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10. Gemlik Turizm 
Festivali Folklor
Gösterileriyle Kutlandı

10, Geleneksel Gem* 
İlk Festivali, hor yıl oldu* 
0u gibi bu yılda folklor 
gösterileriyle kutlandı.

Geçen hafta Perşem
be günü aaat 18,eo de 
Kordon boyunda yapılan 
10. Gemlik Turizm Festi
vali açılış törenlerine Bur 
so Valisi Zekol Gümüşdiş, 
Bursa Gornlzon Komutanı 
Tuğg. I. Etom Aral, Bursa 
Bolodiye Başkanı, Gemlik 
Kaymakamı I. Hüseyin 
Köseoğlu, Gemlik Beledi 
ye Başkanı Şahsbettln 
Cantay, Bursa Turizm Der 
nefli Başkanı ve öbür ko
nuklar İle İzleyici halk ka« 
tıldı.

İstiklal Marşından son 
ra günün önemini bildiren 
konuşmayı Gemlik Beledi 
ye Başkanı Şahabettln Can 
tay yaptı. Contay, konuş* 
masında uzun bir geçmişi 
olan Gemllk’in kuruluş ta 
rlhçoolnl anlattı. Belediye 
Başkanı konuşmasını şöy
le sürdürdü.

”—Tarihi esorlori her 
ne kadar ez da olsa ilçe
miz doğa güzellikleri açı
sından emsalsiz bir belde

dir Denizi, kumu, güneşi 
ile iç ve dış turizme elve 
rişll olan Gemlik’imizln bu 
güzelliklerini yurt içinde 
ve dışında tanıtmak blzle- 
rin görevidir. Bir görevi
miz do turizme hizmet et 
mek için şehrimizi temiz 
tutmak ve turistlere iyi 
davranmaktır.*'

GEÇİT TÖRENİ BAŞLIYOR

Belediye Başkanı ko
nuşmasından sonra festiva 
lo katılan Arnavutluk, In

giliz, Bursa Zafer, Yıldız 
ve Turizm Derneği ile An 
kara Tur*Hoy Derneği folk 
lor ekipleri gösteri yapa
rak geçit törenine katıldı
lar.

Aynı gece saat 21.oo 
de Festivale katılan ekip
ler kordon boyunda hazır 
lanan açık sahnede halka 
parasız olarak gösteride 
bulundular. Cuma gecesi 
yapılan gösterilere Ingiliz 

ekibi katılamadı.

10. Gemlik Turizm Festivaline bu yıl Arnavutluk ekibi'Ue’katıldı. 
Arnavut ekibi Feetlvale renk kattı, (Foto Gemlik Kbrfez)

Kaymakam E. Hüseyin Köseoğlu 
Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına 
Atandı.

Kaymakam I. Hieoyln Köseoğlu

Gemlik Kaymakamı 
E. Hüseyin Köseoğlu’nun 
Kahramanmaraş Vali Yar- 
dımcıhhğı görevine etan 
dığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı 
tarafından Vali Yardımcı
ları ve Kaymakamlar) ara- 
sında yapılan yeni atama
lar listesinde yer elan ge
nelgeye göre E. Hüseyin 
Mösooğlu'nundan boşalan 
Gemlik Kaymakamlığı gö
revine de Elazığ Vali Yar
dımcısı Fahrettin ölmez

D. S. 4 de

(GEMLİK KÖRFEZ 
I 9. YAŞINA GİRDİ

26 Haıiran T973 günü yayın yaşamına 
( "(gemlik adıyla başhyan gazeiemiı
( değerli okurlarının dfi ve destekleriyle ilk 
2 sayısındaki itkilerindin hiçbir ödün vermeden 
1 bu sayısıyla sekiz yılını geride bırakarak, 
İ 9. yayın yılına girdi.

Bitleri sıcak ilgileriyle yalnu bırakmayan 
| başla Çemlikli; yurt içindeki vt yurt dışın- 
• daki tüm okurlarımıza şükranlarımızı suna- 
1 rız.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

4 Yaşındaki

Küçük Zuhal

Dereye Düşerek

Boğuldu
Hafta içinde Meydana 

gelen oloydo 
Zuhal Yaman (4) adında
ki kız çocuğu Çarşı dere 
sine düşerek boğuldu.

Zühal Yaman ile kar
deşi Çarşı Deresindeki san 
dallarda oynadıkları sırada 
Küçük Zuhal sandaldan 
düşerek dere suları arasın 
da kayboldu. Kardeşinin 
dereye düştüğünü kıyıda- 
kilere söylemesi üzerine, 
Küçük Zühal'in cesedi de 
nize atlayanlarca dere ağ
zında bulundu.

İlçe Savcısı olayla il» 
gili olarak yaptığı kovuş
turmada Küçük Zühal’in 
boğularak öldüğünü sapta 
di.

Sorumlu 
Müdürümüz
M. Cengiz Göral 
Ölümünün İkinci 
Yılında Mezarı 
Başında Anıldı

İki yıl Önce Bursa’da 
ki yazıhanesinden çıkarak 
Ssksldökon Caddesindeki 
evine giderken erkeden 
vurularak öldürülen Gaze
temiz Sorumlu Müdürü, 
Bursa Barosu Avukatların* 
dan Mehmet Cengiz 05- 
rai, mezon beşinde anıldı.

Cuma günü Adliye 
Köyündeki mererlığs giden 
M. Cengiz Göre Tın yakın 
lan ve arkadaştan, mezara 
çiçek koyarak Cengiz’i bir 
koz deho andılar.

MAHKEME DfvAM 
EDİYOR

D. B 4 te

27 MAYIS İLKOKULU ATATÜRK BÜSTÜ
TÖRENLE
Gemlik 27 Mayıs İlk

okulu yapılan törenle ilçe 
nin en güzel Atatürk büst 
(erinden birine kavuştu.

Büstü, Gölcük Donan 
ma ve Sıkıyönetim Komu 
tanlığınca, Azot, Çimtaş. 
Asilçellk, Borusan Makine 
Bankalar ve Gemlik'ti yer 
dımseverlerîn katkılarıyla* 
da 678 bin TL. ya kaide 
m mal olan büstün sçıhşı 
nı Bursa Valisi Zekel Gü
müşdiş yaptı.

Büstün açılışında ke- 
nuşan Okul Müdürü Ah
met An, Atatürk büstünün

AÇILDI
okullanna kazandırılmasın 
da büyük emekleri geçen 
kuruluş ve Gölcük Sıkryö 
netim Komutanlığına teşek 
kür etti. Daha sonra söz 
alan Gemlik Kaymakamı 
E. Hüseyin Köseoğlu ilçe 
nin 40 eku'undan 16 im 
de Atatürk büstü bu'un- 
madtğ-nı en kısa zamanda 
bu okullara da büst diki
leceğini söyledi. Dehs son 
ra Bayrağa sanlı Atatürk 
büstü Bursa Valisi Zekei 
Gümüşdiş \e Bursa Gemi 
ren Komutanı I. Etem A* 
rai tara hodan açıldı.

t? Maya Mfcfcılı AMBr* Mattel tura VMM 2MM 
tlmtşöiç ne Borsa ftaretzM Km. Tut 6. I. E. Aval eşe».
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HAFTADAN

HAFTAYA

şiir köşesi
3.7.979 GÜNÜ ARAMIZDAN AYRILAN GAZETEMİZ SORUMLU MD. 

AV. M. CENGİZ GÖRALTN ANISINA BU HAFTA ŞİİR KÖŞEMİZİ O NUN 
ŞİİRLERİNE AYIRDIK.

GEMLİK KÖRFEZ

10 KA5IMSIZ ATATÜRK ÖZLEM

Anıtkabrın üstünde
Bir bulut sessiz» sessiz ağlar
Ve Ankaranın yağmurları
Damla damla, umut umut yağar...

Yiıminci yüzyılda hiç değilse umudumuz var
Anadutunun en bulutlu köselerine»
Güneşler götüreceğiz
Yedi yaşında “ATATÜRK ’ diyor çocuklar—

Anıtkabrin üstünde
Bir bulut sessiz, sessiz ağlar
Ve yemin ediyordu: 
"Filiz filiz büyüyeceğiz.
Kök kök kuvvetleneceğiz*' diye
Sapsarı, dimdik Başaklar...

Ve Ankaranın yağmurları
Damla damla. Umut umut yağar
Anadolunun en bulutlu köşelerine.
Güneşler götüreceğiz
Yirminci yüzyılda hiç değilse umudumuz var.

Tüm insanlar mutlu olsun isterim
Tüm insanlar kardeş
Ve dalgalarca özgür 
İnsanları eşit ışıts.m güneş

Yirmibirinci yüzyıl diyorum
UMUT, UMUT UMUT
UMUT ÇAĞIMIZ

MUTLULUK, MUTLULUK, MUTLULUK
Katar katar gelsin istiyorum 
MUTLULUK ÇAĞIMIZ ..
B İZLER
Yirminci yüzyılın yokları
Yirmibirinci yüzyılda anlaşılacak varlığımız..

Takvim yapraklarında kalacak, 
çektiğimiz çileler 
Yaşayacağız kardeş kardeş 
Ve dalgalarca özgür 
İnsanları eşit ısıtsın güneş ..

TÜRKİYEM

Türkiyem, 
benim türkülere sığmıyan memleketim. 
En özgür çiçekler yeşermeli topraklarında, 
bulutların tüm gözyaşı kokmamalı. . 
Kanım, kemiğim, etim

Türkiyem, 
Güneşi üç beş buluta tutsak memleketim. 
20. yüzyıl, böylesine tezek tezek yanmamalıydı, 
ve böylesine töpraklaşmamalıydı umutlarımız 
Kanım, kemiğim, etim.

Türkiyem, 
kuşları kanatsız bırakılmış memleketim 
insanları mutsuz, insanları umutsuz. 
Güneş istiyor hepsi, kibrit çöpleri değil. 
Kanım, kemiğim, etim.

Türkiyem, 
umutları yaprak yaprak dökülen memleketim 
ak değil, görmüyor musun, gözlerini örten eller 
parsel, parsel bölüşülen yürek.
Kanım,, kemiğim etim.

Türkiyem, 
alın terim nimetim, benim memleketim. 
Yüreğimde dalga dalga kıyıların, 
sevgin beynimi ağ ağ ören örümcek, 
kanın, kemiğim, etim.

MUHARREM
Muherrem sekiz yaşında 
Körpe çocuk...
Ölüm, 
Kentli akranlarının 
Masal kitaplarında, 
Muharrem'in yanı başında 
Muharrem çalışırken ölmüş— 
Ölürken çalışmış bence-

SON UMUT KAPISI
Yürûsem değil 

sürünsem iyi. 
Eziliyorum ayaklar altında 
Bir lokma ekmeğe, 
bin yalvarış bin şükür— 
Doğumum bile bir başka ölümmüş, 
Ölürsem bir başka doğarım belki...

GERÇEK Dl$l
Uçurtmanın kuyruğuna beni de bağlar mısın? 
Küçük çocuk? 
uçayım, uçayım, uçayım.
Bulutlardan mutluluk çalıp, 
tüm insanlara, 
Saçayım, saçayım, saçayım, 
Büyümemenin sırrını bana da söyler misin? 
Küçük çocuk
Bileyim, bileyim, bileyim.
Mutluluğundan bir parça ver bana, 
o cıvıl gözlerin örneği 
güleyim, güleyim, güleyim

M. Cengiz Göral'ın anısına bastırılan «Demokrasi Adına» adlı kitaptan alınmıştır

A"? * 4*“*

TEFEKKÜR
Eşim, liksev ve Özgür’ümün babaları

AV. M. CENGİZ GÖRAL’I
Ölümünün 2. yılında mezarı başında 

andık. Bizleri hiç bir an yalnız bırak- 
luıyan, dost ve arkadaşlarımıza teşek
kürü bir borç bilirim.

AYHAL GÖRAL

Minibüs Garajı Mut man Pasa
jında Boş İşyeri Satdıktır.
Müracaat: Azim Ticaret 
İstiklâl Caddesi Tel : 1305 Gemlik

ZAYİ
Erzurum ilinin Tortum kazasından 

almış olduğum Nüfus cüzdanımı kay* 
bettim. Hükümsüzdür.

İsmail Kılıç
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DAHA İYİYE - GÜZELDİ' ‘ *

Geçmişte ac>lı*korkulu günler yaşsa* 
dı- Günde, yirmiye yakın iasan öldürü
lüyordu. Parçacıklara bölünmüş genç 
insanlar, bir çıkmaz kavganın içindey
diler. Ama, içinden çıkılamayacak bu 
kavganın, nerede-nasıl biteceğinin de he* 
sabi yapılıyor muydu? Türkiye bir dev* 
rimler kargaşacı içindeydi. Ama, yapıla* 
cağı söylenen bu düşsel devrimde, öz 
neydi? Her bölünen parça, başka, başka 
modeller arayışındaydı. Çoğu kez amaç
tan sapmalar oluyor; genç çocuklarımız 
acımasızca adam öldürüyorlardı. Bir in
san, nasıl oluyor da babasını, kardeşini, 
anasını öldürebiliyordu? Nasıl oluyor da 
ağırlığını ulusça yükleneceğimiz, üretim 
yerleri işlemez duruma getiriliyordu? 
Gençliğin bu duruma gelmesine göz yu
manlar olmalıydı.

Öylesi günler yaşandı ki tutucu, çı-
karcı, 
lanan, 
dalar, 
diler

bağnaz yönetimler, yukarıda »ıra- 
bilinenleri yaşamamıza göz yutn- 
Siyasi yaşamlarında tek koşul bil- 
ödün vermeyi. Sonrada verilen

ödünleri oy sandıklarına sokmak...
Genç insanlarımız işsizmiş, okuma 

olanaklarından yoksunlarmış, dar gelirli 
aile çocuklarıymış, kime ne? Sorunlar, 
yuvarlana yuvarlana büyüyünce, ipin 
ucunu bulan kalmadı. İş şirazesinden 
çıktı iyice. Yönetimler, sevgi yerine 
ölüm üretiyorlardı. Siyasi kavgalar, 
yurtta ruhsal bulanımlara yol açarken; 
ulusun dört gözle beklediği yasalar, sonu 
alınamayan ulusal sorunlar; birikmiş 
bekliyordu. Dahası okullarımızdaki öğ
retimin de yörüngesi kaydırılmıştı. Öğre-

tim-eğitim, yanlız ideolojiler doğrultusun
daydı. Karşıt görüşte olanlar düşmandı
lar; birbirlerine, öyle olsunlar isteniyor
du. Böylece, 45 Milyonun beyni bir gü
zel yıkanıyor; insanlarımız ölümün karşı 
sında eğiliyorlardı.

Şimdi «acı günleri geride bıraktık» 
Böyle derken bir kez daha acı günleri 
yaşamamak için ne yapmalı? Acaba bir 
kültür devrimi mi? Yoksa her okuma 
yazma bilmez vatandaşı, okur-yazar yap
mak mı? Türkiye, öğrenme açısından 
kritik bir ortamda. Bugünkü koşullar 
insanımızı kültürce azımsanamıyacak bo
yuta götürebilir. Öyleyse elinde’ eski ya
zı elifbasiyle eğitim-öğretim ne olduğunu 
bilmiyenlerin önünde küçücük çocukları
mız neye diz çöksün? Ulusal duyguları
mızın daha güçlenmesi, höş görünün, 
sevginin insan olma onurunun tadını 
duyabilmek için, yurtta daha da bütün
leşmeğe güçlenmeğe doğru ulaşan yollar 
bıılunabilmelidir. Bunun için de'okumak 
okutmak baş koşuldur.

Bu sütunda çok yinelendi. Yine de
yineliyorum, Halkevlerini yeniden 
ma sokmak; Okuma alışkanlığını ' 
laştırmak baş koşul olamaz mı? 
ğımız karanlık günleri bir daha ; 
yalım istiyoruz. Bunu isterken

ı yaşa- 
yaygın- 
Yaşadı- 
yaşamı- 
de bir

kültür birikiminin olması yadsınamaz. 
Önlemler şimdiden alınırsa, kazanacak 
çok şeyimiz olacağı kuşku götürmez.

Çocuklarımıza, geleceği muştularla 
dolu bir Türkiye bırakmak kadar daha 
güzel ne olabilir?

Sayfa 3
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Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurlujundan

Dosya No. : 981/3 îzalei’şuyu «alış

Şuyu-un izalesinin temini bakımından mahkemece satılmalına karar verilen Gem
lik Tapu Sicilinin 27/4/1966 tarih ve pafta : 3, nahife s 6973 ve parsel : 6998 de 
kayıtlı Gemlik Umrhey Köyü Harmanaltı ve köy içi mevkiinde kâin 562.04 metre
kare miktarlı ve bilirkişi tarafından 1.500.000 lira kıymet takdir edilen bahçeli ev 
açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

I — Satış 14 / 8 / 1981 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 rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranla taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 24 / 8 /1981 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin* 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını 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, teminât mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dcl- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-(-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onheş gün 
İçinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 19 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş »ayı
lacakları, başkaca bilgi almak iatiyenlerin 981/3 Izalei’şuyu satış sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îe. tf. K. 126 )

İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Azot Sanayii T.A.Ş Gemlik Montaj ve işletme Müdürlüğünden
Gemlik Montaj ve işletmelerimize DAKTİLO alınacaktır.
Müdürlüğümüzde 657 sayılı devlet memurları kanununun öngördüğü mad 

di imkanlarla çalıştırılmak üzere sınavla en az ortaokul mezunu ve 10 parmak 
la yazabilen daktioğraflar alınacaktır.

İsteklilerin
•687 sayılı kanun 48. maddesinde yazılı şartları taşımak
-Erkek müracaatçıların askerlik hizmetlerini yapmış olmak şarttır.

Yukarıdaki vasıfları taşıyan İsteklilerin engeç 17 Temmuz 981 günü masai 
bitimine kadar özgeçmişlerini gösterir bir dilekçe ile Azot Sanayii T.A.Ş. Gem 
lik Montaj ve İşletme Müdürlüğü adresimize şahsen veya mektupla başvur
maları ve bu müracaatlarında,

a) Tahsil belgesi örneği (veya aslı)
b) Nüfus cüzdanı örneği (veya aslı)
c) Erkek adaylar için askerlik yaptıklarını belirtir bir belge
d) 2 adet vesikalık fotoğraf ibrazı zorunludur.
Sınav 21 Temmuz 1981 günü saat 10,00 da yapılacaktır.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır,

İNŞAATÇILARA DUYURU
BURSA ALÇI FABRİKASI Gemlik Bayi’» Hizmetinizde

MURAT TİCARET

KONGRE İLANI
Gemlik İlçesi Küçük Kumla Sahili Cami Yaptırma Onarma ve Yaşatma 

Derneğinin, ekseriyet toplandığı takdirde 26. 7. 1981 Pazar günü saat 16 da 
Küçük Kumla Belediye binası üst katında Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. 
Ekseriyet toplanamadığı gün tehir edilerek 2. 8. 1981 Pazar günü saat 16 da 
aynı mahalde ekseriyete bakılmaksızın Genel Kurul toplantısı yapılacaktır sa
yın üyelere davet ve ilan olunur.

Küçük Kumla Cami Yaptırma Onarma
Yaşatma Derneği Başkanı

O. Mithat Gürmen
1- Açılış
2- Geçici Divan Seçimi
3- Saygı Duruşu
4- Faaliyet Raporlarının okunması
5- Hesap ve eski makbuzların tetkiki
6- Yönetim Kurulu Seçimi
7- Dilekler ve Kapanış

DUYURU
YURDUN HER KÖŞESİNE MAN VE FORD KAMYON 
İLE VE TECRÜBELİ ŞOFÖRLERİMİZLE HER TÜRLÜ 

NAKLİYAT YAPILMAKTADIR.

MENFAATİNİZ İCABI MALINIZI SAĞLAM VE 
SİGORTALI GÖTÜRMENİZ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ 

UMURBEY KÖYÜ BİRLİK NAKLİYATA 
BAŞVURMANIZ MENFAATİNİZ İCABIDIR.

TEŞEKKÜR EDERİZ.

EYÜP ASLAN
Tel / 2449 Gazhane Cad. No. 7 Gemlik Umurbey Birlik Nakliyat Tlf : 1 20 — UMURBEY



Sayfa 4

3KK3Mt3M2SWI>3ME3MX
SORUMLU MÜDÜR 

KADRİ GÜLER
SAHİBİ

HÜSEYİN — KADRİ GÖLER

uyıvwg»o<

çjpmOk' ”
KÖRFEZ

7 Temmuz 1981 Salı

TEŞEKKÜR
İlçemiz 27 Mayıs İlkokulu bahçesinde Ulu önder Atatürk'ün doğumunun 100. yılı nedeniyle yaptır

mış olduğumuz Atatürk Büstü'nün açılışına iştirak eden, bu mutlu günümüzde aramızda görmekten sonsuz 
kıvanç ve onur duyduğumuz ;

Sayın Valimiz Sayın Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral
ZEKAİ GÜMÜ$Dİ$’e İ. ETHEM ARALa

Sayın Bursa Milli Eğitim Müdürü
YUSUF ŞAHİN e

Diğer Sayın Bursalı konuklarımıza en İçten teşekkürlerimizi bildirir, ayrıca büstümüzün açılışına işti
rak edip. Çelenk gönderme zahmetinde bulunan Gemlik Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Baş
kanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü, Asil Çelik Fabrikası Müdürlüğü, 
Azot Sanayi T.A.Ş., Bo usan Makina İmalat, Çlmtaş, Borusan Boru Sanayi, T. Ticaret Bankası, T.C. Ziraat 
Bankası, Akbank T.A.Ş., Vakıflar Bankası, T. Halk Bankası, Denizcilik Bankası Müdürlüklerde, Avcılar Der
neği, Balıkçılar Derneğine ve tüm konuksever Gemlik İlçe halkına sonsuz teşekkürlerimizi bildirir, saygılar 
sunarız.

GEMLİK 27 MAYIS İLKOKULU MD. AHMET ARI

Malzeme Satış ilanı

Şirketimiz Gemlik Tesislerinde aşa 
ğıda cinsleri belirtilen malzemeler tek 
lif almak suretiyle satılacaktır.

İlgilenenlerin tekliklerini kapalı zarf 
içinde en geçl37.l98l Pazartesi akşa 
mına kadar aşağıdaki adrese gönder 
meleri rica olunur.

BP Petrolleri A.Ş.
Gemlik Tesisleri PK. 17
Teî. 2351 - 2352
GEMLİK
Malzeme Adı
VARİL Kullanılmış-Hurda
TENEKE (17 İt.) »
TENEKE KUTU (3 İt. - 1 İt »

NOT : Malzemeler mesai saatlerimizde Gemlik tesis- 
lerinae görülebilir

2- Şirket satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta serbesttir.

Kim Ne Ödedi
231 550 TL 
273.847

46.822
70.760
37 61 5

1.279.46
304 705
24,925

6.465 
1765

274.260
1 80,1 60 

24.790 
36,71 5

2 523.21 3
1 7.140
22.090

15.005
1.766.684

12.06 
3446

1.750.944

M. Emin Dağ 
Şükran öztürk 
Şemsi Sevim 
Mustafa Güre 
Akif Saygı 
Hamdi Tangün 
Mehmet Çevik 
Umur Ertunç 
Mehmet Bulut 
Salih Bulut 
İsmet Dağ 
Haşan Sertkaya 
Ferudun Özbek 
Hüseyin Turhan 
Kemal Kılıç 
Osman İçen 
M. Recep Güler 
Erol Somer 
Ali Koral 
Haşan Sabitoğlu 
Vahdettin Varol 
Ahmet Güllü 
M. Hüdaverdi
Hayrettin Yıldırım 
Hüsamettin Karakaş 
N. Berkay Kumla 
Vasflye Kumla 
Kadri Çevik 
Keya Kaya 
Salih Işıklı
C Erdoğan Çorum 
Halil Duran
Rüştü Baloğlu 
Salih Akoç 
VeIİttin Çakan 
Altan Kefoğlu 
Mehrrıet Ünsal 
Nihal Arseven 
Osman Parlak 
Mustafa Çavdar 
Hikmet Bayer 
Cemal Sürmene 
Muharrem Atesoy 
Nurettin Bozan 
İsmail Peker 
Necmettin Antekln

Devamı

Nalbantoğlu 222.844
51.640

493.145
214.855
48.1 97

14.760
107,805

29.410
34.015
4.940

168.865
206.665

25.60
5.008.128 

33.115
24.022

6,815
111,590

33,925 
Matrah

6259,090 
159.055
126,265

82,36 
Haftaya

Adres Değişikliği

ASLAN ELEKTRONİK

Osmaniye Mah. 
Pazar Caddesindeki 

Yeni İşyerinde 
Hizmetine Devam 
Ettiğini Duyurur.

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

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İŞ HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BANLADIĞIMI I
SAYIN GEMLİK’LİLBRE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı
Dr. Cahit Yorulmaz

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir

Sorumlu Müdür I
öte yandan; M. cJ 

giz Göral’ın öldürülme! 
olayıyla İlgili olarak latad 
bul 1 Numaralı Sıkıyönl 
tim Mahkemeainde a* 
dvruşmaya geçen hafŞ 
beki İdi.

Mahkemenin, Ankaıt 
de görülmekte olan MHİ 
davasıyla davasıyla dav» 
birleştirme latemine, AnB 
ra'dan yazılı yanıtın gelıM 
mesl üzerine, duruşma b 
başke güne bırakıldı

ERKEK BİR KERE SÜNNET 
01 II R ZENCİN ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ V L U Us KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

Telefon ; 1797 
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK

Kaymakam
Atandı
etendi.

Kaymakam E. Hüa | 
yln Köaooğlu, 3 Hazin I 
1978 günü Çorum V I 
Yardımcılığına atanan •• 
kaymakam Namık Kahvd I 
oğlu'nun yerine Bam I 
Kaymakamlığındaki gtı I 

vlne başlamıştı.



gemlik
KÖRFE

HAFTALIK

DÜĞÜN YAPACAKLAR
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü ?
Gezin Görün Bizde daha

Ucuz
1 Saatte Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

YIL : O 800 KURUŞ 14 TEMMUZ 1081 SALI

: KURŞUNLU BURSA DÖNÜŞÜ AİLE FACİASIYLA SON BULDU

Kamyon Altına Giren
Öıel Otoda 6 Kişi Öldü

iğine

LT
İMİ

Hafta sonunu Kurşun 
lu'da geçiren Uzanmaz ai 
leşi, Gemlik'ten Bursa’ya 
dönüşte yalnış sollama ne 
deniyle karşı yönden gel
mekte otan bir kamyonun 
altına girerek parçalanarak 
öldüler.

BursalI dokumacı Fa 
ik Uzanmaz (51) m kullan 
dığı 16 HR 080 plakalı ö 
zel otemobil, Kurşunlu 
Köyünden saat 9.30 da 
Bursa yönüne giderken 
karşı yönden gelen ve Fah 
renin Durak (26) adlı şo 
förün kullandığı domates 
yüklü kamyonun altına 
girdi. Feci kazada, özel 
otomobili kullanan Faik 
Uzanmaz (51), eşi Asiye 
Uzanmaz (51), kızları Sa
niye Uzanmaz (14), oğul 
lan Arif Uzanmaz (12) ile 
akrabaları Mazmi Hacıoğ- 
lu (51) ve torunu olduğu 
öğrenilen İlker Pektaş (1.5) 

Dün sabah Kurtul Köyü yakınlarında meydana go 
lan kaza bir alla faclaeıydı. Güzel bir tatil gününün 

i. sonucunun böyle olacağını kimse düşünemezdi. Ka
zada özel otonun şoförü Faik Uzanmaz, direksiyon 

0 A kopması nedeniyle parça parça oldu. Kazanın ani vo
X . şiddetli oluşu özel otedakllorln tümünün ölümüne ne

don oldu. Dedesinin kucağında olan 1.5 yaşındaki İl 
kar Pektaş kazada açık olan ön ponooradon dışarı fır 
ladı. Cesetler otomobilden güçlükle çıkarıldı.

olay yerinde feci şekilde- 
öldüler.

Kamyonun altından 
saatlerce uğraşmayla çıka 
rılan özel oto da bulunan 
cesetler yoldan geçen şo
förlerin ve polislerin gay
retleriyle çıkarıldı. Olay 
yarine gelen özel oto şo
förü Faik Uzanmaz’ın ka- 
yınbilâderi Halit Gürkale, 
cesetlerin tanınmasında 
yardımcı oldu. Halit Gür
kale, savcılığa verdiği ifa 
dede kayınbiraderi ve ye
ğenlerinin Kurşunlu Köyü 
ne hafta sonu tatili için 
gittiklerini ve kazadan 
sonra aileden kimsenin 
kalmadığını söyledi.

Gemlik Savcılığı olay 
la ilgili soruşturmayı sür
dürürken 21 AV 336 pla
kalı kamyon şoförü Fah
rettin Durak Jandarmaca 
gözaltına alındı.

Hafta sonunu Kurşunlu da tatilde olan kardeşinin yanında gaçiran Bursalı dokumacı Faik Uzanmaz (51) vo ailesi 
5 ay önce aldığı Ford Taunus özel otomobili ile Bursa’ya dönerlerken önündeki otoyu hatalı bir şekilde sollayınca 
karşı yönden gelen domates yüklü kamyonun altına girdi. Kazada 36 metre sürüklenen özel otoda bulunan Uzanmaz 
ailesinde 4 kişi ile iki yakını feci şekilde öldüler. (Foto Gemlik Körfez)

Yüksek
Hakem Kurulu 
Sunipek İşçilerinin 
Toplu
Sözleşmesini 
Sonuçlandırdı

Yüksek Hakem Kuru
lu Başkanı Naci Varlık, 
geçen hafta 12 bin 689 
işçinin daha toplu iş söz
leşmenin sonuçlandığını 
açıklamıştır.

Varlık bir açıklama 
yaparak, sonuçlandırılan 
toplu İş sözleşmeleri ara
sında Denizcilik Bankası 
İle Ulaş-lş Sendikası ara
sında 8400 işçiyi kapsa
yan sözleşmenin do bulun
duğunu bildirmiştir,

Yüksek Hakem Kuru- 
Dovamı S. 3 do

Trafik Polisleri
Turgut ve Akben 
6 Haftalık
Kursa Gittiler..

İlçemiz trafik polisleri 
Fikret Turgut ve Bektaş 
Akben 6 haftalık mesleki 
kurslara katılmak üzere 
İlçemizden ayrıldılar.

Öğrenildiğine göre 
polisin meslek içi eğitim
lerine katılmak için, 
İstanbul’a giden Fikret 

Turgut ve Bektaş Akben'in 
yerlerine Komsor Yardım
cısı Ilhan Çimen ile polis 
memuru Muhsin Soyor 
geçici olarak görevlendi» 
rildiler.

AH HAVALAR
Kadri GÜLER

Temmuz ayının ortalarına geldik, havalar yaz
lıkçıların istediği gibi olmadı. Güneş kendini pek 
nazlı gösteriyor. Ya o kara bulutların ardından ge 
len yağışlar yok mu ya.

Bu yıl bir dengesizlik var havalarda. Yaz yaz
lığını yapmalı, kış kışlığım. Her şey yerli yerinde 
olmazsa ne olur sonra, karmaşıklık, bozukluk gider 
alabildiğine...

Geçenlerde yazlıkçılarla konuştuk bir ara. 
Kumla nın düzensizliğinden yakınıyorlar. Pansiyon 
eular vr esnaf işsizlikten kan ağlıyor. Böylesi gö
rülmemiş §ev diyorlar.. Doğru, bu yaz tatil yapmak 
için her yıl kınlarımızdaki pansiyonlarda yer ayır 
tan esnaf ve memurlar dinlenmeğe gelemedi. Nede
nini düşündüm durdum. Olsa olsa dedim. Yazlıkla
ra gidenler Turgut Beyin önerilerine kulak kabar
tarak kemerleri sıkmaktadırlar. D. S. 2'de
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

BİRAZ TARİH..
Kimileri tarihin akışını değiştirebileceklerini sanır

lar. Kendilerinde öylesine üstün güçler varsayarlar ki; 
ellerinde taşıdıklarına inandıkları sihirli değnekleriyle, 
bir dokunuverseler. herşeyin değişeceğine inanırlar. 
Herşey, gönüllerince olacaktır onların..

Üstelik içtenliğidirler. Gerçekten inanmışlardır dü
şündüklerinin doğruluğuna. Peygamberler çağının ka
panmış olmasına karşın; onlar, hem kendilerini pey
gamber veya mesih gibi görmeye başlarlar, hem de 
çevrelerinde oluşan yalancı hale'nin etkisiyle gözleri 
görmez olur, dış dünyayla her türlü ilişkilerini koparır
lar..

İskender'in Gordion'daki kördüğümü kılıcıyla par
çalayışı. bu türden bir olaydır. Caesar*ın "Sen de mi 
Brutus?» inanmazlığı içindeki şaşkınlığı da.. Bu gibi
lerin boz-bulanık uslarını karıştıracak söylenceler (ef
saneler) pek boldur halk arasında. Batı’da olsun 
Doğu da olsun, ölümlü insanlarda tanrısal güçler var
sayan mythos'lar alabildiğine yaygındır. Oysa bugün 
mythos’lann, egemenlerin egemenlik arası, geniş halk 
yığınlanntnsa avunma kaynağı olduğunu bilmeyen kal
mamıştır.

Bir dönemlerin ünlü ozanı Abdülhak Hamit Tarhan, 
(EŞBER) adlı manzum oyununun son bölümünde, 
İskender'le tarihçi Batlamyos’u şöyle konuşturur :

İSKENDER
Müverrih-i şer!

BATLAMYOS
Mucip ne hakarete apansız?
Tarihi yazan benim, yapan siz!..

İskender, Gordion'daki kördüğümü kılıcıyla parça
layarak dünyaya egemen olmaya soyunmuş bir ünlü 
kraldır. Gerçekten de bir bakıma, o günlerin bilinen 
dünyasının tek egemeni olmuştur. Ama daha ölür öl
mez, kurduğu geniş imparatorluk dağılmış; ardılları, 
düşmanlanndan çok birbirleriyle vuruşmaya koyulmuş
lardır..

TARİH, insanların veya kendilerinde tanrısal güç
ler varsayılan kralların - imparatorların iradelerinden 
bağımsız olarak gelişimini sürdürmüştür. Sonraki ta
rihsel süreç kanıtlamıştır, ki, tarihi yazan gerçekten 
de Batlamyos’tur, ama yapan İskender değili...

Caius İulius Caesar, tarihin bilinen ilk diktatör ge
neralidir. ROMA’da göreli cumhuriyete son vererek 
imparatorluk çağını açan kişidir. Ardarda kazandığı 
savaşlarla, yenilmezliğin simgesi olmuş, tanrılaştırıl
mışlar.. Ama birgün, senatonun merdivenlerinde, en 
yakını saydığı kişinin hançerini sırtına yiyince; gözle
rini iri iri açarak: «Sen de mi Brütüs?!» inanmazlığı 
içinde ölüp gitmiştir..

TARİH, Caisus İulius Caesar’dan bağımsız olarak 
gelişimini sürdürmüştür..

Niçin mi anlatıyorum bunları?..
Son zamanlarda, izleyenleriniz vardır kuşkusuz. 

Çetin Alton (MİLLİYET) gazetesindeki yazılarında, ta
rihi didik didik atıyor. Özellikle Osmanlı Tarihi’ni, hiç 
bilmediğimiz, bize hiç öğretilmeyen yönleriyle anlatı
yor. Birgün, bunları bir kitapta toplayacaktır umarım.. 
Örneğin İV. Murad’a Hayranlık duyarak TV’deki diziyi 
izleyenlere, bıyık altından o sevimli gülümsemesiyle: 
" Onun döneminde yaşasaydınız eğer, Bağdat'ı fethet
tiğini bir sigara tellendirip de kutlayabilir miydiniz? 
demeye getiriyor. IV. Murad’da yaşamış göçmüş bu 
köhne dünyadan. Kanuni Sultan Süleyman da, Fatih 
Sultan Mehmed de.. Ülkeler fethetmişler egemen ol
dukları sürece.. Ama Türkiye’de bilinen en eski «deva
lüasyon», Fatih zamanında, İstanbul’un alınışından he
men sonra yapılmış; akçe’nin değeri Venedik duka’sı 
karşısında düşürülmüş..

Kanuni için, ünlü divan şairi Baki: «Şimşir gibi 
rüy-l zemine taraf taraf / Saldın demir kuşaklı cihan 
pehlivanları» demiş (MERSİYE)’slnde.. Demir ama, Ka- 
nuni’nin İmzaladığı «kapitülasyonlar» ı, Mustafa Ke
mal’in der-top edip atabilmesi için tam dört yüzyıl bek
lemiş durmuşuz..

TARİH, Osmanlı padişahlarından da bağımsız ola
rak gelişimini sürdürmüş...

Onun için tarihi iyi algılamak gerekiyor. Bugün 
yaşamakta olduğumuz açmazı çözebilmemizin yolla
rından biri de, tarihimizi doğru yorumluyabilmemizden 
geçiyor, insanlar, özellikle yetkili kişiler, olaylara ge
niş açıdan bakmak yerine, gelgeç egemenliklerinin 
tutsağı olmayagörsünler. Küçük dağları kendilerinin 
yarattıklarını sanmaya başlarlar.. Tarihsel süreçteki 
İşlevlerini unutur, günlük yaşamaya yönelirler.. Hu- 
kuk’un değil, güçlerinin uygulayıcısı kesilirler..

Oysa tarih boyunca yaşayan toplumlar, yönetici 
egemenlerden çok daha başka şeyler beklemişlerdir. 
Toplumlar mutlu olmak, can ve mal güvenliği içinde 
yaşamak, huzuru ve refahı birlikte paylaşmak istemiş
lerdir.

Dün de Öyleydi, bugün de öyle..
Bizans döneminde toprağından atılan kolonlar. 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde vergi yükü altında 
ezilen serf’leşmemiş yarı-özgür köylüler, oturdukları 
evlerinden yaka-paca sokağa atılan insanlar neler his
setmişlerdir dersiniz?..

Herhalde İyi şeyler olmasa gerek..
İsmet Paşa, eskilerin deyimiyle «kendi nev-l şah- 

•ıno münhasır», «hukuk’un üstünlüğü İlkesinden ödün 
vermeyen az bulunur devlet adamlarından biriydi. 
O'nun, bulunduğu makamı sorumsuz sayan bir bakan 
İçin söylediği şu sözleri anımsarsınız sanırım:

«Eşkıyanın bu gece no yapacağı belli değili»
Birgün gelecek, o bakanın adı unutulacak.. Ama 

ismet Paşa'nın bu sözü, bir öz-doylş olarak gelecek 
kuşaklara katacak..,

Kim Ne Ödedi
Muharrem Atasoy 59.090 TL.
İsmail Yıldırım 706 918
Ömer Taylan 292.204
A. Şükret Solmaz 35.130
Talat Şimşek 23,572
Hüseyin Yılmaz 22.990
Ahmet Cesur 2 774
Necmettin Akaç 417 770
Ekrem Gültekin Matrah
Hayati Gençoğlu I9O.255
Bekir Ersoy 146.950
Süer Akman 842.705
Sinan Akman 31-840
İhsan Gemlç 561.520
İ Hakkı Sönmez I4O 365
Abdullah Selçuk 40.990
Osman Kostak 201.265
H. Cahit Örnek 22.9IO
Hayrettin Bostancı 36.160
Ahmet Alpaslan 24.580
Ayşen Toksoy 37.072
Birsen Kumla 37 072
Faruk Aşçı 123.480
Y'üksel Yıldırım I59 765
Ergün Onur 90.757
M. Zühtü Çırpan 76,390
Abdurrahman Akçaka r 42,472
Özcan Vural 25 705
Nazım Gür Matrah
Yusuf Ada 22 705
Ali Akgün 1 6 465
İbrahim Atlı 36.040
Burak Çorum 71.610
Haşan Toplu 384.760
Abdullah Kaner 27.71 5
Ahmet Öztin 1460
Ahmet Ceylan 1 57.065
Tevfik Uygun 49 060
Mustafa Torun 37-840
Halil Topçu 8.91 5
Burhan Kumral 205 465
Haşan Işık 54I5
Osman Çil I33 760
İsmail Balaban 29 5İ5
İzzet Güner 3.640
A. Hikmet Yıldırım 684.4I2
Salih Erçek 69.790

YILDIRIM ELEKTRİK 
HER TÜRLÜ ELEKTRİK VE 

BOBİNAJ İŞLERİNİZDE 
EMRİNİZE GİRMİŞTİR

Mehmet Yıldırım
Gazhane Cd. ömürlü Pastanesi Yanı GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

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

ABONE
6 Aylık ISO TL
Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

AH HAVALAR..
Kadri GÜLER

Orhan Veli’nin Gemlik’le ilgili olarak iinlü dört 
lüğünü bilirsiniz.

”Gemlik’e doğru Denizi göreceksin 
Sakın şaşırma,,

Turizm Derneği yıllar önce Bursa’dan Gemlik’e gi
rişe, bu dörtlüğü yazdırmış, turistleri uyarmak iste 
mişti. Ama, gel zaman, git zaman bizim Orhan Ve 
li’nin dörtlüğünün yazıldığı tabela yaz boz tahtası 
na döndürüldü. Üzerine AP sinden TİKKO suna 
kadar her türlü slogan yazıldı. Uzun yıllar o tabe 
layı öyle görenler hep Orhan Veli’yi anımsadı..

Neyse geçenlerde ÇİMTAŞ yetkilileri havırlı 
bir iş yaparak yüz karası tabelayı yeniden yazdı
rıp yerine astırdılar. Bir dönemin kirleri ve ayıbı 
da böylece örtüldü. Hiç olmazse Orhan Veli’nin ru 
hu bundan böyle rahat eder.. Söze havalardan baş 
lamıştık. Hava su bet bereketin simgesidir, bu yıl 
suların maşallahı var hani, Ağustos ayı da Tem
muz ayı gibi sulu geçerse, buna en çok evlerdeki 
hanımlar sevinecekler. Belediyenin DSİ ile çıkardı 
ğı yeni artezyen yakında devreye sokulacak, böy- 
lece sulu bir yazı garantilemiş olacağız.

* * *
Havalar ısındıkça çöplerden kokularda yüksel

meğe başladı Yüksek apartmanların bulunduğuma 
hallere çöp bidonu yetiştirmek güç. Bidon da olsa 
kapak olmadığından pislikler çevreyi yine de kirle I 
tiyor. Şu çanlı çöp kamyonları çanlarını çalsada 
çöp işine yeni bir düzen gelse hiç de fena olmaya 
cak. Bu konuda Belediyede yeni girişimler gözleni 
yor Olumlu ve köklü sonuçlar alınması gelecek a- 
çısından çok önemli.

Uzun zaman yazı yazmamak kötü. Uzun bir 
aradan sonra insanın yazı yazmağa uğraşması kar
şısında havadan sudan ve de çöpten Başka komi 
bulamıyor. Biz yine de herkezin havasının iyi ol
masını dileriz.

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

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY 1$ HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BANLADIĞIMI 
SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaz

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.

KİRALIK DAİRE
Küçük Kumla Abdi Reis Sitesinde denize karşı 

tam konforlu daire kiralıktır.

Müracaat ; GÜRHAN Ticaret — Gemlik 
Tel : 1620 (Gündüz) - 2429 (Gece)

ZAYİ
26.2.981 gün 309732 nolu Vergi Dairesi makbu« 

zumu zayi enim. Hükümsüzdür.

Hüseyin Can
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“1*q sevgiyle adadım te iliğimi nefretle 
değil." Antigan

Sevgi değil midir tüm gönülleri sı
cacık saran? Yüreklerimizdeki karanlık 
köşeleri ısıtan, ısıtın. Sevgisiz, kara yü
rekli gözler, seviler, ışınlarıyla aydınlat
masın; böyle düşünmek, böylelerinin oldu
ğunu bile görmek istemiyor insan Tüm 
insanların kalb gözlerindeki pınarlardan, 
sevgiler damlasın; istiyor yütrk. içimizi 
kin nefretle doldurarak; acımasız, yüreği 
taşa kesmiş bir insan olunursa...

insan, benliğini sevgiye adayabilmeli 
Sevgiye adanan yürek, kötülüklere vara* 
maa. Düşünceye, dar açıdan bakarak, 
kendince düşünmeyenlere de acımasız 
olamaz! Ama, kohymı ki sevgiyi içimizo 
yerleştirmek; acımasız olamamak. Kuş
kusuz bir eğitim işidir bu. İnsanın ken
dini yetiştirme işidir. En kötücül insa
nın da Topluma katkısının olabileceğini 
düşünmek... İçimizi insan sevgisiyle dol
durmak; en yüce erdemlilik değil midir?

Düşmanlıklar yaratmak, hiç yoktan; 
onun*bunun yönlendirmesiyle. İnsanlık 
için uğraş verecek, toplumdan soyutlan
madan; sıcacık sevgilerle kucaklamak 
insanlarımızı. Elinde-avucunda olmayana 
sevgi gözleriyle yaklaşmak; elden geldi
ğince sorunlarını çözüme ulaştırmak; az 
da olsa. Elimizin tersiyle itmemek insanı 1 toplumda bir yerinin olduğunu uslardan 
çıkarmamak. Sevgi tomurcuklarını açma
ya hasır tutmak içimizde

Çevremizdeki, sevgi pınarlarından 
sevgi sularını avııçlamamış birileri, sevi* 
lere susamışlar sürekli itekleyerek, yeşer
meye duran sevgi dallarını da kurutmuş
sa; suç kimin? Çocuklarımızı, sevgiler 
denizinde yıkımalıyız. Onlara sevgiler 
denizlerinin tükenmezliğini, cömertliğini, 
sevilerin yüceliğini duyurmalıyız. Arka- B 
mızda, seviler denizinden damlalar bı
rakmalıyız îyi olanı, güze! olanı bırak
malıyız. içlerine, kin doldurulmuş; be
yinleri yıkanmış insanların kurşunlarına 
hedefleneceğimizi bilsek de... Sevecenli
ğimizi yitirerek; kötülükleri doldurma- 
u,alıyız yüreklerimize

İnsanların içinde böylesi bir insan 
yaşadı. Yüreğindeki insancıl duyularla, 
kurşunlara hedef oldu. Ölmesi gerekiyor
du birilerince, öyle oldu. Yalnız, seven- g 
terinin sevgi dolu yüreklerinden söküle- I 
medi. insan yüreğindeki sevgi, düşman- I 
larını da sevmeye zorladı Mehmet Cengiz B 
Göral’l. Çevresine seven gözlerle bakan m 
biriydi Göral. Avukatlığının yanışını iyi B 
bir ozandı da. Düz yazılarında, şiirlerin- B 
de sevgiyi, demokrasi tutkunluğunu bul- a 
mamak olanaksız. Yoksulların acılarını g 
paylaşmasın, yüreğioce acı duymasın, I 
üzülmesin olamazdı.

Yoksul insan çocuklarının kurşun- I 
larıyla can verdi; 1981 in 3 Temmuzun- | 
da, dostlarının yüreklerinde, yaşayan I 
Mehmet; iki yaşına bastı. Günler geçer- | 
ken daha da büyüyecek.

SPOR SPOR SPOR SPOK

Hasanağa ve Karacaali'de Gençlik Devresi Başladı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
KAMPLARINDA ÜÇÜNCÜ 
DEVRE SONA ERDİ

Gençlik ve Spor Ba
kanlığı boş zamanları De
ğerlendirme Genel Müdür
lüğüne bağlı olarak görev 
yapan Gemlik Hasanağa 
ve Karacaali Dinlenma 
Kamplarında üçüncü dev 
re sona erdi.

Hasanağa Kamp Mü
dürü Haşan Aşık’tan al- 
dığmız bilgilere göre 
kamp üçüncü devrede 
187 yavrukurt katıldı. İz
mit'ten 80, Sakarya yav
rukurtlarından 107 kişinin 
katıldığı kamp 10 gün 
sürdü

Ote yandan Karacaali 
Kampında TÜBİTAK ve

Kıbrıs Türk Federe Devle
tinden başarılı öğrencile
rin 12 gön siren kamp
ları da sona erdi ve öğ
renciler evlerine dağıldılar.

4. DEVRE BAŞLADI
Hasanağa Kamp Mü

dürü Haşan Aşık'dan aldı 
ğım z bilgilere göre yavru 
kurt kamplarından sonra 
4. devre kampların dün 
başladığını ve her İki kem 
pada orta dereceli okulla 
nn öğrencilerinin katıldığı 
bildirildi. Hasanağa kam
pında 250 kişilik konten- 
tenjandan şimdiye kadar 
170 kişinin kampa katıldı 
ğını söyleyen Haşan Aşık

bu sayının artabileceğim 
belirtti. Aşık şöyle konuş
lu:

"—Bu devre Gençlik 
ve Spor Bakanlığına baş
vuran orta dereceli okullar 
öğrencileri kampa alınmış 
tır. Dileğimiz 250 kişilik 
devrelerin hiç eksiksiz ta 
mamlanmasıdır. Bu yİ geç 
mîş yıllarda olduğu gibi 
Hasanağa kampında erkek 
öğrenciler, Karacaali Kam 
pında kız öğrenciler 10 
günlük devreler halinde 
dinleneceklerdir. Kampları 
mız 10 Eylül gününe ka
dar sürekli devam edecek 
tir."

KARDEŞLER MANAVI 
m® m w©üifcay iK^ısaiteı HİZMETİNDEDİR.

NOT : KESMECE KARPUZLARIMIZ GELMİŞTİR* 
EVLERE SERVİSİMİZ VARDIR-

Pak Otel Karşısı Pazar Girişi GEMLİK

ERKEK BİR KERE SUNNEÎ
OLUR. ZENCİN ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 

KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

Telefon : 1797
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLtK

Bir Kuşun Yüksek Gerilim Tellerinde Kısa Devre 
Yaptırması Üzerine Belediye Anfisi Patladı.

Geçen hafta İçinde 
meydana galan olayda. 
Belediye yakınlarından geç 
makta olan yüksek gerilim 
teline bir kuşun konarak

kısa devre yaptırması so
nunda meydana gelen e- 
kim 1le Belediye Zabıta 
Amlrllfli odasında kapalı 
duran anfl patladı.

Zabıta memurlarının 
odada bulunduğu sırada 
meydana gelen patlamada 
iki ay önce 100 bin lira
ya alınan anfl yandı.

Sunipek İşçilerinin 
Toplu Sözleşmesi 
Sonuçlandı /

lu Başkanı Varlık’ın ver
diği bilgiye göre bu haf
ta sonuçlandırılan toplu İş 
sözleşmeleri şunlardır.

“— Yüksek Hakem 
Kurulu bu hafta Denizcilik 
Bankası ile Ulus-lş sen
dikaları arasında 8400 İş
çiyi kapsayan toplu iş 
sözleşmesi Deniz Nakliya
tı ile Ulaş İş arasındaki 
3300 işçiyi kapsayan top
lu iş sözleşmesi, Gemlik 
Sümerbank Suni İpek ve 
Visko Sanayii ile Petrol-İş 
arasındaki 551 işçiyi kap
sayan toplu İş sözleşmesi 
Bulgar Hastanesi ile Sağ- 
lık-lş arasındaki 20 işçiyi 
kapsayan toplu iş sözleş
mesi, Etibank Matbaası ile 
Basın-lş Sendikası arasın
daki 38 işçiyi kapsayan 
toplu İş sözleşmesi, Rafı 
Ihsan Maden LTD şirke
tinde çalışan 372 işçiyi 
kapsayan toplu iş sözleş
mesi, ve Sivas Demiryolu 
İşçileri Tüketim Koopera
tifinde çalışan 8 işçiyi 
kapsayan toplu iş sözleş
melerini sonuçlandırmıştır.

Gemlik Körfezi Konut Yapı Koop.
Başkanlığından

Kooperatifimizin sahibi bulunduğu 
Gemlik Kumla yolu 1 6 ada 8 parsel 
arazisi içinde mevcut takribi 235 zey
tin ağacı, Kooperatifimizce sökülerek 
ağaçları 16 Temmuz 1981 Perşembe 
günü saat 1 7.30 da, Akmanlar pasa
jı 124 Nolu Kooperatif bürosunda 
açık artırma ve peşin para ile satıla
caktır

Kooperatif satışı yapıp yapma
makta serbesttir.

Taliplere duyurulur.

SATILIK DAÎRE
Lise Yanında Deniz Manzaralı 95 m* daire

SATILIKTIR.
Müracaat : İsmet Yalçmöz
Osmaniye M ah. Pazar Cad. Oya Sok. No. 3 GEMLİK

SATILIK DAİRE
Balıkpazarmda 147 m2 Daire 

Satılıktır.
Köfteci Haşan __JB
Dere Boyu Bel. Dük. No. 7 Gemlik
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ÇİMTAŞ
ÇELİK İMALAT MONTAJ VE TESİSAT A.Ş.

GEMLİK ÇELİK KONSTROKSIYON 
İMALAT FABRİKASI İÇİN

ELEMANLAR ARANIYOR
1 - Makine Mühendisleri

Askerliğini yapmış. enez İki yada öç yıl çelik kona 
trüksiyon konusunda tercihen pratik örelim deneyi 
mi olan,

2 - İmalatçılar
Endüstri Meslek Lisesi ya da Teknik Lise mezunu. 
Askerliğini yapmış ölen enez İki - ûç yıl çelik kona 
trökaiyon yede metal işleri konusunda deneyimi bu 
lunan elemanlar aranmaktadır.

Başvuruların şahsen fabrika personel şefliğine yada 
fotoğraflı özgeçmişi İçeren mektupla **PK. 92 Gemlik,, 
adresine yapılması rica olunur.

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

Adres : Hisartepe Mah. Gem saz Mevkii GEMLİK

Malzeme Satış îlanı

Şirketimiz Gemlik.Tesislerinde aşa 
ğıda cinsleri belirtilen malzemeler tek 
lif almak suretiyle satılacaktır.

İlgilenenlerin tekliklerini kapalı zarf 
içinde en geç 13.7.1981 Pazartesi akşa 
mine kadar aşağıdaki adrese gönder 
meleri rica olunur.

BP Petrolleri A.Ş.
Gemlik Tesisleri PK. 17
Tel. 2351 - 2352
GEMLİK
Melzeme Adı
VARİL Kullanılmış-Hurda
TENEKE (17 İt.) »
TENEKE KUTU (3 İt. - 1 İt »

NOT : Malzemeler mesai saatlerimizde Gemlik tesis
lerinde görülebilir.

2- Şirket satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta serbesttir.

TEŞEKKÜR
Oğlum ARİF AY'ın rahatsızlığını teşhis ve tada* 

sinde gösterdiği yakın ilgi ve başarısından dolayı Da 

hiliyo Mütehassısı dr. CAHİT YORULMAZ'ı 

teşekkürlerimi borç bilirim.

IDRİS AY

ÇUKURBAHÇEDE (LİSE ALTI) İMAR 
DURUMLU ÇEŞİTLİ BÜYÜKLÜKTE 

ARSALAR SATILIKTIR.

Müracaat : Tel Gemlik 1797 - Burtu 13875
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ERSEN MEFRUŞAT ।
6 Ay Taksitli Satışlarına Başladı |

ZENGİN PEKDELİK VE 
ÇIEŞİTİZERİAIİZİZE: HİZMETİNÎZIJEYİZ. 

Teksa Kadifeler ।
Güney sanayi Kadifeler |

• |
Evore ve Dekora Perdelikler 

_________________________ Küpür Tüller ।
Yaytaş Yaylı Yatakları 10 sene garantili satılır. İtinalı Temiz Perde Dikişi ve Monte İşleri

ERSEN E L P E N Yeni Çarşı No. 39 Telefon : 1553 GEMLİK
I 

■n no no aaı b» b» »o ua asra s® ao a» sm a» ■« av s» w

DUYURU
YURDUN HER KÖŞESİNE MAN VE FORD KAMYON 
İLE VE TECRÜBELİ ŞOFÖRLERİMİZLE HER TÜRLÜ 

NAKLİYAT YAPILMAKTADIR.
MENFAATİNİZ İCABI MALINIZI SAĞLAM VE 

SİGORTALI GÖTÜRMENİZ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ 
UMURBEY KÖYÜ BİRLİK NAKLİ YAT’A 

BAŞVURMANIZ MENFAATİNİZ İCABIDIR.
TEŞEKKÜR EDERİZ.

İNŞAATÇILARA DUYURU
BURSA ALÇI FABRİKASI Gemlik Bayi’i Hizmetinizde

MURAT TİCARET

EYÜP ASLAN
Tel .* 2449 Gazhane Cad. No. 7 Gemlik

GEMLİK KÖRFEZİ
OKUYUNUZ OKUTUNUZ

Ümurbey Birlik Nakliyat Tlf : 120 — UMURBEY ABONE OLUNUZ.



QemLik
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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DİKKAT
İnşaat uhlpl»rlnt müjde

Gemlik girişinde yeni açmış elduflemuı 
BEMİRTAŞ Çini Seneyi i inşam sahiplerine 
hizmet etmekten kıvanç duyar.

Sayın Köşk, Villa, Apartman sahipleri 
Bomlrtaş Çiniyi görmeden çini almaya ka* 
rar vermeyin.

Ekonomik, ucuz, sıhhatli inşaat teslimi 
verilir. İsteyene döşeme teslimi yapılır. M üş 
terinin İsteğine göre hizmet.

Demktaş Çini ve Femarit San. 
Hisar Mah. Gemlik

Gençlik ve Spor Bakanı Vecdi Özgül İlçemiıde încemeler Yaptı...

Özgül 'Tesislerden Doha 
Çok Kişi Yararlanmalı, Dedi

Atatürk

Fotoğraf

Sergisi ve

Filmi Yarın 

ilçemizde 

Gösterilecek..

Gençlik ve Spor Be
kanı Vecdi özgül, dün İl
çemize gelerek Bakanlığı
na bağlı Karacaali, Haşan- 
ağa ve demlik Kayıkhane 
tesislerinde incelemeler 
yaptı.

Dün, Bursa’ya gele
rek Vali Zakai Gümüşdlş 
ile görüşme yaptıktan 
sonra Sentlik’o gelen ve 
doğrudan Bakanlığına bağ
lı Haaanağa Beş Zaman
lan Değerlendirme ev Din
lenme Tesislerine giden 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Vecdi özgül, Tesisleri di
dik didik inceledi.

Yanında Bursa Valisi 
Zekei Gümüşdlş, İzcilik 
ve Boş Zamanları Değer
lendirme Genel Müdürü 
İbrahim Monte?, Bursa 
Beden Terbiyesi Bölge 
Müdürü Gündüz Duyum 
Bursa Merkee Jan. Kem. 
Bursa Belediye Başkanı

Mustafa Atak ile birlikte 
Gemlik'e gelen Gençlik 
ve Spor Bekenını Gemlik 
Kaymakamı E. Hüseyin 
Köseoğlu, Gemlik As. 
Garnizen Kom. Tuğgen. 
Orhan öneül. Jandarma 
Kom. Kıd. Yzb. Cengiz 
Çelikbilek, Emniyet Amiri 
ve daire amirleri karşıla
dılar.

Hasanağe Kampında 
denetlemer yapan Bakan 
özgül, tesislerden kısa 
zamanda daha çok kişi
nin yararlanması için ge
rekli önlemlerin alınması
nı istedi. İlgililere emir 
verdi. Bakan, kamp ça
lışmalarını gözledikten 
sonra Karacaali Kampına 
giderek, Kamp Müdürü 
Erol özata'dan bilgi aldı. 
Tesislerin durumundan 
msmnun olan Bakan, öğle 
yemeğinin! Karacaali de 
yedi ve Gemlik Kayıkhane

Tesislerine gelerek burede 
da gerekli incelemelerde 
bulundu.

Kayıkhane Tesislerini 
bakımsız bulan Bakan 
özgül, tesislerin arkasında 
bulunan inşaatın moloz

Gençlik ve Spor Bakanı Vecdi özgül, Bakanlığına beğlı Hesanağa Dinlenme 
Kampında dün İncelemelerde bulundu ve Kamp Müdürü Haşan Aşık'tan bilgi aldı.

larının tesislere zarar ver
mesi üzerine tosbit yapı- 
yapılarek müteahhidin 
mahkemeye verilmesini 
istedi. Bu orada tesislerin 
yanında Belediyece yapıl
makta elan dinlenme ye

rinin iatinet duvarları in
şaatının durdurulmasını 
ve Tesislerin çevresinin 
içilmesini emretti.

Bakan özgül, daha 
sonra yanındakilere Bur. 
sa'ye ayrıldı.

Hürriyet Gazetesinin 

yurt çapında s ürdördüğü 
"Atatürk fotoğraf sergisi 

ve filmi” yarın ilçemizde 

gösterilecek.

Atatürk'ün doğumunun 

100. yıldönümü nedeniyle 

yurt çapında Atatürk ile 

İlgili sürdürülen kampanya 

lardan biri elen fotoğraf 

sergisi halk kütüphanesin 

do yerin sabahtan, film |. 

ao saat 11 .oo da Şirin Si 

nemasında gösterilecektir. 
Fotoğraf sergisi ve film 

helke ücretsiz gösterilecek 

tir.

Yılmaz Akkılıc’ın d
Adıyaman'da Bir 

Şeyh Efendi.
Yazısı Sayfa 2 de

Küçük Kumla'da Denize Girilmesi
Yasaklanan Bölgede
Sıcaktan Bunalanlar
Ölüme Meydan Okuyorlar...

Bir eüre önce bir İn* 
şeat Işçlşlnln ölümüne, 
geçmiş yıllarda ise birçok 
kişinin ölümüne neden 
olduğu İçin Küçük Kümle 
Belediyeci terafınden de
nişe girilmesi yeeek bölge 
ölerek belirtilen Deroağzın 
de serinlemek Istlyonler 
ölüme meyden akuyarak 
yasaklama yazıcının dibin
de denize giriyorlar.

Küçük Nümle yazlık 
Altın Kem Kampı yanında 
bulunan doreeğzı allvlyan* 
ların etkisiyle gün geçtikçe 
delmekte kıyıyılerın duru

munu bilmeyen yebencı- 
lera tehlike oluçturmekte 
dır. Birden derinleşen kı
yı yüzme bllmlyenlere me
zar oluyor. Hor yıl bir 
kaç kişinin ölümüne ne
den ölen kıyının yüzmeğe 
yaaaklayan Küçük Kümle 
Belediyesini dinleyen öl
meyen

Pazar günü birden 
ısınan havaların etkisiyle 
serinlemeye gelenlerden 

bir kısmı yaaaklamaya 

kargın damağımda yine 

denize girdi.

Komünizm
Probagandası
Yapmaktan Sanık
Yaşar Kuru 5 Yıl
Hapis Cezasına
Hüküm Giydi..
Denenme ve Sıkıyönetim 
Komutanlığı Gölcük Aske
ri Mehkemeel "Komünizm" 
probagandası yapmak su
çundan yargılanan Yaşar 
Kuru adındaki şahısı beş 
yıl eğir heple cezasına 
çarptırdı.

öte yandan aynı da
vada yargılananlardan Pet
rol İç Sendikası Yönetim 
Kurulu üyosl vo Bunlpek 
Fabrikası İşyeri beştomsll- 
clal İrsin Kara İm eklen
di.

Daktilo Kursunu
Bitiren 25 Kişi
Yarın Törenle
Belgelerini Alacak

Halk Eğitimi Merke
zi Müdürlüğü terafınden 
açılan Dektilo kuralarından 
biri daha sona erdi.

Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Ahmet Aksoy’dan 
aldığımız bilgilere göre 
kursa ketılen 15 kurşlyoro 
yarın Keki Kız Meslek LJ- 
sesinde bölgeleri törenle 
verilecek.

KİM NE

ÖDEDİ

Sayfa 2 de

Gözümüzdeki Çöpü
Görmemek

Kadri GÜLER

Şu insanlar nedense kendi gözlerindeki çöpü 
görmeden başkalarının hata ve vanhşlanm görme ve 
göstermeğe bayılırlar.

İki hafta önce- İstanbul Festivali nedeniyle yur 
dumuza gelen dünyanın en ünlü bale topluluğu 
BOLŞOYun narin bir sanatçısının ABD Büyükelçi 
ligine sığındığım ve iltica hakka istediğini okumuş
tuk. Bu tür davların ak sık her ülkede olduğunu 
duyar geçerdik. Ama bizde olan olay bir başkaydı 
sanki. Günlerce basınımız işi gücü bıraktı Balerin 
Galina Curchina'mn kaçtığını kaçırıldığım allandıra 
ve de ballandıra anlattı.

Kaçma vevs kaçırılma olayından sonra gazete
cilik adına çok büvük yanlışlıklar yapıldı. Bayan 
Galina'nın ABD elçilik binasından çıkarılma olayı 
tüm gazetecileri "Atlatma'' ile sonuçlandırıldı, işin 
bu yönünü bir yana bırakalım olayın ardından sağ 
basın kendine güzel bir malzeme buldu ve fırsat 
bu fırsat. Kuzey Komşumuzu yerme kampanyasına 
girişti. Sayfalarında günler süren yanlar yazıldı.

Devamı Savfa 2 de
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KÖLEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

Adıyaman'da Bir Şeyh Efendi!..

Yirminci yüzyılın son çeyreğindeyiz. Şunun şura- | 
sında. yirmibirinci yüzyıla girmemize ondokuz yıl kaldı. 
El oğlu aya gitti, öteki gezegenlerin çevresinde yapay . 
uydular dolandırdı, leaser ışınlarıyla «uzay savaşı çağı» 1 
m başlattı, başlatacak..

Türkiye, dinselliğin olabildiğine sömürüldüğü bir 
siyasal kaosun toz-duman ortamında, gencecik İnsan
larının birbirini acımasızca kurşunladığı bir terör .çıl
gınlığını yaşayarak 12 Eylüle geldi. Atatürkçü öğreti, 
kimilerinin bu konudaki görüşlerine katılmıyoruz ama. 
yeniden gündeme konuldu 12 Eylül’den sonra..

Bildiğimiz kadarıyla Atatürkçü Öğreti’nin. üzerin
de hiç tartışılmayan ilkelerinden biri de LAİKLİK'tir. 
Öyledir de, Adıyaman’ın köylerinden birinde, Bitlis’ti 
Şeyh eskisi Abdülhakîm'in oğiu bir «Naksibend Şeyhi» 
Atatürk Türkiyesi’nde. yurtdaşlarımızın dinsel duygu
larını alabildiğine sömürerek «mucizeler» gösterdiğini, ı 
hastalan iyi ettiğini, kötü alışkanlıkları giderdiğini öne i 
sürmektedir..

“Adıyaman nireee, Gemlik nireee?!..” demeyin Bur- I 
sa'dan, haftada en az iki kez kalkan otobüslerde, 
Şeyh’in dergâhına yüz sürmek için yola çıkan birkaç 
da Gemlik'ti, bulunuyor..

Peki, ne yapıyor bu Şehy Hazretleri, ne keramet 
gösteriyor?..

Kâmil’in Kahkesi'nin yanındaki ören yerlerinde, 
sabahtan akşama ve akşamdan sabaha dek şarap 
içen, bulamazsa ispirto çeken «adembaba» lar vardır. 
Bunlardan birine çevredekiler Arap derler. İşte bu 
Arap'ı da, bir hayırsever koymuş otobüse, Adıyaman’a 
postalamış. Şeyh Efendi okuyup üfleyip ispirtoculuk- 
tan vazgeçirsin diye onu..

Arap gitmiş, Şeyh’in kapısına durmuş. Törenler
den geçmiş. Çorbasını içmiş. Telkinini almış ve dön- I 
müş. Ramazan Ayı’nın ilk günü, Arap'ı zil zurna gör- ■ 
meyelim mi?..

“Ne o Arap, dedik. Hani sen Adıyaman'a gitmiş
tin, iyileşmiştin?.."

Arap dili dolaşarak, o kendine özgü iç temizliğiyle 
yanıtını verdi hemen :

"Vailaha ağbey, Ramazan’ın başladığını unutmu
şum.. Tüh beee!.."

Arap, Ramazan’ın geldiğini ertesi günü de anım- 
sayamadı, daha ertesi günü de..

Konumuz Arap değil! O, zararı yalnız kendine olan 
bir dertli Anadolu çocuğu. Sorsanız da öğrenemezsi
niz derdinin ne olduğunu; o bile unutmuştur artık.. 
Ama Bursa’dan, Gemlik’ten ve ülkemizin öteki yöre
lerinden, hergün, binlerce yurtdaşımız Adıyaman’lı 
Şeyh Efendi’den medet umarak yollara düzülüyor. Özel 
turistik seferler yapılıyor Adıyaman’a.. Paralar kırılı
yor..

Şeyh’in köyüne gidenler, mülkiyeti zat-ı şahaneye 
ait lokantalarda yemek yiyorlar. Onun gösterdiği yer
de yatıyorlar, onun angaryasına koşuluyorlar. Evet 
yanlış okumadınız, Şeyh’in angaryasına koşuluyorlar- 
mış gidenler. Kimi gerçekten iyileştiğine, kötü alış
kanlıklardan arındığına inanarak dönüyor geriye; kimi 
de işin farkına varıp basıyor gamatayı..

Yirmibirinci yüzyıla ondokuz yıl kala, Türkiye in
sanı bağnazlığa, çağdışılığa ve dinsel sömürüye alet 
ediliyor.

Geçenlerde bir dostum anlattı. Gidip te ihya odlu- 
ğuna inananlardan biri: "Yahu, demiş. Bizim kafilede 
..............’li lokantacılar vardı. Herhalde artık İçki sat- 
miyarlardır, değil mİ?.,"

Bizim arkadaşın işi de o ilçemizde. Gerçekten 
merak edip bakıyor. Bir de ne görsün?.. Göl kıyısın
da bütün İçkili lokantalar, eylence yerleri ya hey!.. 
Anlatacak olmuş, kendisinden durumu sorana, inan
mamış adam: «Yalan söylüyorsunl» diye, eni konu kı
rılmış..

Türkiye bir karmaşalar ülkesi.. Bir yanda, eko
nominin en yeni modeli olan "Frladmancılık” tır deyip, 
medet umuyoruz ondan, öte yandan da, Orta - Çağ'ın 
karanlıklarına yuvarlanan insanlarımız medet umuyor
lar «nakşlbendllk» ten.. Kerameti kendinden menkul 
bir şeyh efendiden,.

Floran Tevfik’e sordum: «Sen ne dersin bu İşe?» 
diye.

İnci gibi dişlerini göstererek güldü: «Ne diyeyim?..
Eller aya, biz yaya,,.»

Kim Ne Ödedi
Ruhi Kavlak 223 360 TL
Mehmet Gürbüz 79310
Ahmet Kütahya 62.91 5
Taner Nihat Matrah bey yok
Ekrem Gültekin Matrah bey. et.-
Hikmet Mercan 1.805
İbrahim Aydın 1 289.516
Salih Akovagil 822.859
Süleyman Sel 40 OOO
Lütfl Kınay 109.285
Necmettin öztürk 16 135
Yusuf Yazıcı 50.265
Sait Tunca 27 730
Burhan Güvenç 27.810
Mustafa Fıstık 8.915
Mehmet Bora 37.735
Selahattin Arca 67.105
Metin Günay 2.555
SadiLostor 23.440
İsmail Tatlısözlü 44.765
Şemsettin Kalafatlar 34.030
Muhittin Üre 100.590
Cafer Canbay 3815
Rıfat Karsak 456,635
Tevfik Solaksubaşı 2.105 366
Yusuf Ertür 50 540
Şükrü Özsayın 12.434
Cemalettin Gezgin 5.756
İsmail Şirin 893.463
Aziz Ataoğuz 191 460
Selahattin Özgür 17.590
H Basrl Uysal 63 530
Cemalettin Gürçay 146.560
Ahmet Gürle I.865
Kemalettin Ünal 350.415
Süleyman Kaya 596.I67
Harun Ünal 245.065
Mustafa Soydan 16.915
Melek. Türe 3.315
Mehmet Erçek 88.579
Hayrettin Çavdar 124.855
Mustafa Erenoğlu 355.950
Ahmet Çeterez 96.740
Harun Akça 17.047
M. Emin Turan 625674

İLÂN
Gemlik Azot Fabrikası Tesislerinde kapalı teklif 

almak suretiyle malzsme idareden olmak üzere aşağı 
dakl işlerin İşçiliği yaptırılacaktır.

1 - Madeni akşam üzerine eskiden yapılmış ve 
bozulmuş boyaların yenilenmesi (Takriben 4600 m2)

2- Boru-Aşanjör-tank v.a kısımların izalasyonları 
nın yapılması ve eski izalasyonların yenilenmesi (Tak 
rlben 1000 m2)

3- Her iki işin ihalesi ayrı ayrı olarak yapıldığın 
dan zarflarının üzerinde hangi işe ait olduğu belirtile
cektir.

4- Her iki iş için Geçici Teminatı 50.000.- (Elli) 
şer bin lira olup, kafi teminatları ihale tutarının %6 
sidir.

5- İhaleye ait mukavele ve teknik şartname işsa 
etleri dahilinde Müdürlüğümüzden temin edilebilir.

6- isteklilerin kapalı teklif mektuplarını en geç 
27.7.1981 Pazartesi günü saat 15 no e kadar Müdür 
lüğümüz muharebet servisine vermiş olması gereklidir.

7- Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibara alın
maz,

8- Müdürlüğümüz 2490 sayılı ihale kanununa ta 
bi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

AZOT SANAYİİ T.A.Ş.
GEMLİK MONTAJ ve İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden 
2o.8.197o tarihinde almış olduğum ama
tör ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Dursun Kuşkaya

GÖZÜMÜZDEKİ ÇÖPÜ GÖRMEMEK
Kadri GÜLER

Geçenlerde Cumhuriyette Müşerref Hckimoğlu 
nun yazısı beni ister istemez düşündürdü. Hemen 
şu anda Gemlik’te bulunan ve ABD de yerleşmiş 
olan hemşehrimiz Prof. Hayrettin Kardeştunccr ile 
yaptığımız konuşmayı anımsadım.

Sayın Kardeştuncer’i Gemlik’liler iyi tanır. 
Hemşehrimizin yurt dışındaki başarılarını yakınen 
izlerler. Konuyu şuraya getirmek istiyorum : Tür
kiye’den ABD ye öğrenim görmeğe giden yüzlerce 
öğrencimizin, doktorosunu yapmağa giden yüzlerce 
bilim adamımızın ve sanatçımızın bu gün ABD va 
tandaşlığma geçtiğini hepimiz biliriz. Bu ve bunun 
gibi kişiler için bakınız Sayın Müşerref Hckimoğlu 
şunları söylüyor :

«—Yıllardan beri Türkiye’den Amerika’ya, In
giltere’ye, Hollanda’ya, Almanya’ya Fransaya sığı
nan Türk sanatçılarına Galina Curchinamn hinde 
biri, yüzbindc biri kadar yer vermediniz sayfalan 
nızda!..

Doğru, Bülent Arel gibi bir Türk bestecisi 
ABD’de bugün, Stoni Brooks ve Columbia üniver
sitelerinde ders veriyor. Türkiye’de kimse umursa
mıyor. Violacı İmer Saraçoğlu Amsterdam’da bir 
orkestrada çalışıyor, Ahmet İdiz, Zürich’de Tona- 
halle Orkestrası’nda, Ruşen Güneş Londra’da. Ne
den Türkiye’de değiller, kimse umursamıyor.

Ya kemancılar yurt dışına kaçan kemancılann 
sayısı alabildiğine. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkes 
trası konserlerini onaltı yerine sekiz birinci keman 
la sürdüre dursun, Saim Akçıl Hollanda’da başke- 
inancılık yapıyor, Erol Aygun, Ersan Alper, Hüsnü 
Özbayrak Almanya’da Erdoğan Kürkçü’de Haag’da 
çalışıyor.

Bunlar bir anda anımsadıklarımız, daha kimler 
var.. Ama kimin umurunda, bu sanatçı göçünü ön 
lemek ne yaptık ..» Hiç bir önlem aldık mı, en a- 
zından bu sanatçılara rahat bir yaşam olanağı sağ
ladık mı, bir baş kemancı, ya da bir bestecinin ay 
hk geliri, geçim koşullan hangi düzeyde bu gün?.. 
Bırakalım gelir düzeyini, bu sanatçıları onurlandır 
mak için ne yapabiliyoruz?.. Plâk mı, TV’de prog 
ram mı, yada kompozizyonlarının notalarını mı ya 
ymlıyoruz?...»

Buna söylenecek bir söz var mı? Basınımız bu 
değerli sanatçı ve bilim adamımız için günlerce ya 
zılar yazdılar mı? Hayır. Yapılan hep ucuz kahra
manlıklar ve kısacası kendi gözümüzdeki çöpü gör 
memekdir.

HASTA KABULÜNE BAŞLANDI

Labratuvarda Kan ve İdrar tahlilleri 
Gebelik testi ve Elektro Kardiogram 

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İ> HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BANLADIĞIMI 
SAYIN CEMLİK’LİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaı

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.

SATILIK DAİRE
Balık pazarında 147 m2 Daire 

Satılıktır.
Köfteci Haşan
Dere B
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DEMOKRASİDE YAJAMAK

SPOR SPOR SFOR SFOR

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
KAMPLARINDA 4. DEVRE
YARIN SONA ERİYOR

Uygar uluslar demokrasi yelpasesini 
oldukça açık .tutmuşlar; insanlarına de 
mokrasi kuralları ger.ğince yaklaşmışlar* 
dır. Ülkeler, insanlarını köklü 
teriyle, kültürleriyle.
topluma katkılarının 

öğrenim- 
ı ülkedeyaşanılan

olacağı bilincine
eriştirerek, bugünkü kalkınmalaıını sağ
lamışlardır.

Demokrasilerde öğrenme sınırlandırıl 
mamış; bireylerin öğrenmeleri için en 
küçük köylerde kitaplıklar açılmış; baş 
tan, okuma alışkanlığı edinen insanlar, 
kitap kurdu olmuşlardır. Yönetimler, ne 
kitaptan ne okuyandan {irkmemişler; 
tersine yararına baştan inanmışlardır. 
İngiliz bilgini MİLTON 1644 de «Bir 
insanı öldüren adam dünyada canlı bir 
yaratık yokedeş. Fakat bir kitabı yırtan
lar bizzat aklı, yani varlığın gerçek 
cevherini öldürmüş olurlar Bütün özgür
lüklerin üstünde bana öğrenmek ve du- 
yuncuma ( Vicdan ) göre söylemek ve 
tartışma yapma hakkım veriniz.» demiştir

Demokrasiye uyum sağhyabilmek; 
kişilerin dilediğini yapması, toplumda 
rahatsızlıklar yaratması; kendi gibi dü
şünmeyenleri dışlaması demek değildir. 
Bulunulan toplumda bireyler, kendilerin
ce özgürlerse, dilediklerini yapıyorlarsa 
içinde bulundukları topluma karşı sorum
lu oldukları bilincine varmak istemiyor
larsa bu, özbenciliktir. Böyleleri, çevre
leriyle ilgilenemez, kendisinde topluma 
katkısının olması gerektiğini düşünmek 
pe istemez Yozlaşma hastalığına tutu
lan böyle tipler, demokrasinin özünde 
varolan, sosyal adelet, birliktelikten de 
habersizdirler. Böylelerine, gerçek demok
rasilerde ayrıcalığın yeri olmadığını an
latamazsınız Yaşanılan ülkenin, o ülke 
vatandaşı olarak, kendisinden görevler 
beklediğini anlatamazsınız. Anlatamazsı
nız; çünkü sırtlarına sorumsuzluk seme
rini yüklenmişlerdir.

Toplum bilisizlikten kurtulamadığı 
sürece, demokrasi işlemez olacaktır. Yö
netimlerde bulunanlar, bilerek demokra, 
siyi rafa kaldıracak; kendile
rince yeğlenen bir yönetim kuralı koya
caklardır. Çoğıinca, bu tür bir uygulama 
pilin bittiğinin; yönetimin ülke sorunla- 

hırının üstesinden gelemediğinin göster* 
gesid<r. O zaman yapılacak ne olabilir? 
Demokrasinin (D) sini alıkoyarak; top
lumdan gerçekleri gizliyerek ülkeyi yö
netmek. Ülkenin batağa doğru gidişi 
içinde; el kapılarından yardım istemek. 
Toplumun yapısını bozmak, yaşamı çe* 
kilmez bir ortama getirmek; sonra da 
kurtarıcı beklemek.

Türkiye 1950 den bu yana, zor dö
nemler geçirmedi mi? Bu zor dönemlerin 
ilkinde uçurumun konarından Ordumuz 
kurtarmadı mı? Demokrasi yeniden işler- 
lik kazanmadı 1961 Anayasasıyla?
196l Anayasası, insan haklarına, özgür
lere, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünceye 
felsefi inanca, din ve mezhep ayrımının 
karşısında mıydı? Düşünçe özgürlüğünün 
karşısında mıydı? Herkes düşüncesini 
çeşitli araç işaretlerle açığa vurma öz
gürlüğüne sahip değil miydi? Bunlar yak
laşık olarak 1924 Anayasasın'da da vardı. 
İşte 1961 Anayasasında, demokrasinin 
kendisi olan özgürlükler, tutucu, çıkarcı, 
özgürlük yanlısı olmayan yönetimin işi
ne gelmedi. Kitaba düşman, düşünceye 
düşman- ilerici, gerçekleri gösteren dev
let adamlarına düşman; ama dışa' daha 
bağımlı olma yolunda, ülke içinde tüm 
mekanik üretimi yok sayan bir yönetim' 
gidecekti kuşkusuz Yine .de sarsıntıların 
ardı alınamadı. Demokrasinin nimetlerin
den yararlanamamışsa nedendir? Türk 
l lusu’na demokrasi çok görülmüşse ne
dendir? Kuşkusuz, Yönetimin uygun gör
memesi baş koşul olsa demek yerinde 
olur. Sonra da 12 Eylül 1980 ne gelindi. 
Nasıl gelindi? Bu soru yanıtını hepimiz 
biliyoruz. Yaşadık çünkü.

Türkiye, uygar uluslar ailesinde 
bundan böyle güçlü yerini alma yolun
dadır. Umarız. Kurucu Meclisçe yapılacak 
yasalar, Türk Ulusu’nun özünde olan 
özgürlüğü kısıtlayıcı olmayacaktır. Ya
rınki geleceğimizi, yaşamda, geçimde 
öğrenmede Ulusumuzun düşünsel yönden 
ağırlığının olacağı, aevginin-saygının 
daha da pekişeceği özgürlük bahçesinde 
karaçalıların yaşayamıyacağı bir ortamın 
yaratılması isteklerin başında yer alır; 
kanısı güç kazanıyor giderek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Boş 
Zamanları Değerlendirme Genel Mü
dürlüğüne bağlı olarak ilçemizde ku
rulmuş bulunan Hasanağa ve Karaca 
ali Dinlenme kamplarında 4. devre 
yarın bitiyor.

10 ar günlük devreler halinde 
kamplara katılan orta dereceli okul 
öğrencilerinden erkekler Hasanağa 
kampında, kızlar ise Karacaali Kam
pında devrelerini tamamladılar.-

Ankara, Bursa, Tekirdağ. Kütah
ya, İstanbul’dan kamplara katılan öğ 
renciler 10 günlük devrede hem de
nizin tadını çıkardılar hem de beceri 
kazandılar.

Deniz sporlarına ağırlık verilen 
kamplarda yüzmeyi iyi bilenler, az bi 
lenler ve hiç bilmeyenler takımlara 
ayrılarak uzman yüzücüler tarafından 
eğitiliyor. Karacaali Kampında kendi 

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hasanağa Dinlenme tesislerinin 4. devresine 185 
öğrenci katildi. Kampta on gün süre ile denizin tadını çıkaran öğrenciler yann evle
rine dağılıyorlar (Foto Gemlik Körfez)

KONGRE İLANI
Gemlik Kürşunlu Uğurlu Sahil Sitesi Koruma ve Güzelleştirme Derneğinin yıllık ge

nel kurul toplantısı 9. 8. 1981 Pazar günü saat 10 00'da Site yanı bahçesinde yapıla
caktır.

YÖNETİM KURULU
Sayın üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM
1 - Genel kurul toplantı» nın açılışı 2- Genel kurul başkanlık seçimi 3- Saygı duruşu 

4- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzskare va ibrası 5- Denetim kurulu
nun faaliyet raporunun okunması müzakeresi ve ibrası 6- Yeni yönetim ve denetim ku
rulu üyelerinin seçimi 7- Dilekler ve kapanış.

siyle görüştüğümüz yüzme öğretmeni 
Gül Giray, g û n d e 4 saat deniz 
sporu yapıldığını bu arada hiç yüzme 
bilmeyenlerin yüzme öğrendiğini belir 
terek şöyle konuştu ;

"—Denizi öğrencilere sevdirmek 
için Yunuslar, Yakamozlar, Albatozlar. 
Kuğular gibi adlarla yarışma ekipleri 
hazırlıyor ve deniz sporunu oyun için 
de öğretiyoruz. Kamp süresince ilk 
yardım, el sanatları, müzik, ulusal 
oyunlarımızı ve süslemeciliği öğretiyo 
ruz Değişik illerden gelen öğrenciler 
bu kamplarda kaynaşarak kardeşlik, 
arkadaşlık, dostluk duygularını geliş
tiriyorlar.”

4- devre Hasanağa kampında 185 
Karacaali 210 öğrenci bulunuyor. Kamp 
bu gün yapılacak «Veda Gecesi» ile 
bitecek. Öğrenciler yarın evlerine dö 
necekler.

KARDEŞLER MANAVI
sara w

HİZMETİNDEDİR.
NOT t KIIMBCB KARPUZLARIMIZ CBLMİİTİR. 

EVLIRB SIRVİSİMİZ VARDIR-

Pak Otel Karşısı Pazar Girişi GEMLİK

-

DUYURU
YURDUN HER KÖŞESİNE MAN VE FORD KAMYON 
İLE VE TECRÜBELİ ŞOFÖRLERİMİZLE HER TÜRLÜ 

NAKLİYAT YAPILMAKTADIR.
MENFAATİNİZ İCABI MALINIZI SAĞLAM VE 

SİGORTALI GÖTÜRMENİZ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ 
UMURBEY KÖYÜ BİRLİK NAKLİYATA 

BAŞVURMANIZ MENFAATİNİZ İCABIDIR.
TEŞEKKÜR EDERİZ.

Umurbey Birlik Nakliyat Tif : 1 20 — UMURBEY
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Teksa Kadifeler 
Güney sanayi Kadifeler 

Evore ve Dekora Perdelikler 
________________________ Küpür Tüller

Yaytaş Yaylı Yatakları I0 sene garantili satılır. İtinalı Temiz Perde Dikişi ve Monte İşleri
ERSEN ELPEN Yeni Çarşı No. 39 Telefon : 1553 GEMLİK

İLAN
GEMLİK BELEDİYE
BAŞKANLIĞINDAN

1- İlçemiz Osmaniye Mahallesi İliç aksu, 11 Ey> 
lûl İlkokulu arası kanal inşaatı şartnameleri gereğince 
2480 sayılı yese hükümleri dahilinde kapalı zarf uau* 
lû eksiltme şartnamesine göre İhaleye çıkarılmıştır.

2- Keşif Bedeli 1 J96.308.60 TL. alup geçici te 
mİMU 89488.29 TL. dır.

3- Iheleel 29.7.981 Çarşamba günü saat 15.oo de 
belediye binasında ihale komisyonunun huzurunda 
yapılacaktır.

4- İhaleye İştirak edeceklerle İhale tarihinden en 
es üçgün evvelinden yepı tesis ve enarım İşleri Iha— 
leelne katılma yönetmeliği hükümleri İçinde hazırlena 
cak belgeler dilekçeye eklenerek yeterlilik belgeleri el 
malan gerekmektedir.

8* İhale Dosyası mesai saatleri içerisinde fon İş 
terinde görülebilir.

8* İhaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı yasa 
hâkimleri İçinde belirtilen belgeleri İle birlikte hezır- 
Uyacakları teklif mektuplarını İhale saatinden bir saat 
fince Belediye Başkanlığına vermeel gerekmektedir.

T- Postadaki gecikmeler dlkkete alınmaz keyfiyet 
ilen olunur.

İLAN

Gemlik PTT Müdürlüğünden

Küçük Tonajlı Vasıta Kiralanacaktır
Merhecimlt İhtiyacı olarak 31.12.1981 tarihine 

keder bir edet vasıta kiralanacaktır.

Be İŞP eh şartname Gemlik PTT Müdürlüğünden 
temin edilebilir.

letekll ölenlerin bu İşe alt kapalı teklif mektup* 
terim en geç 7.7.1881 günü eeei 11.00 e keder Mü 
ddrtflğumüıe tevdi etmeleri İten olunur.

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

temlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrarımı

Telefon : 1797
İstiklal Cad. Ali Şirin Pasajı Gemlik

DALLAS
Kuru Yemiş ve Kurukahv© 

Şekerlemecisi
Sayın Gemlik'lilerin hizmetine gir

miştir. Kendi imalatımız olan bilumum 
mamulleri sîzlere kaliteli ve taze olarak 
sunmaktan kıvanç duyar.

İyi hizmet ve güler yüz vazifemiz
dir. Tüm Gemlik halkını DALLAS Kuru 

yemiş ve Kurukahve Şekerlemecisine 
bekleriz.
Pazar Cad. No 17 (İçenin Kahvehanesi Bitişiği) Gemlik

GÜRÇAY İNŞAAT
Satılık Anahtar Teslimi Bitmiş 

Daireler
Tamamı Peşin 6OO*OOO Tl.

istiklâl Ced. GÜRÇAY Işhenı Tel 1 1264 8EMLİI

Satılık Gıda Market
Gazhane Cadde 

sinde çalışır durum 
da, iyi işliyân Gıda 
Market devren satı 
İlktir.

Müracaat Yusuf Gürhan 
Gazhane Cad, Gıda Market

Gemlik

GEMLİK

KÖRFEZİ 
OKUYUNUZ. 
OKUTUNUZ, 

abonelerini*!
yenilayİBİı
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DÜĞÜN YAPACAKLAR
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü ?
Gezin Görün Bizde daha

Ucuz
1 Saatte Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

Belediye Başkanı Şahabettin • Cantay

“Yapı Kooperatiflerinin Ek 
imar Planı Çalışmalarına 
Başlama Kararı 
Aldık” dedi

İsviçre'den Gelip Bursa'ya Gidiyorlardı
KAMYONUN ÇARPTIĞI 
ÖZEL OTO fARANPOLE 
UÇTU 5 KİŞİLİK AİLENİN 
BURNU BİLE KANAMADI

Gemlik Belediye Beş* 
kını Şebabettin Cantay. 
gazetemize yaptığı açık
lamada; uzun zamandan 
bari konut sorunlarını .çö^ 
zümlamık' için ■ bakliyen 
Yapı Kooperatiflerinin ek 
İmar çalışmalarının başla
ması için belediyece karar 
alındığını söyledi.

Küçük Kumla yolu 
üzerinde, arsaları bnlunan 
yaklaşık bin sigortalının ! 
yararlanacağı Sigortalılar 
Yapı Kooperatifleri geçmiş 
dönem belediyelerinden 
Mevzi İmar Planı izni ala
madıkları için konutlarının 
yapımına başlayamamış- 
lardı. Fiat artışların m sü- — 
par bir şekilde yükselmesi 
karşısında yıllar önce 
kooperatiflere fiye olan 
sigortalılar kanunun ev 
edinmek konusunda mağ
dur duruma döşmüşler ve 
plan çalışmaları İla oyalan- 
mışlsrdı.

12 Eylüı’den sonra 
yani b a I o d i y a 

yönetimi ve ilçe yöneti
cileri İle kooperatif yö
ne ticlerin bir ra jü gel 
misiyle yemden ele a>ın-

1980 81 Öğretim 
Yılında İlkokullara 
4855 Öğrenci 
Oev^p .Etti.

1980-81 öğretim yı
lındı Gemlik Merkez ve 
köylerinde 4861 öğlenci
nin öğrenim gördüğü öğ
renildi • , ; , ,r ,

İlçe İlköğretim Müdür 
lüğünden aldığımız bilgile 
re göre; merkez katibe 

I w köy- okullarına 2327< 

erkek öğrenci, 2328 kız 
öğrenci devam etmiştir. 
Bu öğrencilerden 420 er
kete, 371 kız öğrenci ol
mak üzere 800 öğrenci 
dFpfdma elerak ıkul farını 
bitirmişlerdir. 

mış ve kooperatiflerin is
temlerinin yerir e getiril-j 
mesi kararlaştırılmıştı, j 
Kooperatifeler ile Belediye | 
arasında -son olarak geçen • 
ey varılan bir.anlaşma İlet 
yapılacak imar planı çizim;, 
masraflarının kooperatif
lerce karşılanması kararı 
alınmıştır. Kararın hayata 
geçirileceği söyleyen Gem-» 
lik Belediye Başkanı Şa
habettin Cantay, gazete
miz muhabirine konu ile

YAŞLI MİLYONER
MERDİVENDEN DÜŞEREK ÖLDÜ

Gemİik'in tanınmış
rek öldü.

nol’un eşi Memnune Şe- Gemlik'jn fakilr baba-'
milyonerlerinden Şükrü Şe

| 6smllk>*ln,|ssınlni| milyonerlerinden ŞükrU Şenol’un -eşi 
Memnun» Şenel ysnhz yaşadığı evinde mardlvenlarden dü|ir»k 
8ld0. Yaşlı (cadının cesedi 0q gOn sonra bulundu.

1981 Yılı Fitreleri Açıklandı
Gemlik Müftüsü AH 

Kurtığlu, 1981 ?^Wı-‘lflWte 
bediilerini açıkladı.

Müftü Ali Kurtoğlu, 
basına yaptığı yazılı açık** 
lamada fitreleri şöyle be»! 
Ilrlendlğlnl açıkladı s 
Buğday 37.60 TL/ 

ilgili olarak şunları söyledi:
'*- Cumhuriyet Ma

hallesinden Manastıra ka
dar 7 kooperatif üyes’nin 
sahip bulunduğu yaklaşık 
30 hektarlık alanın 900 
bin lira keşif bedeli ve 
bedelleri kooperatiflerce 
karşılanmak üzere ek şe
hir imar planı yapılması 
kararını Belediye Encüme
nimiz almıştır Planın iha
leye çıkarılması için 
kooperatiflerin taahütlerini 

de, merdivenlerden-düşe-

Ekmeklik un 50.00 TL.
1. Kalite un “ 65.00 TL. " 
Lüks un “İb.OO TL
Atpa , 67.50 TL
Ç. Kürü Ölüm 285.00 TL.
Altın (20mlskal) 12819000
Gümüş ( 200 dirhem ) 
,, .. 21326.OOTL. 

yerine getirmeleri başla
mıştır Yakınde haleyi 
çıkacak planın .onaylanma 
sından hemen sonra 
kooperatiflerin konutlarının 
yapımına izin verilecektir.

Öte yandan Manastır 
yakınlarında bulunan bü
yük konut kooperatiflerin
den elan Körfez Yapı 
Kooperatifinin arsasında 
bulunan zeytin ağaçları
nın sökülerek inşaat ala
nının açımına başlandı.

netlerinden Şükrü Şenol’
un ölümünden sonra yal
nız - yaşamını sürdüren 
Memnuna Şenol (69) İs
kele-Meydanında bulunan 
evindeki sokak merdiven
lerinden düşererek, beyin 
kanamasından ölmüş Ce
set kokuşmağa başlaması 
üzerine olay meydana çık
mışı r.

YAKINLARI ARIYORDU

, Evinde yanlz yaşayan 
ya,şlı milyon» rin , yftk,1 *ar| 

. üçgüıdür sokağa çıkma
ması üzprine şûpheien- 
miş’er_ ve Mçmnune Şe
nol'u arağa başlamışlardır 
Tüm aramala'a karşın 
Y a ş 11 Kadın, buluna
mamıştır. Sokak kapısı 
çevresinde başlıyan koku; 
üzerine ive girilmiş vei 
yaşlı milyonerin sokak kapı
sı dibinde merdivenlerden 
düşerek öldüğü görülmüş 
tûr,,__

J ' •açsn hafta Cuma 

günü Savcılığın yaptırdığı 
şıpı imada cesedin üç 
günlük olduğu ve çürü ma
ğa başladığı öğrenilmiştir.

İsviçre’den Türkiye'ye 
tatile gelen Haşan Aslan 
yönetimindeki Mercedes 
marka özel otoya Gemlik 
çıkışında çarpan bir kam
yon, özel otonun 5 metre 
lik şaranpoie yuvarlanma
sına neden oldu- Kazada 
beş kişilik aileden kimse
nin burnu bile kanamadı.

Cuma günü ’ saat 
16.15 sıralarında Bursa yö 
nüne gitmekte olan İsviç
re plakalı Mercedes mar 
ka özel otonun önü aynı 
yöne gitmekte olan ve 
plakası saptanamayan bir 
kamyon tarafından kesil
miş ve özel otoya ön ta 
raftan çarparak şaranpoie 
yuvarlanmasına neden ol
muştur. Zeytinlikler arasın 
da takla atarak ters dönen 
Mercedes otoda bulunan 
Haşan Aslan, eşi Necibe 
Aslan ve çocukları Fatma 
Aslan, Caner Aslan ve 
Mayide Aslan camları kı
rarak hayatlarını kurtarmış 
fardır.

Kazadan sonra kendi 
siyle konuştuğumuz özel 
otoyu kullanan Haşan As 
lan şunları söyledi :

'—Normal olarak yo 
lumuzı giderken ani ola

Bursa yolunun ilk kilometrelerinde meydin» gelen kızad 
isviçreden galin beş kişilik kir ailenin bulunduğu Marddıs 
marka özel otoya çırpan kamyon, fail otonun devrilmişine 
neden oldu.

^^^^*#*#«^****^*^*^#**
A 

Suyııt otur/arımııiM Ramazan Bayramını 
caıt4arı kutar, mutluluklar dileriz.

î G. KÖRFEZ

* 
*********###***#*##♦*#

rak önümüze gelen kamyon 
bizi şaranpoie yuvarladı. Bir 
kaç takla atarak zeytinlik arası 
na yuvarlandık. Neye uğradığ

ğımızı anlamadık. Canımı
zı kurtardığımızda çevre
den yetişenler bize yardım 
etti. Kamyon ise kaçmıştı. 
Korkunç kazadan sonra a 
ileme bir şey olmadığını 
görünce sevindim Ufak bir 
İki sıyrıkla kazayı atlattık/

Kazaya neden olan 
plakası bilinmeyen burun- 
suz kamyon jandarma ta- 
rr fırkan eran:yor.

Özel otoyu kullanaı H 
ssn Aslan, kazadan sonrı 
yardımı koşanlarca yatışı 
rılıyor.
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

TRT SÖZLESİN!..

Temmuz ayı, tarihimizde önemli yeı tutan bir ta
kım olayların yıldönümlerlnl içermekte., örneğin 
1 Temmuz «Denizcilik Bayramı» olarak kutlanır her yıl. 
9 Temmuz «1961 Anayasası» nın halkoyuna sunulduğu 
gündür. 20 Temmuz'da «Kıbrıs Barış Harekâtı» baş
lamıştır. 23 Temmuz İse. Ulusal Bağımsızlık Savaşı
mızın dönüm noktalarından biri olan «Erzurum Kong
resi» nin toplandığı günün yıldönümüdür.

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 23 Tem
muz 1981 günü Erzurum'daydı. Ulusal bağımsızlığımı
za doğru uzanan kan. barut, ateş yıllarının bu ilk du
rağında yaptığı konuşmasında: hem altmışiki yıl önce
sinin önemine değindi, hem de güncel sorunlarımıza., 
örneğin tüm acık yürekliliğiyle: «Vatandaşın ekmeği 
ile spekülatörleri oynatmıyacağız, diyordu. Stokçular 
yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nden buğday it
hal etme kararı almak zorunda kaldık. Gerekirse, o 
buğdaylara el koymanın çarelerini arayacağız. İşte 
memleketi komünist yapmak isteyenler bunlardır. Hak
sız kazanç elde etmek isteyenlerdir.»

Nitekim Başbakan'ın açıklamasına göre. Toprak 
Mahsulleri Ofisi, şimdiye değin 280 bin ton buğday 
alımı yapabilmişti. Geçen yılın aynı döneminde, alımı 
yapılan buğdayın tutarı 700 bin tonu aşmaktaydı.. Spe
külatörler, geçen yıldan daha hızlı biçimde piyasaya 
girmişlerdir..

Oysa Türkiye bu yıl, buğday vererek karşılığında 
«petrol» dışalımı yapabileceğini ummakta olan bir ül
kedir. Kimi uzmanlarımıza göre, parolamız «1 kilo buğ
day = 1 litre petrol» olmalıdır.. Ama spekülatörler?..

Unutmamalıdır ki, Türkiye'nin yıllık ekmeklik buğ
day gereksinmesi 2 milyon ton dolaylarındadır. Top
rak Mahsulleri Ofisi’nin alımları, bu tutardan ne öl
çüde az gerçekleşirse, önümüzdeki yıl o oranda ek
mek sıkıntısı çekebiliriz demektir. Ekmek fiyatları ba
şını alıp gidecek demektir.

Devlet Başkanı Orgeneral Evren, 23 Temmuz ak
şamı onuruna verilen yemekte iki öğrenciyi yanına ça
ğırır ve onlara hangi okullarda okuduklarını sorar. 
Yusuf Ziya Beydüz adlı öğrenci «Gazi Ahmet Muhtar 
Paşa Ortaokulu» nda okumaktadır. Sezen Bulut ise 
«İsmet Paşa İlkokulu» nda. Devlet Başkanı, birinci öğ
renciye Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın kim olduğunu 
sorar; yanıt, «bilmiyorum» dur.. Bu kez ikinci öğrenci
ye İsmet Paşa'yı sorar... Yanıt, yine «bilmiyorum» dur.

Devlet Başkanı haklı olarak üzülür. «Öğretmeni
ne söyle, İsmet Paşa’nın kim olduğunu sana söyle
sin!» der..

Şimdi biz bu olaya bir başka açıdan yaklaşaca
ğız. Yukarıda da değindik. Temmuz ayı, tarihimizde 
önemli yer tutan bir takım olayların yıldönümlerini içer 
mekte. Ve 24 Temmuz’a da, dört önemli olay imzasını 
atmış: 1. İkinci Meşrutlyet’in ilânı, 2. Başından san
sürün kaldırılışı, 3. 274. ve 275 sayılı yasaların çıka
rılışı, 4. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’nın imzalanması..

Ben, okuduğu İlkokula adını veren İSMET PAŞA- 
yı tanımayan minik öğrenciyi ve onun öğretmenini suç 
lamıyacağım. Ama ben, 24 Temmuz 1981'in LOZAN 
BARIŞ ANTLAŞMASI'nın yıldönümü olduğunu anımsa- 
yamayan, her nasılsa unutmuş olan TRT'yi de suçla
mak istemiyorum.

İnanın bana sevgili dostlarım, suçlamak istemiyo
rum. «Ah, keşke unutmuş olsalar!» diyorum içimden. 
«Hafıza-I beşer nlsyân ile mâlûldür..» diyorum «Tan
rım, diyorum. Inşa’allah unutmuşlardır!...»

Çünkü eğer unutmamşılarsa, eğer başka bir ne
deni varsa TRT’nln..

Hayır, olamaz!.. Türkiye Radyo Televizyon Kuru
mu, Türk Ulusu'nun bağımsızlığının perçinlendiği, 
mltak-ı milli sınırlarının peklştlrildiğl, kapitülasyonlar
ın kaldırılıp atıldığı LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'nı. 
unutmuş olmaktan başka bir nedenle anmamazhk ede 
mez.

24 Temmuz 1981 akşamı, TRT Televizyonu, nasıl 
olur da bir tek sözcükle, bir küçücük görüntüyle olsun 
aöz etmez LOZAN'dan?.. Sayın Devlet Başkanı, İsmet 
Paşa’nın kim olduğunu öğrencisine öğretmeyen öğret
mene kızmakta haklıdır; yerden göğe haklıdır.. Çünkü 
o öğretmenin, ismet Paşa'yı «unutma hakkı» yoktur, 
olamaz da.. TRT değildir o..

Çocuklarımıza, mini mini yavrulanmıza, İsmet Pa- 
Şo’yı, öğretmenleri Öğretmek zorundadırlar Paşam.. 
Yerden göğe haklısınız., ismet Paşa’nın kim olduğunu 
söylemelidirler öğretmenler..

Ama bir do emredin TRT söylesin Paşam. TRT 
aöyleeinl..

Eğer TRT söylemezse, anımsıyamamışsa, unut
muşsa eğer TRT; biz unutmadık Paşam, unutmıyaca- 
ğız da.
BİR DAG BAŞISIN, AK SAÇIN. ALNINDA BULUTLAR 
ÇİZMENLE ÇİZİLMİŞTİR, AŞILMAZ BU HUDUTLAR..

Kim Ne Ödedi
Sinan Akman 831 840
İbrahim Karsaktı 62.535
Necati Aydın 1.293.613
Server Çavdar 108.81 5
Necati Girgin 997 707
Ahmet Özer 679-243
Naciye Kafoğlu 4 975 595
İzzet Toplu 171.265
Osman Güzel 92 340
Ömer Çoruh 26 345
Necdet Alyüz 172 465
Haşan Kızıltan 1 290068
M. Ertuğrul Maya 9,965
Ahmet Semiz 236.065
A. Nurettin Erdoğan 143 755
Burhanettin Doğru 53.01 5
Mehmet Aydınar 272 547
Metin Günay 8 705
Mustafa Yağcı 49 440
İsmail Turan 32.440
Mustafa Atay 4 44o
Ahmet Cesur 2.747
Mehmet Avcı 289-965
Şaban Kanber 114065
Emir Doğru 86-565
Mahmut Cengiz 17.275
Cemil Avarkan 75
Sıdıka Somer 21 007
A Ramazan Uzunlar 397.215
Sabri Sarıkaya 25 600
Mehmet Seymen 31.225
Erol Yıldırım 103.025
izzet Güner 6 225
İbrahim Üre 32! 710
Kemal Ünal 30 655
Faik Durmaz -
Cahit Durmaz 5’8.985
Sait' Eryılmaz 9 650
Muammer Peker 132.355
Durmuş Peker 162 655
Abdülkerim Şenel 12.065
Abdi Dalsal 13 115
Haşan Balıkçın 32,890
Bahattin Çil 99.490
Hikmet Hadimli 31 175
Tahsin Aydın 81 130
Nlzamettin Sel 12.730

İlan
GEMLÎK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN

1- İlçemiz Osmaniye Mahallesi llıcaksu, 11 Ey
lül İlkokulu arası kanal inşaatı şartnameleri gereğince 
2490 sayılı yasa hükümleri dahilinde kapalı zarf usu
lü eksiltme şartnamesine göre ihaleye çıkarılmıştır.

2- Keşif Bedeli 1.996 308 60 TL. olup geçici te 
minatı 59.889.29 TL. dır.

3- İhalesi 29.7.981 Çarşamba günü saat 15.oo de 
belediye binasında ihale komisyonunun huzurunda 
yapılacaktır

4- İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden en 
az üçgün evvelinden yapı tesis vs onarım işleri iha
lesine katılma yönetmeliği hükümleri içinde hazırlana 
cak belgeler dilekçeye eklenerek yeterlilik belgeleri al 
maları gerekmektedir.

5 İhale Dosyası mesai saatleri içerisinde fen iş 
(erinde görülebilir.

6- İhaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı yasa 
hükümleri içinde belirtilen belgeleri ile birlikte hazır- 
Uyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
önce Belediye Başkanlığına vermesi gerekmektedir

7- Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz keyfiyet 
ilan olunur

SATILIK DAİRE
Balıkpazarmda 147 m3 Daire 

Satılıktır.
Köfteci Haşan
Dere Boyu Belediye Dükkanları No. 7____ Gemlik

İLAN
Gemlik Azot fabrikası tesislerince kapalı teklif 

almak suretiyle înaat demiri idareden olmak üzere 
aşağıdaki işler yaptırılacaktır.

A - Pnvantörlük ve kart basma binası tahmin 
keşif bedeli 5.000.000 (beş milyon) TL.

B - Giriş binası kat ilavesi ile fiktif Anbar- 
ların saha tanzimi işi tahmin keşif bedeli 6.500 000 
(altı milyon beşyüz bin) TL.

Her iki işin ihalesi ayrı ayrı olarak yapıldığın
dan zarfların üzerinde hangi işe ait olduğa belirti
lecektir.

f'A” içene ait geçici teminat tutarı 150.000 
(yüz elli bin) TL.

"BJ' işine ait geçici teminat tutun 195.000 
(yüz doksan beş bin) TL

Kafi teminat tatarı ihale tutarının % 6 sidir.
İhaleye ait mukavele iş saatleri dahilinde Mü

dürlüğümüzden temin edebilirler.
İsteklilerin kapalı teklif mektuplarını en geç 

10 8. 1981 Pazartesi günü sadt 15.00 e kadar Mü
dürlüğümüz Aluhaberat servisine vermiş olması ge
reklidir.

Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz
Müdürlüğümüz 2490 sayılı ihale kanununa tabi 

olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
verip vermemekte serbesttir.

Azot Sanayii T.A.Ş.
Gemlik Montaj ve işletme 

Müdürlüğü

GÜRÇAY İNŞAAT
Satılık Anahtar Teslimi Bitmiş 

Daireler

Tamamı Peşin 6OO*OOO Tl.
İstiklâl Cad. GÜRÇAY Işhanı Tel ; 1264 GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Resmi ilânlar tek sütun santimi 120 TL 
icra ve Mahkeme İlânları santimi 60 TL. 
Kayıp İlânları 250 TL
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 30 TL 
Kongre İlânları 1000 TL.
Koop Kongre İlanları 1000 TL.
Sürekli Cıal ilânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 150 TL
Yıllık 300 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

HASTA KABULÜNE BAŞLANDI

Labraîııvarda Kan ve İdrar tahlilleri 
Gebelik testi ve Elektro Kardiogram 

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BAJLAHÖNİ
SAYIN GEMLİK LİLERE DUYURURUM»

Dahilîye Müteh*’*"
Dr. Cahit Yorol"“B1

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edil



GEMLİK KÖRFEZ 28 Temmuz 1981 Sayfa 3

KISACIK

"" ""

1, Büyük Kumla Güzellik Yarışması Dün Gece Yapıldı

Bursalı Fatoş Barış
Büyük Kumla 
Güzeli Seçildi

Bankalar-bankorler bastırıyorlar faiz 
oranlarını. Öylesine bir yarışki cebinde 
parası yada paracığı olanı itiveriyor ha
zır yemeğe. Varsa kesede yatır altı ay
lığına yüzde elliden; uzat ayaklarını ya
şamını yorulmadan sürdür. Nasılsa alın- 
teriyle kazanılmış para, gelsin faili anası 
da bankanın kasasında daha yüksek fi
yata alıcı beklesin. Eğer pazarlık yapar
sanız belki daha çok faiz alabiliısiniz 
îyi şey banka faizciliği. Seli yok, dolusu 
yok, yangını yok; ama devlet garantisi 
çok. Bir tahtaya vuralım; «Allah esirge
sin.» diyelim Ya bank?, yanarsa? Yansın. 
Nasıl olsa devlet bir kolayını bulacaktır; 
anaparayla faizleri ödeyecektir.

Türkiye'de bankalarla, bankerler ya
rışıyor Daha doğrusu bankerler devletle 
yanşıyor. Ne yarışı bu? dersiniz; terle

sürekli 
. Geri 
Neden 
milyon

meden para kazanma, üretimde ı 
tüketime geçme yarışı ne olacak.
kalmış ülkelerin çizgisi mi bu? 
olmasın? Düşünün bir kez, Bir i 
liraya şuau busu çıktıktan sonra ele bir 
(450 bin) çil çil banknot geçmez mi? 
En fazla altı dişini sıkacaksın o kadar. 
Varsılın malı yoksulun çenesini yorarmış. 
Yüzbin lira da bir kırkbeş bin getirmez 
mi? Birde alman faizlerden artırım ya
parak faizleri katmerli yapabilenler tüm
den keka. Boş olan kahvelerimiz insan
dan geçilirini geçilmez mi (?)

Ceplerinde parası olanlar naapsınlar 
tarlada tabanda? Güneşin sıcağında, kı
şın ayazında kavrulmakta olur mu? Et 
kasapda, Sebze pazarda boş kalan taıla 
lan da kiraya verdin mi? Bu gidişle ka
mu düzeni aksar bakarsınız Öyle ya, 

adam sıkar kemeri artırır-martırir yallah 
bankaya hadi Allahaısmarladık. Bir tod- 
lumun tembelliği hazırcı yiyiciliğe itil
mesi budenli olur. Hani «faiz yemek ha-
ramdır» diyenler var ya onlar bile bu
işin, bişey olmadığının farkına varmışlar 
da haberimiz yok Artık kolayca kimse- 
«A1 kullan; kendini toparladığın zaman 
ödersin.» diyen yok. Eee ne de olsa 
maymunun gözü açıldı.

Ne de çok banka-banker varmış bi
zim memlekette? Radyo da bankalar ban 
kerler. Televiziyonda yine karşımızda; 
hem de görüntülü. Sen gelde bunalımlar 
geçirme? Ne verimli topraklar var mış 
şu bizim çorak ülkede?

Ne olur ne olmaz. Gün birinde ya
ya kalmamak için gerekli meslekleri şim
diden öğrenmeye başlamalı. Bu öğrenme 
işi parası olmayanlar .içindir kuşkusuz. 
Bugiin kazanacak, bugün yiyecek olan pa
ta yumurtlamayacak ya; bankaya koysun 
Gün gelecek belki Türkiye bir varsıllar 
ülkesi olacak. Bankacılık oyunu yoksul 
komayacak. Tüm işyerleri ya kapanacak, 
ya da iş yerlerinde 
üstlenecek Bakılacak 

robotlar . üretimi
üretim iyi.

arada sürekli sinyal veren bir ses.
Ama
Ne

dir? Ne olacak? Olursa ne olur demeyin 
Sabah yemeği Ayrupa’nın Paris’inde öğ 
le yemeği Amerika’da akşam yemeği de 
Miami'de olmazsa Kongo'da. İyi mi?

Yaşamın en lüksü, konforlusu-yaban- 
cı sözcükler... — Nc yapılım para olunca 
yabancı sözcük de «ithal» ederiz; ne çı
kar. Buğünedeğin herşeyi dışardan alacak 
güçteyiz. Bankalar-bankerler siz yıkacak
sınız bizi başkası değil.

Büyük Kumla Mnhtarı Ali Sevinç'in 
çabalarıyla düzenlenau 1. Büyük Kumla 
Güzellik varışması dün gece yapıldı. Ka
labalık izliyici topluluğu karşısında yapılan 
yarışmada birinciliği 21 yaşındaki Bursalı 
Fatoş Barış adlı turizm rehberi kazandı.

Büyük Kumla Gazinosunda düzenlenen 
yarışmaya, Sibel Oğuz, Serpil Demîrer, 
Meral Sarıdoğan, Filiz Kurtuluş, Mübeccel 
Gözükara, Hülya Karaca, Fatoş Barış, Ca 
nan Serteş, Nesrin Yücel adlı güzel'er 
aday oldular.

Murat Çorum, Türkan Ayguş, Hüseyin 

DUYURU
SÜNNET OLACAK 25 ÇOCUK 
ALİJ BUTİK TARAFINDAN 

GİYDİRİLECEKTİR.
Gerçek ihtiyaç sahiplerinin Gazetemize uğramaları 
duyurulur.

Tuğrul, Sezgin Erciyes, ve Bülent Çakıl- 
tepe den oluşan seçici kurul, güzelleri 
önce elbiseli olarak izledi Daha sonra 
iki güzel dşında tüm güzeller mayolarıyla 
seçicilerin önünden geçtiler. Yapılan değer
lendirmede İstanbul da bir turizm büro
sunda turist rehberi elan Bursalı Fatoş 
Barış birinci, İzmirli Lise Öğrencisi Sibel 
Oğuz (16) ikinci, Mübeccel Gözükara iss 
üçüncü oldu.

1. Büyük Kumla güzeline Mahtarlikça 
altın bilezik aimağan edildi. Halk seçici 
kurulun derecelendirmesine itiraz etti.

İLÂN
GEMLİK 72 NOLU ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOP. 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN

l- Gemlik 72 Nolu Zeytin Tarım Satış Kooperatifine ait 1-3-4 ve 5 Nolu 
depoların zemin dolgu ve beton dökümü işleri kapalı aarf usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır.

2- Keşif bedeli 1. 891, 772, 38 liradır.
3- ihale 13. 8, 1981 Perşembe günü saat 15.oo de Kooperatif binasında 

yapılacaktır.
4- Muvakkat teminatı 56 753. 17 liradır.
5- İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden 3 gün evvel müracaatla ihale 

iştirak belgesini almaları gereklidir.
6- İhale evrakı Kooperatif binasında görülebilir.
7- Kooperatif 2490 sayılı Kanuna tabi değildir,

Kooperatif Müdürlüğü

Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi 
Menkulün Açık Artırma İlânı

Dosya No. 979/10 Tereke Satış

Bir terekeye ait olan aşağıda cins, miktar ve kıymeti yazılı mallar satışa 
çıkarılmıştır.

Birinci artırma 26/8/981 çarşamba günü saat 14 ile 14.30 da Gemlik Ad
liye Mahkeme Başkatipliğinde yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75 ine 
istekli bulunmadığı takdirde 27/8/981 günü aynı yer va saatte 2. artırma ya
pılarak en çok fiat verene satılacağı ve satış şartnamesinin bir örneğinin iste
yene gönderilebileceği fazla bilgi almak istiyenlerin yukarıda yazılı dosya nn- 
marasiyle icra memurluğuna başvurmaları ilan olunur.

Satış Memuru
Muhammen kıymeti 

Lira Krş.
30.00 00

adedi

1 Gemlik kurşunlu kövünde 
63 numaralı telefon

GALERİ YALÇIN
( BABA CİHAT )

OTO ALIM SATIM İŞLERİ
Satılık Çeşitli Marka Otolar

Kelepir Wolawagen (63 model), Murat 124-131 ler. A- 
nadol kamyonet, 200 ve 100 lük Doç, etki yeni tip 
•kodalar, kasalı ve damperli BMC vo Doç kamyonlar, 
otobüsler ve Ford, Bodford kemyonlar, kamyonetler, 
Ford minibüsler
Ödemede kolaylık Gelin görüşelim...
GALERİ YALÇIN
Yalçın Çam - Cihat Hooaoğlu

Bayramınım Kutlar, Mutluluklar Dileriz.
Mlnlbûe Garaj İçi Tlf ; 2746 GEMLİK

KAYIP

İstanbul Trafik 

Müdürlüğünden al

mış olduğum ehliye

timi kaybettim Hü

kümsüzdür.

Abidin Fındık

BABA BİSİKLET
Sayın Dost ve Müşterilerimizin Bayramım 

En içten Duygularımla Kutlar.
Daha Nice Bayramlar Dilerim.

Not : Dükkanımız Bayram gününde açık olup satılık bi
sikletlerimiz az kullanılmış olup icabında her marka ve 
boyda bisikletlerle takas olunur. _____ 

şHÜŞ Satılık Yarış Bisikleti
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VEFAT ve TEŞEKKÜR
İlçemizin tanınmış simalarından Mahrum Şükrü ŞtNOL'uri eşi, büyüğümüz annemiz, iyiliksever insan

MEMNÜNE ŞENOL’u
24 Temmuz 1981 günü kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazeye katılan telefon ve telgrafla başsağlığı dileyen ve 
bizimle acımış paytaşaneş, dost ve tanıdıklara teşekkürü borç biliriz.

OĞLU YEĞENİ
AHMET $ENOL RASİM ÜNVER

NOT : 3OATemrrtuz/T981 Perşembe günü-’ ÇarşrGamiİhde ikindi namazından sonra 7 mevlidi okutulacaktır.

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ /
Basımevine Uğrayınız i

Telefon : 1797

DALLAS
Kuru Yemiş ve Kurukahve 

Şekerlemecisi
Sayın Gemliklilerin hizmetine gir

miştir. Kendi imalatımız olan bilumum 
mamulleri sizlöre kaliteli ve taze olarak 
sunmaktan kıvanç duyar

İyi hizmet ve güler yüz vazifemiz
dir. Tüm Gemlik| halkını DALLAS Kuru 

yemiş ve Kurukahve Şekerlemecisine 
bekleriz . j I

Pazar Cad. No 17 (Isanın Kahvehanesi Bitişiği) Gemlik 
ı |
i I ....... ............

SATILIK r r
* s silindirli Deniz Motoru ve 4.30 

ma boyunda tahta deniz botu
* Salon tipji, ş apörlörlü son mo

del Tonbant Ştero teyp acele ve uy
gun fiatle satılıştır.

Müracaat : Tlf 1006 - 2291 GEMLİK
I

SATILIK JENARATÖR
* 15 KW T400 DEVİR DİZELİ İLE 

KOMPLE U.S.A MALI
• 6 KW 22P-3SO VOLT CONYERS İN

GİLİZ MALI DİZELİ İLİ BİRLİKTE KOMPLE 
JENARATÖRLER UYGUN PİATLA SATILIK 
TIR
Adres : Akmsnlsr Pasajı Şafak Bobinaj Tel 1866

GEMLİK

Katırlı Köyüne 

Kalkınma

Kooperatifi 

Kuruluyor

Katırlı köyünde köylü 
ler Kalkınma Kooperatifi 
kurmak için başvuruda bu 
tundular.^

’ Sınırlı Sorûmlıî Kafir
li Orman Köyü Kalk nma 
Kooperatifi adında kurul 
makta olan kooperatifin 
kurucuları arasında İsmail 
Yavuz (Bşk.) Osman Tel 
ci (2. Bşk.) Helit Beki, Ib 
rahim Ekinci, Hulisi Bay
rak, A. Rıza Tuna, Hüse
yin Turan ve Mehmet Us 
lu adlı köylüler bulunuyor 
lar.

Satılık Gıda Marka
Gazhane Cadde 

sinde çalışır dururn 
da, iyi işliyön Gıda 
Market devren sata 
İlktir.

Müracaat Yusuf Gürhul 
Gazhane Cad, Gıda Mirini

Gemlik j
------------ -- L

GEMLİK

KÖRFEZİ
OKUYUNUZ.
OKUTUNUZ. I

abonelerinizi I 

yenileyiniz
----- —_____- ---------------- «M

ERSEN MEFRUŞAT

Sayın Dost ve Müşterilerini#] 
Ramazan, Bayraklarını Kutlar,

Sağlıklı Günler Diler.

MURAT MEFRUŞAT
Hüseyin Cahit Atan

Bayramınızı Kutlar, Sağlık, Başarı ve j 
Mutluluklar Diler.

İstiklâl Cad, Ali Şirin Pasajı Gemlik

%25c3%2587.fr

	E:\1981\7. Temmuz 1981\7 Temmuz 1981\7 Temmuz 1981 Sayfa 1.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\7 Temmuz 1981\7 Temmuz 1981 Sayfa 2.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\7 Temmuz 1981\7 Temmuz 1981 Sayfa 3.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\7 Temmuz 1981\7 Temmuz 1981 Sayfa 4.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\14 Temmuz 1981\14 Temmuz 1981 Sayfa 1.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\14 Temmuz 1981\14 Temmuz 1981 Sayfa 2.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\14 Temmuz 1981\14 Temmuz 1981 Sayfa 3.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\14 Temmuz 1981\14 Temmuz 1981 Sayfa 4.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\21 Temmuz 1981\21 Temmuz 1981 Sayfa 1.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\21 Temmuz 1981\21 Temmuz 1981 Sayfa 2.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\21 Temmuz 1981\21 Temmuz 1981 Sayfa 3.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\21 Temmuz 1981\21 Temmuz 1981 Sayfa 4.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\28 Temmuz 1981\28 Temmuz 1981 Sayfa 1.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\28 Temmuz 1981\28 Temmuz 1981 Sayfa 2.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\28 Temmuz 1981\28 Temmuz 1981 Sayfa 3.JPG
	E:\1981\7. Temmuz 1981\28 Temmuz 1981\28 Temmuz 1981 Sayfa 4.JPG

