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Pmsaı Alamayan

lor

ZEYTİN ÜRETİCİSİNE 
POT ASLI GÜBRE GELDİ

1981-82 üretim yılın
da zeytin ürünlerini Mar
mara Birlik Zeytin Koope
ratifine veren, ancak para 
(arını alamayan yüzlerce 
üretici zor durumda kaldı.

Bütün umutlarını Koo 
peratiften alacakları para 
ya bağlıyan zeytin üretici 
leri dört aydan beri para 
lirini alamayınca ne yapa 
caklarını şaşırdılar. Her 

gün «para alırımı düşünce
siyle köyünden kalkarak 
İlçeye gelen ve koopera
tif önünde umutsuzca bek 
leşen Köylülerle, llçell ü-

Libya'ya 500 ton 
Elmanın Dışsatımı
Yapılıyor

Gemlik Limanından 
Ubyaya 500 ton elma dış 
satımı yapılıyor.

Ilgllilerdan aldığımız 
bilgilere göre Frigo Mu- 
ret adlı gemi ila oışsatımı 
yapılacak elmaların yükle 
me çalışmalarına başlandı. 

reticiler, bunca yıldır böy 
le uygulamayla karşılaşma 
dıklarını söylüyorlar.

BAKIM YAPAMIYORUZ
72 nolu Marmara Bir 

lik Zeytin Tarım Satış Ko 
oparatifinden yaklaşık 150 
milyon lira alacağı bulu
nan üretici ortaklar, bu 
yıl ilk kez zaytinliklerinde

Küçük Kumla ve Umur bey Belediye

Bütçeleri Belli Oldu

Küçük Kumla ve Umur 
bey Kasabalarının tahmini 
belediye bütçeleri kayma
kamlıkça onaylandı.

Şubat ayı içinde hazır 
lanan belediye bütçeleri 
mali yılın başı olan 1 
Mart tan başlıyarak yürür 
lüğe girdi. Yeni bütçelerde 
belediye gelirli şöyle kabul 

edildi.
Küçük Kumla Belediye 

Meclisince kabul edilen 

gübreleme, budama ve I- 
laçlame yapamadıklarını 
söylüyorlar. Bakım gider
lerinin gittikçe arttığı gü
nümüzde parasız kalan ü 
retlci ortaklar durumu 
MGK ve Bakanlıklar dü
zeyinde duyurmaya karar
lılar.

Marmara Birlik Zeytin 

bütçe 21 milyon 965 bin 
321 lira. Küçük Kumla 
Belediye Bütçesinin yatı
rımlar bölümünde 2.100 
bin liraya imar planı yapı 
mı, 17 milyon cari harca 
malar, 1 milyon lira iskele 
gazinosu ayaklarının yapı 
mı ve öbür harcamalara 
ayrılmış.

Umurbey Belediye büt 
çesi ise 9.444.960 lira dır. 
Elektrik İşletmesinin bütçe 

Kooperatifi yöneticilerine 
yönelttiğimiz sorular ce
vapsız kalırken, adının a- 
çıklanmasınını istemeyen 
bir yönetici "bize para ne 
zaman gönderilirse o za
man dağıtırız. Bu konuda 
bir kabahatimiz yok her 
kes gibi biz de bekliyo
ruz" dedi.

si 15.201.205 lira. Su işlet 
meşinin 1.150.154 lira 
Otobüs işletmesinin 6.784 
705 liradır,

Umurbey Belediyesinin 
yatırımlar bölümünde 550 
bin lira kamulaştırma, 500 
bin lira mezarlık onarımı, 
100 bin lira kaldırımlar, ve 
çevre parkı yapımı, bele
diye hamamının onarımı 
yer almaktadır.

Zeytin üreticisinin ge 
rekainmesi olan potastı 
gübrenin Zirai Donatım 

Kurumana geldiği açıklandı.
İlçe Ziraat Yüksek 

Mühendisi Sezer Okçu, 
gazetemize yaptığı açıkla
mada, zeytin ağaçlarının 
en büyük ağaçlarının en 
büyük ihtiyaçlarından biri 
olan potasyumlu gübrele
rin üreticiler tarafından ye 
terince kullanılmadığını 
belirterek şunları söyledi.

"—Zeytin ağaçlarında 
azot, fosfor ve potasyum 
gereksinmeleri çok fazla

Traktör Kursu
Devam Ediyor

Gemlik Ziraat Mühen 
dişliğince birlikte düzenle 
nen < Traktör Bakım Kul 
lanma ve Ehliyet » kursu 
Umurbey’de devam etmek 
tedir.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere ğöre 25. Şubat 
günü başlayan « Traktör 
Bakım, Kullanma ve Ehli 
yet Kursu » 20 gün süre 
çektir. Omurbey Belediye 
Düğün Salonunda yapılan 
kursa 120 kişinin kaydı 
yapılmış, ancak 72 katkı 
olmuştur.

Kursa en büyük katkı 
20 kişi ile Umurbey'den 
gelirken, bunu merkez ve 
Yeniköy’den 10 ar kişi, 
Katırll 3, Hamidiye 2, Kur 
tul 2, Adliye 2, Gençali 
2, Cihatlı 2 kişi Güvenli 
1, Şahinyurdu 1, Küçük 
Kumla'dan 1 kişi, Engürü- 
cük 4, Orhangazi 1, İznik 
5 kişi izlemektedir.

dır. Bu üç grup madde
lerin eksikliği ağaçların 
verim ve yaşamın» doğru 
dan etki yapmaktadır. Ek
sik verilecek maddeler »- 
resınds zeytinin geç karar 
masın», küçük taneli öl
mesine, sıcak ve soğuğa 
dayanaksızlığa, çiçek ve 
meyve tutmamasına, yeterli 
filiz vermemesine neden 
olmaktadır. Üreticiierimizln 
ûç onbeş adını verdikleri 
kompoze gübreler ilçemi
ze gelmiştir. Yaptığımı» 
toplantılarda bu gebrele
rin katlanılmasını sağlık 
vermekteyiz.

Yaşlı Köylü 
Derede Ölü 
Bulundu

Mümin Salan (75) 
adındaki yaşlı bir köylü 
geçen hafta içinde Karsak

Deresine ölü olarak bulundu.
İlgililerden aldığımız 

bilgilere göre Karsak dere 
sinde hafta içinde bir er 
kek cesedi bulundu. Aya 
gında pantolonu ve üstünde 
akletl ile bulunan erkek 
cesedi üzerinde yapılan 
otopside, cesedin başına 
sert bir cisimle vurulduğu 
veya çarptığı belirlenmiş 
ve ölümün beyin kanama 
sından meydana geldiği 
saptanmıştır.

Dere içinde bulunan 
cesedin Küçük Kumla Kö 
yü kütüğüne kayıtlı Mümin 
Salan’a ait olduğu oğlunun 
saptamasından meydana 
çıktı. M fimin Salan,ın yak 
laşık 40 gün önce oğlu 
nun evinden eyrılarak ta
zına gittiği ve bu sûre için 
de Gemlik’e gelmediği 
belirlendi

Öğretmenler Tüketim Kooperatifinin 
Kongresi Yapıldı

Piyasa f tat dengesinde büyük yararları görülen ve 
İlçemizde ortaklarıyla halkın büyük beğenilerini kaza 

nan öğretmenler Tüketim Kooperatifinin yılık olağan 
genel kurul toplantısı yapıldı.

Şehit Cemal İlkokulunda yapılan genel kurula su 
nulan çalışma raporunda, kooperatifin gün geçtikçe iş 
hacminin büyüdüğü, ortaklarına ve İlçe halkına daha 
geniş olanaklarla hizmet etmek gerektiği, bu nedenle 
çelişenler kadrosu oluşturulmasının zamanının geldiği 
belirtilerek "Kooperatifimiz kâr amacını ön plan
da tutmadığı İçin İlçemizde tüketici kitlesini korumuş 
ve bu nedenle halkın büyük İlgisini çekmeye devam 
etmiştir," denilmiştir.

Genel Kurul toplantısında yapılan seçimlerde yö 
netim kurulu üyeliklerine Ahmet Erdoğan Temel, All- 
Rıza Gûmfiş, Idrlo Aka, Şaban Yalçın, Abdll Akoy 
seçilmişlerdir.

Yüzlerce kişi 
başvurdu ama...

Dört Memur
Emekliye Ayrıldı

Yeni çıkarılan bir ya 
•a ile 20 yılını doldurmuş 
devlet memurlarınının 31 

Aralık 1981 kadar emeklilikle 
rinl İstemeleri karşısında 

% 25 avans verileceği be
lirtilmiş, ancak başvurula
rın çok olması karşısında 
Bakanlardan oluşan bir 
komisyonca emeklilik iş
lemlerinin kesinleşmesi ka 
rarlandırılmıştı.

Yeni yasadan avans
tı olarak emekli olmak dü 
•üncoalylo günlerdir alacak

D. S. 4*to

KÖŞEMDEN
Demokrasi, Tatlı Ölüm, Elizabet Taylor

Yılmaz AKKILIÇ

Demokrasi, haklar ve özgürlükler rejimidir. Demokrasiyi karamak ve kollamak 
adına bile olsa, demokratik hak ve özgürlüklerde kısıntıya yönetmek söz konusu 
olamaz. Bizzat « demokrasi > ile çelişir böyle bir tutum..

Demokrasi, bir haklar ve özgürlükler rejimi olduğu kadar. İadelerin en geniş katılımıma 
gerçekleştirildiği veya hiç değilse amaçlandığı çoğulca bir dizen diz. Demokrasilerde' 

demokrasinin esenliği için bir geniş kesimin istemlerinin baskı altında tutulması 
dive birşey düşünülemez. Demokrasi kavrammm özüne ay km olur bu— Çünkü istem 
leri baskı altında tutulmak istenen geniş kesim, çıkarları, bir küçük annhkla çeliş 
tiği işin huzursuzdur..

Ne var ki, o küçük azınlık sesini her zaman duyurma olanağına sahiptir. Geçiş 
dönemlerinde, kendi çıkarlarını savunma ve pekleştirme özgürlüğünü, alabildiğine 
ve sınırsız biçimde kullanabilir. Sanıhr ki. o küçük azınlığın davranışları, ulusun öz 
çıkarlarıyla çakışmaktadır.

Oysa çakışmamaktadır!..
Devamı 3. Sayfada
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İLÂN
Umurbey Belediyesi Başkanlığından

2464 sayılı •aledlya Gelirleri Kanununun 66 ncı maddesinin (■) fıkrasına latlna- 
ian, Maalah Vergisi, İlan va Reklâm Verglal, Eğlence Vergisi, işgal harcı tatil günlerin 
la çalışma ruhsat harcı va igyarl açma izin harcına alt 1982 takvim yılında uygulacak 
Maktu tarifeleri Baladiya Meclisinin 19 Ocak 1982 tarihli birleşiminde 27 »ayılı kararı 
la aşağıda gösterildiği şekilde kabul edilmiştir.

MESLEK VERGİSİ

I Sayılı Tarife_________________________________________________________________ ____
I ncl ve 2 nci sınıf tüccarlar (Kurumlar dahil/ İle gerçek usulde vergilendirilen serbest

sayılı tarife dışında kalan ticari kazanç ve serbest meslek erbabı : 
Verginin Miktarı—TL

(1800.*)

neslek erbabı :
I ncl sınıf tüccarlar 2 nci sınıf tüccarlar Serbest meslek erbabı
(Kurumlar dahil) 

/ergi Miktarı— TL. Vergi Miktarı—TL. Vergi Miktarı—TL.
(7200.-) (3600.-) (5000.-)

1 Bayılt Tarife

I Sayılı Tarife
detorlu taşıt aracı sahipleri ;
aksiler (Otomobil arazi taşıtı, 
iane! ve kaptıkaçtı)

'ergi Miktarı—TL
(2160.-)

LAN VE REKLAM VERBİSİ

arife ve nisbet :

Minibüs kamyonet ile 
150 rusum tonilatodan 
aşağı göl, nehir, deniz 
motorlu taşıtları
Vergi Miktarı—TL

(2700.-)

Otobüs, kamyon çekici 
benzeri ile 150 ve 150 
rusum tonaliten yukarı 

göl va deniz mot. taşıtları
Vergi Miktarı—TL 

(3600 )

- Dükkan ticari ve sinsi müessese ve serbest meslek erbabınca Verginin Miktarı 
eşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha ve resim gibi sa
lt bfltön İlan reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak, (2000.-)

Motorlu taşıt araçlarının içino veya dışına konulan yazılan 
yapıştırılan ilan ve reklamların beher metrekaresinde yıllık o- 
ırak,

• Cadde, sokak veya yaya kaldırımların üzerine gerilen binaların 
opho ve yanlarına asılan boz veya sair maddeler vasıtasile yapı- 
•n geçici mahiyetteki ilan ve reklamların Misinden haftalık olarak

• Işıklı veya projeksiyonla ilan ve reklamların beher M2'sinden yıl 
k olarak,

'• İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, kataloğ, duvar tak* 
imi, cop takvimleri, biblolar veya benzerlerinden :

a) Broşür veya ol İlânlarının hor birinden
b) Katalog, her türlü takvim, biblo, anahtarlık, kalem tabak alt 

klan, küllükler her türlü fanila, peçete ve benzerinin her birinden
e) Mahiyeti no olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve ben 

erlerinin beherinin M2 sinden

- Vergi tarifesinin 1,2,3 ncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklam 
tikalloflori Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere vergilerinin 2 
şit taksitte ödeyebilirler.

dLENCE VERGİSİ

(1500.-)

(600.-)

(3000.-)

Verginin Miktarı 
(TL.) 
(M

(2.)

(10.-)

Gayrimenkulun Açık Artırma İlâm

Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan
Dosya No. : 982/1 Izalei'şuyu Satış

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adeti evsafı :
Şuyu-un izalesinin temini bakımından mahkemece satılmasına karar verilen Gemlik 

Tapu sicilinin *25/ 2/1967 tarih ve pafta : 4, ede: 323, sahife : 210 ve parsel : 13 de 
kayıtlı Gemlik Halitpaşa mahallesi sahil mevkiinde kâin 40.06 metrekare miktarlı ve bilir
kişi tarafından 600.000 lira kıymet takdir edilen ahşap ev açık arttırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 27 / 4 / 1982 Salı gtna saat 11.30 dan 11.50 e kadar Gemlik İcra Dai
relinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhaalı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı' ile ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artırasın taahhfldt 
baki kalmak şartiylc 7 / 5 /1982 Cuma günü aynı yerde vs aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağın! ve satış mas 
raflarını geçmeli şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u niıb atinde pey akyeli 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del-
1 Aliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (4~) hu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse terâ ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aşık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mnnderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 982/1 izalei’şuyu satış sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.
İs. İf. K. 126 )

(llgililtr ti biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

KONGRE İLÂfll
UMURSPOR KULÜP DERNEĞİ BŞK.LIĞI

Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantı» 13.3.1982 

linde saat 17>oo do yapılacaktır.
üyelerimize duyurulur.

cumartesi günü Kulüp Loka-

Yönetim Kurulu

illetle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, g?zlno, gece kulübü, 
ıvoma, diskotek, dansing, bezik, briç, bilardo, okey ve masa 
jtbolu salonları gibi eğlence yerlerinden :

e) Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca Turistik olduğuna dair 
ohaata hala olan bar, pavyon, gazino, gece kulübü ve atollerdeki 
ğloacolorden,

b) 1 ncl sınıf bar, pavyon, gazino, goce kulübü ve otellerdeki 
ğloncolordon,

e) 1 ncl sınıf bar, pavyon, gazinolardan
2 nci sınıf ve daha düşük sınıflara haiz olan bar, pavyon 

azinolardan
d) Turistik mahiyete hala voryato veya eanlr müzik yapan lo- 

anta vo benzerleri,
o) 1 nei sınıf üstü varyete veya canlı müzik yapan lokanta vb. 
f) 1 nci aınıf varyete veya canlı müzik yapan
g) Taverna, diskotek, kabare, dansing gibi oğlenco yerlerinden
h) Video, teyp ile oğlenco programı yapan yerlerden
I) Bezik, briç, bilardo, okey vo masa futbolu bulunduran oğlenco 

erlerinden işin mehlyyetine göre :
1*1 ncl sınıf üstü işletme ruhsatına haiz olan yerlerden
2- 1 ncl aınıf işletme ruhsatına haiz elan yerlerden

|3- 2 nci sınıf işletme ruhsatına haiz elan yerlerden 
U- oyun salonları, kulüp dernek lokallerinden.

r J 2464 sayılı kanunun 19 ncu maddesi 1,2,3,ncü fıkraları dı- 
ındo kefen kişi ve kuruluşların tortlpllyocoğl öğlenseler,
k) Sinema veya sair yerlerde eğitici, öğretici, reklam mahiyet 

ede gösterilen flllmlordon

(2000 .)

(1000.-)
(800.-)

(700.-)

(1000.-) 
(800,-) 
(700.-) 
(500.-) 
(200.-)

(500.-) 
(400.-) 
(300.-) 
(200.-)

(1000)

(400)

J9AL HARCI_____
- Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yer* 
irinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından İşgalinde
MM M2'sfnden 00-* )
, Yol, meydtan peıer, İskele, köprü gibi umuma alt yerlerden bir
■mim herhangi bir maksat İçin işgalinde günlük M2’slnden (B.>)

Devamı S. 3’tc

Gündem

1 » Açıhş ve divan oluşumu

2 - Saygı duruşu
3 • Yönetim ve dsnellsms ve kurullarının seçimi
4 - Kapanış

İLÂN
GEMLİK BELEDİYESİ BŞK.LIĞINDAN

1- Beledlysmizce 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- ihalesi 10.Mart.1982 Çarşamba günü ssat 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 belgeleri, geçi
ci teminatları İle belirtilen gün ve saatte İhaleye işti 
raklerl ilân olunur. Basın

Enerjide Tasarruf

Gelecekte

Güvence Demektir

Balıkpazarı 
HAMAMI

Cuma Cumartesi ve 
Pazar günleri yal
nız erkeklere hiz
met getirmekten 
kıvanç duyar.

Balıkpazarı

Atlas Sineması ilerisi
GEMLİK

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

Su Ürünleri Keep, Bçk.
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KİMİN İŞİ?

UMURBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1 nci bentte yazılı yerlerin hayvan sancılan tarafından işgalinde,
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına (!•-•)
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına (120.-)

3- Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için II Trafik komisyon
(arının olumlu görüşü alınarak. Belediyelerce şehir içinde teşıt-ar tarafın 
dan işgalinde t

İş yerl«riade, iş gücü verimini belirli 
bir düsayd» tutabilmek için, b«sl*nmeye 
önem verilmesi gerekir. Gerekli besini 
alamavan kişi, işinde verimli olmayacak; 

[gücü üstünde güç harcayarak, ekmek 
I parasından olmamak için, hastalığı, ölü- 
■ü göze alacaktır. Türkiyenin bugünkü 

! kofullarında, geçinme sorunu yoksulu, 
belirli gelirliği sarsmaktadır. Ne yiyecek 

■yoksul, belirli gelirli? Et. süt, peynir, 
nytia... Etiketler o denli yüksek ki, 
yanlarına yaklaşmak için kesedeki parayı, 
bir-kaç kez saymak gerekir. Piyasa ko- 

Işnlları, geçim derdi içinde olanların 
omuzları n a öylesine oturmuştur ki; 
yükün altından kalkmak için, kesenin 
kevfinin yerinde olması gerekir. Yoksu- 

I hıa beslenmesi de düşünülemez ya! Yok- 
sulun yaptığı, yaratma zararına bakmadan 

[kesenin elverdiğince mide doldurmak, 
doğduğunu sanmak.

Beslenme uzmanlan, Türkiye insanı 
nın bu konuda açmazlarım bilmezlermiş 
çeşme, iyi beslenmenin yollarını göstere 

[dursunlar. Öbür yanda beslenme yeter- 
lûliğinden yaşamlarını yitiren bebe 
gömütleri giderek çoğalıyor. Geçimini 
sağlayabilme çabasında olan aile başkam, 

tkaıaneını dengeli harcama zorundadır. 
Aile bireylerinin, çoğu isteklerini karşı 

uunaktan kaçınacaktır. Böylesi bir yaşam 
da, ruhsal dengesizliklere neden olacaktır. 
Hep söylenir fasulyenin «yoksul aşı» ol
duğu. O eskidendi. Besleyici değerleri 
yüksek olan nohut, mercimek... yoksulun, 
[Hirli gelirlinin, sofrasına girebiliyor ma 
ki, gönümüzde? Elbette iş besle örnekle de 
inmiyor.

Ekonominin, hastalığının iyileştirile 

memesi, dış satımın yoğunlaştığı bir or- I 
tamda, iç piyasada ederlerde düşme I 
beklenemez Ne var ki, bu olgunun iç I 
piyasada etkisini daha az duyurmasını I 
getiren önlemler de alınabilsin. Görebil B 
diğimizce, iç piyasa ederleri yüksek tut I 
mayı sürdürmeyi seçiyor, öylesine çarpık B 
bir ortamda yaşıyoruz ki, bir taraf para I 
darlığı içindeyken dir taraf para denizinde 
yüzüyor. Alım gücü olmadığı sanılanlar 
da, süper yaşamı seçiyor, varsılla yarış- 
ediyorlar. Oysa' açlar, çıplaklar. Ama, 
sofralarını gören olmayacağından, olan - | 
biteni Lükse veriyor; bu gibiler. Varsın B 
doymasın, çakası-afisi, havası iyi olsun e 
yeter. Varsılla yarış yapılamaz. Varsıl g 
öndeyken yarışa çıkanlar yarı yolda kalır; | 
başlarına vuracak taş da bulamazlar. @ 
Varsıl,, çarpık ekonominin çıkarına işleyi | 
şi sürecinde, yükünü tutmaktadır. Ucuza I 
kapattığı malı bekletir; tavını bulunduğun | 
da da dünyalığını doğrultur. Varsılın işi, E 
bir yerde ekonomi oyunlarını da tezgâh I 
lamaktır, kendi çıkarına, halk zararına. I 
Varsılın yüreği o deiıli paslanmıştır ki, | 
sürünen, aç kalanların derdi, onu hiç | 
ilgilendirmez. İçinde yaşadığı toplumun | 
çoğunluğu gizli açlık çekiyormuş, açlıktan, | 
beslenememekten hasta olanlar, ölenler | 
çoğunluktaymış, varsılın ne umurunda, g

Ekonomi acımasızdır. Ekonomi | 
savaşında parola « Ölen ölür; kalan | 
sağlar bizimdir. « Bugün, bu yaşanıyor. | 
Biraz düzlüğe çıkmak için çözüm aramak i 
mı? O bizim işimiz değil Başımızda Tur | 
gut Bey varken. g

Şiretoğlu Ailesine başsağlığı diler; | 
acılarını paylaşırım;

a) Her taşıttan beher saat için (3.-)
b) Parkmetre çalışttaan yerlerden beher saati için (5.-)

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI HARCI_________________ Verginin Miktarı TL
Hafta tatili ve Ulusal Bayram günlerinde çalışmaları Belediyece 
izne bağlı işyerlerine izin verilmesi halinde :

1-2 nci sınıf hamamlar vd. otel, han ve pansiyonlar (600.-)
2- Nakliye şirketleri (Kooperatifler dahil) (800.-)
2- Bilumum tarım ve zirai araçları ve ilaç satıcıları (600.-
4- Gazete, pul milli Piyango, tekel bayileri (600.-)
5- 2 nci sınıf çay ve meşrubat bahçeleri (600.-)
6- 2 nci sınıf sinema ve bahçe sinemaları (600.-)
7- 2 nci sınıf kahvehane, gazino (oyun* salonları) (600.-)
8- 3 ncü sınıf kahvehane (oyun salonları) (600.-)
9- Lokantalar (600 -)
10- Fırıncılar (600.-)
11- Kasaplar vb (600.-)
12- Yaş sebze ve meyvacılar (600.-)
13- Un fabrikaları ve değirmenler Bilumun Fabrikalar veAtölyelerden (15600.-)
14- Yukarıda isimleri zikredilenler dışında 394 sayılı hafta tatili
kanun hükümlerinden istifadeleri mümkün olan müesseseler (600.-)

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI
a) Her türlü, imalhane, fabike, gibi yerlerin M2'$inden (75.-)
b) Her türlü maddelerin satış onarım bakım ve tamirleri yapılan
yerlerden M2 başına (50.-)
c) Açık olanlarda icrai faaliyet gösteren (Mahrukat ve otopark)
gibi yerlerden M2 başına (20.*)
d) Ancak bu miktarlar hiçbir suretle peşin M2’ye isabet edecek 
tutarı aşmaz.

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan 

Dosya No. : 981/244 

İPOTEKLİ OLUP :
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 18.12.1963 tarih ve pafta : 10, sahife : 274, parsel : 274 de 

kayıtlı Gemlik Küçük Kumla köyü Kuştaşı mevkiinde kâin 1190 metrekare miktarlı ve 
bilirkişi tarafından 100.000 lira kiymet takdir edilen zeytinlik açık arttırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır.

__ •a
Demokrasi, Tatlı Ölüm, Elizabeth Taylor

Ulus gerçi bir bütündür: ama eğer ulusun büyük çoğunluğu, kendisinin dışına 
i bir « demokrasi hazırlığı » na ilgisiz kalıyor sanılmaktaysa, vahim bir yanılgıya diişülü 
I yor demektir Ulusun bazı kesimleri « hiçbirşey bizim yararımıza değildir » ön-yargısıyla 
ş suskunluğu yeğlerken, bazı kesimleri de gelecekteki göreli demokratik ortamı gözle 
I inektedirler bir bakıma..

Siz üst düzeyde, şimdiye dek düşlerinizde kurduğunuz yetkinlikte bir anayasa 
I ile, onun her türlü yasal dayanaklarını düzenleme hazırlıkları içindesinizdir. Gerçek 
I ten <ie içtenliklisinizdir çabalarınızda.. Ama eğer hazırlayacağınız anayasa ile onun 
I yasal dayanakları, sizin için dışınızdaki büyük çoğunluğun yaşam koşullarıyla bağ 
| “^ntıyor, istemleriyle çelişiyorsa; bunun böyle olup olmadığını anlayabilmenin tek 
IJ"®» toplumun en geniş kesintinin katılımını sağlamaktan geçer. Yoksa sizin ütop 
I yanız yaşama geçirilemez..

Dilerseniz sizi şu kış günlerinde sıcacık bir adaya kapatalım. « Körfezdeki balık 
I çının yaşamını anlatın! »diyelim size.. Bellediğinizde kaldığınca, ya da düşleyebildiğinizco 
I »Iştınınız, Balıkçının, ayazdan çatlamış elleriyle ağ toplayışını yaşamak başka 
I şeydir dostlarım,.

Şu sıralarda kocaman kocaman gazeteler giriyor yayın yaşamına . Şöyle bir alıp 
[bakıyor ve sonra artık almıyorsunuz. Ama düşünüyorsunuz, ülkenin en güçlü ser- 
| gruplarından birkaçı mil yarlar dökerek gazete çıkarıyorsa, bir gerçek nedeni 
। olmalıdır bu savurganlıklarının,.

Acaba n’olaki?...
Geçenlerde, bunların birinde ilginç bir manşet gördüm, şöyle diyordu:«sağlıksız 

| W gençlik /«tipiliyoruz! » Aman ne güzel, diye düşünüyorsunuz, yetersiz ve dengesiz 
I belenmenin getirdiği sorunlara el atılmış.. Oysa aynı sayfada, iki çıplak kadın resmi 
i 'le yer alıyor. Birincisi « Tatlı Ölüm » başlığı altında Rio Karnavalı’ndan birer görüntü; 

Hrineisi de « Liz zayıflamak için seksi bıraktı » haberinin bütünleyicisi.»
iyi mi?..
Hem gençliğin sorunlarına el atıyor görüneceksin, hem de asıl, o gençliği dii- 

ffinmek yerine cinsellikle tahrik ederek düşlemeye iteleyceksin..
Evet doetlanml Son zamanlarda ara verdim yazılarıma. Hep düşündüm,. Tiir 

biye, bir anayasayı, toplumcunuzun en akıllı adamları hazırlamayı üstlenmişler. 
Buna bir diyecek yok!..

Ama biraz da enteîlektnel olmayanların, pek te akıllı sayılmayanların görüşle* 
fine değer verilse; MGK,nın 65 sayılı kararının kapsamı genişlctilso..

Türkiye toplumunun en. akıllı usluları anayasa hazırlar, bunların dışında kalan 
farda « Tatlı ölüm » le ve « Elizabeth Taylor » la gününü gün eder denilse,, Böyle 
deoilmesinden yena olanlar* olanak tanınma**,»

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 9 / 4 / 1982- Cuma günü saat 11.30 dan 11.50 e kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar vatsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 19 / 4 /1982 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış maa 
raflarını 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 mektubuen vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler «atış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin {-{-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6   Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 981/ 244 sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

îc. îf. K. 126 )

(İlgililer tibirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Okunıa-Yazma Seferberliğine Katıl, Karanlığı Aydınlat, 
Bilen Bilmeyene Öğretsin,

Okıınıa-Yaama Bilmiyorsan Halk Eğitim Merkezine Başvur



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ G0LER

Yd«*tim Y*rl ; Şirin PomJi 
'■I*. : ırrv — OBMLİk

Dltgi v» batkı Mrfa^ Besim**/

2 Mart 1>82 Salı
Sayfa 4

Müjde Müjde Müjde

Beklediğiniz Özlediğin

ÖLÜM VE TEŞEKKÜR
Sevgili eşim ve kızlarım İnci ile Asiye, 

Feyza’nın değerli babaları OSMAN Ş|. 
RETOĞLU’nu 23 Şubat 1982 günü kay. 
bettik.

Bu acılı günümüzde yanımızda olan, et 
naze törenine katılarak acımızı paylaşan, 
ayrıca telefon ve telgrafla başsağlığı dile
ğinde bulunan Askeri ve Mülki erkâna, öğ 
retmen arkadaşlarıma, öğrencilere, dost, ak 
raba ve yakınlarımıza, çelenk göndermek 
lütfunda bulunan tüm kurumlara, Gemlik 
halkına teşekkürlerimi sunarım.

YILDIZ JİRETOĞLU
Gemlik Kız Meslek vs 
Milli Eğitim Müdürü

H

Osmaniye Mah. PAZAR Cad. 
Güler Kardeşler Apt. Altı

E LİF
ÇORAP VE PARFÜMERİ [ 

GALERİSİ I

Perşembe günü Gemlikli Dost ve 
Müşterilerinin Hizmetindedir.

Tlf : 1151 —2035
Demirsubaşı Malı. Çeşme Sok. No : 31 GEMLİK
IBillll UıhH ' । 11 ı ,_1 .. ı

GEMLİK

O 1111.11 iLJi ııiLte^a^ijfe^gaasggac;ai^;afegaciPegS!&,^a»aıw,^'ga!g

ANâOHO I
Un Sanayi Bölge 

Baş Bayii

Fırıncıların ve Besicilerin Hizmetine Açıldı

En Uygun Hatlarla Yerine Teslim Tüm UN ve YEM 
Çeşitleri

: 3774

NALCILAR Koli. Şti.
İSTİKLÂL CAD. NO. 59 GEMLİK

S.S. GÜNAYDIN İŞÇİ YAPI KOOP. 
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz ortaklığının Yıllık Olağan Geneı Kural 
toplantısı 28.Mart.1982 pazar günü saat 14.oo de Gemlik 
Ahmst Dural meydanı Akm ani ar pasajı kati No : 124 deki 
Kooperatifimiz bürosunda yapılacağından.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte 
ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

GÜNDEM

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 Denet 
çilerin ibrası.
8 - 1981 yılı Kadro, Bütçe ve iş programların görüşüle
rek karara bağlanması
9-5 asil 5 yedek Yönetim kurulu üyeleri seçimi 

10-3 asil, 3 ytdek Denetçi seçimi
11 - İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan Örnek Ana söz 
■eşmelere İntibak kararınîn alınması.
12 - toplu Konut yasası uygulamaları nedeniyle Bakanlıkça 
öngörülmesi halinde Kooperatifler Birliği kararının alınması 
13 - Ortakların Kooperatif içindeki parasal durumları ve kat 

kı paylarının görüşülerek karara bağlanması.
14 - Dilekler.
15 - Kapanış.

Dört Memur 
Emekliye Ayrıldı 
lan emekli maaşlarını he 
saplayan memurlar hayal 
kırıklığına uğradılar. İlçe

mizden yüze yakın kişinin 

emeklilik İsteminde bulun 

masına karşılık 4 kişinin 

emekliliğinin kabul edildi

ği öğrenildi.

Telefon ile hafta lan 

de emeklilikleri belli olan 

memurlar şunlardır.
1. Hüseyin İnce (özel I- 

dare Memuru) 2. Reeee 

Tanışık (Tapa Sicil Memu 

ru) 3, Celâl Boğazköy (Po 

İla Memura) 4. Cevdet 
Kahraman (27 Mayıs İlk. 

öğretmeni).

1974 model Hanomak Kepçeli Traktör 
1 960 model Saç kaplı JEP satılıktır.

Knfoğlu Sabun Fab. GEMLİK
Tlf : 1852 — 1013

İSİM TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuki 

Mahkemesinin 982/67 f 
m* 981/76 karar sayılın 
la Aoâh olarak düıeltü* 
mlştlr.

Aglh Arda



F gemLik

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASI GAZETE

YIL । 9 MAYI t 44? 9 MART 1982 500 KURUŞ

1981 Yılında
Sağlık Ocaklarında 
31.507 Hastaya Bakıldı

Operatör Doktor

YAŞ AR SERGER
Kadın Hastalıkları Mütehassısı

Mtıaye&eiuL&e : Semerciler Yak. usu 22/2 
tlf : er. 3930 29'74 Gemlik

Balıkçılar
Derneği 
Kongresi
Yapıldı

Gemlik Eğitim ve 
Arastırnıa Sağlık Grup Baş 
kanlığına bağlı beş Sağlık 
Ocağında 1981 yılında 31 
bin 507 hasta muayene 
edildi.

Eğitim ve Araştırma 
Sağlık Grup Başkan Yar
dımcısı Uz Dr. Burhan İle 
riye'den aldığımız bilgilere 
göre, Engürücük, Umurbey 
K.Kumla ve Armutlu Sağ 
lık ocaklarında 13,060 
Merkez Sağlık Ocağın 
da İse 18 447 kişi muayene 
edildi, 284 küçük cerrahi 
müdahale yapıldı. 1981

Tıp Bayramı 
İlçemizde
İlk Kez
Kutlanacak

14 Mart Tıp Bayramı 
İlçemizde bu yıl ilk kez 
kutlanacak.

Tıp Bayramı nedenly 
la Milton Restauıant'ta ye 
mekll toplantı yapılacağı
nı söyleyen kutlama komi 
tası üyesi Dahiliye Müte
hassısı Dr. Cahit .Yorul
maz, "Tıp Bayramının her 
yıl ilçemizde kutlanabil
mesi için bu yılki ilk giri 
timimiz oluyor. Temenni
miz, bu geleneği sağlık 
personeli ve çevre daya
nışması yönünden devam 
snimtektir ” dedi.

Bir Fincan
Kahve 25 Lira

Kahve geliyordu, kah 
w gelecekti derken geldi. 
Hamda 1 fincanı 25 liradan 

Uzun zamandan beri 
döviz kaybının önlenmesi 
İçin kahve dışalımı hükü
metlerce yasaklanmış, an 
esk alınan bir kararla İthal 
izni yeniden valilmlştl. Bir 
aydır kahvecilerde parakan 
do flatı 2400 liradan satı 
lan çekilmiş kahvenin kah 
vohono vs garlnelanda 
satış fletı belediyece 25 
lire olarak saptandı.

Kahve tiryakileri artık 
kahvelerini ksyfle ama yu 
«Tamunu 8 liradan İçecek 
lor.

yılında muayeneleri yapı
lan hastaların İ390 idrar, )
1221 kan, 385 dışkı lab 
ratuvar tahlili yapıldı

Uz.Dr. Butftan İleriye 
çalışmalar ile ilgili olarak 
şöyle konuştü) i

<r—1981 'yılı Gemlik’ 
te sağlık, çalınmaları açı
sında başarılı r ve verimli 
geçmiştir. Elimizdeki dok

Belediye Encümeni Taksi Tarifelerini
Yeniden Saptadı

500 «Belediye Encümeni Hasanağa Kampı 325 lira Askeri Hara
geçen hafta içinde yaptığı Sınırtaş Sitesi 300 « Çimtaş-Marmpra Kimya
toplantıda Taksi fiat tarife Manastır 250 « Fb. 600 lira
lerini yediden saptadı. Cumhuriyet Mh 200 < Şehir içi 200 «

Bejediye Başkanlığın Askerlik Şb. 200 « Bursa 910 «
dan aldığımız bilgilere gö Cezaevi 200 < Devlet Hastanesi 1140 «
re yenjrtaksi tarifeleri şöy Dörtyol 200"« Tıp Fakültesi 1340 «
ledir. J* Terme Hotel 200 « SSK. Hast. 1175 «

Gemlik Ahmet Dural Suniğipek Fb. 200 « Çekirge 1168 <
Meydânı kalkış yeri olarak,-
Radar 2 bin.

Azot ve Bp. 400 « Kültürpark 1075 «

GEMLİK MEMUR 
VE EMEKLİ 
MEMUR 
DERNEĞİ 
KURULUYOR

İlçemizde ilk kez me 
mur ve Emekli Memurları 
bir araya getirecek olan 
bir derneğin kuruluş çalış 
maları tamamlandı.

Konuyla ilgili olarak 
yaptığımız araştırmada der 
nok tüzüğünün hazırlandı 
ğı ve kaymakamlık maka
mına verileceği öğrenildi.

Ziraat Mühündlsl Se
zer Okçu, Zirai Mücadele 
Grup Şefi Ziraat Müh. 
Dursun özbey. Vergi Dai
resi Md. Burhan Tirocl, 
Mal Müd. Haşan Aşık, 
Tapu Sicil Muh Mehmet 
AH Kartal, Doktor AH Sö 
zer, Doktor Ahmot Oztürk 
Veteriner Hok. Farit Ba- 
demol'dan oluşan Memur 
ve Emekli memurlar Der
neği Yönetim Kurulu, ö- 
nümüzdeki günlerde Sağ
lık Ocağının üst katındaki 
lokalinde çalışmaya başlı* 
>0Mk.

tor, sağlık memuru ebe ve 
hemşirelerle en verimli şe 
kilde hizmet getirilmeye 
çalışılmıştır. Bu dönemde 
ilçe merkez ve köylerinde 
görevli ebeler 206 doğum 
yaptırmış, yine aynı dö
nemde 605 adli rapor dü 
zenlenmlş, 20 otopsi so
nuçlandırılmıştır. Aşılama 
çalışmalarında ise 872 kı

Belediye

Yeni Ses

Düzeni

Kurdu

İlçemiz Belediyesi, 
şehrin her tarafına yayın 
yapan güçlü bir ses düze 
ni kurdu.

Bir süre önce eski 
belediye ses düzeni aygı
tının yanması üzerine 500 
bin lira ödenekle yeni bir 
ses düzeni aygıt elindi. 
Belediye yayın odasına 
monte edilen sos düzeni 
aygıtına eklenen hoparlör 
lerle İlçenin her sokeğı 
na yayın yapılmağa baş
landı.

Doneme yayınlarının 
başarılı sonuçlanması ile 
hafta içinde tamamlanan 
sos düzeni aygıtının, ilgi
li lora teslimi yapıldı.

zamık, 2342 çocuk felci, 
4491 çocuk felci rapeli, 
2367 karma aşı ile 382 
karma aşı rapeli ve 497 
tetanoz aşısı uygulanmış
tır. Ayrıca bir yıl içinde 
52 gıda maddesi örneği 
ile aularda 260 adet bak
teriyolojik analiz yapılmış i 
tır.”

HAYDARİYE 
KÖYÜ 
KALKINMA 
KOOPERATİFİ 
KONGRESİ 
YAPILDI

Haydariye Köyü Kal
kınma Kooperatifinin yıllık 
olağan genel kurul toplan 
tısı yapıldı.

Genel kurula sunulan 
çalışma raporunda, 1981 
yılında köylülerin gübre 
Hatlarının artışından etki 
lendlği, işletme masrafla
rının gün geçtikçe daha 
da artması nedeniyle eke 
nomik dar boğaza girildiği 
belirtilerek devletin koope 
ratifilere rehberlik yapması 
nı ve ucuz kredi sağlaması 
istendi.

Çalışma raporlarının 
aklanmasından sonra yapı 
lan seçimlerde yeni yöne 
tim kurulu üyeliklerine M. 
Murat Aslan, Abdülaziz 
Kılıç, Fehmi Bıyıker, Eşref 
Sevinç, Remzi Beki, seçil 
diler.

Gemlik Balıkçılar Der 
neğlnin olağanüstü genel 
kurul toplantısı yapıldı. 
Dernek Başkanlığına Hü
seyin Dinç yeniden seçildi.

Önceki gün Orhaniye 
Mahallesindeki yeni dernek 
lokalinde yapılan genel 
kurul toplantısında istifa
lar nedeniyle yönetim ku 
rulu seçimleri yenilendi.

Seçimlerden önce ko 
nuşan Dernek Başkanı Hü 
şeyin Dinç, Balıkçı Barına 
ğı konusunda Bayındırlık 
Bakanlığının Gemlikli Ba 
lıkçıların sesine kulak ver 
diğini belirterek şöyle ko 
nuştu :

<— Bir süre önce 
Bayındırlık Bakanlığına yap 
tığımız başvuruya cevap 
gelmiş ve 1982 yılı içinde 
Gemlik Balıkçı Barınağı 
yapımı için etüd çalışma
larına başlanacağı bildiril
miştir. 981-82 yılı İçinde 
Ziraat Bankasından İlçe 
Balıkçıları 50 milyon lira 
kredi kullanarak motor ve 
ağ sorunlarını çözmeğe 
çalışmıştır. Devlet balıkçıyı 
bir yandan kalkındırırken, 
balıkçının teknesini çeke
cek barınağının olmaması 
nedeniyle yapılan tüm yar 
dımlar boşa çıkmaktaydı. 
Bu nedenle yaptığımız baş 
vuru yerinde bulunmuş ve 
1982 yılında Bayındırlık 
Bakanlığı Limanlar Genel 
Müdürlüğü konuya eğilme 
karar vermiştir. Havaların 
düzelmesiyle bir heyet il
çemize gelecek ve ön in 
celemelarde bulunacaktır.

Hamam Hatları Yeniden Ayarlandı
Belediye Encümeni ya 

ni aldığı bir karar ile ha
mam hatlarına zam yaptı.

Belediye yetkilileri yap

Erkekler
Yıkanma 100 lira
Kese 60 «
Sabun 20 «
Asker 30 «
Küçük çocuk 50 «
Etüv havlu 25 «

1983 yılında ise plana alına 
rak Gemlikli Balıkçılar ba 
rınağa kavuşacaktır.» dodi.

Daha sonra yapılan 
seçimlerde yönetim kurulu 
üyeliklerine Hüseyin Dinç 
(Bşk.), Mehmet Toplu (2 
Bşk.), Hatan Hini (sokra 
ter). Cengiz Pınarbaşı, Vo 
det Çtrpen, Veli Marmara, 
Erhan Teksin »»çildiler.

Balıkçılar Derneği Başkan 
lığına yeniden Hüseyin 
Dinç seçildi.

Örnek bir davranış

40 Yoksul
Oğreaci 
Giydirildi

Orhangazi ELSAN EL 
YAF ve Organize S»n»yi 
Mensucat Fabrika»1 Sahi
bi Faruk Tobbaş, İlıcada- 
deki 40 yoksul İmam H» 
tip öğrencisini tepeden tır 
nağa giydirdi.

Komşu ilçede sanayi
D. Sayfa 2 de

tığı açıklamada yeni fistla 
nn geçerli olduğunu belirt 
tiler. Buna göre

Kadınla
75 lira 
60 «
20 «

50 <
25 <
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MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ

KONGREYE ÇAĞRI
Bağkur sigortalıları sınırlı sorumlu Gemlik Esnaflar Birliği konut yapı 

kooperatifinin 1981 ve 1982 yılı genel kurul toplantısını yapmak üzere 28. 
Mart. 1982 pazar günü pazar cad pak iş banı kat 3 daire 7 deki esnaf ve küçük 
sanatkarlar dernek lokalinde saat 14 de yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın bu 
toplantıda hazır olmalarını önemle rica olunur.

Yönetim Kurulu 
GÜNDEM

1 - Divan seçimi ve şaygı duruşu
2 • Yönetim kurulu ve denetim kurulunun raporlarının okunarak müzakeresi 
3 - Kâr zarar bilançosunun okunarak müzakeresi
4 • 1982 yılı tahmini bütçesinin müzakeresi
5 - Dilek ve temenniler
6 - Kapanış

Balıkpazarı
HAMAMI

Cuma Cumartesi ve 

Pazar günleri yal

nız erkeklere hiz

met getirmekten 

kıvanç duyar.

Balıkpazarı

Atlas Sineması ilerisi 
GEMLİK

40 Yoksul
Öğrenci
giydirildi
ci bir iş adamının ilçe^ 
do bu tür örnek bir öj,.
tanışta bulunması, ilçej 
memnuniyetle karşılandı!

Bu davranış. Gemim 
iş adamların; aynı ı>gl( 
göstermelerine başlan^ I 
olur mu! Bekliyoruz

.■ - i-________ _________________________________- -d

MÜJDE
' V 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

Basımevine Uğrayınız

İLÂN
Sınırlı Sorumlu Gemlik Tüketim Koop 

Başkanlığından
.Kooperatifimizin 3. yıllık kongresi 7/3/1982 

pazar günü saat 14,30 çoğunluk sağlanamadığından 
yapılamamıştır.

İkinci toplantı 28/3/1982 pazar günü aynı saat 
ve aynı yerde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.
Yönetim kurulu

GÜNDEM
1 - Açılış ve divan seçimi
2 - Yönetim ve Denetleme kurulları çalışma rapör 
lannın okunması
3 - Blanço, gelir-gidet hesap cetvellerinin okunması 
görüşülmesi ve ibrası
4 -'Yönetim ve Denetleme kurullarının ibrası
5 - Faaliyet devresi kârın dağıtılması hakkında ka 
rar alınması
6 - Kooperatifimizin idari işlerini yürütecek bir 
Müdür tayin edilmesi için yönetim kuruluna yetki 
verilmesi
7 - Yeni Yönetim ve denetleme kurullarının secimi
8 - Dfekler ve temenniler
9 - Kapanış

SATILIK DAİRE
Karacaall Köyü Iğdadibl Mevkiinde 

B/Blok 2 Nolu Dalra Satılıktır.
Müracaat Tlf : 171b GEM İK

ZAYİ

1974 model Hanomak Kepçeli Traktör 
1 969 model Saç kaplı JEP satılıktır.

Kafoğlu Sabun Fab. GEMLÎK
Tlf : 1852 — 1013

SATILIK DAİRE

Ballkpazan Mah. 2 Nolu Cad.

Sinema Sok. B/Blok Daire 7

Mür. : Tlf : 714358 İst.
Cafer Can bay
Kayhan Mah Yeşil Sok. No : 46 GEMLİK

GEMLİK
KÖRFEZ BASIMEVİ

ZENGİN DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 

KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 
Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım işleriniz için

f 9

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL 
cra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.
Kayıp İlânları 350 TL.
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 30 TL 
Kongre lânları 1250 TL.
Koop. Kongre ilanları 1500 TL.
Sürekli öze! İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6Aylık 150 TL.

Yıllık 300 TL.

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

KAYIP
Aşağıda borçlusu vade ve bedelleri yazılı sanet" 

lerimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Borçlu Burhan Aydı
20 Nisan 1982 20 bin
20 Mayıs 1982 20 bin Alacaklı Halim Türkân

Gayrimenkul kıymet artış vergisi teminatına alt olan 
3,6.1981 tarih ve 601170 nelu ve 3,6.1081 tarih 601168 
nofu makbuzlarımı kaybettim Hükümsüzdür.

Telefon : 1797
Gemik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK

Murat Kaya
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Mey * eteri 
rneyv

Gücük tyubat'ıe soğuk günlerini oscJfc 
odsmısda yayarken; ağecıossı çiçeğimiz, başlamaz mı 
açmaya, Şoğuk olur o açar, ksr yağar üstoee ı»s- 
din* açar, Sanki doğa yasalarına kafa tutuyor tanır 
Siniz, Halk dilinde adı,, Bahar dalı,, olan hn Çiçeğe 
kışları söz geçiremez olduk. Tüm zorlukları, kara» 
tıkları, açan çiçekleriyle ışığa kavuşturacağını bize, ' 
duyurmak istiyor belki,

Ağecımsı olduğundan, pek fazla ilgi göstermi* 
yoruz dıı. Buna inat ; « Senmisin tımarlamayan? 
Al sana daha hol çiçek dercesine, gözlerimize renk 
Cümbüşleriyle şölen sunuyor Gübre yok, tımar yok, 
korunak yok, « At; bakalım Bahar Dalı; kırağıdan 
da mı korkmuyorsun? » dedim. Sen miaın bunu 
söyleyen ötesinde • harisinde sakladığı' yavru 
'tomurcuklara da «Açıl* emrini vermez mi? Şimdi, 
yavrular da anadan aldıkları emre uydular, llergün 
bir kaçı birden açıvrriyor. Öyle ya; şu «Bahar dalı» 
denilen çiçek, çok iş yaptığı kanıtıyla, ne bağırıyor, 
nede böbürleniyor, Karnı aç rııış, sırtı çıplak, ayak 
hırı çatnurday mış; biç aldırış etmiyor. Üzüldüğü 
tek şey meyve veremediği olmalı. Olsun; şubattan, 
ulunda dağın, yoldan geçenlerin baktığı tek çiçek 
oluyor yu, Bu kıvançla da yaşamını sürdürüyor, 
İnsanlara mutluluk vermesi, onları, onca dertlerin
den bir anlık ayırması da, onurlandırıcı birdttaba 
değil mi? Martın güneşli günlerinde bahar aklına 
bakarak, karşı yamaçta Körfeze bakan badem ağa

Martin 
ağacının ke 
neşin en otu* kaldığı yer 
alamıyorlar ama, sırtlarını 
açlıklarını da ueuttnrnynr. 
ki doğa yasalarına, açlığı, 
moyor olmalı. Belki bir 
olmalılar, insanların irini

Ikısıdc

4«

SPOR SPOR

Borusan Birnspr. Lıöer 
OoJujsper ile Yenilemedi M

lık yıldırmıyor! Çiçekleriyle i<i 
giderme savaşı verirleskea. b

esrimi.

GENEL KURULA ÇAĞRI

S.S. Gemlik Esnaf ve Sanatkârları
Kefalet Kooperatifi Başkanlığından

Sayın Ortaklarımız
Kooperatifimizin 1981 yılı 27,olağan Genel Kurul toplantısı 21 .Mart 1982 

pazar günü saat 14.oo do paaar caddesi Yeni Düğün Salonunda aşağıdaki gün 
dem gereğince yapılacağından belirtilen yer v« saatte hazır bulunmalarınızı rica 
•darlı,

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

GÜNDIM
1 • Açılış ve divan teşekkülü (saygı duruşu)
2 - Yönetim Ve Denetim Kurulu çalışma raporlarının okunması
3 ■ Bilanço gelir gider hesap cetvellerinin okunması
4 • Okunan raporların hesap vaziyetlerinin müzakeresi ile Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyelerinin ibraları
5 • 1982 yılı muhammen bütçelerinin okunması, müzakeresi ve kabulü
6 • Mevoud arsatnııa hizmet bina yapımı için karar alınması
7 - Sosyal dayanışma (ölüm (onu) yıllık aidatlarının artırılması
8 ■ Dört yıl görev yapmak üzere 9 asil 9 yedek Yönetim Kurulu üyesi ile iki 
yıl görev yapmak Üzere 3 asil 3 yedek denetçi üyenin seçimi
9 • Dilek ve temenniler, serbest konuşma

Kapanış

Tavzih ilânı 
Gemlik tera Memurluğundan 

Esas t 981/244

2 Mart 1982 tarihli gazetem izin 3 ocu se^Hesinde rıw»r e» " 
açık artırma ilânının satış saati 11.30 . 11.50 olarak neşredilmişti'

Gayrimenkul saat 10 00 I 10.20 arasında satılacağında' Ve/'yet •• 
lân olunur.

KONGRE İLÂNI
Ura arbey Avcılar Derneği Beşken i ığmdan

Derneğin-,ima olağan genel temi kongresi 21 Man 190 raim» C'je*
21 .o® de Avcılar Derneği I »kal iade yay deesk'ır

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 28.Mart 1982 yanar ffcrt *** *** *• 
saatte ikinci toplantı yapılacaktır.

Sayın üyelerin teşrifleri rica olovsc.
GÜNDEM

1 • Yoklama Açılış, saygı darufu
2 - Kongre divanın eeçamı
3 • Faaliyet v» denetleme karala ra^srczca ı ki nmes
4 - Rapor müzakeresi w ibrası
5 - Yeni y&netina ve denetleme km Ma saçiM
6 * Dilek ve tememiter
7 - Kapanış

KONGRE İLANI
KURTUL KÖYÜ AVCILAR DERNEĞİ BŞK.LIĞINDAN

Deraeğimiaid olağan yıllık genel kurul toplantısı Î9 Mart l°SÎ günü saat 
20.30 da Dernek Lokalimizde yapılacaktır, 

üyelerimize duyrulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1 • Açılış ve yoklama
2 • Divan oluşumu, saygı duruşu
3 • Çalışma raporlarının okunması ve aklanması
4 - Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi
5 - Dilekler ve temenniler
6 • Kapanış
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SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER 
SAHİBİ 

HÜSEYİN - KADRİ BİLER

TTTT TrW^~T~

gemLik

KÖRFEZ
Yönetim Yari : Şirin Ptatjı

Dltgl re Batkı Körfat Batımtvl

Sayfe 4______ _ ________________________________________

ANADOLU
Un Sanayi Bölge 

Baş Bayii

Fırıncıların ve Besicilerin Hizmetine Açıldı

En Uygun Hatlarla Yerine Teslim Tüm UN ve YEM 

Çeşitleri

O : 3774

NALCILAR Koli. ŞtL 
İSTİKLÂL CAD. NO. 59 GEMLİK

9 Mart 1982 Sah

BtIMİUlR TİCARET
Kaya Ali Demir - Mehmet Batmaz

İnegöl Yem Sanayii 
Baş Bayii

Un ■ Zahire - Kaliteli Tavuk Yemi Çeşitleriyle ve 

Ucuz Fiattarla Hizmetinize Girmiştir.
’ 9hHI

OSMANİYE MAH. GÖL SOK. 3/ZV GEMLİK

.... ................................. .............................................................................. .. —ımrmror

Müjde Müjde Müjde

Beklediğiniz Özlediğiniz
ULUDAĞ SÜTHANESİNİN

9

Koyun Yoğurdu Çıktı
DENEDİNİZ Mİ!

Tlf: 1151 —2035 

Demireubafi Mah. Çeyme Sok. No : 31 GEMLİK

Izgara Salonu
Nefiz Izgara çeşitleri ve Günlük 

Balık çeşitleriyle sayın Gemliklilere 
hizmet etmekten kıvanç duyar

TEL : 1715 İSKELE MEYDANI GEMLİK

^^©238 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., j

Tal : 2854 - 2748
Garaj İçi No. 4 Gemlik
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
TIL » 9 BAYI •' 448 16 MART 1982 560 KURUŞ

İLGİLİLER DAHA ÖNLEM ALMASIN

Operatör Doktor
YAŞAR SERGER 

Kadın Hastalıkları Mütehassısı

Muayenehane : Semerciler Yokuşu 22 '2 
tlf : ev. 3930 iş. 2974 Gemlik

GEMLİK’TEN

Körfezde
Ölmeye

Kalıklar
Başladı

FRANSA’YA 
BALIK İHRAÇ 
EDİLDİ

Gemlik Körfezinin ölü 
deniz haline gelmesi artık 
kesinlik kazanmağa başla 
dı. Geçen hafta içinde Su 
ni İpek Fabrikası önlerinde 
yüzlerce «Mırmır» balığı 
baygın halde su yüzüne 
çıkınca halk tarafından ka 
pişildi.

İlçemizde bulunan sa 
nayi kuruluşlarının atıkları 
nı, arıtma tesisleri kurma 
dan veya yetersiz kurması 
nedeniyle doğrudan denize 
vermesi ve ilçe kanalizas 
yanlarının da atıklarını kör 
feze salması nedeniyle, 
Tirkiyenin en güzel kıyı
larını oluşturan Gemlik 
Körfezinde gün geçtikçe 
canlılık kayboluyor.

Gemlik Körfezinin bir 
İzmit Körfezine dönüşme 
mesi için yetkililer gerekli 
önlemleri etkin şekilde 
almıyorlar. Körfez kirlenme 
sinde daha çok iki devlet 
kuruluşunun etkisinin bü 
yük olduğu çevre sağlığı 
araştırıcıları tarafından be 
lirtiliyor. Yine körfezin kir 
bnmeal konusunda 1977 
yılında Boğaziçi Üniversi 
tMi Mühendislik Fakültesi 
öğretim görevlilerinden

Kriton Curi ve Sevinç Yon 
gaçoğlu tarafından «Bursa 
1977 Bilimsel Seminer» 
ine sunulan raporda şu 
görüşlere yer veriliyordu.

« — Gemlik Körfezi 
kirlenme ile karşı karşıya
dır. Hernekadar Boğaziçi 
Üniversitesi Gemlik Bele 
diyesinin sıvı atıkları kör
feze zarar vermekten uzak 
laştırılması için bir proje 
yapmaktaysa da, körfezin 
etrafında bulunan diğer 
endüstriyel kuruluşlar da 
atıklarını arıtmaya zorlan 
mazlarsa, bu çalışmalar 
hiçbir sonuç vermiyecektir. 
Su ürünleri kanunu, bu 
kuruluşlara gereken tetbir 
leri aldırma gücüna sahip 
se de, kanun uygulayıcı
ları bundan kaçmaktadır
lar..

Kısa zamanda tedbir 
alınmazsa Gemlik Körfezi 
Haliç'e veya bir İzmit Kör 
fezine dönüşebilir. Marma 
ra denizinin dip tabakala 
nn da önemli bir çözümüş 
oksijen azalması yer aldı
ğı görülmektedir. Bu azal 
ma hızla devam ettiği tak 
dirde bu denizin ekolojik 
dengesi çek yakın bir 

gerecekte bozulacaktır. 
Türkiyede balık üretiminin 
%25 i Marmara denizinden 
elde edildiği düşünülürse 
bu konunun önemi daha 
iyi anlaşılır.»

BALIKLAR ÖLÜYOR

Bilim adamlarının 
Gemlik Körfezi konusunda 
haklı uyarılarından yıllar 
geçti, ancak ne kanalizas 
yon sorunu çözüm buldu 
ne de endüstri kuruluşlar! 
atıklarını arıtma yoluna 
gitti. İşte geçen hafta Suni 
İpek Fabrikası önlerinde 
meydan gelen olay, ger
çeği bir kez daha kanıtladı.

Deniz üzerinde yüzler 
ce balığın halk tarafından 
kapışılması karşısında Bele 
diye yetkilileri bulabildik
leri baygın balığı toplaya 
rak incelemeye aldılar. İlçe 

Veteriner Hekimi Ferit Ba 
demlieğlu ve eğitim sağ
lık Araştırma Enstetüsü 
Başkan Yardımcısı Burhan 
İleriye yaptıkları inceleme 

ve gözlem sonucu balıkla 
nn imhasına karar verdiler.

İlçe Veterineri yaptığı 
açıklamada, balıkların kara 
ciğer ve öd keselerinin 
büyüdüğünü, ölümün bü 
yak bir İhtimalle zehirlenme 
den meydana gelebileceği 
nl söyledi.

Uz Dr Burhan İleriye 
ise,- gerekli önlemler alın 
madiğinde Körfezin yaşan 
maz bir duruma geleceğini 
belirterek «-Fabrikaların a 
rıtma tesisleri yetersizdir. 
Atıkların sürekli kontrolü 
için geliştirilmiş bir labra 
tuvara ihtiyacımız var» dedi;

Belediye Başkatibi Halit Konak, Mırmır Balığının 
iç organlarının parçalandığını gösterirken, altta da 
balıklar incelenirken görülüyor. ( Foto S. KÖRFEZ )

İstanbul’da kurulu bir 
şirket tarafından i Içemizde 
tutulan balıklardan bir böli 
mü geçen hafta Fransa'ya 
İhraç edildi.

Cihan A.Ş. adh kuru 
luş, Fransa da bir halatçı 
firma ile yaptığı anlaşma 
gereği balık İhracatın* 
başlamış ve gönderilecek 
ballıkların Gemlik'ten M| 
(anmasını kararlaştırılmıştır 
Kcrdon'da tutulan bir dal 
reden f irmenin işlenin İn ta 
kiblne başlandığını söyle 
yen ilgililer, ilk partide 642 
kilo karışık Iştarvit ve ham 
*1 balığının Yeşilköy Hava 
limanından Fransa'ya gön 
derildlğini bildirdiler.

Çarşamba ve pazarte 
si günleri balık dışsatımı 
nın devam edeceğini ve 
Gemlik balığının bir ihraç 
kaynağı olacağını belirtildi.

Küçük Kumla
Yolu Kayıyor

Gemlik Küçük Kumla 
yolu Hasanağa Gençlik 
Kampı üstü denize doğru 
kayıyor.

Karayolunun tehlikeli 
bir şekilde denize doğru- 
kaymasının önlenmesi ve 
ışıklı işaretlerin bu bölge
de çoğaltılması isteniyor.

Azot Gübre Fabrikasından Günde 200 Kamyon Gübre Taşmıyor
Gemlik Azot Sanayi 

Gübre Fabrikası rekor dü 
zeydo üretim gerçekleştirir 
ken günde ortalama 200 
kamyon yurdun çeşitli kö 
islerine gübre taşıyorlar.

Taşımacılık potansiye 
linin gün geçtikçe arttığı 
ilçmizde bulunan kamyon 
lo taşıma işini karşılaya
madığı İçin komşu ilçeler 
den de nakliyeciler ihale 
lere giriyorlar.

Cemak, San Aydın 
Horoz, Göral, S.S Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar Koop. 
S.S Yenişehir Taşıyıcılar 
Koop, Avcılar, Deniz Nak 
fiyat, Omca Nakliyat, Ku* 
fueğiu firmalarınca taşıma 
işleri yapılan Azot Tetle

D; S. 4’ te Azot Sanayi Gübre Fabrikası önünde sıra bekleyen kamyonlar görülüyor.

Tıp Bayramı 
İlçemizde İlk 

t

Kez Kutlandı
14 Mart Tıp Bayramı 

İlçemizde düzenlenen ye
mekli toplantı ile ilk kez 
kutlandı.

Milton Restaurant’ta 
düzenlenen yemekli toplan 
tide bir konuşma yapan 
İç Hsstal ıklan Mütehassı
sı Dr. Cahit Yorulmaz, 
Gemlik'te ilk kez Tıp Bay 
ramını kutlamadan mutlu
luk duyduklarını belirterek 
geleneğin yaşatılmasını is 
tedi.

Geç saatlere dok sû
ren gecede doktorlar ve 
davetliler eğlenceye doy
dular.

Azot Spor Eğlence 
Gecesi Neşeli 

Geçti
Azot Spor Kulübü ya 

rerına düzenlenen müzik
li eğlence gecesi neşe i- 
çinde geçti.

Azot Sosyal Tesis e- 
rinde düzenlenen geceye 
300 ûn üzerinde da
vetli katıldı. Ünlü ses 
sanatçılar Füsun Onal Ço 
tin Alp, Suna Yıldızoğlu 
Kamil Sönmez ve Emel 
Atakan'ir şarkılarıyla süs
lenen gecede davetliler 
doyasıya eğlendiler.

•ecede düzenlenen 
çekilişte Azot Spor Kulü
büne 26 bin lira yardım 
toplandı.
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ_

Dallas, Aşk Gemisi, Flamingo Yolu
Şu bizim TV’nin, kültürümüzün ve toplumsal 

değer yargılarımızın yeniden oluşumuna sağladığı 
katkılar yadsınamaz doğrusu. Daha önceleri de var 
ama, en çok Dallas’la başladı çagdaşlamamız. AŞK 
GEMÎSİ’yle gelişti ve şimdi de -çok şükür- FLA
MİNGO YOLU adlı yeni diziyle en üst düzeyine 
ulaşacak..

Çocuklarımız, kendilerine üniversitelerimizin ve 
iş yerlerimizin kapılan kapatılan milyonlarca genç 
insammız, haftanın üç gecesi TV ekranının önünde 
kümelenerek DALLAS’ı, AŞK GEMİSİ’ni ve FLA
MİNGO YOLU’nu izleyecekler; eğitimlerinin eksik 
kalan yönlerini bu dizilerden edindikleri izlenimler 
le tamamlayacaklar.. Arada İnanç Dünyası programları 
ve Mevlid Naklen Yayınları da olacak.. Milli Eğitim 
Bakanımız : « Çocuklarımıza doğru inanç veteceğizl » 
diye konuşacak..

Hayır dostlarım!., isteyenin, dilediği kişiyle 
yatağa girme özgürlüğünü savunmak çağdaşlık ola 
bilemez.. Batı kültürü, salt bu değildir . Türkiye 
toplumun değer yargılarıysa kesinlikle böylesine çar 
pik ve anlamsız sanılmamalıdır.. Çatlamış elleriyle 
zeytin toplayan kadınımızın, denizle boğuşan balık 
çımızla onu bekleyen karısının, Sunğipek’te Azot’ta 
çalışan işçimizin izlemek zorunda bırakıldığı diziler 
bunlar olmamalıdır..

Ülkemiz insanının sorunlarına en gerçekçi açı
dan yaklaşabilecek üstün yetenekli yazarlarımız mı 
yok?.. Onların tütün tarlasından, göçerler arasında, 
köyümüzden-kentimizden aktardıkları kesitlerden mi 
yoksunuz?.. Bunlan beyaz cama yansıtabilecek dü 
zeyde sanatçılarımızın bulunmadığı savlanabilirmi?.

Hayır, hayır, hayır [.,
Öyleyse nedir bizim eksikliğimiz ki, devletin 

televizyonunu Batı’nın en bayağı bunalımlarını ser 
gileyen bir takım yapıtlarla doldururuz?..

Belki de en üst boyutlarına ulaşan ekonomik 
bunalımı gözlerden saklamak için bu yollan dene 
inekteyiz. Ama bunalımın yoğunlaştığı kesimlerde, 
bîr yandan dinsel inançları körüklerken, bir yandan 
da cinselliği alabildiğine pompalayarak bundan da 
kötüsü, cinseliği bunalımdan kurtuluşun yolu gibi 
göstererek düzlüğe çıkabileceğimiz sanılmamalıdır 
Cinsellik güzeldir, insancıldır; tartışılamaz bile bu . 
Ne var ki TV'de bize sunulan dizilerde, cinsellik 
güzel ve insancıl değil! Tam tersine aldatıcı, iğrenç 
ve ticari bir şey..

Sanırım bu günler de geçecek. Devletin TV’sin 
do, kendi toplumlunuzun olaylarını, kendi kültürü
müzün ürünleriyle izleyebilmek otağına da kavuşa
cağız. Ama o günlere değin, bir yoğun propagan
danın tutsağı olacak çocuklarımız, gençlerimiz. 
Pamela’nın, Lucy’nin vb., bacaklarını beyaz camdan 
değil, renkli camdan izlemeğe başlayacaklar, öyle 

muştuladı ya Sayın Turgut Ozal.. Kadınlarımız kız 
lazımız onların davranışlarını taklit ederek güzelle 
geçeklerini sanacaklar.. Belki çoğumuz, bu kanıda 
olacağız bir uzun süre..

Ya sonra?.,
Sonra her halde şapkamızı önümüze koyu düşün 

me zamanımız gelecek..
Düşüneceğiz, düşüneceğiz, düşüneceğiz.
Ve diyeceğiz ki; Atatürk’ün köhnem iş toplum

sal yapıyı yıkarak çağdaşlığa yönelişi; gerikalmışlık 
zincirini kırma amacını içermekteydi. Ulusal tam 
bağımsızlığı sağlama amacını içermekteydi,. Ata
türkçülük, en yalın anlamıyla çağdaşlıktır; ama 
çağdaş batı’nın tiksinti verici bunalımlarına özenme 
ye kalkışmak değildir.

Kesin olarak bu sonuca varacağız!..

Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliğinden ilân 

1980/107

Gemlik Narlı köyü köy içi mevkiinde kain ku
zeyi Ahmet Erten ve yol güneyi Ali Ertunç, Doğusu 
yol, Batısı Ahmet Ay ile çevrili ev bahçenin kısmen 
tapuya tesçili Osman Temel tarafından talep ve dava 
edildiğinden iş bu menkul üzerinde mülkiyet iddia
sından bnlunanların ilan tarihinden itibaren mah
kememize başvurmalarının müracâtlarmının temini 
ilan olunur.

Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliğinden İlân 

1980/105

Gemlik Katırlı köyü köy içi mevkiinde kain 
hudutları itibari ile doğusu yol, batısı yol ve Ahmet 
Turhan taşınmazı güneyi Ahmet Erter, taşınmazı ve 
kuzeyi yol ile çevrili evin kısmen tapuya tesçili Os 
man Temel tarafından talep ve' dava edildiğinden 
iş bu gayrimenkul üzerinde mülkiyet iddiasında bu 
lunanların mahkememize müracat(arının temini ilan 
olunur.

Alemdar Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi 
idare Meclisinden

Şiretimlz olağan umumi heyet toplantısının aşağıdaki gündemde yazılı mad
deleri görüşüp karara bağlamak üzere 23 4.1982 günü saat 14 30 da şirket mer 
kezi olan Gemlik, Orhangazi Caddesi No;139 da toplanması kararlaştırılmıştır.

Hissedarlarımızın mezkûr gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya ve 
kil tayin etmeleri rica olunur.

İdare Meclisi
GÜNDEM

1 - Başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanağının imzası hususunda divana yet 
ki verilmesi
2 - İdare meclisi ve murakıp raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Şirketin 1981 faaliyet devresine ait bilanço ve kâr-zarar cetvelinin tetkiki ve 
kabulü ile idare Meclisi azalarının ve murakıbın ibrası.
4 - 1981 yılı karının tevzii hakkında gerekli karar ittihazı,
5 - Yeni İdare Meclisi üyelerinin seçilmesi
6 - Müddeti dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi,
7 - Hissedarlar tarafından teklif edilecek hususların müzakeresi ve kabulü.

Alemdar Diliskelesi Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İdare 
Meclisinden

Şirketimiz olağan umumi heyet toplantısının aşağıdaki gündemde yazılı mad 
deleri görüşüp karara bağlamak üzere 23.4.1982 günü saat 15.eo de şirket mer 
kezi olan Gemlik, Orhangazi Caddesi, No: 139 da toplanması kararlaştırılmıştır.

Hissedarlarımızın mezkûr gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya ve 
kil tayin etmeleri rica olunur.

İdare Meclisi
GÜNDEM

1 - Başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanağının imzası hususunda divana yet 
ki vermesi
2 - İdare meclisi ve murakıp raporunun okunması ve müzakeresi
3 • Şirketin 1981 hesap dönemine ait bilanço, kâr-zarar cetvelinin tetkiki ve ka 
bulü İle Idere meclisi azalarının ve murakıbın ibrası
4 - 1981 yılı kârının tevzii hakkında gerekli karar ittihazı
5 - Yeni idare moclisi üyelerinin seçilmesi
6 - Müddetli dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi
7 - Hissedarlar ta>afından teklif edilecek hususların müzakeresi ve kabulü.

Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliğinden İlân 

1980/106

Gemlik ilçesi Katırlı köyü köy içi mevkiinde 
kain ve hudutları itibariyle doğusu yol, batısı Ah
met Erten, evi kuzeyi Halit Temel, güneyi kısmen 
yol ve kısmen çili talep edilmiş bulunduğundan iş 
bu gayrimenkul üzerinde mülkiyet iddiasında bulu
nanların mahkememize temini ilan olunur.

KONGRE İLÂNI
Umurspor Kulübü Derneğinden
Derneğimizin yıllık Normal genel kurul toplantısı ekseri 

yet temin edilmediğinden 27 Mart 1982 cumartesi günü saat 
20 00 de Kulüp lokalinde yapılacağından üyelerimizin teşkil 
feri rica olunur.

Yönetim Kurulu
GONDEM

1 - Açılış ve divan oluşumu
2 - Saygı duruşu
3 - Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
4 - Kapanış

Balıkpazarı
HAMAMI \

Cuma Cumartesi ve 

Pazar günleri yal

nız erkeklere hiz

met getirmekten 

kıvanç duyar.

Balıkpazarı

Atlas Sineması ilerisi
GEMLİK

Satılık 3 Daire 
Lise Cad. Öner Apt. 1 

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

GEMLİK
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ, 
OKUTUNUZ

ABONE
OLUNUZ

Hanomak Kepçeli Traktör
1969 model Saç kaplı JEP satılıktır.

Kırfoğh» Sabun Fab. GEMLİK
TN ; 1«52 — 1013

Genel Kurul Toplantısına Davet
Tüccar Kulübü Başkanlığı

Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı 28-3.1982 
pazar günü saat 18>oo de kulüp toplantı salonunda yapılacak 
fır. Yönetim Kurulu

Ekseriyet sağlanamadığı taktirde müteakip toplantı 4.4. 
1982 pazar günü aynı yarde ve saatte tekrarlanacaktır.

GÜNDEM : 
1» Açılış konuşması 
3- Saygı duruşu 
5- Dilek ve temenniler

2- Kongre başkanlık divan seçimi
4- Tüzük tadili

6- Kapanış

SATILIK DAİRE
Karacaall Köyü Iğdedibl Mevkiinde 

B/Blok 2 Nolu Dair* Satılıktır.

Müracaat Tlf : 1715 GEMLİK
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Okunaa-Oğrenne yelpazesinin oldu* 
ğunca genişlemesi, ülke insanlarının kül
türlerinin de genişlemesi anlamını taşımaz 
mı? İnsau karnını doğurma olanaklarının 
torlukları içinde de olsa, okuma-öğrenme 
ain kağaağı olan kitabı, gazeteyi okuya* 
bilmelidir. Okuyabil malidir diyorum. Bu 
günkü koşullarda cebimizdeki paranın 
alım gücü giderek azalırken, kitap etiket 
terine bakılabilir mi? Üstelik, eder yüksek 

’ ligine bakılmaksızın, kağıt ederlerine de 
। yapılan zam okuma uğraşını da geriletti. 
Buna karşın, okumanın tadını almış olan 
lar. boğazlarından, giyimlerinden kısarak 
kitap alabiliyorlarken son kağıt zamları 
sonrası okuma uğraşını yürütenleri geri
letti.

Gazetelerin, kitapların ederleri alına 
msz boyutlara ulaşmıştır. Bu durumda 
geri kalmışlığımızın boyutları, daha da 
büyüyecektir. Geri kalmışlığın boyutları 
okuyanların çoğalmasıyla mi belirlenir ? 
Okuma-Öğrenmeuğraşı veremeyen toplum 
lirin durumlarını görüyoruz. Emperyaliz 
min elinde oyuncak olmadalar. Eder yük 
tekliklerinin okuyanı etkilemesi asa indi 
rılenıez mi? Burada karşımıaa, denetim 
işlerliğinin hızlandırılması işlevi çıkar. 
Bu olmazda, kitapların arkalarındaki eti 
ketler üst üste binerse no denir? Dense, 
dense fiyat anarşisi denir. İnsanın, önce 
kamı sonra da kafası doymalı. Bu savı 
doğrularken şunu söyliyelim : İnsan, kar 
nuu doyururken kafatasının boş olduğu 
bilincine varabilecek mi? Bu bilince ulaşa 
bilmesi için, kitap karıştırması, okuma 
uğraşı içinde olması gerekmez mi? İçin
de yaşadığı topluma, çevreye karşı sorum 

lu olduğunuda, böylece kavraması gere
kirken; toplum katmanlarına tepeden bak 
ma huyunu içinden sökemiyor.

Bir malı almadan önce, «etiketine» 
bakmazsa, bir yerde kesemizi yoklamak 
alış gücümüzü yoklamaktır. Bu gücümüz 
yoksa içimizde acımsı bir burukluk dü
ğümlenir. Bu noktada vitrin . gözcülüğü 
başlar. Sevdiğimiz, okumayı istediğimiz 
kitapları vitrinde sever, isimlerini okumak 
la yetiniriz. Bu noktada şunu vurgulaya 
lım : Okuma uğraşı için kitabımızın olma 
sı mı gerek? Hayır! Her ilde ilçede, köy 
terimizde kitaplıklar.var. Bu kitaplıkların 
raflarında kitaplar okuyacak insan bekli 
yor. Kirap toplama, okutma uğraşlarının 
hızlılık kazandığı bir ortamda yaşıyoruz. 
Büyük şehirlerde kitaplık arabaları semt, 
s«mt dolaşıyor; kitabı sevdirmenin, okut 
manın uğraşı veriyor. Geri kalmış. «Maz 
lum ülkelerin» düşünsel yönden kalkınma 
lan, okuma Öğrenme uğraşına önem ver 
meleri açısından değerlendirilmelidir.

Daha dün denecek güne kadar Dün 
ya da serpilmiş durumda olan yahüdiler 
nasıl kalkındı? Bir ülkede, okuyan insanın 
çoğalması, tümünün okumanın önemini 
kavraması, çölde olsa yaşanılır duruma 
getirilir. Yahudi de bunu yaptı. Bugün, 
hem kültür düzeyi yüksek, hemde cebi 
şişkin.

Çocuklarımıza; gençlerimize okuma 
uğraşını, yararını, ortaya koyarak sevdiri 
bilirsek, geleceğe umutla bakılabilir. Ki 
topların sessiz dostlar oldukları unutul
masın. O nun için «KİTAP EN İYİ 
DOSTTUR.» denmiş

ihsan BÖLÜK

2- KÜME... 2. KÜME...

2. Kümede İlk Yarı Sona Erdi...
UMURSPOR : 2 BAfAKSPOR : 2

2. Amatör Kümede, Bk yarının son 
haftasında sahamızda yapılan Umurspor, Ba 
şakspor karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.

Pazar günü saat 12.00 de başlayan 
karşılaşmada iyi futbolun yanı sıra bol bol 
ayak kırma vardı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Başak 
spor’ dan İrfan takımına ilk golünü 
kazandırıyor. Ama Umurspor bu golün 
alıtnda kalırmı derken Nurettin hemen ar
kasından 7, dakikada durumu 1-1 yaptı. 
Oyun bu golden sonra dehada hızlandı ve 
Umursporun ileri üçlüsünde görev yapan 
Nurettin,Mehmet Haşan rakip kalede sık 
sık gol tehlikeleri yarattılar. Bu tehlikeler
den birisini 38. dakikada Mehmet gole 
çevirde ve 2-1 lik skorla ilk yarı sona

3. KÜME... 3. KÜME...

Sümerspor, Keleş Güvenspor’u Tek Golle Devirdi 1-0

Pazar günü sahamızda yapılan 3. 
Amatör küme karşılaşmasında Sümer
spor Keleş Güvensper'u 1-0 yendi.

Karşılaşma başlar başlamaz kar
şılıklı İki kalede de sık sık gol tehli 
keleri görüldü iki takımda birbirlerini 
sürekli baskı altında tuttu. Bu baskı
ları genelikle iki takımında ileride gö 
rev yapan elemanları gerçekleştiriyor 
du. 15. dakikada Sümersper’dan Bi 
ISI takımının ve karşılaşmanın ilk go 
lünü kaydedince oyun daha da hız
landı. Ama ne yazık ki Keleş Güven 
spor durumu eşitleyemeden ilk yarı 
sona erdi

erdi.
ikinci yarıda B aşei rpnr durumu apt 

lemek amaeryia sahaya daha cardı çıktı. 
Eaşakspor’a ikinci yanda giren Salih 84. 
dakikada durumu 2-2 yaptı ve karşılaşma 
bu skorla sonuçlaadı.

Bilgin ince. Recep Bani vb Nihat Bû 
yük yan bolu hakem üçlüsünün yönettiği 
karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile çık 
tıkar.

UMURSPOR : Engin, Canip, Haşan, 
Ahmet, Tuncay, Ahmet, Adnan, Nail Nu
rettin, Mehmet, Haşan

BAŞAKSPOR : Ali Kerim, Mehmet, Kadir 
Feridun, İrfan, Salih, Kadir Emrullah, Hü
seyin. Hüseyin, Kenan,

İkinci yarıya daha İddialı çıkan 
Keleş Güvenspor, yine durumu eşlt- 
leyemedi. öte yandan Sümerspor'don 
Turgut sarıkart gördü.

SÜMERSPOR : Hakan, Haydar, 
Musa. Recep, Tevflk, İrfan, İsmail, 
Ümit, Bilâl, Ferhat, Turgut.

KELEŞ GÜVENSPOR : Yüksel, 
Ercüment* Emin, Tahir, Ahmet, Hay
dar. İbrahim, Alaaddin, (Hurşit), Baki, 
İsmail, İbrahim.
düzeniyle çıktıkları karşılaşmayı Recep 
Beni. Bilgin İnce ve Nihat Büyükyan 
bolu hakem üçlüsü yönetti.

Kongreye Çağrı
S.S SU ÜRÜNLERİ SATIŞ VE KREDİ 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca 
30.Mart 1982 pazar günü saat 14.oo de Gemlik Balıkçılar Derneği Lokalinde, ya 
pılacaktır. Ekseriyet temin edilemediği taktirde kongre 18.Nisan.1982 pazar günü 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bütün ortakların katılmasını rica ederiz
Gündem Yönetim Kurulu

1 - Açılış ve saygı duruşu
2 - Genel kurul dîvan heyeti seçimi
3 - Yönetim kurulu çalışma raporu, bilanço, kâr-zarar cctvell’nin görüşülmeli ve 
aklanması ,
4 - Denetleme kurulu raporunun görüşülmesi ve aklanması
5 - 1982 Faaliyet yılı net kârının tüzüğümüzün 50. maddesi gereğince dağıtılması 
hakkında karar verilmesi
6 - İthal edilmiş olan balık ağlarının dağıtılması hakkında karar verilmesi
7 • Tahmini bütçe, kadro cetveli ve çalışma programının onaylanması
8 - Yönetim ve denetleme kurulu seçimi
9 - Dilekler ve kapanış.

MÜJDE
SAYIN ÜRETİCİLER

* ÖZKAN Tarım
HER MEVSİM KULLANILIR ZİRAİ İLAÇ VE 

ALETLERİNİN BOL ÇEŞİTLERİ İLE SATIŞINA 
BAŞLAMIŞTIR.

Eeki Orman Bölge Şefi
SAMİ ÖZKAN
Eski Orhangazi Cad. No. 46 Tel ; 2906 GEMLİK

3. Amatör Kümenin Gemlik ekiplerinden Sümerspor görülüyor. (Foto Ihsan Bölük)

KONGRE İLÂNI
Atatürk ilkokulunu ve Öğrencilerini Koruma Demeğinin yıllık olağan kongresi 

27.3.1982 cumartesi günü saat 14 te Atatürk ilkokulu salonunda yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediği taktirde 3.4 1982 cumartesi günü aynı yerde ve 

aynı saatte yapılacağı sayın üyelere duyrulur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu

1 - Yoklama ve açılış konuşması
2 - Kongre divanı seçimi
3 - Saygı duruşu
4 * Yönetim kurulu raporunun okunması
S - Denetleme raporunun okunması
6 - 1982 yılının tahmini bütçesi
7 - Eski yönetim kurulunun ibrası
S • Yeni yönetim kurulunun ve denetmenin seçimi
9 • Dilek ve temenniler
10 - Kapanış



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HOSKYM - KADRİ BÖLER

gemLik

KÖRFEZ
Ytaatlm Yari ; flrl* Feeo/r I 

TBL. : ITtT - OBMLİK

D lig i vt Batkı Kar faz Batı mavi

Sayfa 4 16 Mmrt 1982 Salı

BATMAZLAR TİCARET
Kaya Ali Demir - Mehmet Batmaz

İnegöl Yem Sanayii 

Baş Bayii

Un • Zahire - Kaliteli Tavuk Yemi Çeşitleriyle ve 
Ucuz Fiatlarla Hizmetinize Girmiştir.

OSMANİYE MAH. GÖL SOK. 3/A GEMLİK

Alemdar Enternasyonal Ticaret ve Yağ Sanayi 
Anonim Şirketi İdare Meclisinden

Şiretimlz olağan umumi heyet toplantısının aşağıdaki gündemde yazılı mad
deleri görüşüp karara bağlamak üzere 23.4.1982 günü saat 14 00 da şirket iner 
kezl olan Gemlik, Orhangazi Caddesi No.'139 da toplanması kararlaştırılmıştır.

Hissedarlarımızın mezkûr gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya ve 
kil tayin etmeleri rica olunur.

İdare Meclis
GÜNDEM

1 - Başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanağının imzası hususunda divana yel 
ki verilmesi
2 - İdare meclisi ve murakıp raporunun okunması ve müzakeresi

3 - Şirketin 1981 faaliyet devresine alt bilanço ve kâr*zarar cetvelinin tetkiki ve 
kabulü ile İdare Meclisi azalarının ve murakıbın ibrası.
4 - 1981 yılı karının tevzii hakkında gerekli karar ittihazı,
5 - Yeni İdare Meclisi üyelerinin seçilmesi
6 - Müddeti dolan murakıbın yerine yenisinin seçilmesi,
7 - Hissedarlar tarafından teklif edilecek hususların müzakeresi ve kabulü.

GAlLTElRjt ELİF

Gemliklilerin Hizmetine Açılışında 
gösterilen yakın ilgiye teşekkür eder

Osmaniye Mah. PAZAR Cad.
Güler Kardeşler Apt. Altı GEMLİK

KAYIP
Gemlik Tekel Müdür

lüğünden aldığım Ruhsat
namemi kaybettim. Hü
kümsüzdür.

Tacettin Toksabay

Kayıp
Urfa Trafik Müdürlü

ğünden almış olduğum 63 

AR 467 plâkalı kamyoneti 

min ruhsatnamesini kaybet 

tim hükümsüzdür.
Ramazan Hüner’

Izgara Salonu
Netiz Izgara çeşitleri ve Günlük 

Balık çeşitleriyle sayın Gemliklilere 
hizmet etmekten kıvanç duyar

TEL i 1715 İIKBLE MEYDANI GEMLİK

^^283 Seyahat
G«mlik'lil«rln hizmetine girmiştir.

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

Gemlik - Topkapı 300 TL
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır, 
NOT t Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 

edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

Tel : 2864 - 2746
Geraj içi No. 4 Gemlik

DOKTOR

İÇ HASTALIKLARI MÜTEHASSISI

Her gün saat 16 — 19 erasl 
Cumartesi » 9.30 — 1 9 arası

Muay. : C. Nadir Cad. İtfaiye üstü Ozalpay Apt. 
Kat 1 Daire 2 Tlf : 10076 Çakırhamam-BURSA
İş Yeri : S.S.K. Hast. Baş Hek. Muavini Tlf. 14324

Satılık Kelepir Daire

Pazar Caddesinde sahibinden 
Kelepir daire satılıktır. (500 bin)

Tlf. ı 2066 - 3497 (Hüseyin) GEMLİK

GEMLİK
KÖRFEZ BASIMEVİ

ZENGİN DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

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

Telefon : 1797
Gemili Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK

Kamyon 
Şoförleri
lerinde tek alıcı firma Zi- 
rayi Donatım Kurumu.

Kara ve deniz yoluylı 
Türkiyenin dört bir köşesi 
ne gübre şevkinin yapıktı 
ğı Gemlik Azot Fabrika 
sında, sık sık arızalanıl 
meydana gelmesi nedaniy 
lo tsşıma işinde aksama 
lar meydana geliyor. Bu 
nedenle kamyonlar 34 
gin beklemek torunda ka 
lıyorlar.

Taşıma işini yapan 
kamyon şoförleri baklamı 
sırasında tesislerin önünds 
hiçbir elt yapının olmamı 
aı nedeniyle büyük sıkıntı I 
çektiklerini belirtiyorlar. II 
glliler en kısa zamanlı 
konuya eğilmeleri latifti 
yor.



[ QemLik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASI GAZETE
YIL । 0 MAYİ t 440 3S MART 1088 300 KURUŞ

Operatör Doktor
YAŞAR SERGER 

Kadın Hastalıkları Mütehassısı

Muayenehane : Semerciler Yokuşu 22'2 
tlf : ev. 3930 iş. 2974 Gemlik

Marmara Birlik
Ortaklatma O o v

Esnaf Kefalet 
Kooperatifinde 
Yönelim

Milyon Ura Dağıttı
Ortaklarına geçen haf 

ta 80 milyon lira para dağı 
tın 72 nolu Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi .üreticinin 
yüzünü geçte olsa güldür 
dû.

Marşandiz yeluyla Zi 
raat Bankasından kredi a 
larak ortaklarına dağıtan 
Zeytin Kooperatiflerine, bu 
yıl gerekli kredilerin geç 
verilmesi nedeniyle üreîi 
ci ortaklar yıllardır ilk kez 
zor duruma bırakılmış ve 
bakım işlerini geciktirmek 
zorunda kalmıştı.

Seçen hafta İçinde 
kooperatif ortaklarına da 
Sıtılmak üzere 80 milyon 
liraya yakın bir paranın 
geldiğini açıklayan koope 
ratif müdürü Emir Haşan 
Kaya, şunlan söyledi t

'-26 Aralık 1981 ta 
rlhine kadar kooperatifimi

Ağaç Bayramı 
Yarın Kutlanıyor

İlçemizde Ağaç Bay 
ramı yarın Küçük Kumla 
Şah Inyurdu yolunda tören 
tarie kutlanacak.

Gemlik Kamu Ağaçlan 
Kırma Kurulu Başkanı Kay 
makam Fahrettin ölmez 
tarafından hazırlanan rea 
mİ daire ve kuramlara gön 
derilen proğram davetiye 
ye göre kutlama şöyle ola 
«aktır.

Hükümet konağı ö 
nünden saat 12,46 de ha 
rekot eden araçlar Şahinle 
pe yolunda hazırlanan ağ 
eçlaedırılacak bölgeye gi 
Köçekler. İstiklâl Marşı ve 
•eyçı duruşundan sonra 
Bursa Orman Bölge Baş
müdürlüğü adına bir ko 
Mişma yapılacak. Kayma 
kam Fahrettin öfmoz’in ko 
iMçmomndon sonra Orman 
ve M«ç konulu şiir yarıç 
masında derece alan şiir
ler okunacak' ardından ö 
Külleri dağıtılacaktır. Folk 
Dr gösterileri sonram fiden 
dikimi yapılacaktır.

ze zeytin vermiş ortaklan 
miza yaklaşık 60 milyon 
lira dağıtılmıştır. Bu para
nın bir bölümü köylere 
götürülerek kalan bölümü 
ise Gemlik merkezinde

Kooperatif ortakları çeklerini almak için bekleşirken görülüyorlar.

Orman ve Ağaç
Konulu Şiir
Yarışması
Sonuçlandı /

Orman Haftası nede 
niyle ilçemizdeki İlkokullar 
arasında düzenlenen şiir 
yarışması aonuçlandı.

İlköğretim Müdürlüğü 
yetkililerinden aldığımız 
bilgilere göre, ilkokullar 
aracında yapılan yarışmada 
birinci Şükrü Şenol ilkoku 
(undan Arzu Suluç, Cennet 
Orman adlı şiiriyle 11 Ey 
Ifil İlkokulundan Hakkı A* 
yan üçüncü oldular.

Oto yandan II düze
yinde yapılan yarışmaya 
gönderilen şiirler arasından 
Büyük Kumla ilkokulu fiğ 
fencilerinden Nuran Çelik 
«•rman» adlı şiiri İle 2. 
oldu,

Derece alan öğrenci
lere ödülleri yarın törenle 
verilecek.

dağıtılmıştır. Ortaklarımıza 
yaklaşık 40-50 milyon li
ra dolaylarında borcumuz 
kalmıştır.»

Zeytin keoperatifince 
ortaklara süprasit ve Ge-

Turizm Konulu Yazı Yarışması 
Sonuçlandı

İlk ve orta dereceli o 
kullar arasında açılan Tu
rizm konulu yazı yarışma
sı sonuçlandı.
İlgilerden edinilen bilgile
re göre yarışmalar her o 
kul bünyesinde değerlen 
dirilerek sonuçlandırıldı.
Buna göre :

Kız Meslek Lisesinden 
«Uygarlığa Doğra» adlı ya 
zısı ile Şuhldo Doğru, «Tu 
rlzim ve Türkiye» yezısıylo 
İnci sılacı Ortaokul, İmam 
Hatip Lisesinden «Turizmin

Fırıncılar Rekabette
Gemlik Halkı Has Ekmek Yiyor*

Balıkpazarı Matador 
ekmek fabrikasının birinci 
sınıf ekmek çıkarmağa baş 
laması üzerine ilçedeki tüm 
ekmek fırınları da aynı ka 
lito ekmek çıkarmağa baş 
ladı.

boteks adî] ilaçlarında da 
ğıtımının devam ettiğini 
açıklayan Koop. Müdürü 
Kaya, amacımız ortakları
mıza gübre ihtiyacını da 
karşılamaktadır. » dedi 

önemi» konulu yazıyla İn 
ci Salcı, Ortaokul dan 
«Bacaksız Fabrika» Ayşen 
Saraçoğlu, ilkokullar ara
sında «Gemlikte Turizm» 
adlı yazı İle Atatürk llko 
kulundan Yasemin Yaprak 
«Yurdumuz ve Turizm» adlı 
yazısı He 27 Mayıs İlkoku 
luridan Ebru Gelmedi ikin 
ci, «Turizm ve Yurdumuz» 
adlı yazı İle Umurbey ilk 
kulundan Hamide Akın 
üçüncü oldu.

ilçe halkı bir süreden 
beri fırıncılar arasındaki 
rekabetten dolayı çuvalı 
1B40 lira elan tahsis unu 
yerine çuvalı 2300 liralık 
ekstra undan yapılmış ok 
mok yemeğe başladı.

Değişti
Gemlik Esnaf ve Sa

natkarları Kefalet koopera 
tifinln yıllık genel kurul 
toplantısı 21 .Mert 1982 
Pazar günü Yeni Düğün 
salonunda yapıldı.

1000 ortağı bulunan koope 
rstifin toplantısına 250 or 
tak katıldı. Divan Başkan 
lığına Bursa Esnaf Kefalet 
Kooperatifler Marmara Bir 
liği Yönetim kurulu üyesi 
Mustafa Özavcı, katiplikle 
re Ali Mutman, Nazım 
Gür, ve Ali Konak seçildi 
ler.

Esnaf ve Sanatkarları 
Kefalet Kooperatifi hin ge 
nol kurul toplantısı günde 
mine göre ölüm forunun 
aidatlarının şarttırılmasını 

■ söyleyen kooperatif başka 
I nı Ahmet Yılmaz, ortaklar 
I dan kestiğimiz cüzi miktar 
ffi daki paralarla ölen bir or 
f tağımıza yardım yapamaz 

bir duruma geldik dedi 
ve ö'on bir ortağımızın 
kooperatife olan borcun
dan dolayı geride bıraktığı 
aile efradının malını haciz 
etmemek için 100 bin lira 
kredi elan ortaklardan 
1000 ti. 50 bin lira alandan 
500 tl. 25 bin lira alandan 
250 tl, alınmasını önerdi, 
bütün ortakların kabuluyla 
ölüm fonu kabul edildi.

Daha sonra gündem 
gereği konuşan kooperatif 
başkanı Ahmet Yılmaz. 
Bazhane Caddesinde bulu 
nan kooperatif binasını 
yıktırarak yeni bir koope
ratif binası yapılması için 
yeni seçilecek olan yöne 
tim kuruluna yetki veril
mesini istedi, bizim yap
tığımız hesaplara göre bi
nanın alt katına yaptırıla
cak olan dükkanları satıp 
ve ortaklardan da elaoağı 
mız cüzi bir miktar yardım 
larla gerçekleşebilir dedi 
ve yapılan oylamada yeni 
seçilecek olan yönetim ku 
ruluna yetki verildi.

Seçimlerden sonra ye 
nl seçilen yönetim kurulu 
üyesi Fazıl Şentürk'den al 

dığımız bilgiye göre hiçbir 
ortaktan para yardımı alma 
dan bu binayı yapmayı ta 
şarladıklarını ve başko bir 
formül arayacaklarını söy
ledi.

Daha sonra seçimlere 
geçildi ve Divan Başkanı 
seçimin açık veya kapalı 
yapılmasını üyelere eunarek 
üyeler tarafından seçimin 
eçık yapılmasını istendi. 
Divan Başkanlığına bir ö- 
neri verilerek seçimlere gl 
recek olan tek liste sunul 
du, eski yöneticilerin se
çimlere girmediği görüldü 
ve tek liste ile seçimlere 
katılan Emir Doğru, Fazıl 
Şentürk, Şükret Solmaz, 
Mevlüt Avcı, Halil Uludağ, 
İsmail Aydın, Şahin Çavuş 
lar, Mehmet Gürdel, ve 
Tuncay Beken bütün üye 
lerin kabulüyle yönetim 
kuruluna seçildiler.

Murakıplara da Nurot 
tin Özer, Umur Çorum, Ab 
dullah Ahçı seçildiler.

Dün akşam toplanan 
yeni yönetim kurulu yap
tığı ilk toplantısında koope 
ratif başkanlığına Emir Doğ 
ru’yu ikinci başkanlıklara 
da Fazıl Şentürk ve Şükret 
Solmaz’) seçtiler.

Muratoba Köyü
Kalkınma
Kooperatifi
Kongresi Yapıldı

Sınırlı Sorumlu Murat 
oba köyü kalkınma koope
ratifinin yıllık olağan ku 
rulo toplantısı geçen hafta 
yapıldı.
Olgun bir hava içinde göçen 
toplantıda yönetim kurulu 
üyeliklerine Mehmet Özkan 
(Başkan), Hüseyin tamun 
lı (2.Bşk), Ömer Turgut, 
Abdûliâtif Korkmaz, Haşan 
Taşkın seçildiler.
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Gayrimenkul ün Açık Artırma İlânı

MUTLU GÜNÜNÜZDE Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

ÜSTÜN KALİTELİ
TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 

DAVETİYELERİ

Dosya No. 982/3 Izalei'fuyu satış
Satılmasına karar verilen gayrimenknlün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Şuyu-un izalesinin temini bakımından mahkemece satılmasına karar verilen 

Gemlik Tapu sicilinin 18/5/1972 tarih pafta : 50 ada : 456 sahife 618 ve parsel : 
74 de kayıtlı Gemlik Hisar mahallesi Küçük çiftlik mevkiinde kâin 11226 metre
kare miktarlı ve bilirkişi tarafından 350 000 lira kıymet takdir edilen zeytinlik açık 
artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

DÜZELTME
16 Mart 1902 tarihli 1 

gazetemizde yayınlanan I 
S.S. temlik 8u Ürünleri 1 
Satış ve Kredi Keeperatifl 
ne alt Kongre ile 30 Man 
Pazar olarak yazılmıştır.

30 Mart Salı olarak 
düzeltilmiştir.

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 3/5/1982 Pazartesi günü saat 14,00 dan 14.20 e kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çek artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 13 /5/1982 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisb etinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del
ikliye resmi, 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 onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanu
nunun 133; maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
failden alıeı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 982/3 izalei'şuyu satış sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.
İe. îf. K. 126 )

(İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

KAYIP
1972 senesinde Istan 

tanbul Trafik şubesinden 
almış olduğum 150158 no 
lu ağır vasıta ehliyetimi 
kaybettim

Hükümsüzdür

Remzi Apak

Balıkpazan

HAMAMI

Cuma Cumartesi ve 

Pazar günleri yal

nız erkeklere hiz
met getirmekten 

kıvanç duyar.

Balıkpazan
Atlas Sineması ilerisi 

GEMLİK

Turiste Saygı Varsa
Turizme Kaygı

Yoktur.

İLÂN
GEMLİK BELEDİYESİ BŞKLLIĞINDAN

1 - Hamidiye mahallesi Tekel-llıca deresi arası 
deniz taş dolgusu inşaatı şartnamesi gereğince 2490 
sayılı yasa hükümleri dahilinde kapalı zarf eksiltme 
sureti ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Keşif bedeli 11.234.229,80 - ti olup geçici 
teminatı 327.026.97,- tl dir,

3 - ihalesi 9.Nisan 1982 Cuma günü saat 15.-de 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - iştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün 
evvelinden yapı tesis ve onarım işleri ihalesine ka 
tılma yönetmenliği hükümleri içinde ibraz edecekle 
ri belge ve dilekçe ile müracatla yeterlik belgesi 
almaları gerekmektedir.

5 - Belgeler ile birlikte hazırlanacak tekliflerin 
2490 sayılı yasa hüküm leri içinde ihaleden bir sa 
at evvelinde Belediye Başkanlığına verilmesi gerek 
lidir.

6 - ihale dosyası maaai saatleri dahilinde fen 
işlerinde görülebilir. Posta ile yapılacak başvurular 
daki gecikmeler dikkate alınmaz.

Keyfiyet ilân olunur. 17.3.1982

İLÂN
GEMLİK BELEDİYESİ BŞK.LIĞINDAN

1 - Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki csm'sn 
126 adet muhtelif çapta 117 m3 civarında kavak ağa 
cı 2490 sayılı yasa hükümleri dahilinde şartnamesi 
gereğince açık artırma sureti İla satışa çıkarılmıştır.

2 - Muhammen bedeli 450.000 lira ölüp, geçici 
tam inat 13.500 Hradır.

3 * İhalesi 29.Msrt.1982 pazartesi günü saa 15 
do Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - Şartnamesi mesai saatleri dahilinde yazı İşleri 
kaleminde görülebilir.

Keyfiyet İlân olunur. 17.3.1986

İLÂN
GEMLİK BELEDİYESİ BŞK.LIĞINDAN

1 - Kasabamız dahilinde muhtelif sokaklarda yap 
tırılacak kaldırım yol İnşaatları şartnamesi gereğince 
2490 sayılı yasa hükümleri içinde kapalı zarf eksilt
me sureti ila ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Keşif bedeli 4.099.350 liradır.
3 - Geçici teminatı 122.980.50 liradır.
4 - İhalesi 12,NisanJl982 pazartesi günü saat

15 de Belediye Enetmeni huzurunda yapılacaktır.
5 - İştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün 

evvelinden yapı tesis ve onarım işleri İhalesine katıl
ma yönetmenliği hükümleri içinde İbraz edecekleri bel 
ge ve dilekçe ile müracetla yeterlik belgesi almaları 
gereklidir.

6 - Belgeler ile birlikte hazırlanacak tekliflerin 
2490 sayıll yasa hükümleri içinde ihaleden bir saat 
evvelinden Belediye Başkanlığına verilmesi gereklidir.

7 - İhale dosyası mesai saatleri dahilinde fen iş 
(erinde görülebilir posta ile yapılacak başvurulardaki 
gecikmeler dikkate alınmaz.

Keyfiyet ilân olunur. 17.3.1982

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 t Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

Tol t 2654 - 2746
Garaj İçi No. 4 Gemlik

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi ilânlar tek sütun santimi 200 TL. 
cra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.
Kayıp İlânları 350 TL.
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 30 TL.
Kongre Unları 1250 TL.
Koop. Kongre ilanları 1500 TL.
Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 150 TL.

Yıllık 300 TL.

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

DOKTOR

İÇ HASTALIKLARI MÜTEHASSISI

Her gün saat 16 — 19 arasi 
Cumartesi » 9.30 — 19 arası

Muay. : C. Nadir Cad. İtfaiye üstü Özalpay Apt. 
Kat 1 Daire 2 Tlf : 10076 Çakırharuam-BURSA
İş Yeri : S.S.K. Hast. Baş Hek. Muavini Tlf. 14324

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri

Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 

Devam Etmektedir.
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2. kümenin Gemlik ekiplerinden Boru 
san Güvenspor Bursa Fethiye İle Bursa Ve 
ledrom Dış Sahasından 1-1 berabere ayni 
di.

SPOR
İhsan BÖLÜK

2. KÜME... 2. KÜME... >

B Güvenspor beraberlik zincirine bir halka daha ekledi.

FETHİYE : 1 BORU S AN GÜVEN : 1

Çaeakkale Savaşları, sömürgen ülke
lere karşı verilecek savaşların öncüsüdür. 
Osmanlı İmparatorluğunun, gücünü yitir 
■« noktasına geleceği günü bekleyen sö 
mürgen uluslar: savaş yorgunu olan Oa- 
manlı împaratorluğu’na saldırma yolunu 
Çanakkale Boğazından geçirmeyi yeğledi
ler. Bir amaçlan mı vardı, sömürgen u- 
hıslann? Evet: büyüme hırsı. Yeryüzünde 
sömürge olmayan ülke bırakmamak. Os
manlI İmparatorluğu üstüne, son koalarını 
oynuyorlardı.

Almanya ile savaş veren Osmanlı 
İmparatorluğu, sömürgen ulusların önün 
de büyük engeldi. Osmanlı İmparatorluğu’ 
a un, birlikte savaştığı Bağlaşık Devlet
lerin toprakları da, büyük devletlerce 
paylaşılmalıydı. Dünyada, övlesi bir iospa 
morluk kurulmalıydı ki, sömürgen-saldır 
gan ulusların dünya avuçlarının içinde 
olmalıydı. Yeni Türkiye’nin doğum san
cılan içindeki olan, türk toplumu, yalnız 
da değildi. Türkiye'nin yanında olan Bağ 
laşık devletler de; Almanya, Avusturya. 
Macaristan, Bulgaristan'dı. Karşıdakiler 
de, Dünyanın en büyük güçlerini oluştu 
ran; Fransa, Rusya, İngiltere, Amerika, 
Belçika. Sırbistan, Romanya, Karadağ, 
Yunanistan, İtalya, Portekiz, deniz gücüy 
le kanlan Japonya. Dörde karşı oniki dev 
Ist. Arada, büyük farkla güçler denge 
tizliği vardı. Bir yanda savaşlardan gelen 
insanlar, bunların karşısında dünyanın en 
büyük güçleri. Olsunda, ne çıkar? Türki
ye’nin yanında yer alan devletler, saf dışı 
bırakılmalıydı ki, Türkiye kolay yutulan 
bir lokma olsun.

1914 de başlayan Birinci Günya Sa
vaşı, Mondros Antlaşmasıyla sona ererken, 
yüıbinleria koruduğu Çanakkale ile Kara 
deniz boğazları sömürgenlere açılıyor; 
Türk Ordusu'nun silahlan almıyordu. 
Dahası bu Antlaşmayla düşman, Anado
lu'da istediği alanda yerleşme hakkını 
kazanıyordu. Dünyanın Patronları iste? 
diklsrini elde etmişler kollarını sallaya
rak yurdumuza girmişlerdi. Herşey şile
mdeydi. Yeni edinilen ülkenin yeraltı- 
yerüstü varsıllıklarını amaçlarına uygun 
knllaaabileeeklerdi. Çanakkale’de, karşıla 
nada savaşan Mustafa Kemal Ordusu’nu 
iyice tanıyamamıştı, düşman Mustafa 
Kemal ordnsu’nnn Kurtuluş Kavgasına 
kalkışacağı, sömürgen ulusların uslarından 

geçmiyordu. Onlara göre «Hasta Adam» 
ölmüştü. Tanılarının yanlış olduğunu ne I 
reden bileceklerdi, sömürgen uluslar? Kur 
tuluş Kavgasındaki yengi. Dünya Patron 
ları-nı dişe getirirken, düşman elinde tut 
sak olan «Mazlum» uluslara da, kurtuluş 
yolunu gösteriyor

1923 Türkiyesi, kısa sürede kalkın
mayı gerçekleştirdi. Bu hızlı kalkınma gi 
rişiminin tek amacı vardı; dış sömürüden 
kurtulmak, boyun eymemek; Ulusal kal
kınmayı da başlatmak. Mustafa Kemal 
düşüncesi tüketilenlerin içerde üretilmesi 
yolundaydı. Savaş yorgunluğu içinde kal 
kınma atılından başlatıldı Cumhuriyet'in 
Onuncu yılında, kalkınmanın sevinç şar
kıları, marşları bestelendi.

1950 sonrası Türkiyesi’iıde çıkar kav 
galan, Amerika'nın ekonomimize egemen 
olma eğilimleri- endüstriyel üretimden, 
yönetimin caydırılması, otuz yıl içinde 
geriye gitme hazır yeme eğilimleri öngö
rülüyordu. Otuz yıllık zaman içinde Türk 
Ulusu'nun özünde varolan üretim gücü, 
tutkusu körletildi. Bol para basmakla eko 
nomik krizin, yapısal bozuklukların daha 

bozulmasının önü alınamadı Birinci Dünya 
Savaşı'nın acı koşullarını yaşayan Türki 
ye, kalkınmayı nasıl başardı? sorusunun 

yanıtını arayan olmadı. Demokrasi ya 
samında, sömürgen uluslar içeri buyur edi 
lirken, Türkiye gerçekleri nasıl görülüyor, 
nasıl değerlendiriliyordu? Otuz yıllık za 
man diliminde, kaşığın sapı ortalandı mı?

Bugün, sancılar içindeyse Türkiye, 
nedendir? Bu sorunun yanıtı otuz yıllık 
demokrasi kavgalarında yatar. Otuz yıllık- 
uzun zaman diliminde, kalkınmada büyük 
atılımlar dizileri yaratılması gerekirken; 
dervişler - şeyhlerle kolkola girildi iktidar 
uğruna, Mustafa Kemal Türkiyesi ikinci 
bir «inkiraz» devresi yaşıyordu. Otuz 
yıllık yönetimler, Türk Ulusu'na «Demok 
rasi gömleği» nin bol geldiğini söyleyerek 
gittiler. 12 Eylül’den bu yana yine bir 
arayışın içindeyiz. Bu arayışta, gelecek 
yönetimlerin ulusumuzu bir daha saptira 
mıyacak, çıkarlara dönük olmayan bir 
yönetim biçimidir diye özetlenebilir.

Çalkantılardan, çıkarlardan, sömürü
len bir ülke olmaktan çıkmanın yolları 
aranırken, Türkiye her alanda ileri boyut 
larda yer alacak; özünde var olan güçlü 
boyutlara ulaştırılacaktır. -İnanıyoruz.

3. KÜME... 3. KÜME...

Sümerspor, Altmsaban’ı Bilâl’in Golleri İle Yıktı 2-0
3. Amatör Kümede bu hafta 

sahamızda yapılan karşılaşmada Sü 
merspor, Altmsaban’ı 2-0 mağlup 
etti.

Pazar günü saat 11.oo de baş
layan karşılaşmada, çamur ve su 
olmasına rağmen 90 dakika boyun
ca Sümerspor’un güzel oyuuu göz 
doldurdu. Karşılaşmanın daha 4 da 
kikasında Bilâl Altınsaban kalecisi 
Sabri ile karşı kaışıya kaldı, şutunu 
çekti ve kalecinin ellerinden dönen 
topa tekrar vurarak ağlara gönderdi. 
91. dakikada Haydar’ın attığı firi- 
kik yan direkten dönünce yine Bilâl 
topu ağlara gönderdi ve durumu 
2-0 yaptı. îlk yân bu skorla bitti

K, Kumla, Y. Doğanspor İle Yenişemedi 1-1
3. kümede bu hafta sahamızda yapılan 

-ikinci karşılaşmada K. Kumla, Y. Doğanspor 
ile 1-1 berabere kaldılar.

Pazar günü yapılan karşılaşma adeta 
çamur banyosuna benzedi. İki takımda 90 
dakika boyunca birbirlerini sürekli baskı 
altında tuttular.

Karşılaşmanın gollerini 66. dakikada 
Turgut Kumlaspor’dan ve 87. dakikada 
Cahit Y. Doğanspor'dan attılar.

Karşılaşmada, Borusan Cûvenspor'un 
golünü 6. dakikada Mustafa, Fethiyespor’un 
golünü İse 50. dakikada Yılmaz attı.

İkinci yanda Altmsabandan Ruhi 
Sankart, Arif kırmızı kart göndü. 
İki golün sahibi Sümerspor* dan 
Bilâl de bir sankart gördü. 
2-0’lık skor ayrıca karşılaşmanın 
skoru da oldu.

Fehmi Öztiirk, Sabri Dermanlı 
ve Nurettin Karakoç hakem üçlüsü 
nün yönettiği karşılaşmaya takımlar 
şu kadro ile çıktılar.

SÜMERSPOR : Hakan, Ferhat, 
Musa, Recep, Celâl, İrfan, Bilâl. 
Ümit, Aykut, Haydar, Turgut.

ALTINSABAN ; Sabri (Ercan) 
Ruhi, Üzeyir, Kenan, Arif, İhsan, 
Nail, Salih, Sabri, Ahmet, Necip

Sabri Dermanlı, Fehmi Öztürk ve Nu 
rettin Karakoç hakem üçlüsünün yönettiği 
karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile çık
tılar.

K. KUMLA : Ali, Fethi, Tanver, Öz
kan, @ülek, Mehmet, Metin, İbrahim, Ko- 
ray, Turgut, Ali

Y. DOĞANSPOR : Önder, Niyazi, Sel 
çuk, İsmail, Muharrem, Haşan, Suat, Hüse 
yin, Necdet, İbrahim, Cahit

S.S. Gemlik Öğretmenleri Yapı Kooperatifinden 
Genel Kurul Duyurusu

Kooperatifimizin Genel Kurul'toplantısı Yönetim Kurulunun 15.3,1982 gün ve 
25 sayılı kararınca 11.Nisan.1982 pazar günü saat 14 de S.S. Günaydın Sosyal 
Sigortalılar Konut Yapı Kooperatifi Akmantar pasajı No: 124 Gemlik bürosunda 
aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin katılmalarını rica ederiz,

YÖNETİM KURULU

Gündem

1 - Açılış
2 / Divan seçimi
J - Faaliyet raporunun okunması
4 • 1981 ve 1982 yılı bilançolarının sunulması
5 • Denetim kurulunun raporunun okunması
6 • Bilançoların ibrası Yönetim kurulunun aklanması
1 • Yeni yönetim kurulunun ve denetim kurulunun seçimi
8 - Dilek ve temenniler
9 e Kapanış

3. Amatör Küme takımlarından K. Kumla görülüyor.



TEŞEKKÜR

SORUMLU MÜDOR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
R0S8YİN - KADRİ BÖLER

6 Mart 1982 Cumartesi günü Geri 
Zekâlı ÇOcukları Koruma Derneği yara 
rina ve Çelik Palas salonunda yapılan 
geleneksel balomuza İştirak edenlere 
ve baloda yapılan piyangoya verdikleri 
hediyelerle İştirak eden sayın Gemlik es 
nafına ve manevi desteği olan tüm Gem 
İlk halkına teşekkür ederiz

Dernek Yönetim Kurulu

VASITA SATIŞI
1 Adet Traktör Massey-Ferguson 

MF-165 Deiux Tip. Diesel (Az kullanılmış)
1 Adet Traktör remorklu
1 Adet Kamyonet I374 model BMC 

TM 25 benzini!
a) Satış kapalı zarf teklif alma usu 

lü ile olup, teklifler en geç 26 Mart 982 
cuma akşamına kadar Gemlik Tesisle 
rl Personel Müdürlüğüne verilmelidir.

b) Vasıtalar tesislerimizde mesai sa 
erleri saat 08.00-17.00 arası görülebilir.

c) Şirketimiz satış yapıp yapmamak 
ta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Adres : BP Petrolleri A.Ş. P.K. 17
Gemlik Tesisatı Tel. 235I

gemCik

KÖRFEZ

SATILIK DAİRE

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

Müracaat Tlf : 1715 GEMlİK

I Rodop |I II Izgara Salonu II I
Nefiz Izgara çeşitleri ve Günlük

Balık çeşitleriyle sayın Gemliklilere | 
| hizmet etmekten kıvanç duyar § I 1
I TEL : 1715 İSKELE MEYDANI GEMLİK 

sgacfcwanHi<8Bi ant <e snmkesmimİ

Gemlik KÖRFEZ'e Abone Olunuz.

GEMLİK CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN İLÂN
Cinsi Muhammen Bedeli

Lira Kuruş
550 Gr. Ekmek 264.675 00
12 Kalem Yiye
cek Maddesi 718.825 00

Gemlik Cezaevinin 1982 Mali 
nl iniştir.

Muakkat Teminatı 
Lira Kuruş 
7940 00

İhale Ta. Saati

5.4.982 14.oo

21.564 00 5.4.982 15.oo
yılı yiyecek maddeleri açık eksiltmeye çıka

İhale günü ve saati gösterilmiş olup Gemlik Cumhuriyet Savcılığında belir 
tilen gün ve saatte toplanacak komüsyon marifeetiyle yapılacaktır.

Yiyecek Maaddeleri günlük ihtiyaçlar karşılığı alınacaktır.
Taliplilerin Teminatlarını yatırarak teminat makbuzu ve Ticaret odası 

üyelik belgesi ile Komüsyon Başkanlığına 24/3/1982 tarihinde müraacatı.
Bu işe ait şartname her gün Cumhuriyet Savcılığında görülebilir.

DAMPİNG DAMPİNG

gffâ Si© ’fflk
Mehmet Ciresimlfir
Bizim ömür Kasabı 
lakı Orhangazi Cad. BIMLİK

DOKTOR

İÇ HASTALIKLARI MÜTEHASSİSI

Her gün saat 16 — 19 erasl 
Cumartesi » 9,30 —19 arası
Moay. î C. Nadir Cad. İtfaiye üstü özalpay Apt. 
Kat 1 Daire 2 Tlf r 10076 Çakırhamam-BÜRSA
İş Yeri f.S,K. Hant. Baş Hak, Muavini Tlf. 14324

23 Mart 1»82 Salı

Satılık Daire

Pazar Caddesinde 11 Eylül ilkokulu I 
yanında sahibinden Kelepir daire satı I 
tıktır. (Peşin 500 bin 1 sene vade

300 bin peşin, 600 bin TL) I

Tlf. : 2066 - 3497 (Hüseyin) GEMLİK

__  __ J

GALERÎ JEIZtF

Gemliklilerin Hizmetine Açılışında 
gösterilen yakın ilgiye teşekkür eder

Osmaniye Mah. PAZAR Cad.
Güler Kardeşler Apt. Altı GEMLİK

Enerjide Tasarruf
Gelecekte

Güvence Demektir

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

GEMLİK
KÖRFEZ BASIMEVİ

ZENGİN DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

Ayrıca Fatura, Bonö, İrsaliye, Makbuz, Senet 
Kartvizit, Kartadras ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Telefon : 1797
Gemik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK



gemUik
KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASI GAZETE

YIL, : O «AY! •' 450 30 MART 1982 500 KURVŞ

Operatör Doktor
YAŞAR SERGER

Kadın Hasta! klan Mütehassısı
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Dört Yol iki
Can Daha Âldı
Hafta içinde dörtyol 

kavşağında meydana gelen 
trafik kazasında iki kişi 
öldü, üç kişide ağır yara
landı.

Gemlik Savcılığından 
aldığımız bilgilere göre, 
cuma günü sabaha karşı 
Gemlik dörtyol kavşağın
dan çıkmakta olan 06 RU 
851 plakalı özel otoya 
Yalova yönünden gelmek 
te olan 16 AY 362 plaka 
lı komyon çarptı. Kazada 
özel otoda bulunan Meh 
met Ali Kalkan ve Hakkı 
Uzun (41) olay yerinde 
öldü. Yine aynı oteda bulu 
nan üç kişi İse ağır yara 
lanarak Bursa Devlet Has 
tahanesine kaldırıldılar.

Olayla ilgili olarak 16 
AY 362 plakalı kamyon

Kadri Uyar 
Enfaktüs
Sonucu öldü

Gemlik Çarşı esnafı
nın ağabeyi, tanınmış mu 
hasobecl Kadri Uyar, dün 
Mbah evinden çıkarken 
geçirdiği bir kalp enfektü 
sû sonucu yaşama gözle 
rlni yumdu.

Gemlik Sunğipek fab 
likasından emekli olduktan 
sonra serbest muhasebeci 
lifle başlayan Kadri Uyar’ 
in ani ölümü ilçede üzün 
tö yarattı Babacanlığı ve 
alçakgönüllülüğü İle reni 
nan Kadri Uyar, dün Gem 
İlk mezarlığında toprağa 
verildi.

Eczacılar Gecesi 
İlk Kez 14 Nisan 
'da Kutlanacak

İlçemizde Eczacılar 
gününün ilk kez kutlana
cağı iğrenildi.

Kozacılar gecesi kut 
lamaları için hazırlıklara 
hoşlandığı ve gecenin 
Yarma Hotol do yapılacağı 
belirtiliyor.

şoförü Nuri Turhan göz 
altına alındı,

HER YIL KAZA
Dört yol kavşağında 

giriş ve çıkışların yonca 
planını olmaması neden ly 
le her yıl birkaç cana 
malolan kazalar meydana

Dörtyolda meydana gelen trafik kazasında Mehmet Ali Kalkan Ali Uzun 
öldü Mustafa Başterzl, Şevki Kurt, ve Raslm Beslan ağır yaralandılar.

İlkokullar Arası
Atletizm Yarışması/
Düzenleniyor

Bursa Beden Terbiye 
si Bölge Müdürlüğü Atle
tizm Federasyonu çalışma 
proğramı gereğince 6 II 
atletizm yarışmaları finali
nin İlk elemeleri 4 Nisan 
1982 günü yapılacak.

Beden Terbiyesi Bölge 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada 23 Nisan 1982 
günü yapılacak olan ilko 
kullar arası 5 II atletizm 
yarışmasının finalleri İçin 
ilk etapts İlçelerde düzen 
lonecok elemeleri başaran 
öğrenollor finallere Bursa 
da katılacaklar.

KORDON ÜSTÜ BOŞALTILMALI
Havaların ısınmağa 

başlamasıyla, kordon bo
yunda gezilerin do beşle 
ması üzerine kıştan kalma 
sandalların kordon beto
nundan indirilmesi laleni 
yor.

gelmektedir.
Yalova yönünden gel 

mekte olan araçlar. Suni- 
ğipek rampasını alabilmek 
İçin vltest küçültmeden 
çatağa hızlı girmeleri ve 
bu arada Gemlik’ten çık 
makta olan araçların uzak

Sunğipek 
Montajında Bir 
işçi Ceryana 
Kapılarak Öldü

Gemlik Sunğipek Fab 
rikası selofan tesislerinde 
geçtiğimiz hafta içinde mey 
dana gelen üzücü kazada 
bir işçi ceryana kapılarak 
öldü.

Edinilen bilgilere göre, 
Sunğipek Fabrikası selofan 
tesisleri montaj işçilerinden 
Ali Kömürcü, çalışmakta 
olduğu kaynak makinasına 
fazla ceryan akımı gelme 
si sonuou olay yerinde 
öldü, ölen İşçi evli ve 
üç çoouk babasıydı.

Gemlik halkının vo 
yerli türellerin bilhassa 
akşam özerleri dolaşma ye 
rl olan kordon boyunda 
yer yor sandalların bu 
lunmaaı yakınmalara ne- 
don oluyor.

lığı kestirememeleri, feci 
kazalara neden olmaktadır.

Can ve mal kayıpları 
na neden olan dörtyol ka 
zalarının önlenebllmelerl 
için ilgililerin önlem alma 
sı İstenmektedir.

Ağaç Bayramı 
Kız Meslek 
Lisesinde Kutlandı

Ağaç bayramı bu yıl 
düzenlenmesi proğramla 
nan Küçük Kumla Kasaba 
sında hava koşullarının be 
zuk olması nedeniyle kut 
(anamadı.

Kız Meslek Lisesi Sale 
nunda düzenlenmesine ka 
rar verilen Ağaç Bayramı 
aynı gün hazırlanan proğ 
ram gereğince kutlandı. 
Ağaç ve orman konulu şiir 
yarışmasında derece alan 
öğrencilere ödülleri dağıtıl 
dı.

SU ÜRÜNLERİ 
KOOPERATİFİ 
KONGRESİ BUGÜN 
YAPILIYOR

Su Ürünleri Satış ve 
Kredi Kooperatifinin yıliık 
olağan genel kurul toplan 
tısı yarın yapılacak.

Genel kurul toplantı
sında kooperatifin mali 
durumu ve yeni yöneticile 
rl seçilecek.

KÖLEMDEN

Yılmaz AKKIUÇ

Haydi Hayırlısı!..
Geçen hafta Burso'da yine önemli bir seminer 

vardı. Yetkililer ve bilim adamları «tarımsal toprakla
rın tarım dışı amaçlarla kullanılması» konusunu tartış
tılar. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Güney, 
konuyu çarpıcı bir öme*t olarak Bursa Ovast'nt gös
teriyor ve şöyle diyordu, bu seminerde

«Bursa, Türkiye'nin cennet köşelerinden biridir. 
Gönül arzu ediyor ki Türkiye'nin her ili. bir Bursa gibi 
olsun. Ancak ne var ki, tarımsal arazinin yanltş kul
lanılması sonucu Bursa her geçen gün özelliğini kay
bediyor. En verimli alanlar sanayi kuruluşları ly**- I 
tından doldurulmuştur. Bu yüzden sanayi yotırımlan- 
nın yerlerinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir.»

Bursa Ovası, gerçekten de ülkemizin en verimli 
tarım alanlarından biri. Bereketli topraklarından, çok 
çeşitli bol ürün alınabiliyor. Ama bugün Uludağ elek
lerinden ovaya baktığınızda, doğanın o eski yemye
şilliğini yitirmekte olduğunu, yer yer kelleştiğini, kü
çüldüğünü ve gelişigüzel beton yığınlarıyla çirkinleşti
rildiğini görürsünüz.

Kısacası Bursa Ovası, her gecen gun biraz doho 
elden çıkmakta..

1965 yılında yapılan ölçümlere göre. Bursa Ovası, 
toplam 36.513 hektar. Bunun 23.941 hektarlık bölümü 
üstün nitelikli 1., 2. ve 3. sınıf topraklardan oluşuyor, j 
Kalan 8.857 hektarı 5. sınıf, 3.715 hektarı ise 6 sınıf 
topraklar..

1969 yılında, yani bundan yalnızca oniki, onüç yıl I 
önce, Bursa Ovası’ndaki sanayi ve yerleşim alanları 
toplamı 1.873 hektar olarak saptanmış. Bu alanlar 
1973'te 2.416 hektara çıkmış; bu tarihten sonra hızlı 
bir artışla 1977'de 3.843 hektara ve Eylül 1981de 5.805 
hektara ulaşmış. Şu sıralarda 6.000 hektarı bulmuş 
olduğu kabul edilmekte.

Seminerde Toprak - Su Genel Müdürü Erdoğan 
Bilgiç, Bursa Ovası’nın tarım dışı amaçlarla kullanılan 
en verimli kesimlerinin yüzölçümünün, 1979 yılında, 
47.400 dekarı bulduğunu belirtiyor..

Yetkililer diyor ki: Bursa Ovası’nın dörtte biri, böy
lelikle bir doho geri kelmemek üzere elden çıkmıştır..»

Ne var ki, konu ile doğrudan ilgili kişilerin, yetki
lilerin görüşleri birbiriyle çelişmekte. Uzmanlar ora
sında bile, tam bir birliktelikten söz edebilmek ola
naksız. Ortak tek yargı, hızlı sanayileşmenin doğur
duğu olumsuzlukların, ovayı her geçen gün kemirmek
te, küçültmekte, verimsizleştirmekte olduğu.

Nasıl bu duruma getirildi Bursa Ovası?.
Konunun araştırılması oldukça oylumlu bibr ça- i 

lışmayı gerektiriyor, bir köşeyazısı’rnn sınırlarıyla ge
çiştirilebilecek gibi değil.. Ama tarımdan dışsatım ge- I 
lirleri umulan bir ülkede, en verimli tarım olanlarının 
plânsız - programsız çarçur edilegelmesi de. hiç an- I 
taşılır gibi değil!..

O güzelim Bursa Ovası’nda. sanayileşeceğiz diye 
tarımı öldüreceğiz. Ovanın yeraltı su rezervini harar- , 
doca ve hoyratça tüketeceğiz. Daha sektz-on yıl önce 
çakma kuyularla su çıkarabilirken, bugün. 80-90 , 
metreden daha derine inmek zorunda kalacağız. 
Nilüfer Çayı’nı, içinde hiçbir canimin yaşayamadığı 
bir «plastik ırmağı» haline getireceğiz.

Gemlik Körfezi’"'?.' ba ıklan olduracağız trolle 
avlandığımız yetmezmiş gibi, fabrika ortıkkmnı denize j 
akıtarak yok edeceğiz deniz zenginliklerimizi- O da I 
az gelecek, dünyanın kirlenmemiş ender göüerinden 
biri olan ve bu nedenle özel bir «mferuMtana» ya sa- I 
hip bulunduğu savlanan İznik Gokı çevresini rob- ı 
rikalarla dolduracağız-

Tanmsal girdilerden «devlet desteği» nî kaldıraca
ğız; gübreye, ilâca zam üstüne zam yapacağız. Br 
yandan en verimli îopral ann çar-cur edilmesine izle
yici katacağız, deraz^erimizı yaşanmaz kıtocağız. gir- l 
dileri pohaMaşbnrken taban fîyadanm düşük tutaca- j 
ğız. üreticinin atan terinin icarşrtığmı zamanında öde- I 
miyeceğız ve de «tüketiciyi korama» amaçla yapıl
ması düşünülen yosoi düzentemelere karşı okocağa..

Sonro da o veceâc k «Türkiye, taama dayah bir 
ekonomiyle güçlenecektir.»

Haydi böyıriisıL.
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Gemlik Azot Spor Gençlik ve Müeesese Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
Madde 1 — Kulüp Derneğinin odı

Forma Rengi

Gemlik Azot Spor Genç
lik ve Müessese Kulübü 
Derneği, 
; Mavi • Lacivert

Kulübün Merkezi

Derneğin Şubesi
Madde 2 — Derneğin Amacı ve

Gemlik 
Gemlik

: Şubesi 
Faaliyetleri ;

Azot Sitesi 
— Bureo 
Yoktur,

a) Gemlik Azot Spor Genklik ve Müessese Ku
lübü amatör bir spor teşekkülüdür. 
Bütün üyelerinin bedeni olguncuk ve fikir 
İnkişaflarını temin İçin her türü! sportif fa
aliyetler göstermek,
Beden Terbiyesi ilgili her türlü Jimnastik ve

Bu

sportif branşlarda 
yetiştirmek gayesi 
hizmet etmek, 

gayenin tahakkuku

amatör ruhlu 
ile Memleket

İçin her çeşit

b)

c)

sporcular 
gençliğine

spor gös-
terle), müsamere ve müsabakalar tertip et
mek, Genel mevzuatın müsaade edeceği 
branşlarda mukaveleli sporcu antrenör, me
najer, memur ve hizmetlileri istihdam etmek. 
Kulüp derneğinin hiç bir suretle siyasetle 
İlgisi yoktur. Bunu şiddetle men eder.
Kulüp lokalinde İçki İçilmesi ve kumar oy
nanması yasaktır.

d) Kulüp Futbölcuları amatördür.
Madde 3 Kurucu üyeler :

Baba Adı; Mesleği; İkametgâhı; Tabiye t iADI SOYADI Dofl, Yari vo Yılı:
Ömar ŞENIŞIK Esldyohlr * 1942 Nrl Müdür Y. Azot Sitesi TX.
Murat OÜRÇAY Gemlik - 1946 M, Rofat Mamur Azot Sitesi T.C,
İııet Gül Gemlik - 1940 Hüseyin »H» Gemlik T.C.
A. Kadir OÜNTEKİN Gemlik - 1952 Abdullah »Kİ Azot Sitesi T.C.
Ali YILDIZ Gemlik • 1947 Nacml İ?Çİ Gemlik T.C,
Ömer SOYDAN Bursa - 1956 Mustafa Gemlik T.C,
Faruk HAZER Gemlik . 1951 Zeynel •kİ Gemlki T.C.

Madde 4 —- Kulüp, Sporun 
gençliği men eder.

maksadına uygunsuz yerlerden

Üyeler : A — Asli üyeler, B —- Fahri Üyeler.
A — Asil Üyeler Kulüpte bedenen çalışan üyelerdir.
B — Fahri Üyeler Kuülp derneğinin ilerlemesine mad

den ve manen yardım eden Kulübe bağlı olan üyelerdir. 
Madde 5 — Kulüp Derneğine Üye olmak :

A — 18 Yaşını bitirmek ve medeni haklara sahip olmak. 
Üyelik İçin müracaatları, Kulüp yönetim kurulu 
en geç 30 gün İçinde neticelendirir.

Madde 6 — Kulübe girecek üyeler : Her üye.
A — Bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı ola

rak 10.— TL. öder.
B — Yılda 120.—'TL. den az olmamak ve 1200.— TL. 

den çok olmamak üzere aldat öder.
C — Her üye İstediği an İstediği miktarda kulübe ba

ğışta bulunabilir.
Üç ay aldat ödememekte ısrar eden üyelerin ka

yıtları silinir ve kendisine bonservisi verilmez.

Madde 7 — Her Üye Kulüp derneğinin eşya ve malzemele
rinin koruyucusudur. Eşya hiç bir suretle üyenin yanında 
kalamaz, dışarıya çıkarılamaz, meydana gelecek zarar ve 
ziyan ödettirilir.
Madde 8 — Kulüp Derneğinde Çıkmalar :

A — Her üye İsterse İstifa edebilir.
B — Her üye İstifa ettiğinde ödemediği geçmiş aidat

ları ödemek mecburiyetindedir.
C — Tüzük hükümlerine uymayanlar Yönetim Kurulu 

kararı İle çıkartılırlar.
Madde 9 — Kulüp Derneğinin Organları :

A — Genel Kurul,
B — Yönetim Kurulu,
C — Denetleme Kurulu,
D — Haysiyet Divanı.
A — Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri şunlardır.
a — Yönetim ve Denetleme Kurulunca sunulacak ça

lışma ve Denetleme raporlarını İncelemek, uygun görürse 
Yönetim Kuruluna sunmak.

b — Yönetim Kurulunca hazırlanacak Bütçe tasarısını 
İnceleyerek karara bağlamak.

c — Yönetim Kurulu İçin 5 asil, 5 yedek, Haysiyet di
vani İçin 3 asil, 3 yedek, Denetleme Kurulu için 3 asil, ve 
4 yedek üye seçmek.

d — Kulübün feshine karar vermek.
A — 1 - Genel Kurul Toplantısı :

A • Tüzükte yazılı hallerde Genel Kurul Toplan
tıya çağrılın

B >• Kulüp Dernek Üyelerinin en az beşte birinin 
teşekkülleriyle.

C * Genel Kurul Toplantısında, Tüzüğe göre bu
lunması lazım gelen Üyeler çağırılır. Üyelere en az (10) gün 
evvelinden toplantının günü, saati ve yeri ile gündemi en az 
iki mahalli gazete ile ilân olunur. Ve Kaymakamlığa bildi
rilin Genel Kurul Toplantısı ilân olunur ve bildirilen gün ve 
saatte belirtilen yerde yapılır. Toplantı geri bırakıldığı tak
tirde en az (S) gün önce yeniden çağrı yapılır ve geri bıra
kılma sebebiyle yeni toplantının tarihi ve yeri gündemi ile 
beraber İki gazete ile ilân olunun Ve Kaymakamlığa bildi
rilin

zenli olarak Arokk ayı «çen&nde yopdır.
Madde 0 — B) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri : 
Yönetim Kurulu haftada b<r, yazm ise oyda bir topla

nır, Topfantiiara özürsüz ve üst üste gedmeyen çıkarılır. Yö
netim Kurulu Kulüp Derneğın n tç ve cFş eşlerinde tüzüğü 
tatbik eder. Ve uyetikten tiıraç eder. Bütün toplantılar için 
bir karar zaptı tutulur. Kulüp Dernek Başkacı eccck Yöne
tim Kurulunun verdiği karartan uygular Başka görevi yok
tur. Yönetim Kurulu ayrıca üye kayıt ve kabul eder. Yöne
tim Kurulu Dernekler Kanununda oeLrtenen defterleri tüter. 
Bu defterler şunlardır -

1 — Karar Defterî, 2 — Gelen - Giden evrak defterî, 
3 — Üye kayrt defteri, 4 — Sarf defterî ve buntorta Hgöî 
dosya, 5 — Demirbaş eşya defterî îte kopyalı makbuzlar. 
Yönetim Kurulu her yıl o yıla art o yıl içindeki muameleleri, 
hesaplan, gelecek yıla ait bütçeyi Aralık ayı içerisinde Ge
nel Kurula sunacaktır
Madde 9 — Cj Denetleme Kurulunun Görev ve -Yetkileri - 

a) Genel Kurul tarafından seçieln üç kişi ken
di arasından bir başkan seçer

b) Yönetim Kurulunun hesaplarını en az altı 
ayda bir denetlemek.

c) Ana tüzük. Yönetmelikler ve mevzuat dışı 
göreceği hususlarda ikazlarda bulunmak, rapor düzenleye
rek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunmak.

d) Her çalışma dönemi sonunda toplanacak 
Olağan Genel Kurula sunulacak olan Denetleme Kurulu Ra
porunu hazırlamak.

e) Gerektiğinde Genel Kurulun toplnatıya çağ
rılması içirt Yönetim Kuruluna başvurmak.
Madde 9 — D) Haysiyet Divanının Görev ve Yetkileri :

Genel Kurulca Haysiyet Divanına seçilen 3 
üyenin görev ve yetkileri şunlardır :

a) Kendi içinden bir Başkan seçmek.
b) Derneğe kayıtlı üyelere Yönetim Kurulu ve 

Denetleme Kurulu üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri ince
leyerek, Şikâyetlerin varit olması haiinde şikâyet edilen üye 
ve üyelerin cezalandırılması.

c) Yönetim Kurulu çalışmalarının Derneğin za
rarına ve Ana Tüzük hükümlerine aykırı yönde olduğuna 
kani olduğu hallerde Genel Kurulun Olağan üstü toplantı
ya çağırılması için Yönetim Kuruluna baş vurmaktır.
Madde 10 — Seçimler :

Kongreye iştirak eden her asil üyenin bir oyu 
vardır. Kulüp Derneğinin Yönetim Kurulu seçimi gizli oyla 
yapılır. Yönetim Kurulu 5 asil, 5 de yedek üye, 3 asil 3 ye 
yedek denetleyici seçer.
Madde 11 — Bütçe Kabulü ve Bütçede önemli artırma ve 
indirimler aidat yükseltme ve artırmak veya indirmeler Ge
nel Kurulun görevidir. Ayrıca aşağıdaki maddeler Genel Ku
rulda Karara bağlanır.

1 — Tüzük Değişmesi.
2 — Hesapların Tetkiki.
3 — Bütçenin Onayı.
4 — Kulüp Derneğinin feshi.

Madde 12 — Genel Kurul Toplantı Kararları üyelere mahalli 
gazete veya Kulüp Derneği lokaindeki ilân 
tahtasına asılacak ilân ile duyurulur.

Madde 13 — Yönetim Kuruluna seçilen beş üye kendi ara
larında bir Başkan, bir Muhasip, bir Vezne
dar, bir Umumi Kâtip ve bir de idare amiri 
seçerler. Ayrıca danışman bulundururlar.

Madde 14 — Yönetim Kurulunun topîar.tı tutanakları Baş
kan veya Başkan Yrd. sı tarafından imzalana
rak saklanır. Genel Kurul Kararlan da sakla
nır. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuru
luna seçilecek üyenin hüviyetleri ile tüzükle 
yapılacak değişikliklerin bir hafta içinde o 
yerin en büyük mülki amirine bildirilmesi za
ruridir.

Madde 15 — Kulüp Demeğinin Feshine kayıtlı üyenni üçte 
ikisi ile karar verilir. Kongre sırasında yeterlik 
sayısı dolmazsa Kongre geri bırakılır. İkinci 
Toplantı Tüzüğünün 11. maddesine göre tat
bik edilir. İkinci toplantıda üyenin sayısı ne 
olursa olsun fesih işlemi karara bağlanır. 
Toplantıya katılan üyenin üçte ikisinin oyu ile 
fesih işlemi olur. Kulüp Demeğinin feshi hak
kında yapılacak toplantıya Mülki amirin ten- 
verilir. Ve beş gün içinde bildirilir.
Kaymakamlık tarafından tasdik sonunda ke
sip edeceği Hükümet Komiseri ile fes h kararı 
sinleşir. Fesih sonunda Kulüp Demeğinin mal
lan Bölge Başkanlığının uygun göreceği bir 
kuruma veya Yönetim Kurulunun veya Genel 
Kurul karan ile en yakın Spor Kulübüne ve- 
rilir.

KAYIP 1

İstanbul Trafik Müdürlüğünden aldığım 394Q1 ı 
nolu ehliyetimi kaybettim Hükümsüzdür,

Haşan

KAYIP
Gemlik Nüfus Memuduğundan almış olduğum »a-i 

cüzdanımı kaybettim Hükümsüzdür.

Bekir Kadag* I

KAYIP
Gemlik Nüfus Memurluğundan almış olduğum HM 

Cüzdanımı kaybettim Hükümsüzdür.

Ömer Alyanak

KAYIP
Bitlis’in Tatvan kazasından almış olduğum Nüfus cûı- 

danımı kaybettim.
Hükümsüzdür. Bulanların insaniyet namına Emai Oıe't 

bırakmaları rica olunur. Ihsan Akay

Kurtul Köyü Cami Yaptırma ve Kuran 
Kursu Yaşatma Darneğinden

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
25 Mart 1982 Perşembe günü ekseriyet sağlanamadı
ğından ikinci toplantı 17 Nisan.1982 Cumartesi günü { 
saat 20 30 da demek lokalinde yapılacaktır. Üyeleri
mize duyru'ur.

Yönetim Kuruiu
GÜNDEM

1 « Açılış ve saygı duruşu
2 - Divanın oluşturulması
3 - Faaliyet raporlarının okunması
4 - Hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası
5 - Yeni yönetim kurulunun seçimi
6 - Dilekler ve kapanış 
  j

KONGRE İLANI
Türk Hava Kurumu Gemlik Şubesinin yıllık ola

ğan kongresi 17 Nisan 1982 Cumartesi günü saatli
de T.H.K Gemlik Şubesinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
Gündem

1 - Açılış
2 - Kongre divanı seçimi
3 - Atatürk ve şehit Havacılar için saygı duruşu
4 - 1980 1981 yıllarına ait faaliyet ve hesap raporla
rının okunması
5 - Rapor hakkında görüşmeler
6 - Yönetim kurulunun ibrası
7 - Yönetim kurulu, murakıplar, kurultay, delege er 
ve disiplin kurulu seçimi
8 - Dilekler ve kapanış

D —* Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için, üye
nin yandan bir fazlasının bulunması lazımdın Gene) Kurul 
Toplantısı Başkan veya varsa Başkan Yardımcısı yoksa 
Yönetim Kurulu tarafından açılacak üyelerin arasında bir 
Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve lüzumu kadar yazman se
çilin Toplantı bu suretle seçim sonunda seçilen Başkan ve
ya Başkan yardımcısı tarafından iidare olunun

E — umumi Genel Kurul Yalnız gündeme konan mad
deleri görüşür. Ancak, mevcut üyelerin on az yirmide birinin 
tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme kon* 
ması mecburidir. Her üyenin yalnız bir oyu vardın

p — Her yıl Aralık ayı içerisinde Genel Kurul toplan
tıya çağılır. Kulüp Derneğinin Genel Kurul toplantıları dü

16 — Tüzükte ilâve ve çıkarma yapmak Genel Kurul Heye
tinin vazifesidir.

Madde 17 — Tüzüğün Değişikliği veya Tadili için gerekli 
seçim Genel Kurulun yandan bir fazlası i!e 
yapılır.

Madde 18 — Kulüp Demeğinin Amblemi
Mavi Zemin üzerine Azot Amblemi.

Madde 19 — Kulüp Demeğinin Genel Kurulunun ne yolda 
kurulacağı ve üyelerin nasıl temsil ediileceği : 
Kurucu Heyet tarafından uye kavoea* ecektir. 
Tüzüğün onayı sonucu tayin edJecek günde 
Genel Kurul Kongresi yapılarak Yönetim Ku
mlu kurulacakta İlk Gene! Kurul Kongresi 
yapılarak bundan önce Kulübü Kurul Temsil 
edecektin

Madde 20 — Hesapkınn ne surette teftiş ecieceç ve ince
leneceği ;
A — Hesaplanıl ne surette teftiş edileceği ve 

inceleneceği yapacak olan kontroller gizli oyla üc kişi ola
rak seçiliri Kontroller yıtita üc defa hesaplan kontrol ede. -

B — Mahalli Hükümet tarafından
Madde 21 — İŞbn Kulüp Tüzüğü Yimübri (21) maddeden 

ibarettir.

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri 

Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 

Devam Etmektedir,
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M
IŞIK GEREK

Kuşların sevinçleri görülecek şeydir 
bahar gelende. Baharın güneşinde uç ve 
nn yaprakların arasında, güneşle sarmaş- 
dolaşhrlar. Hiç korkuları yoktur. Uzun 
kış günlerinde göremedikleri bir şeyi, 
güneşi görecekler: türkülerini sevinçle, ne 
şeyle söyliy «çekler ya! O yeter do artar 
bile

Işıksızlık karanlık demekse, güneş hiç 
doğmayacak demek değildir ki. İlkbahar 
yağmurlan sonrası sızan ışınlarda, yaprak 
lann yıkannıızhğıuda izleyebildiniz mi 
doğayı? Yapraklarda dans eden tanecikleri 
izlemenin doyumuna varılamaz. Doğa biz 
lerfe her mevsim sonsun güzelliklerini su 
■ar; Bu sanat şöleninde algılanan duyum 
lar, bizi ışıktan ışığa, renkten renge gö
türürken; bu olayın gerçek sahibini anım 
tamak geçmez usumuzdan, Herşeyi göz
lerimizin algılamasına borçlu olduğumuzu 
tanırız. Ama güneşin ustalığın hiç anım 
tanlayız Belki, olayı yansıtanın güneş ol 
doğunu biliriz de; olayı ortaya koyarak 
birlere sunanın güneş olduğu görmezden 
geliriz. Bir bakalım Cahit Sıtkı Tarancı’ 
om dilerine.

Ve gönül Tanrısına der ki,
— Pervam yok verdiğim elemden, 
Her mihnet kabulüm, yeterki 
Gün eksilmesin penceremden!
Evet, önemli olan penceremizdeki ışı 

ğın eksilmemesi- Büyük usta Bedri Rah 
mi Eyüpoğlu güneşi, ışığı nasıl nasıl ko 
yuyor soframıza? «Van Gogh'un tarlasına 
bakınız. Burada egemen olan yalnız göz
leri kamaştıran bir güneş değildir. Bu gü 
■sşi insanın derisinde duymamasına, bu 
tarladan yükselen ot, toprak kokusunu 

şin altında doğayı tanımış, av avlamış; 
mağaralara boyadığı resimlerde ışığa bil 
diğince yor vermiş, güneşsiz, ışıksız yaşa 
namıyacağı, sanat yapılamıyacağı bilincine 
varmıştır. Belki de gecenin karanlığını 
yaşarken, güneşin yine de doğacağını dü 
şünmüş, gecenin tutsaklığından kurtulma 
nın özlemi içinde olmuştur. Işıksız, hele 
güneşsiz olunamıyacağı bilinci içinde olan, 
ilk insan belkide esinini güneşten alarak 
ateşi bulmuştur. Böylecc gecelerini aydın 
lalmış karanlığılu^verdiği sıkıntıları da
gidermiştir.

Ressamın, yontu ustasının tek yardım 
cısı ışık olunca, ışığın anası olan güneşin 
önünde şapkalar çıkarılır. Bir resim, bı
rakalım başka öğelerini ışıktan yoksunsa, 
ne denli güçlü olursa olsun bir söylemez 
izleyene. Resme de ışığı koymak bir hü 
ncr; yapıtı ışığa boğmadan, izleyicinin 
önüne tüm güzelliğiyle çıkarabilmek resmi 
daha başka bir hünerdir. Nasıl ki, gece 
nin karanlığında bir ışık arıyorsa gözler, 
tual yüzeyinde de ışık arıyacaktır. Acaba 
Cahit Sıtkı tarancı « Yeter ki gün ek
silmesin penceremden » derken karanlık 
tan mı korkuyordu; ölümü düşündüğün 
den mi? Güzel sanat dallan çalışanları 
ışığı, güneşi, sanatın kuralları içinde ışığı 
koyacaklardır yapıtlarına Halk dilinde 
« Kararmış yürek w yada « Yüreği ka
rarmış » deyimleri söylene gelir. Ama 
sanatçının yüreği aydınlıktır, sevecendir. 
Çünkü o sevemezse, bu sevgiyi özümseye

yaptığı

alanda.

mez iliklerine değin çekemezse; 
sanatta yanlışlıklar olacaktır.

Sanatçının yaşadığı ülkenin 
sanatçıların konutu olunca, her

•»memesine olanak yoktur. » Evet; 
kolajını keserek sevgilisine tun an 
Gogh'un resimlerinde, ışık, güneş

bir 
Van 
ışığı

egemendir. Güneşin, okşayıcı, ısıtıcı, ışıtı 
lığı onan tablalarında bambaşkadır. Resim 
terini izlerken, kendinizi güneşin altınday 
nuşcasına, tondan dolaşan zevkler yudum 
lirsiniz. Işıksız resim olamayacağı gibi, 
ışıksız dünyada olamaz. Ressam Bedri Rah 
mi, güneşsiz olunmayacağını naeıl dile ge 
(iriyor? « Güneş olan nakışlarla gölgede 
kılın nakışlar arasında kilimi dokuyanın 
aklından geçmeyen yepyeni bir bağlantı 
kurnlmuştur. Bunun kilime ne kadar ya 
radığını biraz sonra anlamıştım. Güneş bat 
niş kilimi kendi haline bırakmıştı. Bu hali 
ilede güzeldi fakat güneşli hali unutulacak 

1*y değil.Dünyada intan varolduğunda öncesi 
güneşi görmüş, güneşle ısınmıştır. Güne-

derelerce coşan insan sevgisi dolu yüreği 
varta, bu sevgiyi ülke dışında da duya
caktır. Bu savgi doğa sevgisiyle de peki 
şince, verilen ürünler tablo güneşinin ışı 
ğı altında beğenimizi tadlandıracak, sa
natçının yaratma sancısını isleyenleri de 
paylaşacaktır. Tüm hüner, yapıtı izleyeni, 
yapıtla sarmaş-dolaş yamak değil midir?

Doğanın yağmurdan sonraki hali, 
nasıl kendine çekiyorsa bizi « Memleke 
timden insan Manzaraları » daha bir baş 
ka güçle, sevgiyle kucnklanma özlemini 
duyagelmişlerdir. Sözü Büyük Usta B. Rah 
mi'ye bırakalım :

— Ey benim dev memesinde dünya 
nın en cömert insanlarını emziren acaip 
memleketim.

Merbabe

MÜJDE
SAYIN ÜRETİCİLER

* ÖZKAN Tarım *
HER MEVSİM KULLANILIR ZİRAİ İLAÇ VE 

ALETLERİNİN BOL ÇEŞİTLERİ İLE SATIŞINA 
BAŞLAMIŞTIR.

Eski Orman Bölge Şefi
SAMİ ÖZKAN
Etki Orhangazi Cad. No. 45 Tel : 2905 GEMLİK
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Sayfa 3

Gemlik Muratoba Köyü Avcılar Derneği Ana Nizamnamesi

Madde : I Dernek Merkezi Gemlik Muratoba köyü olup ve Muratoba köyü 
Avcılar derneği namı altında 1982 yılında teeeeöa etmiştir. Türk Spor Korumu Gemlik 
Şubesine bağlıdır.

Madde : 2 Demeğin maksat ve gayesi : Yur d um unda kara ve sularda avcılığın 
fenni esasat «fehilin.de terakki ve inkişafım temin ve hfveskanm bir araya toph yarak, 
topluluk, bağ ve birlikte çalışma hevesim arttırmak, grstçisgt* beden» ^'•*0
ret ini ve atıcılıktaki maharet ve bilgisini öğret—»ir ve yükseltmek

Dernek siyasetle iştigal etmez
Dernek amatördür. Yönetim kurulunun kararı ile köyün bazı semtlerinde lokal 

açabilir Dernekte kumar oynanmaz keza içkide »çil—n
Madde : 3 Derneğe üye olma şartları. Demek kurma hakkına sahip olmak, T.C. 

Tabi yetinde olan ağır ve haysiyet kinci bir suçtan cezalandırılmamış bulunan ve der 
neğin tüzüğüne uygun hareket edeceğine dair imza veren berkez üye olabilir.

Üyelerin Haklan :
Hiç kimse derneğe üye olmağa veya demekte üye kalmağa zorlanamaz.
Her üye istife hakkına sahiptir.
Demek üyeleri eşit haklara sahip olup Her üyenin bir oy hakkı vardır.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur, istedikleri taktirde aidat verebilirler.
Demeğe Aza olmak şartlan aşağıya çıkarılmıştır.
A) Derneğe üye olup av teskeresi almak hususundaki kanun ve nizamname ev

safına haiz olan kadın-erkek-Her vatandaş Demeğe girmek için doldurulacak istek ka 
gıdının üç aza tarafından imzasıyla hüsnühali tasdik edilmiş olması şartı demeğe ka 
yit ve kabul olunur.

B) Bir yıl önceden alınmış tezkere ile müracaat edenler bu maddenin ahkamına 
göre kayıt ve kabul olunurlar.

C) Müracaat eden, henüz av tezkeresi almamış ise altı ay muvakkat aza kaydo
lunur. Bu müddet zarfında av tezkeresi ibraz ederse asil aza arasına alınır. Aksi tak 
dirde hiç kaydedilmemiş sayılır Muvakkat aza seçemez ve seçilemez,

D) Yurdumuzda mazına ve silâh taşımasına kanunen bir mani olmayan ecnebi ta
bası, Derneğe aza olabilir, ancak idare heyetine seçilemez-

E) Derneğe girmek istiyenlerin isimleri ilan tahtasına yazılıp bir hafta asılı kalır. Bu 
müddet zarfında isteklinin aleyhine vaki olacak şifai veya tahriri şikayetler nazari dikkate 
alınacak

F) Derneğin işlerini azalar arasında taksim ederler. Her aza kendisine verileni yap
makla mükelleftir

MADDE 5 : Derneğin varidatı aşağıda yazılı kaynaklardır.
A) Azaların aylık aridatı : Bu aidat ayda 100 liradan Keza aşağı yılda 1200 liradan 

fazla olmaz.
B) Müsabaka, müsamere. Rinizzah. Dernekteki eğlenceler. Hükümetin müsadesiyle ter 

tip edilecek piyango ve oyunlar hasılatı
C) Devlet, Parti ve saire müesseselerce yapılacak yardımlar.
D) Sürek Avlarından temin edilecek varidat
E) Vasiyet ve tebenular.
F) Rozet, adsan cüzdanları satış hasılatı
MADDE 6 : Derneğin sarfiyatı : Bütün masraflar idare heyetinin kararı İledir. Ancak 

50 liraya kadar olan masraflar (Müteferrik masraflar) için karara lüzum yoktur.
Derneğin tüm paraları bankada dernek namına açılacak hesabı cariyeye yatırılır. Bu 

banka muamele işini başkan bizzat veya idare heyetinden dilediği bir arkadaş vasıtası ile 
yürütür.

MADDE 7 : İdare heyeti 1 Başkan, bir Başkan vekili, bir sekreter, bir veznedar, bir 
muhasip ile iki ezadan müteşekküldür.

İdare heyetinin vazifesi bir sene devam eder. Kararlarını ekseriyetin mevcudiyeti ve 
rey'i ile verir. Kerarda reyler müsavi gelirse Başkanın bulunduğu taraf muteberdir. Birinci 
si ve İkincisi Başkanların bulunmadığı zamanlarda toplantı yapamaz,

MADDE 8 : Kongre tarafından seçilip en fazla rey alan yedi aza idare heyetini te* 
kil eder. Bunlar ilk toplantıda oralarındaki vazifeleri tesbit eder. Neticeyi Derneğin ilân 
tahtasına yazar

MADDE 9 : İdare heyeti aralarından çekilen bir aza yerine geriye kalan yedek eza
lardan muvafık göreceği bir arkadaşı idare heyetine alır.

MADDE 10 : Çekilen Başkan veya başkan vekili olursa yedekten tamamlanarak ara 
larında yeniden başkan veya vekilini seçip neticeyi ezalara ilan eder.

MADDE 11 : Derneğin Organları : a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu c) Denetle
me kurulu d) Haysiyet Divanı

MADDE 12 : Genel Kurulun toplanma zamanı : Genel Kurul yılda en az bir defa 
ve en geç Haziran ayı içerisinde toplanması gerekir. Yönetim Kurulu ve Denetleme kurul 
■arının gerekil gördüğü hallerde. Yahut Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerden. Er 
az 5/1. inin yazılı isteği ve imzalı dilekçeleriyle olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplan 
tıya yönetim kurulu tarafından çağırılır.

Madde : 13 Çağın usulü : Yönetim Kurulu Tüzük hükümleri gereğince genel kurula 
katılacak üyeler en geç (10) gün içinde toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahal 
li iki gazete İlan edilmek suretiyle toplantıya çağınlır. Keyfiyet Gemlik Keymakem’ık Ma 
kamına bildirilir. Toplantı ertelendiği takdirde üyeler ikinci toplantı tarihinden en az (5) 
gün önceden erteleme sebeblerini toplantının günü saat, yer ve gündemi gazete ile ilan 
edilerek yeniden çağırılır, ve Durum Gemlik Kaymakamlık makamına yazı ile bildirilir. Go 
ne kurul toplantıları birden fazla tadil edilemez. Denetleme kurulu talebi veya genel ku
rula katılma hakları sahip üyelerin 5/1 inin yazılı isteği ile imzalı dilekçeleri ile olağanüstü 

toplanır, toplantı istediğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Gemlik Sulh 
Hukuk Hakimliğinin Derneğin genel üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyeti genel 
kurul toplantıya çağırmak üzere göıevlendirir.

Madde : 14 Toplantının Yeri : Genel Kurul toplantıları kongreye kenlasak üye.eri 
alabilecek durumda ise derneğin lokalinde yoptbr.

Madde : 15 Genel kurul tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip üyeler n bir faz
lasının mevcudiyetiyle toplanır İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamsdjı takdirde 2. top 
lantıya çoğunluk aranmaz ancak ikinci iştirak eden üye sayısı yönetim kurulu ve denetle 
ma kurulları üye tam sayılan toplamının iki katından aşağı olamaz.

Madde : 16 Toplantının yapılış usûlü : Toplantıları ilanda bolınBen ve Gemlik Kay
makamlık makamına bildirilen gün saat ve yerde yapılır. Genel Kumla katılacak üyeler 
Yönatim kurulunca düzenlenen listedeki adlara hizss n« imza ederek toplantı salonuna 
girerler yeterlisayı sağlanamadığı taktirde kongre yönetim kumlu başkanı veya ûytierindan 

Devemi Haftaya

fehilin.de


SORUMLU MÜDÜR
KADRİ GÜLER

HOBİYİM — KADRİ BÖLER

gemLik

KÖRFEZ
Tinetlm Yfl ; flrlfi PoMjf

Dizgi vo Batkı Kir faz Basımevi

ACI ÖLÜM
Çarşımızın eşi bulunmaz örnek kişisi, ağabeyimiz, 

büyüğümüz, muhasebeci

KADRİ UYAR’in

ani ölümünün üzüntüsünü taşıyoruz merhumun kederli 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

YENİ ÇAR$1 
ESNAFI

30 Mart 1982 Salı

BAŞSAĞLIĞI
İlçemizin tanınmış siması iyi ve örnek insan,

KADRİ UYAR IN
ani ölümünün üzüntüsü içinde kederli ailesine ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz.
HÜSEYİN VE KADRİ

GÜLER

ACI ÖLÜM
Çarşımızın eşi bulunmaz ağabeyi, örnek insan

KADRİ UYAR I
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine ve yakınları
na başsağlığı dileriz.

FERİDUN ÖZBEK VE EŞİ

KONGRE İLÂNI
Gemlik Emniyet Amirliği ve Polia karakolları ve Lojmanlarını Yaptırma 

ve yaşatma Der. Başkanlığından
Derneğimizin Yıllık genel kurul toplantıaı aşağıdaki gündem gereğince

16 4.1982 günü aaat 20,oo de Gemlik Ticaret Odası aalonunda yapılacaktır.
Sayın üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu
GÜNDEM

1 - Yoklama ve açılış konuşması 2 - Kongre divanı seçimi 3 - Saygı duruşu 
4 - Yönetim kurulu raporlarının okunması 5 - Denetleme raporunun okunman 
6 - 1982 yılının tahmini bütçesi 7 - Eski yönetim kurulunun ibrası 8 - Yeni 
yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçimi 9 e Dilek ve Temenniler 10 * K* 
panış

BAŞSAĞLIĞI

İlçemizin eşi bulunmaz ağabeyi, örnek 
insan

KABRİ UYAR’I 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz 
Kederli ailesine ve yakınlarına başsağ 

lığı dilerim.

TACETTÎN TOKSABAY

İlân
GEMLİK BELEDİYESİ BŞK.LIĞINDAN

1 * Kasabamız dahilinde muhtelif sokeklarda yap 
tırıleeek kaldırım yol İnşaatları şartnameal gereğince 
2490 eayıh yaae hükümleri İçinde kapalı zarf eksilt* 
me sureli İle iheleye çıkarılmıştır.

2 * Keşif bedeli 4.09B.360 liradır.
3 * Geçici teminatı 122.9t0.60 liredir.
4 • İhalesi 12.Nlaan.1982 pazartesi günü saat 

it de Belediye Enetmeni huzurunda yapıleeaktır.
5 - İştirak öleceklerin İhale tarihinden üç gün 

evvelinden yapı teele ve enerim işleri Ihalealne ketli* 
ma yönetmenliği hükümleri İçinde İbraz edecekleri bel 
ge ve dilekçe ile müreoetle yeterlik belgesi almaları 
gereklidir.

6 • taifeler İle birlikte hazırlanacak tekliflerin 
14t0 sayılı yese htktmleri İçinde İhaleden bir aaat 
evvelinden Belediye Başkanlığına verilmesi gereklidir.

7 - Ihelo dosyası mesel Metleri dahilinde fen İç 
terinde görülebilir posta ile yapılacak başvurulardaki 
gocikmolor dikkate elınmes.

Keyfiyet ilân ohmuMT.3.1 >82

BAŞSAĞLIĞI
İlçemizin tanınmış siması, iyi ve 

örnek insan

KADRİ UYAR’IN
ölümünün üzüntüsü içindeyiz. Kederli 

ailesineveyakınlarına başsağlığı dilerim

MUSTAFA (AM

İLÂN
GEMLİK BELEDİYESİ BŞK.LIĞINDAN

1 - Hamidiye mahallesi Tekel-llıca deresi arası 
deniz taş dolgusu inşaatı şartnamesi gereğince 2490 
sayılı yaaa hükümleri dahilinde kapalı sarf eksiltme 
sureti ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 ■ Keşif bedeli 11.254.229.80 - ti olup geçici 
teminatı 327.026.97,* tl dir.

3 - ihalesi 12 Nisan 1982 Pazartesi günü saat 
15 -de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün 
evvelinden yapı tesis ve onarım işleri ihalesine ka 
tılma yönetmenliği hükümleri içinde ibraz edecekle 
ri belge ve dilekçe ile miiracatla yeterlik belgesi 
almaları gerekmektedir.

5 - Belgeler ile birlikte hazırlanacak tekliflerin 
2490 sayılı yasa hükümleri içinde ihaleden bia sa 
at evvelinde Belediye Başkanlığına verilmesi gerek 
lidir.

6 • İhale dosyası mesai saatleri dahilinde fen 
işlerinde görülebilir. Posta ila yapılacak başvurular 
daki gecikmeler dikkate alınmaz.

Keyfiyet ilân olunur. 17.3.1982

DÜZELTME
Saçan hafta Gazetemizde yayınlanan Gemlik Belediye

sine alt Tekel Ilıca arası deniz taş dolgu İhale lifim 9 Nisan 
olarak /asılmıştır. 12 Nisan olarak düzeltilir.

DOKTOR

İÇ HASTALIKLARI MÜTEHASSİSİ

Her gün saat 16 — 19 erasl 
Cumartesi » 9.30 —19 arası

Muay. : C. Nadir Cad. İtfaiye üstü özalpay Apt. 
Kat 1 Daire 2 Tlf : 10076 Çakırhamam-BURSA 

îş Yeri : S.S.K. Hast. Baş Hek. Muavini Tlf 14324

Rodop
Izgara Salonu

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

TBL : 1715 İSKELE MEYBANI GEMLİK

SATILIK DAKTİLO
Ollmplya Marka, Çanta, Kullanılmamış Daktilo W 

flit
Köıfez Matbaası GiM^
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