiirler okunacak 
tır. Programın sonunda li 
so korosu Atatürk'ün Gönç 
liğo söylevini ve gençli 
ğin Atoya yanıtı söylene
cektir. 100. yıl marşı ve 
Atatürk'ün sevdiği şarkılar 
söylenecektir.

TEŞEKKÜR
Belediyemizin Bursa'ya çalışan o- 

tobüs bekleme yerine halkımızın otu
rabilmesi için T. Halk Bankası Gemlik 
şubesince verilen 4 adet bank'a halkı 
mız ve belediyemiz adına başta şube 
müdürü Ihsan Uğurlu'ya ve şube per
soneline teşekkür eder, bankacılık iş
lerinde başarılar dilerim.

ŞAHABETTÎN CANTAY 
Gemlik Belediye Başkanı

1981/1982

Kampanyası
Zeytin

Barem Cetveli

HASTA KABULÜNE BAŞLANDI j 
Labratuvarda Kan ve İdrar tahlilleri
Gebelik testi ve Elektro Kardiogram

tsim Tashihi
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 

981/230 esas 981/333 karar sayılı İlâmı İle 
Kader olan İsmim TOLGA olarak düzelti
lir.

Tolga Gülpınar

20.10.1981 gün ve 503686 nolu vergi 
makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür.

Hicri Aydın

KAYIP
htanbnl Trafik Şubesinden aldığım 

306755 oohı profesyonel ehliyetimi kay
bettim. Hükümsüzdür.

Bursa Trafik Şubesinden aldığını 
61065 nolu profesyonel ehliyetimi kay
bettim, Hükümsüzdür.

Ahmet Çil İbrahim Ay vat

Tane Lira

220 210
230 206
240 202
2S0 198
260 194
270 190
280 186
290 182
300 178
310 174
320 170
330 166
340 162
350 158
360 154
370 150
380 146
390 142
400 138
410 134
420 130
430 126
440 122
450 118
460 114

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İ> HANI KAİ 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BAJLADIĞ» 

SAYIN GEMLİK LİLERE DUYURURUM.

Dahiliye MütAassa
Dr. Cahit Yorulnur 

NOT : Saat 15.00 den sonra muavene kabul ediB

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

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

ABONE
6 Aylık ISO TL-
Yılhk 300 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 
Gazetemiz basın ah'&k yasasına uyar.

4745M2.mil


GEMLİK KÖREEZ *O Kasım

Dünyam m ıssızlığını ence Adem bozdu.
Ol Aden ,in yanına Havva da gelince ıs 

• sizlik, sessizlik dalgası daha da canlandı, 
■ Eğer, Habil*Kabil intanların öldürülme- 
I İtrine Öncülük etmedeydiler: ölümler de 
I belki az olacaktı, da insan rahatını 
I bulabılecckmiydi? Eski dünyada insan, 
0 insanı bularak çoğaldıkça, geçimsizlikler. 
■ başkalarının üzerinde vğemeulik kurma 
5 eylemleri daha da yoğun olacaktı belki 
8 de insan bu; bir kez şeytan girmiş içine 
I nasıl girmişse? işte insanın içindeki. Is- 
S maii'i boğazlatmaya vardıran şeytan, in 
I sanlar arasındaki dengeyi, dayanışmayı. 
1 dostluğu bozmaza audiçmışti. Ne yaptın 
E dı şeytan? Kötülüklerin anası olarak lâ 
8 netle emişi Cennetten, yeryüzüne kovulma 
I ya değin Vardırmış!ı işi. İşte o zurnan 
| dan bu yana Tann'um iyi Meleği olan, 
■ huysuzlukları yüzüodeu. Cennet ten kovu 
1 lan Şeytanı iyi bilmeyiz, yaptığımız her 
? kötülüğü de şeytandan biliriz. Dahası cl- 
■ ayak tutmamasını, dilimizin söylememesi 
8 ni de şeytan çarpması olarak yorumlarız. 
8 Neyse ki bugün de dünyamızda Varolan 
■ ilkel vaşam içindeki insanlar gibi kötü 
h ruhları kovma törenleri o denli gürültülü 
E değtl Ama yine de başımız sıkıştığında 
8 dara düştüğümüzde dedelerden - yatırlar 

dan birşeyler istemeye gidiyor, oralara 
çapıtlar bağlarken, Tanrı’nın varlığını da 
yoksaydığımızın da farkında olabilsek.

Yirmibirinci Yüzyıla doğru yaklaştığı 
mu çağımızda Ortaçağ kafasıyle düşüne 
bilmek, çevremizdeki olayları avcı düşün 
ce gözüyle görebilmek; modern Türkiye 
insanının bağnaznazlıktan kurtul ımacıış 
insanın inanmamışlığı nasıl yorumlanır? 
Bu insan tipi nasıl bir eğitime sokulurki, 
olan, olacak, olan yeniliğin kendisi için 
olduğunu kavrayabilsin. Bu konuda, insanı 
mtzın eğitilmesi konusunda, eğitim dedik 

ama eğitimin nerelerde nasıl olacağını 
burgulamadık. Şunu açığa çıkaralım: Eği 
tim, kuşkusuz dar anlamda düşünülemez, 
insan, ana karnından ölesiye eğitimin 
içindedir. Hangi odaklar, çıkar çevreleri 
insanımızı tutsak kılabilmek için nasıl 
eğitiliyor; verilen eğitimle çağın, toplum 
un gerisine düşürerek, insanımızı nasıl 
kullanıyorlar?

12 Eylül öncesine baktığımızda, an
dığımız çarpık, beğin yıkayıcı koşullandı 
rıcı yanlı çıkarcı bir eğitimle karşılaşırız. 
Sağcısı da, solcusu da aynı yerde birleşi 
yozlardı. Her iki görüş, felsefelerinin dış 
İndiği şeyde, insan öldürmekd* birleşiyor 
tardı. kendilerine, eğitimle yapamadıkları 
nı silahla yapmayı yeğliyorlardı; Türkiye 
‘yi de kan gölüne çevriyorlardı. Toplumu 
kamplara bölerek, biri dinsel öbürü Halk 
ihtilâlini amaçlamış oluyorlardı

Bu.kargaşada Türkiye, Türk insanı 
hangi emperyalist ulusun kucağına düşecek 
ti? Bunun hazırlığı içinde onlar canlarını 
kurabilecekler miydi? Giderek bozalan 
yaşam dengesini, rayına oturabilmek de 
ayrı. Ama yaşamsal bir sorun olarak 
kaldığında, ekonominin halkın geçimine, 
rahatına dönük yönlendirilmesini nasıl 
olacaktı? Çıkılan yol, amaçlı bir yoldu; 
serüven değil

insanlınızın eğitiminden gözettik. En 
geri kalmış ülkeler eğitimin, çok yönlü 
eğitimin, ekmek kadar, su kadar, onlar
dan da daha gerekli olduğu gerçeğini gö 
rüyorlarken; emperyalizmin ağına düşmüş, 
sömürten ülkelere Kurtuluş Savaşıyla yol 
gösteren Türkiye, eğitimi, toplu eğitimi 
gözardı edemez, insanımız büyük zorluk 
lara göğüs geriyor. Pahalılıktan etkilense 
de, bunları, bu gibi sorunları da göğüs
lüyor. Göğüsleyemediği, eğitimsizliğin ge 
tirdiği bireysel, toplumsal sorunlar.

«POR SFOK S PORSPOIR
Ihsan BÖLÜK

Gençler Liginde 2. Yarı Başladı

Sümerspor 
Umur spor

Sümerspor 6. haftada kendi grubun
daki Umurspor’u yenerek ligdeki liderliği
ni korudu ve galibiyet zincirine bir halka 
daha eklemiş oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Sümerspor 
birinci yarıyı 5-0 kazandı. İkinci yarıda bi
raz yavaşlayan Sümerspor, karşılaşmayı 
6-0 lık galibiyetiyle bitirdi.

80 dakikalık mücadelenin gollerini 5, 
7 ve 55 dakikalarda Ümit, 23 ve 30. da 
kikalarda Ferhat, 35. dakikada ise Turgut 
attı.

0. GENÇLERBiRLiĞi : 3
BORUSAN GÜVENSPOR : 2

Bu hafta Borusan Güvenspor deplas
manda, puan sralamasında kinci sırada 
bulunan O Gençlerbirliğine 3-2 malup ol 
du.

Cumartesi günü Orhangazi’de saat 
14 30 da başlayan karşılaşmayı Mustafa 
Çakmak, Şerafettin Kırço, Nihat Büyükyan 
boylu hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın gollerini 11 ve 25 da
kikalarda Tuncay, 26. dakikada Nurettin, 
29; dakikada Şenol, 64. dakikada Selçuk 
attı Ayrıca Borusan Güvensper’dan Os

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri
Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak Devam Etmektedir.

Sayfa 3

: o
Yan hakemlerin birinin gelmemesi ne* 

deniyle, Orhan Gökföz ve Gürdal Güceyü 
hakem İkilisinin yönettiği karşılaşmaya ta
kımlar şu kadroları ile çıktılar.

SÜMERSPOR : Mustafa. Adnan, Can 
giz. Şükrü, Aykut, Celal, Ümit, Can, Fer
hat, Adnan, Turgut j

UMURSPOR ; Halil, İsmail. Nail, Ah 
met. Osman, Orhan, Adnan, Mehmet, Fa
tih, Mustafa, Faik 

man ve O. Gsnçlerbir liği’nden Nurettin 
kırmızı kert görerek oyun dışı bırakıldılar.

80 dakikalık mücadelede takımlar şu 
kadroları ile oynadılar.

O. GENÇLERBİRLİĞİ : İsmail, Nail, 
Yüksel, Bekir, Salim, Haşan, Zeki, Nuret
tin, Tuncay, Recep, Ali

BORUSAN GÜVENSPOR ; Ali, Meh
met, Haşan, Osman, Şenol, Cemalettin, 
Hüseyin, A. Can, Fikret Selçuk, Mehmet

ta ©®©ao-.o®ao®o<a socseo1
3 
o

©••©©©©©•sıeıoo&Aoooooo '©®©©®©oa©©o«®©o©©©©©©©©©©©©©©©©©©®

Körfez Basımevi
ZENGİN ÇEŞİTLERİMİZ! GÖRÜNÜZ 

KARARINIZI SONRA VERİNİZ.
Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Emrinizdedir.

Telefon : 1797
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK
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1982 Yılı Yaklaşıyor
Türkiyenin En Zengin lakvim Çeşitleri ile 

Yine Sezonu Açıyoruz

* Yılların Tecrübesi
* Renkli ve Kuşe Baskı
* Uygun Fiat
* Zamanında Teslim

Çeşitlerimizi Görünüz

KÖRFEZ BASIMEVİ
TLF : 1797 
İSTİKLÂL CAD. ŞİRİN PASAJI GEMLİK
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HAFTALIK SİYASI GAZETE

YIL : W «AYI : 431 300 KURUŞ 1? KASIM 1981 SALI

DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli vt Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saati* Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi 
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

Vergi Rekortmenlerine 
Onur Belgesi Verildi

1980 mali yılı içinde 
ilçemizde en büyük vergi 
yi ödeyen kişi ve kurum- 
lara Bursa Valiliğince O- 
nur Belgesi verildi.

İlçe Kaymakamı Fah
rettin Ölmez, Vergi daire
si Müdürü Burhan Tireci, 
İlçe Emniyet Amiri Aydın 
Eroktay kendilerine onur 
belgesi verilecek kişi ve 
kurumlan tek tek gezerek 
Bursa Valiliği tarafından 
verilen onur belgelerini da 
Sıttılar.

Perşembe günü yapı
lan Onur Belgesi dağıtım 
töreninde 1980 yılı vergi 
rekortmenlerinden Haluk 
Altan, Tevfik Solaksubaşı 
Erdoğan Alemdar, Naciye 
Kafoğlu, Altan Kafeğlu, 
Sümer Atasoy ile Alemdar 
lar Sabun ve Yağ Sanayi

A.Ş., Marmara Nakliyat 
Ltd. Şti. yetkilileri belge

1980 yılı vergi rekotmanlerinden Alemdarlar sa
bun ve yağ sanayii A.Ş. ye onur belgesini ilçe kay 
makamı verdi.

lerini ilçe Kaymakamı Fah 
rettin Ölmez’den aldılar.

Derslere Paltolarla 
Giriliyor...

Kış Geldi

Okullarda Yine

Yakacak Yok
Havaların soğumasına 

karşın ilçemizdeki birçok 
okulda hâlâ yakacak olma 
ması nedeniyle öğretmen 
ve öğrenciler dershanelere 
paltolarla giriyorlar

Her yıl olduğu gibi 
bu yılda zamanında 
önlem alınmamasından şid 
detil soğukların başlama
sına karşın okulların kalo
riferleri yakacak yokluğun 
dan yakılamıyor. Minicik 
çocukların soğuk ders ha
nelerde öğrenim görmek 
için hastalanmalarına bu 
güne kadar hiçbir ilgili ma 
kam ses çıkarmamakta ve 
havaların daha da soğuma 
sı beklenmektedir.

İlgililere soruyoruz 
okullarda salgın hastalıklar 
başladıktan sonra mı odun 
kömör göndereceksiniz!...

ÖĞRETMENLER HAFTASI 
24-30 KASIM GÜNLERİ 

KUTLANIYOR
Bu yıl ilk kez kutlana 

cak olan öğretmenler haf 
tası için ilçemizde hazır 
lıkiar tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Mü 
düdüğünden aldığımız bil 
gilere göre; bu yıl ilk kez 
24-30 Kasım günleri öğ 
retmenler haftası olarak 
kutlanacak. Öğretmenler 
haftası nedeniyle ilçemiz 
deki öğretmenler Cevat 
Fehmi Başkurt'un "Pay 
dos” adlı oyununu sahne 
ye koyacaklar. Öte yandan 
hazırlanan program gere 
ğince, 24 Kasım günü tüm 
öğretmenler, saat 14.00 
de Atatürk anıtına çelenk 
koyarak saygı duruşunda 

AZOTUN MÜZİKLİ
MORAL YEMEĞİ

buluacaklar. Daha sonra 
kordon ve iki nolu cadde 
üzerinden bir yürüyüş dü 
zenlensçektir. Yürüyüşten 
sonra topluca kabristana 
gidilerek, ölmüş olan öğret 
menlerin mezarları ziyaret 
edilecektir. Aynı gec* A 

zot Sanayi Sosyal Tesislerin 
de öğretmenler yemeği 
düzenlenecek ve bu gece 
de öğretmen korosu şarkı 
ve türküler söyleyecektir.

İlçe Milli Eğitim Mü
dürü Yıldız Şiretoğlu, Öğ 
retmenler haftası nedeniyle 
ilçemizdeki tüm okullarda 
öğretmen konulu düz yazı 
ve şiir yarışmaları düzenlen

D. S. 2 do

Borusan Libya'ya Limanımızdan İlköğretim Müdürü Mehmet Şahin
EĞLENCELİ GEÇTİ

Boru Satımına
Devam Ediyor

Gemlik Borusan Tesis 
terinden Libya'ya Tesisat 
boresu satımı davam edi
yor.

Soruşan ilgililerinden 
aldığımız bildiler* göre bir 
süreden beri dışsatımı de 
vam eden çeşitli ölçülerde 
kİ boruların yeni bir parti 
sini Gemlik limanından 
yükleme çalışmalarına baş 
tendi.

Yıl sonuna dek 15 
ton borunun deniz yolu 
ite Libya ya gönderilece
ğini söyleyen ilgililer, bu 
ytlkl dışsatımın rekor dü 
zeye «rlştiğinl belirttiler.

Trafik Bürosu
İstiklal Caddesine
Tasındı7

Hükümet binasındaki 
yerinde hizmetini sürdür
mekte olan Gemlik Trafik 
bürosu, istiklal caddesinde 
kİ yeni binasına taşındı,

D. S. 2’do

92 Adet Daha
Murat
Dışsatımı Yapıldı

Bursa TOFAŞ Otomo 
bil fabrikasınca üretilen 
Murat 131 tip otolardan 
92 adeti daha Mısır’a li 
manimizden gönderildi.

ARZU adlı gemiye 
yüklemeleri yapılan Murat 
131 otolar dış satımına 
önümüzdeki günlerde de 

vam edileceği bildirildi.

GAZETEMİZ SAHİPLERİNİN

BABALARI ÖLDÜ

Emekliliğini İstedi

Gazetemiz sahipleri 
Hüseyin ve Kadri Gûlor'in 
babaları Mehmet Recep 
Güler yakalandığı hastalık 
tan kurtulamayarak öldü.

Halltpaşa mahallisinde 
bakkaliye işleten ve Gem 
lik İn en eski esnafı olan 
Mehmet Recep Güler bîr 
sür* öne* kalbinden rahat

İlçemiz ilköğretim mü 
dürü Mehmet Şahin yeni 
yasanın çırakmış olduğu 
kanundan yararlanarak ön 
ce ilköğretim Md. lüğü 
görevinden istifa eden da 
ha sonra emekliliğini isti 
yeceğinden istifa dilekçe 
nin durdurulması için Milli 
Eğt Md. müracaat etmiş 
ve 15 günlük izinli olduğu 
süre içinde emeklilik işlem 
lemlarine başlamıştır.

sızlanarak tedavi altına • 
tındı. Tıp Fakültesinde bir 
süre yatan M. Recep Gl 
ler, taburcu olduktan son 
ra evinde bakıma alındı.

Cuma gönü saat IX 
10 da kalp yetmezliğinden 
ölen M. Recep Güler- ay 
nı gün Gemlik'te defnedil 
dİ.

Azot Site Derneği ta 
rafından düzenlenen ve 
geçen hafta Azot Sanayi 
Sosyal Tesislerinde düzen 
lenen "Moral Yemeği” 
eğlenceli geçti.

Iklyüzün üzerinde da 
vetlinin katıldığı yemekte 
ünlü ses sanatçıları bulun 
dular. Erol Büyükburç, 
Emel Büyükburç, komed 
yenler ve Safiye Fillz'in 
katıldığı gecede Azot me 
mur, mühendis ye teknik 
elemanları gecenin geç 
saatlerine kadar eğlendiler.

Erol ve Emel Büyük 
burç değişik kostümlerle 
kendilerine özgü müzikleri 
ile dinleyicilerinden bol bel 
alkış toplarlarken, gecenin 
süpriz sanatçısı Safiye Fi 
liz güzel sesi ile dinleyici 
leri büyüledi. Emelf Büyukburç Azotçulsn 

coşturdu.

Azot S t* Derneğince dözenlenen yemekte konuklar 
dev*»y* eğlendiler.

Ar öt Sitesi Demeği 
tarafından düzenlenen yo 
meklerin her ay yapıloea 
ğı açıklandı.



SOROMLU MÜDÜR 
KADRİ fiÜLER 
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HÜSEYİN — KABRİ BÖLER

gomUik

KÖRFEZ
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Dizgi re Bertti Mrfee Basımevi

Sayfa 2 17 Kasım 1981 Salı

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Şükriye Güler'in biricik eşi. Sevgi Erol, Hüseyin ve Kadri 

Güler'in babaları Sema Eren, Aydan, Nurettin, Ebru ve 
Mehmet Güler'in dedeleri Saliha, Nursen, Hicran Güler'in 
ve. Eşref Erel'in kayınpederleri, Gemlik'in en eski bakkalı, 
iyi yürekli, dürüst ve örnek insan, babamız

özgür duşüecedee ürkmeye» yönetim 
ler, süreklilik kazansa, adıınlartnı güven 
ce içinde atan yönetimlerdir. Tarihin akı 
;ında özgürlüğün, özgür düşüncenin kar* 
şısına çıkan yönetimlerin, yokoldukları 
bîr gerçektir. Fıransa’da 1789 Devrimi, 
baskının aorbahğın kol gezdiği, özgür 
düşüncenin ipe çekildiği günlerde gelmiş 
tir.
Tarihimize baktığımızda, yediyüz yıllık 
bir bölümüne, özgürlüklerin karşısında o 
lan Padişahlar, vezirler egemen olmuşlar 
dır. Avrupa, insanlık için yeni buluşlar 
yarışmdayken, İstanbul'daki hanedan, 
tahtın sağlamlaşması uğruna geri düşün
ceye ödün verirken; özgür düşünceye öz 
gür davranışa kurşun sıkıyordu. Giderek 
hanedan zayıf düşüyor; ülkeyi koruyamaz 
oluyordu. Söyleşi zayıflığın sonunda Os- 
manlı imparotarluğu toprakları, düşman 
eline geçiyordu. Böylece özgürlük bir kez 
daha susturuluyordu seslenemeden. Köle 
ligi dışlayan özgürlük, Türk toplumu iç 
in bir zaman daha ulaşılamayacak ülkü 
oluyordu. Yurdumuzun emperyalist ulus 
lazca paylaşılması; özgürlük türküleriyle 
büyüten Mustafa Kemal’i, daha da rahat 
sız ediyor; Ona kurtuluş yollarını açıyor 
du.

Mustafa kemal, Türk TJlusu’nun öz
gürlük meş'aleai olduğunda Samsun'daydı. 
Bu meş’ale Samsun’dan kurtuluş yollarını 
ışıtıyor; Türk Ulusu'na gerçek kurtuluşu 
gösteriyordu. Yemin edilmişti; Türk top 
taklarının emperyalistlerin elinde bırakıl 
mıyacağma. Üzgürlüğün, özgür düşünce 
nin bir daha boğazlanmış acağın a. Şunu 

KONGREYE DAVET
Gemlik esnaf ve küçük sanatkarlar derneğimizin 1981 ve 1982 yılı genel 

•'kımıl toplantısını 1 Aralık 1981 salı günü saat 14 de pazar cad pak iş hanı kat 
<3 daire 7 deki esnaf ve küçük sanatkarlar dernek lokalinde yapılacaktır bu 
toplantıda ekseriyet sağlanmazsa ikinci toplantımız 27. 12. 1981 pazar günü 
yeni hükümet konağı karşısındaki volkan düğün salonunda saat 14 de yapıla
caktır bü toplantıda sayın esnaf ve küçük sanatkarların hazır olmaları önemle 
rica olunur.

. -GÜNDEM
1- Açılış ve divan seçimi ve saygı duruşu
2- Yönetim kurulu faliyet raporları ve kesin hesap raporları ile denetim ku

rulu raporları okunarak müzakere edilmesi
3- Yönetim kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edilmesi
4- 1982 yılı çalışma ve muhammen bütçenin okunarak müzakeresi
5* Demek ihtiyacı olan lokalin alınması müzakeresi
6- îdare kurulu murakaba kurulu hasiyet divanı ve birlik delegelerin asıl ve 

yedeklerin seçimi
'7- dilek ve temenniler
8- Kapanış

söylemeliyim ki, biz her araçtan, yalnız 
ve ancak bir ülkü için yararlanırız. O ül 
kü şudur: Türk Ulusunu uygar toplumlar 
içinde yaraştığı oruna (makam-mevki) 
yükselmek ve Türkiye Cumhuriyetini-sar 
sılmaz temelleri üzerinde, hergün daha 
çök güçlendirmek; bunun için de-zorbalık 
düşüncesini öldürmek.,, diyordu Mustafa 
Kemal, Köleliğin yok edilmesi için, özgür 
lüğün yok edildiği yer ister küçük toplu 
luk olsun ister ulus olsun sürekli.karanlık 
ta, zorbaların yönetimindedir, kişi hakları 
yok edilmiş, konuşma sınırlandırılmış, 
okuma yönlendirilmişse toplum yara 
almıştır. Bundan başka yönetenler, ulus 
içinde bölünmelere pilerek göz yumuyor 
siyasal yatırımlar uğruna görmezden geli 
yorlarsa, orada özgürlük, özgür düşün 
oe değil anarşi egemendir. Anarşinin ege 
men olduğu yerde de yine ağızlar kapalı, 
kalemler suskundur. Türkiye olarak geç 
mişte bunları birlikte yaşadık. Bugün sos 
yal yapıda ekonamide zorluklarla karşılanı 
yorsa, dünden gelen sorunların çözüme 
ulaşamamasındadır.

Türkiye, gelecek günlerin sorunlarını 
azaltma savaşı içindedir. Bu savaş eko 

nömi savaşıdır. Bu savaş toplumsal yapının 
kentlenmesi savaşıdır. Bu savaş özgür dü 
şünceyi kurallar! içinde yerine oturma 
savaşıdır. Bu adaletin hakça olacağı sa 

vaşıdır. Bu savaş ATATÜRKÇÜLÜK sava 
şıdır.

İlgililere! Bir kuruluşun yaptırdığı 
taktaki Atatürk resmine bir bakın lütfen. 
Böylesi Atatürk’ten uzak bir resim nere 
de görülmüş?

MEHMET RECEP GULER’in
ani ölümü nedeniyle bizleri biran olsun yalnız bırakma

yan, cenazesine gelen, acımızı bizzat gelerek, telefon ve 
telgrafla paylaşan eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza te 

şekkürü borç biliriz.

E$İ VE ÇOCUKLARI

İ L Â N
1- Belediyemize ait Mezarlık İçinde bulunan zeytin 

.ağaçlarının üstündeki zeytin mahsulü 12.600 lira be
delle 2490 sayılı kanun hükümleri içinde açık artırma 
ile ihale edilecektir.

2- İhalesi 25. Kasım 1981 Çarşamba günü saat 
15.00 de belediye "encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Muvakkat teminatı 375;- liradır. İhaleye iştirak 
edeceklerin belirtilen gün ve saatte İhaleye İştirakleri 
ilân olunur.

Bir Galibiyet Daha

Sümerspor 4

B. Güven spor 1

Bu hafta sahamızda yapılan tek karşı 
taşmada Sümerspor Berusan Civenspor’u 
4 1 yendi.

Sûmersper.un 80 dakika boyunca üs 
tün oynadığı karşılaşmanın gollerini 10 ve 
43. dakikalarda Ferhat, 5 ve 30. dakikalar 
da Adnan' 9. Güvenspor.un tek golünü 
İse 18. dakikada Mehmet aitı.

SÜMERSPOR : Haşan, H Ömer Cen 
giz, Şükrü, Aykut, Celal, Durmuş, Can, 
Ferhat, Serdar, Adnan,

B. 9ÜVENSP0R ; Ali, Abdullah, Sel 
çuk. Ali, Can, Mehmet, Haşan, Comalettin, 
Nazım, Fikret, İbrahim, Erol,

düzeniyle yıktıkları karşılaşmayı Recep 
Biçer, Turhan Alkiş hakem İkilisi yönetti.

KÖRFEZ
BASIMEVİ

Öğretmenler 
Haftası
Kutlanıyor
diğini ve sonuçlandığını 
söyledi. Şiretoğla, öğret
menler gününde, tüm öğ 
retmenler birlik ve beraber 
lik içinde toplumun saygın 
ve sevilen kişileri olduğunu 
bir kez daha gösterecekler 
dir, Yemeyimizde emekli 
öğretmenlerde aramızda 
olacak onlardan eski anili 
rını dinleme zevkine erişe 
ceğiz. Haftamızı her yıl 
gelenek halinde kutlayaca 
fiız dedi.

Trafik Bürosu

Daha önce Şoför ve 
Otomobilciler Derneği o 
larak işletilmekte olan Is* 
tiklai caddesindeki bina, 
belediyese Emniyet örgütü 
ne tahsis edildi. Yapılan 
anarımdan sonra Emniyet 
trafik Bürosu yeni binasını 
taşınarak çalışmalsnnı 
başladı.

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri
Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak Devam Etmektedir.

ZENGİN DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ.
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DÜĞÜN YARACAKLAR 
Zengin Kaliteli vt Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü? 
Gezin Görün Bizde daha

Ucuz
1 Saatle Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi 
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

Öğretmenler Haftası 
Bugün Başlıyor

Bu yıl ilk kez kullana 
cak ulan Öğretmenler hat 
tası bu gün kutlanıyor.

ilçe Milli Eğitim Mü 
düdüğünden aldığımız bil 
gilere göre; bu yıl ilk kez 
24-30 Kasım günleri öğ 
retmenler haftası olarak 
kutlanıyer Öğretmenler 
haftası nedeniyle ilçemiz 
deki öğretmenler Cevat 
Fehmi Başkut’un 'Pay 
des' adlı oyununu sahne 
ye koyacaklar. Öte yandan 
hazırlanan program gere 
ğince, bugün tüm öğret
menler, saat 14.00 de A- 
tatûrk anıtına çelenk koya

Öğretmenler Haftası Nedeniyle Düzenlenen

Yarışmaların Sonuçları 
Belli Oldu

öğretmenler günü ne 
denlyle ilçemiz Milli Eği
tim Müdürlüğü Lise, Orta 
okul ve İlkokullar arasın
da düzenlediği yarışmalar 
sonuçlanmıştır.

Yarışmalara katılan or 
uokullar arasında :

Kompozisyon dalında :

1» Emine Ercan Ortaokul 
2- Dilek Doğan Kız Mas. 
Ütesi Ortaokulu
3- Hülya Bozyokuş Orta
okul

İlkokullardan

1- Aysel Aşçı 4/A Atatürk 
İlkokulu
2- Nllgün «öl 4/C 11 Ey 
Ifil İlkokulu
3- Semra Işık 5/A N. Ke 
mal İlkokulu

Resim dalında

Şeker Fiatları

Kesin Olarak Saptandı

Şeker f lallarına zam 
yapılmasından sonra beledi 
ya encümeninin yapmış ol 
değn toplantıdan aenra şe 
ker Hatlarını sapladı,

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre geçen hafta 
toplanan belediye enoüme 

rak saygı duruşunda bu-, 
iunacaklar. Daha sonra 
kordon ve iki nolu cadde 
üzerinden bir yürüyüş dü 
zenlenecektir. Yürüyüşten 
sonra topluca kabristana 
gidilerek, ölmüş olan öğret 
menlerin mezarları ziyaret 
edilecektir. Gece ise A 

zot Sanayi Sosyal Tesislerin 
de öğretmenler ■ yemeği 
düzenlenecek ve bu gece 
de öğretmen korosu .şarkı 
ve türküler söyleyecektir.

İlçe Milli Eğitim Mü
dürü Yıldız Şiretoğlu, Öğ 
retmenler haftası nedeniyle

1- Jale Ünal Ortaokul
2- Hülya Türer Kız Mes. 
Lisesi
3. Serap Kuzgun Kız Mes. 
L. Ortaokulu
4. Mehmet Çelebi Orta
okul

Şiir Dalında

1- Hayriye Ertürk Gemlik 
Lisesi
2. Hülya Güler Gemlik L.
3. Nazım Sertaslan
1. İlkay Doğan Kız Mes 
L. Ortaokulu
2. Aytekin Demir Orta
okul
3. Derya Ünal Kız Mes. 
L

Şiir Dalında

1. Ufuk Yazıcı 27 Mayıs 
İlkokulu
2. Şengül Çakmak 11 Ey- 

nl İlçemizdeki şeker fiatları 
nın kesin ayarlamasını yap 
tı, şeker fiatları şöyledir.

Toz şeker perakende 
SÛ lire dökme çuval kesme 
şeker 117.6, 1 kg. Iık pe 
kot kesme şeker 126 lira 
ölerek eyerlendi.

ilçemizdeki tüm okullarda 
öğretmen konulu düz yazı 
ve şiir yarışmaları düzenlen 
diğini ve sonuçlandığını 
söyledi* Şiretoğlu, öğret
menler gününde, tüm öğ 
retmenler birlik ve beraber 
İlk içinde toplumun saygın 
ve sevilen kişileri olduğu 
nu bir kez daha göstere 
çeklerdir. Yemeğimizde 
emekli öğretmenlerde ara 
mızda olacak onlardan es 
ki anılarını dinleme {zevki 
ne erişeceğiz. Haftamızı 
her yıl gelenek halinde 
kutlayacağız dedi.

lül İlkokulu
3. Kenan Timuçun Ata
türk İlkokulu

Resim Dalında
1. Nur Durdağ 27 Mayıs 
İlkokulu
2. Elif Angüneş 27 Mayıs 
ilkokulu
3. Gözde Mutman Şehit 
Cemel İlkokulu

Bir Baskı Zeytin 1 500 Lira... 

Yağhaneler Tam Kapasite ile 
Çalışmaya Başladı

Zeytinlerin olgunlaş
ması üzerine yağaneler 
tam kapasite ile çalışmaya

Yağhanede çalışanlar görülüyor.

YAŞAM
BOYU 
SAĞLIK
İÇİN
YAPILAN
KOŞU VE 
YÜRÜYÜŞ
İLGİ
GÖRMEDİ

Geçtiğimiz pazar gü
nü ilçemizde ‘Yaşam Boyu 
Sağlık” için yapılan koşu 
ve yürüyüş ilgi görmedi.

Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Beden Terbiyesi 
Bursa Bölge Başkanlığınca 
yapılması programlaştırman 
koşu ve yürüyüş geçtiği
miz hafta pazar günü saet 

KÖŞEMDEN

BİR ARADAN SONRA

Yılmaz AKKILIÇ

10.00 da Cumhuriyet Mah 
ailesi ile Sınırtaş Sitesi 
arasında yapıldı. Yürüyü 
şe Gemlik Kaymakamı Fah 
rettin ölmez. Emniyet Amiri 
Aydın Eroktay, Belediye 
Başkanı Şahabettin Cantay
Askeri Jan. Yüzbaşı Cen 
giz Çelikbilek, ve bir grup 
halk katıldı.

Yürüyüşten sonra ko 
nuşan Kaymakam Fahrettin 
ölmez, bir dahaki yürüyüş 
te dilerizki daha çok kişi 
oluruz. Bunu sağlamak I- 
çinde okulları mecbur tut 
mak zorunda kalacağız de 
di.

başladılar.
İlçemizde bulunan ve

D. S. 2 de

İki haftalık süre, kimilerine göre geçmek bilmeyen 
uzun - upuzun bir zaman dilimidir; kimilerine göre kı
sacık.. Kişinin, içinde bulunduğu koşullara, olayların 
yoğunluğuna veya özlemlerin yeğinliğine göre değişen 
bir değer yargısı bu..

Örneğin Banker Servet'e, çocuklarına yazıp bırak
tığı pusulayı karalarken yaşadığı süre, belki de, hiç 
bitmeyecekmiş gibi gelmiş olmalıdır. Öyle ya, o arada 
biri yeni başında bitiverir, ve onun intihar ya da firar 
plânını bozabilirdi. Birkaç saniyelik bir raslantıya bağ
lıydı herşey..

Ama belki de tam o sıralarda sevgilisiyle yanak 
yanağa oturmakta olan bir delikanlı için, zaman, ola
ğanüstü bir hızla akıp gitmekteydi..

Yine örneğin’ kimi kişi vardır ki, tüm yaşamını öz
gürlüklerin ve demokratik hakların savunulmasına 
adamıştır; onun için zaman, öyle sanıldığı kadar önem
li değildir artık.. Ne bitmeyecekmiş gibi uzundur, ne 
hiç yaşanmamış gibi kısa.. Böylelerini alır, dört duvar 
arasına kapatabilirsiniz. Gücünüz yeter buna.. Hatta 
konuşmasını, yazmasını sınırlandırabilir veya tümüyle 
engelleyebilirsiniz. Ama onun söyleyemediklerinin ve 
yazamadıklarının da ötesinde, kafasının içindekilerden 
rahatsızlık duymaya başlarsınız,sonunda. Oysa bu ra
hatsızlığınızı giderebilmenin çaresi yoktur!..

Öğrencileri, Sokrates’e kaçmasını önermişlerdi. 
Ne var ki, o kabul etmedi öğrencilerinin önerisini. Su
nulan ağu’yu içerek ölmeyi, daha yetkince bir davranış 
saydı. Çünkü onun için zaman durmuştu; ne bitme
yecekmiş gibi uzundu, ne hiç yaşanmamış gibi kısa.. 
Bugün Sokrates'in savunmasını biliyoruz; bizden son
raki, çok sonraki kuşaklar da bilecekler.. Ama onu 
yargılayarak ölüme mahkûm edenlerin adlarını öğrene
bilmemiz olanaklı değil; sanki hiç yaşamımmışlar o yar
gıçlar..

Öyleyse merhaba! Halikamas Balıkçısının deyi
miyle, bir ağız dolusu merhaba!

Tarihin babası Halikamassos (Bodrum)’lu Hero - 
dotos, İsa'dan önceki 5. yüzyılda yazdığı tarihini, ça
ğının töresine uyarak: «Halikarnassos’iu Herodotos 
araştırmasını kamuya sunar» diye imzalamıştı. Kuşku
suz, kamu oyunun bilgisine sunulmayan bir araştırma
nın, bir düşüncenin değer taşımayacağını belirtmek is
temişti. Belki de zaman güneye doğru, gökle denizin 
birleştiği çizgiye gözlerini dikerek; Datça'nın ucunda
ki Knidos'u — bugün ancak yıkıntıları duran o antik 
—çağ kentini— görmeye çalışmıştı. Belki de görmüş
tü, görmediyse bile algılanmıştı belki de.. Ama kuş
kusuz, o, çağından yirmibeş yüzyıl sonra, doğup bü
yüdüğü kentinin Cevat Şakır Kabaağaçlı [Halikamas 
BahkçısıJ’ya sürgün yeri olarak seçileceğini; hatta 
Dat.-a’nın özgürlük ve demokrasi özlemlerinin yanıp 
tutuştuğu bir yürek gibi atacağını düşünmemişti hiç..

Kimi insanlar, geçmişle gelecek arasında sağlam 
bir köprü gibidirler. Onun için, bugünkü yaşamayı dü
şünemezler bu gibileri, uslarının köşesinden bite geçir
mezler. Yaşadıktan bugün, eğer geçmişte gelecek ara
sındaki köprüye bir taş eklememişse, değer taşımaz 
onlar açısından. Yaşanmamış demektir..

Namık Kemal, Magosa zindanında geçirdiği ilk ge
ce için, sen rahat gecem» diyor. Herhalde bir takım 
insanları ve onlonn düşüncelerini mahkûm edebilme
nin olanaksızlığına değinmek istiyordu.

Haklıydı do.. Çünkü onu mahkûm edenler, onu 
Magosa zindanına atanlar rahat değillerdi, olamazlar
dı da.. «Acaba kafasının içinde ne var?» endişesiyle 
kendi kendilerini yiyip bitirmeye mahkûm olmuşlardı 
onlar.. Ne onlar için, ne de Sokrates’e ölüm cezası 
verenler için kurtuluş yolu vardı bu mahkûmiyetten...

İki haftalık aradan sonra yine birlikteyiz, sevgili 
dostlarım. Önümüzdeki hafta şöyle başlamayı düşünü
yorum yazıma : Nerde kalmıştık?..



İLÂN
GEMLİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Maliki bulunduğumuz Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı bulunan aşağıda tapu kayıtları belirtilen gayri menkullerimizin bulunduğu alan 
6785 saytlt İmar Yasasının 1605 sayılı Yasa He değişik 42. maddesi ve ilgili yönetmelik uyarınca düzenlemeye tabi tutulmuş ve bu işle ilgili 
düzenleme haritası ve cetveller Belediye Encümeninin 4.11.1981 tarih ve 981/734 sayılı kararan ile onanarak 13/11/1981 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle belediyemiz ilân tahtasında askıya çıkarılmıştır.

Bu harita ve cetvellerinde görülebileceği gibi düzenleme sonunda adınıza tahsisli İmar Parseli ve miktarı ile hisse nisbetinde aşağı 
da gösterilmiştir.'

Yapılan düzenlemeye askı müddetinin sona ermesinden sonra bir ay içinde İtiraz edilebilir.
Aynı Yasanın 45. maddesine göre İlan olunur. 17/11/1981

İMAR PARSELİNİN

PAFTA 
NO.

ADA NO. PARSEL 
NO.

CİNSİ YÜZÖLÇ. MALİKLERİ PAYI BEYANLAR

33 593 1 Arsa 375 00 Mesut Derneklieğlu Kemalettin oğlu 
Merih Mustafa Usluer Yunus eğlu

93/375
282/375

33 593 2 Arsa 192.00 Merih Mustafa Usluer Yunus oğlu Tam

33 593 3 Arsa 476 00 Ahmet Avar Ali oğlu Tam

33 593 4 Arsa 2406.00 Gemlik Belediyesi Tam

33 593 5 Arsa 1240.00 Süleyman Kaya Şevket oğlu 
Salih Kaya Şevket öğtu 
Kazım Kaya Şevket oğlu 
Necati Kaya Şevket oğlu 
Mehmet Cemalettin Bilgin Esatoğlu 
Ahmet Cevdet Bilgin Esat oğlu 
Zehra Sözen Esat Kızı 
Fatma Bilgin Mehmet kızı 
Münire Bilgin Esat kızı
Orhan Bilgin Mehmet Cemalettin oğlu

Mehmet Cemalettin Bilgin Esat oğlu 
Zehra Sözen Esat kızı 
Münire Bilgin Esat kızı

553/8680
553/8680 
553/8680
553/8680 
924/8680 
924/8680 
924/8680 
924 8680
924/8680 
924/8680

924/8680
Ver. İştirak

Üzerinde Kadostronun 2 
parsel sahiplerin? ait bıç
kı aıelyesi mevcut

33 593 6 Arsa 228.00 Ergun Onur Mehmet Akif oğlu Tam

33 593 7 Arsa 333.00 Mehmet Fuat Işcan Rafet oğlu Tam

KAYIP
2 Ağustos 1977 tarihinde 

Armutlu Belediyesi Evlendirme 
Memurluğundan almış olduğum 
252649 nolu evlenme.cüzdanı^ 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Recep Yumak "

İSÜı*. TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk Ha
kimliğinin 1981/393 esas 1981/] 
514 karar sayılı ilâmı île MEY
DAN olan ismim SERKAN ola
rak düzeltilir.

Serkan Seçkin

SATILIK ARSA

Kurşunlu Köyü, yol kenarın 
da 208 m2 arsa satılıktır. ]

Mür. : Ahmet Eraslan
Tlf : 1597 Kaya Bilardo Salonu 

GEMLİK ’

SATILIK ARABA

1964 model tek kapılı 0ı 
pel Rekor tsatılıktır.

Mür. Azot sanayi Tlf 2384'denl
200 GEMLİK

İLÂN
GEMLİK BALIKÇILAR DERNEĞİNDEN

Balıkpazarı 1 Nolu Cadde Seç Apt. zemin katta 
ikâmet eden derneğimiz yeni yapmış olduğu Orhani- 
ye Mah. Kayıkhane sokaktaki Binasına taşınmıştır. 
Bütün üyelerimize ve ilgililere duyurulur.

TEŞEKKÜR

Şehrimiz iskele Meydanında çok muhteşem bir 
tak yaparak ATA’nın 100. doğum yılı dolayısıyle 
Belediye ve halkımıza hediye ederek törenlerde ay 
dınlattna için donamını da yaptıran Azot Fabrika
sının başta Sayın Müdürü Mustafa Nuri Arkun ol
mak üzere yapımında emeği geçen mühendis ve per 
»önele halkımız ve Belediyemiz adına teşekkürleri
mizi sunarız.

Şahahcttin Cantay 
Belediye Başkanı

Yağhaneler Tam Kapasite ile

Çalışmaya Başladı

bu tazen kapılarını üretl 
cilam açan yağ 
fabrikaları bir baskı zeytini
1600 liraya Bıkmaktadırlar

Bir batkı. 300 veya 
360 kilogram zeytin He 
yapılmakta ve ortalama 60 
kilogram yağ elde edilmek

tadır.
öte yandan yağhaneler 

yağlık zeytinin kilosunu 
16 liradan almaktadırlar. 
Yağhane sahipleri zeytinle 
rln 26 • 30 asit arasında 
olduğunu belirttiler.

şiir köşesi
Yasamak

t

Yokluk diliminde 
Açlığım, 
Tadı yok 
Sevmenin, 
Sonsuz bitimlere 
Hasretim, 
Alaca aydınlığında 
Yokluğun, 
Glzeller içinde 
Yüreğim, 
Esrarlı güzelliğinde 
sevdanın. 
Bir deniz çoşkusunda 
Gözlerim, 
Bir damlasında 
Durmuşum, 
Çocuk haykırışında 
Sessizliğim, 
Yankı gibi 
Vurulmuşum.

Kemal Yar

Bir Gün Önce
Gözler saklamıyor yavrum 
Sönülün gizlediğini.
Saçların perçem perçem 
Korungaç gizeminde duyulur. 
Eller bilmiyor yavrum 
Sevdanın türküsünü 
Ellerin toprak senin 
Ay parıltısında başaklar.
Saçların savruluyor yavrum 
Rüzgar bilmiyor 
Gelmek istiyor güneşe 
Bir gün önce yavrum.

kemal Yar

Konut İnşaat İlânı 
GEMLİK

$.$. GEMLİK KÖRFEZİ SOSYAL SİGORTALAR 

KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN

1 - Kooperatifimizin adına Sosyal Sigortalar ku 
rumu kredesi yardımıyla Gemlik’te yaptırılacak 97 dı 
ire konut inşaatı teklif alma ve götürü bedel usulüyle 
dosyasındaki şartlarla ihaleye çıkartılmıştır.

2 • işin hesaplanan bedeli, emlâk alım vergisi! 
iskân ve işletme ruhsatı harçları dahil 1 04.060.00.*] 
Tl. sı olup, geçici teminatı 3.121 800.- Tl. sidir.

3 - İhale dosyası, proje ve şartnameler Koope
ratifimizin Gemlik Ahmet Dural meydanı, Akmanlarl 
pasajı Kat 1 No : 124 teki bürosunda görülebilir. I

4 - İhale 4, Aralık. 1981 Cuma günü saat 14,1 
30 da anılan Kooperatif bürosunda kurulacak ihslei 
komisyonunca yapılacaktır.

5 - İhaleye girecek isteklilerin ( B ) gurubundan 
69.366,396 Tl lık müteahhitlik karnesi ve dosyasal 
daki şartnamesinde kayıtlı belgelerle ihale tarihinden] 
en az 3 gün evveline kadar Kooperatif Başkanlığım! 
başvurmaları, yeterlik belgesi almaları, mezkör belgi ] 
geçici teminat mektupları ile şartnamesindeki belgelen 
dosyasındaki örneği uygun teklif mektuplannı kapan 
zarfla ihale saatinden en geç bir saat evvel ihale I 
komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır.

6 Kooperatif yeterlik belgesi verip vermemektEİ 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakttl 
tamamen serbesttir.

7 - Belediyece ilânlardan alınacak vergi resimlen 
müteahhit firmaya ait elup, ihale gerçekleşmezse Koo| 
peratifçe ödenecektir.

8 • Keyfiyet ilân olunur.
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ATATÜRK BU MU?

c» mr—

SPOR SPOR SPORSFOK
İhsan BÖLÜK

BORUSAN G.SPOR : 1
UMURSPOR : 1

Atatürk Yılı yurdumuzdaki kutlamlar 
ıs dışında, yabancı uluslarca da kutlanıyor, 
içerde, dışlıdaki söyleşilerde, konferans* 
lavda Atatürk İlkeleri enine - boyuna ir 
deliniyor. Bu irdelemelerle. Atatük’ün, 
tüm dünya uluslarınca büyüklüğü, yol 
göstericiliği, toplumcu görüşleri bir kez 
daha benimseniyor.

Atatürk'ü anlamak için. Onu okumak 
gereğini uslardan çıkarmamalıdır. Atatürk 
*ü okumadan, doldurulmuş bilgileri satan 
lar: yanılgılardan kendilerini kurtaramıyor 
lar. Oteyandan, Atatürk’e düşmanlıklarını 
sürdürenler de. ulu-orta suçlamalarından- 
cayamıyorlar. Suçlamalar; Rıza Nur'un 
Atatürk’e uyumsuz, terbiye dışı. ,,Milli 
yatçilik., le bağdaşmayan kitabı da zaman 
zaman güncelleşiyor. Bu kitapdan alman, 
saptırılmış bilgilerle, Atatürk'e kitabı sal 
dırılar yapılıyor. Dünya komaoyunca be 
nimsenen Atatürk'ü, biz, dilediğim izce 

suçlayabiliyor; O nun tinsel varlığına sal 
dırabiliyoruz. Bîr şeyi unutmamak, gözardı 
etmemek gerektir: Kurtuluş Savaşı’nı na 

■ sil kazandığımızı? Atatürk,ün karşısında 
I olanlar bir de, „nasıl kazandığımızı araş 
M tırlınlar. 0 zamanki koşulları yaşasınlar: 

da Atatürk mucizesi kafalarında dankla 
sın.

Büyük adamlar, durmadan eleştirilmiş 
lerdir, Suçlanmışlardır. Bu tür davranışlar 
onları, ne küçültmüş, ne de sevgisiz 
bırakmıştır. Tersine, tarih sayfalarında,

ulusların sinesinde, daha da büyümüşler E 
d ir.

100 Doğum Yılında Atatük, ressamla- I 
rımızca resimlenmiş, bu resimlerde rasıam H 
lar, Atatürk'ü, bugünkü yarınki Atatürk'ü, R 
yeni, çağcıl düşünceler içinde boyamışlar; R 
ölümsüz yapıtlar vermişlerdir. Çeşitli ku fi 
ruluşlar büyük şehirlerde kasaba - köyler ■ 
de Atatük’ü simgeleyen büstler, heykeller, ■ 
taklar yaptırmışlardır. Bunlardan biri de H 
ilçemizde, Azot Sanayiine» yaptırılmıştır.

Azot ca yaptırılan bu taka diyeceği fi 
miz birşey olamaz Olsa, olsa teşekkür olur I 
Takın yeşillikler içinde olması, varlığını R 
duyurmuyor. Takın boyamasında, sıcak ■ 
renklerin - tonların yokluğu gözü sıcaklık ■ 
aramaya yöneltiyor. Arama sonucu; göz K 
ortadaki 100. yıl Amblemine kayıyor. Baş ■ 
tanıyor amblemden aşağı inmeye. Amma m 
göz ayrılmak istemiyor amblemden. Bir 9 
terslik, bir rezalet Var Dikkat kesiliyor, 9 
amblemi didikliyen gözle izliyorsunuz; fl 
Ortada Atatürk'ün resmi yok. Atatürk,e fi 
hakaret yağdırırmışçasına, Atatürk’le en fi 

ufak bir benzerliği olmayan, bilinçsizce bo fi 
yanmış bir resim.

Lütfen bakın lütfen! Resim bilginize 9 
dayanarak, Atatürk denilen resmin yüz 1 
oranlarına bir bakın. İnsan yüzünün eşit n 
sizliği, acubeleği bu resimde simgeleştiril fi 
miş. Atatürk bu mu? Sorusunu sormamak w 
elde değil. Evet, Atatürk burnu? Lütfen m 
yanıtlayın!

Bu hafta sahamızda yapılan tak 
karşılaşmada Bamsan Güvenspor ile 
Umurspar 1-1 beraber kaldı.

80 dakika beyunca iki takımında 
kıyasıya mücadele verdiği karşılaşma 
nın gollerini 87. dakikada Bülent 
Borusan Güvenspordan 79. dakikada 
Nail Umurspor'dan attılar.
Cevat Gönüllü, Galip Balkanlı, Recep 
Biçer hakem üçlüsünün yönettiği karşı

taşmaya takımlar şu kadroları ile çıktı 
lar.

BORUSAN GÜVENSPOR: İbra 
him, Haşan, Selçuk, Bülent, Ali Can, 
Mehmet, Nazım Abdullah, Fikret, Ca 
mal ettin, Mehmet

UMURSROR : Halil. İsmail. Mus 
tafa, Ahmet, Osman, Fatih, Ali Os
man. Mehmet, Adnan, Süleyman, Na 
il.

O. Adaletspor : o 
Sümerspor : o

Gençler liginde gurubunda lider 
bulunan Sümerspar bu hafta Orhan 
gazi'de O. Adaletspor’la 0-0 bara 
bere kaldı.

Mustafa Çakmak, Cemal Göktaş, 
Hayri Sonaydan hakem üçlüsünün 
yönettiği karşılaşmaya takımlar şu

kadroları ile çıktılar.
O. ADALET : Erhan, Bayram. 

Sadettin, Orhan, Turgut, İbrahim, Ha 
san, Mustafa, Fevzi, Recep, Zekâ!

SÜMERSPOR ; Haşan, Adnan, 
Cengiz, Şükrü, Aykut, Celal, Ümit, 
Serdar, Ferhat, Can, Turgut

Kongre İlânı
Gemlik Kız Meslek Lisesi Yaptırma. Onarma ve Koruma Derneğinin yıllık 

Mutad Genel Kurul toplantısı 7. Aralık 1981 Pazartesi günü saat 20.oo de o- 
kul salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur.
Ekseriyet temin edilmezse 21 Aralık 1981 Pazartesi günü aynı yerde ve

Aynı saatte yapılacaktır. ' •
Gündem

o

KÖRFEZ
o

| BASIMEVİ
oo

s ZENGİN DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
o
s KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

1- Açılış divan seçimi ve saygı duruşu
2- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporu okunması
3- Raporların müzakeresi ve aklanması
4- Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi
5- Dilekler ve kapanış.

Kongre İlâm
Demeğimiz 3. Genel Kurul toplantısı 19. Aralık. 1981 Cumartesi günü sa

at lO.oo da GEMLİK HALK KÜTÜPHANESİ Salonunda yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilemediği takdirde 26. Aralık. 1981 Cumartesi günü sa

at lO.oo da yine aynı yerde ve aynı salonda yapılacaktır.
Üyelerin teşrifleri rica olunu.

GÜNDEM

Gemlik İlçc-Bucak ve Köylerine Halk Kütüphaneleri 
Yaptırma-Yaşatma Derneği Genel Merkezi

1- Açılış ve divan seçimi
2- Saygı duruşu
3- Faaliyet raporunun okunması vo müzakeresi
4- Denetim Kurulu raporunun okunması
3- Yönetim kurulunun ibrası
6- 1961 1983 yılı bütçesinin teklifi vo onanması
7- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8- Yeni Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
9- Dilekler ve kapanış

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 
Kartvizit Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Emrinizdedir.

Telefon : 1797
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK |
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KÖRFEZ

1982 Yılı Yahloşıyoı

Türkiyenin En Zengin Takvim Çeşitleri ile 
Yine Sezonu Açıyoruz

* Yılların Tecrübesi
* Renkli ve Kuşe Baskı
* Uygun Fiat
* Zamanında Teslim

Çeşitlerimizi Görünüz
KÖRFEZ BASIMEVİ
TLP t 1797
İSTİKLÂL CAD. ŞİRİN PASAJI GEMLİK
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