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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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DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördürfiiz mü?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saatte Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımeri 
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK.

Sunllpek Fabrikasının
Kuruluşunun 44. Yıldönümü
Törenlerle Kullandı

BELEDİYE 
MECLİSİ 
ŞUBAT AYI 
TOPLANTILA 
RİNA 
BAŞLADI

Gemlik Suni İpek ve 
■ Viskoz Mamulleri Sanayii 

Müessesesinin Atatürk ta 
rafından kuruluşunun 44. 
yıldönümü törenleıle kut
landı.

suni ipek Fabrikası 
.isçi yemek salonunda dü 
zenlenefi törene Gemlik 

"'Suni İpek Fabrikası yöne 
! ticileri Sümerbank Genel 
Müdürü Şükrü Akgüngör, 
Genel Müdür Yardımcısı 
’Doğan Çelik, yönetim ku 
kulu üyeleri Nazif Oku, Ce 
malettin Engin bay, İbra
him Yaiçınoğlu, Gemlik Kay 
makamı Fahrettin Ölmez, 
:Belediye Başkanı.Sahabet 
tin Camay, kurum ve dal 

jre yönetiflileri, emekli işçi 
ve memurlar ile işçiler ka 

fiildir.
I Yapılan saygı duruşundan 

‘sonra konuşan Müessese 
Müdürü Haluk Yıkılmaz, 
Suni’ ipek Fabrikasının ku 
’ruluş tarihçesini anlattı. 

'Haluk Yıkılmaz şöyle ko
nuştu : y

AZOT, TAVLA VE
BRİÇ ŞAMPİYONLARI 
ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Azot Mühendisler Der 
neğlnce düzenlenen Tavla 
ve Briç turnuvalarında dere 

jceye girenlere ödülleri dü 

zenlenen kokteyl’de dağıtıl 
idr.

* Azot Mühendisler Derneğince düzenlenen Briç 
partisinde derece alanlar görülüyor.

”—1.2 1938 yılında 
Savonora yatı ile Gemlik'e 
gelen ulu önder Atatürk 
fabrikamızın temelini atmış 
1951 yılında 300 ton re
yon, 200 ton kapasiteli 
viskon, 1952 yılında 900 
ton kapasiteli karbon sül
für üniteleri ile Reyon, 
Selefon ve Karbon Sülfür 
olmak, üzere üçlü üretime 
geçmiştir. Daha sonra re
yon, 600 tona, viskon 
1200 tona selefon 2500 
tona yükseltilmiştir. 1973 
yılında 6 bin ton kapasite 
li viskon ünitesi günün 
teknolojisine uygun olarak 
yeniden yapılarak hizmete 
açıldı. Bu arada 1976 yı
lında 4600 ton kapasiteli 
selofan tesislerinin yapımı 
için anlaşma yapıldı, Gü
nün teknolojisine cevap 
vermeyen viskon ve reyon 
üniteleri devre dışı bırakıl 
dr, Montaj çalışmaları ö- 
nümüzdeki aylarda sona 
erecek olan selofan tesis
lerinin yurt ekonomisine

1981 yılı sonlarında 
Azot Sanayi İçinde düzen 
lenen tavla turnuvasına 60 
yarışmacının katıldığını bil 
diren Mühendisler Derneği

D. $. Tde 

büyük katkıları olacaktır. 
Ambalaj sanayiine yapaca 
ğı katkı ile ihracaatımız 
gelişecek, yurt dışından 
yapılan ithalatın durdurul
ması ile de döviz kazancı 
mız artacaktır.”

Selafon ünitesinin 3 
milyar 783 milyon liralık 
yatırımla gerçekleştirildiği
ni bu yatırımın 2 milyar 
656 milyon lirasının dış 
kaynaklardan, 1 milyar 127 
bin lirasının ise iç kaynak 
(ardan sağlandığını belirten 
Suni ipek Fabrikası Müdü 
rü Haluk Yıkılmaz, konuş 
masına şöyle devam etti.

«— Bu arada yıllık 
kapasitesi 4600 ton olan 
Karbon Sülfür ünitesi yapı 
mı için İsviçre Maver firma 
şı ile 'anlaşma yapılmıştır. 
1983 yılında üretime geçe 
cek olan ünite fabrika ihti 
yacını karşıladığı gibi faz. 
lasını, gübre sanayiine ve 
iç piyasaya sunacaktır. 
Böylece yurda döviz katkı 
sı olacaktır.» dedi. Suni 
İpek Fabrikası Müdürü 

Yıkılmaz, konuşmasının 
son bölümünde de 1981 
yılının verimli bir yıl oldu 
90-100 işçinin geçmiş yıl 
lara göre daha noksan ol 
maşına karşın-, programla 
nan hedefin üstüne çıkıl
dığını, ancak zaman za
man nakit sıkıntısına dü- 
düşüldüğü için üretimi 
durdurmak ve bakıma git 
mek zorunda kaldıklarını 
belirtti. Fabrika Müdürü 
üretilen viskonun % 98 si 
nin satıldığını söyledi.

Daha sonra gelenek
sel pilav yendi.

Okullar Yarıyıl 
Tatiline Başladı /

Türkiye da tüm İlk ve 
orta dereceli okullarda yarı 
yıl tatili 20 Ocak günü 
başlhdı. 15 Şubat 1982 
günü akşamına kadar süre 
cek’ olan yarıyıl tatili 
sonunda ilk ve orta dara 
celi okullar İkinci kanaat 
dönemine başlıyocak.

Suni İpek Fabrikasının 44. Kuruluş Yıldönümünde] 
düzenlenen törende Fab. Md. konuştu. Daha sonra] 
geleneksel pilav yendi.

Suni İpek Fabrikasının 44. Kuruluş Yıldönümünde
Fabrikanın emekli İşçileri uzun bir masa 

K Emekliler birlikte eski günleri andılar.

KISA KISA 
öğretmenleri blraraya top 
layan öğretmen Evi Loka 
li kordon boyunda tutuğu 
lokalde açıldı. Dün hizme 
te açılan Lokale öğremen 
ler üye oluyorlar ve her 
ay belirli ödenti ödüyorlar 

ilçemizin tanınmış Mimar 
(arından Orhan Bulut, geç 
tiğimiz pazar günü Terme 
Hotel de kalabalık bir dost 
topluluğu arasında nişan
landı.

S.S. öğretmenler Tüketim 
Kooperatifinin yıllık olağ
an ‘genel kurul topantısı 
çoğunluk sağlanamadığı 
için toplanamadı. Toplan 

tı 15 gün sonraya ertelendi,

Şükrü Şenol İlkokulunun 
ikinci devre öğrencilerine 
geçen hafta Sağlık Ocağı 
uzman Doktoru Burhan ile 
rlye tarafından Sağlımız 
konulu kon fere ne verildi.

oluşturdular.

Mısır’a 300 Ton 
Elma Gönderiliyor

Limanımızdan Mısır'a 
ilk Türk frigo gemisi ”Fri 
go Murat" ile 300 ton al 
manın dışsatımı yapılıyor.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre Onbaşılar A. 
Ş. tarafından dışsatımı ya 
pılan elmaların yükleme 
çalışmaları devem etmekte 
d ir.

Gazeteci Necati Metin öldü
Gemlik ve Orhangazi Gazetelerinin kurucun 

Necati Metin geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü.
İlçemizde yayınlanmakta olan Gemlik Gazetesinin 

ilk kurucusu ve matbaacısı olsn Necati Metin, daha 
sonra Orhangazi’ye giderek Orhangazi matbaa ve 
gazetesini kurdu. Geçen hafta sonunda geçirttiği bir 
kalp krizi ile hayata gözlerini kapayan Necati Metin, 
Orhangazi’de defnedildi.

Gemlik Belediye Mac 
lisl şubat ayı toplantılannın 
birincisini dün yaptı tarife 
lerl görüştü.

Belediye yetkililerin 
den aldığımız bilgilere göre 
meclis toplantısının ilkin 
do belediye gelir tarifelerini 
görüştü. ESO idaresi tere 
flndan hazırlanan tarife
lere göre elektrik ücretleri 
meskenlere 8.25 lira, 
ticarethanelerde 9.25 lira, 
resmi daireler de 9 50 Ura 
Büyük sanayi kuruluşla
rında 7.00 lira, Küçük *a 
neyi kuruluşlarında 8.00 
lira, genel aydınlatmada 
7.10 lira olarak kabul edil 
dl.öteyandan suyun tonu 
4 liradan 20 liraya çıka 
rıldı. Aylık su tüketimi 10 
tonu geçtiğinde bu flit 
ton başına 20 lira olarak 
alınacak.

Gece Çıkan

Yangında 1 Kişi

Yanarak Öldü

Bu aabaha karşı 6ıa« 
hane Caddesinde gaz so
basından çıkan yangında 
bisikletçi Mehmet Yoldaş 
yanarak öldü.

Yangın, sabaha karşı 
saat 03. de başladı. Bir 
anda iki katlı ahşap ev kül 
oldu, itfaiye yangının çev 
reye yayılmasını önledi.

Yangının söndörülms- 
sinden sonra evde oturan 
Mehmet YoMaş’ın yanarak 
öldüğü saptandı.

.Savcılık olayla ilgili 
soruşturmaya başladı,
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KÖŞEMDEN

Devlet Baba İnancı

Yılmaz AKKILIÇ

Evet dünya hızla değişiyor. Ama değişmeyen, 
eskiden olduğu gibi sürdürülmek istenen şey de 
var. Bir takım kişiler, eski alışkanlıklarından her ne
dense vazgeçmiyorlar. Haklılığını en üst karar organ
larında kanıtlamış bir işçinin, işine yeniden dön
mesini «hizmetinize ihtiyaç duyulmadığı anlaşıldığın
dan» gibi soyut bir gerekçeye bağlayarak geri çevire
biliyorlar.

Evet dünya hızla değişiyor.
Ve sanırım, değişmeyen yalnızca «şu alışageldi

ğimiz» eski kurnazlıklanmız..
Konumuz olan olaydaki işçinin adı «İlhan», soya

dı «ASA».. YSE Bursa il Müdürlüğü'nde şoför olarak 
çalışmakta iken, ilgine tutumu nedeniyle hakkında 
çeşitli yakınmalarda bulunulan ve bu yüzden göre
vinden alınan bir yöneticiyle anlaşmazlığa düşmesi 
nedeniyle «iş akti feshedilerek» kapı dışarı edilmiş.

Tarih : 11 Haziran 1980..
İlhan ASA yılmamış; haklılığına kesin olarak ina

nıyor.. Başlıyor ilgili yerlere başvurmaya.. Milli Güven
lik Konseyine dek..

YSE Geribl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş 
bulunan Yüksek Disiplin Kurulu, 19 Haziran 1981 gün
lü oturumunda hakkında şu karara varıyor :

«İlgili hakkında işyeri disiplin kurulunca birinci ve 
ikinci kez verilen cezaların sendikal sıfatı dikkate alı
narak yok sayılmasına..... hakkındaki ihraç kararının 
verildiği tarihteki derece, kademe ve pozisyonu ile işe 
iadesine....»

Sonra ne oluyor?
YSE Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığının 13 Ocak 1982 gün ve .31/37640 sayılı 
yazısı ile, ilhan ASA’ya duyuruluyor ki :

«...Bursa ili YSE Müdürlüğünden alınan 22.10.1981 
tarih 6548 sayılı yazıdan hizmetinize ihtiyaç duyulma
dığı anlaşıldığından yeniden görevlendirilmeniz cihe
tine gidilmemiş olup, anılan, iî müdürlüğünce talebiniz 
halinde geçmiş hizmetlerinize ait yasal haklarınız öde
necektir....»

Yani İlhan ASA haklı, İlhan ASA’nın haklılığını 
YSE Genel Müdürlüğü de onaylıyor. Ama iş göreve 
geri verilmesine gelince, koskocaman bir HAYIR!..

Geçenlerde içimizdeki en genç kişiyi yitirdik. Hacı 
Salih UTKÜN’ü.. Seksenlikti ama en gencimizdi.. Öy
lesine üzüyordu ki onu haksızlıklar, zaman zaman ; 
«Ne olacak bu işlerin sonu?» diye soruyor, kuşkula
rını aydınlatacak yanıtlar bulmaya çalışıyordu.

O yanıtlan bulamadan öldü, bu nedenle yanıyo
rum daha çok..

Yıllar geçecek, belki bizler de bulamıyacağız kafa
larımızın içindeki soruların yanıtlarını.. İlhan ASA gibi
leri haksızlıklar karşısında uğraşılarını sürdürecekler. 
Onlara hiç kimse kabul ettiremiyecek ezilmişliklerini. 
Devlet’e güvenecekler. Devlet Baha’nın birgün kendi
lerine arka çıkacağına olan inançlarını yitirmeden 
uğraşacaklar, uğraşacaklar..

Kimbilir belki de İlhan ASA’nın serüvenini okuyan 
ilgililer, onu çağlarlar da uğradığı haksızlığı giderirler..

Hacı Salih ÜTKÜN, hep bu umutla yaşadı. Son 
günlerinde umudunu yitirmiş bir hali vardı; ama yine 
de ayakta tutmak istiyordu inançlarını..

Ilhan ASA da ayakta tutuyor inançlarını. 11 Hazi
ran 1980’den bu güne, başvurmadık kapı bırakmamış. 
Kesinlikle güveniyor. Devlet Baha’nın hakkını koruya
cağına. En son başvurusu 26 Ocak 1982’de Devlet 
Başkanı Sayin Kenan EVREN’e..

Biz de inanıyoruz, İlhan ASA’ların haklarının çiğ- 
nettirilmiyeceğine..

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete'

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL.
İcra vâ Mahkeme İlânları santimi 100 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.

ABONE 
«Aylık 150 TL.

Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmalın geri verilmez 

Gazetemiz hasın ahlâk yasasına uyar.

Gemlik KÖRFEZ’e Abone Olunuz.

ALMANYA İZLENİMLERİ (2)

İŞSİZLİK

Kadri GÜLER

Geçen yazımda Federal Almanya’daki Türk 
işçilerinin işsizlik sorunundan anlatırken, kapitaliz 
min genel ekonomik krizinden söz etmiş, ve Alman 
ya’nın da bundan etkilendiğini belirtmiştim.

Ekonomik krizin yarattığı durgunluk, bize göre 
az .da olsa enflasyon, Alman sanayiinde olumsuz 
etkilerini işyerlerinin kapanması ve işsizlik olarak 
gösteriyor. Karşılaştığınız her on Türk’ten ortalama 
3-5 inin işsiz olduğu ve işsizlik sigortası ile geçin
diğini göreceksiniz. Türk işçileri iş aramak için 
yaptıkları başvurularda son yıllarda sürekli olumsuz 
yanıt.almakta ve çahşmadan yaşamak zorundadır. 
Bu zorunluk Alman halkı için korkulacak bir olgu 
değildir. Ancak, bir Türk emekçisi için .tehlike 
çanlarının çalmasıdır.
Almanyanın kuzeylerine, çıktığınızda ağır sanayinin 
yerleşim alanlarında Türlerin kalabalık olduğunu 
göreceksiniz. Hamburg, B. Berlin, Disburg, Dort- 
munt yöresindeki Türkler genellikle’ ağır işlerde 
çalışıyorlar. Jş çevrelerinin yakınlarında Türkler 
« Koloni » yaşamını sürdürüyorlar. İkinci dünya

Azot, Tavla ve Briç Şampiyonları 
Ödüllerini Aldılar

yöneticileri şuhları söyledi 
ler.

. ”e Fabrika içinde tek 
nik elemanlar ve persone 
lin beş zamanlarını zekâ 
oyunlarıyla yarışma şeklin 
de değerlendirmek için tav 
la ve blrç turnuvası düzen 
lendi. Tavla karşılaşmaları 
na 60 yarışmacı katıldı. 5 
er kişilik 12 grup ikili e 
leme ile finalde mücadele 
edildi. Sonunda tavla birin 
elliğini ceviz tavla ödülü 
ile Kenan Yılmaz arkada

şımız İkinciliği Dursun Tu 
na, üçüncülüğü Dr. Cahit 
Yorulmaz kazandılar.

Öte yandan İlçeyi de 
kapsamına alan blrç oyu 
nunda Dr. AH Sözer -İhsan 
Oğuz İkilisi birinci, Meh
met Coşkun - Adnan Şen 

oğullar ikinci oldular.
Tavla vş birç karşılaş 

malarında derece alanlara 
armağanları pazar gecesi 
düzenlenen kokteyl’de da 
ğıtıldı.

Azot, Tavla şampiyonasında finalde oynayan 
tavlacılar birlikte görülüyor.

SCHWEPPES, YONCA SÜT 
MAMULLERİ, CANİK KURU 

• YEMİŞLERİ

BÖLGB BAİBAYİİ

Yusuf - Süleyman Gürhan

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

öncesi Alman işçisi için yapılan;, ancak bugün 
yabancıların kullandıkları kara renkli apartmanlar, 
ve bu yörelerde açılmış işyerleri ile Türk kahve
hanelerinde çalışma saati dışında kümeleşen Terk
leri her zaman görmeniz olağan. Bu, Türk işsizleri 
nin çoğunluğunu göstermede ilkel bir saptamadır 
belki ama girip konuşun o kişilerle hemen hoşta 
olduğunu ve işsizlik sigortası ile geçindiğini, iş ara 
dığını duyacaksınız. İşsiz bir yabancı bir yıl içinde 
iş bulamadığı zaman işsizlik sigortasından yapılan 
yardım kesiliyor ve işsizin başvurusu karşısında 
sosyal- kurumlardan alınan yardımlarla işsizlik 
sürdürülüyor. Bu sürenin bitiminde işsiz yine iş 
bulamazsa, yabancılar polisi işsizi sımr dışı ediyor.

Almanya’da gün geçtikçe Türk işsizleri çoğa
lıyor, işsizlik yanında sosyal sorunları da birlikte 
getiriyor. Türkiyede para bekliyen yakınlar umut 
suz bir bekleyiş ile umudunu Marklara bağlıyor., i

Almanyada işsiz kalmak bir bakıma bir daha 
iş bulamamaktır, işsizlik Türkiye’ye dönmektir.

Devamı Haftaya

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ
DAVETİYELERİ

Nişan,* Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız

ZAYİ
Gemlik Nufü» Memurluğundan aldığım Bozüyük 

Nufüsuna kayıtlı nufüs cüzdanımı kaybettim. Hüküm- 
•üzdür.

Cenan Bölük
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Atatürk, Türk Ulusunun uzun yıllar görüleme 
mi; dinamizmini eyleme dönüştürmüş; ulusun özün 
deki gizil gücü, gün ışığına çıkarmıştır. Atatürk'ün 
özünde varolan sanatsal olgu. Onun her sanatsal 
olay ila ilgilenmesini gerektirmiştir. (e Sanateıa kalan 
bir ulusun yaşam damarlarından biri kopmuş 
demektir. „ derken, sanatın, itici bir güç olduğunu, 
saaatsız kalan ulusların geri kalmışlıklarını da ortaya 
koyuyordu.

Sanatçılarla yakından ilgilenen Atatürk, küçük 
sanatlardan, her tür sanat dallarında çalışanları, 
yönlendirici, onurlandırıcı sözlerin yanında sanatçı 
ların yakın koruyuculuğunu da yapmıştır, Bir 
konuşmasında :

— Sanatın en basiti, en şereflisidir, Kunduracı, 
tersi, marangoz, saraç, demirci, nalbant toplumsal 
yaşamımızda, askeri yaşamımızda hürmet ve onur 
mevkiine uygun sanatkârlardır.

Atatürk yaşamı boyunca resimle, müzikle, 
tiyatroyla, dansla modern, müzikle yakından ilgilen 
miş; bu dallarda çalışanları, çalışma alanlarında 
izlemiş, iyi yapıtlar vermeleri yolunda istekleri 
olmuştur Biliyordu ki : nitelikli yapıtları izleyen 
toplum çabuk toparlanacak, çağdaş dünyada yer 
edecektir. Atatürk için sanatçı, toplumun kültürel 
yapısını pekiştiren, çekiciliğini yapan eli öpülesi 
kişidir, kişilerdir. 1923 yılında. Güzel sanatlar 
Akademisindeki bir resim sergisi dolayısiyle bir 
mesaj gönerir. Bu mesajı, büyük usta İbrahim 
Çallı yaptığı konuşma içinde açılışa gelenlere okur. 
Atatürk, mesajında; sanatkârlarımızın sürskli ve 
Verimli çalışmasının daima takdirkârı bulunduğumu 
selâm ve hürmetlerimle birlikte cemiyet üyesine 
duyurmanızı rica ederim. der. Atatürk için sanat 
dışlanamaz, yadsınamaz, « adam sendecilikle geçiş 
tirilemiyecek köklü bir işlevsel olgudur, öyle bir 
olgudur ki, toplumdan soyutlandığında, toplumdan 
soyutlandığında, toplumun kültürel olgusunun hiç 
salamı kalmaz. Atatürk konuşmalarından birinde 
şöyle der :

— Bir ulusu yaşatmak için bir takım emeller 
gereklidir. Ve bilirsiniz ki, bu emellerin en önem 
tilerinden biri sanattır. Bir ulus sanat vs sanatçıdan 
yoksunsa tam bir yaşama sahip olamaz Böyle bir 
ulus bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve has
talıklı bir kimse gibidir.,, derken yaptığı, çoğunca 

olduğu gibi sanatın, Türk toplumunda yerinin saptan 
masını, işlevini, toplumun uygar düzeye erişme 
yolunda çabasını sürdürmesini; ama sağlıklı sürdür 
meşini vurgulamıyor mu ? Sanatçılara yakın olan 
Atatürk, Çankaya Köşkü’nde, sanat şölenleri, 
söyleşiler de düzenlemiştir. Çağrılılar arasında 
müzisyenden, ressama varan sanatçılar da bulun* 
muştur.

Atatürk, bir gün ressam İbrahim ÇalU’yla 
tanışır; 1924 yılı Ocak —- Şubat ayları içinde. 
İbrahim Çallı yurt içinde, dışında yerini yapmıştır. 
Sanat gücü de yadsınamaz büyük ressamdır. Çallı, 
bu karşılaşmada Atatürk'e, resmini yapmak iste* 
diğini dile getirir.:

— Türk Ulusunun gönlündeki Mustafa Kemal'in 
portresini yapmama izin Verir misiniz Paşam ? der. 
Atatiirk’de :

— Mademki gönüllerde yatan Mustafa Kemal'i 
çizmek istiyorsun, benim modelliğime ihtiyaç, yok 
der.

Bu konuşmadan sonra Çallı, çalışmalarına 
başlar; koltuk da oturan Atatürk resmini bitirir. 
Resim, Resim Heykel Müzesi’ne konur. 1937 de 
müzenin açılışını Atatürk yapar; portresinin 
bitmişini de görür. Atatürk'le ressam arasında şu 
konuşma geçer.
Atatürk resmi görünce İbrahim Çallıya: Fena 
değil ama bunun gözlerinden biri sağa, biri sola 
bakıyor o neden? demiş. Çalh’da şu yanıtı vermiş: 
„— Paşam, siz hem sağı hem solu, hem do uzağı 
gören"insansımz imkânım olsaydı birde arkaya 
bakttrırdım: „ der.

Sonra da Atatürk şöyle diyecektir. „ —Arka
daşlar, bu yüksek sanatçının eserleri benim üzerimde 
etki yapar, fakat sözle etki yapmıyor.,,

Düşmanı savaş sanatıyla yurttan kovan, çağın 
büyük adamı Atatürk, ulusuna yakınlığiyle, o nun 
içindeki cevherin neler yapabileceğinden kuşkusa 
yoktu.

Atatürk'ün inanç, sevgi dolu yüreği, Türk 
Ulusu'nun her alanda yücelmesi için çarpmıştır. 
Yarattığı yapıtının kıvancıyle yaşamış, yapıtının 
verimliliğini görmüş; kendini Ulusuna adayan 
„ TEK ADAM „ dır.

Alıntılar ; Gültekin Elibal'ın Atatürk ve Resim 
Heykel adlı yapıtından

SPOR SPOR
Ihsan BÖLÜK

2. KÜME... 2. KÜME...

I. Çiçeklispor, Umurspor’u
tek golle devirdi 1-0

2. kümenin 6. haftasında yapılan tek karşılanmada I.- 
Çiçeklispor Umursper'u 1*0 yendi.

ilk yandaki üstünlük Umurspor da idi ve zaman zamaa 
yakaladıktan gol fırsatlarını değerlendirmediler. Bu fırsatlar m 
değerlendirilmemesımin tek nedeni sahanın çamurlu oimesıy 
dı.

İkinci yarıya İznik çiçeklispor daha iddialı olarak çıktı 
84 dakikada kaptan Mehmet’in golüyle 1-0 öne geçti ve 
karşılaşma bu sporla sona erdi.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarda Umurspor'dan Ma
san ve Mehmet, I Çiçeklispordan Recep Sanken gördüler 

UMURSPOR : Engin, Fatih, Osman, Ahmet, (Yusuf), 
Hazan Ahmee Nurettin, Ahmet, Haşan, Canip, Mehmet, 
(Nail),

I. ÇİÇEKLİSPOR : İbrahim, Salih, Rahmi, Mehmet, Hay 
rettln, (Ahmet), Mehmet Sefahattin, İsmail, İhsan, (Meh
met) düzeniyle çıktıkları karşılaşmayı Oğnz Asıkal Cahit ge 
yik ve Turhan Alkış hakem üçlüsü yönetti.

Borusan Güvenspor - İvazpaşa 

Karşılaşması Ertelendi

Geçtiğimiz Cumartesi günl Bursa Merinos sahasında 
yapılması gereken Borusan Güvenspor ivazpaşa karşılaşma 
sı hava koşullarının bozuk olması nedeniyle ertelendi.

Enerjide Tasarruf 
Gelecekte 

Güvence Demektir

oo©o©©e©o©e

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri 
Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 

Devam Etmektedir.

Kongre İlânı
Namık Kemal İlkokulu Okul ve öğrencilerini Koruma Derneğinin Yıllık Genel 

kuru toplantısı 6. 3. 1982 tarihinde saat 00.11 de Okul Salonunda yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediği taktirde toplantı 20.3.1982 tarihinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu

Gündem t
1 - Açılış
2 - Divan Başkanı Seçimi
3 • Saygı duruşu
4 - Yönetim Kurulu raporunun okunması
5 - Denetim Kurulu raporunun okunması
6 - Yönetim Kurulunun İbrası
7 - Yeni yönetim ve danstim Kurulunun seçimi
8 - Dilekler ve temenniler.

Ok um a-Yazma Seferberliğine Katıl, Karanlığı Aydınlat, 
Bilen' Bilmeyene Öğretsin, 

Okunıa-Yazma Bilmiyorsan Halk Eğitim Merkezine Başvur



gemUik

ÎIC Ö İR F İ£

Yönetim Yeri .Şirin P«mJi
TBL? : -ÜTOT * GBMLİK 

jf Dlıgl v» Batkı Körftz Batımtvl 

% Tpnrı ııiuriBi^e 
> B ~

Sayfa 4 2 Şubat 1982 Salı

<^^©338 Seyahat
Gemlik*lilerin hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı’dan 14.30 da

Gemlik - Topkapı 300 TL.
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır, 
NOT s Düğünlere. cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

Tel : 2654 - 2746
Garaj içi No. 4 Gemlik

DOSTLAR oto galerisi

BİLUMUM OTO ALIM İŞLERİ

Her türlü oto peşin alınır vadeli satılır.

Ödemede kolaylık

Gelin Görüşelim.

Tel : 2664 - 2746
Garaj içi No. 4 Gemlik

Azot Sanayii T.A.Ş. Gemlik Montaj ve 
- İşletme Müdürlüğünden

Müdürlüğümüz lokantasının bir yıllık 
ihtiyâcı bulunan 110.000 adet ekmek ka 
palı teklif usulu ile temin edilecektir, E 

Bu işe ait şartname Müdürlüğümüz 
Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin 
edilebilir.’

Şartnamesine göre hazırlanacak 
kapalı teklif mektupları 22.2.1982 Pazar
tesi günü saat 15.00 e kadar Müdürlüğü 
rhüzde bulunacak şekilde gönderilmiş 
veya Haberleşme Şefliğine elden verimiş 
olacaktır.

Postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmaz.

Müdürlüğümüz 2490'sayılı kanuna 
tabi değildir. ‘

galeri FATİH
Esem - Mekap - Adidas Spor Ayakkabıları 

Eşofman ve Her Çeşit Spor Malzemeleri ile 
Hizmetinize girdiğini duyurmaktan kıvanç duyar.

KAYHAN MAH. 2 NOLU CAD. NO : 12
(ESKİ ALİ? BUTİK) GEMLİK

MÜJDE
©a

EKMEK FABRİKASI
Sayın Gemliklilerin Pek Yakında Hizmetine 

Giriyor.

BALIKPAZARI ATLAS SİNEMASI KARSISI GEMLİK

AKTÜRK ELEKTRONİK
Yetkili Servisi

MÜJDE
TÜM YENİLİKLERİ SİZ GEMLİKLİLERE SUNMAYI GÖREV
BİLEN AKTÜRK ELEKTRONİK SİMDİ. BİTEN VEYA 

BOZULAN TV RESİM TÜPLERİNİ EN SON ELEKTRONİK SELVONİŞ 

SİSTEMİ VE RESENERASYON TEKNİĞİ İLE TV RESİM TÜPÜ 

BİTİMİNE PAYDOS

NOT : TV Resim Tüpü şok bakım ücreti 3000 liradır vs 
1 yıl garantilidir. Ayrıca her türlü TV bakım ve 
tamiri modern cihazları ile hizmetinize açıktır.

Sayın Gemliklilere Telefonunuz kadar yakınız Tlf : 3744
Gazhane Cad, Akbank Aralığı. No. 18 GEMLİK

KONGRE ÇAĞRISI

Armutlu Gençlik ve Spor Kulübü 
Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı Sıkı 
Yönetim Makamlarının izninin gecikmesi üzerine ertelenmiş 
ve 28.2.1982 günü saat 20,00 de Gençlik Lokalinde yapılaca
ğını üyelerimize duyururuz.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:

1 - Açılış ve divan başkanı seçimi
2 - Saygı duruşu
3 - Faaliyet raporunun okünmssı
4 - İdare heyetinin ibrası
5 - Yeni idare heyeti seçimi
6 e Dilekler ve kapanış

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

ZAYİ
Diyarbakır Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 

9451 sicil nolu ehliyetimi kaybettim Hükümsüzdür.

Mustafa Alkan

ZAYİ
Gemlik Nüfus mam, almış olduğum Nüfus Cüzde 

nımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi Hükümsüz 
dlr.

MehmetAli Okur

Balıkpazan 
HAMAMI 

•

Cuma Cumartesi ve 
Pazar günleri, -yel?* 

nız erkeklere hiz

met getirmekten 
kıvanç duyar.

Balıkpazan

Atlas Sineması ilerisi 
GEMLİK

KAYIP

İstanbul Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım 
34 SK 965 nolu plakamı 
kaybettim Hükümsüzdür.:

Haşan Göçan |

GEMLİK 
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZJ 
OKUTUNUZ

ABONE 
OLUNUZ



gomLik DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave- 

tiyı Çeşitlerimizi Gördünüz mü?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Smob Davevyeauz Kmr

Goıdıi KÖRFEZ iaoorri 
▲HŞmaPma> TKJ797 GEMLİK

1981 Yılında Rekor Dava Sonuçlandı

Mahkemelerde
2061 teffl Çıktı

Kasaplar Kötü Puan Aldı

Kontrolde
Sucuklar
Bozuk Çıktı

1981 yılı İçinde Gem
lik Asliye Hukuk, Sulh 
Hukuk, İcra Tetkik, Tapu 
ve Kedostro, Asliye Caza 
ve Sulh Ceza Mahkeme
lerinde toplam olarak 2061 
davanın karara bağlandığı 
öğrenildi.

Gazetemiz muhabirinin 
mahkemelerde yaptığı araş- 

I tirmaya göre dava sonuç
landırmada Sulh Hukuk 

I Asliye Hukuk ve İcra Tet- 

- kik Mahkemelerine bakan 
i Yargıç Necati Koca, top

lam 1040 davayı sonuca 
bağladı. Asliye Ceza ve 
Sulh Ceza Mahkemelerine 
bakan Yargıç İsmet Ak- 
dağ, toplam 691 davayı 
karara bağladı. Tapu ve 
Kadoatro davalarına bakan 

I Yargıç Ali Fırat ise 357 

davayı sonuçlandırdı.

Asliye Hukuk mahke
mesinde :

1980 den 861 dava 
devredildi, 443 yeni dava 
açıldı. 657 karar çıktı.

Sulh Hukuk Mahke
mesinde t

1980 den 165 dava 
devredildi 430 yeni dava 
açıldı 452 dava karara

BALIKÇILAR DERNEĞİ KONGRESİ YAPILDI
Gemlik Balıkçılar Der 

noğlnin yıllık olağan Ge
nel Kurul toplantısı Pazar 
günü Balıkçılar Derneği 
Lokalinde yapıldı. Başkan
lığa yeniden Hüseyin Dinç 
»•çildi

170 asil üyenin oy 
kollandığı seçimler tonun
da Yönetim Kuruluna Meh
met Kabakçı, Erhan Tekin, 

. Cengiz Pınarbaşı, Voli 
Marmara, Mehmet Aydın, 

Erpan getirildi-

ılar Derneği Baş 
yeniden seçilen 
nç Genel Kurul

bağlandı.
İcra Tetkik MahKeme- 

lerinde :
1980 den 12 dosya 

devredildi; 37 yeni dava 
açıldı. 31 dava karara bağ
landı.

Çlkan dava oranlama
larına göre 50 boşanma 
66 yaş düzeltilmesi, 60 
kamulaştırma, 44 tescil, 69

İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMEN 
BAŞINA 24.7 ÖĞRENCİ 
DÜŞÜYOR 

* ilçede okulsuz köy yok.
* Toplem öğretmen sayısı I96 kişi
* Köy ve kasabada 4853 öğrenci öğrenim görüyor.

Gemlik İlçe merkezi 
kasaba ve köylerinda top
lam 196 öğretmenin, 4853 
öğrenciye eğitim ve öğ>e 
tim hizmeti verdiği öğre
nildi.

Gazetemizce yapılan 
bir araştırmada 1981-82 
öğretim yılında İlçe merke
zinde ve kasabalarda 3620, 
köylerde İse 1233 öğren
cinin öğrenim gördüğü

da yaptığı konuşmada kör
fezdeki balıkçıların sığına 
bileceği bir barınak yapıl
madıkça Gemlikli balıkçı
ların rahat yüzü göremeye
ceğini yetkililerin balıkçı 
Itrin dertleri ile daha yakın 
dan ilgilenmeleri için yapı
lan grlşlmlori tekrar başla
tacağını söyledi ve konuş
masında özetle şöyle dedi.

"- 1981 yılında 15 
adat balıkçı teknesini ba
lıkçıların sığınabileceği bir 
yor olmadığı İçin dalgalar 
parçaladı. Bir çok arkada
şımız bu nedenle mağdur 
oldu. Türkiye'nin balıkçılık

tapu tescil, 98 alacak, 37 
meni müdahale, 74 iş da
vası kalan sayılarda ise 
değişik davalara bakılmıştır, 
ı Tapu Kadostro Mah
kemesinde :

1980 den 506 dava 
devroldu. 1981 de 300 
yeni dava açıldı. Bunların 
357 si karara bağlandı.

Asliye Ceza Mahke

saptandı. Öte yandan köy
lerde 61, şehir ve kasaba
larda ise 135 ilkokul öğret
menin görev yaptığı öğre
nildi. Okulsuz köyün olma- 
madığı ilçemizde, toplam 
33 ilkokul bulunmakta. 
Gemlik merkezde 7 Umur- 
bey, Armutlu ve Küçük 
Kumla Kasabaları ve öbür 
köylerde birer ilkokul bu
lunmaktadır.

ta en ileri bölgelerinde biri 
olan Gemlik geçen yıl An
kara, Samsun, Konyo, İs
tanbul, Bursa, İzmit, Sa
karya, Eskişehir, Zongul
dak ve daha birçok İllere 
gecscede ortalama 150 
ton su ürünü sevkiyatı ya
pan bölgeye yetkililer tara
fından daha geniş imkanlar 
tanınmalıdır. Üç tarafı de
nizlerle çevrili Türkiye’de 
bu gün kişi beşine S kilo 
balık düşüyor. Geçen yıl 
Rusya’da 10 milyon Peru 
6 Amerika 4 Şill 3 Hindis
tan 3 Güney Kore’de 2 
milyon tondur Bu rakamlar

melerinde :
1980 den 79 dava 

devroldu. 200 yeni dava 
açıldı. 70 dava da 982 yı
lına kaldı.

Sulh Ceza Mahkeme
lerinde :

1980 den 134 dava 
devroldu. 440 yeni dava 
açıldı. 491 dava ise karara 
bağlandı.

Ayrıca 1976 • 1980 
yuları arasında 437 erkek 
273 kız öğrencinin ilkokulu 
bitirerek diploma aldığı 
öğrenildi

İlçemizdeki ilkokul 
öğretmen sayısı ile ilkokul 
öğrencileri sayısını orantı- 
ladığımızda öğretmen ba
şına 24,7 öğrencinin düş
tüğü görülmektedir.

la kendimizi mukayese et
tiğimizde Türkiye’deki ba
lıkçılığın ne kadar geri ol 
duğunu rahatlıkla söylemek 
mümkündür. Bu ilerlemeyi 
de sağlamak için balıklann 
yumurtlama mevsiminde 
avlanma yasağı koyerak 
av yapılmasını ve fabrika 
artıklarının az da ölse de
nize akıtılması ve değişik 
şekilde balık avlanılması 
yoklamak gerekir.”

Balıkçılar Demeği Baş 
kanı Hüseyin Dinç aynca 
kum motorlarının rasgele 
hor yerden kum almslsnnm 
önlenmesi gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

İlçemiz kasaplarınca 
İmâl adilen sucukların ya 
pılan kontrolünde tümü 
bozuk çıktı.

Gemlik Sağlık Araştır 
ma Enstitüsü yetkililerin
den aldığımız bilgilere gö 
re, ilçe içinde yapılan de
netimlerde Gemlik Merke 
zlndeki tüm kasaplar ile 
Umurbeyve KüçüK Kumla 
kasabalarındaki toplam 20 
işyerinde denetleme yapıl
dı. Denetlemede 12 kasap 
tan alınan sucuk örnekleri 
Gemlik Askeri Veteriner 
Araştırma Entltûsfi ve 
Eğitim Merkezi labratuvar 
larına gönderildi. Yapılan 
incelemede tüm sucukla 
rın gıda nizamlarına aykırı 
imâl edildiği görüldü.

Gemlik Sağlık Araştır 
ma Enstitüsü Grup Başkan

’ 27 Şubatta Traktör Kursu Açılıyor 

* Köy sohbet toplantıları başlatıldı.

Çiftçilere 20 bi« adet fidan
dağıtıldı

Gemlik Ziraai Mühendis* 
liğince çiftçilere 20 bin adei 
çeşitli fidanların dağıtıldığı 

açıklandı.
İlçe Ziraat Mühendisi Se 

zer Okçu gazetemize yaptığı 
açıklamada, dağıtılan fidanların 
7500 tanesinin zeytin, 5000 

tanesinin dut. 3000 tanesinin 
şeftali, 200 vişne. 500 a’mut, 
200 kiraz 3100 adette değişik 
tneyva fidanı olduğunu söyledi. 
Okçu Ziraat Mûhenchliğince 
yapılan çalışmaları şöyle an 

laftı :
« — Mûhendisliğicıizce çiftçilere 
fidanları tanesi 80 er liradan 
dağıtılmıştır. Aynı fidanlar dışa 
nda 100-110 liradan sabim»! 
tadır. Yasla fidan dağıtımı ile 
Gemlikli çiftçiler 2 tnilyun lira 

kâr elde etmişlerdir-
İkinci çalışmamız ise 

çiftçi kardeşlerimize traktör 
bakımı ve koli a uması ve Ehliyet 
kursudur- Bu urs 27 Şubat 
tarihinde Umurbeyde açılacak 

yardımcısı Us.Dr. Burhan 
ileriye konuyla İlgili olarak 
şunları söyledi t

* — Geçen hafta İçin 
de ilçede yaptığımız dona 
timlerde 12 kasaptan al 
dığımtz birer sucuk öms 
0ini incelettik. Gelen sonuç 
tarda tümünün gıda nizam 
namesine aykırı bir şekilde 
imâl edildiğ' belirtilmekte 
dir, Örneklerin 3 ünde % 
40 m özerinde rutubet, 7 
sinde sakatat, İç organ, 
kıkırdak gibi maddeler, 2 
sinde İse yabancı boya 
maddeleri bulunmuştur 
İmâl edilen sucuklar sattı 
rılmamış olup, durum bole 
diye yetkililerine bildirilmiş 
tir. Ayrıca kasaplara da 
alınan labratuvar sonuçlan 
bildirilecektir.» 

br 15 gün sürecek kurs için 
kayıtlara başlanmış durumda 
d t. Traktör kursu Ziraat 
Odasıyla birlikte organize 
edilecektir. Bir başka çalış 
mamızda ze»- * ü’et'c 
le budama ve gübreleme 
konularınca sohbet top ten 
titan düzenlemektir Bu 
repant.iar ►e'ta içinde 
Çarşamba Umurbey, Per- 
şempe EngûrecBk, Cuma, 
Küçük Kumla da yapılacak
tır. Hava kcşultermm uy
gunluğunda ise öbür köyle 
re gidilerek köylülerimiz 
bilgi sahibi edilecektir. Bu 
çısurrı Bursa Teknik 
Ziraat Müdürlüğü eleman 
ten da katılacaktır. ■

Almanya İzlenimleri 
(S)

2 ncl Sayfada



GiEMLİK KÖRFEZ $ Şubat 1982' ________________ 2
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UYUMSUZLUK
Almanya'da gözlemlediğini en önemli sorunların 

biri de Türk işçilerinin Alman toplumun» uyumsuz 
luğudur.

Türkiye'den yurt dışına gönderilen emek gücü 
nün niteliği Alman veya öbür uluslar için 
önemli olmayabilir. Ancak Türkiyeniu yurtdışına 
gönderdiği işçiler konusunda sağlıklı bir politikası 
olmadığı da bilinen bir gerçek. Hiç bir ön inceleme 
yapmadan kentlerden ve köylerden yüzbinlcrce kişi, 
herşevivle değişik olan bir topluma gönderilirken 
bunun doğuracağı sonuçlar hiç düşünülmemişti

İleri teknoloji toplumun insanı, ileri ekonominin 
vaşam biçimine kendini uydurmuş. İşinden çıkan 
Alman, soluğu birahanelerde, gençler; diskotek ve 
kumar masalarında, sekx sınama ve mağazalarında 
alırken Türklerde aynı yaşantıya ayak uydurmağa 
çahşıvor Büyük bir çoğunluğu eşi ve çocuklarından 
avn olan Kürkler, kadın erkek ilişkilerinin ileri 
düzevde olduğu bu toplumda cinsel bir bunalıma 
da sürükleniyor.

Bir caddede giderken veya büyük bir mağazaya 
girdiğinizde Almanlardan Türkleri hemen ayırabilir 
siniz. Giyimle uyumsuzluk, bir komediyi andırır. 
Kırsal kesimde gelmiş bir işçi ailesinin tipik ana- 
dolu giyimi hiç bir değişikliğe uğramadan Almanya 
sokaklarında ve mağazalarında yerini almıştır.

KADRİ GÜLER

Dortmuııd’da karşılaştığım bir tabloyu anmadan 
geçemeyeceğim. Her ırk ve renk insanla karşılaş
tığımı bu ülkede Türkleri ayırmanız mümkün, 
İşçi bir Türk, hanımı üç — dört çocuğu ile yürür
lerken yanlarına yaklaştığınızda kadındaki giyim 
uyumsuzluğu bütün renkleriyle gözlerinizin önünde 
seriliyor. Alta mavi bir pantolon, üstünde kırmızı 
bir elbise, elbisenin üstünde tam tersi bir renk 
hırka veya kazak, onların üstünde yine ters bir renk 
manto, başta alacalı bulacalı bir eşarp.

Bunları Türk işçilerini küçümsediği md,en yaz
mıyorum. Ançak, bugün Türklerin dış ülkelerde 
istenmemelerinde, o topluma uyum sağlayamamaları 
nın büyük payı var. Başta da söyledim. Yurt dışı 
na gönderdiğimiz işçilerde hiç olmazsa belirli bir 
eğitim, kültür aracımız gerekliydi. Bu yapılmadı, 
İlkokulu bile dışarıdan okuma yazma bilmeden , 
hatırla bitirip Almanya’ya işçi gidenleri öğretmen 
liğimde çok iyi anımsarım. Fabrikalarda er zor ko 
şutlarda çalışanlar, iş sahası dışında hiç bir yönden 
Almanya’ya uyum sağlayamıyor. Bu yüzden buna
lmışız Türk işçisine rastlamanız olanaksızdır. Şimdi 
ise iş işten geçti. Baştan düşünülmeden yapılan 
yanlışların acı meyvalarını alıyoruz. Yakında Al
manya göçü başladığında şapkamızı önümüze koyup 
geçmişin yanlışlarını iyi değerlendirmemiz gerekir

Devamı Haftaya

KONGRE İLÂNI
Gemlik İmam — Hatip Lisesi ve İlahiyat öğrenci

lerine Yardım Derneğinin normal genel kurul toplan
tısı 27.2.1982 Cumartesi günü saat: 20.30 da İstiklâl 
Caddesi No ; 15 deki Din Görevlileri Lokalinde yapı 
lacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1 Açılış
2 - Kongre divanı seçimi
3 - Faaliyet ve hesap raporları ile murakabe heyeti 
raporunun okunması
4 - Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının müza
keresi İle ibrası
5 - Tüzüğümüzün (19. Md. h fıkrası ) gereğince vakıf 
tesisi kurulmasının müzakeresi
6 -' Dilek ve temenniler
7 - Yeni Yönetim Kurulu ile murakabe heyetinin 
seçilmesi ve kapanış.

SATILIK DAİRE

Karacaali Köyü' İğdedibi Mevkiinde 
B/Blok 2 Nolu Daire Satılıktır.

Müracaat Tlf : 1715 SEM _İ'K

II
KONGRE İLÂNI

Gemlik: Avcılar Demeği olağan yıllık genel kongresi 21. 2. 1982 Cumartesi 
gönü saat 21 de demek Lokalimizde yapılacaktır.

Üyelere duyurulur.

GÜNDEM
I- Açılış yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan teşekkülü
4- Denetim ve yönetim kurulu Raporlarının okun
ması
5- Raporlar üzerinde müzakere
6- Denetleme ve yönetim kurulu raporlarının ak
lanması
T- Yeni denetleme ve yönetim kurulu seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

KONGRE İLÂNI
S.S. GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ YAPI KOOP. BŞK.

Kooperatifimizin Yıllık genel kurul kongeresi 7 Mart 1982 pazar günü saat 1400 de
Gemlik Osmaniye Mah. Pazar Cad. Yeni Düğün Salonu No* 6 da yapılacaktır-

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM

1 * Açılış ve yoklama
2 " Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu
3 " Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
4 • Yönetim kurulu 1981 çalışma dönemi ibrası
5 ~ 1982 yılı bütçesinin görüşülmesi ve onayı
6 - (eni yönetim ve denetim kurulu esil ve yedek üyelerin seçimi
7 • Dilekler ve kabamı

S.S. GEMLİK TÜKETİM KOOP. BŞK.LIĞINDAN
Kooperatifimizin 3 yıllık olağan genel Kurul toplantısı 7 Mart 1982 pazar günü saat 

14 30 da İstiklâl Caddesindeki Gemlik Din görevlileri lokalinde aşağıdaki gündeme göre 
yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımıza duyurulnr' Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1 " Açılış ve divan seçimi
2 - Yönetim e denetleme kurulları çalışma raporlarının okunması
3 - Bilanço, gelir ' gider hesap cetvellerinin okunması görüşülmesi vo ibrası
4 * Yönelin»" ve denetleme kururlarının İbarsı
5 - Faaliyet devresi kârın damıtılması hakkında kararalınmaıı
6 'Kooperatifimizin idari işlerini yürütecek bir Müdür tayin edilmesi İçin 
panelim Kuruluna yetki verilmesi
7 * Yeni yönetim ve denetleme kururlarının teçimi
« »ek ve temenniler 9- Kapanış ____ 

Gayrimenkulün Açıkartırma İlam 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 981/74
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı
Gemlik Tapu Sicilinin 20. 9. 979 tarih ve kütük : 15, pafta : 13, sahife : 1414 ve 

parsel : 1415 de kayıtlı Gemlik Büyük Kumla köyü yalıyolu üstü mevkiinde kâin 4736 met 
rekare mikterlı zeytinliğin 1/4 hissesi satışa çıkarılmıştır. (1/4 hisseye bilirkişi marifetiyle 
125.000 lira kıymet takdir edilmiştir. ,

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 19 / 3 / 1982 Cuma günü saat 11.00 dan 11.20 e kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 29 /3/1982 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı da saat lerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raf[arını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dcl- 
lâliyc resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onheş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatmı kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 981/74 sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

1c. îf. K. 126 )

(İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Genel Kurula Çağrı
Gemlik Azot Site Kulübü Derneğinin ilk Genel Knrvlu toplantısı çoğunluk sağlan» 

madiğinden 20 Şubat 1982 günü saat 16.00 da Azot Gazinosunda yeniden yapılacaktır.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1 - Açılış ve Saygı Duruşu 2 • Divan Seçimi
3 -Faaliyet raporlarının okunması
4 - Yönetim Kurulunun aklanması
S - Yönetim Kurulu ve denetleme kururllarının seçimi
6 • Dilek ve Temenniler 7 • Kepenış
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G«ç«n hafta yazımın başlığı KÖRFEZ* di 
Körfezin. Gemlik körfez’inin ölümün», seyirci kalın 
maması için girişim çağrılarında bulunmuştum. Bu 
yazımda Körfea den içeri girerek, Geınlik’in bakıl* 
maılığını. pisliğini, görebildiğim sorunlarını dile 
getireceğim

Baştan söyliyeyim. Amacım; hepimizin yakın
dığımız ilçe sorunlarını dile getirirken okuntun 
geçilsin için yatmıyorum. Sîzleri, Gemlik kamuoyu 
nu az da olsa düşündürmek, ilçe sorunlarına ortak 
etmek, yapılması gereken neyse onun yapılmasını; 
kimlerin dikkatleri çekilecekse, sizlerce bunun zama 
tunda, yerinde zamanında yapılmasını da koyuyo
rum ortaya. Hep yakınırız. Belediyenin Gemlik'e 
bat atadığından' Belediye başkanınm fildişi kulesin
den çıkmadığını dile getiririz. Yani; işin dedikodu* 
sunu yaparız. Konuşulanlar, kahvelerde - evlerde 
kalmamalı. Sözü eyleıae geçilemezsek, yakınmaya, 
sızlanmaya hiç hakkımız olmamalı, Dizleri, yakından 
ilgilendiren sorunları, ilgili makama iletebildiğimiz 
gün, belki bazı gerçekleri de öğrenmiş olacağız. Olur 
ya, ilçe sorunlarını aza indirme gücü yoktur beledi 
yenin, a Ama olur mu? Mahalleler pislik içinde 
yaşarken, her biri milyonlara varan arabalar alınıyor 
ya 1» Evet, Gemlik — Bursa hattı için, alınan 
arabaların nasıl, ne tür yardımlarla alındığını bile
miyoruz. Şöyle söylenebilir. « içerde pislik denizinde 
yüzülürken arabanın ne gereği vardı ? s Gereği 
vardı. Belediyelerin bir görevide toplu taşımacılıktır. 
Bize ters gelen: toplu taşımacılığa çözüm bulunuyor 
da, halkın sağlığını yakandan ilgilendiren, Gemlik’in 
temizliğine, pia kokulardan sinekten arındırılmasına, 
■eden çözüm bulunamıyor ?

Her mahallenin sorunları ortak konular. Sellerle 
taşın taşı, toprağın kaldırılması, patlayan; taşan 
lağımlara çözüm, aranması. Çok görmüşlüğüm var; 
patlayan lağım sularında çocukların oynadığını. 
Günün birinde buralardan geçen mikroplarla çıkan, 
hastalıkların sorumluluğunu kim, kimler üstlenecek? 
Yoksa elimizde fenerle sorumlu mu aranacak ? Kış 
»y la rinde düzlükteki mahallelerin detleri daha da 

artıyor. Sokak aralarındaki yolların yükseltilmesi 
buralarda yaşayanlar için bir dert kaynağı. Yüksel* 
tilen yollar, evlerin eşik düzeyini aşarsa ne olur ? 
Evlerin alt katlarlar, sokaklar, mikropların kaynaş 
tığı pis sularla dolar. Yaza değin çekilmeyen sularda 
sivrisinek yuvası olacağından, sıtmanın baş' kaynağı 
olmaz mı bu birikinti sular ?

Böyle şehircilik olmaz Şehircilikte birşeylferi 
bilmek, birşeylerden anlamak gerekir. Şehir içinde 
yaşayan halkın, nabzını dinlemek' .yakınmalara 
belediye kapılarını açmak; dahası halkın içine gir
mek, Sorunları yerinde izlemek, alınan bilgiler ışığın 
da, dertleri aza indirme çabası içinde olabilmek en 
doğal yol değil midir ?

Mahalle halkının söyliyecekleri katı da olsa, 
batsa da; bu yakınlaşmanın içeriğini, onların katıl 
malarını da sağlayıcı konuşmalarla doldurmak. Böy 
lece, düşüncelerin yoklanması, halkla ilişkiler için 
bir yöntem değil midir ? Böyle olunca, ne acı sözler 
söylenir; ne de bunun dedikodusu'yapılır. Görebil
diğimize» bü yöntem pek uygülanmıyar. Har mahalle 
kendi yazgısına mı bırakılmış oluyor ? Sokaklar 
pislikten geçilmez derken, kış günlerinde Gemlik’te, 
kış günlerinde, ayakkabılarını ellerine alarak, panto 
lon paçası sıvayarak, evlerinden çıkanlar da var. 
Sokak araları olumsuz yönde yükseltilirken, bazıları 
da çukurlarla dolu. Buralardan gece geçebilmek epey 
hünerbazlık ister.' Bir örnek ; Osmaniye Mahallesi'nin 
ana yolu.

Çöplerin taşınmazlığı ayrı bir sorun, İkide bir 
patlayan lağımların çözüme ulaştırılamaması ayrı 
bir dert. Şunu vurgulayayım : Çevremizdeki ilçeler 
den hepsi sorunlarını çözmüş durumdayken, İlçemiz 
yöneticilerinin ayak diremesi, görmezliği, temizliği 
seçememeleri neden ? Gemlik'te şehirleşmenin izlerini 
aramak mı ? Bunu göremiyoruz. İlgililer ne derler 
ki ? Bunu -sorarken, siz Gemlikte oturanlar, Gemlik 
görüşlerinizi de iletiniz. Gemlik’in sorunlarına bir 
likte ışık tutalım, birlikte ortak olalım. Sîzlerin 
sesi bu sütunda ortak görüşleriniz olsun. Paya 
katılalım !

Gemlik İcra Memurluğundan 
Menkulün Açık Artırma İlanı

Dosya No. 981/4-73
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve 

kıymetleri yazılı inallar satışa çıkarılmıştır.
Birinci artırma 11 / 2 / 1982 günü saat 11.30-11.45 

de Gemlik İskele Meydanında yapılacak ve o günü kıy
metlerinin % 75 ine istekli bulunmadığı takdirde 12. 2 
1982 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en 
çok fiat verene satılacağı ve satış şartnameni* icra dos
yasından görülebileceği, masrafı verildiği takdir deşartna- 
menin bir örneğinin istiyene gönderilebileceği, fazla bilgi 
almak isteyenlerin yukarıda yazıh dosya numarasıyla ic
ra mumurluğuna başvurmaları rica olunur.

İN ot : İhaleye iştirak edeceklerden muhammen kıy
metin % 10 nu nisbetinde teminat alınacaktır.

Muhammen kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve önemli nit.
Lira Kış.
150,000 00 1 Çerse tipi kırmızı koyu san 

renk 4 yaşlarında 8 aylık 
gebe inek

150.000 90 1 Siyah beyaz renkte iki yaş 
lannda Hollanda tipi boğa

100 000 00 1 Siyah renkte iki yaşlarında
Hollanda tipi düğe

KONGRE İLÂNI

Gemlik Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 
normal Genel Kurul toplantısı 27. 2, 1982 Cumartesi 
günü saat 21.30 da İstiklal Cadesi No 15 deki Din Gö
revlileri Lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış
2. Kongre divanı seçimi
3. Faaliyet ve hesap raporları ile Murakabe heyeti 

raporunun okunması
4. Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının müza

keresi ile ibrası
5. Dilek ve temenniler

6- Yeni Yönetim Kurulu ile Murakabe heyetinin seçilmesi
7. Kapanış

Gemlik Tüccar Kulübü Tüzük Değişiklikleri
|Kİ ŞEKLİ ;• '

radde 4— Kulübe üye olmak kayıt ve 
■darı :

a) Ticaret Odasına kayıtlı olmak.
b) Yüz kızartıcı suçlardan mahkum 

[mamak ve medeni haklara sahip olmak
c) İdare Heyetinin kararı ile kabul 

Bilerek daire amirleri kulübe üye olabilir- 
9. Memurlar amirlerinin muvafakati İle 
»bul edilir. Ancak bunlar seçerler, seçile- 
pzfer.

ladde 6— Üye aidatı :
Üyelerin yıllık aidatı 1200 lirayı ga- 

ptiez, maksada uygun bağışlar İdare ku
ttu tesbit eder.

ttlde 7— Giriş aidatı İle aylık aidatı yö- 
ıtim kurulu fttbit eder.

YENİ ŞEKLİ :-

Madde 4— Üyelik Şartları :
\ a) Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt

lı müseccel tacir olmak
b) Hükmi şahsiyeti haiz ve müsec

cel tacir durumunda olan müesseseler! tem
sile yetkili bulunmak.

c) Resmi Daire ve kamu kurumla-: 
rında Daire amiri durumunda olmak.

d) Avukat, Doktor, Mühendis, Mi
mar ve muadili meslek mensubu olmak.

; e) a ve d fıkralarında belirtilen ze
vatın emeklileri.

f) Medeni hakları kullanmaya ehil 
vo sahip olmak, asayişi ifsat edici bir suç
la malul bulunmamak.
Madde 6— Üye aidatları :

a) Üyelerin yıllık aidatı dernekler ka
nununun tesbit ettiği tavan limiti aşamaz. 
Yıllık aldat takvim yılının başlaması ile 
birlikte derhal tahsil edilir.

b) Misafir aidatı; Misafir olarak ku
lübe devam edecek zevatın kendi bölge
sinde tüccar veya sanayici veya daire amiri 
sıfatını belgelemesi kaydıyla misafir üyeliği 
kabul edilir. Kulüp üyelerimizin ödediği 
aidatın yansı kadar aidat öder.
Madde 7-— Giriş aidatı :
Üyelik sıfatını haiz üye adaylarının tuzum* 
lu belgeleri ve giriş beyannamesini İbrazı 
sırasında ödeyecekleri naktl bir yükümlü
lüktür. Yönetim Kutulu adayın üyeliğini 
onaylamadığı takdirde paşin tahsil edilen 
Giriş aladatı kendisine rededıllr. Giriş aida
tının miktarı 3000 TL. dlr,

Madde 21— Kulübün Temsilcisi :
İdare kurulu başkanı kulübü temsil 

eder.

Madde 21 — Temsil :
Kulüp Yön. Kur. Bşk. veya Başkan 

vekilinin imzası yanında müdürün veya 
Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak Kurul 
üyelerinin imzası ile temsil ve ilzam olu
nur. Kulübün hukuki temsilcisi Yön. Ku
rulu Başkamdir.
Ek Madde 1 — Müdür

Kulüp Yön. Kurulu tarafından tayin 
edilen bir müdür. Yönetim Kurulu adına 
günlük işlerin yürütülmesi ile görevlendi
rilebilir. Müdür yaptığı icraattan Yön. Ku
ruluna karşı sorumludur.
Ek Madde 2— İç Tüzük

Ku'übün üyeleri ile ilgili münasebet
lerini sürdürmede. Personelin Tayin ve azil
lerinde ve yönetmelikle ilgili konularda ya
pılması gereken husustan bir iç tüzük ile 
tesbit eder. İç tüzük hükümleri Ana nizam
name île çel işemez.

YÖNETİM KURULU

KONGRE İLANI
AZOT FABRİKALARI CAMİİ ONARIM VE 

GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ BŞK.LIĞINDAN
Derneğimizin ilk Genel Kurulu 19 Şubat 1982 cuma giinü Cami altındaki 

Dernek Salonunda toplanarak aşağıdaki gündemi görüşecektir
Üyelerimize duyurulur
GÜNDEM
I- Açılış 2- Divan seçimi 3- Raporların okunması ve görüşülmesi 4* Yö- 

netim kurulunun ibrası 5- Dernek kurullarının seçimi 6- Dilek ve temenniler 
7- Kapanış
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AKARYAKIT SATIHLARINA EK OLARAK TOPTAN KÖMÜR 

İ SATIHLARINA BAHLAMIHTIR

Tüm halkımıza ve Sanayicilerimize duyururuz.
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S.S. Gemlik Azot Mensupları
Tüketim Koop. Bşk'lığından

Kooperatifimizin 4. olağan genel kurul toplantısı 
4 mart 1982 Perşembe günü saat 13.oo ile 14.oo ara 
sı memur yemekhanesinde yapılacaktır.' Çoğunluk sağ
lanamadığı taktirde 18 mart 1982 perşembe günü anılan 
yerde ve saatte yapılacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.
Yönetim Kurulu

Gündem :
1 - Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2 - Başkanlık divanı seçimi
3 - Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunma 
sı
4 - Blanço, gelir gider hesap cetvellerinin okunması 
5 » Yönetim ve denetim kurulunun aklanması 
6 - Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi 
7 • Dilek ve temenniler 8 - kapanış.

DOSTLAR oto galerisi
BlLUMUM OTO ALİM İHLERİ

Her türlü oto peşin alınır vadeli satılır, 

ödemede kolaylık 

Gelin Görüşelim.

Tel ; 2654 • 2746
Garaj içi No 4 Gemlik

Seyahat
Gemlik'lilerin hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı’dan 14.30 da

Gemlik - Topkapı 300 TL
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır, 
NOT : Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

Tel : 2654 - 2746
Garaj içi No. 4 Gemlik

ZAYİ
Gemlik Nüfus Memurluğundan aldığım Nüfus Cüzda 

mm kaybolmuştur. Hükümsüzdür
Mehmet Kökçe

YILDIRIM GİYİM- SANAYİİ
Mevsim Sonu Resmi İndirimli Satışlarına 

Başladığını Müjdeler.

UCUZLUKTAN YARARLANINIZ

Gazhane Cad. (Eski Karakol Karşısı)
GEMLİK

Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.

1. AVANTAJINIZ
Vadesiz Tasarruflarınıza % 20 net faizi her ı 
paraya çevrilebilen Bankamız tahvilleriyle sİ 
(ayabilirsiniz ;
— 1O.OOO.- TL. günlük 5,48 TL.
— 1OO.OOO.- TL. » 54,80 TL.
— 1.000.000.-TL. » 547,80 TL.
Net faizi ana parayla birlikte her an alabilin 
siniz. Böylece Vadesiz de duran paranız sil 
% 20 gelir getirmiş olur.

II. AVANTAJINIZ
1 Şubat 1982 tarihinden itibaren satışa sum 
lan brüt % 51,45 Net %34 faizli bir yıl vade 
üç ayda bir faiz ödemeli Bankamız Tahville 
ikinci avantajınızdır-

III. AVANTAJINIZ
Söz konusu tahvillerimiz her türlü vergi ve • 
sim bakımından Devlet İç Borçlanma Tahvili 
rinin sahip olduğu bütün muafiyetlerden is 
fade eder.
Ayrıca her türlü artırma vs eksiltmelerde gej 
ci ve kesin teminat olarak kabul edilir.

Sîzleri bankamıza bekliyoruz.

TÜRKİYE EMLÂK KREOİ BANKASI A.O.
GEMLİK ŞUBESİ

NOT : Tahvillerimiz hamilinedir.
İstenildiğinde cüzdan verilerek ücretsiz muhafaza edilir n 
(Vadesizler) cari heeep gibi çalıştırılır.
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HAFTALIK SİYASI GAZETE

Operatör Doktor 
YAŞAR SERGER 

Kadın Hastalıkları Mûtehassızı

Muayenehane : Semrciler Yokuşu 22/2 
tlf : ev. 3930 iş. 2974 Gemlik

YIL ; O iv AYI l 444 1O $UHaT 1982 500 KURUŞ

İLK ve ORTA
DERECELİ
OKULLARDA İKİNCİ
DÖNEM BAŞLADI

Bozuk Sucukların Cezası 1500 Lira

Kasaplar imal Yeri 
Kurulasıya Kadar 
S^cuk Salmayacak

Törk iyedeki tüm ilk 
ve orta dereceli okullarda 
ikinci dönem eğitim ve 
öğretim çalışmalarına dûn 
başlandı.

İkinci karne donemin
de ilk öğretimde 215 
öğretmenin görev aldığını 
bunun 18 tanesinin depo 
öğretmen olduğu ilgililerce 
belirtildi. İlgililer bu dö-

Minik öğrenciler 15 günlük dinlenmeden sonra 
okullarına ve öğretmenlerine kavuştular.

Kar Nedeniyle 
Kapkaç Ağzı 
Kapanınca 
İlçede İki Göndür 
Sular Azaldı

Sön yağan kardan sonra 
Haydariye Köyünden ilçemize 
çelen içme suyu kapkaç ağız 
em tıkanması nedeniyle su 
ereni azaldı.

Belediye İlgililerden al 
tığımız bilgilere göre, Haydar! 
ye Koyundan kaynak ve kap 
kaçın bulunduğu mevkiye kar 
nedeniyle ulaşmamaktadır. 
İlgililerden suyun azalması 
nedeniyle ilçedeki öç artezye 
ninde dereye sokulduğunu a 
{ıkladılar. 

nemde tüm ilkokul ve or 
ta dereceli okulların açıl 
dığını ve öğrencilerin nor 
mal olarak derslere girdi 
ğini belirttiler. Bu arada 
ilçemiz merkez, kasaba 
ve köy ilkokullarında 2483 
kız, 2666 erkek olmak 
üzere toplem 5)43 öğren 
cinin öğrenim gördüğü 
belirtildi.

"Militan Olmayan 
Eğitim" Konulu
Toplantı Yapılacak

Bugün ilçe Kaymakamı 
Fahrettin Ölmez, başkanlığında 
sanayicilerin ve okul yönetici 
lerinin katılacağı ’ 'Militan 01 
mayan Eğilim** konulu bir top 
lantı düzenleniyor.

Başbakanlıkça yayınlanan 
bir engelge ile yaygın ve ör 
gön eğilim kurumlan İle sanayi 
kuruluşlarında 'Militan Olma 
yan Eğilim” konulu toplantı 
için bugün saat 16.00 da 
Kaymakamlıkla toplanılması 
kararlaştırılmıştır.

Gemlik Sağlık Araş
tırma ve Eğitim Merkezin 
ce geçen hafta içinde ka 
saplarda yapılan denetim 
de 12 kasabın imal ettiği 
sucuğun bozuk çıkması 
üzerine, belediye sucuk 
satışlarını koşullu olarak 
durdurdu.

Belediye Başkanı Şa 
habettin Camay, konuyla 
ilgili olarak gazetemize 
yaptığı açıklamada sucuk 
sorununa kalıcı bir çözüm 
getireceklerini ve mezba 
hada sucuk imal atelyesi 
kurulacağını, belirtti.

Belediye Başkanı şöy 
le konuştu:

"-İlçe Veterineri ile

Belediye İşçileri 

Toplu

Sözleşmesi

Yüksek

Hakem

Kurulunda

Belediyede çalışan iş 
çiler adına düzenlenecek 
toplu sözleşme görüşme
leri İçin Yüksek Hakem 
Kurulunca belediyeden bil 
gl İstendi.

Belediye Başkanı Şa 
habettin Cantay, 1 Mart 
1981 tarihinde sona eren 
toplu sözleşmelerden son 
ra Yüksek Hakem Kurulu
na başvurularak toplu söz 
(eşmelerin yapılması İsten 
mlş, ancak bugüne kadar 
bir sonuç alınmadığını bil 
dirmiştl. Hafta İçinde MHK. 
dan gelen bir yazıda Gem 
İlk Belediyesinde çalışan 
İşçiler adına toplu sözleş 
meyi karara bağlamak İçin 
bilgi formlarının acele dol 
durulmasını İstediği belir
tildi. 

önümüzdeki günlerde Bur 
sa Et ve Balık Kurumu 
ile Veteriner Fakültesine 
giderek, sucuk imalâthane 
leri konusunda araştırma 
yapacağız ve bütçemiz o- 
ranında mezbaha üzerine

3 Milyon 900 Bin Liraya Alınan
YENİ İKİ ÇÖP KAMYONU
MART AYINDA HİZMETE GİRİYOR

Belediyece Devlet 
Malzeme Ofisinden satın 
alınan iki adet çöp kam
yonu ilçemize geldi

Gazetemizde sürekli 
üzerinde durduğumuz ilçe 
çöp sorununun çözümü 
için iki kamyon daha sa
tın almaya karar veren Be 
tediye Meclisi, Devlet Mal 
zeme ofisine başvurarak 
Bedford kamyonların hat

Değil mi ?

HAFTANIN FIKRASI

Xarne tatili nin yaklaştığı günlerden bi 
rindeydi Daire amiri yeni açılan ilkokulu 
denetlemeğe gitti, öğrencilerin durumlarını 
öğrenmek için orta sıralardan bir öğrenciye 
seslendi :

Xutm, pişmiş yumurtaya ne denir ? üğ 
rencide ses yok. Bu kes arka sıralardan bir 
başka öğrenciye

Oğlum; az pişmiş yumurtaya ne denir ? 
öğrenciden yine yanıt yok.. Amir Bey, du 
ramdan memnun olmamış, öğretmenin yüzüne 
baktığı anda bu kez arka sıralardan bir par 
mak kalkar î

Afedersiniz efendim; size birşey sorabilir 
miyim?

D t ki sor çocuğum.
öğleyse siz söyleyin efendim pişmemiş uu 

muriaya ne denir! Bu Xez susmak sırası se
mir Beye gelmiştir. Soru yanıtlanmadan ses 
sizce sınıftan çıkılır.

Va!

yeni bir İmalâthane kura
cağız. Veteriner kentrolün 
den geçerek yapılacak su 
cukları halkımız beğene
rek yiyebilecek. Bundan 
önce denetimlerde ortaya 
çıkan durumu Belediye 

larını sormuştu. Devlet 
Malzeme Ofisinden gelen 
yazıda 15 güne kadar ye 
ni hatların belirleneceği 
ancak bu süre gelmeden 
kamyon başına 1 milyon 
950 bin hra yatırılırsa, a- 
raçların hemen alınabilece 
ği bildirilmişti.

önceki hafta iki kam 
yon bedeli olan 3 milyon 
900 bin lirayı DMO'neya 

Encümenimiz görüştü ve 
bozuk keliteli sucuk İmal 
eden kasaplara 1500 er II 
ra cezaya çarptırdı. Yeni 
sucuk İmalathanemle yapı 
lasıya kadar sucuk yapımı 
yasaklandı." 

tiran Gemlik Belediyesi, 
bu hafta İki yeni kemyp- 
na kavuştu.

Kamyonların kaselen- 
nın en geç Mert ortelerı- 
na kadar tamemlettınleee- 
ğını bildiren Belediye Beş 
kanı Şahabettln Centey 
ilçede çöp sorununun kel 
meyeceğını bildirdi. Can- 
tay, şöyle konuştu :

Belediyemiz temiz 
lik araçlarımızın yetersizli
ği nedeniyle çöp somnu- 
nu bu göne keder gereği 
gibi çözümleyememoktey- 
dik. Ancak, yeni satın alı 
neni ki kamyonun hizme
te girmesiyle ilçemizde 
çöp sorunu kalmayacaktır. 
Kamyonlar ilçeye dört kol 
den gireceklerdir.

Daktilo Kursu 
Bitiyor.
Kursiyerler 
Belgelerini Halk 
Eğitim Gecesinde 
Alacaklar
Halk Eğri'» Merhem Medâafi 
jönce düzenlenen Daktilo kurs 

lan Şubat ayranı 25 iade soa 

buluyor.
Halk Eğrtıe Müdürlüğün 

den aldığımız bilgilere güre 
iki dershanede yapılan kurs lam 

60 öğrenci katıldı • Kurslarda 

bajen gösteren kursiyerler, 
bayan balşalamai 3 Mart gü 

nû Sunğipek Fabrikası Sah 

aunda düzenlenecek gecede 

alacaklar
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Gemlik Belediyesi Elektrik İşletmesi

1 • Aralık 1981 Tarihinden İtibaren Tatbik edilen Elektrik Satış tarifeleri/ 
tallmainamoslnin 17. Maddesine göre İlan olunur. .

İşletmenin tahsiline aracı olduğu, İstihsal vergisi. Elektrik Tüketim verO 
Köy Elektrifikasyonu payl hariç.

I - ÇİFT TERİMLİ TARİFELER :
A - MESKENLER :

Abone başına sabit hizmet karşılığı ayda : 50.00 TL.
Ayrıca Tüketilen enerjinin kvvh’ı için 7.25 TL.

B - TİCARETHANE VE YAZIHANELER :
Sabit hizmet karşılığı olarak :
a) Kurulu gücü 3 kvv'a kadar olanlardan abone başına 150.00 TL*
b) Kurulu gücü 3 kvv’dan yukarı olanlardan » » 100.00 TL*
Ayrıca tüketilen enerjinin kvvh’ı İçin 7.75 TL*

AKTÜRK ELEKTRONİK
Yetkili Servisi

MÜJDE
TÜM YENİLİKLERİ SİZ GEMLİK LİLERE SUNMAYI GÖREV 
BİLEN AKTÜRK ELEKTRONİK $İMDİ, 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 ,3 
1 yıl garantilidir. Ayrıca her türlü TV bakım ve 
tamiri modern cihazları ile hizmetinize açıktır.

C - RESMİ DAİRELER VE KURUMLAR :
Abone başına sabit hizmet karşılığı ayda 200 00 TL
Ayrıca tüketilen enerjinin kvvh’ı İçin 8.00 TL

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

B - BÜYÜK SANAYİ :
Ay İçinde çektiği max gücü ölçülebilen abonelerde
kurulu gücünün en az % 75’ini sözleşme gücü olarak kabul eden ve aV' 
da sözleşme gücünün 150 katı enerji tüketmeyi ve tüketemediği ay ar tu 
ketmiş gibi parasını ödemeyi kabul eden abonelerdir.
Sabit hizmet karşılığı olarak :
a) Sözleşme gücünün KVV'ı başına ayda 250 00 TL
b) Sözleşme gücünü geçen her KW için ayda 350.00 TL.
Ayrıca tüketilen enerjinin kvvh’ı İçin 6.00 TL.

E - KÜÇÜK SANAYİ
Çift terimli tarife uygulanmaz

O - TEK TERİMLERİ
Sabit hizmet karşılığı alınmaksızın sadece tüketilen eletrik enerjisinin kwh 
i başına alınacak bedeller.

A - MESKENLER :
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kWh’ı 8 25 TL.

B - TİCARETHANE VE YAZIHANELER :
a) Kurulu gücü 3 KW’a kadar olan abonelerde tüketilen enerjinin 
her bir KVVH’ı 8.75 TL-
b) Kurulu gücü kVVh'dan büyük elan abonelerden 9.25 TL.

C- RESMİ DAİRE VE KURUMLAR! :
Tüketilen enerjinin her bir kvvh’ı 9.50 TL.

Kongeye Çağrı
S.S. HAYDARİYE KÖYÜ KALKINMA KOOP.

Kooperatfimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 4 Mart 982 Perşembe günü İlkokul 
Salonunda saat 20 de yapılacaktır. üyelerimize duyurulur,

GÜNDEM Yönelim Kurulu
1 * Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2 - Divanın oluşumu
3 - Çalışma raporlarının okunması
4 - Raporların görüşülüp aklanması
5 - Yerleşim merkezinin saplanması
6 • 1982 yılı tahmini bütçesinin görüşülüp onaylanması
7 • Proje konularının saptanması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
8 - Kooperatifte çalışacak personel kadrolarının saptanması tayin
ve azli için yönetim kuruluna yetki verilmesi
9 - yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
10 - Dilekler ve kapanı;
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D - BÜYÜK SANAYİ :
(Çift Terimli tarifedeki büyük sanayi tarifesini kabul eden abonelare
uygulanır.

bir kvvh’ı 7.00 TL.Tüketilen elektrik enerjisinin her

■ - KÜÇÜK SANAYİ :
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kVVh’ı 8.00 TL.

F - GENEL AYDINLATMA :
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kvvh’ı 7,50 TL

a - DİÖER ABONELER *
a ) Elektrik işletme personeli
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kvvh’ı 6.25 TL
b ) Hayır kurumlan ve ibadethaneler 
Tüketilen elektrik enerjisinin her kvvh’ı 6,25 TL
c ) Kampanya aboneleri .
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kvvh’ı 10.50 TL
d ) Şantiye Aboneleri
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kvvh’ı 12.00 TL

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL. 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.
Kayıp İlânları 350 TL.
Tefekkür ve Doğum ilanları cm. 30 TL.
Kongre ilânları 1250 TL.
Koop. Kongre İlanları 1500 TL.
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE 
6Aylık 150 TL.

Yıllık 300 TL.

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

Balıkpazarı 
HAMAMI

Cuma Cumartesi ve 
Pazar günleri yal

nız erkeklere hiz* 

met getirmekten 
kıvanç duyar.

Balıkpazarı
Atlas Sineması ilerisi

GEMLİK
REAKTİF ENERJİ TARİFESİ :

1 - Tek ve çift terimli tarifeden Elektrik Enerjisi satın alan abonelerden aşağıdaki 
şartlar dahilinde azrıca reaktif enerji ücreti alınır.
a ) Çektiği aktif enerjinin 0.60 katına kadar reaktif enerji çeken müşteri aboneler
den reaktif enerji ücreti alınmaz.
b ) Çektiği aktif enerjinin 0,60 katinden daha fazla reaktif enerji çeken abonelerden. 
Çektiği aktif enerjinin 0.80 katına kadar olan reaktif enerjinin her bir kVArh’ı 200 krş, 
Çektiği aktif enerjinin 0 80 katı ile 1 katı arası reaktif enerjinin her bir kVArh’ı 350 krş. 
Çektiği aktif enerjinin 1 katından yukarı reaktif enerjinin her bir kVArh’ı 450 krş.

2 - Reaktif Enerji Tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki şartlar esas alınacaktır,
e ) Meskenler. Resmi daire ve kurumlar, ibadethaneler ve hayır kuramlarına 

reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.
b ) Reaktif sayacı bulunmayan sanayi ve ticarethane ve yazıhane abonelerine 

reaktif enerji tarifesi aşağıdaki şartlarla uygulanacaktır.
Abone sanayi ve ticarethane gurubunda İse abonenin çektiği reaktif enerji abone

nin çektiği aktif enerjinin 0.90 katı kadar olduğu kabul edilerek her bir kVArh İçin 
300 krş.lum tarife uygulanır. Ancak bu abonelerden kurulu gücünün kW’ı başına 0.3 
kVAratatik kompanıaeyen tesis edenler İçle reaktif enerji tarifesi ûygulanmaz.

Basın

Okuma**Yazma Seferberliğine Katıl, Karanlığı Aydınlat, 
Bilen Bilmeyene öğretsin,

Okuma**Yazma Bilmiyorsan Halk Eğitim Merkezine Başvur

GEMLİK
KÖRFEZ BASIMEVİ

ZENCİN DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ CÖRÜNÜZ 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

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

Telefon : 1797
Gemik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK
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ALMANYA İZLENİMLERİ (4)
KADRİ GÜLER

Ekonomiuin tek yanlı kanalisc edilişi kalkınniH* 
da etkili olur mu. Eğer ekonominin verileri toplum* 
sal, kültürel alanda kullanılamazsa; hele bu iki a- 
lana gerekenin pek azı verilirse ekonomik kalkın
mayı tümleyen, destekleyen no toplumsal, ne de 
kültürel alanda kalkınmanın özlediğimiz anlamda 
olacağına inanmak sor olmaz mı? Kalkınmada bü- 
yük etken paradır diyelim. Peki inean-emek nesi 
oluyor? İnsan emeğini kullanırken onun kültür dü
zeyine. toplumcu yönde bilinçlenmesine aet çekilirse 
birimlerdeki iş verimi istenilen düzey tutulabilir mi? 
Gücünü para karşılığında satan ürettikleri ölçüde 
eğitilir, aydın kişiler olarak yetiştirirlerse ülke ça
pında özlemi duyulan kültür devrimi kendiliğinden 
olur. Kimsenin zorlamasına, tor dökmesine gerek 
kalmadan ülke insanları etkileşim titreşimlerinin 
itelemesiyle okuma yazmanın gücünü anlayarak; 
bu yolda çaba harcayacaklardır.

Bir ülke insanın yarıya yakım nasıl sömürül- 
düğünün bilincinde değilse, iç-dış sömürünün işle
yişini, ülkeyi, ülke halkını senelerce bağımlı kılma
yı amaçladığını da herkesin anlaması kaçınılmaz
dır. Türkiye, 1920 Temmuzunda Damat Ferit Paşa 
Kabinesine, isteklerinin yerine getirilmesi için, Ba- 
tı’nıa tanıdığı zaman on gündür. Ne diyordu Bati? 
" Ya bu kararları alırsınız yada koşulları daha da 
ağıalrştınrız.’* Nedir bu koşullar? Saldırgan ulusla» 
nn Türkiye’yi Türk Ulusu’nu parçalamak için is
tekleri nelerdi? '* Tüm Türk liman, demiryolları
nın serbestçe kullanılması Kapitülasyonların yeni
den yürürlüğe girmesi... Ingiliz, Fransız, İtalyan 
üyelerden oluşan komisyonun devlet gelirlerini ar
tırmak için yetkili kılınması... Memur atama, işten 
uzaklaştırma işlerinin hızlandırılması... Gümrük 
vergilerinin indirilmesi..."

Türkiye Osmanlı’nın ödün vererek dış egemen 
güçlerinin içerde çöreklenmeleri Türk insanına bas
kıların artarak, tüm işyerlerinin de azınlıkların iş
galcilerin eline geçmesi, azınlığın çoğunluğu egemen
liği altına alması sonucu doğurmuştur, Nokta koy
duktan sonra bakalım MENDE ; neler söylemiş: 
< Bir aldatmaca ve tuzak olan mevcut yardım sis
temi ile az gelişmişlik uçurumunun değiştirilmesine 
olanak yoktur. Zira, dış yardımlardan en büyük çı
karı sağlayanlar, az gelişmiş ülkelerde statükonun 
temsilcisi olan üst sınıflardır.» Evet, bir ülkenin 
yeraltı yer üstü kaynaklarına gözdiken; olası bir 
savaşta kendini koruyabilmek için aynı ülke top
raklarında üsler, havaalanları kurar sömürgen ülke 
üslerin, hava alanlarıyla, roketlerle donatılan dost 
(ilkel Kendini garantide bulur böyleee.

Türkiye yabancı anaparaya kapılarını, bir 
yasayla 1951 yılında açmıştır. Ama, dost sanılan 
ülkeye bu da yetmemiş. 1954 Yılında Yabancı Ana
parayı Teşvik Yasası çıkarılır. Artık bu yasayla 
yabancı anaparaya topraklarımızın altı iyice açıl

mış, ellerine verilmiştir. O zamanlar Amerikalılarla 
kucak kucağa oturanların keyfine diye
cek yoktu. Sözü edilen yasayıda Amerikalı azman 
lar hazırlamıştır dersek sorun iyice aydınlanır. Bu 
yasanın verdiği yetkiyle « Petrol kaynakları emper
yalizmin eline geçer. 1950 - 1960 arası olan on yıl 
lık devrede de yapılan borçların ödeme yükünü 
vatandaş Mehmet, Ahmet çeker. Çünkü on yılda 
rehin olarak dışa Devlet Hâzinesi de akıtılmıştır. 
Sözü edilen sosyal devletin o zamanlar sözü edile
mezdi. Bir despotizm almış yürümüşti ki anlaşıla
mazdı. Amerika Türkiye’nin koruyucusu, Amerika 
sız Türkiye bir şey yapamaz.» İmji yaygınlık ka
zanmıştı.

O günlerden bu yana Türkiye epey toplumsal 
ekonomik sarsıntılar geçirmiştir. 1950 yılında gelen 
yönetim Amerikancı oluşuyla, yan tutmasıyle gerçek 
tavrını koymuştur ortaya. « Bizden olanlar - olma
yanlar » olarak ulus bölünmüş sivri uçlar oluşturul- 
muştur. Ülkenin, tarımından endüstrileşmesine değin 
hepsi yüzüstü bırakılmıştır.» Sosyal sözcüğünün 
karşısına « Komünizm» sözcüğü oturtulmuştur. Eko 
nominin ölüm döşeğinde oluşu yönetenleri hiç ilgi 
lendirmemiş, gözler dışarıdan gelecek yardımlara 
çevrilmiştir. Hele yönetimi eleştirmek her baba yiği- 
tin işi olamazdı. Böyleee batağa saplanmayan bir 
başlarımız kalmıştı. Gözlerimize öylesine 

mil çekilmişti ki; olanları görme olanakları yok olmuş 
tu.

Böylesi bir yönetimde, fırsat eşitliğini, ulusal 
gelir payını, okuma - öğrenmede fırsat eşitliğinden 
nasıl söz ederdiniz ? Okumak, adam olmak, varsıl 
çocuklarına özgü bir ayrıcalıktı. Sanki Osmanlı 
yeniden yönetimdeydi. İşçi haklan, emekçi sözcük
leri aforoz edilmişti. Ulusun alt tabanı ezilirken, 
yapay para- bolluğundan göbek atanlar çoğunluktay 
dı. Böylesi bir ortamda kafaların düşünmeye, yanlış 
görmeye yönlendirilmesi de söz konusu olamazdı. 
Paradan, paranın alış gücünün olmayışından söz 
açmak «Kayınlık» tı.

Böyle karanlık bir dönemde kültürden, halk 
sanatlarından, güzel sanatlardan söz etmek « Abesle I 
iştigal etmek. » demekti. Oysa yöneticiler yapıyordu 
aynı işi. Osman Devletinden kalanları, yapılan olum 
suz davranışları şak şaklayanlar bugün de var. Genç 
kafalar yetmiş - seksen yıl öncesinin özlemiyle yaşı
yor, bu yolda eylem vererek «bendeler» yetiştiriyorlar. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin Türk ulusu'nu 
kendi dinamizmine, sağduyusuna kültür yapısının 
bilincine, bu yapının özsenmesine çalıştıklarından 
kuşkumuz yok. Artık Türkiye insanı adım başında 
serüvencilik oynayanlardan temizlenmelidir.

Yeryüzünde onurlu bir ulus olarak yaşamak 
hakkıdır. Bu hak ona, okutularak, Kültürü, sosyal 
yapısı sorunların iç yüzü anlatılarak verilmelidir.

Yararlanılan yapıt. Server Tanllli Uygarlık Tarihi

GENÇLİK
Almanya'da Türk işçilerinin in en önemli 

yatımlarımla», biri de çocuklarının durumudur. 
Milyonlarca yabanca işçiyi içinde barındıran 
Federe top ra k-1 arda yabancı işçilerin tümünün 
ortak sorunudur çocuklar...

Avrupa konseyinin son toplantılarında 
Türkiyedeki »rr, 11kIs n n okullarının olmama
sından ve baskı va»p»ldığ»«ulan bahsedenler, 
ulusal gelirlerinin --ıiçin emek veren 
yabana işçilerin çoraklarının eğitilmesi için 
ne yapıyor. Cevaplarsak hiç. Al manyada 
tümüyle Türkçe öğretim yapan okula hiç 
Taslamadım. Öğrenim çağına gelen yabancı 
işçilerin çocukları Alman okullarında. Alman 
kültürü ile yetiştiriliyorlar, işte işin temel 
çelişkisi hurda başlıyor. Çok az sayıda Türkçe 
öğretimi hu çocukların sorununu çözmüyor. 
Gençler gittikçe bizden kopuyor. Almanlaşıyor... 
Küçük yaşlarda başlayan Almanca eğitim, 
aile içinde yillar sonra sorun haline de geliyor. 
Türkiyeye kesin dönüş yapmak isteyen Türk 
işçisi, çocukları nedeniyle dönemiyor, öte 
yandan aynı Alman gibi eğitilen bu gençlerle 
aile bireyleri arasında çatışma başhyor.

Türkiyeden ailesini ve çocuklarım getiren 
işçilerin bir bölümü işin farkında. Ancak 
çaresizler. Kültür emperyalizmi karşısında 
elleri, kollan bağlı. Türkiyenin birşevler yap 
maşım bekliyorlar. Bir kısmı eğitim çağı 
-gelmiş çocuklarını Alman okuluna göndermi
yor. Koca çocuklar bu kez sokak aralarındaki 
otomatik kumar masaları başından ayrılmıyor 
lar. Bir taraftar kurtulayım derken, öte yan
dan daha kötü duruma düşüyorlar.

Alman gençlerinin durumundan yaşlı 
Almanlann da memnun olmadığım duydum. 
Nedeni açık. Alman gençliği büyük bir sorum 
suzluk içindeler. Diskotek, seks, futbol karşı 
taşmalarında kamplaşma, kumar onlann ayni 
maz parçalan. Bizim gençlerde aynı bu tempo 
ile yetişiyorlar. Küçük yaşta evini terkeden 
Türk kızlan ve erkekleri çoğunlukta. Bu yara 
büyüyor. El kapılarında emek satarak Mark 
kazanan işçilerimiz uyuşamadığı bu toplumda 
birşeyleri kaybeliyor. En önemlisi de çocukla 
rım kaybetmesidir.

SIĞINMACILAR :
Almanyaya gitmeden 12 Eylül öncesi 

siyasi sağ ve sol suçluların yurt dışına kaç 
tıklarını basından hep izlerdik. Bu gerçeği 
orada yaşadım. Türkiyeden kaçanlar ve orada 
daha önce örgütlenmiş her siyasi grubun der 
neği var. Ve bu gruplar Türkiye aleyhine 
açıkça faaliyet gösterebiliyorlar. Yönetimi her 
yöntemle eleştiriyorlar. İşin ilginç yönü binler 
ce Türkün Alman makamlarına başvurarak 
siyasi sığınma hakka istemesi. Alman makam 
larına siyasi nedenlerle sığınma istemi ise çok 
ilginç.

Bunu Gebzeli bir sığınmacıdan sordum. 
Nasıl oluyor diye ? Siyasi sığınma isteminde 
bulunan Türk, tanıdıkları aracılığı ile bir 
Alman Avukata başvuruyor. Iş burada başhyor. 
Avukata verilecek 250 - 350 Mark herşeyı 
hallediyor. Devamı Haftaya

İLAN
Köyümüz Muratoba Kalkındırma Kooperatifimizin 6,ncl yıllık olağan genel 

kurul toplantısı 7-3-1982 günü saat 21 .oo de köykahveslnde yapılacaktır. Çoğun
luk sağlanmadığı taktirde 21-3-1982 günü saat 21 -oo de aynı yerde yapılacaktır. 
Durum bütün ortaklara Hanen tebliğ olunur.

Muratoba köyü kalkınma kooperatifi Başkanı 
GÜNDEM Mehmet Korkmaz

1 - Açılış ve saygı duruşu
2 * Divan heyetinin seçimi
3 • Yönetim kurulu çalışma raporu ve denetleme raporunun okunması
4 - Faaliyet ve denetleme raporu üzerine eleştiriler
8 - Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması
6 * Proje konularının saptanarak yönetim kuruluna yetki verilmesi
7 • Proje uygulama için yönetim kuruluna kredi hibe ve teknik yardım 
alma yetkisinin verilmesi
8 - Üst kuruluşlara temsilci seçimi
9 - Kooperatif merkezi dışında yapılacak görevler için yollukların saptanması
10 - Gizil oyla yönetim ve denetleme kurulu seçimi
11 - Konuklara konuşma İçin söz verilmesi
12 - Dilek ve temenniler 13 • Kapanış

GEMLİK SEVENLER DERNEĞİ BŞK. LIĞINDAN

Kongre İlanı

Derneğimizin 1. yıllık genel Kurul Kengresi 28 Şubat, 1982 Pazar günü sut 
20.oo de Dernek binamızda yapılacağından sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu 
GÜNDEM

1 - Açılış ve Saygı Duruşu 1 . Divan Seçimi
3 -Faaliyet raporlarının okunması
4 - Yönetim Kurulunun aklanması 
S - Yönetim Kurulu ve denetleme kurullorının seçimi
6 « Dilek ve Temenniler 7 • Kapanış
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Koyun Yoğurdu Cıkiı
DENEDİNİZ Mİ?

Tlf : 1251 —2035

Demirsubaşı Malı. Çeşme Sok. No : 31 GEMLİK
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KONGRE İLANI
Gemlik Din Görevlileri Derneği’nin Yıllık olağan Kong 

resi 2.3.1982 tali günü saat 11.30 da aşağıdaki gündeme 
göre, İstiklâl Caddesi No ; 15 deki Din Görevlileri Loka
linde yapılacaktır.

Muhterem üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
1 - Açılış
2 - Kongre Başkanı ve Kâtiplerin seçimi
3 - Faaliyet ve Murakebe heyeti Raporlarının okunması
4 - Tenkit dilek ve temenniler
5 - Yönetim kurulunun İbrası
6 • Yeni Yönetim Kurulu ve Murakabe heyetinin seçimi 
7 - Kapanış.

SATILIK ADİRE

Karacaall Köyü iğdedlbl Mevkiinde 
B/Blok 2 Nolu Daire Satılıktır.

Müracaat Tlf : 1715 GEMLİK

YILDIRIM GİYİM SANAYİİ
Mevtim Sonu Resmi İndirimli Satışlarına 

Başladığını Müjdeler.

UCUZLUKTAN YARARLANINIZ
Gazhane Cad. (Eski Karakol Karşısı) 

GEMLİK

^^©239 Seyahat
Gemlik'iilerin hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı’dan 14.30 da

Gemilk - Topkapı 300 TL.
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır,
NOT l Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

Tel : 2654 - 2746
Garaj İçi No. 4 Gemlik

DOSTLAR oto galerisi
BİLUMUM OTO ALIM İŞLERİ

Her türlü oto peşin alınır vadeli satılır, 

ödemede kolaylık 

Gelin Görüşelim.

Tel : 2654 • 1746
Garaj İÇİ No. 4 temlik

Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.

1A. VANTAJINIZ
Vadesiz Tasarruflarınıza % 20 net faizi her an 
paraya çevrilebilen Bankamız tahvilleriyle sağ 
layabilirsiniz ;
— 1O.OOO.- TL. günlük 5,48 TL.
— 1OO.OOO.- TL. » 54,80 TL.
— 1.000.000.-TL. » 547,80 TL.
Net faizi ana parayla birlikte her an alabilire- 
siniz. Böylece Vadesiz de duran paranız sizû 
% 20 gelir getirmiş olur.

II. AVANTAJINIZ

1 Şubat 1982 tarihinden İtibaren satışa sunu
lan brüt % 51,45 Net %34 faizli bir yıl vadeli 
üç ayda bir faiz ödemeli Bankamız Tahvilleri 
İkinci avantajınizdir-

III. AVANTAJINIZ

Söz konusu tahvillerimiz her türlü vergi ve re 
sim bakımından Devlet İç Borçlanma Tahville 
rlnln sahip olduğu bütün muafiyetlerden isti* 
fade eder.
Ayrıca her türlü artırma ve eksiltmelerde geçi 
cl ve kesin teminat olarak kabul edilir, 

Sîzleri bankamıza bekliyoruz.
TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI A.O. 

GEMLİK IUBKSI

NOT t Tahvllltrlmlz hamilinedir.
Ittenlldl|lnde ciladan verilerek ücrettla muhafaza edilir »• 

(Vedealıler) cari heaap gibi çalıştırılır.



gemUik Operatör Doktor
YAŞAR SERGER

Kadın Hasta’ık!an M üt e has sızı

Muayenehane s Semerciler Y ukusu 22 '2 
tlf : er. 3930 i*. 2974 Gemlik

ŞUBAT AYI TOPLANTILARI TAMAMLANDI

Belediye Bütçesi 100 Milyon 
199 Bin 310 lira Olmak
Kabul Edildi

İLÇELERDE NELER OLUYOR?

Yerel Basından Haberler...
(Yenişehir'in tek haftalık gazetesi YENİŞEHİR in 

ilginç bir haberi.)

BİR İNEK ÇİFT BAŞLI
BUZAĞI DOĞURDU

*ESO Bütçesi 229 milyonBOO bin 010 lira
•Yatırımlara 40 milyon lira ayrıldı 
•Bütçeye Belediye Sarayı, rıhtım dolgu,

yol, kanal köprü yapımı için ödenek kondu 
Odun, kömür tanzim satış yeri SSK. 
arkasına taşınacak7

Gemlik Belediye Mec 
lisi Şubat ayının son top 
lantısını dün yaptı ve be 
lediye bütçesini 1OO mil
yon 199 bin 310 lira ola 
rak kabul etti.

Belediye Başkanı Şa
ha bettin Cantay dan aldığı 
mız bilgilere göre, 1982 
yılı belediye bütçesinin bü 
yük bir bölümünü yatırım 
lara ayrılan para kapsamak 
tadır. Yatırımlara 40 milyon 
lira ayrıldığını söyleyen 
Belediye Başkanı, gazete
mize şu açıklamaları yaptı.

«Dün biten belediye 
meclisi toplantısında bele, 
dlyemizin 1982 yılı tahmini 
bütçesi kabul edilmiştir. 
Bu arada ESO işletmesi 
bütçesi de görüşülmüş ve 
229 milyon 800 bin 010 
lira olarak kabul edilmiştir

1982 yılı bütçesi yatı 
rımlar bölümünde kanal

Limanımızdan

5 Bin Ton

Çimentonun

Dışsatımı Yapılıyor
Bursa Çimento Fab 

likasında üretilen 5 bin 
ton özel paketlenmiş çl 
mantonun limanımızdan 
dış satımı yapılıyor.

Limanımızda bulunan 
Yunan Bandıralı Raubını 
edlı gemiye yükleme çalış 
malan sürdürülen çimen 
laların Mısır'a gönderllece 
ği liman Başkanlığı yetki 
illerince açıklandı.

Bu partinin 1982 yı 
İmde limanımızdan yapı 
lan en büyük çimento 
dışsatımı olduğu açıklandı. 

yol, rıhtım yapı tesis ona 
rım ve kamulaştırmalara 
yaklaşık 40 milyon lira ay 
rılmıştır. Bunları açarsak 
yol yapımına 5 milyon, rıh 
tim dolgusuna 5 milyon, 
5 milyon lira da devlet
ten yardım sağlanacak—, 
dere, köprü 3 milyon, Os

İş Rekabeti Nedeniyle

M. Sertkaya Akcan Kardeşleri
Tabancayla Yaraladı

BP. nakliyesinin el 
değiştirmesi nedeniyle baş 
layan iş rekabeti nakliyeci 
ve petrolcü Mustafa Sert- 
kaya’nın işi yeni alan 
Hayrettin, Fahrettin ve 
Alaattin Akcan kardeşleri 
silahla yaralamasıyla sonuç 
landı.

Hafta içinde Çarşı 
Meydanındaki Kadir Kaya 
ya ait işyerinde olay mey 
dana geldi. Bir trafik su
çundan tutuklu bulunan 
Mustafa Sertkaya kefaleten 
tahliye olduktan sonra 
ilçeye geldi. Sertkaya'nın 
tutukluluğu sırasında yapı 
lan Gemlik BP. firmasının 
nakliye ihalesini Gempet 
firması kazandı. 10 yıldır 
bu işin Sertkaya firması 
tarafından yürütülmesi ve 
son İhalenin kaybedilmesi 
olayın nedeni olarak yorum 
tanıyor.

Öğrenildiğine göre ge 
çen hafta salı günü saat 

20.oo sıralarında Akcan 
kardeşler telefon İle aran 
dı. Kadir Kaya ya alt yazı 
hanede Mustafa Sertkaya 
ile buluşuldu. Bu arada 
bilinmeyen nedenle Mus
tafa Sertkaya nın silahı 
ateşlediği, ancak tutukluk 
yaptığı açıklandı. Yazıhane 
do başlayan kavgada ateş 
alan silahla Hayrettin Ak 
can sırtından iki kurşun 

maniye Mahallesi açık ka 
nalına 10 milyon, Mev 
cut pazar yerine bir bele 
diye sarayı, SSK. Dispan
seri yanına odun ve kö
mür tanzim satış yeri, şim 
diki Kız İmam Hatip Lise 
sine İtfaiye Teşkilâtı geti
rilecek, Belediye araçları 

ile Alaattin Akcan ayakların 
dan yaralandılar. Olay 
Yapı ve Kredi Bankası 
önündede devam etti. 
Kavgaya bu arada dışarı 
dan müdahaleler oldu. 
Silahı daha önce boşalan 
Mustafa Sertkaya silahını 
düşürerek olay yerinden 
kaçtı. Yaralı olan Akcan 
kardeşler Bursa Tıp Fakül 
tesine götürüldüler. Fah
rettin ve Alaattin Akcan'ın 
ayakta tedavi görerek 
taburcu, Hayrettin Akcan’ın 
ise bakım altına alındığı 
öğrenildi;

Olayla ilgili olarak 
savcılık soruşturmaya baş 
ladı. Mustafa Sertkaya'mn 
arandığı bildirildi.

Balıkpazarı
Matador Ekmek
Fabrikası
Hizmete Girdi

İlçemizde bulunan ek 
mtk fırın ve fabrikalarına 
bir yenisi daha eklendi.

Hafta içinde Balıkpa 
zarı Atlas Slnaması karşı 
•inde hizmete giren ”Ba 
lıkpazarı Matador” Ekmek 
fabrikası ile ilçemizdeki 
fırın sayısı beşe yükseldi. 

onarım ve bakım merkezi 
kurulacak, bu yatırımlar i 
çin 6 milyon 200 bin lira 
harcanacaktır, öte yandan 
kamûlaştırma için 2 mil
yon 300 bin lira ödenek 
konmuştur. Kayıkhane ma 
hailesine yeşil saha, ço
cuk bahçesi yapılacaktır.

Belediyece 
Getirtilen Kömürler 
Kapışılıyor.

2 milyon 100 bin 
kilo kömür satıldı

Gemlik Belediyesince 
tanzim satışı yapılan Keleş 
ve Orhaneli kömürleri ka 
pişiliyor.

Depoya inmeden bit
tiği açıklanan kömürler 
konusunda bilgi veren 
ilgililer, bugüne kadar 1 
milyon 400 bin kiloğram 
Orhaneli kömürünün getiril 
diği ve tonunun 2900 TL. 
dan dağıtıldığını belirttiler. 
İlgililer 500 ton kömürün, 
daha geleceğini açıkladılar, 
öte yandan, 700 ton 
Keleş kömürünün getirilip, 
tonunun 2485 liradan sa 
tıldığıda belirtilerek « Keleş 
ten 400 ton daha kömür 
getirilecektir; » dendi.

Balıkçılar Derneği 
Yönetim Kurulu

İstifa İtti
Gemlik Balıkçılar Der 

neği yönetim kurulu toplu 
halde istifa etti.

İstifa nedeninin daha 
önceki kongrede usulsüz
lük yapılmasından meyda 
na geldiği öğrenildi İstifa 
lar üzerine olağanüstü 
kongreye 7 Mart günü 
gidiliyor.

İlçeye bağlı Çayırlı kö
yünde bir İnek 
çift başlı, çift kuyruklu ve 
çift anüsü bulunan bir bu 
zağı doğurdu.

Doğum olayına müda 
hale eden Veteriner Hekim 
Teoman Kad oğlu olayı 
şöyle anlattı:

«4 saattir doğumsan 
cısı çeken ineği gördüğüm 
de hayli şaşırdım. Buzağı 
nın başı çıkmış ama ge
risi bir türlü gelmiyordu. 
Kısa bir muayene sonucu 
şaşkınlığım daha da arttı.

Yıllardır Yapılması Bekleniyordu 
Orhangazi PTT Binası
İhale Ediliyor

(YENİ Orhangazi Gazetesi)

Uzun yıllardan beri yapılması dörtgözle bek 
lenen PTT binası yapımı nihayet gerçek 
leşiyor. Arsası Belediyece daha evvel temin adi 
len bina Sanayi Çarşısının ön kısmında gerçek
leşecek.

53 Milyon liraya 5 Mart 1982 günü ihale
si Ankara Genel Müdürlük’te yapılacak olan ye 
ni binanın 1983 yılına yetiştirilmesi bekleniyor.

Sırada fazla telefon aboneliği için bekleyen 
ilçeliler için ihale haberi sevinç yarattı. Zira 
PTT kendisine ait binaya geçtikten sonra derhal 
otomatik telefon girişimine başlanacak.

Orhangazi PTT Müdürü Orhan Eseusoy'un Ara 
lık ayından bu yana sürdürdüğü girişimler olum 
lu sonuçlandı ve şimdiye kadar iki ayrı binada 
kira ile faaliyetlerini sürdüren PTT, kısa bîr mûd 
det sonra kendine ait bir binaya sahip olacak.

Jandarmaya 200 bin lira rüşvet 
teklif ettiği gerekçesiyle 
bir kişi tutuklandı

(Karacabey MELTEM Gazetesi ı
İlçe Jandarma ekiplerine 200 bin lira rüş

vet teklif ettiği iddiasıyla bir kişi tutvklenerak 
cezaevine gönderildi

İlgililerin verbiğ' bilgiye göre V K Paşa’dan 
İzzet Çeleb'eğlu (25) fle birikir kaçan kız kar 
deşi Sabriye Ersan’m (19) ne olursa olsan. bö
lünmesini isteyen vs ka kardeşini bulmaları ipin 
de görevdi Jandarma ekiplerine 200 bin lira röş 
vet teklif ettiği ileri sürülen Gölkryı köyünden 
Bilâl E-san yak» Is narak bskkrnds düzenlenen ev 
rakl» birlikte adüyeye teslim edilmiştir.

Bilâl Ersen, ilk sorgulamasından sonra tu
tuklanarak cereeyine konulmuştur.

Buzağı iki kafalıydı va içe 
ride kalan ikinci kafa bu
zağının gövdesinin dışarı 
çıkmasını engelliyordu. Bu 
durumda ya ineği, ye bu
zağıyı feda etmek gereke 
çekti. Buzağının doğum
dan sonra yaşama şansı i 
se çok azdı. Bu durumds 
gerekli operasyonu yapıp 
iki başından birini kese
rek onu ana rahminden 
çıkardık Tabii ki bu ope
rasyon sonucu buzağının 
yaşaması imkânsızdı.
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KADRİ GÜLER

Balıkpazarı
HAMAMI

SIĞINMACILAR
Geçen haftaki yazımda 12 Eylül Hareketinden 

sonra Almanya da başlayan Sığınmacılık olaylarını 
yazarken ba oranın gittikçe arttığından söz etmiş 
« Sığınmacı olmak isteyenler bir Alman Avu 

kata başvurarak işlerini bir çırpıda hallediyorlar » 
da demiştim.

F.Alman yasalarına göre, bu tür başvurular 
yapıldıktan sonra siyasi sığınma isteminde bulunan 
lar* özel izin ve ortalama 700 ile 1000 DM. aylık 
bağlanmaktadır. Bunu bugünkü kurdan Türk para 
sına çevirecek olursak ortalama 41 - 60 bin lira 
arasında bir rakamla karşılaşırız. Sığınmacının gös 
tereceği adresten ayrılmadan açılaçak davanın sonu 
cunu beklemesi ve aldığı ücreti bir güzel yemesi 
işin keyfi oluyor. Sığınma isteminde bulunan ger
çek sığınmacılar ve de Türkiye den kaçabilenler 
için bundan güzel ne olabilir ki ? Ama madalyo - 
nun bir de öteki yüzü var. Türkiye den turist 
pasaportu ile çıkarak, sarı alman dilberleri arasında 
yaşama arzusundan başka bir macerası olmayan
ların da fırsatı değerlendirerek « Siyasi Sığınma » 
isteminde bulunması ki; Almanlar da işin içinden 
çıkamaz olmuşlar...

Gebzeli sığınmacının belirttiğine göre; Alman 
makamlarına açılan dava en azından bir iki yıl 
sürebiliyor. İşin araştırması bittikten sonra varsaya 
hm ki dava sığınmacımn aleyhine gelişti. Bu kez 
üst mahkemeye başvuruluyor. Tabii bu geçen 
sürede sığınmacılar maaşlarım alıyorlar. Bunun da 
yaklaşık bir yıl süreceği belirtiliyor. İş bununla da 
bitmiyor. Sığınmacı eğer kaldığı bölgede bir Türk 
iş yerinde kaçak iş bulabilirse - bu her türlü iş 
olabiliyor - ayda yaklaşık bin marka yakın ücret 
de buradan alabiliyor. Siz olsamz tüm rizikolara 
katlanmaz mısınız ? Bu sürelerde mahkeme sonuç
lanır ve sığınmacımn istemi kesin kabul edilmezse 
sonuç, amir dışı edilmekdir. Bu beklenen bir sonuç 
olabilir. Bizde bir söz vardır hani « tilkinin dönüp 
dolaşacağı yer, kürkçü dükkanıdır » diye. Sığınma 
cılann dönüp dolaşacağı yer yine Türkiye oluyor 
ve olacak. Nasıl olsa bu işin Almanyadaki hesabını 
soran yok. Bu böyle olunca neden herkes maceraya 
atılmasın.. Ancak biz gerekli önlemi yine alamamı 
şız. Almanlar bu işin arkasımn kesilmediğini görün 
ce sığınmacılık konusunu da öbür konular gibi sıkı 
ya almaya başladılar. Ne var ki Federal Almanya 
da yüzlerce sığınma isteminde bulunan Türk bulun 
duğu bir gerçektir.

Devamı Haftaya

özür : yazarımız YILMAZ AKKILlÇ’ın yazılarına 
bir süre ara verdiği için bu haftada yayınlıyamıyoruz 
özür dileriz.

—

MÜJDE 
SAYIN ÜRETİCİLER

* ÖZKAN Tarım *
HER MEVSİM KULLANILIR ZİRAİ İLAÇ VE 

ALETLERİNİN BOL ÇEŞİTLERİ İLE SATIŞINA 
BAŞLAMIŞTIR.

Eski Orman Bölge Şefi
SAMİ ÖZKAN
Eski Orhangazi Cad. No. 45 Tel : 2905 GEMLİK

Satılık 3 Daire
Lise Cad. Öner Apt.

Satılık Zeytinlikler
Çiftlik mevkii BP yolu 
na bakar, 8.5 dönüm

Adliye Köyünde 2 par 
ça zeytinlik

Mür. : Azim Ticaret
İstiklâl Cad, No. 53 Tlf: 1305

İLÂN
GEMLİK BELEDİYESİ BŞK.LIĞINDAN

1- Belediycmizce verilecek 2 adet KBC.10 tipi 
3.5 tonluk BEDFORD marka kamyon şaselerine dam
perli çöp kasası yaptırılması 2490 sayılı yasanın 31. 
maddesi hükümleri dahilinde açık eksiltme sureti ile 
İhaleye çıkarılmıştır.

2- Tamamının muhammen bedeli 600.000 lira o» 
lup geçici teminatı 18.000.- liradır.

3- İhalesi 10.Mart.1982 Çarşamba günü saat 15.- 
de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- Bu işle ilgili şartnameler mesai saatleri dahi
linde Belediye yazı işleri kaleminde görülebilir.

5- Eksiltmeye iştirak edeceklerin 1982 mali yılı 
tasdikli Ticaret Odası vesikası, Dernek bilgeleri, geçi
ci teminatları ile belirtilen gün ve saatte ihaleye işti 
raklerl ilân olunur. Basın

Cuma Cumartesi ve 
Pazar günleri yal. 

nız erkeklere hiz

met getirmekten 
kıvanç duyar.

Balıkpazarı

Atlas Sineması ilerisi
GEMLİK

KONGRE İLÂNI
S.S. GEMLİK MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP.

Derneğimizin 1982 yılı olağan kurul toplantısı 21 3 1982 pazar günü saat 
12.oo de Orhangazi Caddesi No 6 da yapılacaktır-

Sayın üyelerimize duyrulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1 - Açılır, saygı durusu, genel kurul divan heyeti seçimi.
2 - Genel kurul zabıtlarının imzası için Divan Heyetine yetki verilmesi»
3 - 1981 yılı faaliyet raporu ile bilanço ve kâr - zarar cetveli» Denetleme kumlu raporunun 

okunması, müzarekesi ve kabulü-
4 - Yönetim kurulu ile Denetleme kurulunun ibrası ( aklanması )
5 - Ortaklığa kabul edilecekler ve ortaklıktan çıkarılacaklar hakkında karar alınması» 
6-1981 yılı kârın tevzii hakkında karar alınması-

7 - Bütçe ve çalışma programının onaylanması
8 - Dilekler ve kapanış.

Kongre İlânı
Azot Fabrikaları Cami Onarım ve 

Güzelleştirme Derneği Bşk.lığından

Derneğimizin ilk genel kurulu 14 Mart 1982 
pazar günü saat 10.oo da cami altındaki dernek 
salonunda toplanarak aşağıdaki gündemi görüşe
cektir.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan seçimi
3- Raporların okunması ve görüşülmesi
4- Yönetim kurulunun ibrası
5- Dernek kurullarının seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

İLÂN
S S. Gemlik Ormancılar Yapı Koop.

Başkanlığından

Kooperatifimizin 6 ncı olağan Genel Kurulu 14.3.1982 
pazar günü saat 13.30 da Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
galonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığında top
lantı 21.3.1982 pazar günü yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1 • Açılış
2 - Saygı duruşu
3 • Divan Başkanı ve üyelerin seçimi
4 - Yönetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi 
5 • Denetleme kurulu raporunun okunması ve müzakeresi 
6 * Yönetim kurulunun aklanması
7 * Kooperatifin geleceği hakkında görüşmeler ve bun
ların karara bağlanması
8 - 1982 yılı Emlâk beyannamesine esas olacak arsa kıy 
metinin saptanması
9 • Yeni yönetim kurulu ve Denetleme kurulunun seçimi
10 • Kapanış.

İlân
Gemlik Balıkçılar Derneği Bşk.lığı

1 - Demeğimizin olağanüstü genel kurul tep 
lantısı 7 Mart 1982 Pazar günü saat 13 30 da 
Orhaniye Mah. kayıkhane semtindeki lokal bina 
mızda yapılacaktır.

2 - Ekseriyet temin edilmediği takdirde 14 
Mart 1982 pazar günü aynı saat ve yerde yapı 
lacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM :

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan teşekkülü
3- Yönetim kurulu ve murakabe hayati seçimi 
4- Dilek ve temenniler

R o d o p
Izgara Salonu

Netiz Izgara çeşitleri ve Günlük 
Balık çeşitleriyle sayın Gemliklilere 
hizmet etmekten kıvanç duyar

TEL : 1715 İSKELE MEYDANI GEMLİK

Sayın Müşterilerimiz

BABA BİSİKLET Enerjide Tasarruf
Yeni İşyerimizde hizmetinize girmiştir. 
Sizleri Bekliyoruz.

İstiklâl Cad. No. 115 GEMLİK

Gelecekte

Güvence Demektir
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Demokrasi, özgürlüğü saklar içinde. Saklar diyo 
I rum; öylesi oıtamlar yaşanır ki, demokrasinin özün 

de varolan özgürlük küflenmeye bırakılır. Demok
rasiye geçiş dönemine bakıldığında küflenmenin 
ötesinde boğazı sıkılmıştır özgürlüğün. Okuyamaz, 

I eleştiri yapamaz olmuşlardır özgürlük yanlıları, öz 
J| gürlüğü, Özgür düşünceyi, okullarda besleyerek 

I aeliştirtmek, Ön koşul olmalıdır, dersek, aldanmış 
s| olmaz mıyız ? Okul, nedenli verirse versin; özgür 

yaşamın nimetlerini, yaşamdaki olumsuzluklar 
I değiştirecektir bunu. Bu savı anlayabilmek için, 
I toplum yaşamını gözlemek yeter. Sosyal yapıda 

katmanlar arasındaki çatlaklar giderek derinleşir; 
iç sömürüyü pompalayan patronlar, alt katmanları 
sömürdükleri sürece, demokrasiyi - özgürlüğü an
latamazsınız, veremezsiniz.

Sosyal yapının alt katmanlarında yaşamlarını 
Sürdürenlerin çilelerini göstererek ah - vah etmek 

■ yeter mi ? Dahası, « Bu onların alın yazılarıdır. » 
I diyerek' sorunlarının çözümlerini tanrıya yüklemek 
■azaltır mı dertlerini, dar gelirlilerin, yoksulların ? 

I Oy»d demokratik yaşamda halkça, hakça bir düzen 
| olması özlenir Özlenir diyorum; demokrasiden hoş 
| lamnayanlar, ağızları kapamayı, kalemleri kırmayı 
I yeğlerler Bunlar yaşandı. Dönelim özgürlüğe, otuz 
I yıllık demokrasi döneminde, o denli karanlıkta 
’ kaimdi ki. Toplumun dertlerine kulak asılmadı. Öz 
■ gür düşünceden korkuldu. Öte yandan da, yurt 
I ekonomisi para bolluğu içinde boğuldu. Gelelim 

‘ I yine demokrasiye, özgürlüğe.
Anayasamız düşünce özgürlüğünü getirmişse de 

[ I karın doymadan özgürlüğün tadına ulaşmak olası 
mı ? Kitaplarda, yasalarda anlatılan yazılan özgürlükler, 

Koralarda kalırken, dışarda bir başka özgürlük aranı 

yor; pazar özgürlüğü, « Ne demek pazar özgürlüğü? * 
denebilir. Bugünkü piyasayı izliyoruz, içindeyiz. 
Pazar piyasası paralan yutarken, sepetlerin, file
lerin dolmadığı gerçeğini yaşamaktayız. Ayakkabılar 
pençelenerek giyilirken, büyük çoğunluğun da bes
lenme yetersizliğinden dertli oldukları gerçeğiyle 
karşı karşıyayız. Ne portakalın, ne pırasanın, ıspana 
ğın yanına varacak gücü kalmadı alttakiyle, ortada 
yaşayan insanımızın. Böyle bir ortamda özgürlüğü 
nasıl koyar, nasıl anlatırsınız ? Ezilen, horlanan 
halka, evine, ekmek alabilme olanakları arayan 
insanlara özgürlüğü nasıl anlatabilirsiniz ? Toplumda, 
çile, acı çekenler aza indirilmeden, Bireyleri eğitme 
den - öğretmeden, sorunlarını paylaşmadan naşı! 
anlatabilirsiniz özgürlüğü ? Dertli, aç insanın kese 
sinden midesinden geçer özgürlük.

Yaşanan ekonomik koşulların baskısında cifesi 
çıkan yoksul, dar gelirli insanımız ne yapsın ki ? 
Geçinebilsin insanca. Çocuklarını onurlu yetiştire
bilmek için, bireylerin acıyan bakışlarından nasıl 
korusun ? Yoksulumuzu onurlu bir yaşama ulaş
tırmadan, ele avuç açtırmadan, patrona tutsak et- i 
meden yaşatabilirsek, özgürlükten söz açabileceğiz, g 
Yoksulun kan emicileri nal takke ver külah < yaşam t 
larını sürdürürken; kendi özgürlükleri içinde şişinir g 
lerken, nasıl anlatılır yoksulun özgürlüğü ?

Toplumda eşitsizlikler, dengesizlikler, aşağıla- I 
malar sürdükçe özgürlükten söz edemeyiz. Önce 
halka, ezilen horlanan yaklaşmadan özgürlükten 
söz edemeyiz, Özendiklerini alamayanlar, çocukları 
nın öğrenimlerini karşılayamıyanlar, insanda yaşam 
düzeyinin altında olanlar azalmadıkça, neyin özgür 
lüğünden söz etmeli ki ?

SPOR SPOR
Ihsan BÖLÜK

2. KÜME... 2. KÜME...

Borusan Güvenspor: 2 Çalıspor: 0
iki haftalık bîr aradan sonra bu hafta sahamızda yapı

lar, birinci karşılaşmada Borusan Güransper Çalıspor’u 2-0 
yendi.

Pazar günü saat 11.30 da başlayan karşılaşmada saha 
hakimiyeti 90 dakika boyunca Borusan Gûvenapor'da <d .
Şenol, Mustafa, Necati üçlüsü rakip kalede tehlike yarattı 
Karşılaşmanın 54. dakikasında Mustafa'nın ortasıyla Şenol 
Borusan Gûvenspor'un ilk golünü kaydetti. Daha sonra 
kaptan Soner ve Kemel sankart gördüler. Evet dakika 78, 
Necati'nin ayağından Borusan Güvenspor ikinci golünü ka 
zanıyor ve skor 2-0 lık neticeyle 90 dakikalık mücadele 
sona eriyor.

E. GÜVENSPOR î Cemal. Kemal, Mehmet, Soner, Ah 
met, Behçet, Kubilây (Bahatdn), Necati, Mustafa, Şenol, 
Hüseyin (Bülent)

ÇALISPOR : Ömer, Sadık, Eyüp, Haşan, Salim, Faruk, 
Ertuğrul, Mürsel Hüseyin, Osman, Gürcan düzeniyle çıktık 
tıklan karşılaşmayı Recep Beni, Kenan Beni ve Mümin 
Canbaz hakem üçlüsü yönetti.

3. KÜME... 3. KÜME...

K. Kumla, Tütünspor Karşısında
Dayanamadı 1-3

J

Sahamızda yapılan ikinci karşılaşmada K. Kumla Tütün 
spor’a karşı 3-1 yenik düştü.

K. Kumla'nın dağınık ve bilinçsiz oyunu yanında Ti- 
tünspor'un iyi oyunu karşılaşmayı kazanmasına yetti.

Karşılaşmanın gollerini 5 ve 65. dakikada Zuhal, 7. 
dakikada Ozcan Tütünspor'un, K. Kumla’nın tek golünü ise 
61. dakikada Adnan attı. 85. dakikada K. Kumla’dan Tur
gut penaltıyı değerlendiremedi ve daha sonra Haydar san
kart gördü,

Kenan Beni, Reeep Beni ve Galip Balkanlı hakem öç 
lüsünün yönettiği karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile çık 
tılar,

K. KUMLA : Şükrü, Fethi, Adnan, Özkan, Gülok, İb
rahim, Yılmaz, Mehmet, Turgut, Haydar, Ali

TÜTÜNSPOR : Kem alettin, Abdullah, Faruk, İbrahim, 
özoan, Salim, Mustafa, Zuhal, Ömer i, Ömer II, Hayrettin

KONGRE İLANI Eleman Aranıyor

Gemlik Filâteliıt Daraeğinia normal genel kurul toplantısı 15.3.1982 
pazartesi günü saai 20.oo de Gemlik Turizm derneği lokalinde yapılacaktır/.

Ekseriyet tensin edilemediği taktiade 22.Mart 1982 pazartesi günü aynı 
yerde saatte yapılacaktır.

Sayın üyelere duyrulur Yönetim Kurulu

Büromuzda çalıştırıl 
mak üzere askerliği 
ni yapmış Tecrübeli 
muhasebeci aranı
yor.

Su Ürünleri Koop. Bşk.

Sümerspor: 1 K Esnafspor: 1

GÜNDEM :

Pazar günü sahamızda Sümerspor, Karacabey Esnafspor 
ile 1-1 berabere kaldı.

90 dakikalık mücadelede iki takımda birbirinden üstün 
oyunu ile göz doldurdu. Karşılaşmanın 5. dakikası, Sümer 
spor golünü Turgut’un ayağından kazanıyor. Evet 38. da
kika Karacabey Esnafspor’un bir atağı, bu atağı Namık go 
le çeviriyor ve karşılaşmanın skoru 1-1 oluyor.

I - Açılış yoklama
2 - Divan heyeti teşekkülü ve saygı duruşu
£ - Faaliyet ve denetim raporlarının okunması
4 - Raporların müzakeresi ve aklanması
• • Yeni yönetim kurnlu ve denetleme kurulunun seçimi
6 - Dilekler ve temenniler
7 • Kapanış

KONGRE İLÂNI

Gemlik Avcılar Derneği olağan yıllık kongresi ekseriyet temin edilmediğinden 
73.1982 Pazar günü saat 21 do Dernek Lokalimizde yapılacaktır.

Üyelere duyurulur,

GÜNDEM ı 

1- Açılış yoklama
2» Saygı duruşu
J- Divan teşekkülü
4- Denetim vs yönetim kurulu raporlarının okunması
5- Raporlar üzerinde müzakere
6- Denetleme vs yönetim kurulu raporlarının aklanması
7» Yeni denetleme ve yönetim kurulu seçimi
8- Dilek ve temenniler 9- Kapanış

SINIRLI SORUMLU GEMLİK KÖRFEZİ
SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOP. BŞK.

Kooperatifimiz ortaklığının Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 1982 
pazar gönü saat 14.oo de Gemlik Ahmet Dural Meydanı Akmantar pasajı kat 1 
124 deki GÜNAYDIN yapı kooperatifi bürosunda yapılacağından,

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gön ve saatte ortaklarımızın top
lantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederiz.

KOOPERATİF BAŞKANLIĞI
1 - Yoklama
2 - Açılış ve Saygı duruşu
3 - Kongre Divanı seçimi
4 - Çalışma ve hesap raporlarının okunması
5 - Denetçi raporlarının okunması
6 - Raporların müzakeresi
7 - Raporların kabulü ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibrası 
8 - 1982 yılı kadro, bütçe ve iş programlarının görüşülerek karara bağlanması 
9-7 asil, 7 yedek Yönetim kurulu üyeleri seçimi.
10-3 asil, 3 yedek denetçi seçimi
11 - imar ve İskan bakanlığınca hazırlanan örnek an* sözleşmelere İntibak kararı 
nın alınması
12 • Toplu konut yasası uygulamaları nedeniyle. Bakanlıkça öngörülmesi halinde 
kooperatifler birliği kararının alınması
13 - Ortakların kooperatif içindeki parasal durumları ve katkı paylarının görüşü
lerek karara bağlaması
14 - Dilekler
15 - Kapanış.
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' Beklediğiniz Özlediğiniz
' raiâİ SÜTHANESİNİN '

Koyun Yoğurdu Çıktı
DENEDİN!! Mi! I

Tlf : 1151 -2035
Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok. No : 31 GEMLİK  -J

^^?®2îî Seyahat
Gemlik'lilerin hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı’dan 14.30 da

Gemlik - Topkapı 300 TL
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır,
NOT 1 Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

Tel : 2654 - 2746
Geraj içi No. 4 Gemlik

DOSTLAR oto galerisi
B LUMUM OTO ALIM İDLERİ

Her türlü oto peşin alınır vadeli satılır.

Ödemede kolaylık

Gelin Görüşelim.

Tel : 2654 --2746
Garaj İçi No. 4 Gemlik

RSİLÇELİK
SANAYİ ve TİCARET A. Ş

ELEMAN ARANIYOR

Endüstri Meslek Lisesi, döküm, tesviye, elekt
rik ve metal işleri bölümünü bitirmiş askerlikle i- 
lişkisi olmayan elemanlar aranıyor.

İlgilenenlerin şahsen başvurmaları gerekir.

ASİL ÇELİK
Gemiç Köyü — Orhangazi

KAYIP
Artvin - Yusufeli Nüfus Memurluğundan aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Ali Okur

YILDIRIM GİYİM SANAYİİ

Mevsim Sonu Resmi İndirimli Satışlarına 
Başladığını Müjdeler.

UCUZLUKTAN YARARLANINIZ
Gazhane Cad. (Eski Karakol Karşısı)

GEMLİK

SATILIK DAİRE

Karacaall Köyü Iğdedlbl Mevkiinde 
B/Blok 2 Nolu Dalro Satılıktır.

Müracaat Tlf : 1715 GEMLİK

Matbaamızda Her Çeşit Cilt işleri 

Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 
Devam Etmektedir.

TAHMİL-TAHLİYE VE NAKLİYE İŞİ
YAPTIRILACAKTIR.

1 - Müesaezemize ait Dış ülkeden gemiz]» gele 
e ek 500 ton odun selülozunun Gemlik veya Azot 
İskelesinden tahmil, tahliye ve Müeseesemia An bat 
lansa kamyonlarla n a kİ iyesi işi yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait Ticari Şartnamemiz Müessese 
Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı 
teklif mektuplarının engeç 1.Mart.1982 pazartesi 
günü saat IS.oo'e kadar Mûesscsemizde bulundurul 
ması gereklidir.

4- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tâbi değildin

Sümerbank-Gcmlik Suniğipek ve Viskol 
Malulen Sanayii Müessesi - GEMLİK



r gemuk
KÖRF

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL : 9 MAYI : 448 2 ŞUBAT 1982 500 KURUŞ

DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördürfiiz mü?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saatte Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımeri 
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK.

Sunllpek Fabrikasının
Kuruluşunun 44. Yıldönümü
Törenlerle Kullandı

BELEDİYE 
MECLİSİ 
ŞUBAT AYI 
TOPLANTILA 
RİNA 
BAŞLADI

Gemlik Suni İpek ve 
■ Viskoz Mamulleri Sanayii 

Müessesesinin Atatürk ta 
rafından kuruluşunun 44. 
yıldönümü törenleıle kut
landı.

suni ipek Fabrikası 
.isçi yemek salonunda dü 
zenlenefi törene Gemlik 

"'Suni İpek Fabrikası yöne 
! ticileri Sümerbank Genel 
Müdürü Şükrü Akgüngör, 
Genel Müdür Yardımcısı 
’Doğan Çelik, yönetim ku 
kulu üyeleri Nazif Oku, Ce 
malettin Engin bay, İbra
him Yaiçınoğlu, Gemlik Kay 
makamı Fahrettin Ölmez, 
:Belediye Başkanı.Sahabet 
tin Camay, kurum ve dal 

jre yönetiflileri, emekli işçi 
ve memurlar ile işçiler ka 

fiildir.
I Yapılan saygı duruşundan 

‘sonra konuşan Müessese 
Müdürü Haluk Yıkılmaz, 
Suni’ ipek Fabrikasının ku 
’ruluş tarihçesini anlattı. 

'Haluk Yıkılmaz şöyle ko
nuştu : y

AZOT, TAVLA VE
BRİÇ ŞAMPİYONLARI 
ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Azot Mühendisler Der 
neğlnce düzenlenen Tavla 
ve Briç turnuvalarında dere 

jceye girenlere ödülleri dü 

zenlenen kokteyl’de dağıtıl 
idr.

* Azot Mühendisler Derneğince düzenlenen Briç 
partisinde derece alanlar görülüyor.

”—1.2 1938 yılında 
Savonora yatı ile Gemlik'e 
gelen ulu önder Atatürk 
fabrikamızın temelini atmış 
1951 yılında 300 ton re
yon, 200 ton kapasiteli 
viskon, 1952 yılında 900 
ton kapasiteli karbon sül
für üniteleri ile Reyon, 
Selefon ve Karbon Sülfür 
olmak, üzere üçlü üretime 
geçmiştir. Daha sonra re
yon, 600 tona, viskon 
1200 tona selefon 2500 
tona yükseltilmiştir. 1973 
yılında 6 bin ton kapasite 
li viskon ünitesi günün 
teknolojisine uygun olarak 
yeniden yapılarak hizmete 
açıldı. Bu arada 1976 yı
lında 4600 ton kapasiteli 
selofan tesislerinin yapımı 
için anlaşma yapıldı, Gü
nün teknolojisine cevap 
vermeyen viskon ve reyon 
üniteleri devre dışı bırakıl 
dr, Montaj çalışmaları ö- 
nümüzdeki aylarda sona 
erecek olan selofan tesis
lerinin yurt ekonomisine

1981 yılı sonlarında 
Azot Sanayi İçinde düzen 
lenen tavla turnuvasına 60 
yarışmacının katıldığını bil 
diren Mühendisler Derneği

D. $. Tde 

büyük katkıları olacaktır. 
Ambalaj sanayiine yapaca 
ğı katkı ile ihracaatımız 
gelişecek, yurt dışından 
yapılan ithalatın durdurul
ması ile de döviz kazancı 
mız artacaktır.”

Selafon ünitesinin 3 
milyar 783 milyon liralık 
yatırımla gerçekleştirildiği
ni bu yatırımın 2 milyar 
656 milyon lirasının dış 
kaynaklardan, 1 milyar 127 
bin lirasının ise iç kaynak 
(ardan sağlandığını belirten 
Suni ipek Fabrikası Müdü 
rü Haluk Yıkılmaz, konuş 
masına şöyle devam etti.

«— Bu arada yıllık 
kapasitesi 4600 ton olan 
Karbon Sülfür ünitesi yapı 
mı için İsviçre Maver firma 
şı ile 'anlaşma yapılmıştır. 
1983 yılında üretime geçe 
cek olan ünite fabrika ihti 
yacını karşıladığı gibi faz. 
lasını, gübre sanayiine ve 
iç piyasaya sunacaktır. 
Böylece yurda döviz katkı 
sı olacaktır.» dedi. Suni 
İpek Fabrikası Müdürü 

Yıkılmaz, konuşmasının 
son bölümünde de 1981 
yılının verimli bir yıl oldu 
90-100 işçinin geçmiş yıl 
lara göre daha noksan ol 
maşına karşın-, programla 
nan hedefin üstüne çıkıl
dığını, ancak zaman za
man nakit sıkıntısına dü- 
düşüldüğü için üretimi 
durdurmak ve bakıma git 
mek zorunda kaldıklarını 
belirtti. Fabrika Müdürü 
üretilen viskonun % 98 si 
nin satıldığını söyledi.

Daha sonra gelenek
sel pilav yendi.

Okullar Yarıyıl 
Tatiline Başladı /

Türkiye da tüm İlk ve 
orta dereceli okullarda yarı 
yıl tatili 20 Ocak günü 
başlhdı. 15 Şubat 1982 
günü akşamına kadar süre 
cek’ olan yarıyıl tatili 
sonunda ilk ve orta dara 
celi okullar İkinci kanaat 
dönemine başlıyocak.

Suni İpek Fabrikasının 44. Kuruluş Yıldönümünde] 
düzenlenen törende Fab. Md. konuştu. Daha sonra] 
geleneksel pilav yendi.

Suni İpek Fabrikasının 44. Kuruluş Yıldönümünde
Fabrikanın emekli İşçileri uzun bir masa 

K Emekliler birlikte eski günleri andılar.

KISA KISA 
öğretmenleri blraraya top 
layan öğretmen Evi Loka 
li kordon boyunda tutuğu 
lokalde açıldı. Dün hizme 
te açılan Lokale öğremen 
ler üye oluyorlar ve her 
ay belirli ödenti ödüyorlar 

ilçemizin tanınmış Mimar 
(arından Orhan Bulut, geç 
tiğimiz pazar günü Terme 
Hotel de kalabalık bir dost 
topluluğu arasında nişan
landı.

S.S. öğretmenler Tüketim 
Kooperatifinin yıllık olağ
an ‘genel kurul topantısı 
çoğunluk sağlanamadığı 
için toplanamadı. Toplan 

tı 15 gün sonraya ertelendi,

Şükrü Şenol İlkokulunun 
ikinci devre öğrencilerine 
geçen hafta Sağlık Ocağı 
uzman Doktoru Burhan ile 
rlye tarafından Sağlımız 
konulu kon fere ne verildi.

oluşturdular.

Mısır’a 300 Ton 
Elma Gönderiliyor

Limanımızdan Mısır'a 
ilk Türk frigo gemisi ”Fri 
go Murat" ile 300 ton al 
manın dışsatımı yapılıyor.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre Onbaşılar A. 
Ş. tarafından dışsatımı ya 
pılan elmaların yükleme 
çalışmaları devem etmekte 
d ir.

Gazeteci Necati Metin öldü
Gemlik ve Orhangazi Gazetelerinin kurucun 

Necati Metin geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü.
İlçemizde yayınlanmakta olan Gemlik Gazetesinin 

ilk kurucusu ve matbaacısı olsn Necati Metin, daha 
sonra Orhangazi’ye giderek Orhangazi matbaa ve 
gazetesini kurdu. Geçen hafta sonunda geçirttiği bir 
kalp krizi ile hayata gözlerini kapayan Necati Metin, 
Orhangazi’de defnedildi.

Gemlik Belediye Mac 
lisl şubat ayı toplantılannın 
birincisini dün yaptı tarife 
lerl görüştü.

Belediye yetkililerin 
den aldığımız bilgilere göre 
meclis toplantısının ilkin 
do belediye gelir tarifelerini 
görüştü. ESO idaresi tere 
flndan hazırlanan tarife
lere göre elektrik ücretleri 
meskenlere 8.25 lira, 
ticarethanelerde 9.25 lira, 
resmi daireler de 9 50 Ura 
Büyük sanayi kuruluşla
rında 7.00 lira, Küçük *a 
neyi kuruluşlarında 8.00 
lira, genel aydınlatmada 
7.10 lira olarak kabul edil 
dl.öteyandan suyun tonu 
4 liradan 20 liraya çıka 
rıldı. Aylık su tüketimi 10 
tonu geçtiğinde bu flit 
ton başına 20 lira olarak 
alınacak.

Gece Çıkan

Yangında 1 Kişi

Yanarak Öldü

Bu aabaha karşı 6ıa« 
hane Caddesinde gaz so
basından çıkan yangında 
bisikletçi Mehmet Yoldaş 
yanarak öldü.

Yangın, sabaha karşı 
saat 03. de başladı. Bir 
anda iki katlı ahşap ev kül 
oldu, itfaiye yangının çev 
reye yayılmasını önledi.

Yangının söndörülms- 
sinden sonra evde oturan 
Mehmet YoMaş’ın yanarak 
öldüğü saptandı.

.Savcılık olayla ilgili 
soruşturmaya başladı,
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KÖŞEMDEN

Devlet Baba İnancı

Yılmaz AKKILIÇ

Evet dünya hızla değişiyor. Ama değişmeyen, 
eskiden olduğu gibi sürdürülmek istenen şey de 
var. Bir takım kişiler, eski alışkanlıklarından her ne
dense vazgeçmiyorlar. Haklılığını en üst karar organ
larında kanıtlamış bir işçinin, işine yeniden dön
mesini «hizmetinize ihtiyaç duyulmadığı anlaşıldığın
dan» gibi soyut bir gerekçeye bağlayarak geri çevire
biliyorlar.

Evet dünya hızla değişiyor.
Ve sanırım, değişmeyen yalnızca «şu alışageldi

ğimiz» eski kurnazlıklanmız..
Konumuz olan olaydaki işçinin adı «İlhan», soya

dı «ASA».. YSE Bursa il Müdürlüğü'nde şoför olarak 
çalışmakta iken, ilgine tutumu nedeniyle hakkında 
çeşitli yakınmalarda bulunulan ve bu yüzden göre
vinden alınan bir yöneticiyle anlaşmazlığa düşmesi 
nedeniyle «iş akti feshedilerek» kapı dışarı edilmiş.

Tarih : 11 Haziran 1980..
İlhan ASA yılmamış; haklılığına kesin olarak ina

nıyor.. Başlıyor ilgili yerlere başvurmaya.. Milli Güven
lik Konseyine dek..

YSE Geribl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş 
bulunan Yüksek Disiplin Kurulu, 19 Haziran 1981 gün
lü oturumunda hakkında şu karara varıyor :

«İlgili hakkında işyeri disiplin kurulunca birinci ve 
ikinci kez verilen cezaların sendikal sıfatı dikkate alı
narak yok sayılmasına..... hakkındaki ihraç kararının 
verildiği tarihteki derece, kademe ve pozisyonu ile işe 
iadesine....»

Sonra ne oluyor?
YSE Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığının 13 Ocak 1982 gün ve .31/37640 sayılı 
yazısı ile, ilhan ASA’ya duyuruluyor ki :

«...Bursa ili YSE Müdürlüğünden alınan 22.10.1981 
tarih 6548 sayılı yazıdan hizmetinize ihtiyaç duyulma
dığı anlaşıldığından yeniden görevlendirilmeniz cihe
tine gidilmemiş olup, anılan, iî müdürlüğünce talebiniz 
halinde geçmiş hizmetlerinize ait yasal haklarınız öde
necektir....»

Yani İlhan ASA haklı, İlhan ASA’nın haklılığını 
YSE Genel Müdürlüğü de onaylıyor. Ama iş göreve 
geri verilmesine gelince, koskocaman bir HAYIR!..

Geçenlerde içimizdeki en genç kişiyi yitirdik. Hacı 
Salih UTKÜN’ü.. Seksenlikti ama en gencimizdi.. Öy
lesine üzüyordu ki onu haksızlıklar, zaman zaman ; 
«Ne olacak bu işlerin sonu?» diye soruyor, kuşkula
rını aydınlatacak yanıtlar bulmaya çalışıyordu.

O yanıtlan bulamadan öldü, bu nedenle yanıyo
rum daha çok..

Yıllar geçecek, belki bizler de bulamıyacağız kafa
larımızın içindeki soruların yanıtlarını.. İlhan ASA gibi
leri haksızlıklar karşısında uğraşılarını sürdürecekler. 
Onlara hiç kimse kabul ettiremiyecek ezilmişliklerini. 
Devlet’e güvenecekler. Devlet Baha’nın birgün kendi
lerine arka çıkacağına olan inançlarını yitirmeden 
uğraşacaklar, uğraşacaklar..

Kimbilir belki de İlhan ASA’nın serüvenini okuyan 
ilgililer, onu çağlarlar da uğradığı haksızlığı giderirler..

Hacı Salih ÜTKÜN, hep bu umutla yaşadı. Son 
günlerinde umudunu yitirmiş bir hali vardı; ama yine 
de ayakta tutmak istiyordu inançlarını..

Ilhan ASA da ayakta tutuyor inançlarını. 11 Hazi
ran 1980’den bu güne, başvurmadık kapı bırakmamış. 
Kesinlikle güveniyor. Devlet Baha’nın hakkını koruya
cağına. En son başvurusu 26 Ocak 1982’de Devlet 
Başkanı Sayin Kenan EVREN’e..

Biz de inanıyoruz, İlhan ASA’ların haklarının çiğ- 
nettirilmiyeceğine..

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete'

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL.
İcra vâ Mahkeme İlânları santimi 100 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.

ABONE 
«Aylık 150 TL.

Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmalın geri verilmez 

Gazetemiz hasın ahlâk yasasına uyar.

Gemlik KÖRFEZ’e Abone Olunuz.

ALMANYA İZLENİMLERİ (2)

İŞSİZLİK

Kadri GÜLER

Geçen yazımda Federal Almanya’daki Türk 
işçilerinin işsizlik sorunundan anlatırken, kapitaliz 
min genel ekonomik krizinden söz etmiş, ve Alman 
ya’nın da bundan etkilendiğini belirtmiştim.

Ekonomik krizin yarattığı durgunluk, bize göre 
az .da olsa enflasyon, Alman sanayiinde olumsuz 
etkilerini işyerlerinin kapanması ve işsizlik olarak 
gösteriyor. Karşılaştığınız her on Türk’ten ortalama 
3-5 inin işsiz olduğu ve işsizlik sigortası ile geçin
diğini göreceksiniz. Türk işçileri iş aramak için 
yaptıkları başvurularda son yıllarda sürekli olumsuz 
yanıt.almakta ve çahşmadan yaşamak zorundadır. 
Bu zorunluk Alman halkı için korkulacak bir olgu 
değildir. Ancak, bir Türk emekçisi için .tehlike 
çanlarının çalmasıdır.
Almanyanın kuzeylerine, çıktığınızda ağır sanayinin 
yerleşim alanlarında Türlerin kalabalık olduğunu 
göreceksiniz. Hamburg, B. Berlin, Disburg, Dort- 
munt yöresindeki Türkler genellikle’ ağır işlerde 
çalışıyorlar. Jş çevrelerinin yakınlarında Türkler 
« Koloni » yaşamını sürdürüyorlar. İkinci dünya

Azot, Tavla ve Briç Şampiyonları 
Ödüllerini Aldılar

yöneticileri şuhları söyledi 
ler.

. ”e Fabrika içinde tek 
nik elemanlar ve persone 
lin beş zamanlarını zekâ 
oyunlarıyla yarışma şeklin 
de değerlendirmek için tav 
la ve blrç turnuvası düzen 
lendi. Tavla karşılaşmaları 
na 60 yarışmacı katıldı. 5 
er kişilik 12 grup ikili e 
leme ile finalde mücadele 
edildi. Sonunda tavla birin 
elliğini ceviz tavla ödülü 
ile Kenan Yılmaz arkada

şımız İkinciliği Dursun Tu 
na, üçüncülüğü Dr. Cahit 
Yorulmaz kazandılar.

Öte yandan İlçeyi de 
kapsamına alan blrç oyu 
nunda Dr. AH Sözer -İhsan 
Oğuz İkilisi birinci, Meh
met Coşkun - Adnan Şen 

oğullar ikinci oldular.
Tavla vş birç karşılaş 

malarında derece alanlara 
armağanları pazar gecesi 
düzenlenen kokteyl’de da 
ğıtıldı.

Azot, Tavla şampiyonasında finalde oynayan 
tavlacılar birlikte görülüyor.

SCHWEPPES, YONCA SÜT 
MAMULLERİ, CANİK KURU 

• YEMİŞLERİ

BÖLGB BAİBAYİİ

Yusuf - Süleyman Gürhan

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

öncesi Alman işçisi için yapılan;, ancak bugün 
yabancıların kullandıkları kara renkli apartmanlar, 
ve bu yörelerde açılmış işyerleri ile Türk kahve
hanelerinde çalışma saati dışında kümeleşen Terk
leri her zaman görmeniz olağan. Bu, Türk işsizleri 
nin çoğunluğunu göstermede ilkel bir saptamadır 
belki ama girip konuşun o kişilerle hemen hoşta 
olduğunu ve işsizlik sigortası ile geçindiğini, iş ara 
dığını duyacaksınız. İşsiz bir yabancı bir yıl içinde 
iş bulamadığı zaman işsizlik sigortasından yapılan 
yardım kesiliyor ve işsizin başvurusu karşısında 
sosyal- kurumlardan alınan yardımlarla işsizlik 
sürdürülüyor. Bu sürenin bitiminde işsiz yine iş 
bulamazsa, yabancılar polisi işsizi sımr dışı ediyor.

Almanya’da gün geçtikçe Türk işsizleri çoğa
lıyor, işsizlik yanında sosyal sorunları da birlikte 
getiriyor. Türkiyede para bekliyen yakınlar umut 
suz bir bekleyiş ile umudunu Marklara bağlıyor., i

Almanyada işsiz kalmak bir bakıma bir daha 
iş bulamamaktır, işsizlik Türkiye’ye dönmektir.

Devamı Haftaya

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ
DAVETİYELERİ

Nişan,* Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız

ZAYİ
Gemlik Nufü» Memurluğundan aldığım Bozüyük 

Nufüsuna kayıtlı nufüs cüzdanımı kaybettim. Hüküm- 
•üzdür.

Cenan Bölük
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Atatürk, Türk Ulusunun uzun yıllar görüleme 
mi; dinamizmini eyleme dönüştürmüş; ulusun özün 
deki gizil gücü, gün ışığına çıkarmıştır. Atatürk'ün 
özünde varolan sanatsal olgu. Onun her sanatsal 
olay ila ilgilenmesini gerektirmiştir. (e Sanateıa kalan 
bir ulusun yaşam damarlarından biri kopmuş 
demektir. „ derken, sanatın, itici bir güç olduğunu, 
saaatsız kalan ulusların geri kalmışlıklarını da ortaya 
koyuyordu.

Sanatçılarla yakından ilgilenen Atatürk, küçük 
sanatlardan, her tür sanat dallarında çalışanları, 
yönlendirici, onurlandırıcı sözlerin yanında sanatçı 
ların yakın koruyuculuğunu da yapmıştır, Bir 
konuşmasında :

— Sanatın en basiti, en şereflisidir, Kunduracı, 
tersi, marangoz, saraç, demirci, nalbant toplumsal 
yaşamımızda, askeri yaşamımızda hürmet ve onur 
mevkiine uygun sanatkârlardır.

Atatürk yaşamı boyunca resimle, müzikle, 
tiyatroyla, dansla modern, müzikle yakından ilgilen 
miş; bu dallarda çalışanları, çalışma alanlarında 
izlemiş, iyi yapıtlar vermeleri yolunda istekleri 
olmuştur Biliyordu ki : nitelikli yapıtları izleyen 
toplum çabuk toparlanacak, çağdaş dünyada yer 
edecektir. Atatürk için sanatçı, toplumun kültürel 
yapısını pekiştiren, çekiciliğini yapan eli öpülesi 
kişidir, kişilerdir. 1923 yılında. Güzel sanatlar 
Akademisindeki bir resim sergisi dolayısiyle bir 
mesaj gönerir. Bu mesajı, büyük usta İbrahim 
Çallı yaptığı konuşma içinde açılışa gelenlere okur. 
Atatürk, mesajında; sanatkârlarımızın sürskli ve 
Verimli çalışmasının daima takdirkârı bulunduğumu 
selâm ve hürmetlerimle birlikte cemiyet üyesine 
duyurmanızı rica ederim. der. Atatürk için sanat 
dışlanamaz, yadsınamaz, « adam sendecilikle geçiş 
tirilemiyecek köklü bir işlevsel olgudur, öyle bir 
olgudur ki, toplumdan soyutlandığında, toplumdan 
soyutlandığında, toplumun kültürel olgusunun hiç 
salamı kalmaz. Atatürk konuşmalarından birinde 
şöyle der :

— Bir ulusu yaşatmak için bir takım emeller 
gereklidir. Ve bilirsiniz ki, bu emellerin en önem 
tilerinden biri sanattır. Bir ulus sanat vs sanatçıdan 
yoksunsa tam bir yaşama sahip olamaz Böyle bir 
ulus bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve has
talıklı bir kimse gibidir.,, derken yaptığı, çoğunca 

olduğu gibi sanatın, Türk toplumunda yerinin saptan 
masını, işlevini, toplumun uygar düzeye erişme 
yolunda çabasını sürdürmesini; ama sağlıklı sürdür 
meşini vurgulamıyor mu ? Sanatçılara yakın olan 
Atatürk, Çankaya Köşkü’nde, sanat şölenleri, 
söyleşiler de düzenlemiştir. Çağrılılar arasında 
müzisyenden, ressama varan sanatçılar da bulun* 
muştur.

Atatürk, bir gün ressam İbrahim ÇalU’yla 
tanışır; 1924 yılı Ocak —- Şubat ayları içinde. 
İbrahim Çallı yurt içinde, dışında yerini yapmıştır. 
Sanat gücü de yadsınamaz büyük ressamdır. Çallı, 
bu karşılaşmada Atatürk'e, resmini yapmak iste* 
diğini dile getirir.:

— Türk Ulusunun gönlündeki Mustafa Kemal'in 
portresini yapmama izin Verir misiniz Paşam ? der. 
Atatiirk’de :

— Mademki gönüllerde yatan Mustafa Kemal'i 
çizmek istiyorsun, benim modelliğime ihtiyaç, yok 
der.

Bu konuşmadan sonra Çallı, çalışmalarına 
başlar; koltuk da oturan Atatürk resmini bitirir. 
Resim, Resim Heykel Müzesi’ne konur. 1937 de 
müzenin açılışını Atatürk yapar; portresinin 
bitmişini de görür. Atatürk'le ressam arasında şu 
konuşma geçer.
Atatürk resmi görünce İbrahim Çallıya: Fena 
değil ama bunun gözlerinden biri sağa, biri sola 
bakıyor o neden? demiş. Çalh’da şu yanıtı vermiş: 
„— Paşam, siz hem sağı hem solu, hem do uzağı 
gören"insansımz imkânım olsaydı birde arkaya 
bakttrırdım: „ der.

Sonra da Atatürk şöyle diyecektir. „ —Arka
daşlar, bu yüksek sanatçının eserleri benim üzerimde 
etki yapar, fakat sözle etki yapmıyor.,,

Düşmanı savaş sanatıyla yurttan kovan, çağın 
büyük adamı Atatürk, ulusuna yakınlığiyle, o nun 
içindeki cevherin neler yapabileceğinden kuşkusa 
yoktu.

Atatürk'ün inanç, sevgi dolu yüreği, Türk 
Ulusu'nun her alanda yücelmesi için çarpmıştır. 
Yarattığı yapıtının kıvancıyle yaşamış, yapıtının 
verimliliğini görmüş; kendini Ulusuna adayan 
„ TEK ADAM „ dır.

Alıntılar ; Gültekin Elibal'ın Atatürk ve Resim 
Heykel adlı yapıtından

SPOR SPOR
Ihsan BÖLÜK

2. KÜME... 2. KÜME...

I. Çiçeklispor, Umurspor’u
tek golle devirdi 1-0

2. kümenin 6. haftasında yapılan tek karşılanmada I.- 
Çiçeklispor Umursper'u 1*0 yendi.

ilk yandaki üstünlük Umurspor da idi ve zaman zamaa 
yakaladıktan gol fırsatlarını değerlendirmediler. Bu fırsatlar m 
değerlendirilmemesımin tek nedeni sahanın çamurlu oimesıy 
dı.

İkinci yarıya İznik çiçeklispor daha iddialı olarak çıktı 
84 dakikada kaptan Mehmet’in golüyle 1-0 öne geçti ve 
karşılaşma bu sporla sona erdi.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarda Umurspor'dan Ma
san ve Mehmet, I Çiçeklispordan Recep Sanken gördüler 

UMURSPOR : Engin, Fatih, Osman, Ahmet, (Yusuf), 
Hazan Ahmee Nurettin, Ahmet, Haşan, Canip, Mehmet, 
(Nail),

I. ÇİÇEKLİSPOR : İbrahim, Salih, Rahmi, Mehmet, Hay 
rettln, (Ahmet), Mehmet Sefahattin, İsmail, İhsan, (Meh
met) düzeniyle çıktıkları karşılaşmayı Oğnz Asıkal Cahit ge 
yik ve Turhan Alkış hakem üçlüsü yönetti.

Borusan Güvenspor - İvazpaşa 

Karşılaşması Ertelendi

Geçtiğimiz Cumartesi günl Bursa Merinos sahasında 
yapılması gereken Borusan Güvenspor ivazpaşa karşılaşma 
sı hava koşullarının bozuk olması nedeniyle ertelendi.

Enerjide Tasarruf 
Gelecekte 

Güvence Demektir

oo©o©©e©o©e

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri 
Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 

Devam Etmektedir.

Kongre İlânı
Namık Kemal İlkokulu Okul ve öğrencilerini Koruma Derneğinin Yıllık Genel 

kuru toplantısı 6. 3. 1982 tarihinde saat 00.11 de Okul Salonunda yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediği taktirde toplantı 20.3.1982 tarihinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu

Gündem t
1 - Açılış
2 - Divan Başkanı Seçimi
3 • Saygı duruşu
4 - Yönetim Kurulu raporunun okunması
5 - Denetim Kurulu raporunun okunması
6 - Yönetim Kurulunun İbrası
7 - Yeni yönetim ve danstim Kurulunun seçimi
8 - Dilekler ve temenniler.

Ok um a-Yazma Seferberliğine Katıl, Karanlığı Aydınlat, 
Bilen' Bilmeyene Öğretsin, 

Okunıa-Yazma Bilmiyorsan Halk Eğitim Merkezine Başvur



gemUik

ÎIC Ö İR F İ£

Yönetim Yeri .Şirin P«mJi
TBL? : -ÜTOT * GBMLİK 

jf Dlıgl v» Batkı Körftz Batımtvl 

% Tpnrı ııiuriBi^e 
> B ~

Sayfa 4 2 Şubat 1982 Salı

<^^©338 Seyahat
Gemlik*lilerin hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı’dan 14.30 da

Gemlik - Topkapı 300 TL.
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır, 
NOT s Düğünlere. cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

Tel : 2654 - 2746
Garaj içi No. 4 Gemlik

DOSTLAR oto galerisi

BİLUMUM OTO ALIM İŞLERİ

Her türlü oto peşin alınır vadeli satılır.

Ödemede kolaylık

Gelin Görüşelim.

Tel : 2664 - 2746
Garaj içi No. 4 Gemlik

Azot Sanayii T.A.Ş. Gemlik Montaj ve 
- İşletme Müdürlüğünden

Müdürlüğümüz lokantasının bir yıllık 
ihtiyâcı bulunan 110.000 adet ekmek ka 
palı teklif usulu ile temin edilecektir, E 

Bu işe ait şartname Müdürlüğümüz 
Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin 
edilebilir.’

Şartnamesine göre hazırlanacak 
kapalı teklif mektupları 22.2.1982 Pazar
tesi günü saat 15.00 e kadar Müdürlüğü 
rhüzde bulunacak şekilde gönderilmiş 
veya Haberleşme Şefliğine elden verimiş 
olacaktır.

Postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmaz.

Müdürlüğümüz 2490'sayılı kanuna 
tabi değildir. ‘

galeri FATİH
Esem - Mekap - Adidas Spor Ayakkabıları 

Eşofman ve Her Çeşit Spor Malzemeleri ile 
Hizmetinize girdiğini duyurmaktan kıvanç duyar.

KAYHAN MAH. 2 NOLU CAD. NO : 12
(ESKİ ALİ? BUTİK) GEMLİK

MÜJDE
©a

EKMEK FABRİKASI
Sayın Gemliklilerin Pek Yakında Hizmetine 

Giriyor.

BALIKPAZARI ATLAS SİNEMASI KARSISI GEMLİK

AKTÜRK ELEKTRONİK
Yetkili Servisi

MÜJDE
TÜM YENİLİKLERİ SİZ GEMLİKLİLERE SUNMAYI GÖREV
BİLEN AKTÜRK ELEKTRONİK SİMDİ. BİTEN VEYA 

BOZULAN TV RESİM TÜPLERİNİ EN SON ELEKTRONİK SELVONİŞ 

SİSTEMİ VE RESENERASYON TEKNİĞİ İLE TV RESİM TÜPÜ 

BİTİMİNE PAYDOS

NOT : TV Resim Tüpü şok bakım ücreti 3000 liradır vs 
1 yıl garantilidir. Ayrıca her türlü TV bakım ve 
tamiri modern cihazları ile hizmetinize açıktır.

Sayın Gemliklilere Telefonunuz kadar yakınız Tlf : 3744
Gazhane Cad, Akbank Aralığı. No. 18 GEMLİK

KONGRE ÇAĞRISI

Armutlu Gençlik ve Spor Kulübü 
Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı Sıkı 
Yönetim Makamlarının izninin gecikmesi üzerine ertelenmiş 
ve 28.2.1982 günü saat 20,00 de Gençlik Lokalinde yapılaca
ğını üyelerimize duyururuz.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:

1 - Açılış ve divan başkanı seçimi
2 - Saygı duruşu
3 - Faaliyet raporunun okünmssı
4 - İdare heyetinin ibrası
5 - Yeni idare heyeti seçimi
6 e Dilekler ve kapanış

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

ZAYİ
Diyarbakır Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 

9451 sicil nolu ehliyetimi kaybettim Hükümsüzdür.

Mustafa Alkan

ZAYİ
Gemlik Nüfus mam, almış olduğum Nüfus Cüzde 

nımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi Hükümsüz 
dlr.

MehmetAli Okur

Balıkpazan 
HAMAMI 

•

Cuma Cumartesi ve 
Pazar günleri, -yel?* 

nız erkeklere hiz

met getirmekten 
kıvanç duyar.

Balıkpazan

Atlas Sineması ilerisi 
GEMLİK

KAYIP

İstanbul Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım 
34 SK 965 nolu plakamı 
kaybettim Hükümsüzdür.:

Haşan Göçan |

GEMLİK 
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZJ 
OKUTUNUZ

ABONE 
OLUNUZ



gomLik DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave- 

tiyı Çeşitlerimizi Gördünüz mü?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Smob Davevyeauz Kmr

Goıdıi KÖRFEZ iaoorri 
▲HŞmaPma> TKJ797 GEMLİK

1981 Yılında Rekor Dava Sonuçlandı

Mahkemelerde
2061 teffl Çıktı

Kasaplar Kötü Puan Aldı

Kontrolde
Sucuklar
Bozuk Çıktı

1981 yılı İçinde Gem
lik Asliye Hukuk, Sulh 
Hukuk, İcra Tetkik, Tapu 
ve Kedostro, Asliye Caza 
ve Sulh Ceza Mahkeme
lerinde toplam olarak 2061 
davanın karara bağlandığı 
öğrenildi.

Gazetemiz muhabirinin 
mahkemelerde yaptığı araş- 

I tirmaya göre dava sonuç
landırmada Sulh Hukuk 

I Asliye Hukuk ve İcra Tet- 

- kik Mahkemelerine bakan 
i Yargıç Necati Koca, top

lam 1040 davayı sonuca 
bağladı. Asliye Ceza ve 
Sulh Ceza Mahkemelerine 
bakan Yargıç İsmet Ak- 
dağ, toplam 691 davayı 
karara bağladı. Tapu ve 
Kadoatro davalarına bakan 

I Yargıç Ali Fırat ise 357 

davayı sonuçlandırdı.

Asliye Hukuk mahke
mesinde :

1980 den 861 dava 
devredildi, 443 yeni dava 
açıldı. 657 karar çıktı.

Sulh Hukuk Mahke
mesinde t

1980 den 165 dava 
devredildi 430 yeni dava 
açıldı 452 dava karara

BALIKÇILAR DERNEĞİ KONGRESİ YAPILDI
Gemlik Balıkçılar Der 

noğlnin yıllık olağan Ge
nel Kurul toplantısı Pazar 
günü Balıkçılar Derneği 
Lokalinde yapıldı. Başkan
lığa yeniden Hüseyin Dinç 
»•çildi

170 asil üyenin oy 
kollandığı seçimler tonun
da Yönetim Kuruluna Meh
met Kabakçı, Erhan Tekin, 

. Cengiz Pınarbaşı, Voli 
Marmara, Mehmet Aydın, 

Erpan getirildi-

ılar Derneği Baş 
yeniden seçilen 
nç Genel Kurul

bağlandı.
İcra Tetkik MahKeme- 

lerinde :
1980 den 12 dosya 

devredildi; 37 yeni dava 
açıldı. 31 dava karara bağ
landı.

Çlkan dava oranlama
larına göre 50 boşanma 
66 yaş düzeltilmesi, 60 
kamulaştırma, 44 tescil, 69

İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMEN 
BAŞINA 24.7 ÖĞRENCİ 
DÜŞÜYOR 

* ilçede okulsuz köy yok.
* Toplem öğretmen sayısı I96 kişi
* Köy ve kasabada 4853 öğrenci öğrenim görüyor.

Gemlik İlçe merkezi 
kasaba ve köylerinda top
lam 196 öğretmenin, 4853 
öğrenciye eğitim ve öğ>e 
tim hizmeti verdiği öğre
nildi.

Gazetemizce yapılan 
bir araştırmada 1981-82 
öğretim yılında İlçe merke
zinde ve kasabalarda 3620, 
köylerde İse 1233 öğren
cinin öğrenim gördüğü

da yaptığı konuşmada kör
fezdeki balıkçıların sığına 
bileceği bir barınak yapıl
madıkça Gemlikli balıkçı
ların rahat yüzü göremeye
ceğini yetkililerin balıkçı 
Itrin dertleri ile daha yakın 
dan ilgilenmeleri için yapı
lan grlşlmlori tekrar başla
tacağını söyledi ve konuş
masında özetle şöyle dedi.

"- 1981 yılında 15 
adat balıkçı teknesini ba
lıkçıların sığınabileceği bir 
yor olmadığı İçin dalgalar 
parçaladı. Bir çok arkada
şımız bu nedenle mağdur 
oldu. Türkiye'nin balıkçılık

tapu tescil, 98 alacak, 37 
meni müdahale, 74 iş da
vası kalan sayılarda ise 
değişik davalara bakılmıştır, 
ı Tapu Kadostro Mah
kemesinde :

1980 den 506 dava 
devroldu. 1981 de 300 
yeni dava açıldı. Bunların 
357 si karara bağlandı.

Asliye Ceza Mahke

saptandı. Öte yandan köy
lerde 61, şehir ve kasaba
larda ise 135 ilkokul öğret
menin görev yaptığı öğre
nildi. Okulsuz köyün olma- 
madığı ilçemizde, toplam 
33 ilkokul bulunmakta. 
Gemlik merkezde 7 Umur- 
bey, Armutlu ve Küçük 
Kumla Kasabaları ve öbür 
köylerde birer ilkokul bu
lunmaktadır.

ta en ileri bölgelerinde biri 
olan Gemlik geçen yıl An
kara, Samsun, Konyo, İs
tanbul, Bursa, İzmit, Sa
karya, Eskişehir, Zongul
dak ve daha birçok İllere 
gecscede ortalama 150 
ton su ürünü sevkiyatı ya
pan bölgeye yetkililer tara
fından daha geniş imkanlar 
tanınmalıdır. Üç tarafı de
nizlerle çevrili Türkiye’de 
bu gün kişi beşine S kilo 
balık düşüyor. Geçen yıl 
Rusya’da 10 milyon Peru 
6 Amerika 4 Şill 3 Hindis
tan 3 Güney Kore’de 2 
milyon tondur Bu rakamlar

melerinde :
1980 den 79 dava 

devroldu. 200 yeni dava 
açıldı. 70 dava da 982 yı
lına kaldı.

Sulh Ceza Mahkeme
lerinde :

1980 den 134 dava 
devroldu. 440 yeni dava 
açıldı. 491 dava ise karara 
bağlandı.

Ayrıca 1976 • 1980 
yuları arasında 437 erkek 
273 kız öğrencinin ilkokulu 
bitirerek diploma aldığı 
öğrenildi

İlçemizdeki ilkokul 
öğretmen sayısı ile ilkokul 
öğrencileri sayısını orantı- 
ladığımızda öğretmen ba
şına 24,7 öğrencinin düş
tüğü görülmektedir.

la kendimizi mukayese et
tiğimizde Türkiye’deki ba
lıkçılığın ne kadar geri ol 
duğunu rahatlıkla söylemek 
mümkündür. Bu ilerlemeyi 
de sağlamak için balıklann 
yumurtlama mevsiminde 
avlanma yasağı koyerak 
av yapılmasını ve fabrika 
artıklarının az da ölse de
nize akıtılması ve değişik 
şekilde balık avlanılması 
yoklamak gerekir.”

Balıkçılar Demeği Baş 
kanı Hüseyin Dinç aynca 
kum motorlarının rasgele 
hor yerden kum almslsnnm 
önlenmesi gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

İlçemiz kasaplarınca 
İmâl adilen sucukların ya 
pılan kontrolünde tümü 
bozuk çıktı.

Gemlik Sağlık Araştır 
ma Enstitüsü yetkililerin
den aldığımız bilgilere gö 
re, ilçe içinde yapılan de
netimlerde Gemlik Merke 
zlndeki tüm kasaplar ile 
Umurbeyve KüçüK Kumla 
kasabalarındaki toplam 20 
işyerinde denetleme yapıl
dı. Denetlemede 12 kasap 
tan alınan sucuk örnekleri 
Gemlik Askeri Veteriner 
Araştırma Entltûsfi ve 
Eğitim Merkezi labratuvar 
larına gönderildi. Yapılan 
incelemede tüm sucukla 
rın gıda nizamlarına aykırı 
imâl edildiği görüldü.

Gemlik Sağlık Araştır 
ma Enstitüsü Grup Başkan

’ 27 Şubatta Traktör Kursu Açılıyor 

* Köy sohbet toplantıları başlatıldı.

Çiftçilere 20 bi« adet fidan
dağıtıldı

Gemlik Ziraai Mühendis* 
liğince çiftçilere 20 bin adei 
çeşitli fidanların dağıtıldığı 

açıklandı.
İlçe Ziraat Mühendisi Se 

zer Okçu gazetemize yaptığı 
açıklamada, dağıtılan fidanların 
7500 tanesinin zeytin, 5000 

tanesinin dut. 3000 tanesinin 
şeftali, 200 vişne. 500 a’mut, 
200 kiraz 3100 adette değişik 
tneyva fidanı olduğunu söyledi. 
Okçu Ziraat Mûhenchliğince 
yapılan çalışmaları şöyle an 

laftı :
« — Mûhendisliğicıizce çiftçilere 
fidanları tanesi 80 er liradan 
dağıtılmıştır. Aynı fidanlar dışa 
nda 100-110 liradan sabim»! 
tadır. Yasla fidan dağıtımı ile 
Gemlikli çiftçiler 2 tnilyun lira 

kâr elde etmişlerdir-
İkinci çalışmamız ise 

çiftçi kardeşlerimize traktör 
bakımı ve koli a uması ve Ehliyet 
kursudur- Bu urs 27 Şubat 
tarihinde Umurbeyde açılacak 

yardımcısı Us.Dr. Burhan 
ileriye konuyla İlgili olarak 
şunları söyledi t

* — Geçen hafta İçin 
de ilçede yaptığımız dona 
timlerde 12 kasaptan al 
dığımtz birer sucuk öms 
0ini incelettik. Gelen sonuç 
tarda tümünün gıda nizam 
namesine aykırı bir şekilde 
imâl edildiğ' belirtilmekte 
dir, Örneklerin 3 ünde % 
40 m özerinde rutubet, 7 
sinde sakatat, İç organ, 
kıkırdak gibi maddeler, 2 
sinde İse yabancı boya 
maddeleri bulunmuştur 
İmâl edilen sucuklar sattı 
rılmamış olup, durum bole 
diye yetkililerine bildirilmiş 
tir. Ayrıca kasaplara da 
alınan labratuvar sonuçlan 
bildirilecektir.» 

br 15 gün sürecek kurs için 
kayıtlara başlanmış durumda 
d t. Traktör kursu Ziraat 
Odasıyla birlikte organize 
edilecektir. Bir başka çalış 
mamızda ze»- * ü’et'c 
le budama ve gübreleme 
konularınca sohbet top ten 
titan düzenlemektir Bu 
repant.iar ►e'ta içinde 
Çarşamba Umurbey, Per- 
şempe EngûrecBk, Cuma, 
Küçük Kumla da yapılacak
tır. Hava kcşultermm uy
gunluğunda ise öbür köyle 
re gidilerek köylülerimiz 
bilgi sahibi edilecektir. Bu 
çısurrı Bursa Teknik 
Ziraat Müdürlüğü eleman 
ten da katılacaktır. ■

Almanya İzlenimleri 
(S)

2 ncl Sayfada
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I ALMtHY'nzÎEJlMLERlJ)

UYUMSUZLUK
Almanya'da gözlemlediğini en önemli sorunların 

biri de Türk işçilerinin Alman toplumun» uyumsuz 
luğudur.

Türkiye'den yurt dışına gönderilen emek gücü 
nün niteliği Alman veya öbür uluslar için 
önemli olmayabilir. Ancak Türkiyeniu yurtdışına 
gönderdiği işçiler konusunda sağlıklı bir politikası 
olmadığı da bilinen bir gerçek. Hiç bir ön inceleme 
yapmadan kentlerden ve köylerden yüzbinlcrce kişi, 
herşevivle değişik olan bir topluma gönderilirken 
bunun doğuracağı sonuçlar hiç düşünülmemişti

İleri teknoloji toplumun insanı, ileri ekonominin 
vaşam biçimine kendini uydurmuş. İşinden çıkan 
Alman, soluğu birahanelerde, gençler; diskotek ve 
kumar masalarında, sekx sınama ve mağazalarında 
alırken Türklerde aynı yaşantıya ayak uydurmağa 
çahşıvor Büyük bir çoğunluğu eşi ve çocuklarından 
avn olan Kürkler, kadın erkek ilişkilerinin ileri 
düzevde olduğu bu toplumda cinsel bir bunalıma 
da sürükleniyor.

Bir caddede giderken veya büyük bir mağazaya 
girdiğinizde Almanlardan Türkleri hemen ayırabilir 
siniz. Giyimle uyumsuzluk, bir komediyi andırır. 
Kırsal kesimde gelmiş bir işçi ailesinin tipik ana- 
dolu giyimi hiç bir değişikliğe uğramadan Almanya 
sokaklarında ve mağazalarında yerini almıştır.

KADRİ GÜLER

Dortmuııd’da karşılaştığım bir tabloyu anmadan 
geçemeyeceğim. Her ırk ve renk insanla karşılaş
tığımı bu ülkede Türkleri ayırmanız mümkün, 
İşçi bir Türk, hanımı üç — dört çocuğu ile yürür
lerken yanlarına yaklaştığınızda kadındaki giyim 
uyumsuzluğu bütün renkleriyle gözlerinizin önünde 
seriliyor. Alta mavi bir pantolon, üstünde kırmızı 
bir elbise, elbisenin üstünde tam tersi bir renk 
hırka veya kazak, onların üstünde yine ters bir renk 
manto, başta alacalı bulacalı bir eşarp.

Bunları Türk işçilerini küçümsediği md,en yaz
mıyorum. Ançak, bugün Türklerin dış ülkelerde 
istenmemelerinde, o topluma uyum sağlayamamaları 
nın büyük payı var. Başta da söyledim. Yurt dışı 
na gönderdiğimiz işçilerde hiç olmazsa belirli bir 
eğitim, kültür aracımız gerekliydi. Bu yapılmadı, 
İlkokulu bile dışarıdan okuma yazma bilmeden , 
hatırla bitirip Almanya’ya işçi gidenleri öğretmen 
liğimde çok iyi anımsarım. Fabrikalarda er zor ko 
şutlarda çalışanlar, iş sahası dışında hiç bir yönden 
Almanya’ya uyum sağlayamıyor. Bu yüzden buna
lmışız Türk işçisine rastlamanız olanaksızdır. Şimdi 
ise iş işten geçti. Baştan düşünülmeden yapılan 
yanlışların acı meyvalarını alıyoruz. Yakında Al
manya göçü başladığında şapkamızı önümüze koyup 
geçmişin yanlışlarını iyi değerlendirmemiz gerekir

Devamı Haftaya

KONGRE İLÂNI
Gemlik İmam — Hatip Lisesi ve İlahiyat öğrenci

lerine Yardım Derneğinin normal genel kurul toplan
tısı 27.2.1982 Cumartesi günü saat: 20.30 da İstiklâl 
Caddesi No ; 15 deki Din Görevlileri Lokalinde yapı 
lacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1 Açılış
2 - Kongre divanı seçimi
3 - Faaliyet ve hesap raporları ile murakabe heyeti 
raporunun okunması
4 - Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının müza
keresi İle ibrası
5 - Tüzüğümüzün (19. Md. h fıkrası ) gereğince vakıf 
tesisi kurulmasının müzakeresi
6 -' Dilek ve temenniler
7 - Yeni Yönetim Kurulu ile murakabe heyetinin 
seçilmesi ve kapanış.

SATILIK DAİRE

Karacaali Köyü' İğdedibi Mevkiinde 
B/Blok 2 Nolu Daire Satılıktır.

Müracaat Tlf : 1715 SEM _İ'K

II
KONGRE İLÂNI

Gemlik: Avcılar Demeği olağan yıllık genel kongresi 21. 2. 1982 Cumartesi 
gönü saat 21 de demek Lokalimizde yapılacaktır.

Üyelere duyurulur.

GÜNDEM
I- Açılış yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan teşekkülü
4- Denetim ve yönetim kurulu Raporlarının okun
ması
5- Raporlar üzerinde müzakere
6- Denetleme ve yönetim kurulu raporlarının ak
lanması
T- Yeni denetleme ve yönetim kurulu seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

KONGRE İLÂNI
S.S. GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ YAPI KOOP. BŞK.

Kooperatifimizin Yıllık genel kurul kongeresi 7 Mart 1982 pazar günü saat 1400 de
Gemlik Osmaniye Mah. Pazar Cad. Yeni Düğün Salonu No* 6 da yapılacaktır-

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM

1 * Açılış ve yoklama
2 " Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu
3 " Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
4 • Yönetim kurulu 1981 çalışma dönemi ibrası
5 ~ 1982 yılı bütçesinin görüşülmesi ve onayı
6 - (eni yönetim ve denetim kurulu esil ve yedek üyelerin seçimi
7 • Dilekler ve kabamı

S.S. GEMLİK TÜKETİM KOOP. BŞK.LIĞINDAN
Kooperatifimizin 3 yıllık olağan genel Kurul toplantısı 7 Mart 1982 pazar günü saat 

14 30 da İstiklâl Caddesindeki Gemlik Din görevlileri lokalinde aşağıdaki gündeme göre 
yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımıza duyurulnr' Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1 " Açılış ve divan seçimi
2 - Yönetim e denetleme kurulları çalışma raporlarının okunması
3 - Bilanço, gelir ' gider hesap cetvellerinin okunması görüşülmesi vo ibrası
4 * Yönelin»" ve denetleme kururlarının İbarsı
5 - Faaliyet devresi kârın damıtılması hakkında kararalınmaıı
6 'Kooperatifimizin idari işlerini yürütecek bir Müdür tayin edilmesi İçin 
panelim Kuruluna yetki verilmesi
7 * Yeni yönetim ve denetleme kururlarının teçimi
« »ek ve temenniler 9- Kapanış ____ 

Gayrimenkulün Açıkartırma İlam 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 981/74
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı
Gemlik Tapu Sicilinin 20. 9. 979 tarih ve kütük : 15, pafta : 13, sahife : 1414 ve 

parsel : 1415 de kayıtlı Gemlik Büyük Kumla köyü yalıyolu üstü mevkiinde kâin 4736 met 
rekare mikterlı zeytinliğin 1/4 hissesi satışa çıkarılmıştır. (1/4 hisseye bilirkişi marifetiyle 
125.000 lira kıymet takdir edilmiştir. ,

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 19 / 3 / 1982 Cuma günü saat 11.00 dan 11.20 e kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 29 /3/1982 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı da saat lerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raf[arını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dcl- 
lâliyc resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onheş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatmı kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 981/74 sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

1c. îf. K. 126 )

(İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Genel Kurula Çağrı
Gemlik Azot Site Kulübü Derneğinin ilk Genel Knrvlu toplantısı çoğunluk sağlan» 

madiğinden 20 Şubat 1982 günü saat 16.00 da Azot Gazinosunda yeniden yapılacaktır.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1 - Açılış ve Saygı Duruşu 2 • Divan Seçimi
3 -Faaliyet raporlarının okunması
4 - Yönetim Kurulunun aklanması
S - Yönetim Kurulu ve denetleme kururllarının seçimi
6 • Dilek ve Temenniler 7 • Kepenış
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G«ç«n hafta yazımın başlığı KÖRFEZ* di 
Körfezin. Gemlik körfez’inin ölümün», seyirci kalın 
maması için girişim çağrılarında bulunmuştum. Bu 
yazımda Körfea den içeri girerek, Geınlik’in bakıl* 
maılığını. pisliğini, görebildiğim sorunlarını dile 
getireceğim

Baştan söyliyeyim. Amacım; hepimizin yakın
dığımız ilçe sorunlarını dile getirirken okuntun 
geçilsin için yatmıyorum. Sîzleri, Gemlik kamuoyu 
nu az da olsa düşündürmek, ilçe sorunlarına ortak 
etmek, yapılması gereken neyse onun yapılmasını; 
kimlerin dikkatleri çekilecekse, sizlerce bunun zama 
tunda, yerinde zamanında yapılmasını da koyuyo
rum ortaya. Hep yakınırız. Belediyenin Gemlik'e 
bat atadığından' Belediye başkanınm fildişi kulesin
den çıkmadığını dile getiririz. Yani; işin dedikodu* 
sunu yaparız. Konuşulanlar, kahvelerde - evlerde 
kalmamalı. Sözü eyleıae geçilemezsek, yakınmaya, 
sızlanmaya hiç hakkımız olmamalı, Dizleri, yakından 
ilgilendiren sorunları, ilgili makama iletebildiğimiz 
gün, belki bazı gerçekleri de öğrenmiş olacağız. Olur 
ya, ilçe sorunlarını aza indirme gücü yoktur beledi 
yenin, a Ama olur mu? Mahalleler pislik içinde 
yaşarken, her biri milyonlara varan arabalar alınıyor 
ya 1» Evet, Gemlik — Bursa hattı için, alınan 
arabaların nasıl, ne tür yardımlarla alındığını bile
miyoruz. Şöyle söylenebilir. « içerde pislik denizinde 
yüzülürken arabanın ne gereği vardı ? s Gereği 
vardı. Belediyelerin bir görevide toplu taşımacılıktır. 
Bize ters gelen: toplu taşımacılığa çözüm bulunuyor 
da, halkın sağlığını yakandan ilgilendiren, Gemlik’in 
temizliğine, pia kokulardan sinekten arındırılmasına, 
■eden çözüm bulunamıyor ?

Her mahallenin sorunları ortak konular. Sellerle 
taşın taşı, toprağın kaldırılması, patlayan; taşan 
lağımlara çözüm, aranması. Çok görmüşlüğüm var; 
patlayan lağım sularında çocukların oynadığını. 
Günün birinde buralardan geçen mikroplarla çıkan, 
hastalıkların sorumluluğunu kim, kimler üstlenecek? 
Yoksa elimizde fenerle sorumlu mu aranacak ? Kış 
»y la rinde düzlükteki mahallelerin detleri daha da 

artıyor. Sokak aralarındaki yolların yükseltilmesi 
buralarda yaşayanlar için bir dert kaynağı. Yüksel* 
tilen yollar, evlerin eşik düzeyini aşarsa ne olur ? 
Evlerin alt katlarlar, sokaklar, mikropların kaynaş 
tığı pis sularla dolar. Yaza değin çekilmeyen sularda 
sivrisinek yuvası olacağından, sıtmanın baş' kaynağı 
olmaz mı bu birikinti sular ?

Böyle şehircilik olmaz Şehircilikte birşeylferi 
bilmek, birşeylerden anlamak gerekir. Şehir içinde 
yaşayan halkın, nabzını dinlemek' .yakınmalara 
belediye kapılarını açmak; dahası halkın içine gir
mek, Sorunları yerinde izlemek, alınan bilgiler ışığın 
da, dertleri aza indirme çabası içinde olabilmek en 
doğal yol değil midir ?

Mahalle halkının söyliyecekleri katı da olsa, 
batsa da; bu yakınlaşmanın içeriğini, onların katıl 
malarını da sağlayıcı konuşmalarla doldurmak. Böy 
lece, düşüncelerin yoklanması, halkla ilişkiler için 
bir yöntem değil midir ? Böyle olunca, ne acı sözler 
söylenir; ne de bunun dedikodusu'yapılır. Görebil
diğimize» bü yöntem pek uygülanmıyar. Har mahalle 
kendi yazgısına mı bırakılmış oluyor ? Sokaklar 
pislikten geçilmez derken, kış günlerinde Gemlik’te, 
kış günlerinde, ayakkabılarını ellerine alarak, panto 
lon paçası sıvayarak, evlerinden çıkanlar da var. 
Sokak araları olumsuz yönde yükseltilirken, bazıları 
da çukurlarla dolu. Buralardan gece geçebilmek epey 
hünerbazlık ister.' Bir örnek ; Osmaniye Mahallesi'nin 
ana yolu.

Çöplerin taşınmazlığı ayrı bir sorun, İkide bir 
patlayan lağımların çözüme ulaştırılamaması ayrı 
bir dert. Şunu vurgulayayım : Çevremizdeki ilçeler 
den hepsi sorunlarını çözmüş durumdayken, İlçemiz 
yöneticilerinin ayak diremesi, görmezliği, temizliği 
seçememeleri neden ? Gemlik'te şehirleşmenin izlerini 
aramak mı ? Bunu göremiyoruz. İlgililer ne derler 
ki ? Bunu -sorarken, siz Gemlikte oturanlar, Gemlik 
görüşlerinizi de iletiniz. Gemlik’in sorunlarına bir 
likte ışık tutalım, birlikte ortak olalım. Sîzlerin 
sesi bu sütunda ortak görüşleriniz olsun. Paya 
katılalım !

Gemlik İcra Memurluğundan 
Menkulün Açık Artırma İlanı

Dosya No. 981/4-73
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve 

kıymetleri yazılı inallar satışa çıkarılmıştır.
Birinci artırma 11 / 2 / 1982 günü saat 11.30-11.45 

de Gemlik İskele Meydanında yapılacak ve o günü kıy
metlerinin % 75 ine istekli bulunmadığı takdirde 12. 2 
1982 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en 
çok fiat verene satılacağı ve satış şartnameni* icra dos
yasından görülebileceği, masrafı verildiği takdir deşartna- 
menin bir örneğinin istiyene gönderilebileceği, fazla bilgi 
almak isteyenlerin yukarıda yazıh dosya numarasıyla ic
ra mumurluğuna başvurmaları rica olunur.

İN ot : İhaleye iştirak edeceklerden muhammen kıy
metin % 10 nu nisbetinde teminat alınacaktır.

Muhammen kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve önemli nit.
Lira Kış.
150,000 00 1 Çerse tipi kırmızı koyu san 

renk 4 yaşlarında 8 aylık 
gebe inek

150.000 90 1 Siyah beyaz renkte iki yaş 
lannda Hollanda tipi boğa

100 000 00 1 Siyah renkte iki yaşlarında
Hollanda tipi düğe

KONGRE İLÂNI

Gemlik Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 
normal Genel Kurul toplantısı 27. 2, 1982 Cumartesi 
günü saat 21.30 da İstiklal Cadesi No 15 deki Din Gö
revlileri Lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış
2. Kongre divanı seçimi
3. Faaliyet ve hesap raporları ile Murakabe heyeti 

raporunun okunması
4. Yönetim ve murakabe heyeti raporlarının müza

keresi ile ibrası
5. Dilek ve temenniler

6- Yeni Yönetim Kurulu ile Murakabe heyetinin seçilmesi
7. Kapanış

Gemlik Tüccar Kulübü Tüzük Değişiklikleri
|Kİ ŞEKLİ ;• '

radde 4— Kulübe üye olmak kayıt ve 
■darı :

a) Ticaret Odasına kayıtlı olmak.
b) Yüz kızartıcı suçlardan mahkum 

[mamak ve medeni haklara sahip olmak
c) İdare Heyetinin kararı ile kabul 

Bilerek daire amirleri kulübe üye olabilir- 
9. Memurlar amirlerinin muvafakati İle 
»bul edilir. Ancak bunlar seçerler, seçile- 
pzfer.

ladde 6— Üye aidatı :
Üyelerin yıllık aidatı 1200 lirayı ga- 

ptiez, maksada uygun bağışlar İdare ku
ttu tesbit eder.

ttlde 7— Giriş aidatı İle aylık aidatı yö- 
ıtim kurulu fttbit eder.

YENİ ŞEKLİ :-

Madde 4— Üyelik Şartları :
\ a) Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt

lı müseccel tacir olmak
b) Hükmi şahsiyeti haiz ve müsec

cel tacir durumunda olan müesseseler! tem
sile yetkili bulunmak.

c) Resmi Daire ve kamu kurumla-: 
rında Daire amiri durumunda olmak.

d) Avukat, Doktor, Mühendis, Mi
mar ve muadili meslek mensubu olmak.

; e) a ve d fıkralarında belirtilen ze
vatın emeklileri.

f) Medeni hakları kullanmaya ehil 
vo sahip olmak, asayişi ifsat edici bir suç
la malul bulunmamak.
Madde 6— Üye aidatları :

a) Üyelerin yıllık aidatı dernekler ka
nununun tesbit ettiği tavan limiti aşamaz. 
Yıllık aldat takvim yılının başlaması ile 
birlikte derhal tahsil edilir.

b) Misafir aidatı; Misafir olarak ku
lübe devam edecek zevatın kendi bölge
sinde tüccar veya sanayici veya daire amiri 
sıfatını belgelemesi kaydıyla misafir üyeliği 
kabul edilir. Kulüp üyelerimizin ödediği 
aidatın yansı kadar aidat öder.
Madde 7-— Giriş aidatı :
Üyelik sıfatını haiz üye adaylarının tuzum* 
lu belgeleri ve giriş beyannamesini İbrazı 
sırasında ödeyecekleri naktl bir yükümlü
lüktür. Yönetim Kutulu adayın üyeliğini 
onaylamadığı takdirde paşin tahsil edilen 
Giriş aladatı kendisine rededıllr. Giriş aida
tının miktarı 3000 TL. dlr,

Madde 21— Kulübün Temsilcisi :
İdare kurulu başkanı kulübü temsil 

eder.

Madde 21 — Temsil :
Kulüp Yön. Kur. Bşk. veya Başkan 

vekilinin imzası yanında müdürün veya 
Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak Kurul 
üyelerinin imzası ile temsil ve ilzam olu
nur. Kulübün hukuki temsilcisi Yön. Ku
rulu Başkamdir.
Ek Madde 1 — Müdür

Kulüp Yön. Kurulu tarafından tayin 
edilen bir müdür. Yönetim Kurulu adına 
günlük işlerin yürütülmesi ile görevlendi
rilebilir. Müdür yaptığı icraattan Yön. Ku
ruluna karşı sorumludur.
Ek Madde 2— İç Tüzük

Ku'übün üyeleri ile ilgili münasebet
lerini sürdürmede. Personelin Tayin ve azil
lerinde ve yönetmelikle ilgili konularda ya
pılması gereken husustan bir iç tüzük ile 
tesbit eder. İç tüzük hükümleri Ana nizam
name île çel işemez.

YÖNETİM KURULU

KONGRE İLANI
AZOT FABRİKALARI CAMİİ ONARIM VE 

GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ BŞK.LIĞINDAN
Derneğimizin ilk Genel Kurulu 19 Şubat 1982 cuma giinü Cami altındaki 

Dernek Salonunda toplanarak aşağıdaki gündemi görüşecektir
Üyelerimize duyurulur
GÜNDEM
I- Açılış 2- Divan seçimi 3- Raporların okunması ve görüşülmesi 4* Yö- 

netim kurulunun ibrası 5- Dernek kurullarının seçimi 6- Dilek ve temenniler 
7- Kapanış
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AKARYAKIT SATIHLARINA EK OLARAK TOPTAN KÖMÜR 

İ SATIHLARINA BAHLAMIHTIR

Tüm halkımıza ve Sanayicilerimize duyururuz.
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S.S. Gemlik Azot Mensupları
Tüketim Koop. Bşk'lığından

Kooperatifimizin 4. olağan genel kurul toplantısı 
4 mart 1982 Perşembe günü saat 13.oo ile 14.oo ara 
sı memur yemekhanesinde yapılacaktır.' Çoğunluk sağ
lanamadığı taktirde 18 mart 1982 perşembe günü anılan 
yerde ve saatte yapılacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.
Yönetim Kurulu

Gündem :
1 - Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2 - Başkanlık divanı seçimi
3 - Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunma 
sı
4 - Blanço, gelir gider hesap cetvellerinin okunması 
5 » Yönetim ve denetim kurulunun aklanması 
6 - Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi 
7 • Dilek ve temenniler 8 - kapanış.

DOSTLAR oto galerisi
BlLUMUM OTO ALİM İHLERİ

Her türlü oto peşin alınır vadeli satılır, 

ödemede kolaylık 

Gelin Görüşelim.

Tel ; 2654 • 2746
Garaj içi No 4 Gemlik

Seyahat
Gemlik'lilerin hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı’dan 14.30 da

Gemlik - Topkapı 300 TL
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır, 
NOT : Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

Tel : 2654 - 2746
Garaj içi No. 4 Gemlik

ZAYİ
Gemlik Nüfus Memurluğundan aldığım Nüfus Cüzda 

mm kaybolmuştur. Hükümsüzdür
Mehmet Kökçe

YILDIRIM GİYİM- SANAYİİ
Mevsim Sonu Resmi İndirimli Satışlarına 

Başladığını Müjdeler.

UCUZLUKTAN YARARLANINIZ

Gazhane Cad. (Eski Karakol Karşısı)
GEMLİK

Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.

1. AVANTAJINIZ
Vadesiz Tasarruflarınıza % 20 net faizi her ı 
paraya çevrilebilen Bankamız tahvilleriyle sİ 
(ayabilirsiniz ;
— 1O.OOO.- TL. günlük 5,48 TL.
— 1OO.OOO.- TL. » 54,80 TL.
— 1.000.000.-TL. » 547,80 TL.
Net faizi ana parayla birlikte her an alabilin 
siniz. Böylece Vadesiz de duran paranız sil 
% 20 gelir getirmiş olur.

II. AVANTAJINIZ
1 Şubat 1982 tarihinden itibaren satışa sum 
lan brüt % 51,45 Net %34 faizli bir yıl vade 
üç ayda bir faiz ödemeli Bankamız Tahville 
ikinci avantajınızdır-

III. AVANTAJINIZ
Söz konusu tahvillerimiz her türlü vergi ve • 
sim bakımından Devlet İç Borçlanma Tahvili 
rinin sahip olduğu bütün muafiyetlerden is 
fade eder.
Ayrıca her türlü artırma vs eksiltmelerde gej 
ci ve kesin teminat olarak kabul edilir.

Sîzleri bankamıza bekliyoruz.

TÜRKİYE EMLÂK KREOİ BANKASI A.O.
GEMLİK ŞUBESİ

NOT : Tahvillerimiz hamilinedir.
İstenildiğinde cüzdan verilerek ücretsiz muhafaza edilir n 
(Vadesizler) cari heeep gibi çalıştırılır.
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HAFTALIK SİYASI GAZETE

Operatör Doktor 
YAŞAR SERGER 

Kadın Hastalıkları Mûtehassızı

Muayenehane : Semrciler Yokuşu 22/2 
tlf : ev. 3930 iş. 2974 Gemlik

YIL ; O iv AYI l 444 1O $UHaT 1982 500 KURUŞ

İLK ve ORTA
DERECELİ
OKULLARDA İKİNCİ
DÖNEM BAŞLADI

Bozuk Sucukların Cezası 1500 Lira

Kasaplar imal Yeri 
Kurulasıya Kadar 
S^cuk Salmayacak

Törk iyedeki tüm ilk 
ve orta dereceli okullarda 
ikinci dönem eğitim ve 
öğretim çalışmalarına dûn 
başlandı.

İkinci karne donemin
de ilk öğretimde 215 
öğretmenin görev aldığını 
bunun 18 tanesinin depo 
öğretmen olduğu ilgililerce 
belirtildi. İlgililer bu dö-

Minik öğrenciler 15 günlük dinlenmeden sonra 
okullarına ve öğretmenlerine kavuştular.

Kar Nedeniyle 
Kapkaç Ağzı 
Kapanınca 
İlçede İki Göndür 
Sular Azaldı

Sön yağan kardan sonra 
Haydariye Köyünden ilçemize 
çelen içme suyu kapkaç ağız 
em tıkanması nedeniyle su 
ereni azaldı.

Belediye İlgililerden al 
tığımız bilgilere göre, Haydar! 
ye Koyundan kaynak ve kap 
kaçın bulunduğu mevkiye kar 
nedeniyle ulaşmamaktadır. 
İlgililerden suyun azalması 
nedeniyle ilçedeki öç artezye 
ninde dereye sokulduğunu a 
{ıkladılar. 

nemde tüm ilkokul ve or 
ta dereceli okulların açıl 
dığını ve öğrencilerin nor 
mal olarak derslere girdi 
ğini belirttiler. Bu arada 
ilçemiz merkez, kasaba 
ve köy ilkokullarında 2483 
kız, 2666 erkek olmak 
üzere toplem 5)43 öğren 
cinin öğrenim gördüğü 
belirtildi.

"Militan Olmayan 
Eğitim" Konulu
Toplantı Yapılacak

Bugün ilçe Kaymakamı 
Fahrettin Ölmez, başkanlığında 
sanayicilerin ve okul yönetici 
lerinin katılacağı ’ 'Militan 01 
mayan Eğilim** konulu bir top 
lantı düzenleniyor.

Başbakanlıkça yayınlanan 
bir engelge ile yaygın ve ör 
gön eğilim kurumlan İle sanayi 
kuruluşlarında 'Militan Olma 
yan Eğilim” konulu toplantı 
için bugün saat 16.00 da 
Kaymakamlıkla toplanılması 
kararlaştırılmıştır.

Gemlik Sağlık Araş
tırma ve Eğitim Merkezin 
ce geçen hafta içinde ka 
saplarda yapılan denetim 
de 12 kasabın imal ettiği 
sucuğun bozuk çıkması 
üzerine, belediye sucuk 
satışlarını koşullu olarak 
durdurdu.

Belediye Başkanı Şa 
habettin Camay, konuyla 
ilgili olarak gazetemize 
yaptığı açıklamada sucuk 
sorununa kalıcı bir çözüm 
getireceklerini ve mezba 
hada sucuk imal atelyesi 
kurulacağını, belirtti.

Belediye Başkanı şöy 
le konuştu:

"-İlçe Veterineri ile

Belediye İşçileri 

Toplu

Sözleşmesi

Yüksek

Hakem

Kurulunda

Belediyede çalışan iş 
çiler adına düzenlenecek 
toplu sözleşme görüşme
leri İçin Yüksek Hakem 
Kurulunca belediyeden bil 
gl İstendi.

Belediye Başkanı Şa 
habettin Cantay, 1 Mart 
1981 tarihinde sona eren 
toplu sözleşmelerden son 
ra Yüksek Hakem Kurulu
na başvurularak toplu söz 
(eşmelerin yapılması İsten 
mlş, ancak bugüne kadar 
bir sonuç alınmadığını bil 
dirmiştl. Hafta İçinde MHK. 
dan gelen bir yazıda Gem 
İlk Belediyesinde çalışan 
İşçiler adına toplu sözleş 
meyi karara bağlamak İçin 
bilgi formlarının acele dol 
durulmasını İstediği belir
tildi. 

önümüzdeki günlerde Bur 
sa Et ve Balık Kurumu 
ile Veteriner Fakültesine 
giderek, sucuk imalâthane 
leri konusunda araştırma 
yapacağız ve bütçemiz o- 
ranında mezbaha üzerine

3 Milyon 900 Bin Liraya Alınan
YENİ İKİ ÇÖP KAMYONU
MART AYINDA HİZMETE GİRİYOR

Belediyece Devlet 
Malzeme Ofisinden satın 
alınan iki adet çöp kam
yonu ilçemize geldi

Gazetemizde sürekli 
üzerinde durduğumuz ilçe 
çöp sorununun çözümü 
için iki kamyon daha sa
tın almaya karar veren Be 
tediye Meclisi, Devlet Mal 
zeme ofisine başvurarak 
Bedford kamyonların hat

Değil mi ?

HAFTANIN FIKRASI

Xarne tatili nin yaklaştığı günlerden bi 
rindeydi Daire amiri yeni açılan ilkokulu 
denetlemeğe gitti, öğrencilerin durumlarını 
öğrenmek için orta sıralardan bir öğrenciye 
seslendi :

Xutm, pişmiş yumurtaya ne denir ? üğ 
rencide ses yok. Bu kes arka sıralardan bir 
başka öğrenciye

Oğlum; az pişmiş yumurtaya ne denir ? 
öğrenciden yine yanıt yok.. Amir Bey, du 
ramdan memnun olmamış, öğretmenin yüzüne 
baktığı anda bu kez arka sıralardan bir par 
mak kalkar î

Afedersiniz efendim; size birşey sorabilir 
miyim?

D t ki sor çocuğum.
öğleyse siz söyleyin efendim pişmemiş uu 

muriaya ne denir! Bu Xez susmak sırası se
mir Beye gelmiştir. Soru yanıtlanmadan ses 
sizce sınıftan çıkılır.

Va!

yeni bir İmalâthane kura
cağız. Veteriner kentrolün 
den geçerek yapılacak su 
cukları halkımız beğene
rek yiyebilecek. Bundan 
önce denetimlerde ortaya 
çıkan durumu Belediye 

larını sormuştu. Devlet 
Malzeme Ofisinden gelen 
yazıda 15 güne kadar ye 
ni hatların belirleneceği 
ancak bu süre gelmeden 
kamyon başına 1 milyon 
950 bin hra yatırılırsa, a- 
raçların hemen alınabilece 
ği bildirilmişti.

önceki hafta iki kam 
yon bedeli olan 3 milyon 
900 bin lirayı DMO'neya 

Encümenimiz görüştü ve 
bozuk keliteli sucuk İmal 
eden kasaplara 1500 er II 
ra cezaya çarptırdı. Yeni 
sucuk İmalathanemle yapı 
lasıya kadar sucuk yapımı 
yasaklandı." 

tiran Gemlik Belediyesi, 
bu hafta İki yeni kemyp- 
na kavuştu.

Kamyonların kaselen- 
nın en geç Mert ortelerı- 
na kadar tamemlettınleee- 
ğını bildiren Belediye Beş 
kanı Şahabettln Centey 
ilçede çöp sorununun kel 
meyeceğını bildirdi. Can- 
tay, şöyle konuştu :

Belediyemiz temiz 
lik araçlarımızın yetersizli
ği nedeniyle çöp somnu- 
nu bu göne keder gereği 
gibi çözümleyememoktey- 
dik. Ancak, yeni satın alı 
neni ki kamyonun hizme
te girmesiyle ilçemizde 
çöp sorunu kalmayacaktır. 
Kamyonlar ilçeye dört kol 
den gireceklerdir.

Daktilo Kursu 
Bitiyor.
Kursiyerler 
Belgelerini Halk 
Eğitim Gecesinde 
Alacaklar
Halk Eğri'» Merhem Medâafi 
jönce düzenlenen Daktilo kurs 

lan Şubat ayranı 25 iade soa 

buluyor.
Halk Eğrtıe Müdürlüğün 

den aldığımız bilgilere güre 
iki dershanede yapılan kurs lam 

60 öğrenci katıldı • Kurslarda 

bajen gösteren kursiyerler, 
bayan balşalamai 3 Mart gü 

nû Sunğipek Fabrikası Sah 

aunda düzenlenecek gecede 

alacaklar
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Gemlik Belediyesi Elektrik İşletmesi

1 • Aralık 1981 Tarihinden İtibaren Tatbik edilen Elektrik Satış tarifeleri/ 
tallmainamoslnin 17. Maddesine göre İlan olunur. .

İşletmenin tahsiline aracı olduğu, İstihsal vergisi. Elektrik Tüketim verO 
Köy Elektrifikasyonu payl hariç.

I - ÇİFT TERİMLİ TARİFELER :
A - MESKENLER :

Abone başına sabit hizmet karşılığı ayda : 50.00 TL.
Ayrıca Tüketilen enerjinin kvvh’ı için 7.25 TL.

B - TİCARETHANE VE YAZIHANELER :
Sabit hizmet karşılığı olarak :
a) Kurulu gücü 3 kvv'a kadar olanlardan abone başına 150.00 TL*
b) Kurulu gücü 3 kvv’dan yukarı olanlardan » » 100.00 TL*
Ayrıca tüketilen enerjinin kvvh’ı İçin 7.75 TL*

AKTÜRK ELEKTRONİK
Yetkili Servisi

MÜJDE
TÜM YENİLİKLERİ SİZ GEMLİK LİLERE SUNMAYI GÖREV 
BİLEN AKTÜRK ELEKTRONİK $İMDİ, 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 ,3 
1 yıl garantilidir. Ayrıca her türlü TV bakım ve 
tamiri modern cihazları ile hizmetinize açıktır.

C - RESMİ DAİRELER VE KURUMLAR :
Abone başına sabit hizmet karşılığı ayda 200 00 TL
Ayrıca tüketilen enerjinin kvvh’ı İçin 8.00 TL

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

B - BÜYÜK SANAYİ :
Ay İçinde çektiği max gücü ölçülebilen abonelerde
kurulu gücünün en az % 75’ini sözleşme gücü olarak kabul eden ve aV' 
da sözleşme gücünün 150 katı enerji tüketmeyi ve tüketemediği ay ar tu 
ketmiş gibi parasını ödemeyi kabul eden abonelerdir.
Sabit hizmet karşılığı olarak :
a) Sözleşme gücünün KVV'ı başına ayda 250 00 TL
b) Sözleşme gücünü geçen her KW için ayda 350.00 TL.
Ayrıca tüketilen enerjinin kvvh’ı İçin 6.00 TL.

E - KÜÇÜK SANAYİ
Çift terimli tarife uygulanmaz

O - TEK TERİMLERİ
Sabit hizmet karşılığı alınmaksızın sadece tüketilen eletrik enerjisinin kwh 
i başına alınacak bedeller.

A - MESKENLER :
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kWh’ı 8 25 TL.

B - TİCARETHANE VE YAZIHANELER :
a) Kurulu gücü 3 KW’a kadar olan abonelerde tüketilen enerjinin 
her bir KVVH’ı 8.75 TL-
b) Kurulu gücü kVVh'dan büyük elan abonelerden 9.25 TL.

C- RESMİ DAİRE VE KURUMLAR! :
Tüketilen enerjinin her bir kvvh’ı 9.50 TL.

Kongeye Çağrı
S.S. HAYDARİYE KÖYÜ KALKINMA KOOP.

Kooperatfimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 4 Mart 982 Perşembe günü İlkokul 
Salonunda saat 20 de yapılacaktır. üyelerimize duyurulur,

GÜNDEM Yönelim Kurulu
1 * Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2 - Divanın oluşumu
3 - Çalışma raporlarının okunması
4 - Raporların görüşülüp aklanması
5 - Yerleşim merkezinin saplanması
6 • 1982 yılı tahmini bütçesinin görüşülüp onaylanması
7 • Proje konularının saptanması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
8 - Kooperatifte çalışacak personel kadrolarının saptanması tayin
ve azli için yönetim kuruluna yetki verilmesi
9 - yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
10 - Dilekler ve kapanı;
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D - BÜYÜK SANAYİ :
(Çift Terimli tarifedeki büyük sanayi tarifesini kabul eden abonelare
uygulanır.

bir kvvh’ı 7.00 TL.Tüketilen elektrik enerjisinin her

■ - KÜÇÜK SANAYİ :
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kVVh’ı 8.00 TL.

F - GENEL AYDINLATMA :
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kvvh’ı 7,50 TL

a - DİÖER ABONELER *
a ) Elektrik işletme personeli
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kvvh’ı 6.25 TL
b ) Hayır kurumlan ve ibadethaneler 
Tüketilen elektrik enerjisinin her kvvh’ı 6,25 TL
c ) Kampanya aboneleri .
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kvvh’ı 10.50 TL
d ) Şantiye Aboneleri
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kvvh’ı 12.00 TL

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL. 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.
Kayıp İlânları 350 TL.
Tefekkür ve Doğum ilanları cm. 30 TL.
Kongre ilânları 1250 TL.
Koop. Kongre İlanları 1500 TL.
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE 
6Aylık 150 TL.

Yıllık 300 TL.

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

Balıkpazarı 
HAMAMI

Cuma Cumartesi ve 
Pazar günleri yal

nız erkeklere hiz* 

met getirmekten 
kıvanç duyar.

Balıkpazarı
Atlas Sineması ilerisi

GEMLİK
REAKTİF ENERJİ TARİFESİ :

1 - Tek ve çift terimli tarifeden Elektrik Enerjisi satın alan abonelerden aşağıdaki 
şartlar dahilinde azrıca reaktif enerji ücreti alınır.
a ) Çektiği aktif enerjinin 0.60 katına kadar reaktif enerji çeken müşteri aboneler
den reaktif enerji ücreti alınmaz.
b ) Çektiği aktif enerjinin 0,60 katinden daha fazla reaktif enerji çeken abonelerden. 
Çektiği aktif enerjinin 0.80 katına kadar olan reaktif enerjinin her bir kVArh’ı 200 krş, 
Çektiği aktif enerjinin 0 80 katı ile 1 katı arası reaktif enerjinin her bir kVArh’ı 350 krş. 
Çektiği aktif enerjinin 1 katından yukarı reaktif enerjinin her bir kVArh’ı 450 krş.

2 - Reaktif Enerji Tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki şartlar esas alınacaktır,
e ) Meskenler. Resmi daire ve kurumlar, ibadethaneler ve hayır kuramlarına 

reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.
b ) Reaktif sayacı bulunmayan sanayi ve ticarethane ve yazıhane abonelerine 

reaktif enerji tarifesi aşağıdaki şartlarla uygulanacaktır.
Abone sanayi ve ticarethane gurubunda İse abonenin çektiği reaktif enerji abone

nin çektiği aktif enerjinin 0.90 katı kadar olduğu kabul edilerek her bir kVArh İçin 
300 krş.lum tarife uygulanır. Ancak bu abonelerden kurulu gücünün kW’ı başına 0.3 
kVAratatik kompanıaeyen tesis edenler İçle reaktif enerji tarifesi ûygulanmaz.

Basın

Okuma**Yazma Seferberliğine Katıl, Karanlığı Aydınlat, 
Bilen Bilmeyene öğretsin,

Okuma**Yazma Bilmiyorsan Halk Eğitim Merkezine Başvur

GEMLİK
KÖRFEZ BASIMEVİ

ZENCİN DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ CÖRÜNÜZ 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

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

Telefon : 1797
Gemik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK



MLİK KÖRFEZ 16 Şubat 1VB2
Sayfa 3

ALMANYA İZLENİMLERİ (4)
KADRİ GÜLER

Ekonomiuin tek yanlı kanalisc edilişi kalkınniH* 
da etkili olur mu. Eğer ekonominin verileri toplum* 
sal, kültürel alanda kullanılamazsa; hele bu iki a- 
lana gerekenin pek azı verilirse ekonomik kalkın
mayı tümleyen, destekleyen no toplumsal, ne de 
kültürel alanda kalkınmanın özlediğimiz anlamda 
olacağına inanmak sor olmaz mı? Kalkınmada bü- 
yük etken paradır diyelim. Peki inean-emek nesi 
oluyor? İnsan emeğini kullanırken onun kültür dü
zeyine. toplumcu yönde bilinçlenmesine aet çekilirse 
birimlerdeki iş verimi istenilen düzey tutulabilir mi? 
Gücünü para karşılığında satan ürettikleri ölçüde 
eğitilir, aydın kişiler olarak yetiştirirlerse ülke ça
pında özlemi duyulan kültür devrimi kendiliğinden 
olur. Kimsenin zorlamasına, tor dökmesine gerek 
kalmadan ülke insanları etkileşim titreşimlerinin 
itelemesiyle okuma yazmanın gücünü anlayarak; 
bu yolda çaba harcayacaklardır.

Bir ülke insanın yarıya yakım nasıl sömürül- 
düğünün bilincinde değilse, iç-dış sömürünün işle
yişini, ülkeyi, ülke halkını senelerce bağımlı kılma
yı amaçladığını da herkesin anlaması kaçınılmaz
dır. Türkiye, 1920 Temmuzunda Damat Ferit Paşa 
Kabinesine, isteklerinin yerine getirilmesi için, Ba- 
tı’nıa tanıdığı zaman on gündür. Ne diyordu Bati? 
" Ya bu kararları alırsınız yada koşulları daha da 
ağıalrştınrız.’* Nedir bu koşullar? Saldırgan ulusla» 
nn Türkiye’yi Türk Ulusu’nu parçalamak için is
tekleri nelerdi? '* Tüm Türk liman, demiryolları
nın serbestçe kullanılması Kapitülasyonların yeni
den yürürlüğe girmesi... Ingiliz, Fransız, İtalyan 
üyelerden oluşan komisyonun devlet gelirlerini ar
tırmak için yetkili kılınması... Memur atama, işten 
uzaklaştırma işlerinin hızlandırılması... Gümrük 
vergilerinin indirilmesi..."

Türkiye Osmanlı’nın ödün vererek dış egemen 
güçlerinin içerde çöreklenmeleri Türk insanına bas
kıların artarak, tüm işyerlerinin de azınlıkların iş
galcilerin eline geçmesi, azınlığın çoğunluğu egemen
liği altına alması sonucu doğurmuştur, Nokta koy
duktan sonra bakalım MENDE ; neler söylemiş: 
< Bir aldatmaca ve tuzak olan mevcut yardım sis
temi ile az gelişmişlik uçurumunun değiştirilmesine 
olanak yoktur. Zira, dış yardımlardan en büyük çı
karı sağlayanlar, az gelişmiş ülkelerde statükonun 
temsilcisi olan üst sınıflardır.» Evet, bir ülkenin 
yeraltı yer üstü kaynaklarına gözdiken; olası bir 
savaşta kendini koruyabilmek için aynı ülke top
raklarında üsler, havaalanları kurar sömürgen ülke 
üslerin, hava alanlarıyla, roketlerle donatılan dost 
(ilkel Kendini garantide bulur böyleee.

Türkiye yabancı anaparaya kapılarını, bir 
yasayla 1951 yılında açmıştır. Ama, dost sanılan 
ülkeye bu da yetmemiş. 1954 Yılında Yabancı Ana
parayı Teşvik Yasası çıkarılır. Artık bu yasayla 
yabancı anaparaya topraklarımızın altı iyice açıl

mış, ellerine verilmiştir. O zamanlar Amerikalılarla 
kucak kucağa oturanların keyfine diye
cek yoktu. Sözü edilen yasayıda Amerikalı azman 
lar hazırlamıştır dersek sorun iyice aydınlanır. Bu 
yasanın verdiği yetkiyle « Petrol kaynakları emper
yalizmin eline geçer. 1950 - 1960 arası olan on yıl 
lık devrede de yapılan borçların ödeme yükünü 
vatandaş Mehmet, Ahmet çeker. Çünkü on yılda 
rehin olarak dışa Devlet Hâzinesi de akıtılmıştır. 
Sözü edilen sosyal devletin o zamanlar sözü edile
mezdi. Bir despotizm almış yürümüşti ki anlaşıla
mazdı. Amerika Türkiye’nin koruyucusu, Amerika 
sız Türkiye bir şey yapamaz.» İmji yaygınlık ka
zanmıştı.

O günlerden bu yana Türkiye epey toplumsal 
ekonomik sarsıntılar geçirmiştir. 1950 yılında gelen 
yönetim Amerikancı oluşuyla, yan tutmasıyle gerçek 
tavrını koymuştur ortaya. « Bizden olanlar - olma
yanlar » olarak ulus bölünmüş sivri uçlar oluşturul- 
muştur. Ülkenin, tarımından endüstrileşmesine değin 
hepsi yüzüstü bırakılmıştır.» Sosyal sözcüğünün 
karşısına « Komünizm» sözcüğü oturtulmuştur. Eko 
nominin ölüm döşeğinde oluşu yönetenleri hiç ilgi 
lendirmemiş, gözler dışarıdan gelecek yardımlara 
çevrilmiştir. Hele yönetimi eleştirmek her baba yiği- 
tin işi olamazdı. Böyleee batağa saplanmayan bir 
başlarımız kalmıştı. Gözlerimize öylesine 

mil çekilmişti ki; olanları görme olanakları yok olmuş 
tu.

Böylesi bir yönetimde, fırsat eşitliğini, ulusal 
gelir payını, okuma - öğrenmede fırsat eşitliğinden 
nasıl söz ederdiniz ? Okumak, adam olmak, varsıl 
çocuklarına özgü bir ayrıcalıktı. Sanki Osmanlı 
yeniden yönetimdeydi. İşçi haklan, emekçi sözcük
leri aforoz edilmişti. Ulusun alt tabanı ezilirken, 
yapay para- bolluğundan göbek atanlar çoğunluktay 
dı. Böylesi bir ortamda kafaların düşünmeye, yanlış 
görmeye yönlendirilmesi de söz konusu olamazdı. 
Paradan, paranın alış gücünün olmayışından söz 
açmak «Kayınlık» tı.

Böyle karanlık bir dönemde kültürden, halk 
sanatlarından, güzel sanatlardan söz etmek « Abesle I 
iştigal etmek. » demekti. Oysa yöneticiler yapıyordu 
aynı işi. Osman Devletinden kalanları, yapılan olum 
suz davranışları şak şaklayanlar bugün de var. Genç 
kafalar yetmiş - seksen yıl öncesinin özlemiyle yaşı
yor, bu yolda eylem vererek «bendeler» yetiştiriyorlar. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin Türk ulusu'nu 
kendi dinamizmine, sağduyusuna kültür yapısının 
bilincine, bu yapının özsenmesine çalıştıklarından 
kuşkumuz yok. Artık Türkiye insanı adım başında 
serüvencilik oynayanlardan temizlenmelidir.

Yeryüzünde onurlu bir ulus olarak yaşamak 
hakkıdır. Bu hak ona, okutularak, Kültürü, sosyal 
yapısı sorunların iç yüzü anlatılarak verilmelidir.

Yararlanılan yapıt. Server Tanllli Uygarlık Tarihi

GENÇLİK
Almanya'da Türk işçilerinin in en önemli 

yatımlarımla», biri de çocuklarının durumudur. 
Milyonlarca yabanca işçiyi içinde barındıran 
Federe top ra k-1 arda yabancı işçilerin tümünün 
ortak sorunudur çocuklar...

Avrupa konseyinin son toplantılarında 
Türkiyedeki »rr, 11kIs n n okullarının olmama
sından ve baskı va»p»ldığ»«ulan bahsedenler, 
ulusal gelirlerinin --ıiçin emek veren 
yabana işçilerin çoraklarının eğitilmesi için 
ne yapıyor. Cevaplarsak hiç. Al manyada 
tümüyle Türkçe öğretim yapan okula hiç 
Taslamadım. Öğrenim çağına gelen yabancı 
işçilerin çocukları Alman okullarında. Alman 
kültürü ile yetiştiriliyorlar, işte işin temel 
çelişkisi hurda başlıyor. Çok az sayıda Türkçe 
öğretimi hu çocukların sorununu çözmüyor. 
Gençler gittikçe bizden kopuyor. Almanlaşıyor... 
Küçük yaşlarda başlayan Almanca eğitim, 
aile içinde yillar sonra sorun haline de geliyor. 
Türkiyeye kesin dönüş yapmak isteyen Türk 
işçisi, çocukları nedeniyle dönemiyor, öte 
yandan aynı Alman gibi eğitilen bu gençlerle 
aile bireyleri arasında çatışma başhyor.

Türkiyeden ailesini ve çocuklarım getiren 
işçilerin bir bölümü işin farkında. Ancak 
çaresizler. Kültür emperyalizmi karşısında 
elleri, kollan bağlı. Türkiyenin birşevler yap 
maşım bekliyorlar. Bir kısmı eğitim çağı 
-gelmiş çocuklarını Alman okuluna göndermi
yor. Koca çocuklar bu kez sokak aralarındaki 
otomatik kumar masaları başından ayrılmıyor 
lar. Bir taraftar kurtulayım derken, öte yan
dan daha kötü duruma düşüyorlar.

Alman gençlerinin durumundan yaşlı 
Almanlann da memnun olmadığım duydum. 
Nedeni açık. Alman gençliği büyük bir sorum 
suzluk içindeler. Diskotek, seks, futbol karşı 
taşmalarında kamplaşma, kumar onlann ayni 
maz parçalan. Bizim gençlerde aynı bu tempo 
ile yetişiyorlar. Küçük yaşta evini terkeden 
Türk kızlan ve erkekleri çoğunlukta. Bu yara 
büyüyor. El kapılarında emek satarak Mark 
kazanan işçilerimiz uyuşamadığı bu toplumda 
birşeyleri kaybeliyor. En önemlisi de çocukla 
rım kaybetmesidir.

SIĞINMACILAR :
Almanyaya gitmeden 12 Eylül öncesi 

siyasi sağ ve sol suçluların yurt dışına kaç 
tıklarını basından hep izlerdik. Bu gerçeği 
orada yaşadım. Türkiyeden kaçanlar ve orada 
daha önce örgütlenmiş her siyasi grubun der 
neği var. Ve bu gruplar Türkiye aleyhine 
açıkça faaliyet gösterebiliyorlar. Yönetimi her 
yöntemle eleştiriyorlar. İşin ilginç yönü binler 
ce Türkün Alman makamlarına başvurarak 
siyasi sığınma hakka istemesi. Alman makam 
larına siyasi nedenlerle sığınma istemi ise çok 
ilginç.

Bunu Gebzeli bir sığınmacıdan sordum. 
Nasıl oluyor diye ? Siyasi sığınma isteminde 
bulunan Türk, tanıdıkları aracılığı ile bir 
Alman Avukata başvuruyor. Iş burada başhyor. 
Avukata verilecek 250 - 350 Mark herşeyı 
hallediyor. Devamı Haftaya

İLAN
Köyümüz Muratoba Kalkındırma Kooperatifimizin 6,ncl yıllık olağan genel 

kurul toplantısı 7-3-1982 günü saat 21 .oo de köykahveslnde yapılacaktır. Çoğun
luk sağlanmadığı taktirde 21-3-1982 günü saat 21 -oo de aynı yerde yapılacaktır. 
Durum bütün ortaklara Hanen tebliğ olunur.

Muratoba köyü kalkınma kooperatifi Başkanı 
GÜNDEM Mehmet Korkmaz

1 - Açılış ve saygı duruşu
2 * Divan heyetinin seçimi
3 • Yönetim kurulu çalışma raporu ve denetleme raporunun okunması
4 - Faaliyet ve denetleme raporu üzerine eleştiriler
8 - Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması
6 * Proje konularının saptanarak yönetim kuruluna yetki verilmesi
7 • Proje uygulama için yönetim kuruluna kredi hibe ve teknik yardım 
alma yetkisinin verilmesi
8 - Üst kuruluşlara temsilci seçimi
9 - Kooperatif merkezi dışında yapılacak görevler için yollukların saptanması
10 - Gizil oyla yönetim ve denetleme kurulu seçimi
11 - Konuklara konuşma İçin söz verilmesi
12 - Dilek ve temenniler 13 • Kapanış

GEMLİK SEVENLER DERNEĞİ BŞK. LIĞINDAN

Kongre İlanı

Derneğimizin 1. yıllık genel Kurul Kengresi 28 Şubat, 1982 Pazar günü sut 
20.oo de Dernek binamızda yapılacağından sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu 
GÜNDEM

1 - Açılış ve Saygı Duruşu 1 . Divan Seçimi
3 -Faaliyet raporlarının okunması
4 - Yönetim Kurulunun aklanması 
S - Yönetim Kurulu ve denetleme kurullorının seçimi
6 « Dilek ve Temenniler 7 • Kapanış
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KONGRE İLANI
Gemlik Din Görevlileri Derneği’nin Yıllık olağan Kong 

resi 2.3.1982 tali günü saat 11.30 da aşağıdaki gündeme 
göre, İstiklâl Caddesi No ; 15 deki Din Görevlileri Loka
linde yapılacaktır.

Muhterem üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
1 - Açılış
2 - Kongre Başkanı ve Kâtiplerin seçimi
3 - Faaliyet ve Murakebe heyeti Raporlarının okunması
4 - Tenkit dilek ve temenniler
5 - Yönetim kurulunun İbrası
6 • Yeni Yönetim Kurulu ve Murakabe heyetinin seçimi 
7 - Kapanış.

SATILIK ADİRE

Karacaall Köyü iğdedlbl Mevkiinde 
B/Blok 2 Nolu Daire Satılıktır.

Müracaat Tlf : 1715 GEMLİK

YILDIRIM GİYİM SANAYİİ
Mevtim Sonu Resmi İndirimli Satışlarına 

Başladığını Müjdeler.

UCUZLUKTAN YARARLANINIZ
Gazhane Cad. (Eski Karakol Karşısı) 

GEMLİK

^^©239 Seyahat
Gemlik'iilerin hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı’dan 14.30 da

Gemilk - Topkapı 300 TL.
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır,
NOT l Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

Tel : 2654 - 2746
Garaj İçi No. 4 Gemlik

DOSTLAR oto galerisi
BİLUMUM OTO ALIM İŞLERİ

Her türlü oto peşin alınır vadeli satılır, 

ödemede kolaylık 

Gelin Görüşelim.

Tel : 2654 • 1746
Garaj İÇİ No. 4 temlik

Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.

1A. VANTAJINIZ
Vadesiz Tasarruflarınıza % 20 net faizi her an 
paraya çevrilebilen Bankamız tahvilleriyle sağ 
layabilirsiniz ;
— 1O.OOO.- TL. günlük 5,48 TL.
— 1OO.OOO.- TL. » 54,80 TL.
— 1.000.000.-TL. » 547,80 TL.
Net faizi ana parayla birlikte her an alabilire- 
siniz. Böylece Vadesiz de duran paranız sizû 
% 20 gelir getirmiş olur.

II. AVANTAJINIZ

1 Şubat 1982 tarihinden İtibaren satışa sunu
lan brüt % 51,45 Net %34 faizli bir yıl vadeli 
üç ayda bir faiz ödemeli Bankamız Tahvilleri 
İkinci avantajınizdir-

III. AVANTAJINIZ

Söz konusu tahvillerimiz her türlü vergi ve re 
sim bakımından Devlet İç Borçlanma Tahville 
rlnln sahip olduğu bütün muafiyetlerden isti* 
fade eder.
Ayrıca her türlü artırma ve eksiltmelerde geçi 
cl ve kesin teminat olarak kabul edilir, 

Sîzleri bankamıza bekliyoruz.
TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI A.O. 

GEMLİK IUBKSI

NOT t Tahvllltrlmlz hamilinedir.
Ittenlldl|lnde ciladan verilerek ücrettla muhafaza edilir »• 

(Vedealıler) cari heaap gibi çalıştırılır.



gemUik Operatör Doktor
YAŞAR SERGER

Kadın Hasta’ık!an M üt e has sızı

Muayenehane s Semerciler Y ukusu 22 '2 
tlf : er. 3930 i*. 2974 Gemlik

ŞUBAT AYI TOPLANTILARI TAMAMLANDI

Belediye Bütçesi 100 Milyon 
199 Bin 310 lira Olmak
Kabul Edildi

İLÇELERDE NELER OLUYOR?

Yerel Basından Haberler...
(Yenişehir'in tek haftalık gazetesi YENİŞEHİR in 

ilginç bir haberi.)

BİR İNEK ÇİFT BAŞLI
BUZAĞI DOĞURDU

*ESO Bütçesi 229 milyonBOO bin 010 lira
•Yatırımlara 40 milyon lira ayrıldı 
•Bütçeye Belediye Sarayı, rıhtım dolgu,

yol, kanal köprü yapımı için ödenek kondu 
Odun, kömür tanzim satış yeri SSK. 
arkasına taşınacak7

Gemlik Belediye Mec 
lisi Şubat ayının son top 
lantısını dün yaptı ve be 
lediye bütçesini 1OO mil
yon 199 bin 310 lira ola 
rak kabul etti.

Belediye Başkanı Şa
ha bettin Cantay dan aldığı 
mız bilgilere göre, 1982 
yılı belediye bütçesinin bü 
yük bir bölümünü yatırım 
lara ayrılan para kapsamak 
tadır. Yatırımlara 40 milyon 
lira ayrıldığını söyleyen 
Belediye Başkanı, gazete
mize şu açıklamaları yaptı.

«Dün biten belediye 
meclisi toplantısında bele, 
dlyemizin 1982 yılı tahmini 
bütçesi kabul edilmiştir. 
Bu arada ESO işletmesi 
bütçesi de görüşülmüş ve 
229 milyon 800 bin 010 
lira olarak kabul edilmiştir

1982 yılı bütçesi yatı 
rımlar bölümünde kanal

Limanımızdan

5 Bin Ton

Çimentonun

Dışsatımı Yapılıyor
Bursa Çimento Fab 

likasında üretilen 5 bin 
ton özel paketlenmiş çl 
mantonun limanımızdan 
dış satımı yapılıyor.

Limanımızda bulunan 
Yunan Bandıralı Raubını 
edlı gemiye yükleme çalış 
malan sürdürülen çimen 
laların Mısır'a gönderllece 
ği liman Başkanlığı yetki 
illerince açıklandı.

Bu partinin 1982 yı 
İmde limanımızdan yapı 
lan en büyük çimento 
dışsatımı olduğu açıklandı. 

yol, rıhtım yapı tesis ona 
rım ve kamulaştırmalara 
yaklaşık 40 milyon lira ay 
rılmıştır. Bunları açarsak 
yol yapımına 5 milyon, rıh 
tim dolgusuna 5 milyon, 
5 milyon lira da devlet
ten yardım sağlanacak—, 
dere, köprü 3 milyon, Os

İş Rekabeti Nedeniyle

M. Sertkaya Akcan Kardeşleri
Tabancayla Yaraladı

BP. nakliyesinin el 
değiştirmesi nedeniyle baş 
layan iş rekabeti nakliyeci 
ve petrolcü Mustafa Sert- 
kaya’nın işi yeni alan 
Hayrettin, Fahrettin ve 
Alaattin Akcan kardeşleri 
silahla yaralamasıyla sonuç 
landı.

Hafta içinde Çarşı 
Meydanındaki Kadir Kaya 
ya ait işyerinde olay mey 
dana geldi. Bir trafik su
çundan tutuklu bulunan 
Mustafa Sertkaya kefaleten 
tahliye olduktan sonra 
ilçeye geldi. Sertkaya'nın 
tutukluluğu sırasında yapı 
lan Gemlik BP. firmasının 
nakliye ihalesini Gempet 
firması kazandı. 10 yıldır 
bu işin Sertkaya firması 
tarafından yürütülmesi ve 
son İhalenin kaybedilmesi 
olayın nedeni olarak yorum 
tanıyor.

Öğrenildiğine göre ge 
çen hafta salı günü saat 

20.oo sıralarında Akcan 
kardeşler telefon İle aran 
dı. Kadir Kaya ya alt yazı 
hanede Mustafa Sertkaya 
ile buluşuldu. Bu arada 
bilinmeyen nedenle Mus
tafa Sertkaya nın silahı 
ateşlediği, ancak tutukluk 
yaptığı açıklandı. Yazıhane 
do başlayan kavgada ateş 
alan silahla Hayrettin Ak 
can sırtından iki kurşun 

maniye Mahallesi açık ka 
nalına 10 milyon, Mev 
cut pazar yerine bir bele 
diye sarayı, SSK. Dispan
seri yanına odun ve kö
mür tanzim satış yeri, şim 
diki Kız İmam Hatip Lise 
sine İtfaiye Teşkilâtı geti
rilecek, Belediye araçları 

ile Alaattin Akcan ayakların 
dan yaralandılar. Olay 
Yapı ve Kredi Bankası 
önündede devam etti. 
Kavgaya bu arada dışarı 
dan müdahaleler oldu. 
Silahı daha önce boşalan 
Mustafa Sertkaya silahını 
düşürerek olay yerinden 
kaçtı. Yaralı olan Akcan 
kardeşler Bursa Tıp Fakül 
tesine götürüldüler. Fah
rettin ve Alaattin Akcan'ın 
ayakta tedavi görerek 
taburcu, Hayrettin Akcan’ın 
ise bakım altına alındığı 
öğrenildi;

Olayla ilgili olarak 
savcılık soruşturmaya baş 
ladı. Mustafa Sertkaya'mn 
arandığı bildirildi.

Balıkpazarı
Matador Ekmek
Fabrikası
Hizmete Girdi

İlçemizde bulunan ek 
mtk fırın ve fabrikalarına 
bir yenisi daha eklendi.

Hafta içinde Balıkpa 
zarı Atlas Slnaması karşı 
•inde hizmete giren ”Ba 
lıkpazarı Matador” Ekmek 
fabrikası ile ilçemizdeki 
fırın sayısı beşe yükseldi. 

onarım ve bakım merkezi 
kurulacak, bu yatırımlar i 
çin 6 milyon 200 bin lira 
harcanacaktır, öte yandan 
kamûlaştırma için 2 mil
yon 300 bin lira ödenek 
konmuştur. Kayıkhane ma 
hailesine yeşil saha, ço
cuk bahçesi yapılacaktır.

Belediyece 
Getirtilen Kömürler 
Kapışılıyor.

2 milyon 100 bin 
kilo kömür satıldı

Gemlik Belediyesince 
tanzim satışı yapılan Keleş 
ve Orhaneli kömürleri ka 
pişiliyor.

Depoya inmeden bit
tiği açıklanan kömürler 
konusunda bilgi veren 
ilgililer, bugüne kadar 1 
milyon 400 bin kiloğram 
Orhaneli kömürünün getiril 
diği ve tonunun 2900 TL. 
dan dağıtıldığını belirttiler. 
İlgililer 500 ton kömürün, 
daha geleceğini açıkladılar, 
öte yandan, 700 ton 
Keleş kömürünün getirilip, 
tonunun 2485 liradan sa 
tıldığıda belirtilerek « Keleş 
ten 400 ton daha kömür 
getirilecektir; » dendi.

Balıkçılar Derneği 
Yönetim Kurulu

İstifa İtti
Gemlik Balıkçılar Der 

neği yönetim kurulu toplu 
halde istifa etti.

İstifa nedeninin daha 
önceki kongrede usulsüz
lük yapılmasından meyda 
na geldiği öğrenildi İstifa 
lar üzerine olağanüstü 
kongreye 7 Mart günü 
gidiliyor.

İlçeye bağlı Çayırlı kö
yünde bir İnek 
çift başlı, çift kuyruklu ve 
çift anüsü bulunan bir bu 
zağı doğurdu.

Doğum olayına müda 
hale eden Veteriner Hekim 
Teoman Kad oğlu olayı 
şöyle anlattı:

«4 saattir doğumsan 
cısı çeken ineği gördüğüm 
de hayli şaşırdım. Buzağı 
nın başı çıkmış ama ge
risi bir türlü gelmiyordu. 
Kısa bir muayene sonucu 
şaşkınlığım daha da arttı.

Yıllardır Yapılması Bekleniyordu 
Orhangazi PTT Binası
İhale Ediliyor

(YENİ Orhangazi Gazetesi)

Uzun yıllardan beri yapılması dörtgözle bek 
lenen PTT binası yapımı nihayet gerçek 
leşiyor. Arsası Belediyece daha evvel temin adi 
len bina Sanayi Çarşısının ön kısmında gerçek
leşecek.

53 Milyon liraya 5 Mart 1982 günü ihale
si Ankara Genel Müdürlük’te yapılacak olan ye 
ni binanın 1983 yılına yetiştirilmesi bekleniyor.

Sırada fazla telefon aboneliği için bekleyen 
ilçeliler için ihale haberi sevinç yarattı. Zira 
PTT kendisine ait binaya geçtikten sonra derhal 
otomatik telefon girişimine başlanacak.

Orhangazi PTT Müdürü Orhan Eseusoy'un Ara 
lık ayından bu yana sürdürdüğü girişimler olum 
lu sonuçlandı ve şimdiye kadar iki ayrı binada 
kira ile faaliyetlerini sürdüren PTT, kısa bîr mûd 
det sonra kendine ait bir binaya sahip olacak.

Jandarmaya 200 bin lira rüşvet 
teklif ettiği gerekçesiyle 
bir kişi tutuklandı

(Karacabey MELTEM Gazetesi ı
İlçe Jandarma ekiplerine 200 bin lira rüş

vet teklif ettiği iddiasıyla bir kişi tutvklenerak 
cezaevine gönderildi

İlgililerin verbiğ' bilgiye göre V K Paşa’dan 
İzzet Çeleb'eğlu (25) fle birikir kaçan kız kar 
deşi Sabriye Ersan’m (19) ne olursa olsan. bö
lünmesini isteyen vs ka kardeşini bulmaları ipin 
de görevdi Jandarma ekiplerine 200 bin lira röş 
vet teklif ettiği ileri sürülen Gölkryı köyünden 
Bilâl E-san yak» Is narak bskkrnds düzenlenen ev 
rakl» birlikte adüyeye teslim edilmiştir.

Bilâl Ersen, ilk sorgulamasından sonra tu
tuklanarak cereeyine konulmuştur.

Buzağı iki kafalıydı va içe 
ride kalan ikinci kafa bu
zağının gövdesinin dışarı 
çıkmasını engelliyordu. Bu 
durumda ya ineği, ye bu
zağıyı feda etmek gereke 
çekti. Buzağının doğum
dan sonra yaşama şansı i 
se çok azdı. Bu durumds 
gerekli operasyonu yapıp 
iki başından birini kese
rek onu ana rahminden 
çıkardık Tabii ki bu ope
rasyon sonucu buzağının 
yaşaması imkânsızdı.
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KADRİ GÜLER

Balıkpazarı
HAMAMI

SIĞINMACILAR
Geçen haftaki yazımda 12 Eylül Hareketinden 

sonra Almanya da başlayan Sığınmacılık olaylarını 
yazarken ba oranın gittikçe arttığından söz etmiş 
« Sığınmacı olmak isteyenler bir Alman Avu 

kata başvurarak işlerini bir çırpıda hallediyorlar » 
da demiştim.

F.Alman yasalarına göre, bu tür başvurular 
yapıldıktan sonra siyasi sığınma isteminde bulunan 
lar* özel izin ve ortalama 700 ile 1000 DM. aylık 
bağlanmaktadır. Bunu bugünkü kurdan Türk para 
sına çevirecek olursak ortalama 41 - 60 bin lira 
arasında bir rakamla karşılaşırız. Sığınmacının gös 
tereceği adresten ayrılmadan açılaçak davanın sonu 
cunu beklemesi ve aldığı ücreti bir güzel yemesi 
işin keyfi oluyor. Sığınma isteminde bulunan ger
çek sığınmacılar ve de Türkiye den kaçabilenler 
için bundan güzel ne olabilir ki ? Ama madalyo - 
nun bir de öteki yüzü var. Türkiye den turist 
pasaportu ile çıkarak, sarı alman dilberleri arasında 
yaşama arzusundan başka bir macerası olmayan
ların da fırsatı değerlendirerek « Siyasi Sığınma » 
isteminde bulunması ki; Almanlar da işin içinden 
çıkamaz olmuşlar...

Gebzeli sığınmacının belirttiğine göre; Alman 
makamlarına açılan dava en azından bir iki yıl 
sürebiliyor. İşin araştırması bittikten sonra varsaya 
hm ki dava sığınmacımn aleyhine gelişti. Bu kez 
üst mahkemeye başvuruluyor. Tabii bu geçen 
sürede sığınmacılar maaşlarım alıyorlar. Bunun da 
yaklaşık bir yıl süreceği belirtiliyor. İş bununla da 
bitmiyor. Sığınmacı eğer kaldığı bölgede bir Türk 
iş yerinde kaçak iş bulabilirse - bu her türlü iş 
olabiliyor - ayda yaklaşık bin marka yakın ücret 
de buradan alabiliyor. Siz olsamz tüm rizikolara 
katlanmaz mısınız ? Bu sürelerde mahkeme sonuç
lanır ve sığınmacımn istemi kesin kabul edilmezse 
sonuç, amir dışı edilmekdir. Bu beklenen bir sonuç 
olabilir. Bizde bir söz vardır hani « tilkinin dönüp 
dolaşacağı yer, kürkçü dükkanıdır » diye. Sığınma 
cılann dönüp dolaşacağı yer yine Türkiye oluyor 
ve olacak. Nasıl olsa bu işin Almanyadaki hesabını 
soran yok. Bu böyle olunca neden herkes maceraya 
atılmasın.. Ancak biz gerekli önlemi yine alamamı 
şız. Almanlar bu işin arkasımn kesilmediğini görün 
ce sığınmacılık konusunu da öbür konular gibi sıkı 
ya almaya başladılar. Ne var ki Federal Almanya 
da yüzlerce sığınma isteminde bulunan Türk bulun 
duğu bir gerçektir.

Devamı Haftaya

özür : yazarımız YILMAZ AKKILlÇ’ın yazılarına 
bir süre ara verdiği için bu haftada yayınlıyamıyoruz 
özür dileriz.

—

MÜJDE 
SAYIN ÜRETİCİLER

* ÖZKAN Tarım *
HER MEVSİM KULLANILIR ZİRAİ İLAÇ VE 

ALETLERİNİN BOL ÇEŞİTLERİ İLE SATIŞINA 
BAŞLAMIŞTIR.

Eski Orman Bölge Şefi
SAMİ ÖZKAN
Eski Orhangazi Cad. No. 45 Tel : 2905 GEMLİK

Satılık 3 Daire
Lise Cad. Öner Apt.

Satılık Zeytinlikler
Çiftlik mevkii BP yolu 
na bakar, 8.5 dönüm

Adliye Köyünde 2 par 
ça zeytinlik

Mür. : Azim Ticaret
İstiklâl Cad, No. 53 Tlf: 1305

İLÂN
GEMLİK BELEDİYESİ BŞK.LIĞINDAN

1- Belediycmizce verilecek 2 adet KBC.10 tipi 
3.5 tonluk BEDFORD marka kamyon şaselerine dam
perli çöp kasası yaptırılması 2490 sayılı yasanın 31. 
maddesi hükümleri dahilinde açık eksiltme sureti ile 
İhaleye çıkarılmıştır.

2- Tamamının muhammen bedeli 600.000 lira o» 
lup geçici teminatı 18.000.- liradır.

3- İhalesi 10.Mart.1982 Çarşamba günü saat 15.- 
de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- Bu işle ilgili şartnameler mesai saatleri dahi
linde Belediye yazı işleri kaleminde görülebilir.

5- Eksiltmeye iştirak edeceklerin 1982 mali yılı 
tasdikli Ticaret Odası vesikası, Dernek bilgeleri, geçi
ci teminatları ile belirtilen gün ve saatte ihaleye işti 
raklerl ilân olunur. Basın

Cuma Cumartesi ve 
Pazar günleri yal. 

nız erkeklere hiz

met getirmekten 
kıvanç duyar.

Balıkpazarı

Atlas Sineması ilerisi
GEMLİK

KONGRE İLÂNI
S.S. GEMLİK MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP.

Derneğimizin 1982 yılı olağan kurul toplantısı 21 3 1982 pazar günü saat 
12.oo de Orhangazi Caddesi No 6 da yapılacaktır-

Sayın üyelerimize duyrulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1 - Açılır, saygı durusu, genel kurul divan heyeti seçimi.
2 - Genel kurul zabıtlarının imzası için Divan Heyetine yetki verilmesi»
3 - 1981 yılı faaliyet raporu ile bilanço ve kâr - zarar cetveli» Denetleme kumlu raporunun 

okunması, müzarekesi ve kabulü-
4 - Yönetim kurulu ile Denetleme kurulunun ibrası ( aklanması )
5 - Ortaklığa kabul edilecekler ve ortaklıktan çıkarılacaklar hakkında karar alınması» 
6-1981 yılı kârın tevzii hakkında karar alınması-

7 - Bütçe ve çalışma programının onaylanması
8 - Dilekler ve kapanış.

Kongre İlânı
Azot Fabrikaları Cami Onarım ve 

Güzelleştirme Derneği Bşk.lığından

Derneğimizin ilk genel kurulu 14 Mart 1982 
pazar günü saat 10.oo da cami altındaki dernek 
salonunda toplanarak aşağıdaki gündemi görüşe
cektir.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan seçimi
3- Raporların okunması ve görüşülmesi
4- Yönetim kurulunun ibrası
5- Dernek kurullarının seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

İLÂN
S S. Gemlik Ormancılar Yapı Koop.

Başkanlığından

Kooperatifimizin 6 ncı olağan Genel Kurulu 14.3.1982 
pazar günü saat 13.30 da Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
galonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığında top
lantı 21.3.1982 pazar günü yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1 • Açılış
2 - Saygı duruşu
3 • Divan Başkanı ve üyelerin seçimi
4 - Yönetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi 
5 • Denetleme kurulu raporunun okunması ve müzakeresi 
6 * Yönetim kurulunun aklanması
7 * Kooperatifin geleceği hakkında görüşmeler ve bun
ların karara bağlanması
8 - 1982 yılı Emlâk beyannamesine esas olacak arsa kıy 
metinin saptanması
9 • Yeni yönetim kurulu ve Denetleme kurulunun seçimi
10 • Kapanış.

İlân
Gemlik Balıkçılar Derneği Bşk.lığı

1 - Demeğimizin olağanüstü genel kurul tep 
lantısı 7 Mart 1982 Pazar günü saat 13 30 da 
Orhaniye Mah. kayıkhane semtindeki lokal bina 
mızda yapılacaktır.

2 - Ekseriyet temin edilmediği takdirde 14 
Mart 1982 pazar günü aynı saat ve yerde yapı 
lacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM :

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan teşekkülü
3- Yönetim kurulu ve murakabe hayati seçimi 
4- Dilek ve temenniler

R o d o p
Izgara Salonu

Netiz Izgara çeşitleri ve Günlük 
Balık çeşitleriyle sayın Gemliklilere 
hizmet etmekten kıvanç duyar

TEL : 1715 İSKELE MEYDANI GEMLİK

Sayın Müşterilerimiz

BABA BİSİKLET Enerjide Tasarruf
Yeni İşyerimizde hizmetinize girmiştir. 
Sizleri Bekliyoruz.

İstiklâl Cad. No. 115 GEMLİK

Gelecekte

Güvence Demektir
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Demokrasi, özgürlüğü saklar içinde. Saklar diyo 
I rum; öylesi oıtamlar yaşanır ki, demokrasinin özün 

de varolan özgürlük küflenmeye bırakılır. Demok
rasiye geçiş dönemine bakıldığında küflenmenin 
ötesinde boğazı sıkılmıştır özgürlüğün. Okuyamaz, 

I eleştiri yapamaz olmuşlardır özgürlük yanlıları, öz 
J| gürlüğü, Özgür düşünceyi, okullarda besleyerek 

I aeliştirtmek, Ön koşul olmalıdır, dersek, aldanmış 
s| olmaz mıyız ? Okul, nedenli verirse versin; özgür 

yaşamın nimetlerini, yaşamdaki olumsuzluklar 
I değiştirecektir bunu. Bu savı anlayabilmek için, 
I toplum yaşamını gözlemek yeter. Sosyal yapıda 

katmanlar arasındaki çatlaklar giderek derinleşir; 
iç sömürüyü pompalayan patronlar, alt katmanları 
sömürdükleri sürece, demokrasiyi - özgürlüğü an
latamazsınız, veremezsiniz.

Sosyal yapının alt katmanlarında yaşamlarını 
Sürdürenlerin çilelerini göstererek ah - vah etmek 

■ yeter mi ? Dahası, « Bu onların alın yazılarıdır. » 
I diyerek' sorunlarının çözümlerini tanrıya yüklemek 
■azaltır mı dertlerini, dar gelirlilerin, yoksulların ? 

I Oy»d demokratik yaşamda halkça, hakça bir düzen 
| olması özlenir Özlenir diyorum; demokrasiden hoş 
| lamnayanlar, ağızları kapamayı, kalemleri kırmayı 
I yeğlerler Bunlar yaşandı. Dönelim özgürlüğe, otuz 
I yıllık demokrasi döneminde, o denli karanlıkta 
’ kaimdi ki. Toplumun dertlerine kulak asılmadı. Öz 
■ gür düşünceden korkuldu. Öte yandan da, yurt 
I ekonomisi para bolluğu içinde boğuldu. Gelelim 

‘ I yine demokrasiye, özgürlüğe.
Anayasamız düşünce özgürlüğünü getirmişse de 

[ I karın doymadan özgürlüğün tadına ulaşmak olası 
mı ? Kitaplarda, yasalarda anlatılan yazılan özgürlükler, 

Koralarda kalırken, dışarda bir başka özgürlük aranı 

yor; pazar özgürlüğü, « Ne demek pazar özgürlüğü? * 
denebilir. Bugünkü piyasayı izliyoruz, içindeyiz. 
Pazar piyasası paralan yutarken, sepetlerin, file
lerin dolmadığı gerçeğini yaşamaktayız. Ayakkabılar 
pençelenerek giyilirken, büyük çoğunluğun da bes
lenme yetersizliğinden dertli oldukları gerçeğiyle 
karşı karşıyayız. Ne portakalın, ne pırasanın, ıspana 
ğın yanına varacak gücü kalmadı alttakiyle, ortada 
yaşayan insanımızın. Böyle bir ortamda özgürlüğü 
nasıl koyar, nasıl anlatırsınız ? Ezilen, horlanan 
halka, evine, ekmek alabilme olanakları arayan 
insanlara özgürlüğü nasıl anlatabilirsiniz ? Toplumda, 
çile, acı çekenler aza indirilmeden, Bireyleri eğitme 
den - öğretmeden, sorunlarını paylaşmadan naşı! 
anlatabilirsiniz özgürlüğü ? Dertli, aç insanın kese 
sinden midesinden geçer özgürlük.

Yaşanan ekonomik koşulların baskısında cifesi 
çıkan yoksul, dar gelirli insanımız ne yapsın ki ? 
Geçinebilsin insanca. Çocuklarını onurlu yetiştire
bilmek için, bireylerin acıyan bakışlarından nasıl 
korusun ? Yoksulumuzu onurlu bir yaşama ulaş
tırmadan, ele avuç açtırmadan, patrona tutsak et- i 
meden yaşatabilirsek, özgürlükten söz açabileceğiz, g 
Yoksulun kan emicileri nal takke ver külah < yaşam t 
larını sürdürürken; kendi özgürlükleri içinde şişinir g 
lerken, nasıl anlatılır yoksulun özgürlüğü ?

Toplumda eşitsizlikler, dengesizlikler, aşağıla- I 
malar sürdükçe özgürlükten söz edemeyiz. Önce 
halka, ezilen horlanan yaklaşmadan özgürlükten 
söz edemeyiz, Özendiklerini alamayanlar, çocukları 
nın öğrenimlerini karşılayamıyanlar, insanda yaşam 
düzeyinin altında olanlar azalmadıkça, neyin özgür 
lüğünden söz etmeli ki ?

SPOR SPOR
Ihsan BÖLÜK

2. KÜME... 2. KÜME...

Borusan Güvenspor: 2 Çalıspor: 0
iki haftalık bîr aradan sonra bu hafta sahamızda yapı

lar, birinci karşılaşmada Borusan Güransper Çalıspor’u 2-0 
yendi.

Pazar günü saat 11.30 da başlayan karşılaşmada saha 
hakimiyeti 90 dakika boyunca Borusan Gûvenapor'da <d .
Şenol, Mustafa, Necati üçlüsü rakip kalede tehlike yarattı 
Karşılaşmanın 54. dakikasında Mustafa'nın ortasıyla Şenol 
Borusan Gûvenspor'un ilk golünü kaydetti. Daha sonra 
kaptan Soner ve Kemel sankart gördüler. Evet dakika 78, 
Necati'nin ayağından Borusan Güvenspor ikinci golünü ka 
zanıyor ve skor 2-0 lık neticeyle 90 dakikalık mücadele 
sona eriyor.

E. GÜVENSPOR î Cemal. Kemal, Mehmet, Soner, Ah 
met, Behçet, Kubilây (Bahatdn), Necati, Mustafa, Şenol, 
Hüseyin (Bülent)

ÇALISPOR : Ömer, Sadık, Eyüp, Haşan, Salim, Faruk, 
Ertuğrul, Mürsel Hüseyin, Osman, Gürcan düzeniyle çıktık 
tıklan karşılaşmayı Recep Beni, Kenan Beni ve Mümin 
Canbaz hakem üçlüsü yönetti.

3. KÜME... 3. KÜME...

K. Kumla, Tütünspor Karşısında
Dayanamadı 1-3

J

Sahamızda yapılan ikinci karşılaşmada K. Kumla Tütün 
spor’a karşı 3-1 yenik düştü.

K. Kumla'nın dağınık ve bilinçsiz oyunu yanında Ti- 
tünspor'un iyi oyunu karşılaşmayı kazanmasına yetti.

Karşılaşmanın gollerini 5 ve 65. dakikada Zuhal, 7. 
dakikada Ozcan Tütünspor'un, K. Kumla’nın tek golünü ise 
61. dakikada Adnan attı. 85. dakikada K. Kumla’dan Tur
gut penaltıyı değerlendiremedi ve daha sonra Haydar san
kart gördü,

Kenan Beni, Reeep Beni ve Galip Balkanlı hakem öç 
lüsünün yönettiği karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile çık 
tılar,

K. KUMLA : Şükrü, Fethi, Adnan, Özkan, Gülok, İb
rahim, Yılmaz, Mehmet, Turgut, Haydar, Ali

TÜTÜNSPOR : Kem alettin, Abdullah, Faruk, İbrahim, 
özoan, Salim, Mustafa, Zuhal, Ömer i, Ömer II, Hayrettin

KONGRE İLANI Eleman Aranıyor

Gemlik Filâteliıt Daraeğinia normal genel kurul toplantısı 15.3.1982 
pazartesi günü saai 20.oo de Gemlik Turizm derneği lokalinde yapılacaktır/.

Ekseriyet tensin edilemediği taktiade 22.Mart 1982 pazartesi günü aynı 
yerde saatte yapılacaktır.

Sayın üyelere duyrulur Yönetim Kurulu

Büromuzda çalıştırıl 
mak üzere askerliği 
ni yapmış Tecrübeli 
muhasebeci aranı
yor.

Su Ürünleri Koop. Bşk.

Sümerspor: 1 K Esnafspor: 1

GÜNDEM :

Pazar günü sahamızda Sümerspor, Karacabey Esnafspor 
ile 1-1 berabere kaldı.

90 dakikalık mücadelede iki takımda birbirinden üstün 
oyunu ile göz doldurdu. Karşılaşmanın 5. dakikası, Sümer 
spor golünü Turgut’un ayağından kazanıyor. Evet 38. da
kika Karacabey Esnafspor’un bir atağı, bu atağı Namık go 
le çeviriyor ve karşılaşmanın skoru 1-1 oluyor.

I - Açılış yoklama
2 - Divan heyeti teşekkülü ve saygı duruşu
£ - Faaliyet ve denetim raporlarının okunması
4 - Raporların müzakeresi ve aklanması
• • Yeni yönetim kurnlu ve denetleme kurulunun seçimi
6 - Dilekler ve temenniler
7 • Kapanış

KONGRE İLÂNI

Gemlik Avcılar Derneği olağan yıllık kongresi ekseriyet temin edilmediğinden 
73.1982 Pazar günü saat 21 do Dernek Lokalimizde yapılacaktır.

Üyelere duyurulur,

GÜNDEM ı 

1- Açılış yoklama
2» Saygı duruşu
J- Divan teşekkülü
4- Denetim vs yönetim kurulu raporlarının okunması
5- Raporlar üzerinde müzakere
6- Denetleme vs yönetim kurulu raporlarının aklanması
7» Yeni denetleme ve yönetim kurulu seçimi
8- Dilek ve temenniler 9- Kapanış

SINIRLI SORUMLU GEMLİK KÖRFEZİ
SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOP. BŞK.

Kooperatifimiz ortaklığının Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 1982 
pazar gönü saat 14.oo de Gemlik Ahmet Dural Meydanı Akmantar pasajı kat 1 
124 deki GÜNAYDIN yapı kooperatifi bürosunda yapılacağından,

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gön ve saatte ortaklarımızın top
lantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederiz.

KOOPERATİF BAŞKANLIĞI
1 - Yoklama
2 - Açılış ve Saygı duruşu
3 - Kongre Divanı seçimi
4 - Çalışma ve hesap raporlarının okunması
5 - Denetçi raporlarının okunması
6 - Raporların müzakeresi
7 - Raporların kabulü ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibrası 
8 - 1982 yılı kadro, bütçe ve iş programlarının görüşülerek karara bağlanması 
9-7 asil, 7 yedek Yönetim kurulu üyeleri seçimi.
10-3 asil, 3 yedek denetçi seçimi
11 - imar ve İskan bakanlığınca hazırlanan örnek an* sözleşmelere İntibak kararı 
nın alınması
12 • Toplu konut yasası uygulamaları nedeniyle. Bakanlıkça öngörülmesi halinde 
kooperatifler birliği kararının alınması
13 - Ortakların kooperatif içindeki parasal durumları ve katkı paylarının görüşü
lerek karara bağlaması
14 - Dilekler
15 - Kapanış.
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Müjde Müjde Müjde |

' Beklediğiniz Özlediğiniz
' raiâİ SÜTHANESİNİN '

Koyun Yoğurdu Çıktı
DENEDİN!! Mi! I

Tlf : 1151 -2035
Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok. No : 31 GEMLİK  -J

^^?®2îî Seyahat
Gemlik'lilerin hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı’dan 14.30 da

Gemlik - Topkapı 300 TL
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır,
NOT 1 Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

Tel : 2654 - 2746
Geraj içi No. 4 Gemlik

DOSTLAR oto galerisi
B LUMUM OTO ALIM İDLERİ

Her türlü oto peşin alınır vadeli satılır.

Ödemede kolaylık

Gelin Görüşelim.

Tel : 2654 --2746
Garaj İçi No. 4 Gemlik

RSİLÇELİK
SANAYİ ve TİCARET A. Ş

ELEMAN ARANIYOR

Endüstri Meslek Lisesi, döküm, tesviye, elekt
rik ve metal işleri bölümünü bitirmiş askerlikle i- 
lişkisi olmayan elemanlar aranıyor.

İlgilenenlerin şahsen başvurmaları gerekir.

ASİL ÇELİK
Gemiç Köyü — Orhangazi

KAYIP
Artvin - Yusufeli Nüfus Memurluğundan aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Ali Okur

YILDIRIM GİYİM SANAYİİ

Mevsim Sonu Resmi İndirimli Satışlarına 
Başladığını Müjdeler.

UCUZLUKTAN YARARLANINIZ
Gazhane Cad. (Eski Karakol Karşısı)

GEMLİK

SATILIK DAİRE

Karacaall Köyü Iğdedlbl Mevkiinde 
B/Blok 2 Nolu Dalro Satılıktır.

Müracaat Tlf : 1715 GEMLİK

Matbaamızda Her Çeşit Cilt işleri 

Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 
Devam Etmektedir.

TAHMİL-TAHLİYE VE NAKLİYE İŞİ
YAPTIRILACAKTIR.

1 - Müesaezemize ait Dış ülkeden gemiz]» gele 
e ek 500 ton odun selülozunun Gemlik veya Azot 
İskelesinden tahmil, tahliye ve Müeseesemia An bat 
lansa kamyonlarla n a kİ iyesi işi yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait Ticari Şartnamemiz Müessese 
Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı 
teklif mektuplarının engeç 1.Mart.1982 pazartesi 
günü saat IS.oo'e kadar Mûesscsemizde bulundurul 
ması gereklidir.

4- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tâbi değildin

Sümerbank-Gcmlik Suniğipek ve Viskol 
Malulen Sanayii Müessesi - GEMLİK
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