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3. Belediye Otobüsü
Sefere Kondu

* Şehir içi otobüslerde bilet ile yolculuk 
yapılacak

* Yeni otobüs 7.5 milyon liraya alındı

* Otobüsün yolcularını şehir merkezine 
bırakması için izin alınacak

* Yeni otobüs sıkışık saatlerde sefere sokulacak
Bslodlyece otomarsan 

■ flrmasındon «atın alınan 
M üşüncü otobüs geçtiğimiz 
n haflo İşletmeye sokuldu. 
! Belediye otobüs İşlet 

meal yetkililerinden aldığı 
mız bilgilere göre 7 milyon 
600 bin liraya alınan oto 
büı Bursa Gemlik arasında 

İl ııat başı yapılan seferlere 
ek olarak çalışacak.

Belediye Başkanı Şa- 
Shsbetlln Cantay, gazete

min yaptığı açıklamada 
yeni alınan otobüsün sıkı 
|lk isterleri rahatlatacağını 

jfl belirterek şunları söyledi: 
M Buraa Gemlik era

tında İşletmeye soktuğu
muz otobüslsde yığılmalar
olmaktadır. Halktan gelen 
blyük İlgi ve İstek İle 
Otomatsan firmasına yap
tırdığımız üçüncü otobüsü 
geçtiğimiz cumartesi günü 
ok sefer olarak devreye 
soktuk. Öğrencilerin okul 
lora gidiş saati olan sabah 
7,30 ve 8 00 ile dönüş 
uatlorl olan 17,30 ile 18 
30 arasında yeni otobüs 
dsvrsys girmekte ve yel 
cu taşımasını sürdürmek 
tedlt/'
YOLCULAR YUKARIYA 

GÖTÜRÜLECEK
Bir süre Önce Şoför

feotçular 9 Ocak’ta 
Moral Gecesi

Düzenledi
Azot Site Kulübüne» 

yılın İlk moral gecesi 9 
Ocsk günü düzenleniyor.

Azot Site Kulübü yö- 
Mtlclsl Cengiz Alpay'dan 
•dindiğimiz bilgilere göre, 
• Oaak günü yapılacak 
•Isn ‘'Moral Gsco'slno 
uall sanatçılar katılacak. 
Sınırlı konuğun çağrılacağı 
tacod» Ses sanatçısı Yıldı 
tim Oöraea. Saniye Can, 
ğantoz limit, Şantöz 
Hülya vo Komedyen Tevhit 
Bilge vo aupruı sanatçılar 
Otc»yo renk katacaklar. 

ve Otomobiloiler Derneği 
nln girişimi ile Belediye 
otobüslerinin Santral Ga 
raja mecburi giriş çıkış 
yapmak zorunda bırakıldı 
ğını söyleyen Belediye 
Başkanı, Valiliğe başvura 
rak otobüslerin öbür bazı 
otobüsler gibi şehir içine 
kadar yolcu bırakma İzni 
nl alacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Can

KIZ MESLEK LİSESİ ATATÜRK BÜSTÜ
TÖRENLE
Kız Meslek Lisesi bah

çesine yaptırılan Atatürk 
Büstü düzenlenen törenle 
açıldı.

Atatürk büstü İçin dü
zenlenen açılışa İlçe 
Kaymakamı Fahrettin öl
mez TuğgeneralOrhan ön
cül Sıkı Yönetim Tali Böl
ge Komutanı Yüzb. Cen
giz Çolikbllok, askeri erkan 
vo Kurum amirleri ile öğ
renciler katıldılar.

Törende Konuşan Tuğ 
general Orhan öncül, bu 
günlere kavuşmamız büyük 
kurtarıcı Atatürk'e borçlu 
olduğumuzu, o'na karşı

14 yaşında genç 
bir kız hap yutarak 

intihar etti
Gomltk'in Osmaniye 

Mahallesinde Nilfün Çelik 
adh 14 yatında bir kıs çok 
miktarda sinirleri yatıştırıcı 
hap yutarak intihar etti. 
Koma halinde evde bulunan 
Nllgün Çelik kaldırıldığı 
Bursa Devlet Hastanesinde 
tüm müdahaleye karşın 
kurtarılamadı. Olaya el ko 
yan polis Niljûn Çelik’ln 
İntihar nedeni araştırılıyor. 

tay, konuyla ilgili olarak 
şöyle konuştu:

"-Gemlik’ten gelen 
yolcuların santral garaja 
bırakılması bir kamu göre 
vini tam yapamamaktadır. 
Fabrikalarda çalışan işçile 
rin otobüsleri, işçileri şeh 
rin belirli yerlerinden alıp, 
belirli yerlerine bırakmak 
tadır. Bizim yolcuları Hey 
kele yakın bir yere bile

AÇİLDI 
şükran borcunun gösterdi 
ği yoldan ilerlemekle yeri
ne getirilebileceğini belir 
terek Atatürk yeni nes 
li öğretmenlere emanet et 
iniştir. "Ulusu kurtaracak
lar yalnız ve ancak öğret
menlerdir" sözü ile bunu 
ispatlamıştır Atatürk’ü sev 
nıek öğretmenini sevmektir 
çalışmaktır” dedi.

Törende yapılan öbür 
konuşmalar ve şiirlerin ok 
tınmasından sonra Atatürk 
büstü İlçe Kaymakamı Fah 
rettin Ölmez ve Tuğgen' 
Orhan öncül tarafından a 
çildi. Açılıştan sonra öğren 
çiler folkör gösterileri yaptı 
lor.

Kütüphane 
Yaptırma Y aşatma 
Derneği Kongresi 
Yapıldı

Gemlik Ha K Kûtüp 
hanesi Yaptırma x« Yaşat 
ma Demeğinin ydtek ela 
ğan genel kurul tep »-•« 
yapıldı.

Halk Kütüphanesi Sete 
nunda yapılan teotentıda 
yönetim korulu üyf>likterlna 
Zeki Sarai, Mote Erriomor 
Şükret Salmaz. İri ti* Aka, 
vo Mermin «urlu seçildiler. 

bırakamamamız toplu taşı 
macılığın babalanmasıdır. 
Bunun İçin Valiliğe baş 
vuruda bulunduk, yakında 
olumlu sonuç alacağımızı 
umuyorum.
KUMBARA KALDIRILDI

öte yandan şehir için 
de taşımacılık yapan bele 
diye otobüslerinde bundan 
böyle yalnız biletle yolcu 
luk yapılacağını belirten 

K« Nteetek l «*♦ Behçteetete» dtedte* Bünâ
törenle Koyseeteaae vo T«ğ OiMsei Otmei sote
Yukenda açılgsa üfreacteor foMör *âs3erMo«i

Belediye Başkanı, 'bazı 
yolcuların sürekli yırtık ve 
yarım pars ile yolculuk 
yapma alışkanlığı, bizi bu 
tür bir uygulamaya zorun 
lu kıldı dedi.

Şehir İçi yolculuk yı 
pacaklar, bundan böyle 
Belediye parkı yanına ku 
rulan bilot satış yerinden 
otobüs bileti alarak yolcu 
luk yapabilecekler.

Lağımlar Sokaklar 
Akıyor

Sel Artıkları vla 
Dolu Olan
Kanaluas yomlar 
Çallının or

Büyük paralar harca 
narak yopt mlcıt. ancak ma 
topomp teeısterintn geç 
kuralmas nedeniyle set a 
tık.ar yİ» tamamen tirana» 
ilçenin kana lızas yon larmt 
temizlemeğe mllyenıoras 
Us» gerekli.

1B81 yılı içinde yo 
ğsn şiddetli yağışla» eenu 
co ilçenin he» to'cfmds 
dolan kanakzaayeniarm to 
mizlenmo işini yürütmeğe 
çalışan Belediye »erene o 
cll çözüm bu I o mı yet San 
yağışlarda tamemee daIon 
Corşı doreti ağzının ancak 
yaz oytennda tomrrlonobl 
teceğ-nl söyleyen Beledi 
yo Besteni ' ahabetvn 
Contey, tüm rögarların 
dolu olduğunu. hergfm 
yüzlerce şikayetle karşı 
karşıya kaldıklarını vo el 
I erindeki elanoktet dahilin 
do $o»unlara çözüm getr» 
moğo uğraştıkların: keline 
rok şunları söyledi

rinin geç kurutması nede 
niyle ev vo işyerlerine M 
lantıaı yapılan tüm kenef 
losyonla» maalesef bugün 
delu durumdadır İlle» Ben 
kasınca temomlanor, me 
tepeme İstasyonları devre 
ye g rgiği halde kenede» 
çalamameksadn Betedhm 
ni n toka* eteeoktemytş tw 
ce te’ 0*00 •> aça•»• go-»« 
uğrndo vtdanjürâ devreye 
cekarak kenetten caleta 
meye cafsmaruz Bütün 
keneraasyantorm tete'> w 
mir»endiğtnçie ~weee~K 
ter tee ronracd» vb s tem 
t«dar» taarautecoRe San ye 
ğtetordd seh-e gote« M 
stûrrv- değnvr ene nsga» 
Bnyo bö<ûmds »o emo- «m 
•tee kanateane» datetenda 
Somyam vâtaeter tanateo 
HR ■ ste ■ «Pte DM

ve yacm kana wateteaa« 
raakama Tanee tte 
ttefcrlk falar onsaetfMk- 
tortetete «erantamaalk tea» 
sak Pvssinr sğzmr acı 
cdk Bc eşrefte tesR dar» 
w» dâsârüaısk çana w
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| KÖŞEMDEN

TUTSAKLIK
Yılmaz AKKILIÇ

İnsanlık tarihinin bilinen geçmişi içinde yüzyıllar 
boyunca, tutsaklık, değişik biçim ve boyutlarda da 
olsa engellenememiş; hep var olmuş.. İlk uygarlık 
ürünleri, kölelerin işgücünü acımasızca kullanan bir 
avuç azınlığın çıkarlarına yükseltilmiş. Şu bildiğimiz 
yazı bile, ilkin, bir avuç egemen azınlığın tarihini taş
lara, ya da tabletlere geçirmekte kullanılmış..

Anadolu'da yazılı tarihin en eski belgeleri olarak 
bilinen hitit tabletlerinde. özgür insanlar arası ilişki
lerden cok, kölelere nasıl davranılmasına değğin ku
rallara rastlamaktayız. Dünyada ilk demokrasinin 
beşiği sayılagelen Atina'da, var olduğu savlanan de
mokrasi, kimilerine göre bugünkü anlamıyla bir de
mokrasi değil; kentte yaşayanların onda birinden azı
nı oluşturan bîr mutlu azınlığın demokrasisi idi.. Ki
milerine göre, diyorum; çünkü başkaları açısından 
bugünün demokrasisi de, bir mutlu azınlığın yarar
landığı demokrasidir..

Yeni yılın bu ilk yazısında, tarihçi ve toplum -bi
limciler arasında süregelen tartışmalara girecek de
ğilim. Bu, öyle bir köşeyezısı'nın boyutlarını çok aşan, 
üstelik de karşıt görüşlerden birini, ya da her ikisini 
eleştirmeyi gerektiren bir şey.. Ne var ki tutsaklık, 
kölelik biçiminde olsun, başka biçimlerde olsun, gü
nümüze dek var olan bîr olgu.. Özgür olmanın, özgür
ce yaşayabilmenin olanaklarından yararlanamamayı 
tanımlıyor tutsaklık. En geniş anlamıyla..

Örneğin sîz 15.000 liralık aylığınızla, «Düşünün 
Antalya'da / Mutlu bir HollandalI» egzisini dinleme ve 
hatta mırıldanma özgürlüğüne sahipsiniz de; Antalya- 
da mutlu bîr hafta geçirme özgürlüğüne sahip değil- 
sinizdir.. Ekonomik koşullarınızın tutsağısınızdır..

Veya buna hiç aldırmazsınız da siz, ilkokula giden 
yavrunuza defter, kitap, kalem, silgi, pabuç vb., gerek
sinimlerini sağlayabilmekte zorulklarla karşılaştığınız 
için, kendinizi yeterince özgür saymayabilirsiniz..

19. yüzyılın sonlarında ünlü ozan Namık Kemal, 
«özgürlük/ hürriyet» le «tutsaklık / esaret» arasındaki 
ilişkiyi ve iç îçelîği şu dizelerle dile getirmekteydi :

«Ne efsunkâr imişsin ah, ey didâr-ı hürriyet» 
«Esir-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten» 

Ne güzel söylemiş, değil mi?..
Evet, kimileri vardır ki «özgürlüğün tutsağı» olur

lar. Başkalarının özgürlüğü için tutsak olmayı yeğler
ler. Dışarda, açık havada, mavi gökle yeşil bayırların 
süslediği, doğada insanların kum gibi kaynaşdığı kor- 
donboyunda sözde özgür, ama özde tutsak olarak, 
dalaşmaktansa; dört duvar arasında sözde tutsak, 
ama özde özgürce yaşamayı yeğlerler.

Onlar için, bir tercih meselesi'dir bu.. Onlar bu 
tercih'leriyle, dışarda, açık havada, mavi gökle yeşil 
bayırların süslediği doğada, insanların kum gibi kay
naştığı kordonboyunda sözde özgür, ama özde tutsak 
yaşayanların yarınlarına katkıda bulunmaktadırlar. Öz
gürce düşünerek, özgürce söyleyerek katkıda bulun
maktadırlar..

Tarihsel süreçte, sayılmıyacak kadar çokturlar on
lar.. Kimilerinin adlarını bugün bilebilmekteyiz, kimile- 
rfninkini ise hiç öğrenemiyeceğiz.. Oysa insanlık, on- 
lann bu bilinçli tercih'leriyle bugünkü düzeyine yük
seldi, ve de yükselecek..

Adlarını bilsek de, bilmesek de böyle..
Tarih boyunca yaşamış, yaşayan ve yaşayacak 

olan tüm özgür tutsaklara saygı!..

şiir köşesi
C ü n e y d

bakarlar bana 
gövdemi görürler

ben Başka yerdeyim 
görenler beni 
gövdemi gömerler

ben başka yerdeyim 
aç cübbeni cüneyd

ne görüyorsun 
görünmiyeni 

cüneyd nerde
cüneyd ne oldu 
sâna bana olan 
ona da oldu
kendi cübdesi altında 
cüneyd yok oldu

Asaf Halet Çelebi

Şifre
Kaşın şifre
Gözün şifra
Gülmen konuşman şifre
Yaradan şifre yaratmış
Seni çözmek içini
Şifre müdürü mü olmalı?

Orhon

DİLEK
Bir küçük, bir küçücük evim olsa:
İçinde bir küçük, bir küçücük halım olsa: 
Bütün bunlar benim öz malım olsa. 
Masam, mürekkebim, etajerim, 
Penceresinde benim perdelerim, 
Etajerinde benim kitaplarım olsa, 
Bir ufak bir minicik evim evim olsa;
içinde bir kadın, beni parasız pulsuz seven bir 

kadın.
Bu kadın karım olsa!
Nerde, hangi şehirde olursa olsun, 
Bir küçnk, bir küçücük evim bulunsun, 
Bir ufacık halım olsun yeter, 
Yeter de artar bile!
Nerde, hangi şehirde olursa olsun, 
Etajerim, kitaPlarım olsun, 
Beni parasız Pulsuz seven karım olsnn yeter. 
Yeter de artar bile.

Devdet Kudret

LÂLE

Lâlelim
Lâlelide oturur
Lâleli lâle kokar lâlelimden
Lâleliden geçilir
Lâlelimden geçilmez!,

Murat Arıburnu

Denize Karşı
Adam oturmuş denize karşı 
Elinde oltası yıldız tutar 
Çeker çıkarır bir bir geceden 
Çeker çıkarır tadına bakar 
Ardında ışık içinde çarşı;
Bir kız gaçer arkadaki yoldan 
Bir edâ bir çalım akça pakça 
Ağzı yüzü bir delice türkü 
Vurur kokusu uzaklaştıkça 
Öyle bir düş kİ beter gerçekten 
Dalmış gitmiş işine beriki 
Vız gelir çarşı türkü vız gelir 
Çocuksu bir bakış gözlerinde 
Bir başman rıhtımda oturur
Ne geçer İçinden bilinmez ki 

Sabahattin Kudret Aksal

GEMLİK

KÖRFEZ BASIMEVİ

ZENCİN DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 

KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

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

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY 1$ HANI KAT 

2 DB HASTA KABUL ETMEĞE BAŞLADIĞIMI
SAYIN RBMLİK’LİLBRI DUYURURUM»

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaz

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.
Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit, Kartadras ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Enerjide Tasarruf
Gelecekte

Güvence Demektir

Telefon : 1797
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK
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1982 yılma umutlarla girildiğini söylemek tor. 
Her gelen yeni yıl geçmiş yılların dertlerin ide 
yüklenerek geliyor. 1982 dertli, gelecek yılda dertsiz 
olaıyak kuşkusuz. Bizler, yeni yılları kutlarken, 
Şilemlerimizi de getirir, neleri, nasıl yapacağımızı 
gözden geçirir bir bir Bu işi yaparken kendi kendi 
mili aldattığımızıda biliriz. Buna karşın iyileri, 
güzelleri, yaşamımızı yeniden nasıl düzenleyeceğimizi 
düşünmeden de ödemeğiz.

Dünyamızın, dünya uluslarının sancılarının 
azalacağını umalım, insanlar özlemlerinin, sornnları 

un çözüme kavuşacağı günleri beklerken umutlarımda 
da yenilemiş oluyorlar. Dünyanın büyük AĞALARI, 
dışlarındaki dünyayla çıkarları doğrultularında 
ilgileniyorlar. Ulusları sonunadeğin sömürerek, yaşam 
İtrini sürdürmeyi en uygun yol buluyor olmalılar 
Doğa yasası mı, diyelim, alın yazış ım ? Doğrusu 
çıkar yasası diyelim. Sömürü kavgasında köteği 
yiyenler, küçük uluslar yaşam çizgilerini emperya 
tizmiş ellerine bıramış olmuyorlar mı? Çeşitli kılıklara 
bürünerek geri kalmış ülkelere el atan emperyalistler' 
kalkınmayı amaçlamış ülkelerin kalkınmalarını da 
aldatmacalala engelliyolar. Kalkınmayı amaçlayan 
ülkelere, teknolojik yardımları yaparken, kendilerine 
de açık kapılar bırakmış oluyorlar. Kurulan - kuru 
lacak, kuruluşlarda gerekli olanları vermiyor, ya da 
zorluk çıkarıyor. Böylece hem parça yönünden, hem 
tüketim yönünden bağımlılık kapılarını açmıyor. 
Geri kalmış ülkelerin kalkınmalarımda geriletiyor 
böylece. Yalnız dış sömürü mü sorun okuyor? 
Somların başlıcaları kendi içlerinde, kalkınmakta 
olan ülkelerin.

Dünyanın başının ağrımadığı, derde girmediği 
I zamanlar sayılıdır desek, yanılmış olmayız. Emper
yalizmin, yayılma eylemlerini hızlandırdığı sıcak 
I gülleri yaşaya gelmiştir dünyamız. Balkan, Birinci 
llkiaci Dünya savaşları iş olsun diye çıkarılmadı. 
I Büyük ülkelere dar gelen toprakları, kendilerine 

yetmiyordu. Savaşla elde edilecek topraklan, oralarda, 
yaşayanları ne diye knllanmasmlardı ? Sözü edilan 
sömürü ağı, ya da tuzağı savaşsızda yürümez mi ? 
Ne diye yürümesin ? Yoksunuz, kalkınma yolları 
arıyorsunuz. Ne yapılacak? Önce para, bulunmalı. 
Elde - avuçta yoksa borçlanılacak. Borcu verende, 
dayıyacak senedi çenenize. Yüksek faiz, bilmem kaç 
ayda ödemesi yapılacak. Yapılamadığsa zamanında 
ödeme ; gelsin faizler. Faizin faizi derken, eldeki 
tarlalar, ev- bark tefecinin, malı olacak. Tefeci bu 
kezde aldığı tarlalarda, ırgat olarak çalıştıracak, 
evindede kira ile oturtacak ki, emeği bir başka sömürü 
yoluyla tutsak etsin kendine, içerdeki anapara yok 
sulu kendine tutsak eder de, dış anapara - anamal 
bunu yapamaz mı? Yapıyor; bal gibi yapıyor. He
le hele, paranın kıral olduğu dönemlerde milyoner
ler türüyor.

Yoksul ülkelerde ne diye adım başı banka, 
banker türer acaba? Ver paranı al ikinci maaşını. 
,,Uzun yıllar çalışılmış, ülke ekonomisine katkısı ol 
muş ya. Bundan sonra da, emekli maaşıyla, ikra
miyesinden gelecek faizlerle yaşasın. Böyleee, hazır 
yiyiciler, sürekli tüketenler toplumu oluveriyor kal 
kınan ülkeler. Her ..emekliyim,, diyen, görevini yap 
manın huzurunu yaşarken, bir ikinci uğraşı aramaz 
oluyor. Bir ülke, sermayece sürekli tüketime özen 
dizilmişse; tüketen tanıtmalara verilen kucak dolu
su paranın tüketen cebinden çıktığının bilincinde 
değilse çekiver kuyruğunu. Sermaye palazlanır, tü
ketici bir göz odada yaşarken, patronlar, lüks otel 
villalarda yaşamlarını sürdürürler. Buna da dense 
dense, çarpık - çarpuk, yamuk - yumuk ekonomi 
denir.

Biz insanlar nedenli ezilselc de, yaşam olanan- 
lar imiz elimizden alınmış olsa da, karamsarlık du
varlarının gerisinde kalmama savaşımından geri du 
ramayız. Hele geri kalmış ülkeler halkları!..

SPOR SPOR
Çetin OZTETİK

2. Amatör Küme...

MURADİYESPOR: 1 
UMURSPOR: O

Umurspor bu hafta Bursa Merinos sahasında Mura- 
diyespor’la karşı karşıya geldi ve iki puan kaybetti.

Ergim Ertan. Mehmet Ovacık ve Ahmet Akyel ha
kem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada 67. dakikasında 
Umursporun kalecisi bir Engin bir penaltı kurtardı ve 
Tuncay kırmızı kart görerek oyun dışı bırakıldı. Karşı
laşmanın tek golünü ise 14. dakikada Kenan attı.

Karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile çıktılar.
MURADİYESPOR : Suat, Lütfü, Müfit, Erol. Mus

tafa Ahmet, Süleyman, İsmail, Kenan. Haşan, İsmail
UMURSPOR : Engin, Osman, Ahmet, Fatih, Tuncay 

Ahmet, Nurettin, Yusuf, Mehmet, Haşan

Gençler Ligi... Gençler Ligi...

GÜRSUSPOR: 2
SÜMERSPOR: 2

Gençler liginin 9. grup şampiyonu Siimerspor, diğer 
grup şampiyonlarından Gürsuspor’Ia Bursa Merinos saha 
sında karşı karşıya geldi.

Ağır bir sahada, zevkli geçen karşılaşmanın golleri
ni 5. dakikada Turgut, 39. dakikada Ümit Sümerspor’un 
34. dakikada Kadir, 51. dakikada Ali penaltıdan Gürsu 
spor’un gollerini kaydettiler.

Muharrem Kaşarcı, Ahmet Akyer ve Kenan Beni 
hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya takımlar şu kad 
ralan ile çıktılar.

Gürsuspor : Cem, İskender, Elman, Veysel, ali. is
met, ertuğrul, Süleyman, Kadir, Turgay, izzet

Sümerspor : Haşan, B. adnan, k. Adnan, Aykut, Cel 
âl, Can, Cengiz’ Serdar Ferhat, Ümit, Turgut

Genel Kurul Toplantısına Davet
। Kulübümüzün yıllık olağanüstü genel kurul toplantısı 17.Ocak. 1982 pazar 

gunüsaat 18.00 de kulüp toplantı salonunda yapılacaktır.
Ekseriyet sağlanmadığı takdirde müteakip toplantı 24.Ocak. 1982 pazar gü

nü ayni yerde ve saatte tekrarlanacaktır.
। Sayın üyelerimizin belirtilen gün ve saatte toplantı yerinde hazır bulun
maları ilân olunur.

Gemlik Tüccar Kulübü 
Yönetim Kurulu Başk.

GÜNDEM 
il-Açılış konuşması
2- Kongre başkanlık divanı seçimi

|3- Saygı duruşu
4- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması

|8- Denetçi raporununokunması
16- Yönetim kurulu ve denetçilerin aklanması
17- Tüzük tadili
|8- Yönetim kurulu seçimi
!•" Yeni denetçi seçimi
110- Haysiyet divanı seçimi
111-Yeni bütçenin müzakere ve karara bağlanması

12- 1982 yılı çalışma programının okunması ve karara bağlanması
13- Dilek ve temenniler
14- Kapanış

MMM >•••••••••••••—

S.S. Eğitimciler Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığından
Kooperatifimiz yıllık olağan genel kurul toplantısı 24.Ocak. 1982 pazar gü

nü saat 14.00 de Gemlik İmam Hatip Lisesi öğretmenler odasında yapılacaktır.
Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte sayın ortakları

mızın toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederiz.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Yoklama
2- Açılış ve saygı duruşu
3- Kongre divanı seçimi
4- Çalışma ve hesap raporlarının okunması
5- Raporların müzakeresi
6- Denetçi raporlarının okunması
7- Raporların kabulü ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraı
8- 1982 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülerek karara bağlanması
9- 5 asil, 5 yedek yönetim kurulu üyeleri seçimi
10- 2 asil, 2 yedek denetçi seçimi
11- Ortakların kooperatif içindeki parasal durumlarının görüşülerek karara 

bağlanması
12- Dilekler
13- Kapanış

KONGRE İLÂNI
K. KUMLA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Bpt.LIĞMBAN

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri 

Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 

Devam Etmektedir.

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 7 Şubat 1982 pazar ginü saal 20.oo de 
dernek lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM: yönetim kurulu

1 • Açılış ve divın başkan seçimi
2 * Saygı duruşu
3 - Faaliyet raporunun okunman
4 • İdare heyetinin ibrası
E - Yeni idare heyeti seçimi
6 * Dilekler ve kapanış,
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MEVLİT
ETÇİ KARDEŞLERİN ANNELERİ

MELEK DİNÇ’in
8.1.1982 Cuma günü Cuma namazından sonra 

40 cı gün Mevliti Bahkpazan camiinde okunacağından 
Akraba dost ve din kardeşlerimizin teşriflerini bekleriz

AKTÜRK ELEKTRONİK
Yetkili Servisi 

MÜJDE
TÜM YENİLİKLERİ SİZ GEMLİK LİLERE SUNMAYI GÖREV 
BİLİN AKTÜRK ELEKTRONİK SİMDİ, BİTEN VEYA 

BOZULAN TV RESİM TÜPLERİNİ EN SON ELEKRONİK SELVONİS 
SİSTEMİ VE RESENERASYON TEKNİĞİ İLE TV RESİM TÜPÜ 

BİTİMİNE PAYDOS
NOT s TV Resim Tüpü şok bakım ücreti 3000 liradır ve 

1 yıl garantilidir. Ayrıca her türlü TV bakım ve 
tamiri modern cihazları ile hizmetinize açıktır.

Sîz Sayın Gemliklilere Telefonunuz kadar yakınız Tıf : 3744
Gazhane Cad. Akbank Aralığı No. 18 GEMLİK

*B*B*B*B#B#B*B$I
Dost ve müşterilerimizin yeni 
ydınt kutlar, sağlıklar dileriz.

KESKİNOĞLU TİCARET 
Kazım Keskinoğlu

Minibüs Garajı Bayraktar Pasajı 1/1 
GEMLİK

l&B^B^B$B^B^B#B$

DOĞRU NAKLİYAT
EMİR DOĞRU

Tüm Gemlik’itlerin ve şoför 

kardeşlerinin yeni yıllarını 

kutlar.

Tlf : 1140 * 1804 Ev : 1203
Orhangazi Cad. No. 4 GEMLİK

Özlem Pastanesi
SAYIN GEMLİKLİLERİN

Hizmetine 8 Ocak Cuma günü giriyor.

Düğün - Nişan ve Günlere Her Çeşit Yaş ve Kuru Pasta ile 
Börek-Poğça-Açma-Pide ve Tatlı Çeşitleri

OSMANİYE MAH. PAZAR CAD. NO. 32 GEMLİK

ULUDAĞ SÜTHANESİ
YOĞURT - KREMA - BAL - ZEYTİN - YUMURTA 

TOPTAN VE PERAKENDE 
İSMAİL - OSMAN EMEÇ

Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok. No. 31 — GEMLİK
Tlfîş:1151 Ev: 1409

Yeni Yılınızı Kutlar, Mutluluk ve Esenlikler Diler.

MÜJDE
EKMEK FABRİKASI

Sayın Gemliklilerin Pek Yakında Hizmetine 
Giriyor.

BALIKPAZARI ATLAS SİNEMASI KARSISI GEMLİK

Gemlik. Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Keaml İlânlar tek situn santimi 120 TL 
İcra ve Mahkeme İlânları aantiml 60 TL. 
Kayıp İlânları 250 TL.
TegakkOr ve De|um İlanları am. 30 TL. 
Kongre İl Anları 1250 TL.
Koep. Kontra İlanları 1250 TL.
SOreklI Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE 
6Aylık 150 TL.

Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 
Gazetemiz basın ahllk yasasına uyar.

GEMLİK
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ, 
OKUTUNUZ

ABONE 

OLUNUZ

Murat Mefruşat
SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN 

YENİ YILLARINI KUTLAR, MUTLULUKLAR VE 
BAŞARILAR DİLER.

Tlf : 2368 GEMLİK

Matbaamızda Her Çeşit Cilt tşleri 
Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 

Devam Etmektedir.

Enerjide Tasarruf
Gelecekte

Güvence Demektir



gemük

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

YIL O SAYI 800 KUHU!? 12 OCAK 1082 SALI

DÜĞÜN YAPACAKLAR
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saatle Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

Tasarrufçunun 3 Milyonu

Banks
Ödenmeyince

Aktürk’ün
deki Mresine
Mu

Yüksek faiz politikası 
sonucu bîr yıl içinde türe 
yen Bankerlerin, tasarruf 
sahiplerinden topladıkları 
paraların faizlerini ödeye
mez duruma gelmeleri 
sonucu hergûn iflas eden 
bankerlere bir yenisi daha 
ekleniyor.

Güvenilir Bankerler 
listesinde adı geçen ve 
Banker Aktürk adıyla bili 
nen Dursun Aktürk Bursalı 
bîr tasarruf sahibinin vade 
si gelen faizini ödeyemsdi 
Tasarruf sahibi bir avukat 
lık bürosuna başvurarak 3 
milyon liranın üzerindeki 
ana parasını kurtarmak 
istemiş ve alınan mahkeme 
karan ile Bursadakl Ban
kerlik Bürosu ve Küçük 
Kumladaki dairesine haciz 
konmuştur.

Banker Aktürk'ün Bur

Gemlik Öğretmen 
Evi Lokali Yakında 
Açılıyor

Kapatılan öğretmen 
Dernekleri yerine yönet* 
menliği Milli Eğitim Bakan 
fığmca hazırlanan ''öğret 
men Evleri ve Lokallerinin 
yurt içinde açımına başlan 
dı

İlçe Milli Eğitim Mü
dürünün Önerileriyle kuru 
tuluğa getirilen öğretmen 
Hafit Çokal, Bekir Güneş, 
Ali Kaya ve İzzet Çıtak'tan 
oluşan heyet, Valilik Ma
kamına başvurarak Gemlik 
Öğretmen evi Lokali aç 
mak İstediklerini bildirmiş 
ferdir,

Balıkpazarı Kordon 
Boyunda bulunan "Dostel" 
apartmanının alt katını kl 
falıyan kurucu heyet önü 
müzdekl günlerde öğretmen 
lerl blraraya toplayacak o 
lan lokali açacaklarını bil 
dlrdllar.

sadaki mallarına haciz 
konduğunu, Gemlik Küçük 
Kumla Altay Tatil Sitesi 
D / Blok 1 336 nolu dai 
teninde Dursun Aktürk’e 
ait olduğunun saptanması 
üzerine bu gayri menkule 
de haciz koyduklarını soy 
leyeo Avukatlık Bürosu 
yetkilileri ”—aldığı anapa 
ranın faizini ödemeyen bir 
bankerin işi bozuk demek 
lir. Alacaklı bu durumda 
doğal olarak ana parasını 
kurtarmağa çakşır. Biz de 
yasal yollardan hareketle

Ziraat
Mühendisliğine 
Sezer Okçu
Atandı

Bir süredir boş bulu 
nan Gemlik Ziraat Mühen 
dişliği görevine Sezer Ok 
çu atanmış ve görevine 
başlamıştır.

1942 Akşehir doğum 
lu olan Okçu, 1965 yılın 
da Ankara Üniversitesi Zi 
raat Fakültesinden mezun 
oldu. Bir yıl Ziraat Lisesin 
de öğretmenlik yaptıktan 
sonra Polatlı Devlet Üret 
me çifliğirde Şube Müdür 
yardımcılığı yaptı 1976 
yılında Dünya Bankasınca 
finalse edilen Çankırı Kır 
•al Kalkınma Projesi Büro 
sunu kurdu ve 6,5 yıl 
müdürlüğünü yaptı. İsteği 
ile ilçemize atandı.

Tarım öğretmenliği 
konusunda uzun yıllar 
kendini yetiştiren Sezer 
Okçu, ’’ Yabancı menşeli 
buğdayın tanıtılması** çalış 
malarında bulundu. Bu ara 
da Tarım Öğretmenliği 
konutunda çeşitli yıllarda 
Hollanda, Hindistan, Fili* 
pinler ve Macaristan'a 
giderek ülkemizi tanıttı. 

mahkemeye başvurarak pa 
ramızın tamamının öden
mesi isteminde bulunduk 
Mahkeme isteğimizi yerin 
de buldu ve lehimize ka
rar verdi Bankerin Bursa- 
da bulunan yetkili bürosu 
na yaptığımız başvuruda 
bu parayı ödeyemiyecekle 
rini bildirince haciz işlemi 
ne başvurduk ve öncebü 
rodaki malları, sonra Kü
çük Kumla'daki daireyi ha 
cız ettirdik ’ dediler.

BİLGİ MERKEZİ 
KURULDU

HALK EĞİTİM OKUMA
YAZMA KURSLARINA 
254 M KATILIYOR

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünce ilçe 
merkezi ve köylerinde a- 
çılan okuma - yazma kurs 
larına 254 kursiyerin katıl 
dığı açıklandı,

Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre Müdürlüğe 
bağlı olarak 19 kursun açıl 
dığı bunlardan 6 tanesinin 
süresini tamamlıyarak ka 
pandığl bildirildi.

Okuma - yazma kurs 
(arının bu yıl daha da yay 
gınlaştığını bildiren İlgili 
ler Köylerden Fevziye, Mecl 
diye, Hamldlye Muratoba, 
Kurtul, Fı$tıklı(2/ Yeniköy 
Haydarlye, Armutlu (2), 
Hayriye de, merkezde 
İse ; 27 Mayıs İlkokulu (3 
dershane Namık Kemal, ve 
11 Eylül İlkokulunda (2) 
kurs açıldığını bildirdiler.

45 gün süreli olan o 
kuma yazma kurslarında be 
şan sağlayan kursiyerlere 
belge verilecek.

BİÇKİ DİKİŞ
Halk Eğitim Müdürlü 

ğünce »ürdürûlan çalışma

Bankerlerin tasarruf 
sahiplerinin paralarını öde 
yememeleri, kiminin kay
bolmaları, kiminin de iflas 
ettiğini açıklamaları üzeri
ne Maliye Bakanlığı ile I- 
rnar Iskan Bakanlığı ara
sında bir protokol yapıldı. 
İl ve İlçelerdeki bankerle
re ait tüm gayrimenkulla
rın hakkında Ankara’da 
bir bilgi toplama merkezi 
kuruldu va bankerlerin mal 
(arının satışları bu merkez 
den verilecek emirlerle ye
rine getirilecek.

lar konusunda bilgi veren 
ilgiler, ilçe merkezinde 5, 
Armutlu'da 2, Fıstlklı, Nar 
lı, K. Kumla, Engürücük, 
Umurbey, Adliye ve Fevzi 
ye köylerinde birer biçki di 
kiş kursunun devam etmek 
te olduğunu bildirdiler. Ö- 
te yandan K Kumla Kasa
bası ve Engürücük köyün
de el sanatları, ayrıca ilçe 
merkezinde 3 daktilo, bir 

de motor trafik kursu devam 
etmekte olduğu açıklandı.

Kitap Toplama 
Dağıtma, Okutma 
Kampanyası 
Başlatıldı

Kültür ve Turizm Ba
kanlığı tarafından yurt ça
pında Kitap Toplama Da
ğıtma ve Okutma kampan 
yası başlatıldı.

Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğünce hazırlatılan 
esaslar İçinde açılan kam 
panya ile İlçe kütüphane
sinde de kitap bağışı ka
bul edilmeğe başlanmıştır.

ÜRETİCİYE
7500 ADET 
ZEYTİN 
FİDANI 
DAĞITILDI
Zeytin üreticilerinin 

ihtiyacı olan ve İlçe Zira 
at Mühendisliğince Yalo- 
vadan getirtilen 7500 a- 
det zeytin fidanı dağıtıl
dı.

İlçe Ziraat Mühendis 
(iğinden edindiğimiz bilgi 
lere göre; Yalevadan sağ
lanan zeytin fidanlarının 
üreticilere 80 liradan da

Azot Gecesi
Neşeli Geçti

Yazısı Sayfa 4 de

Geceden bir görüntü

Emir Doğru Dernek Başkanlığına
Yeniden Seçildi
Şoför ve Otomobilciler Derneği
Kongresi Yapıldı

Gemlik Şoför ve Oto
mobilciler Derneğinin yıl

ğıtıldığı bildirildi. Oıe yan 
dan 8 bin adet çeşitli tür 
şeftali fidanının da getiril 
ği bugünlerde üreticilere 
dağıtılacağı belirtildi. İlgili 
ler üreticilerin ihtiyacı o* 
lan elma, kiraz, vişne, ve 
armut fidanlarının da ge 
tirilerek dağıtılacağını söy 
lediler.

lık olağan genel knrnl top* 
Devsnn Sayfa 4 de
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ
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şiir köşesi
Beklentiler Yılı

1982. Türkiye açısından beklentilerle yüklü bir yıl. 
Devlet Başkanı’nın «Yeniyıl Mesajı» nda açıkladığı doğ 
rultuda. 1982 sonbaharı, yeni anayasanın yazgısını be
lirleyecek. Bana öyle geliyor ki, katılım en yüksek bo
yuta ulaşacak, halk oylaması sırasında.. Çünkü Tür
kiye toplumu, anayasaların, pek de soyut metinler ol
madığı bilincine her gecen gün biraz daha varmakta
dır. Bunda hiç kuşkusuz, kısıtlamayla karşılaşmaksı- 
zın seslerini çıkarabilen çevrelerin etkisi büyük..

Örneğin MESS Başkanı. «Lokavt, anayasaya bir 
hak olarak girmelidir!» diyor ve arada fakirlikle zen
ginlik arasındaki farklılığı, o alışılagelen «kaderci yak
laşım» la tanımlayıveriyor.

Oysa aynı tarihlerde Başbakan. «Asgari ücret bu 
yıl yükselemez!» demektedir..

9 Ocak günlü Bursa basnınıda. ete. 20 ile 100 liıa 
arasında zam yapıldığı yer alıyor. Sırada ekmek zam
mı var.. Akaryakıt fiyatları yeniden düzenlendi.. PAN- 
KO - BİRLİK Genel Müdürü, pancar üreticilerinin 30 
milyar liralık alacağının henüz ödenemediğini açıklı
yor. Zeytin üreticileri, herkesten daha iyi biliyorlar du- 
rumlannı..

Borsa Başkanı Rıza Aydın: «.. ihracatın genişle
mesi sonuç itibariyle sevindirici olmakla beraber, iç 
piyasayı da düşünmek ve fertlerin alma gücünü de 
asgariden devam ettirmek zorundayız. İç piyasa para 
darlığından muzdariptir.» görüşünde..

Bursa Dokumacıları Üretim Tedarik Pazarlama ve 
Kefalet Kooperatifi Başkanı Cemal Coşkan: «Gerekti 
önlemler alınmazsa 1982 dokumacılar için felaket se
nesi olabilir.» uyarısını yapıyor.

Ve TEKSİF Sendikası Pilot Sanayi Şubesi Baş
kanı Cahit Dursun : «Verilen zamlar, işçinin çerez pa
rası değildir!» diyor..

İnsan, yazı yazmak bile istemiyor bazen.. Bir bakı
yorsunuz gazetelere, Bursa'nın, pahalılıkta Türkıye- 
nin 5. ili olduğunu öğreniyorsunuz. Bursa'da 1980 yı- ı 
tında Tüketici Fiyatları İndeksi'ndeki yükseliş yüzde 
107 iken, bu oran 1981 'de yüzde 36.3'de kalmış. Fiyat 
artışlarında gerileme var değil mi?..

Yani 1 Ocak 1980'de yüz liraya aldığınız bir malı, 
31 Aralık 1980'de 207 liraya alabiliyormuşsunuz; ama 
31 Aralık 1981'de 282 liraya..

Ya peki ücretlerinizdeki artış?... ıL
1982 için öngörülen artış yüzde 25 dolaylarında, ı 

onu da fırıncılar kapma hazırlığı yapıyorlar..
Evet, 1982 Türkiye açısından beklentilerle yüklü 

bir yıl. Gerçi tüm dünya ekonomik ve siyasal bunalım 
içinde. Bunalımdan çıkış, bir takım özverileri gerekti
riyor. Halkımız özveride bulunacak; hiç kuşkumuz yok 
bundan.. Ne var ki, tartışılarak katlanılacak olan öz
veri, daha kolay kabul edilebilir olacaktır.

Eskilerden bir ozan şöyle demiş :
«İç bâde, güzel sev, var ise akl ü şu’urun»
« Dünya var imiş, gâhi yok olmuş, ne umurun?»

Bir başkas da: «Rakı şişesinde balık olsam..» diye 
özlem duyarmış. Duyarmış ya, gelin de şimdi «rakı şi
şesinde balık» olun! Bakan’ın açıklamasına göre, ra
kıya da zam gelebilir.

Herşeye karşın, 1982’den beklentilerimiz umut 
dolu..

Zorluklarımız olacak; özveriyle katlanacağız bu 
zorluklara. Çünkü 1982, yeniden demokrasiye, ve de 
insanların birbirlerini düşüncelerinden dolayı karşılıklı 
geçip vurmayacakları bir demokrasiye geçişin köprü
sü olacak. Hiç değilse, böyle bir beklenti içindeyiz.

Umutluyuz değil mi?..

Ben Hancı Sen Yolcu
S Bozuldu falcının* falı, büyücünün tılsımı 

Beklemiyorum gayri dönüşünü 
Dönmesende olur bu sesiz yere. 
Sen bir yolcusun gönülden gönülo 
Ben hancısıyım sevgi bağının

S Üzülme, gözyaşı dökme şimdi, 
Giderken de ağlamamıştın burdan 
Ayrılık böyleslne zor gelmemişti o zaman 
Bu köhne han, bu sevi sana göre deği| 
Umutlarınca yürü geri bakma 
Dönüşü yok bu yolun Düşünme beni... 
Ben hancı, sen yolcuyken bu sevgide 
Düşünmek doğru değil yarınları birlikte 
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S insan oldum kaya oldum

İnsanda kaya oldum kayada insan 
Havada kus oldum kuşta feza 
Soğukta çiçek güneşte nehir oldum 
Şebnemde parlayan şey

® Kardeşçcsine yalnız kardeşçesine hür 
©
J Eluard
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Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

R«ıml İlânlar tek sütun santimi 120 TL.
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 60 TL.
Kayıp İlânları 350 TL.
Tefekkür ve Doğum İlanları cm. 30 TL.
Kongre İlânları 1250 TL.
Koop, Kongre İlanları 1500 TL.
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

«Aylık
Yıllık

ABONE
150 TL.
300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmaaın geri verilmez 
Gazetemiz batın ahlâk yasasına uyar.

BİR KISA SOYUTLAMA
ay düştü 
tutulmuş bir aydı 
durun vurmayın 
ünledi yıldızlar 
güneş düştü 
vurdular güneşi 
gözleri kafaları kin dolu 
yürekleri kefaları 
acımasız vurdular 
dağ düştü
yamacına oturtmadılar bir kez 
düşünmeden dönerek 
bir gerçeği birlikte yıktılar 
düştü deniz 
doldurdu kaç körfezi 
aktı nice okyanuslara 
selamlayarak maviyi 
güneşe 
yürüdü deniz

Hikmet ALTINKAYNAK 
(Varlık Yıllığı)

vakit
İnsan oldum taş oldum
İnsanda taş oldum taşta insan 
Havada kuş oldum kuşta hava 
Ayazda çiçek güneşte ırmak 
Parıltı çiğ tanesinde
Kardeşçe yalnız kardeşçe hür.

Eluard
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Kongre İlânı
S.S. GEMLİK ÖĞRETMENLERİ TÜKETİM KOOP. 

BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin 7. yıllık olağan genel kurul toplantısı 1 Şubat 1982 Pezartesi 

günü saat 14,00 te Gemlik Şahitcemal |lkokulutSalonunda aşağıda gündeme göre 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 27 Şuat 1982 Cumartesi günü 
yine aynı yerde saat 11,00 de yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saate toplantıda hazır bulunmaları rica ol 
unur. Koop. Bşk

GÜNDEM ; A. Erdoğan Temel
1- Açılış saygı duruşu. Divan seçimi,
2- Yönetim ve Denetleme kurulları çalışma raporlarının okunması,
3- Bilânço, golir-gider hesap cetvellerinin, okunması görüşülmesi ve aklanması
4- Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması,
5- Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tesbit 

edilmesi.
6- Faaliyet devresi kârının dağıtılması hakkında karar alınması
7- 1982 yılı Tahmini Bütçesi ve Kadro cetvelinin görüşülüp onaylanması,
8- Tesbit edilecek yönetmelik çerçevesinde kooperatifte çalıştırılacak personel 

İçin yönetim kuruluna yetki verilmesi
9- Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçim i
10- Dilek ve Temenniler Kapanış

GEMLİK
KÖRFEZ BASIMEVİ

ZENGİN DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

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

Telefon : 1797
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK

GEMLİK

KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ, 

OKUTUNUZ

ABONE

OLUNUZ

KİTAP 

TOPLAMA, 
DAĞITMA, 

OKUTMA 

KAMPANYA
SINA KATILIN
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Beslenme konusunda, çoğunca radyo televiz. 
yönde aydınlatıcı bilgiler verilir. Vitamin değerleri 
yüksek besinler, et, süt, yumurta peynir yenmesi 
önerilir.Böyle önerilerde bulunanlar, Tıikiye nüfusunun 

I vüsde kaçının kazancının, bugünkü geçim koşulla- 
I tının altında olduğunu da bilmez değiller ya! Dün 

olduğu gibi, bugünde nüfusumuzun büyük kesimi aç' 
I îki yummanın yirmibeş lira olduğu bir ortamda; on 

yumurtaya, 125 lira vermek düşündürür yoksulu. 
Ketesine bakarsanız 300 lirayla çıkıyordur pazara. 
Üçyüz lira bugünkü ölçülerde gülünecek bir rakam. 
Ne yapıyor yoksul? Ne yapıyor dar gelirli, belirli 
gelirliler? Ne yapacaklar? Keselerinin ağzını büze
rek yapı yorlar alış - verişlerini, 
gözlerinizden kaçmamıştır. Yeterince parası 
olmayanların, pazar artıklarını topladıkları. Beslenme 

ı uzmanları, Dişlerin, kemiklerin, şu şu organların 
güçlenmesi için vitamince zengin yiyecekler yenme 
si.. ,, Diye dursunlar. Bugünkü koşullarda bu tür 
öneriler, önce kargaları güldürür. Beslenme yeter 

; sizliği, insan erozyanına neden olduğu sürece iş, 
gücü düşmesini getirecektir.

Beslenme konusunda sorunları olan Türkiye 
İnsanına akıl değil para garekli. cebinde parasının 

i olması beslemesini sağlayacaktır. Türkiye genelinde 
I beslenme yetersizliğinden hastalıklar, çocuk ölümleri 

. bugünde günceldir. Dünyaya gözlerini açan bebeler 
varsıl yuvalardaysalar bir sorunları yok. Mutsuz 
çoğunluğun yanında, mutlu azınlığın çocukları onlar. 
Okullardaki çocuklarımız çoğunca açtır, 
bakımsızdırlar. Beslenme olanaklarından yoksun ol 
dükleri yetmiyormuşcasına, sırtlarında giysileri do 
yoktur; ayaklan çıplaktır. Tüm olumsuz yanların 
bu çoçuklann kişilik oluşumlarında yapacağı yıkım 
lan bir düşünün. Geri kalmış ülke çocukları asi o

ki

luyorlarsn, nedenleri dc aranmalıdır. Bir dengesizlik 
varsa suçlu kim? Sütü, peyniri, eti belki düşündeki 
sofrada görüyordur, yoksul çocuğu. Kendimden bir 
örnek vereyim : Köyde, ilkokulda varsıl çocukları 
ekmek dilimlerine, tereyağ, kaymak, bulama süre
rek gelirlerdi öğle paydoslarında Çoğa kez isterdik 
bir parçacık ekmek vermesini. Cömertlikleri tutarsa 
az da olsa tadardık yiyeceklerden. Geçmişe baka
rak, Türkiye’de açların, daha az olması gerekirken 
daha da artıyor. Üstteki giysinin yamalı, delik olma 
sı açlığın yanında İkincidir.

işsizlik yoksulluğu getirir. Türkiyede giderek 
büyüyen işsizler ordusu varken, çoçukların-yetişkin 
lerin beslenme sorunlarının "çözüme ulaşacağı gün 
ler yakındır demek hayalcilik olur. Kuşkusuz, top
lum katmanlarının eşit olması istenemez. Bunun 
yanında, alt katları sömürenlerin önüne geçilemez 
diye bir kural da yok. Görebildiğimizce Türkiye’de, 
yerden mantar çıkarcasına varsıl üremekte. Al 
takke ver külah, adamlar saniyede varsıllık merdi 
venlerini adımlayıyeriyotlar, Vergilendirme, vergi 
denetimi iyi işlese sanırım, bunlar yazılamazdı. 
Ortada daha da güncel olan bankerler sorunu var. 
Kendilerine banker adı verenler, halkı soymayı yeğ 
lediler. Vatandaşın boynundaki, cebindeki, bileğin 
dekinin yanında evinide götürdüler. Bu, kurnazca 
sömürünün karşısında ilgililer, yasalar sessiz kaldı.

Kurtuluş Kavgamızdan «açık alınla çıktık»Tüm 
yıkımların üstüne yeni Türkiye nasıl kuruldu? 1950 
den sonra 1981 lere gelesiye değin, çıkarcı yönetim 
lerin elinde bir Türkiye nasıl batma noktasına geti 
rildi? Sorunlarımızın anası, otuz yıllık çıkarcı poli
tikalardadır. Yoksul, aç da kalır çıplak da!

Meslekdaşım Ali Rıza Çolakın ölüm acılarını ya 
kınlarıyla paylaşırım.

SFOR
Ihsan BÖLÜK

2. Küme... 2. Küme...

BORUSAN GÜVENSPOR 
DEPLASMANDA 2 PUAN ALDI 2-1

2. Kümenin Gemlik ekiplerinden Borusan Güvenspor 
geçtiğimiz hafta Yenişehir’de Yenişehir Esnafspor’u 2-1 
mağlup etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmanın gollerini 52. dakika- 
ds Kubiiay, 79. dakikada Mustafa ve Esnafspor'un tek 
golünü ise 88. dakikada Tahsin kaydetti. Ayrıca karşı
laşmada Borusan Güvenspor’dan Mustafa bir sarıkart gör 
dü.

Kenan Beni, Salih Türktunç, Şemsettin Topçu ha
kem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya takımlar şu kad
roları ile çıktılar.

Y. ESNAFSPOR : Zafer, Ömer, Nazmi, Mazlum, 
Mesut, Emin, Kemalettin. Cemal, Haşan, Tahsin, Hayrı 
Ramazan

BORUSAN G.SPOR : Cemal, Bahattin, (Şaban), 
Mehmet, Soner, Kemal, Kubiiay, Necati, Şenel, Musta
fa İsmail, Hüseyin

Gençler Ligi... Gençler Ligi...

Merinos : 0 Sümerspor: 0
Geçtiğimiz hafta Cumartesi gönü Bursa Veledrom İç 

sahasında yapılan Sümerspor - Merinos karşılaşması 0-0 
berabere sonuçlandı.

Gençlerin, insanı iliklerine kadar donduran bir hava ve 
buzdan mermer gibi olmuş bir sahada oynadıkları karşılaş
mada, yine de iyi futbol vardı. Tribünlerdeki üstünlük Sü- 
merspor’da idi. Saha içindeki üstünlük ise zaman zaman 
Merinos’a geçti. Sümerspor gençlerinin 25. dakikada ka
zandıkları penaltıyı Ümit değerlendiremeyince, sahadan 
golsüz berabere ayrıldılar.

Ali Günay, Cevdet iyihuylu, Kubiiay Zümrüt hakem 
üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile 
çıktılar.

MERİNOS I Murat, Ali, Erkan 1, Erkan 2, Zafer, Ka

dir, Kenan, Mehmet, Ozaydın, Günay, Metin, Murat
SÜMERSPOR : Haşan. Şükrü, Adnan, Aykut, Celâl, 

Can, Cengiz, Serdar, Mehmet, Bilâl, Ümit, Turgut

Gayrimenkulu Açıkartırma İlanı 
Gemlik İcra Memurluğundan 

Dosya No. 981/326 T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;

Gemlik Tapu sicilinin pafta: 16 sahlfe: 295 ve parsel:275 de kayıtlı Gemlik Kurşun 
lu köyü çiftlik mevkiinde kain 26240 metrekare miktarlı ve içerisinde binalar mevcut 
elin gayrimenkulun 171/2640 hissesi açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
(171/26240 hisseye bilirkişi tarafından 342.000.- lira kıymet takdir edilmiştir.)

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 5/3 / 1982 Cuma günü saat 1.0.00 dan 10.20 e kadar Gemlik'icra Dai- 
Nıiade aşık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhaelı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
(artı il* ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
b»ki kalmak şartiyU 15 /3/1982 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı da saat İcrde de ikinci 
irtifmtya çıkarılacaktır. Bu art.imada da rttçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
nf|*n>ı geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

F “ Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbotinde pey akçesi 
■iyi bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa- 
nşy*|io para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
Uliys resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
Mdslindsn ödenir.
I - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (4-) bu gayrimenkul üzerindeki hak- 
1*1111 hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
Içiodo dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol- 
Msdıkca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
I "• Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu» 
laaun 133. maddeai gereğine* ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
fsıad** alışı ve kafllleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile» 
mdan tahsil edilecektir.
I — Şartname, ilân tarihinden itibaren hetkesin görebilmesi için dairede açık olup 
■aırafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
P *• Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderaçatını kabul etmiş sayı- 
lasahları, başkaca bilgi almak iatiy*nl*rin 981/326T. sayılı dosya numara 
nyl* memufluğumuaa başvurmaları illa olunur.
îli ff. K. 124 ) —
I (llıiliİtr ti m fi tt inilti htkkı tiliılth it i ıhı i üt.

KONGRE İLANI
YENİKÖY CAMI YAPTIRMA VE YAŞATMA DER. BŞK.

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 28 Ocak 1982 Perşembe 
günü saat 18.oo de Yeniköy İlkokulu Salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği taktirde toplentı 10 Şubat 1982 Perşembe gü 
nü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur, 

GÜNDBM: [YÖNETİM KURULU

1 s Açılış ve divan seçimi
2 - Saygı duruşu
3 s Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4- Denetim kurulu raporunun okunması
5- Yönetim kurulunun ibrası
6- 1982 yılı bütçesinin teklifi ve onaylanması
7- Yeni yönetim kurulunun seçimi
8- Yeni denetim kurulunun seçimi
9- Dilekler ve kapanış,

KONGRE İLÂNI
Gemlik Turizm ve Tanıtma Demeğinin normal genel kurul toplantısı 

22.1.1982 Cuma günü saat 19.30 da Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Sakmunda 
yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde 29.1.1982 Cuma günü aynı yer ve sa 
atte yapılacaktır. Sayın üyelere duyurulur.

GÜNDEM YÖNETİM KURULU

1- Açılış \a yoklama
2- Okan heyeti teşekkülü \e saygı duruşu
3- Fasliyet ve denetim raporlarının •kemması
4- Raporların müzakeresi ve aklanması
5- Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçimi
6 Dilekler \-e temen’iler
7- Kapanış



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER 

B SAHİBİ

S HÜSEYİN - KADRİ GÜLER

gemUk
îönethn Yari ; Şirin Pasajı 

TKJL. : İTDT - OKMJLİK.
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TEFEKKÜR
Yavrularımın sevgili babası, kıymetli e 

şiıu ALİ RIZA COLAK’m vefatında düzen 
lenen cenaze törenine çelenk göndererek 
veya bizzat iştirak ederek, unutulmaz acı
larımızı paylaşan, saygı değer Mülki ve i- 
dari, askeri yetkililerimize,değerli öğretmen 
arkadaşlarımıza, bütün akrabalarımıza can
dan komşularımıza minnet ve- saygılarımızı 
arzeder, teşekkür ederiz.

ÇOLAK AİLESİ

II

Azot Gecesi Neşeli Geçti.
Azot Sanayi Site Ku 

liibü Derneğince düzenle 
nen müzikli eğlence gece 
si yapıldı.

Azot Sanayi Sosyal 
Tesislerinde düzenlenen 
eğlence gecesine çok sayı 
da Gemlik’Ii davetli de

KÖRFEZ
Dizgi re Baskı Körfez Basımevi

12 Ocak 1082 Salı
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Özlem Pastanesi
SAYIN GEMLİKLİLERİN

HİZMETİNE GİRDİ.

Düğün - Nişan ve Günlere Her Çeşit Yaş ve Kuru Pasta ile 
Börek - Poğça - Açma ■ Pide ve Tatlı Çeşitleri

OSMANİYE MAH. PAZAR CAD. NO. 32

katıldı. Geç saatlere dek 
süren gecede Şantöz Gam 
ze ve Hülya, Tiyatrocu 
Tevhit Bilge, Halk Türkü 
leri sanatçısı Saniye Can 
ve Türk Sanat Müziği sa 
natçısı Yıldırım Gürses 
geceye renk kattılar.

Azot eğlence gecesinin baş köşelerinden birini Müessese Müdürü 
^lıistafa Nuri Arkım, eşi Sühcyla Arkun, Kızı Alev ve damadı Fch- 

j Gcrmiyan oğlu konukları Doktor Mustafa Karbay’larla paylaştı*

f abursa

Herkesin doyasıya eğlendiği gecede. Gemlik lı konukların çok 
, «n dikkati çekiyordu. Mustafa Krcnoğlıı. Av. Aydın Erenoglu v< 

ile «y»“ •«<•"»" birey» olan Balmumcular Minarelerle aynı mı

GA 30292 nolu vergi 
mükellefiyim kullanmakta 
olduğum 01-51 nelu fatura 
mı kaybetim Hükümsüzdür.

Bekir Balcı

İzmit Orman işletmesin 
den almış olduğum tomruk 
ların teminat makbuzlarını 
kaybettim Hükümsüzdür.

Enerjide Tasarruf
Gelecekte

Güvence Demektir

GEMLİK
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GEMLİK
KÖRFEZİ

OKUYUNUZ,

OKUTUNUZ

ABONE

OLUNUZ

Şoför ve Otomo
bilciler Derneği 
Kongresi Yapıldı

lantısı Yeni Düğün Salo
nunda yapıldı.

Olgun bir hava içinde 
geçen toplantıda yönetim 
ve denetim kurulu üyelik 
lerine seçimler yapıldı. 
Gündem gereği divan olu
şumundan sonra çalışma 
raporu okundu. Raporda 
benzin Hatlarından yakı
nıldı ve şoförlüğün gün geç 
tikçe zorlaştığı belirtildi. 
Raporların aklanmasından 

sonra seçimlere geçildi. 
Yönetim Kurulu üyelikle 
rine Emir Doğru (Bşk) 
Ali Sertkaya, Ali Işık, 
Şükrü Acar, San Aydın, 
Turgut özgeç, Mümtaz Tu 
tar, Haşan Oktay seçildi
ler.

KAYIP

Nihat Aytaş

KAYIP

Balıkpazarı
HAMAMI
Cumartesi ve 

Pazar günleri yal
nız erkeklere hiz
met getirmekten 
kıvanç duyar.

galeri FATİH
Esem - Mekap - Adidas Spor Ayakkabıları 

Eşofman ve Her Çeşit Spor Malzemeleri ile

Hizmetinize gireceğini duyurmaktan kıvanç duyar.

KAYHAN lyiAH. 2 NOLU CAD. NO : 12 
(ESKİ ALİŞ BUTİK)

MÜJDE
mıyıgipaz^ıı

EKMEK FABRİKASI

GEMLİK

Sayın Gemlik’lilerin Pek Yakında Hizmetine 
Giriyor.

BALIKPAZARI ATLAS SİNEMASI KARŞISI GEMLİK

AKTÜRK ELEKTRONİK
Yetkili Servisi

MÜJDE
TÜM YENİLİKLERİ SİZ GEMLİKLİLERE SUNMAYI GÖREV
BİLEN AKTÜRK ELEKTRONİK ŞİMDİ, BİTEN VEYA

BOZULAN TV RESİM TÜPLERİNİ EN SON ELEKTRONİK SELVOI 
SİSTEMİ VE RESENERASYON TEKNİĞİ İLE TV RESİM TÜPÜ

BİTİMİNE PAYDOS
NOT : TV Resim Tüpü şok bakım ücreti 3000 liradır V 

her türlü TV bakım ve I1 yıl garantilidir. Ayrıca 
tamiri modern cihazları

Siz Savın Gemliklilere Telefonunuz kadar 
Gazhane Cad. Akbank Arahğı No. 18

ile hizmetinize eçıktır.i
yakınız Tlf : 37-14

sN

Ss

i

GEMLÎK|
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DÜĞÜN YAPACAKLAR
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saati» Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

î 1981
276 Cifi Evlendi
29 Cifi Boşandı

Yılında

1981 yılında Gemlik 
belediye sınırları içinde 
2^6 çiftin evlendiği, 29 
çiftin de resmen boşandı 
ğı öğrenildi,

Gemlik Belediyesi Ev 
lendirme Memurluğundan 
aldığımız bilgilere göre 
1981 yılında 276 çiftin 
nikahı kıyılarak resmen 
evlenmişlerdir. Öğrenildiği 
ne göre evlenmenin en 
yoğun olduğu aylar Hazi 

lK ran ve Ağustos ayı olup 
—bu aylarda 33 çift yeni 

yuva kurmuştur. Evlenme- 
-jJin en düşük olduğu ay 

İse Ocak ve Temmuz ay

Anadolu Liseleri 
ve Devlet Parasız 
fatih Sınavları 
İçin Başvurular 
Başladı
| Yabancı dil ile öğretim 

flören Anadolu Liseleri ve 
Devlet Parasız Yatılı okul- 
bn için öğrencilerin baş- 

jfMrulsrının kabulüne baş
ladı.

■'ilköğretim Müdürlüğü yetki 
••tinden aldığımız bilgilere 
göre Anadolu Liselerine gir 
Kik isteyen uygun öğren 
tiler okul müdürlüklerine 
Başvuracaklar ve ilgili bel 
Jiletini doldurtacaklardır. 
Okul Müdürleri engeç 19 
Şubat gününe değin baş 
ISrulsrı İlköğretim Müdür 
•Herin» iletecekerdir. öte 
nadan Devlet Parasız 
îitılı sınavlarına katılmak

|Msyan öğrencilerde okul 
müdürlüklerine başvuracak 
br v» kayıt formlarını dol 
Kıracaklardır, Okul müdür 
bti başvuruları 28 Ocak 
bönüne dek alacaklar, 29 
Ocak gini iso listeleri 
BcÖğretim Müdürlüklerine 
löfur»«»H»rdir, 

larıdır. Bu aylarda 13 er 
çift evlenmiştir. Evlenme 
sayıları aylara göre şöyle 
dir :

Ocak 13, Şubat 21, 
Mart 23, Nisan 27, Ma
yıs 25, Haziran 33, Tem 
muz 13, Ağustos 33, Ey
lül 21, Ekim 31, Kasım

1981 Yılında 10.925.176 kg.

Gıda Maddesinin Zirai 
Karantinası Yapılarak Yurt 
Dışına Mal Satıldı

Gemlik Zirai Mücadele 
Grup Şefliğince 1981 yılı 
içinde zirai karantinası 
yapılan 10 milyon 925 bin 
176 kilo tarım ürününün 
yurt dışına satıldığını açık 
landı.

Gemlik Zirai Mücadele 
Grup Şefliğinden edin
diğimiz bilgilere göre dış 
satımı yapılan mallar, başta 
Federal Almanya, Ingiltere, 

Libya, S, Arabistan, Küveyt, 
Irak’a gönderilmiştir. Bu 
ülkeleri öbür Avrupa ül
keleri ile Doğu ülkeleri 
izlemektedir.

ilgililer açıklamaların

O ♦

Balık Yakalarken 
Denize Düşen 
Yaşlı Köylü Öldü

Ziyaretin» geldiği oğlu 
nun evinde balık yakalamak 
için iskeleye gidon Kurtul' 
lu yaşlı köylü bllinmiyen 
nedenleri» deniz» düşorok 
öldü.

Geçtin hafta başında 
meydana gelen olayda, oğ
lunun evinden çıkan Ömer 
Kösooy (77) olta ile balık

D. & 4 do

20, Aralık 16
BOŞANMALAR
Öte yandan 1981 yılı 

içinde daha önce ve aynı 
yıl içinde açılmış alan bo 
şanma davalarından 29 
tanesi kesinleşmiştir. Yine 
öğrenildiğine göre 1981 
yılında 69 yeni boşanma 

da dışsatımı yapılan tarım 
ürünlerinin başında 3. 349. 
296 kileğram ile elma 
başsırayı almakta, bunu 
2.941.006 kğ. .domates 
salçası, 885.950 kg. taze 
incir, 670. 851 kg. taze 
üzüm, 425 864 kg, şeftali, 
297.601 kg. kayısı püresi, 
284.861 kg. kuru soğan, 
202. 675 kg. pırasa 190. 
871 kg. lahana, 153. 283 
kg. patlıcan, 151.366 kg. 
turşu, 151.301 kg. incir, 
145.056 kg ayva, 113.926 
kg. armut, 111.869 kg. 
kavun izlemektedir.

Gemlik'ten

İstanbul'a

Otobüs Seferleri

Başlatıldı
Gemlik bir otobüs fir 

ması hergün direk Istan 
bul'a otobüs kaldırmağa 
başladı.

Belediye Minibüs gara 
jı İçinden kaldırılan otobüs 
ler hergün saat 9.oo da 
Gemlik’ten hareket ederek 
dört saat eonra Topkapı da 
olacaktır.

davası açılmıştır. İlgililer 
bu dönemdeki boşanma 
sayısının geçmiş yıllardan 
daha da fazlalığına dikka 
ti çekmişlerdir. Boşanma
nın genellikle evliliğin ilk 
yıllarında meydana geldiği 
ve şiddetli geçimsizlikten 
kaynaklandığı belirtilmiştir.

Bohcacı Kadınlar/

Çaldıkları/

Mücehverlerle
Kaçamadan 
Yakalandılar

Ev kadınlarına eşya 
satan İki "pohçacı" satış 
yapmak için girdikleri ev 
sahibinin altınlarını çaldı 
lar, ancak ilçeyi terkedo 
maden yakalandılar.

İlgililerden aldığımız 
bilgiye göre, geçen hafta 
salı günü İlçemize gelen 
Emine Gozigi, Ürkiye Argın 
adındaki bohçacı kadınlar, 
Osmaniye Mahallesinde 
Ayşe Demir adındaki bir 
bayanın evinde eşya satar 
larken, ev sahibinin dalgın 
lığından yararlanarak çanta 
da bulunan bir adet yüzük 
ile bir adet Hamit altını çal 
dılar. Yüzük ve altınının 
çalındığını bohçaçıların ev 
den ayrılmasından sonra 
fark eden Ayşe Demir, 
durumu emniyete bildirmiş 
tir.

Olay üzerine alarma 
geçen emniyet kuvvetleri 
bohçacıların gidebilecekleri 
kavşakları ve garajı kontrol 
altına almışlardır. Bu arada 
iki kafadar hırsızı minibüs 
lerde yakalamışlar vo yapı 
lan aramada çalıntı eşyaları 
üzerinde bulmuşlardır

Müeehver hırsızları 
eorgularından sonra tutuk 
lanarak kadınlar cezaevine 
kondular.

El Hutlurı 
Yeniden 
Ayarlandı 
Kuzu 420 
Kıymu 340 
Uru Oldu

Belediye Encümeni hafta içinde aldığı yeni bir 
kararla kasapların zam istemini görüşerek, etfiatlarını 
yeniden saptadı.

Belediye yetkililerinden aldığımız bilgilere göre

yeni et fletları şöyledir:
Cinsi Yeni Fiatı

Koyun Kemikli 360 lira
Kuzu Mevsimlik 420«
Sığır Kıyma 340«
< Kemikli 300<
Dana « 300«
Bonfile 400«
Büftek 400«
Kuzu ciğer takım 350«
< Baş 1 ad. 100«

Çöpler 
Sokaklardan 
Toplanamıyor
Belediyemiz çöp top

lama sorununa kalıcı bir 
çözüm bulamayınca, mahal 
(elerdeki çöp bidonları ye
tersiz kalıyor ve sokaklar 
pislikten geçilmiyor.

Belediye yetkilileriyle 
yaptığımız görüşmelerde 
çöplerin evlerden çöp kem 
yenleri geldiğinde indirile
ceği, yeni uygulamaya baş 
landığı belirtilmitin Ancak, 
daha çek büyük apartman 
ların bulunduğu ve nüfusun 
yoğun olduğu mahallelerde 
çöpler yine bidonlara dökül

Eski Fiatı 
300 lira 
3İO< 
300« 
270< 
270« 
340« 
320« 
300c

mekte, bidonlar çöpleri ol
mayınca sokaklar pislikten 
geçilmez olmaktadır.

1 nelu cadde ve Gaz
hane caddesinde bidonların 
yetersizliği çöp kamyonu
nun belirli saotto gelmemesi 
sonucu biriken çöpler ma
hallelilerin yekınmalanna ne 
den oluyor.

öte yandan bazı lağım 
bacalarının kapatılması da 
tehlike arzediyor.
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şiir köşesi
AÇIL TOPRAK AÇIL

Açıl toprak «çil!
Kurulsun sofralar!
Boğazına kadar usaraye boğulsun tohum
Çatlasın bereketinden dağlar

Açıl toprak açıl!
Boy atsın Bîrden yoncalar döne döne
Batırsın köklerini çınar kana kana
Serîn köpüklü usare kuyularına.

Açıl toprak açıl!
Bağrında gün görmemiş bir sürü bahar
Bizim bir tutamı yeşermedik bahçelerimiz var
Toprağın altında el değmedik kız gibi
Mevsimler var gül gibi durur, 
Üstünde bahara hasret gidenler var ne buyurulur?

Açıl toprak açıl!
Yabani incirin dallarına süt yürüsün
Bize meyvelerini dirhem dirhem sunan
Emektar ağaçlardan usareni
Piç fidanlardan meyvanı esirgeme

Açıl toprak açıl!
Bire on veren başak bin versin
Bize gölgesinden başka
Verecek şeyi olmayan kısır dallar
Yepyeni meyvalarla bezensin

B. Rahmi Eyüpoğlu

AYAKLAR
Ölmüş o, ayrı düşmüş sürüden 
Ayakları dışarıda örtüden, 

ölmüş herkez gibi ölen insan 
Yalnız ayaklar kalmış yaşayan! 

Ardından ölüme düşen başın 
İki kardeş bakakalmış şaşkın 

Der ki, bu ayakları görenler: 
Başım değilmiş düşünen meğer 

Ayaklarım... • az gide uz gide 
Ayaklarım... - ümitler peşinde 

(Burada ansızın susup kalmış 
Koyunlar! başıboş bırakmış).

Yolcu ölmüş, işte ayaklar hür. 
Yolcu ölmüş,'ayaklar düşünür.

Ahmet M. Dranas

İSTASYON
Burda gelir insana 
Boş günlerin usancı 
Çalar bir kampana 
ölüm çanından acı. 
Sonra bir düdük öter, 
Kesik çığlıklarla der; 
Burdan bildik gidenler 
Yarın döner yabancı

Necip Fazıl

Nerdesin?
Geceleyin bir ses böler uykumu, 
İçim ürpermeyle dolar: — Nerdesin? 
Arıyorum yıllar var ki ben onu, 
Âşıkıyım beni çağıran bu sesin 
Gün olur sürüyük beni derbeder, 
Bu ses rüzgârlara karışır gider . 
Gün olur peşimden yürür beraber' 
Ansızın haykırır bana: — Nerdesin? 
Bütün sevgileri atıp içimden 
Varlığımı yalnız ona verdim ben. 
Elverir ki, bir gün bana, derdinden. 
Ta derdinden bir gün bana; "Gel” desin. 

A. Kutsi Tecer

BÜTÜN YAZ
Ne güzel geçti bütün yaz 
Geceler küçük bahçede... 
Sen zambaklar kadar beyaz 
Ve ürkek bir düşüncede 
Sanki mehtaplı bir gecede 
Hülyam eşiği aşılmaz 
Bir saray olmuştu bize 
Hapsolmuş gibiydim bense 
Bir çözülmez bilmecede 
Ne güzel geçti bütün yaz 
Geceler küçük bahçede..

A. Hamdi Tanpınar

EVİM
Dedemden yadigâr olan bu evi 
Kışın fırtınası, yazın alevi 
Daha ben doğmadan ihtiyarlamış!

Fikrim bir hülyaya bazı dalar da 
Düşünür derim kİ : bu odalarda 
Kim bilir kaç kişi oturmuş, yatmış! 
Şimdi ben varım bin de annem var. 
Zaten ondan başka dünyada nem var? 
Benim ömrüm onun, onunki benim! 
Sanelerden beri akşam oldu mu, 
Donuk gözleriyle ıssız yolumu 
Ondan başka yok ki bir bekiiyenim

Yusuf Ziya

Armutlu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığından
Gemlik Armutla Gençlik v« Spor Kalüpü Derneğinin yıllık olağan genel 

kurul toplantur 31-1.1982 pazar günü akşamı saat 20.00 de gençlik lokalinde 
yapıla çaktır.

Yukarıda belirtilen günde yapılacak toplantıda ekseriyetin sağlanmaması 
halinde ikinci bir toplantı 7.2,1982 pazar günü akşamı 20.00«de yine gençlik 
lokalinde yapılacaktır.

Mezkûr toplantıda bütün üyelerin hazır bulunmaları önemle rica olunur.

Armutlu Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanlığı

GÜNDEM

1* Açılış ve divan başkanı seçimi
2- Saygı duruşu
3- Faaliyet raporunun okunması
4- İdare heyetinin ibrası
5- Yeni idam heyeti seçimi
6- Dilekler ve kapanış

Kongre îlanı
«ŞÜKRÜ ŞENOL İLKOKULU ve ÖĞRENCİLERİ KORUMA. DERNEĞİ 

«irin yıllık olağan toplantısı 31/Ocak/1982 pazar günü saat 14.00 da okul sa 
fonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya teşrifi rica olunur.
Lütfi Çetin

Yönetim Kurulu Başkanı

BAĞ-KUR SİGORTALILAR TOPLU İJYERİ 

GEMLİK YAPI KOOPERATİFİ 

Kongre ilanı
Kooperatifimizin 1981 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 7 Mart 1982 Paz 

ar günü saat 14.00 de Akmantar Pasajı 2 katdaki merkezimizde yapılacak ve 
aşağıda belirtilen gündem görüşülecektir.

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 14 Mart 1982 pazar günü 
ayni saat ve yerde yapılacaktır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve toplantıda hazır bulunmalarım önemle 
rica ederiz.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

I- Açılış ve saygı duruşu, yoklama,
2- Divan Başkan ve katipliklerin seçimi,
3- 1981 yıh faaliyet ve Murakıp rarporlarının okunması.
4- Raporların üzerinde müüakere ve raporların ibraı
5- Halen görev yapan Yönetim Kurulu ve Murakıplardan noksan üyeliklere ye 
ni üye seçimi,
6- 1981 yılında taahhütlerini yerine getirmeyen üyelerin durumlarının genel gö 
rüşmesi ve tasfiyesi,
7- 1982 Yılında yapılacak işler hakkında görüşme ve ortaklardan yeni mali kat 
kıda bulunmaları:
g- 1982 Yıh program ve bütçenin müzakeresi
9- Dilek ve temenniler, Kapanış.

GÜNDEM

I- Açılış
2- Divan şeçimi
3- Saygı duruşu
4- Çalışma raporunun okunması
5- Denetim kurulu raporunun okunması
6- Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
7- Yönetim kurulunun seçilmesi
8- Denetim kurulunun seçilmesi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış

ÖZÜR ; Yazarımız 
madde Özör dileriz,

Yılmaz Akkılıç’ın yazısı gazetemize ulaşmadığından 
Gemlik Körfez

yayınla*

Azot Sanayi T.A.Ş.
Gemlik Montaj ve İşletme Müdürlüğünden

İLÂN
Fabrikamız personelinin Gemlik — Fabrika arasında nakli için 1 adet otobüs 

Komisyonda açık eksiltme usulü ile kiralanacaktır.
Bu işleme ait şartmame Müdürlüğümüz Ticaret Şefliğinden temin edebilir. 
İhalenin son günü 27.1.1982 saat 11.3o dur.
Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.

Matbaamızda Her Çeşit Cilt işleri 
Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 

Devam Etmektedir.
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Bizlcr bir toplumun içinde yaşıyorsak, bu toplu 
nıun adı da Türk toplumuysa, görevlerimizi kişisel' 
çıkarlardan arındırmamız gerekmez mi? Dün olan vur 
guacu bugünde varsa, yaşamlarını toplumdan önde 
tutanlar varsa; sayrılık giderelememiş demektir. Vur 
guacu, sömürücü, tefeci, bukalemun örneği her yöne
tim değişikliğine kendilerini uydurarak karanlık 
işlerini çeviriyor olmalılar. Yönetim değişikliklerinde 
ayakta kalmayı başarıyor, seçkin kişiler olarak çalım 
atıyorlarsa, alanı boş buluyorlar demektir. Oto yandan 
güncel olan neyse, güncel olayı, yada olayları da 
kendilerine paravan yaparak, koruyucu şemşiye 
altında, işlerini tıkırında götürmeyi de vatan görevi 
sayıyorlar. Türk ekonomisi hastaymış, giderlerde 
kısıntı yapmak gerekiyormuş, ne umurunda toplumu 
sömürenin.

Kırsal kesimde çalışan üretici, malının iyisini 
pazara sunar. Ama o mal olgunluk devresine 
g«t irileş iye değin geçen sürede üreticinin neler 
çektiğini gören oluyor mu? Bir hatırını soran oluyor- 
mu? Tüketicinin yaptığı değerlendirmeyse daha deği
şik, Satılan malın pahalı bulunuşu. Yılın on iki 
ayında üreten tarlasmdadır. Tarladan devşirdiklerini 
pazara sunmak için yıkanması ayıklanması da ayrı. 
Sözgelimi, alalım ıspanağı; soğuk rüzgarların insanı 
delerek geçtiği mevsimlerde de tarladadır üretici. 
Pazara malını tertemiz sunmak için soğuk suyun 
içindedir. Bu üreticiye hak vermek gerekmez mi? 
Bilinen şey, küçük üreticinin yaşamsal garatisinin de 
olmayışı da önemli bir sorun. Tüketen, aldığı yiyecek 
maddesini pahalı bulurken, bunun ekonomik dalga 
lanmalardan etkilendiğini bilemez. Üreten, tarlasına 
ekeceği sebzesinin tohumunu - fidesini kaça alıyor? 
Ürünün oluşma devresine varasıydeğin yapılan harca 
malar, daha sonra kazanç ne olacaktır? Şu bir 
gerçek ki, üretenin fazla bir şey kazanmadığıdır. 
Kazan aracılar oluyor. Yirmiye alınan mal, pazarlarda 
üç katma satılıyorsa, buna karşın ot kin denetim 
yapdmıyoısa, tüketen ne yapsın? Usumuza şöyle bir 

soru gelebilir. Gerekli yerlere baş vursun. Baş 
vuru düzeninde işlerlik var mı? Diyelim başvuru 
işlerlik kazandı. Kazandı kazanmasına da, ceza uygu 
lanacak kişiler buna, öncesinden hazırlar. Gelesek 
cezanın kendilerine dokunmayacağını biliyorlar. 
Böylesi düzensizlikte yapılacak ne olabilir? Olsa olsa 
eski yasaların işlerliğini yitirmiş maddelerini, geniş 
zaman içinde uygulanır şekilde değiştirmek, öte 
yandan aynı yasaları da, giderek değiştirme yöntem 
lorini araştırmak.

Şu, bilinen bir gerçek ki; ülkemiz insanının alın ■ 
teri sömürülüyor. Alnının akıyla para kazanan üreti 
cinin elindeki paraya, gözdikenler de kol geziyor. 
Her üretilen malın kalitesinin, standartlara uygun
luğu tartışma götürmez. Ülkemizde bir de, üretilen 
tüketim mallarının dayanıklılık denetimlerini yapan 
Türk Standartlar Enstitüsü var. Bu kuruluş, 
endüstrinin her ürettiği malın dayanıklılığını yeni
lebilir olduğunu ölçer. Acaba bu kurum görevini 
nasıl, hangi koşullar altında sürdürüyor? idi Ülkemiz 
de, dayanıklı tüketim mallarından, zorunlu tüke
time değin tam denetleme yapılsa, tüketen, malın, 
dayanıksız, yenilemez, içilemez olduğundan yakın- 
mıyacak - Öte yandan, üreten, mal satamadığında, 
süslü sözlerle tüketicin in cebindeki paranın, kasasına 
girmesini sağlamayı yeğlemiyecektir, Örneklendir- 
meye gerek yok. Her gün, her akşam radyo - 
televizyonda başımızı şişirmiyorlar mı? Cici aldat
macalarla tüketenin cebindeki para, üretenin kasasına 
girsin; gerisi ne olursa olsun. Bugün yapılan bu. 
Ceplereeki paraları kasalara aktarmak. Endüstri 
bunu yapar, banka bunu yapar; banker bunu yapar

Emperyalist ülkeler, gelişen küçük ülkeleri: 
gelişen ülkelerin ağaları, patronları, çulunu düze
nlemişleri sömürürler. Üretimin temeli, insana • 
emeğe dayalıymış; bunlar, bu benzer insancıl sorunlar 
sömürgenin geçmez usundan. Kurtulmak! Ama nasıl? 
İşte, bütün sorun bu nasılda'

SPOR SPOR
Ihsan BÖLÜK

2. KÜME... 2, KÜME... 1

Umurspor 5 Yenişehir  spor 1
Bu hafta sah a mı 7x1 a yapılan tek karşılaşmada Umur 

spor Yenişehirspor’u 5-1 yendi.
Pazar günü yapılan karşılaşmada, ilk yandaki üstün 

lüğü Umurspor sağladı, ikinci yanda üstünlük zaman 
zaman Yenişehirspor’da idi.

Rüzgârlı ve çamurlu bir sahada oynanan karşılaşma 
nın gollerini 14. dakikadan 15. dakikaya geçerken Meh
met ve hemen arkasından Nurettin, 26, 76 ve 87. daki 
kalarda yine Nurettin attı. Yenişehirspor'ııu tek golünü 
ise 56. dakikada A. Kadir kaydetti.

Karşılaşmada ayrıca Cafer ve Faruk Yenişehirspor' 
dan, Haşan ve kaleci Engin Umurspor'dan, sankart gör 
düler.

Kemalettin özcan, Mümin Canhaz ve İsmail Gaygın 
hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya takımlar şu 
kadroları ile çıktılar.

UMURSPOR : Engin, Haşan I, Osman, Nail, Ha
şan II, Ahmet I. Nurettin, Ahmet II, Yusuf, Canip, 
Mehmet

YENİŞEHİRSPOR : Nusret, Faruk, Emin, Cafer, 
Mutlu (Metin), Ahmet, Veysel, Tefik, A. Kadir, Ilhan 
(Necati), Nihat

4

Gençler Ligi... Gençler Ligi...

Kötü Bir Sonuç
t

Tofaş Sas 2 Sümerspor 0
Pazar günü Bursa Veledrom Dış sahasında yapılan 

Tofaş Sas - Sümerspor karşılaşması Tofaş Sas'ın 2-1 lik 
galibiyetiyle son buldu.

80 dakikahk mücadelede saha hakimiyeti ve üstün
lüğü Tofaş Sas genç takımında idi. Karşılaşmama 18. 
dakikasında Tofaş Sas Yalçın’ın golüyle 1-0 öne geçti, 
ilk yan bu skorla sonuçlanınca ikinci yanya her iki ta 
kim da değişiklik yapmadan çıktılar. ..ve 55. dakikada 
Faruk skoru 2-0 yaptı.

Aynca Sümerspor’dan Celâl kırmızı kart, Adnan ise 
sankart gördüler.

Metin Baykara, Salih Türktunç ve Sabri Buga ha
kem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya takımlar şu kad
roları ile çıktılar.

TOFAŞ SAS : Birol, Turan, Salih, Akif, Recep Is
lâm, Hüseyin, Yalçın, Mustafa, Nedim, Faruk

SÜMERSPOR ; Haşan, B. Adnan, K. Adnan, Ay
kut, Celâl, Ümit, Ekrem, Serdar, Ferhat, Cengiz, Turgut

Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanlığından

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 7 Şubat 1982 Pazar günü saat 
13.30 da Kayıkhane mahallesindeki Dernek Lokal binasında yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte Çoğunluk temin edilmediği taktirde 14 Şubat 1982 
Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın Üyelerin belirtilen gün ve saatte genel Kurul toplantısına teşrifleri Rica 
olunur.

Gemlik Balıkçılar Derneği Yönetim Knrulu
GÜNDEM :

1- Açılış saygı duruşu,
2- Divan teşekkülü yoklama
3- Faaliyet, Hesap ve murakıp Raporlarının okunması
4- Yönetim ve murakıpların Aklanması
5- Yönetim ve murakıp seçimi
6- Dilek ve Temenniler.

Genel Kurula Çağrı

Gemlik Azot Site Kulübünün Derneğinin İlk Genel Kurulu 6 Şubat 1982 gü 
nfi saat 18.00 da Azot Gazinosunda yapılacaktır

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 1 hafta sonra aynı saatte ve aynı Yerde 
tekrarlanacaktır,

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1- Açılış ve aaygı duruşu
2- Divan geçimi
3- Faaliyet raporlarının okunması
4- Yönetim Kurulunun aklanması
5- Yönetim Kurulu ve denetleme kurullarının seçimi
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış

AKTÜRK ELEKTRONİK
Yetkili Servisi 

MÜJDE
TÜM YENİLİKLERİ SİZ GEMLİK LİLERE SUNMAYI GÖREV
BİLEN AKTÜRK ELEKTRONİK SİMDİ, BİTEN YEYA 

BOZULAN TY RESİM TÜPLERİNİ EN SON ELEKTRONİK SELVONİS 

SİSTEMİ VE RESENERASYON TEKNİĞİ İLE TV RESİM TÜPÜ 

BİTİMİNE PAYDOS
NOT : TV Resim Tüpü şok bakım ücreti 3000 liradır ,2 

1 yıl garantilidir. Ayrıca her türlü TV bakım ve 
tamiri modern cihazları ile hizmetinize açiktır.

Sayın Gemlik'Iilero Telefonunuz kadar yakınız Tlf : 3744
Gazhane Cad. Akbank Aralığı No. 18 GEMLİK

özlem Pastanesi
SAYIN GEMLİK LİLERİN

HİZMETİNE GİRDİ.
Düğün - Nişan vs Günlere Her Çeşit Yaş ve Kuru Pasta ile 

Börek -Poğça- Açma -Pide ve Tatlı Çeşitleri
OSMANİYE MAH. PAZAR CAD. NO. 12 GEMLİK
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Vefat ve Teşekkür
Preveseli, onurlu ve dürüst insan 

SSK işçi emeklisi 

CEMİL YAR
13/1/1982 günü hakkın rahmetine kavuşmuş 
tur.

Bu acılı günümüzde bizleri yalnız bı
rakmayarak cenaze törenine katılan bizzat 
gelerek taziyetlerini sunan akraba dost ve 
tanıdıklara teşekkürü borç biliriz.

Oğlu : Kemal YAR 
Eşi : Sabiha YAR

Vefat ve Teşekkür

SSK işçi emeklilerinden, Tüm yaşamı 
boyunca iyiden, haklıdan yana olan dürüst 
insan

CEMİL YAR
13/1/1982 günü vefat etmiştir. Bu gü

nümüzde, cenaze törenine katılan üzüntü
lerini bildiren akraba, dost ve tanıdıklara 
teşekkür ederiz.

•' Damadı : Av. Ali Aksoy

SCHVVEPPES, YONCA SÜT 

MAMULLERİ, CANİK KURU

YEMİŞLERİ

BÖLGE BAJBAYİİ

Yusuf - Süleyman Gürhan
Gazhane Cad. No. 30-32
Tlf : 1620 GEMLİK

f MUTLU GÜNÜNÜZDE

ÜSTÜN KALİTELİ
TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ

DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız

Enerjide Tasarruf

Gelecekte

Güvence Demektir

Matbaamızda Her Çeşit Cilt işleri 

Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 

Devam Etmektedir.

Gemlik - İstanbul Otobüs 
Seferlerini Başlattı.
Her gün saat 9.oo da 

Gemlik - Topkapı

DÜĞÜNLERE OTOBÜS TEMİN 
EDİLİR.

HER ÇEŞİT OTO ALINIR 
SATILIR.

Biletler Garaj içi No. 4 den satılır. 
GEMLİK

Şoför Aranıyor

5 yıl deneyimli - profesyonel ehliyetli pikap 
şoförü aranmaktadır.

Sunğipek Baca İnşaatı GEMLİK

KİTAP TOPLAMA, 
DAĞITMA, OKUTMi 

KAMPANYASINA KATIL»
Kayıp

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden elmiş olduğum 449 
nolu ehliyetimi ve 16 AY 476 plaka nolu minibüsümün ru 
satnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Suat ERCAN

galeri FATİH
Esem - Mekap - Adidas Spor Ayakkabıları 

Eşofman ve Her Çeşit Spor Malzemeleri ile

Hizmetinize gireceğini duyurmaktan kıvanç duyar.

KAYHAN M AH. 2 NOLU CAD. NO : 12
(ESKİ ALİ) BUTİK) GEMLİK

MÜJDE
©’zMKiPzaaaıaB 

EKMEN FABRİKASI
Sayın Gemliklilerin Pek Yakında Hizmetine 

Giriyor.
BALIKPAZARI ATLAS SİNEMASI KARCISI GEMLİK

Balık Yakalarken
Denize Düşen
Yaşlı Köylü Öldü

yakalamak için iskeleye gitti 
Ancak bir süre sonra yaşi ı I 
köylünün denizde boğul
muş olarak cesedine rast-1 
landı. Yapılan otopside 
Ömer Köseay’ın boğularak 
öldüğü anlaşıldı Ceset oğ 
luna teslim edildi.

Balıkpazarı 
HAMAMI

Cumartesi vı 
Pazar günleri yal 

nız erkeklere hia 
met getirmekte! 

kıvanç duyar.

Balıkpazarı

Atlas Sineması ilerisi
GEMLİ
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DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Davı- 

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saatle Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi 
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

leylin Kooperatifi
Ortaklarından 1 Milyon
550 Bin Kilo Zeytin A'dı

YENİ 

MAHALLE 

YOLUNU 

KARA 

YOLLARI 
YAPTIRACAK

* Zeytin üreticisi 287.744.425 liralık zeytin sattı
* Kalite beklenenin üstünde oldu

Para yokluğundan ödemeler yapılamıyor 
Alımlarda merkez baş sırayı çekti

1981-82 yılı zeytin 
zatimi beklenen sonucu 
pmtdi. Bu dönemde 72 
olu Marmara Birlik Zey- 
n Tarım Satış Kooperatifi 
atak üreticilerinden 1 mil 
sn 550 bin kilogram zey 
(atarak, 287.744 425 II 

ödeyecek.
^demlik 72 nolu Marma 
a Birlik Tarım Satış Koe 
ratifi Müdürü Emir Haşan 
(aya. dan aldığımız bilgi 
Ira göre zeytin üretiminin 
s alması nedeniyle bu yıl 
şiltenin yüksek olduğu 
iellrtildi Kooperatif Mü- 
ifü Kaya, şöyle konuştu. 
I ”- Kooperatifimize bağ 
alım merkezlerinin tü 

İnde alimler 20 Ocak 19 
2 günü sona ermiştir. Bu 
İre İçinde bütün merkez 
irimizde ortaklarımızdan 1 
tüyon S50 bin kilogram 
oytln alınmıştır. Ve ortak 
irımıza 287 milyon, 740 
|ln 425 lira ödenecektir. 
Ödenecek paranın bir bö 
lümfi ortaklara dağıtılmış, 
lir bölümü de önümüzde 
U günlerde dağıtılacaktır.

Ingiltere'ye 
1100 Ton Kuru 
Soğanın Dışsatımı 
Yapıldı

Limanımızdan ilk kez 
Ingiltere’ye 1100 ton eo 
Sının dışsatımı yapıldı. 
I İlçe Zirai Karantina 
lülgo Müdürlüğü yetkili
lerinden aldığımız bilgile* 
* göre, zirai karantinası 
yapılan kuru soğanların 
Binanıza getirilerek gemi 
İS Ingiltere’ye Danimarka 
İMdırolı Allao-Trlgon ad
lı pemlylo gönderildiği a- 
Mlondı

İLAÇ DAĞITILIYOR

Bu yıl ilk kez zeytin 
üreticisi kooperatif ortakla 
rina, zeytin kış mücadele 
sinin daha sağlıklı bir şe 
kilde yapılabilmesi için, 
zirai Haç dağıtımına baş
landığını belirten 72 nolu 
Zeytin Kooperatifi Müdürü 
E. Haşan Kaya, şunları 
söyledi:

«Kooperatifimizin yeni 
hizmeti ile zirai mücadele 
yapamayan ortaklarımıza 
peşin ve vadeli olarak ilaç 
vermeğe başladık. Kara- 
keşnll İle yapılacak kış 

Almanya İzlenimleri
Kadri GÜLER

Bir süre önce döndüğüm Federal Almanya izle 
nimlerimi Türk işçileriyle yaptığımız görüşmeleri 
işçilerimizin sorunlarını ve de Almanya’daki yaşantı 
lan hakkında]) sınırlıda olsa gözlemlerim, başta Ber 
lin Eyaletinin Türklerc karşı aldığı Kısıtlayıcı önlem 
İcr tartışmaları günlerine rastladı. Milyonlarca 
Türk’ü ilgilendiren önemli kararlar arifesinde Türk 
Basını da hemen faaliyete geçmişti. Günlük gazete 
İcrin tanınmış yazarları ve çizerleri Noel öncesi F. 
Almanya’daydı.

Her birimizin hülyası BMW;li, Mcrccdesli vede 
cepleri marktı işçilerimizin diyarı Almanya yı gidip 
görmeden Tiirkiyede yaşayanlara cennet görünür. 
Ancak gidip görüp izlenimlerle döndükten sonra 
madalyon’un gerçek yüzü ile karşılaşılır. Almanya 
da Türklcr dert yükü, sorunları diz boyu, çelişkile 
ri sonsuz. .

Haftalık bir gazetenin boyutlarını aşmıyacak 
sınırda bir veya birkaç hafta F. Almanya’daki 
Türk işçileri ve gözlemlerimi anlatmaya çalışacağım.

1.5 milyon Türk emekçisinin yaşam kavgası ne 
deniyle köyünden, kentinden, eşinden, çocukların
dan canlarından koparak belki de ilk kes ayrıldık
ları ana kucağından, binlerce km. uzaklara, hiç. gi 
dip görmedikleri, dilini, dinini bilmedikleri, yaşam 
larına uyum sağlayamadıkları El Diyarları na gi
dişin öyküsü eskilere dayanıyor. Dortmunt’ta Ada-

Devamı sayfa 2, de

mücadelesi için Gebotoz 
ve Benokoksil adlı ilaçları 
getirerek dağıtımına başla 
dik.»

E. Haşan Kaya açık 
lamasında bu yıl en çok 
zeytinin 528.666 kg. ile 
merkezin baş sırayı çekti
ğini, bunu 244.113 kg. ile 
Umurbey'in İzlediğini belirt 
tl.

72 nolu Marmara 
Birlik Zeytin Kooperatlfince 
1982-82 döneminde İlçe
mizde yapılan alımlar şöy 
ledlr.

Alım Merkezi Miktarı
Gemlik 528 666 kg.
Umurbey 244.113 «
Adliye Köyü 35.788 kg.
Armutlu « 26.936 «
Cihetli 198.641 «
Düıdane 14.583 <
Muratobo 41.189
Selçukgazl 16.363 «
Şahlnyurdu 48.989 «
Yeniköy 47.415 «
Engürücük 64.917 «
Fıstıklı 8.384 «
Gençali 139.626
Hamidiye 10260 »
Katırlı 21.332 »
Kurşunlu 14.831 »
Kurtul 31.339 ”
K.Kumla 51.339 *

1982 Belediye
Tahmini Bütçesi 
110 Milyon Lira

Belediye Meclisinin şu 
bat ayında yapılacak toplan 
tıları için tahmini bütçenin 
110 milyon lira olacağı 
açıklandı.

Belediye Başkanı Şaha 
bettin Camay ile yaptığı 
mız görüşmede İlçe sorun 
larını dile getirildi ve Şubat 
ayında toplanacak Belediye 
Meclisine götürülecek tah 
mini bütçenin 110 milyon 
lira dolaylarında olacağı 

belirtildi. Belediye Başkanı 
Şahabettin Cantay, 1982 
bütçesinin denk bir bütçe 
olması için yaklaşık ve 
doğru rakamların kullanıl
dığını belirterek şöyle ko 
nuştu:

«— 110 milyon liraya 
yaklaşacak olan bütçemizin 
20 milyon üresi yatırımlara 
oyulmaktadır. Bu yatırım 
lar içinde yolların yapımı 
ve Kafoğlu Sabun Fabri
kasından başlıyarak. Kar
sak Dere ağzına kadar uza 
nacak kordon dolgusu 
tamamlanacaktır. Çöp soru 
nunu çözümlemek için iki 
çöp kamyonu alınacaktır.

Kanalizasyonların ilçe 
nin bugün en büyük so

runu olduğunu bildiren Be 
tediye Başkanı, konuyla II 
gili olerak şöyle konuştu. 
„• Kanalizasyonların mo
topomplarının zamanında 
monte edilmemesi bugin

Bir süre önce Karayol 
lan 14. Bölge Müdürlüğü 
tarafından istimlaki yapılan 
Gemlik - Küçük Kumla ka 
rayelunun Gemlik şehir içi 
Yeni Mahalle yokuşunun 
yıkım çalışmaları bitirilmiş 
ve kaldırım işinin Karayol 
larınaa yapılacağı açıklan 
mıştır.

Belediye ilgililerinden 
aldığımız bilgilere göre He 
litpaşa Mahallesinin 1 ve 
2 nolu caddelerinin birleş 
tlği yollardaki kaldırımların 
yeniden yapıldığını, Yeni 
mahalle yokuşunun İse Kı 
rayollorınca yaptırılacağı 
belirtildi.

Gemlik’in başına büyük m 
run yaratmıştır. Sürekli ça 
lışmalarımız bir souuç ver 
inektedir. İller bankası İle 
konuyla ilgili olarak temas 
Iarımız sürmektedir.”

Şehir imar planının 
çalışmalarmında devam ot 
ligini belirten Bobedtye 
Başkanı, ”• Dört kişilik bir 
ekip bir hafta İlçemizde ça 
lışmalannı bitirip Ankara'ya 

dönmüştür. Amoeımn an la 
u zamanda İmar planım 
yaptırmak ve yıllarca sıcak 
bir konuta kavuşmak İçin 
bekleyen sigortalı arkadaş 

lanmızın beklentilerini sona 
erdirmektedir” dedi.
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Özür : Ymnmız Yılmaz Akkılıç’ın yazısı gazatamlza 
ulaşmadığından yayınlamadık özür dileriz. Gemlik Körfez

Almanya izlenimleri

oto tamircisi Ahmet Usta’nın deyimiyle « ilk gel
diğimiz yıllarda Almanlar bizi bando ile karşıladı
lar. Günlerce konuk ettiler. » Ama şimdi durum 
değişti. Türklerden nefret ediyorlar ve her gün ya 
şantımız daha zorlaşıyor buralarda. İşin ekonomik 
ve de siyasal eleştirisine girmeden bugün Almanya 
daki Türk işçilerinin başta gelen sorunlarını şöyle 
sıralamak mümkün ;

1- İşsizlik 2. Uyumsuzluk 3- Gençlik 4- Sığın
macılar 5- Kısıtlamalar 6- Yakınlığın, istememeye 
dönüşmesi 7- Kamplaşma.

Kapitalizmin emperyalist aşamasına ulaşan, ya 
ni dış pazarları sömüren bir endüstriye sahip olan 
Almanya, sanayisini işletebilmek ve geliştirebilmek 
için insan emeğine gerek duymakta. Makinayı işle 
ten tek güç insan ve o’nun üriinii emek olduğuna 
göre; ülkesindeki emek gücü açığını her ırk ve in
san emeği ile kapatmayı amaçlamış. Bugün Alman 
ya*da Türk emek gücü öbiir yabancılara oranla baş 
sırayı alıyor.

Almanya’ya ilk giden bir Türkün en çok dik
katini çeken gözlemi her kente birkaç koldan giren 
ulaşım şebekesi oluyor. Otobanlarla örülmüş bir ağ 
île kaplı Almanya.. Korkunç bir ağ.. Ve şehirleri 
kaphyan endüstri kuruluşları, güneşsiz bir gökyüzü 
kurallara bağlı ve bu gün için yaşayan Alman hal 
ki île yemesinden kıstığı markla yarınını garanti 
altına almaya çalışan Türk emekçisi. Bu ikilem 
arastada bir süredir devam eden ekonomik kriz so 
d ucu doğan işsizlik..

Evet Almanya’nın en önemli sorunlarının ba
şında gün be gün artan işsizlerin çoğalması 'geli
yor. Doğal olarak bundan en büyük payı Türk iş
çileri alıyor, işyerinden çıkan veya çıkarılan işçi 
bir süre işsizlik sigortası ile yaşamını sürdürebili
yor. Ancak gittikçe artan kısıtlamalar Alman işsiz 
lerinde çoğalması, Türkiye ve Türkler (Yabancılar) 
aleyhine başlatılan kampanya Türk emekçisinin iş 
bulmasını zorlaştırıyor. Bir yıl süreyle işsizlik si
gortasının sona ermesinden sonra ”Sosyalamt” a 
di verilen kurumdan yapılan yardım devam ediyor 
işsiz işçi bu sürede de iş bulunmadığında Alman 
polisi tarafindan sınır dışı ediliyor. Hemdc yıllarca 
o toplumun kalkınmasına katkısı düşünülmeden.

Devamı Haftaya

Ağacığım senin kaderin 
Bütün çocukların kaderi, 
Neler etmedi yirminci asır 
Sabi sübyan demedi.

Bir nazlı kuşa benzer 
Çocuk dediğin, 
Ev İster, ekmek ister 
öpülmek okşanmak ister.

Ağacığım şu dünyanın üstünde 
Sürü sürü şehirler vardır. 
Taşlanmış perişan kuşlar gibi 
Dolaşan çocuklardır.

ÇOCUKLAR

Masmavi dumanlar tüter
Onların gözlerinde
Kara çalılara benziyen bacakları
Toz toprak içinde

Benim küçük eşkıyam, yavru ceylân ! 
Bu zayıf kolların bacaklajn 
Gün geçtikçe büyür.kuvvetlenîr 
Dalları gibi ağaçların.

Cahit KÜLEBİ

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek «Otun santimi 120 TL. 
icra ve Mahkeme İlânları santimi 60 TL.
Kayıp İlânları 350 TL.
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 30 TL.
Kongre İlânları 1250 TL.
Koop. Kongre ilanları 1500 TL.
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE 
«Aylık 150 TL.

Yıllık 300 TL.

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

Enerjide Tasarruf
Gelecekte 

Güvence Demektir

©OOOOOOOÖOC

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri 
Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 

Devam Etmektedir.

GENÇLİK BÖYLEDİR İŞTE
İçimi titreten bir sestir her gün, 
Saat her çalışında tekrar eder ; 
” Ne yaptın tarlanı, nerde hasadın ?
Elin boş mu gireceksin geceye ?
Bir düşünsen ! yarıyı buldu ömrün.
Gençlik böyledir İşte gelir gider:
Ve kırılır sonra kolun kanadın;
Koşarsın pencereden pencereye; ” 
Ah o kadrini bilmediğim günler, 
Koklamadan attığım gül demeti 

Suyunu sebil ettiğim o çeşme 
Eserken yelken açtığım rüzgâr !
Gel gör kİ, sular batıya meyleder, 
Ağaçta bülbülün sesi değişti, 
Gölgeler yeşeriyor pencereme ;
Çağımız başlıyor ey hâtıralar.

Cahit Sıtkı Tarancı

Söyle
İçinde

Sevda
Türkümüzü

Söyle sevda içinde türkümüzü,
Aç bembeyaz bir yelken. 
Neden herkes güzel olmaz 
Yaşamak bu kadar güzelken ? 
insan dallarla, bulutlarla bir, 
Hep o maviliklerden geçmiştir. 
İnsan nasıl ölebilir
Yaşamak bu kadar güzelken?

Fazıl Hüsnü Dağlarca

AKTÜRK ELEKTRONİK
Yetkili Servisi

MÜJDE
TÜM YENİLİKLERİ SİZ GEMLİKLİLERE SUNMAYI GÖREV 
BİLEN AKTÜRK ELEKTRONİK fİMDİ, BİTEN VEYA 

BOZULAN TV RESİM TÜPLERİNİ EN SON ELEKTRONİK SELVONİS 

SİSTEMİ VE RESENERASYON TEKNİĞİ İLE TV RESİM TÜPÜ 

BİTİMİNE PAYDOS
NOT : TV Resim Tüpü şok bakım ücreti 3000 liradır , e 

1 yıl garantilidir. Ayrıca her türlü TV bakım ve 
tamiri modern cihazları ile hizmetinize açıktır.

Sayın Gemlik'lilere Telefonunuz kadar yakınız Tlf : 3744
Gazhane Cad. Akbank Aralığı No. 18 GEMLİK

* • _ _Özlem Pastanesi
SAYIN GEMLİK LİLERİN 

HİZMETİNE GİRDİ.

Düğün ■ Nişan ve Günlere Her Çeşit Yaş ve Kuru Pasta ile 
Börek - Poğça ■ Açma ■ Pide ve Tatlı Çeşitleri

OSMANİYE MAH. PAZAR CAD. NO. 32 - GEMLİK

GEMLİK

KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ, 

OKUTUNUZ

ABONE 

OLUNUZ

Balıkpazarı
HAMAMI
Cumartesi ve 

Pazar günleri yal* 

nız erkeklere hiz* 
met getirmekten 
kıvanç duyar.

Balıkpazarı

Atlas Sineması İlerisi
GEMLİK
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Bursa’dan gelenler, « Gemliğe doğru denizi gör
meler ne olur; görmeseler ne olur? Belki, dönemeçte 
karfdarına çıkan denizden etkilenecekler; maviliğin, 
Körfezin güzelliğine türselliğine kaptıracaklar ken
dilerini. Ozan Orhan Veli Kanık, o dizeleri söyle

diğinden bu yana epey paıaklaştı Gemlik, Körfez. Aynı 
Orhan Veli, bugünkü Körfezi görmüş olsaydı, nasıl 
söylerdi? Gemlik’i bir gezmeydi neler düşünürdü?

Gemlik Körfezin ölüm çanları çoktandır çalmada. 
Haliç örneği, iyi havalarda maviliğine doyulamavan 
Körfez suları, acaba bundan onbeş - yirmiyi! önceki 
kirlenmezliğini koruyabiliyor mu? Eski günlerdeki 
denizimizi getirebilir miyiz ? Evet, kirlenme her ge 

. nizde var. Varsa, bizde « Aman ne yapalım « diye 
rek oturacak mıyız? Koskoca Körfez'in ölümüne 
seyirci mi olacağız? Belki otuz binin üstündeki nüfu 
sun, tüm pisliklerini denize akıtmamanın, yollarını 
aramak, bulmak gerekmez mi? Şöyle söylenebilir. 
a Adam sende tüm denizler kirleniyor' » Bu böy- 
ledir diye seyirci mi kalınsın. Körfezin Ölümüne? 
Şunu usumuzdan çıkarmtyalım Körfez'in yok olması.
doymayanları çoğaltacaktır. Yoksulun sofrası balık 
görürse, karnı doyar. Ama, denizin kirlenmesi sonu 
eu, balığın olmaması, önlem alınmadığında, ölü bir 
denizle karşılaşmamızın olumsuz sonuçlarını da iyice 
düşünmek, önlem almak yerinde olmaz mı?

Körfea'in kirlenmesinin önünü alabilmek için, 
endüstriyel kuruluşlarla ilişkiler hangi düzeydedir? 
Ote yandan, kanalizasyonların Körfeze akıtılmaması 
için, çalışmalar var mıdır ? Varsa hangi düzeydedir? 
Şunu vurgulayayım: Körfez öncelikle Gemlik’te 
oturanlarındır. Öyleyae Körfezin kirlenmesine, önce 

likle Gemlik Halkının sahip çıkması gerekmez mi? 
Suskunluğumuz, elimizle Körfez'i öldürmemiz sonucu, 
sonradan gelen kuşaklar bizleri iyiliklemi anacaklar? 
Aşık Veysel’in « Benim sadık yarim kara topraktır .w 
dediğince, Gemlik’te oturanlarında a Sadık yari » 
Körfez olamaz mı? Toprağa bakıldığında bol ürün 
alınacaksa, Körfezin kirlenmemesine özen gösteril
diğinde, ürünleri daha da bol olmaz mı? Birileri 
çıkmalı ölüm nedenlerini aza indirici, yokedici ön
lemler alınması için.

Körfezin yaşamak sularında, yok olan balıkların 
yanında, dayanıklı olanlar soframıza değin gelebili 
yor. Giderek bunlarda sularımızdan çekilecekler. 
Yoksul aşı olabiliyor çoğu kez balık. Hele şu gün
lerde bolca tutulan lüfer, yoksulun, dar gelirlinin 
sofrasında karın doyuruyor. Bir gün gelecek, bu 
lüfer denilen dirençli balığı da, kiraz balıklarım da, 
azalmakta, yok olmakta olan, hani, mercan, kırlangıç, 
minekop, karagöz..,, balıklarını da bulamıyacağız.

Deniz emekçilerinin baş sorunu olabilmeli Kör
fez in ölümü Öncelerden başlayan yokluk yakınma 
lan, bugünlerde daha yoğunlaştı. Öyle küçük ba
lıkçılar, oltacılarda seyirci olmasınlar; Körfez’in 
ölümüne. Nerelere başvurulacak, nereler uyarılacaksa; 
uyarıların yapılmasının da kaçınılmaz olduğunun 
bilinci içinde olan küçük balıkçılara, Körfezcilere 
sesleniyorum’ Hastalığın iyileştirilmesi için çaba gös 
terin. Bu, sizin için, kursağına arada, bir balık giren 
yoksul için yapılacak en onurlu bir girişim olur ki; 
yankılar yapar

Gelin, bu ses Gemlik'ten çıksın. Körfezin kur
tarılması için parolamız olsun. Körfez ölmeyecektir!

SPOR SPOR
irsan BÖLÜK

2. KÜME... 2. KÜME..

Borudan Güvenspor : 2

Barbarosâpor : 2

Gfcçtğt’niz hafta pazar günü yapdan tek karyılaamada 
Boruaan Gûyencpor ne BadMraaapor 2 2 borat»** kaldılar 
90 dakikalık m jcadde ede ûzrûn M takanda da *ardı. 
Zaman zaman Boruaan Gövenapor'den Şenol. Basderodaper 
’dan Burhan'm ataklan rakip kabelerde tenlike yarattı.

Karşılaşmanın go erini 25. daldked. Şenol; ve 30 dek. 
Mustafa Boruaan Güvanapor*un 27 dakikada Burhan v* 62 
dak. Fikret 9e-be’osspr un ge 6nû artılar.

Zihni Alemdar, Turhın AHuş ve small Yılmaz hzkom 
üçlüsünün yönettiği karş.।aşmaya takımlar su kaprolon lie 
çıkılar.

BORUSAN GÜVEN SPOR : Cemal, Kemal. Hüseyin Şo 
nar, İsmail, Mehmet (Şaban), Kubilay Necati- Şenol. Ahmet 
Mustafa

BARBOSSPOR Turgut Hikmeti. Hikmet2. Vahit. Ibrahln 
Burhan, (İbrahim)' Erboğan, Osma.ı Recep. (Bayram) Fikret 
İsmail,

GENÇLER LİGİ... GENÇLER LİGİ... • d
Siimerspor Bursa’dan 1 puanla döndü 0-0

Gençler liginin Gemlik ekibi Sümerspor İnegöl spor ile 
Bursa Veledrom dış sahasından 0-0 golsüz berabere ayrıldı 
lar.

Karşılaşmanın iik yarısı Sümerspor'un baskısı altında 
İdi. Bu süre içinde eline geçirdiği gol fırsatlarını değerlen 
diremedi. İkinci yarıya sümerspor Adnan'ın verine Şükrü yû 
oyuna dahil etti. Karşılaşmanın 80. dakikalık suresize* 
Sümerspor’un baskılan devam etti.

Zihni Alemdar, Hayri Senaydın ve Recep Biçer hakem 
üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya takın.lar şu kedrolan İle 
çıktılar.

İnegölspor: Aydın, Osman, Ilhan 1, Ilhan 2, Gökhan, 
Lütfü, İmin, Murat, Mithat, Abdullah, Ayhan,

Sümerspor: Haşan, K Adnan, Cengiz, Ekrem, Aykut. 
Can, Bilâl, Serdar, Ferhat, Ümit Turgut

KONGRE İLANI
ARMUTLU AVCILIK VE ATICILIK DERNEĞİNDEN

Dsrnsğimisia yıllık normal genel kurul toplantısı 5 Mart 1982 cuma günü 
saat 20.30 da Armutlu Belediye Nikâh salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur
1 • Açılış ve yoklama
2 - Divan heyeti teşekkülü ve saygı duruşu
3 - Faaliyet ve denetim raporlarının okunması »
4 - Raporların müzakeresi ve aklanması
5 - Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçimi
6 - Dilekler ve temenliler
7 - Kapanış

KONGRE İLANI
Gemlik Avcılar Derneği olağan yıllık genel kongresi g.2. 1982 Cumartesi 

günü saat 21 de dernek Lokalimizde yapılacaktır.
( yeiste duyurulur.

Gündem

1 - Açılış yoklama
2 • Saygı duruşu
3 • Divan teşekkülü
4 « Denetim ve yönetim kurulu Raporların okunması
9 • Raporlar üzerinde müzakere
g • Denetleme ve yönetim kurulu raporlarının aklanması
7 - Yetti < « « « seçimi
8 » Dilek ve temenniler
9 • Kapanış.

— ----- !------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------- —I

Genel Kurul Toplantısına Davet
Kulübümüzün yıllık olağanüstü genel kurul toplantısı ekseriyet sağlanama 

dığından 31. Ocak 1982 pazar günü saat 18.00 d* kulüp toplantı salonunda 
yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin belirtilen gün ve saatte toplantı yerinds hazır bulun
maları ilân olunur.

Gemlik Tüccar Kulübü
Yönetim Kurulu Bsşk.

GÜNDEM;
1 - Açılış konuşması
2 - Kongre başkanlık divani seçimi
3 - Saygı duruşu
4 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5 - Denetçi raporunun okunması
6 - Yönetim kurulu ve denetçilerin aklanması
7 - Tüzük tadili
8 - Yönetim kurulu seçimi
9 • Yeni denetçi seçimi
10 - Haysiyet divanı seçimi
11 - Yeni bütçenin müzakere ve karara bağlanması
12 - 1982 yılı çalışma programının okunması ve karara bağlanması
13 Dilek ve temenniler
14 - kapanış

KONGRE İLANI
Fıstıklı Köyü Kurân Kursu yapma ve Camii Yaşatma Derneğinin^ olağan 

yıllık genel kongresi 13 Şubat 1982 Cumartesi günü saat 21 de dernek bina 
sında vapılacaktır. Üyelerimize duvurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1- Açılış yoklama saygı duruşu
2- Divan teşekkülü
3- Denetleme ve yönetim kurulu raporların m okunması
4- Raporların müzakeresi

5- Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası
6- Yeni Yönetim denetleme kurallarının seçimi
7* Dilek ve temenniler
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Vefat ve Teşekkür
Aile büyüğümüz, sevgili babamız, iyi
lik sever inean emekli Belediye Zabıta 
Memurlarından

İbrahim Gemicioğlu
19.1.1982 Salı günü Tanrının rahme
tine kavuşmuştur. Merhumun cenaze 
töreninde kadirşinaslığını esirgeme
yen Gemlik belediye başkanlığı ve per 
söneli ne, T. İş bankası Gemlik şube 
md. Atilla Başara ve personeline, Ak 
bank Gemlik şube personeline. cena
zeye katılan, telefon ve telgrafla acı 
mızı bizlerle paylaşan eş, dost ve ta
nıdıklara teşekkürü borç biliriz.

Oğulları Kızı
Ssdl - Salih Gemicioğlu Nevin Gökbtrk

Vefat ve Teşekkür
Çocuklarımın babası, ailemin direği, iyilik

sever insan, eski Belediye Zabıta memuru.

İbrahim Gemicioğlu
19.1.1982 Salı günü hakkın rahmetine ka

vuşmuştur. Merhumun cenaze töreninde kadir 
şinaslığmı esirgemeyen Gemlik Belediye Başka 
nı ve personeline, cenazeye bizzat katılan, çe
lenk gönderen, telefon ve telgrafla acımızı pay 
laşan eş, dost, tanıdıklara ve kuruluşlara teşek 
kürü borç bilirim.

Eşi
BERRİYB GEMİCİOĞLU

SCHVVEPPES, YONCA SÜT 

MAMULLERİ, CANİK KURU 

YEMİŞLERİ

BÖLGB BAJBAYİİ

Yusuf - Süleyman Gürhan

Gazhane Cad. No. 30-32
Tlf : 1620 GEMLİK

DOSTLAR oto galerisi
BİLUMUM OTO ALIM İSLERİ

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Her türlü oto peşin alınır vadeli satılır, 
ödemede kolaylık 
Gelin Görüşelim.

Tel : 2664 - 2746
Garaj İçi No. 4 temlik

Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız

KAYNAKÇI ARANIYOR
1,5 mm. elektrik kaynağı yapabilecek 

•laman şahsen müracaatları rica olunur.
GÜNEYSAN

2132 - 2826 GEMLİK

Seyahat
Gemlik'lilerin hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı’dan 14.30 da 
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır, 
NOT I Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir. .
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 o kadar açıktır.

Tel : 2664 - 2746
Garaj içi No. 4 Gemlik

galeri FATİH
Esem - Mekap - Adidas Spor Ayakkabıları 

Eşofman ve Her Çeşit Spor Malzemeleri ile

Hizmetinize gireceğini duyurmaktan kıvanç duyar.

KAYHAN MAH. 2 NOLU CAD. NO : 12 
(■SKİ ALİ$ BUTİK) GEMLİK

MÜJDE
EKMEN FABRİKASI

Sayın Gemlik’lilerin Pek Yakında Hizmetine 
Giriyor.

BALIKPAZARI ATLA) 1İNEMASI KARfISI GBMLİK

Balıkpazarı
HAMAMI
Cumartesi ve 

Pazar günleri yal
nız erkeklere hiz
met getirmekten 
kıvanç duyar.

Balıkpazarı

Atlas Sineması ilerisi 
GEMLİK

GEMLİK

KÖRFEZİ

OKUYUNUZ»

OKUTUNUZ

ABONE
MKYDAN - LAURES ANSİKLOPEDİNİZ 

PEŞİN FİATLA ALINIR.

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri 

Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak OLUNUZ

'SM«t : GrtatBaşlat Peeejı No. 10 temlik Devam Etmektedir.
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