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Zofer Bayramı 
Törenlerle Kutlandı
30 Ağustos Zafer 

Bayramının 59. yıldönümü 
bütün yurtta, Kıbrıs 
Türk Federe Devletinde 
ve dış temsilciliklerimiz
de görkemli törenlerle 
kutlandı.

30 Ağustos Zafer 
Bayramı İlçemizde de 
törenlerle kutlandı. Saat 
9.oo da Ata'nın anıtına 
çelenk konması ve saygı 
duruşundan sonra Tüc
carlar Kulübünde İlçe 
Kaymakamı ve Gemizon 
Komutam Kutlamaları 
kabul etti. Bu arada ka
labalık bir halk toplulu
ğu törenlerin yapılacağı 
Kordon boyunda toplan
mağa başladı. Saat 10.oo 
daİstiklal Marşının söy 
lenmesinden sonra Gem
lik Kaymakamı Fahrettin 
Ölmez, Garnizon Komu

tam Tuğgen. Orhan ön
cül, Belediye Başkanı 
Şahabettin Cantay halkın 
ve askeri birliklerin .Za
fer Bayramlarını kutla
dılar.

Günün anlamını be
lirten konuşmaların ve 
şiirlerin okunmasından 
sonra, askeri birliklerin

geçit töreni izlendi. İlçe
miz Askeri Veteriner 
Enstütüsü alanında kamp 
yapan Askeri Yüksek 
Okul öğrencileri de bu 
yılki törenlere katıldılar, 
öğrencilerin bando takı
mının gösterileri halk 
tarafından ilgi ile izlen
di.

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
Anadolu Basını Bölge Toplantılarından 
Birini Daha Yapıyor..
Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından sürdürü» 
len Anadolu Basını ve sorunları konulu bölge toplan
tılarından biri daha yaılacağı açıklandı. Basın Yayın 
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tolantının 
Anadolu Basın Birliği İle ortaklaşa olarak 24 Eylül 
1981 günü Ordu da yapılacağı aynıgün " Atatürk ve 
Değişen Türkiye " konulu bir serginin de açılacağı 
belirtildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı tören 
■erinde ilçe Kaymakamı, Garnizon 
Kom. ve Belediye Başkanı geçit töre 
nine katilardan selamlarken görülü
yorlar.

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

BELEDİYE OTOBÜSÜ 

18 GÜNDE 26 BİN 

YOLCU TAŞIDI..,
İlçemizde çok kısa 

bir süre önce toplu taşı
macılığa baş ayan iki Bele 
diye otobüsünün Gemlik 
Bursa arasında 26 bin yol 
cu taşıdığı açıklandı.

Gemlik Belediye Baş 
kanı Şahabettin Cantay 
gazetemize yaptığı açıkla
mada Belediye otobüsle
rinin çalışmalarına değin
miş ve şunları söylemiştir.

**—Belediyem izce hiz 
mete sokulan otobüsleri
miz halkımızdan beklene
nin üzerinde İlgi görmek
tedir. Bu ilgi bizi bile şa 
şırtmıştır. Otobüs işletme 
sinden aldığım bilgilere gö 
re iki otobüşümüz 18 gün 
içinde Bursa'dan Gemlik'e 
ve Gemlik'ten Bursa’ya 
26 bin yolcu taşıyarak il
çeler arasında bir çeşit re 
kor kırmıştır Bu süre için 
de toplanan hasılat 1 mil 
yon 40 bin liradır. İlginin 
gittikçe artmasını bekle

mekteyiz.”

MİNİBÜS VE OTOBÜSE 
İLGİ AZALDI

İlçenin Bursa ile taşı 
otacılığını uzun yıllardan 
beri yapan ve bu hatta 
çalışan 100 e yakın mi.ıi 

büsj Belediye otobüslerinin 
sefere konmasından son
ra işlerinde büyük bir azal 
ma oldu. Bazı minibüs sa 
h pleri ’Tşlar böyle gider
se araçlarımızı satarız'şek 
linde konuşuyorlar. Bu a 
rada yine Bursa’ya tasıma 
edik yapan büyük otobüs 
lerin hatlarını 40 liraya in 
dirmesine karşılık, halktan 
ilgi görmemektedir Öta 
yandan Küçük Kumla’ya 
Kaymakamlıkça 40 lira yol 
cu taşıma tarifesi verilme 
sine karşın, yolculardan 
50 lira alınması yakınma
lara neden oluyor.

Bu yılki 30 Ağustos Bayramı törenlerine kampta bulunan Askeri Yüksek Okul öğrencileri de 
katıldılar. (Foto Gamllk Körfez)

CEMLİK’İN TUZ SORUNU ÇÖZÜMLENDİ...

Gemlik Kaymakamı 
Fahrettin Olmaz’ln Başkan fip 
lığında yapılan toplantı Jv 

sonunda, ilçenin tuz İhtı- 
yacının İzmir Çamaltı Tuz 
laeınd n sağlanması karar 
lofurıldr,

Gemlik Kaymakamı 
Fahrettin ölmez, Ticaret 
ve Sanayi Odası Beşkenı 
Tevflk Solekeubeşı, Tekel 
Müdürü Mehmet Başaran 
Ticaret ve Sanayi Odası

Meclis Başkan yardımcısı 
Ahmet Çeterez ve Ticaret 
Odası Genel Sekreteri Ka 
mil Turan'ın birlikte yaptık 
lan toplantıda Ticaret ve 
Senayl Odasınca hazırlanan 
tuz raporu görüşüldü,

1980 yılında Koçhisar 
dan getirtilen tuzun, zey
tin tuzlamasında gereken 
kaliteyi tutmadığı, Gemlik 

zeytininin kalitesini etkile 

dlğl belirtilen Ticaret ve

Sanayi Odası raporunda, 
Çamaltı tuzunun iyot bakı 
mından zengin olduğu ve 
zeytinin zamanında karar 
masına, olgunlaşmasına 
neden olduğu açıklanıyor 
Yapılan görüşmelerde ilçe 
nln ihtiyacı olan tuzun İz 
mir Çamaltı tuzlasından 
gatlrtilmaslna karar varildi,

Gemlik İçin 2 bin ton 
tuz isteminde bulunulacak.

KÜÇÜK KUMLA ATATÜRK BÜSTÜ 
TÖRENLE AÇILDI..

Küçük Kumla kasa
bası Atatürk büstü, önceki 
gün resmi törenle açldı.

Kadın haklarını ko
ruma Derneği Kadıköy 
Şubesi ile Küçük Kumla 
Belediyesinin ortaklaşa 
yaptırdıkları Atatürk Büs- 
tü’nün açılış törenine 
Bursa Vali Yardımcısı Ha
lil Korungil, Gemlik Kay
makamı Fahrettin ölmez, 
Gemlik Askeri Veteriner 
Araştırma Enstütüsü Ko
mutanı tuğgen. Orhan Ön
cül, Gemlik Beledeye 
Başkanı Şahabettin Can
tay, askeri erkan ve dai
re amirleri ile çok sayıda 
Küçük Kumlah katıldı.

Küçük Kumla iskelesi 
nin karşısına dikilen Ata
türk anıtının büstü ünlü 
Heykehraş Tankut Öktem 
tarafından yapıldı. Anıtın 
açılışında konuşan Gemlik 
Kaymakamı Fahrettin Ol
maz. Atatürk’ü sevmenin 
an güzel örneklerinden bi 
rinin O nun anısını yaşat
mak olduğunu ve göster
diği izden bir an olsun

ayrılmamak olduğunu söy 
ledi. Daha sonra konuşan 
Bursa Vali Yardımcısı Ha 
lit Korugil, Atatürk'ün ğös 
terdiği yoldan ayrılmakla 
demokrasimiz de tehlikeye 
girmektedir. Ordumuz saye

sinde tehlikelaler gideril
mektedir, Atatürk’ün ama 
netlerini korumalıyız.” de 
di.

Atatürk anıtı, Küçük 
Kumlalılann saygı göste
rileriyle açıldı.
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KÖSEMDEN

EŞEK ve

AKKILIÇ

Çocukluğumdan beri hayvanlara değğin öykülere
bayılırım. İlk okuduğum kitaplardan biri, sanırım ünlü 
Beydaba’nın «Kelile ve Dîmne» si îdi. Aslında büyük
ler için yazılan bu yapıtta, iki cakalın serüvenleri usçu 
bîr yaklaşımla ele alınır, insanlar için dersler çıka
rılır. Ne var kî büyükler bir türlü okur-yazar olamadık
larından. çocuk kitabıdır deyip çıkmışlardır işin için
den. Belki de, bîr çakaldan bile düşüncesiz oldukları
nı anlamaktan korkmuşlardır..

Sonra okul sıralarında, bol bol La Fontaine’in ma
sallarını okudum : Tilki île karga, öküz ile kurbağa, 
ağustos böceği île kannea, kablumbağa ile uçan ör

dekler vb... Çocuk aklımla zaman zaman düşündü
ğüm olmuştur; acaba öküz ile kurbağa öyküsünü Ah
met amcaya okusam mı, diye.. Veya ağustos böceği 
île karmca’yı Şükran teyzeme çıtlatsam mı, diye..

Sonra yıllar geçti, ben de büyükler arasına katıl
dım. Tıpkı benim çocukluğumdaki büyük adamlar gibi 
Beydaba’yla La Fontaine'i okumayı çocuklarıma bırak
tım. Ama gelin görün kî, çocuklarım onlardan öyküler 
okurken şöyle hafiften gülseler ve -hele de- yan gözle 
bana bakacak olsalar, hemen îşkillenirdim. Yoksa ke
ratalar benimle mî dalga geçiyorlar, kuşkusu sarardı 
benliğimi...

Neyseki çocuklar büyüdüler. Artık onlar da Bey
daba’yla La Fontaine'i okumayı kendi çocuklarına ö- 
ğütleyecekler. Torunlar okuma-yazmd çağına girdik
lerinde, ben herhalde biraz daha kuşkucu olacağım. 
Zeynep, üç-beş yıl sonra «Kelile ve Dîmne»den bir öy
küyü okurken bana bakarak gülümsemeye kalkışırsa, 
kimbiiir ne fırtınalar kopacak içimde?..

İnsanlar ilginç yaratıklardır. Doğa, onlara dü
şünebilme yeteneğini vermiş. Ama insanoğlu yalnızca 
düşünebilmekle kalmamış, üretmeye de başlamış. Ü- 
rettikçe, üretimini arttırdıkça, onun ürettiklerine, otur
dukları yerden el koymak isteyenler çoğalmış. Böylece 
bîr çatışmadır başlamış.. Üretici insanoğlu düşündük
lerini açıktan söylese, tüketici insanoğlunun gaza
bına uğrayacak.. Tutmuş bir hayvan öyküsünün ardı-
na sığınmış, toplumsal eleştirisini öylece yapmayı 
lemiş..

Örneğin «eşek» ile «kelebek» birbirlerine âşık 
[arsa ne olur?.. Bir anlamsızlık doğar değil mi? 
insanoğlu, bir anlamsızlığı ortaya koyabilmek

yeğ-

olur 
işte 

için,
eşekte kelebeği birbirlerine âşık etmiş; onların uyum
suz aşklarını anlatırken, gerçekte, doğadaki veya top
lumdaki bir uyumsuzluğu dile getirir olmuş..

Bakıyorsunuz, Bursa'nın güzelim görünümünü çir
kinleştiren bir yapı, örneğin bir üst geçit.. Hemen mı
rıldanıyorsunuz hafiften : «Eşşek kelebeğe âşık ol
muş!»

Bakıyorsunuz, beyaz cam’da bir reklam spotu ; 
«Allah aşkına paranızı bize yatırın!» diye yalvar-yakar 
bir tazecik.. Elinizi cebinize atıp yokluyorsunuz, kaç 
paranız olduğunu. Sonra dudak büküp : «Eşşek kele
beğe âşık olmuş!» diyorsunuz kendi kendinize..

Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yılını kutluyoruz 
ulusça. Onurumuz o bizim.. Yalnız bizim değil, tüm ezi
len ulusların ve halkların da onuru, evrensel önderi 
Atatürk.. Ama bir de bakıyorsunuz ki, Atatürk Yılı'nda, 
Atatürk’ün «hain» diye simgelediği kişileri aklama 
kampanyaları acilmiş. «Onlar aklanırsa, kim karala
nır?» diye soruyorsunuz kendi kendinize. Oysa Uğur 
Mumcu’nun dediği gibi, neredeyse bir «Vahidettin 
Vakfı» kuracaklar, utanmasalar.. Üstelik bayağı etkin 
ve yetkin kişiler sayıyorlar kendilerini. Size ne demek 
düşer dersiniz, «Eşşek kelebeğe âşık olmuş!» demek
ten başka..

Tüm batılı 
daki boyutlarını 
yattığı «Faşizm 
görün ki, bazı

demokrasilerin ortak endişesi, 1929- 
çoktan aşan ekonomik bunalımın da- 
ve nasyonal-sosyallzm» tehdidi.. Gelin 
gazetelerin bayh-bayanlı «fasıl heyet-

lerl», çok uluslu şirketlerin sazları eşliğinde tutturmuş
lar «bayatı»den bir şarkı : «Türkiye’de faşizm tehlikesi 
olmamıştır.!» diyerekten..

Ne denir bu fasıl’a karşı, «Eşşek kelebeğe âşık 
olmuş!» biçiminde homurdanmaktan öte?..

Ha bir de, «eşek» sözcüğünü «eşşek» diye yaz
mak ve okumak var, şeddeli yani., öyle davranışlarla 
karşılaşırsınız kl, «eşek kelebeğe âşık olmuş» derse
niz uygun düşmez; İlle de «eşşek kelebeğe âşık ol
muş» demeniz gerekir. Siz hiç «Eşek oğlu eşekl» diye
ne rastladınız mı? Rastlamadınız sanırım.. Rahatlaya
bilmek için mutlaka avurtlarınızı doldura doldura. «Eş- 
şoğlu eşşekl» dersiniz, değil mi?..

Onun gibi işte..

Haydi hoşça kalın!

Kim Ne Ödedi
Osman Okumuş 136 980
Ergin Berberler 4 2.565
Yaşar Konukgil 42.460
Nihat Erol 244.255
Ali Çatak 10 350
Mehmet Balıkçın 24.565
Necati Aşkın 142,555
İsmet Çetin 34 930
Celal Atmaca 44 725
Kaya Çoşkun 91.790
İsmet Kök 19 4o5
Nihat Çalım 14 585
A. Necmettin Fırat 33.790
İbrahim Dönmez 6 900
Erdoğan Alemdar 7 931.663
Feyzullah Filiz 302 860
Ayhan Filyos 11.015
Ali Acar 12.660
Ali Ceylan 12.290
Sal’h Ersalgut 6 815
Yusuf Aydın 84 980
Ertan Doğru 193.960
İbrahim Kandemlr 3 515
Halil Uğur 73 600
Lütfü Atmaca 49 780
K. Kemal Ergen 1 86 265
Bilgin Kostak 67 380
Turhan Kader 1 2 325
A. Kayhan Şahin 1 4.91 5
Ahmet Keke 1 9 960
Nafiz Barış 23.1 25
Aydın Dinçer 872140
Idris Akdağ 7 900
Müzeyyen Karanfil 5 1 97
İsmail Torun 29.740
Emin Özergen 210
Emin Peker 205 360
Mustafa Sönmez 221 555
Şahin Çavuşlar 1 53 655
Behiye Erkan 8 872
Abdullah Baykan 1 7 365
B. Kazım Erdoğan 1 77 655
Ömer Yasa 1 8.71 5
Ethem Özer I3 7IO
Reyhan Bozyiğit I2.55O
Şükran Selçuk I2550
Selim Baykal 93.715
Mehmet Turşucu 16915
Osman Aydın 27.955
İbrahim Koksal 24 805
Celal Yazıcıoğlu 17.950
Lütfü Ataş 58.475
Halim Erçek 25.585
E. Basri Akçay 43.560
Yılmaz Kalkan 87.625
Mehmet Baram 56.930
Mehmet Beştaş 74.700
Kazını Tutar 14,655
Ruhi Sert 26.050
A. Sami Öztin 38 980
Demir Demiriz 39 760
H. Fikret Türe 66,215
Erdein Kasap 70.575
Süleyman Er 14.515
Fevsi Ünal 9.440
Tacettin Toksobay 53.355
Ali Ege 55,725

ABONELERİMİZE

DENİZ KENARINDA
SATILIK

Mutman Kimya
Garaj İçi 6/I Tel : I2 92 Gemlik

MÜJDEHAŞAN USTA LOKANTASI
HAŞAN DENİZ

BOL YEMEK ÇEŞİTLERİYLE 
GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE 

GİRMİŞTİR.

Minibüs Garajı No 4/B GEMLİK

SATILIK ARSA
Ilıca caddesinde Resmi Parselli 87m2
arsa acele satılıktır

Müracaat:Tlf 2097 GEMLİK

SATILIK APARTMAN
Osmaniye Mahallesi İpek sok.'ta 

( Isanın Kahvehanesi aralığı ) her ka
tı 85 m2 olan 3 katlı Apartman Satı 
lıktır

Müracaat : Gerçek Cam
Hüseyin Verim

Tlf. 1355 
GEMLİK

SATILIK DAİRE
Balıkpazarında 147 m2 Daire 

Satılıktır.
Köfteci Haşan
Pere Boyu Belediye Dökkanları No. 7 Gemlik

GALERİ YALÇIN
( BABA CİHAT )

OTO ALIM SATIM İŞLERİ

Gazetemize Abone olup aboneleri bitmiş olanların
abonelerini yenilemeleri gerekmektedir. PTT
ücretleri karşısında abonelerimizin bizleri anlayışla kar 
şılayacaklarına inanıyoruz.

Ayrıca adresleri değişen abonelerimizin de yeni 
adreslerini bildirmelerini rica ediyoruz.

Saygılarımızla 
GEMLİK KÖRFEZ

Satılık Çeşitli Marka Otolar
Kelepir Wolswagan (63 model), Murat 124-131 ler. A- 
nadol kamyonet, 200 ve 100 lük Doç, eski yeni tip 
sk odalar, kasalı ve damperli BMC ve Doç kamyonlar
otobüsler ve Ford, 
Ford minibüsler 
Ödemede kolaylık 
GALERİ YALÇIN

Bedferd kamyonlar, kamyonetler.

Gelin görüşelim...

Yalçın Çam - Cihat Hoceoğlu
Minibüs Garajı İçi Tlf : 2746 GEMLİK



GEMLİK KÖRFEZ I Eylül i9bl Sayfa 3

Anadolu Yaylalarında toplarımız, em
peryalistlerin kuklası olanlara barış çi
çekleri atıyorlardı; 1922 Yılının 26 Ağus 
tosunda. Düşman denilen şimarık çocuk 
ağalarının arkalamalarına bakarak, düş
ler kuruyor da Anadolu Yaylaları’nm 
kendine gömüt olacağını görmez oluyor
du. Hani, çocuklar vardıı; kavgaya ite
nin gölgesinde horozlanırlar; güvenirler 
destekçisine, onlar gibiydiler.

Burası Anadolu, bu yayla, Anadolu 
Yaylası. Üstünde, çok uygarlıklar kurul 
muş, çok kavgalar edilmiş; eller gelmiş, 
eller gitmiş, barındırmamış kimseyi bağ
rında. Dost olanlara göğüslerinden kev- 
ser şarapları akıtmış; düşman olanları 
yedi kat yerin dibine batırmış. Anadolu 
Yaylası'mn İnsanı, siper etmiş göğsünü, 
düşman mermileri göğüsleri delmiş, can
lar yitirmiş de. Anadolu İnsanını diz* 
getirememiş. Nasıl gelsindi? Yüzyıllar 
boyu yurt edinmiş, Anadolu’yla sarmaş 
dolaş olmuş; Anadolu ona destanlar an
latmış, türküler belletmiş, bağrında çıkar
dığı bilgeler-ozanlar tanıtmış; şiirlerini, 
deyişlerini sunmuş. Güzel duyularını 
dostlarına saklayan, yaslının yasını din 
diren, umutsuzlara umut olan, dost elle
rini uzatmaktan çekinmiyen, kendi toklu
ğunu, açlarla paylaşan. Anadolu İnsanı! 
Yıllar yılı acılarla yaşamış olsa da, acı
ların yol gösterici olduğunu, ders verici 
olduğunu sezgileriyle algılıyan Anadolu 
İnsanı!

O Anadolu İnsanı ki, düşmanlarına 
çiçek demetleri uzatmaktan onurlanırken 
Anadolu’ya düşmana, saltanatları uğruna

KÖRFEZ BASIMEVİ

UNUTUR Mü?

SPOR SPOR SFOR SFOR

Sümerspor Gesesinde 
40 Bin Lira Toplandı

peşkeş çekenleri de unutmayacaktır. 
«Kutsal İsyan»ında birlikte vuruştuğu, 
Mustafa Kemal’i kurmaylarını MEHMET 
CİK’leri unütmuyacaktır. Tahtları uğru
na, düşmanı Anadolu Yaylası’na buyur g 
edenleri, binlerce yıllık Anavatanı düş
mana çiynetmt kcen çekinmiyenleri nasıl 
unutur. Anadolu İnsanı? O Anadolu in- I 
sanı ki, kendini tanımıyanları, vatanı, ulu
su için destanlar yazdıracak gücün var
lığından habersiz olanları unutur mu, 
Anadolu İnsanı?

Burası Anadolu Yaylası. Bu Yayla
da, başları bulutlara eren dağlardan da I 
heybettli, dudakları sıkılmış, gözleri kısık ■ 
«Geldikleri gibi giderler» Tümcesini bir 
daha mırıldanıyor. O, yenilmez denilen- 
düşmanın, batırılamaz denilen dev tek
nelerin nasıl «Hercü-merç» edildiklerini, g 
bir daha gözler gibi oluyor, kavgalarda B 
yengiyi öne. almış bir adam.1 Mustafa g 
Kemal. 26 Ağustos 1922 sabahı Türk 8 
Ordusu nun son, kesin taaruzuydu. H 
«Ya bağımsızlık ya ölüm!» tüm:esi son 
sözdü.

Anadolu İnsanı, dün olduğunca bu I
gün de bilir, kendinden yana olmuşu o- |
lanı Mustafa Kemal, Anadolu İnsanı’nm |
kendinden yana olanıydı. Ya Abdülhamit. I
ya Vahdettin? Tarih açık tarih tanıktır. !
«Vahdettin’i sevenleri darıltmayalım.» |
Demek neyi çözer? Anadolu İsyanı’nı |
görmek istemeyenler. 0 İsyanın kutsallı-- |
ğmı, emperyalizmin çöküşünü, onu yara- I
tanları görmek, yaşatmak isterler mi?

Anadolu İnsanı unûr mu?...

ZENCİN ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

Gemlik Sümerspor yararına düzen
lenen Eğlence gecesinde yapılan açık ar
tırmada 40 bin lira yardım toplandı.

Kalabalık bir davetli topluluğu ile 
Sümersporlu oyuncuların katıldığı geceye 
Gemlik Kaymakamı, Emniyet Amiri ve 
İlçe Jandarma Komutanı ile Suni İpek 
Fabrikası Müessese Müdürü Haluk Yı
kılmaz, Sümerbank Genel Müdür Yar
dımcısı ve fabrika yöneticileri katıldılar.

2. nci Amatör Kümede
Bursa 2. Amatör kümede yeni 

sezondaki guruplar belirlendi. Kırmızı 
beyaz ve yeşil gurup olarak bu se
zon takımlar üç gurupta mücadele 
verecek.

Futbol ajanlığı ikinci kümeye çı
kan takımları ve üçüncü amatör gu
ruplarını ise daha sonra belirleyecek.

2 Amatör kümede guruplar şu 
takımlardan oluştu

KIRMIZI GURUP : MKP Çimen 
spor, Yenişehir Kurtuluş, Bursa Do- 
ğanspor. Akçalar Soğukpınar, İnegöl 
Osmaniye Geçit Kartalspor, Ortabağ- 
lar.

Gayrifedere kulüpler her hafta

Körfezspor Ufukspor’u
Ezdi 5-2

Pazar günü oynanan gayrife
dere futbol karşılaşmasında Körfezspor 
rakibi Ufukspor’u ezdi. Karşılaşmada 
Körfezspor beş gol attı.

tddalı geçen karşılaşmada Ufukspor 
bir varlık gösteremedi. Sahada rahat oy
nayan Körfezspor 25. dakikada Yüksel 
35. dk Düzgün, 40. dk. Alican, 60. dk 
Sönmez, 80. dk. Sönmez’in ayağından beş 
gol kazandı. Karşılaşmanın 10. dk. Sön
mez kendi kalesine gol attı. Ufukapordan

Şaf akspor Kartalspor ’u
1 - o Yendi

Gemlik’te futbolu amatörce yürüten 
ancak federe olamamış kulüplerde genç
ler ağabeylerine taş çıkartırcasına her 
hafta hiçbir karşılık beklemeden ve cen
tilmence karşılaşmalar yapıyorlar.

Bu hafta Cumartesi günü Gemlik sa
hasında gayrifedere Şafakspor ile Kartal 
spor takımları karşılaştılar Güzel ovun 
sergileyen iki takımın sonucunu Şafak 
spordan Mehmet 25 dakikada penaltıdan 
sağladı. 85. dakikada Kartaispordan

Kulüp Fahri Başkanı Suni İpek Fab
rikası Müdürü Haluk Yıkılmaz gecenin 
açılışı nedeniyle yaptığı konuşmada, mü
essese olarak sosyal çalışmalara önem 
verdiklerini, bu nedenle fabrikalarının 
adını taşıyan Sümerspor’a destek olacak
larını söyledi.

Orkestra eşliğinde neşeli geçen gece
de yapılan açık anırmada kulübe 40 bin 
lira yardım toplandı.

Guruplar Belirlendi
BEYAZ GURUP ; İnegöl İdman 

yurdu, Uluspor, Ivazpaşa Karacabey 
Doğuş, Çalıspor, Ipekspor, Barboros 
İnegöl Akhisar, Fethiye

YEŞİL GURUP : Yenişehirpor. 
İ. Çiçekli, Borusan Güven, Yunuseli 
Başakspor, Yeşildağ, Sarıbey, Yeni
mahalle, Orhangazi Yeniköy

İkinci amatör kümede yeşil gu
rupta mücadele edecek Borusan Gü
ven yarın saat 18 de törenle yeni 
sezonu açacak.

maç yapıyor.

20. dk. Fatih ikinci golü attı.
Karşılaşmanın orta hakemliğini Ca- 

vit ince yaptı. Takımlar şu kadrolarla 
çıktılar :

KÖRFEZSOR : Mustafa, Hakan, Afi, 
Gündoğdu, Sönmez, İbrahim Düzgün, 
İbrahim, Alican, Haluk, Yüksel

UFUKSPOR : Huliıi, Mustafa, Fev
zi, Fatih, Fuat, Nazım, Mehmet, Ahmet 
Ertan, Sebahattin, Adnan

Dcrmuş’un kullandığı penaltıyı kaleci 
kurta dı Saha hakemliğini Bilal Yiğit'in 
yapağı karşılaşmada takımlar kadro
larla sahaya çıktılar.

ŞaFAKSPöR : Ali, Sedat, İsmail, 
Orhan, Mustafa, Mehmat. Ergun, Emir, 
Ali, Adnan, Emir

KARTALSPOR : İbrahim, Metin. 
Yusuf, Emin, Veysel, Mehmet, Hüseyin 
Ercan Durmaş, Murat, Mabmet

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit, Kartadros ve Her Çeşit Basını İşleriniz İçin 
Emrinizdedir.

1 Telefon : 1797

Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK

KARDEŞLER MANAYI

HİZMETİNDEDİR.
NOT : KESMECE KARPUZLARIMIZ VE 

KIRKAĞAÇ KAVUNLARIMIZ GELMİŞTİR.
EVLERE SERVİSİMİZ VaROIR.

Pak Otel Karşısı Pazar Girişi GEMLİK
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SAYIN GEMLİK HALKINA |
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Fabrikalara, Şoför ve Otomobilcilere |
Önemle Duyurulur I

iNlüessesemiz ÇELİK Aküleri Gemlik ve havalisi bayiliğini ve yetkili servisini atmış bulunmaktadır. 
Akülerimiz 1 yıl garantili olup bakım ve tamiratı Servisimiz tarafından ücretsiz yapılır. Ayrıca Murat 131 -124, 

Anadul, Skoda yedek parçaları Oto Elektrik Akşamı ve tamiratı için her an hizmetinizdedir.

ŞUBE
Ünay Oto Elektrik
HİKMET ÜNAY
Gazhane Cad. Eski Karakol yeri — GEMLİK

MERKEZ
Çağlar Ticaret

tSMET ÜNAY
İstiklal Cad. No. 109 Tel : 2874 - 2494 *— GEMLİK

DALLAS
Fıçı Bira Salonu

Gemliklilerin Hizmetine Girmiştir 
IZGARA ÇEŞİTLERİ, SICAK VE SOĞUK 

MEZE ÇEŞİTLERİ İLE 

HER CUMARTESİ GÜNÜ 

KONYALI AHMET USTA’DAN 

ÇİĞ KÖFTE

Mazlum Karadeniz — Ahmet Pınarbaşı 
lekele Meydanı GEMLİK

SATILIK DAİRE

Yer : Hamleliye Mah. Krom Sok. Uzay

Apt. (Tofeş iieku) No. 63 Daire 2

Müracaat t 1) Kemal Akıt (Mermere NakHyaı) 
Ttf : 1524 • GEMLİK

2) İzm Tûmay TV i 65527» - İSTANBUL

BURSA ÖZEL AKAN ORTAOKULUNDAN
Sayın Gemlik’lilere Duyuru !

1981/1982 öğretim yılı İçin okulumuz orta 1 ve 2 kısımlarına kontenjanımız 
doluncaya kadar öğrenci kayıtları devam etmektedir. İlgilenen sayın velilere du
yurulur...

Okulumuzda, İNGİLİZCE ve ALMANCA olmak üzere haftada onbir saat Li
san öğrenimi olup, derslerin büyük bir kısmı okulumuzun sahip olduğu modern 
lisan labaratuvarlarında yapılmaktadır.

öğrencilerimizin en yeni öğretim metodları ile yetiştirilmesine özel itine gös
terilen okulumuzda ayrıca: Fizik- Kimya- Biyoloji gibi Fon dersleri geliştirimiş 
lâboratu varlarımızda yapılmakta olup, derslerin deneylerinden Dİ YA FİLİMLER! 
do gösterilmektedir.

Bursa-Yaleve üzerinde, çam ormanlsının kucağında kurulu olan okulumuz, 
temiz havası ve geniş bahçesi ile eğitim ve öğretim için çevremizin en ideal 
bir kuruluşudur

Yurt dışıda çalışan vatandaşlarımızın (Erkek) çocukları için yatılı pansiyonumuz 
vardır.

AYRINTILI BİGİ İÇİN OKULUMUZ ZİYARET EDİNİZ VEYA 
BORJÜR İSTEYİNİZ.

MORACAT: Eğitim Siteni (Okul). Ova akça köyü Tff; 20574 BURSA 
Şehir kibat bürosu: Atatürk cad. 12 (AKAN OPİK) Tlf. 17873

Matbaamızda Cilt İşleri Temiz ve

Seri Olarak Devam Etmektedir.

SATILIK RENKLİ 

TELEVİZYON I

66 Ekran Grundik I 

Marka karşıdan ku

mandalı Televizyon! 

satılıktır

Gümrük makbuzlu! 

Tlf. 2364 GEMLİK

İŞÇİ ARANIYOR
Tornacı ve çıran

aranıyor.
Gesa A Ş. GemÜM

Ilıca Cad- No 7
Tlf. 1078

GEMLİK 
KÖRFEZİ 
OKUYUNUZ 
OKUTUNUZ
ABONE

s 
s 
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Gemlik’ln Düşman işgalinden
Kurtuluşunun 59. Yıldönümü 
Cuma Günü Kullanacak

DÜĞÜN YAPACAKLAR
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saati» Davetiyeniz Hazır.

Gt-mlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK.

Kaldırılan
Feribot 
Seferleri
Yeniden

Güzel Gemlik’imizin 
düşman işgalinden ku'tu 
tuşunun 59. yıldönümü 
düzenler ecek törenlerle 
kutlanacaktır.

Kutlama komitesi ge
çen hafta içinde yaptığı 
toplantısında progama 
son şeklini vermiştir Bu
nu göre :

11 Eylül Cuma saba
hı. şehri.ı doğusundaki 
sırttan tep atışları, Sunl- 
Ipak, Azet, Alemdar Kaf- 
oğlu ve öbür fabrikaların 
siren sesleri ile Kurtuluş 
günü başlayacaktır.

Seat 9,oo da törene 
katılacak askeri birlikler, 
•kullar, kuruluşlar, folklör 
•kipleri, İstiklal Sevaşı ve 
Kore Gazileri kordon bo
yundaki yerlerinin! alacak
lar. Bu arada protokol 
Ata’nın anıtına çelenk ko- 
yerak saygı duruşunda 
bulunacaktır.

Saat 9,15 de kasaba
nın doğusunda ve As
kerlik şubesi yönünden 
Askeri Birlikler ve Milis

İlkokul 
Öğretmenleri 
Maaşlarını 4 Gün 
Geç Aldılar

İlçemizdeki İlkokul 
öğretmenleri Eylül ayı 
maaşlarını İlk koz dö’t gün 
geç aldılar.

Yese gereği her ayın 
birinci günü ödenmesi 
gereken memur maaşları 
bu ey zamanında ilkokul 
öğretmenlerine ödenemedi. 
Maaşların ödonomemoalnin 
nedeni ölerek 24 öğret
menin geçen yıl TÖB-OER 
o» bir öğretmenin Öldü
rülmesini protesto amacıy
la derslere girmeme eyle
minden sonra İl Disiplin 
Kurulunca bir ay meslek
ten geçici men cezası al
maları gösterildi,

İlköğretim mutemedi 
Remil Teşkın, tüm İlkokul 
Öğretmenlerinin meeş bord 
relerim hazırlamış, ancak 

kuvvetleri silah atarak 
şehre girmeğe başlayacak
tır Tören alanına kadar 
gelen Türk kuvvetlerini 
halk çiçek atauk ka-şılıya- 
caktır Bu arada. Askeri 
Birliklerin Komutanı Türk 
Bayrağını göndere çekecek 
ve İstiklal Marşı söylene
cektir. Şehir adına Askeri

ATATÜRK’ÜN GEMİSİ SAVORANA
İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ

Atatürk'ün ünlü okul 
gemisi '* Savanora ” li
manımızı ziyaret ederek 
ilçemize üç gün renk kat
tı'

Deniz Harp Okulu 
öğrencilerinin gezi yaptığı 
" Savanora ’’ okul gemisi 
geçen yıl yanmış, uzun

Atatürk’ün Gemisi SAVORANA ile ilçemizi ziyaret eden Deniz Harp 
Okulu Öğrencileri Atatürk anıtına çelenk koydular.

1 Eylül günü maaş alma
ğa galen 24 öğretmene 
cezaları İletilince bodrola- 
rın yeniden düzenlenmesi 
gerekmiştir. Bordrolar dü
zenlendikten sonra öğret
menler 4 Ekim günü ma
aşlarını alabilmişlerdir 

017 sayılı Devlet Memur
ları Yasasına göre; mamur
lar çalışmadan maaşlarını 
alıyorlar.

Birliklerin Komutanına, 
Milis Kuvvetlerine ve Şe
hit Yüzbeşı Şehit Cemal'in 
eşine birer buket çiçek 
verilecektir. Daha sonra 
Kaymakam, G. Komutanı, 
ve Belediye Başkanı, h I- 
kın, kuruluşların, Askeri 
Birlik'erin ve sps’cuların 
Kurtuluş gününü kutlaya

süren bir onanından son- 
sonra eski haline getirile
rek Türk Donanma Kuv
vetlerinde hizmete yeniden 
sokulmuştu.

Limanımıza ziya et 
eden gemi öğrencileri ko- 
mutonlarıyle birlikte Ata

Halk Eğitim Müdürlüğü
Yeni Kurslar Açıyor
İlçe merkez Halk Eği 

timi Merkezi Müdürlüğü- 
ce Daktilo, Muhasebe, 
Trafik Eğitimi. Şoförlük, 
Bahkeğı örme vs onarma, 
kaloriferine» yetiştirme, ilk
okulu dışarıdan bitirme 
sınavlarına hazırlanma ve 
yabancı dil kurstan sçıl-
«cağı açıklandı.

Halk Eğitim Müdürü

caktır
Belediye Başkanı Şe

babettin Cantay’ın günün 
önemini belirten konuşma 
yapmasından sonra, şiirler 
okunacaktır. Geçit töre
ninden sonra ise Şehit 
Cemal’in ‘'Şehitliği” zi
yaret edilerek çiçek, kona 
çaktır.

türk’ün anıtına çelenk 
koydular ve İlçe Kayma
kamı Fahrettin Ölmez ile 
Garnizon Komutanı Tuğ 
gen. Orhan Oncül’ü zi
yaret ettiler.

Savenora, önceki gün 
limanımızdan ayrıldı.

Ahmet Aksoy’dan alman 
bilgilere göre; kurslara ka
tılmak s:<>erler 25 Eylül 
1981 günü çalışma saatti 
sonuna kadar Mûdûriûk 
bınssmda ksyıtlann açık
tutulacağ:. bu kurslardan 
ayrıca tiyatro. felklör ve 
halk »yunlan ç<iı$msİ8r!n« 
da yer verileceği belirtiidi.

Başlatılıyor
Denizcilik Bankası Ge 

nel Müdürlüğü tarafından 
yaz başında 
Gemlik-lstanbul arasında 
başlatılan feribot seferleri, 
geçen hafta kaldırılmış, 
ancak yapılan temaslar 
sonucu haftada beş gün 
olarak yeniden seferlerin 
başlatılması konusunda 
söz alınmıştır.

Geçen hafta perşem 
be günü son seferini ya 
pan feribot’un Gemlik'ten 
kaldırılarak yalnız Mudan 
ya hattında sefere konma 
sı üzerine ilçemizde, baş 
ta nakliyecilerden yakın 
malar olmuştur. Konu ile 
ilgili olarak Kaymakamlık' 
ta yapılan bir toplantıdan 
sonra Denizcilik Bankası 
Deniz yolları Genel Mü 
dürlüğüne gidilmesi karar 
laştırılmıştır.

Cuma günü İlçe Kay
makamı Fahrettin Ölmez 
Belediye Başkanı Şahabet 
tin Centay, Ticaret ve Sa
nayi Başkan Vekili Ahmet 
Çeterez, Şoför ve Otomo 
biletler Derneği Başkanı 
Emir Doğru’dan oluşan 
heyet, İstanbul'a giderek 
Genel Müdürle görüşmüş 
ve seferlerin yeniden baş
latılması üzerine söz almış 
lardır.

Kalabalıkta ceplerinize dikkat edin

Cepçi Bir Aile Y akalandı

Geçen hafta sah gü
nü kalabalıktan yararlana
rak ’cepçilik’’ yapa-» bir 
eri» Polisçe yakalandı.

Hayvan pazannd» ka 
uriı köyünden Afi Erten 
adlı köylüyü yanma cağ - 
ran d» hayvan pazart^m- 
d* ar»»ı oknsstnı isteyen 
Karacaboyfi Bülent Gszak 
admdrid capçi. körKmön 
cebinden 21 bin ürasanı 
çataW- ÇeoçBar» çsrotf- 
dtjjmi Mı aûm aanra ani»

». B. 2M»

Konu ile ilgili olara 
görüştüğümüz İlçe Kayma 
kam; Fahrettin Ölme; 
şunları söylemiştir.

**—Genel Müdürlı 
yaptığımız görüşmede, sı 
ferlerin Gemlik’e yapılma 
sının yararlı alacağı üze 
rinde durduk. Ancak, Mı 
danya setçilerinin kaldın 
madan sürdürüleceğini 
Gemlik’te kış sezonundl 
yolcu ve taşıt azlığ 
olduğu bildirildi ve seferi* 
rin bu nedenle kaldırıldığı 
belirtildi. Biz, heyet »lareh

D S 2 de

Ucuz Kömür İçin 
Sıraya Alınmalar 
Başladı

Belediye Keleş'tir 
3 Bin Ton Kömür

Getirtiyor
Gemlik Belediyesine» 

Keleş’ten İlçemizin gerek 
sinmesi olan kömürün kar
şılanacağı ve 3 bi"’ ten 
kömürün aliınacağı »Ç’klan 
dL

D. S. 2 de

Kalabalıktan yararlanarak 
cepçüik yapan w yakala
sa* Bülent Geaek pftröHiyar
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Kaldırılan Feribot Seferleri
î_7 KÖLEMDEN

FLORAMON0Y

Yılmaz AKKILIÇ

Fanti Hulusi'nin Bursa yakınlarında Üçevter Kö- 
yü'ndo, ağıl azmanı bir ardiyesi vardır. Onu, bir tek
stilciye kiralamış; boyahane olarak kullanılıyor. Ka- 
mll'in kahvesine gelmediği zamanlar Fanti Hulusi 

| gününü bu boyahanede geçirir, Sanırım, kendini «fab
rikatör» sandığı oluyor bu yüzden,. Onun için de uy
gulanmakta olan ekonomik politikayı yakından ince
ler, görüşlerini açıklar arada. He var ki Floran Tev- 
flk'e göre, Hulusi amcanın görüşleri oldukça eski
miştir, Sanki «Friedman doktrini» nin osmanlıca anla
tımı gibidir,

«Temelde aynıdır, der Floran Tevfik, Friedman 
da Fanti Hulusi de, parayı sımsıkı bohçalamaktan 
yanadırlar. Ama Friedman parayı bankalarla banker
lerin kasalarında sımsıkı saklar; bizim ihtiyarsa yen
genin çeyiz sandığında,,»

Geçenlerde hep beraber olurmuş söyleşiyorduk. 
Hava sıcak mı sıcak,, Kamil'in demli ufak çayları, pek 
de öyle hararetimizi kesecek gibi değil. Birden İngiliz 
Kemal :

«Bakın yahu, dedi Avrupa’da yayımlanan EURO- 
MONEY dergisi, Turgut Özal'ı yılın ekonomi bakanı 
seçmiş.»

Hepimiz onun çevresine üşüştük. Gazetenin bi
rinci sayfasında, Başbakan Yardımcısı'nın o pek hoş
landığı karikatürlerinden biri yer almış. Haberin de 
vamr İç sayfalarda. Ingiliz Kemal okudu, biz soluğu
muzu tutarak dinledik. Öğrendik kİ, IMF yetkilileri 
hanldlyse Polonya'nın ekonomik durumunu düzelt
me yetkisini de Özal"a vermeyi düşünüyorlarmış.

Floran Tevfik yumruğunu masaya vurup ; «Brav- 
voool..» diye kükredi. «Türklüğümüzle övünmeliyiz 
arkadaşlar. Bir zamanlar Avrupa'ya başka şeylerini 
düzeltmek İçin gidiyorduk; şimdi İse, ekonomilerini 
düzeltelim diye çağırıyorlar bizi.. İlerleme diye buna 
denir Iştel..»

Floran Tevfik beğendi ya, Fanti Hulusi'nin be
ğenmesine olanak yok artık. Gözlüklerinin üstünden 
şöyle bir bakarak «la havle vela...» çekti İlkin. Sonra 
da :

«Ulan Tevfik, dedi. Anlarmış gibi konuşma Allct- 
selıl İşadamları neler çekiyorlar şu sıralarda, biliyor- 
mueun een? Koç ne diyordu, Koç : İneğin sütü kesil
di, demiyor muydu?..»

«Öyle diyordu Hulusi amca.»
«Para olmayınca fabrikanın dişilleri döner mi hiç?
Ingiliz Kemal : «Bu para ne menem şey be Hulusi 

amca, diye söze girdi. Haydi anladık, ineğin önüne 
otunu-Bamanını koymazsan süt vermez. Fabrikanın 
yemliğine de puro mı koyacaksın yani?.»

«Helbette yal. Para olmazsa fabrika aç kalır. 
Elektriğini, boyasını, İpliğini, kumaşını alamazsan ne 
üretebilirsin kİ?..»

Deminden bari sessiz soluksuz köşesinde oturan 
Topal hoca : «Bakın, dedi. Tartışmayı bırakın. En iyi
si Floran Tevfik bize anlatsın şu sıkı para politikasını 
öğrenelim hop birlikte..»

Fanti Hulusi karşı çıktı, ama susturduk onu. Flo
ran Tevfik başladı anlatmaya :

«Bakın arkadaşlar! Bir adam, diyelim ki bir fab
rikatör çok para kazanıyor. Kazandığı paraları da is
tifleyip İstifleyip...»

Ingiliz Kemal «bankaya yatırıyor..»
«Yok be, ne bankası., Şimdilerde parasını ban

kaya yatırana «tutucu» diyorlar, «yüreksiz» diyorlar. 
Şimdilerde aklı evveller, paralarını bankerlere yatırı
yorlar, Nasıl Amerika anakarası keşfedildiğinde, bü
tün gözüpeklor, bütün aklı evveller oraya göç etmiş
lerse, şlıhdl do gözüpek ve bileği kuvvetli olan para 
sahipleri bankor'e koşuyorlar.»

«Niye gözüpek ve bileği kuvvetli?»
«Dedl-kodudur belki, ama diyorlar ki kimi ban

kerler, faizleri veriyorlarmış da, ana parayı geriye is
temeye kalkışınca iş değişiyormuş. Zorluk çıkanyor- 
larmiş efendim, ya da kolbacak kınyortamuş. Onun 
İçin önce «tam teşekküllü bir hastane»den «sağlam» 
raporu almak gerekiyormuş.,,»

Fanti Hulusi patladı : «Yok devenin nalı!..»
«Dur be Hulusi amca! Herkes senin gibi karisi

nin çeyiz tandtğ nde • ktayunaz vb paracıMaiü"... O 
kadar büyük sandığı nereden bulacaklar?.. Baksana 
eteklikler yükseldikçe, paramızın değen a’uşuyor. 
ama hacmi büyüyor. Sığdıracak yer bulamıyoruz 
Boşuna mı bankalar, bankerler çoğalmakta...»

Fanti Hulusi dayanamadı artık 5 «Yeter be, diye 
gürledi. Sanki Ürettiğimiz mallan satabiliyonız da. 
sandıkla paramız olacak,,,»

Ben : «Satamıyor musunuz gerçekten?» diye sor
dum,

«Millette para mı kaldı birader..? Heti.es koşu
yor bankalara, bankerlere.. Para» olanlar tabii., kov 
lüde. İşçi do para mı var sanki?..»

«İyi ama tütüne, buğdaya fiyat faikı verdiler yo » 
diyecek oldum. Fanti Hulusi burnundan eofuyorok 
«Hadi canım son do, dedi ismet Paşa .gibi. Gübre 
olarak gert aldılar o farktan,,,»

Topal Hoca : «Desene ineğin gübresi do para

D. S. 4\le

Kim Ne Ödedi Yeniden Banlatılıyor
seferlerinin IZudan

■laca

A/'ustöfa Derince 
Z. A, Hamdı Uğ'-Jf 
Sahh Öz
I. Adnan Erdoğan 
Hulusi Bolu
Ethem Karacan 
Kemal Kalafat 
Mehmet Küçük 
Şuayip Cup 
Hicri Aydın 
Ali Avcı 
Eşref Yılmaz 
Mevfüt Avcı 
Salih Tamer
İsmet Ünay
İlhamı Bozkurt 
Haşan Mineye -i 
Abdürrafi Ozbayoğlu 
Cernaleıtin Kahraman 
O Haşan Yiğittekm 
Fikri Altınbaş 
Hayrettin Özden
II. Basri Avcı 
Selahattin Şimşek 
Haşan haya 
Mustafa Yalabalık 
Ahmet Kalın 
Erkan M utman 
Ziya İnan 
Mehmet Kaya 
Celal Göç 
Mümtaz Tutar 
Bahattin Yavuz 
Celal Gün 
Abdullah Aslan 
Eşref Güre 
Hüseyin Tiryaki 
Ali Dur 
Hüseyin Kökçü 
Hayrullah Karakaçan 
A. Haydar Dündar 
Kamil Demir 
Nimet Onur 
Mehmet Güısoy 
Ali Öz
A. Refik Örnek 
Mehmet Mızrak 
İbrahim Bayraktar 
Ü. Mualla Alemdar 
Özkan Kahraman 
Hüseyin Güler 
Faik Çilingir 
Yunus Şimşek 
Ş. Yaşar Aydmer 
Haşan Ergene 
Ali Mutman 
Metin Bayrak 
Zekeriya Dil 
Mehmet Özcan 
M. Zühtü Marangoz 
Ferdi Çam 
Rıza Çakıcı 
Müfedal Aşkın 
Recep Bilge 
Raif Kara 
Malik Dana 
Mahmut Küçük

42 340
2 565

1 8 940
5 765

40 835
10 840

1 02.1 35
68 4-90
47 790

1 1 1 275
20 080
35 830
23 415

54 900 
73.875
44 21 5
75 840
61 115
1 5 250

157 855
43 350
35 050

112.I4D
80 515
39 430 
33,580 
75.363

365,910
20 940
39.025

2 605
45.930
43.930
84.430
78 210
47 685 
27.730 
40,330
23 800
29.755
10 700
45 315
35.605

6 290
16 465

15 180
3.8'5

564 545
516.607

18,625
40 885
43 OİO

150 990
10.735
5.3'0

597485
43 900 
115.440
93.(65
5 290 

H7,96O
28 510

142,765
169.465
25,375
10,910

102,475
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Feribot seferleri Deniz y, 
lan Genel Müdüriûğûr< 
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CEPÇİ BİR AİLE YAKALANDI

ğıran şahısı hayvan paza 
tında arayıp bulamayınca

lav üzerine alarma geçen 
polisler kordon yaparak

ra çıkarıid’ğ 
tutuklanarak 
gönaorildi

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

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İş HAN! KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BAŞLADIĞIMI 
SAYIN GEMLİK LİLERE DUYURURUM.

Dr. CMat Y>«>>■■■
NOT ; Saat 15.Ü0 don ■uırat kaimi edilir.

*ç!n psra «a 
elmaları gerekliği b

'•m y?p ioıj beli-1

Umurbey Belediye Başkanlığından

• Belediyemize alt 16 FD 168 Plaka nolu MAN 
877360/65 motor nolu 0409170911 şase nolu 6stlM 
diril ağaç kasalı kamyon 2490 sayılı kanunun 41 Ulfl 
desi gereğince belediyemiz encümeni huzurun® I 
Eylül 1981 günü saat 14 30 da kiraya verilecektir O

2 
lebiljr

şartname Beled yernızde

TAMİREVİ

Ocak. Tüp Sol 
ınnlar. Sohbenl

■ao. Bütan Gazı. Tebdil T

ZEKı ERTANYILMAZ

'«■ye
sı

be ez

yapılır

Vasi Gazete

300 Ti

Gazeteye verilen vaaıar vaymlansm

Heti.es
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îlk kez 36 Kişilik Genç Takım Oluşturuldu..

Borusan Güvenspor
Sahaya İndi

Şu uygıılık yek mu, uygarlık? İnsan 
lığı yoketmeyi göze alan saçı başı yolu
nası uygarlık! Ne çıkarsa onun başının 
altından çıkmıyor mu? Ama ne yapalım, 
kör olası soykayı atılanmış, öyle bir 
yere oturtmuşlar ki; demeyin gitsin. San
ki kral Orkestra şefi örneği, aln ış eline 
çubuğunu akla gelen gclmeye.ı dansları 
yaptırıyor. Cepleri öylesine de geniş 
Her ne isterseniz bulunur. Ama, üzerine 
titrediğimiz uygarlık, iyilikten yana hiç 
mi İliç değil. Kulakları sağır, gözleri kör 
Okus Pukuscular vardır, izliyenleri sanat 
aldatırlar. Uygarlık da, hergün, her saat 
her dakika aldatmada değil mi insanlığı? 
Varsıl insanlar vardır; aşağıdakileri* eğ
leşir, dalgalarını geçerler, tıpkı öyle.

Uygarlığın önünde durabilmek, güce 
gelir dayanır. Leble pulun varsa uygarlı
ğın yakıcı yeli okşar geçer. Yoksa pulun 
yandığının resmide. Nc demiş, kim de
mişse rr Varsa pulun cümle alem ku
lun. » iş geliyor paraya dayanıyor; kul 
tutmak için. Paralı kullar... Ah o paralı 
kullar yok mu? Onlar da uygarlığın yan 
ürünleri. Ağalar, beyler, paşalar, paravan 
kuruluşların, kaçakçılık zincirinde olanla
rın. pis işlerinde önde önde gidenler, de
ğil mı? Paralı kullar. Toplumun çeşitli 
suçlamalarına hedef olanlar. İş yokluğun
dan. ev geçindirememekten; açlıktan az
da olsa dilediklerince yaşayamamaktan 
canları burunlarına gelmiş olanlar Uygar
lık denilen soytarı, yoksulların çektikle
rini, az da olsa bir «Oh!» diyemedikle
rini alınşazısı olarak koyarsa ortaya; 
uzunca düşünmek gerekmez mi?

Bir yanda, uygarlık adına yaşamı 
iyileştirmek için uğraşırken bilim adam
ları, öbür yanda uygarlık adına insan
lar, bombaların altında can veriyor. Söy

ler misiniz; neresi iyi şu uygarlığın? Top İJ 
tüfek, çeşitli bombalar. Küçük ulusların ra 
Dünya Patronlarınca yutulması, bölgesel 
savaşların çıkarılması uygarlık mıdır? [j 
Adam, üretecek topunu, tüfeğini, dur- M 
durmıyacak fabrikasını; savaş endüstrisi 
gelişmemişlere satacak silahlarını. Ondan B 
sonra da Dünya Barışı, uygarlık diyecek 
Kim inanır hain kurta? H

Para, uygarlığın işlerini kolaylaştı- Sj 
ran bir aracı. Bakarsınız sepetinizde tor- W 
banızda, sofranızda aşınız; sırtınızda giy- gl 
siniz o*muş. Bakarsınız başınızı olmadık 
pis iş'er açmış. Tüm dolaplar da parayla n! 
döndüğünden uygırlığm cebinden hiç 0İ 
çıkmamış. Büyük, varsıl ulusların, küçük- m 
leri t Asıklaştırmak için, başköşeyi almış y 
para; ekonomisi sarsık uluslarla dalga fe 
geçm ş Geliyordu, gidiyordu, sz d.ıha H 
devalüasyon derken IMF lerc bağlanmış 
uluslar ki, kurtulmak uzaktaki ışık olmuş. I 
Sömürmek için eldeki peza-ları kaçırma
mak için, bağlamış eloğlu çelik halatla 
«Bal tutan parmağını yalar,» iyi değer
lendirmiş sözde uygar uluslar. Dünyanın 
duyarlı bölgelerindeki ülkeler toprakları- S 
na, azılı silahlarını cuk oturtmuşlar; o H 
ülkeleri hedef tahtası yaparak. Kötü çir- R 
kin şeyler, uygarlığı savunan ülkelerce fi 
sergilenmiş; adına da uygarlık denmiş.

Az gelişmiş, gelişmekte olan ülkele- H 
rin insanları, açlıktan, hastalıktan sapır Fa 
sapır dökülürlerken, Dünya Patronları |l 
olayLrı dürbünün tersiyle izlemişler; Kj 
sonra da uygarlık demişler. k

Açlık uygarlık Sömürü uygarlık. a 
Güdüme almak uygarlık, çiziye girmeye- p 
dİ tekmelemek uygarlık. ||

Ne dersiuiz? Bu yazının adı da M 
Uygarlık. h

Yeni transferlerle güçlenen Borusan 
Güvenspor bu yıl ilk kez oluşturduğu genç 
takımı ile sahaya indi

Çarşamba günü kurban keserek yeni 
sezonu açan Borusanlılar yeni çalıştırıcıla
rı Hüseyin Yurttaş ile şampiyonluk için söz 
verdiler. Sezonun açılışında bir konuşma 
yapan kulüp 2.Başkanı Fazıl Şentürk, güçlü 
bir ekip olduklarını, bu nedenle büyük bir 
transfer politikası güdmediklerini ancak ilk 
kez 36 kişilik bir genç takım oluşturduk- 
lartnı belirterek şunları söyledi :

"—Yeni sezonun açılışında her takım 
gibi biz de şampiyonluk dileklerimizleaçıyo 
ruz. Yalnız yeni bir durumda aramıza genç 
arkadaşlarımızın katılmasıdır. Geniş bir kad 
romuz var. Kulübümüzün imkanları bu yıl 
daha iyi o nedenle taşarı şansımız artmış 
tır. Bir çalıştırıcı bu imkanları daha da -ile 
riye götürmektedir. Beraberliğiniz, birbirinizi 
sevmeniz ve futbol kurallarına uymanız ye 
terlidir.

Borusan Güvenspor Yönetim 
Kurulu sezen eğilişinde toplu 
halde görülüyor.

(Foto Genlik Körfez)

YENİ ÇALIŞTIRICI
Borusan Gûvensper'un bu yıl çalıştırı

cılık görevini Gemlik Zirai Mücadele Grup 
Şefliğinde görevli Ziraat Teknisyeni, Diple 
malı çalıştırıcı Hüseyin Yurttaş yüklendi 
Hüseyin Yurttaş, sezon açılışında oyuncu 
lara şöyle seslendi :

"—Sîzleri bu yıl çalıştırmadan: büyük 
mutluluk duyacağım. Elimizde kaliteli ve 
çok tecrübeli oyuncularımız var. Borusan 
Güvenspor büyük imkânlara sahiptir, ger
çekleri konuşmak gerekirse şampiyon olma 
mak için hiç bir neden yok. Bunun için 
futbol kurallarını öğreneceğiz ve sahada 
tatbik edeceğiz."

Sezonu çarşamba günü açan Soruşan 
Güvenspor pazar günü Yalova Çınarcık'a 
giderek Teşvikiyespor ile ilk maçını yaptı.

Karşılaşmada Borusan Güvenspor Teş 
vikiyespor'u 5-0 yendi, .gençler is» 3-3 be 
rabere kaldılar.

Mcnnkullerin açık artırma ilânı
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No ; 981/254 T.
Bir borçtan dolayı hacizli olup aşağıda cins, miktar ve kıyametleri yaııiı 

mallar satışa çıkardnıştır.
Birinci artırma 24/9/1981 günü saat 11,00 ila 1110 arasında Gemlik Orhn 

iye mahallesi tepe sokak No.7 de. yaılacak ve ogünü kıyametlerinin % 75 
ine istekli bulunmadığı taktirde 25/9/1981 günü aynı yer ve saatie 2 uci artı 
rma yapılarak en çok fiat verene satılacğı ve satış şartnamesinin bir örneğin
in masrfı virildigi taktirde isteyene göndürebilcceği gibi icra dosyasıdanda 
göıülebilecği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasiyle 
icra memurluğuna başvurmaları ilan olunur.
NOT : İhaleye iştirak edeceklerden muhammen kıymetin % 10 nu nisbeten 
teminat alınacacktır.

Yeni sezonu 36 kişilik genç kadro ile gîçlü bir ekip oluşturan Borusan Güvenspor 
Şampiyonluk için gurubunda mücadele edecık. Yukarıda Borusan Gûvoneeor Gene ve A 
takımları birlikte görülüyor.

Muhammen 
Lira

kıymeti 
Kr.

adedi cinsi (mahiyeti vc önemli nitelikleri)

40.000 00 I Gurundıg marka 61 ekran faal televizyon 
(Teletrans marka regletorü ile birlikte)

30,000 00 I Philips tnacka beyaz renkte 10,5 ayak 
faal buzdolabı

20 000 00 I Emayetsş marka 4 ocaklı fırın
15.000 oo I Kr.j zemin üzerine 2, 5X3 nı, ebadında 

muhtelif çiçekli ısparta taban halısı
40,000 00 I 2423 nolu telefonun intifa hakkı
75 000 00 I Gıırindig marka Studio 300 düğmesi kırık 

vc kolonim müzik seti

Matbaamızda Cilt işleri Temiz ve

Seri Olarak Devam Etmekledir.

KONGRE İLÂNI

Sunğipek Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Oleğan Yıllık Genel Kurul 
Toplantısı 27. 9. 1981 Pasar günü saat 14.30 «La Gemh’k İstiklal Caddesindeki 
Din görevlileri lokalinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde 4 10. 1981 Pasar günü aynı yer ve 
aynı saatte yapılacağım sayın üyelerimise duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1- Açılış
2- Kongre divanı secimi
3- Faaliyet ve hesap raporlun ile muıakeb* heyeti rapodsrınıe ekucssaıı
4- Denetim ve murakabe heyeti raporlarının mürekesosi vc ibrası
5» Dilek ve temenniler
€• Yeni Yönetim Kutulu ile murakabe heyetinin eeçinıi ve -kapanış
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BURSA ÖZEL AKAN ORTAOKULUNDAN 
Sayın Gemliklilere Duyuru !

1981/1982 öğretim yılı Iç’n okulumuz oria 1 ve 2 kısımların» kontenjanımız 
doluncaya kadar öğrenci kayıtları devam etmektedir İlgilenen sayın velilere du 
yutulur...

Okulumuzda, İNGİLİZCE ve ALMANCA olmak üzere haftada onbir saat Li
san öğrenimi olup, derslerin büyük bir kısmı okulumuzun sahip olduğu modern 
lisan labaratuvarlarında yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin en yeni öğretim metodları İle yetiştirilmesine özel itina gös
terilen okulumuzda ayrıca: Fizik- Kimya- Biyoloji gibi Fen dersleri geliştirimiş 
lâboratuvarlarımızda yapılmakta olup, derslerin deneylerinden DİYA FİLİMLER! 
de gösterilmektedir.

Bursa-Yalove üzerinde, çam ormanlaının kucağında kurulu olan oku'umuz, 
temiz hevası ve geniş bahçesi ile eğitim ve öğretim için çevremizin en ideal 
bir kuruluşudur

Yurt dişide çalışan vatandaşlarımızın (Erkek) çocukları için yatılı pansiyonumuz 
verdir.

AYRINTILI BİGİ İÇİN OKULUMUZ ZİYARET EDİNİZ VEYA 
BUROJÜR İSTEYİNİZ.

MÜRACAT: Eğitim Sitesi (Okul) Ova akça köyü Tlf: 20574 BURSA 
Şehir iribat bürosu: Atatürk cad 12 (AKAN OPİK) Tlf. 17873

Fıçı Bira Salonu

Gemliklilerin Hizmetine Girmiştir 
IZGARA ÇEŞİTLERİ, SICAK VE SOĞUK 

MEZE ÇEŞİTLERİ İLE

HER CUMARTESİ GÜNÜ 

KONYALI AHMET USTA’DAN 
ÇİĞ KÖFTE

Mazlum Karadeniz — Ahmet Pınarbaşı
İskele Meydanı GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZİ
OKUYUNUZ OKUTUNUZ

ABONE OLUNUZ

SATILIK RENKLİ

TELEVİZYON

66 Ekran Grunaik 

Marka'karşıdan kj 

mandalı Televizyon 

satılıktır

Gümrük makbuzu

Tlf. 2364 GEMUkI

--------  ' W

İŞÇİ ARANIYOR I

Tornacı ve çırak J 

aranıyor.

Gesa A Ş. Gemliği'

Ilıca Cad. No 7

Tlf. 1078
i

■MUMM I

I

MUTLU
—----- 1

GÜNÜNÜZDE 
N KALİTELİÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız

SATILIK ZEYTİNLİK-
Vezirovana 170 ağaç zeyinlik satılıktır
Tel: 1797 Gemlik

SATILIK DAİRE

Yer : Hamidiye Mah. Krom Sok. Uzay 

Apt. (Tofaş Bloku) No. 63 Daire 2

Müracaat : 1) Kemal Akıt (Marmara Nakliyat)
Tlf : 1524 - GEMLİK

2) İzzet Tümay Tlf ; 666279 - İSTANBUL

SATILIK APARTMAN
Osmaniye Mahallesi İpek sok.'ta 

( Isanın Kahvehanesi aralığı ) her ka
tı 85 m2 olan 3 katlı Apartman Satı
lıktır

Müracaat : Gerçek Cam 
Hüseyin Verim

Tlf. 1355 
GEMLİK

SATILIK DAİRE
Balıkpazarıuda 147 m2 Daire 

Satılıktır.
Köfteci Haşan
Pere Boyu Belediye Dükkanları No. 7 Gemlik

SATILIK ARSA

Ilıca caddesinde Resmi Parselli 87 m2 
rasaacele satılıktır.

MûracMtJlf 2097 GEMLİK

_____ _ , ■I
SATILIK BAHÇE

I

Küçük Çiftlik Mevkiinde Satılık 11800 ağaç zeytinlik
BESİ DAMI

Zeytin havuzu ve tavuk kümesi |l 
komple satılıktır

Müracaat :
2471 ( Saat 18 den sonra ) ------ 1797 Gemlik I

-M II ------------ ' 31
Satılık Arsa

Hamidiye mahallesi Dereboyu
Ilıca arkası 600 m2 arsa satılıktır

■ I
Müracaat :

Sadullah Sözer tlf s 2048 Gemlik I 

r -- - - ıJM I

FLORAMONEY
ediyor!.»

Floran Tevfik : «Peki Hulusi amca, anlaşılıyor^ 1 I 
mallarınızı satamıyorsunuz. Şimdi ne olacak siz® I I 
fabrika?..»

Fanti Hulusi, fabrika dediği şey sanki kendisi-II 
ninmiş gibi kasılarak : «İşçi çıkaracak!»

Floran Tevfik bir kez daha: «Bravvoo!» diye bo-1 I 
ğırdı masayı yumru kİ uyarak. «Gördün mü bak, de-1 I 
mek ki Turgut Özal haklıymış. KIT’lerden ve özel sek- j I 
törden işçi çıkarılmasını istemekte..»

«Haklı ya!.» I
O sırada Sağır Kamil de gelip katıldı aramıza. ■ 

Konuşulanları anlayamadığı için, avucuyla kulak kep- ■ 
çesinı genişletmeye cabahyarak : «N'olmuş?» dl^M 
sordu. I

Topal Hoca : «Birini kendisine ayırmış..» dedi
«Neyin birini?.» I
Fanti Hulusi tam yanıt verecekti ki, Floran Tw I 

fik susturdu onu : «Bakın arkadaşlar, dedi. Bir âna- I 
rim var. Hulusi amcayı FLORAMONEY dergisN^H 
«yılın yöneticisi» seçimine aday gösterelim. GÖM® B 
nüz ya, işçiler olmasa ne güzel yönetecek fabriMMfl 
Ham bir zamanların «Maarif Nazırı» gibi...»

«Olur!» dedik bir ağızdan. Fanti Hulusi önerimiz* I 
katıla katıla güldü : «Nassınız arkadaşlar? Eyi misi- I 
niz? Hadi eyisiniz, eyiil» diye takıldı bize. I

Nedense, hepimize de çok dokundu onun bu son I 
sözleri. Neşemiz kaçtı, somurtup kaldık. I
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DÜĞÜN YAPACAKLAR! 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave-1 

(iye Çeşitlerimizi Gördünüz mü ?j
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saatle ja»c'j/c«z ritzıf

Gemlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GF.lfl JK 1

Metrekareye 58 Kg. Yağmur Yağdı

Sağanak Yağışlar Milyonlarca
Ura Zarara Yolaçlı

K. Kumla ve B
Kumla’mn
Gemlik

Geçtiğimiz hafta so
nunda ilçemizde yağan 
sağanak yağışlar sonucu 
taşan Çarşı Deresi, milyon 
larca lira zarara yol açtı.

Yurdun Kuzey kesim 
terini etkisi altına alan son 
yağışlar, uzun yıllardan be 
r| ilk koz Çarşı Deresini 
taşırdı. Derenin suları Ha 
midiye mahallesinin bir 
bölümünü etkiledi Papat 
ya Sokak ve Zeytin Hali 
çevresi ile İstiklâl caddesi 
tamamen sular altında kel 
dı. Bu arada yüzlerce evin 
alt katları, depolar ve İş 
yarlerini sular biati. Balık 
pazarı mahallesi ve Orha 
niye mahallesinde de, ev 
ler sular altında kaldı

Taşkınlar üzerine alar 
ma geçen belediye, elin 
deki tüm araçlarını ve fen 
ekiplerini solden zarar gö 
tenlerin yardımına koştur 
du. Ancak, yüzlerce evin 
aynı zamanda sel ve yağ 
mur sularından etkilenme 
sİ karşısında yapılan yar 
dımlar yeterli olmadı. Bu 
arada ilçenin kanellzasyon 
sorununun çözümlenme 
mlş olmasından taşkınlara 
kapalı kanalizasyonların 
da etkit! oldu.

TAŞKINDAN 
ETKİLENENLER

Son yağışlardan son
ra meydana gelen zararla 
rın 20 milyon liranın üze 
rinde olduğu tahmin edi
liyor. Kanallardan normal 
olarak gidemeyen sular il 
çede en büyük zararı zey 
tin haline verdi. Her ya
ğışlarda sular altında ka
lan haldeki işyerlerlndeki 
mallar sular altında kaldı. 
Halin sularının boşaltılma 
işlemleri üç gün sürdü. Is 

yol açtı. İstiklâl Caddesi taşan deSağanak yağışlar İlçede milyonlarca liralık zarara 
re suları İle göl haline döndü, İşyerlerini su bastı.

tiklâl Caddesinde 50 cm. 
aşan sular, tüm dükkanları 
ve depoları bastı. Bazı iş 
yerlerindeki elektronik alet 
ler, motorlar, mutfak aletle 
ri, keresteler, Zirayi Dona 
tim Kuıumuna ait depoda 
kİ Suni gübreler de büyük 
zararlar meydana geldi.

öte yandan Hamidlye 
mahallesi ile Orhaniye 
Mahallesinde evleri basan 
sellerle birçok aile evine 
giremedi Bu arada bazı 
aileler, eşyalarının kullanı 

lamayacak duruma geldiği 
için sol sularına attı. Bazı 
aileler de evlerini değişti 
rerek su baskını olmayan 
mahallelere taşındılar. Ga 
raj arkasında bulunan bir 
odun deposundaki tonlar
ca odun, sularla ilçeye da 
Sildi. Dere çevresindeki 
halk, taşan sularda elleriy 
lo balık yakaladılar.

Yağışlardan etkilenen 
barınak ve işyerlerinin te- 
miılenmeslno devam edi
liyor.

Belediyesine 
Bağlanması 
Kesinleşti

Sıkıyönetim ve Do
nanma Komutanlığınca Kü 
çük Kumla ile Büyük Kum 
la’nın bir mahalle olarak 
Gemlik Belediyesine katıl
maları kesinleştiği öğrenil 
miştir.

Geçen hafta ilçemizi 
ziyaret eden Bursa Valisi 
Zekâ! Gûmüşdiş İlçe 
Kaymakamıyla yaptığı gö 
rüşmede Küçük Kumla ve 
Büyük Kumla’mn Gemlik 
Belediyesine birleştirme 
yazılarının geldiğini ve en 
kısa zamanda durumun 

OKULLAR AÇILDI
1981-82 öğretim yılı 

tüm Türkiye’de bu yıl 14 
Eylül Pazartesi günü baş

Gemlik Kaymakamlığına 
resmen iletileceğini söyle 
diği öğrenilmişitir

Belediye Başkanı Ş* 
habettin Cantay. konunun 
doğruluğunu söylemiş ve 
"resmi yazı gelesiye ka
dar herh?ngi tirşey yapa 
mamaktayız. Durum Bele
diyemize iletildiğinde yo* 
salar gereği Küçük Kum 
la ve Büyük Kümle bele
diyemizin birer şubesi du 
romuna gelecektir ” demi? 
tir.

Namık Kemal 
İlkokulu Atatürk 
Büstü 21 Eylül 
Günü Açılacak

Atatürk'ün doğumu
nun 100 yıldönümü nede 
niylo yaptırılan Atatürk a* 
nıtlarma bir yenisi do No 
mık Kemal İlkokulunun 
bahçesinde gerçekleştirildi.

21 Eylül Pazartesi gü 
nü açılaoaa olan Atatürk 
anıtı için, okul bahçesin
de program düzenlendi. 
Açılış İstiklal Marşı İle baş 
lıyacak Namık Kemal İlk
okulu Müdürü Ahmet Ye 
vuı'un ve İlçe Kaymakamı 
Fahrettin ölmez'ln konuş 
masından sonra bir Öğren 
d şiir okuyacak ve Atatürk 
Böıtıı açılacak. Çelenklo- 
dn büste konması ve say 
0i duruşundan sonra prog 
nm sona örecek,

FERİBOT SEFERLERİ
YENİDEN BAŞLADI

Denizcilik Bankası De 
niz Yolları Genel Müdür
lüğü tarafından bir süre 
önce kaldırılan feribot so 
ferleri yeniden başlatıldı.

Önceki feribot sefer 
terinin kaldırılması üzerine 
İlçemizden Kaymakam Feh 
rottin ölmez Başkanlığın
da bir heyet Deniz yolla
rı Genel Müdürlüğüne gl 
derok görüşme yapmış ve 
seferlerinin yeniden kon
ması için söz aimışv.

Geçen hafta içinde 
toplanan Deniz Yolları Yö 
netim kurulunda Feribot 
un Gemlik» uğrama konu 
tu görüşülerek kabul edil 
mlştlr. İstanbul’dan 17,oo 
da hareket eden feribot 
Mudanya hattından Gem» 

lik’e gelmeğe başlamıştır. 
Feribot ilçemizden sabah 
saat 6.30 İstanbul'a hare 
ket etmektedir.

Sümerspor Güreş 
Çalışmalarına
Başladı•

Sümerspor yönetim 
kurulu Güreş dalında et
kin çalışmalara başlama ka 
ran aldı.

Geçen hafta yapılan 
toplantıda, alman karardan 
sonra eski güreşçilerden 
Nazmi Gür çalıştırıcılığa 
getirildi. Serbest ve greko 
romon güreş yapacak genç 
lerln Nazmı Gür e başvur 
melon İstendi.

Gemlik’in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşunun

59. Yıldönümü 

Törenleri Yağış 

Nedeniyle 

Yapılamadı
Şirin GemHk’imizin 

düşman işgalinden kurtu
luşunun 59. yıldönümü 
kutlama töreneri hakanın 
bozuk olması nedeniyle 
yapılamadı.

Hafta içinde îki gün 
süren şiddetli ysğrşlsnn 
devem etmesi üzerine ilçe 
Kutlama Komitesi törenle 

rln kaldırılmasına kurar irerdi
D. S 4 do

Okullar açddı. çocuklar sevinç içinde
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| KÖŞEMDENBİRİNCİ YIL ;
Yılmaz AKKILIÇ

12 Eylul’un gerçekleştirilişinin üstünden bir yıl 
geçti. Bir yıl öncesinin toz-duman ortamı, şimdi ye
rini göreli bir dinginliğe bk rakmış durumda. Sokak
larda hergün insanlar birbirlerini boğazlamıyorlar ar
tık. Kimse, Bu adam benim gibi düşünmüyor» diye si
lahına sarılamıyor. Yıllardır anarşi yuvası olarak nite
lendirilen üniversitelerimizde «olay» yok! Gençlerimiz, I 
kavgasız gürültüsüz bir öğrenim yılını tamamladılar; I 
bir yenisinin hazırlıkları içindeler. Hiçbir kendini bil
mez yolunuzu kesip de, «falan derneğe yardım yapa
caksın» veya daha açıktan «haraç vereceksin» gibi
lerden cebinize elini atmıyor..

Bütün bunlar doğru!..
Bir başka doğru da şu: Beğenirsiniz veya beğen

mezsiniz, onaylarsınız veya onaylamazsınız; Türkiye 
24 Ocak 1980’de, yeni bir ekonomik modeli yeğleyen 
kadroların iktidarda bulunduğu bir ülkeydi. O kadro
lar, sık sık yakınmalarını dinlediğimiz gibi, uygulama
ya karar verdikleri ekonomik model’in yasama ve yü
rütme dayanaklarını gerektiğince kullanamamakta idi
ler. Kullanamazlardı da.. Çünkü 1961 Anayasası'nın 
niteliklerini belirlediği demokrasi konsepti, bu ekono
mik model’e karşı yalnızca parlamenter direnci de
ğil; aynı zamanda parlamento dışı muhalefeti de ola
naklı kılıyordu.

Bu yüzdendir ki Türkiye'de bir kesimin önde ge-‘ 
lenleri, sürekli olarak «Bu anayasa'yla devlet yöne- 
tilemez!» sloganını işlemişlerdir. Elbette konunun tar
tışılmasını uzmanlarına bırakmalıdır, çizmenin boyu
nu aşmamalıdır. Ne var ki anayasalar, örneğin bir ki
lo etin veya bir çift ayakkabının fiyatı, ya da daha 
genel bir deyişle günlük yaşam endeksleri gibi öz- 
deksel (maddi) değildirler, olamazlar da.. Her yil lise 
ve dengi okullardan diploma alan öğrencilerin, an
cak sekizde birinin üniversite ve yüksek okullara gi
rebileceklerine değğin bir hüküm bulunmaz anaya
salarda. Bunlar bulunmaz anayasalarla, bulunmaz, da, 
o toplumun «üretim düzeni» ni belirleyen özdeksel ve 
nesnel etmenler olarak varlıklarını korurlar. Güzellik 
ve iyilik görelidir, zamana ve ortama uygun değer
lerin bireşimidir. Yirmi yaşındaki genç kız çok güzel
dir de, onu, altmış yaşına geldiğinde görmek bile is
temezsiniz!.. Ya da birgün, bir köşe başında, o yirmi 
yaşındaki genç kızdan daha güzelini bulduğunuzu 
sanırsınız.. Ama toplumların yaşadıkları «üretim düze
ni» böyle göreli değildir, kesin ve özdekseldir. Ona 
hangi giysiyi ısmarlarsanız ısmarlayın; eğer çalışan 
nüfusunun yüzde onu iş bulamamakta ise, fiyat artış
larının ardında koşmaktan tıknefes olmakta ise, de
ğişecek birşey yoktur.. Canı yandığı için avaz avaz 
bağıran hastanın ağzını sıkı sıkıya kapattığınızda, ar
tık sesi çıkmıyor - bağıramıyor diye, iyileştiğine mi 
hükmedersiniz?,..

Topluma, o toplumun bireylerine «doğru inanç» 
aşılamak için yola çıkanlara da bir çift sözümüz ol
malı.. Nedir «doğru» olan?.. Kime veya neye göre 
«doğru» dur yargılarınız?.. Örneğin Başbakan Yardım
cısı Turgut Özal’a ve Merkez Bankası Başkanı Os
man Sıklar’o göre «doğru» olanın, ünlü işadamımız 
Vehbi Koç’a göre veya Sakıp Sabancı’ya göre «doğru» I 
olmadığını bu yakınlarda öğrenmedik mi?.. KIT’lerden 
işçi çıkarılması Sanayi Bakanı’na göre, bazı firmala
rın iflas etmeleri Ticaret Bakanı’na göre «doğru» ola
bilir. Ama bir de KIT’lerden çıkarılacak işçilerle, iflas 
edecek firmaların sahiplerine sorun bunu; acaba 
«doğru» bulacaklar mı?..

Biz, Onblrlncl Yüzyıl’dan bu yana, cumhuriyete 
ve Atatürk’e gelinceye değin, «doğru inanç» uğruna 
boğazlaşmısız? Ali Kemal Meram’a göre otuz dördü
nün anası yabancı kökenli olan OsmanlI padişahları, 
yüzyıllar boyunca «doğru inanç» ın savunuculuğunu 
üstlenmişler, devşirme vezirleriyle birlikte. Onların 
inançları gerçekten «doğru» muydu?.. «Doğru» idiyse, 
niçin Atatürk, daha Amasya'da iken: «Yaz çocuk, de
miştir. Saltanat da hilâfet de kalkacak, laiklik ilkesi 
benimsenecek, latin harfleri kullanılacak!»

(ARAYIŞ)’ın iki Önceki sayısında Fikret Otyam : 
«Düşünün Hollanda’da, mutlu bir Antalya'lı!» diyordu. 
Düşündüm ve tıpkı onun gibi bunun bir «düş» olabi
leceğine inandım. Çünkü aynı derginin 16. sayfasında, 
yedi yaşındaki Sezor öztürk’ün Hollanda serüvenine 
genişçe yer verilmişti.. 21. sayfasında ise Başkan Re- 
agan’ın «Orta * Doğu ve Üçüncü Dünya uzmanı» olan 
kişinin ünlü bir kitabı tanıtılıyordu: COUP D’ETAT / 
HÜKÜMET DARBESİ... Adam diyormuş ki kitabında : 
Darbe, herhangi bir siyasal akımla özdeşleştirilmeme- 
If, «duruma göre bir taktik hazırlanmalı» imiş. «Ulusal 
kalkınmadan» ve «siyasetçilerin yarattığı pisliği temiz
lemekten», ya da daha önceki iktidar bir darbeyle ba
şa geçmişse, «normal siyasal yaşamı geri getirmek
ten» söz edilmeliymiş..

Şimdi Başkan Reagan’a göre, bu adamın yazdık
ları «doğru» olabilir.. Çünkü onun İktidarının ve belki i 
de ABD’nln çıkarlarına koşut bir programı öneriyor. 
Ama ya bizo göre?...

D. S. 4 d*
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Kim Ne Ödedi I
Canip Süzer 
Isa Şen 
Ayşe Ak 
Hatice Mert 
Mehmet Çakır ( 
Aynur Uysal 
Abdullah Yenice 
Ömer Sivri 
Süleyman Sağnak 
Hüseyin öztürk 
Mehmet Çolak 
Mustafa Yüksel 
Mustafa Işık 
Üzeyir Oran 
Orhan Kurşun 
Tuncay Beken 
Mehmet Soyer 
'Suat Yücelen 
A Osman Özkan 
Hamdi Aydın 
Ali Akman 
Mustafa Ak 
N Baha Fırat 
Yaşar Yaşmak 
H. Tahsin Yılmaz 
Haşan Bekçe 
Muhittin Apak 
Halis Alıcı 
İsmet sağlam 
Rasim Çevik 
Cihat Yıldırım 
D. Ali Becerikli 
Mehmet Günay 
Kameran Doğan 
Raif Acar 
Ahmet Şengül 
Hanefi Bahadır 
Bülent Aksu 
Riza Danış 
Haşan Mutman 
Bekir Elce 
Duran Alca 
Yüksel Görücü 
İbrahim işcan 
Ahmet öztürk 
Hüseyip Bulut 
İsmail Güney 
Selahattin Kıvrak 
Ömer Gülal 
Arif Muşlu 
Ali Tüzün 
Sait Gülal 
İsmail Üngör 
İbrahim Paşa 
Süleyman Çalışkan 
Nizamettin özaydın 
Necati Ertetik 
Nizamettin Alkan 
Hüseyin Üre 
Şaban Akaç 
Cemal Duran 
Faik Bozkurt 
Şükrü Bolu 
Seçkin Tayyar 
Mehmet Ersan 
Kadri Özyadm 
Hüseyin Şanlı

1O.O5Ö
1 2.765
7.647 

26047
14 41 O 

211.255
52.975

3 460 
7.690

18 955 
20.965
39 865 
50.265

840
2.1 65

69 960 
8.040
6.360 

25.600 
21.535 
17.365

20
49 847 
48.340

İ 63.255
6.422 

19.840 
30.760 
20.755 
22.210

184 255
95 155

7.165
59.890

2 865
11.960
20 065
48.6I5

89,930
10.957 

152,560 
162.265

242,950
176,560

30.190
12.547
7.515

30.775
19.297
22.990
35.497
45.315
68.860
15.355

316.615
124.750

24.355
52.635

187,960
222.160

27.280
72.501
27.955

250.214
205.909
38.755

176 665

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 BAŞLADIĞIMI 
SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURURUM,

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaz

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.

BÜTAN
TAMİREVİ

Her nevi Fırın, Ocak,. Tüp Sobaları, Avrupa 
Termik, Manyetik Fırınlar, Şohbcnler, Schtad Gaz, 
Hava Gazı, Bütan Gazı, Tebdil Tamir, Bakınılan 
Yetki Belgeli Elamanımız tarafından yapılır.

ZEKİ ERTANYILMAZ
Hamidiye Mah. Papatya Sok. No. 14
(Ziraat Bankası Yan Sok.) GEMLİK

İ

ORHANGAZİ’DE ÇALIŞIR VAZİYETİ 

TE DEVREN SATILIK

KASAP DÜKKANI

Müracaat: Gazeteci Salih Güzel'in yanı
Orhangazi Et Pazarı Orhangazi!

GALERİ YALÇIN
(BABA CİHAT) I

OTO ALIM SATIM İŞLERİ

Satılık Çeşitli Marka Otolar
Kelepir Welswagen (63 model), Murat 124-131 lor, A- 
nadol kamyonet, 200 ve 100 lük Doç, eski yeni tip 
skodalar, kasalı ve damperli BMC ve Doç kamyonlar 
•(obüsler ve Ford, Bedford kamyonlar, kamyonetler, 
Ford minibüsler
Ödemede kolaylık Gelin görüşelim...
GALERİ YALÇIN

Yalçın Çam - Cihat Hocaoğlu
Minibüs Garajı İçi Tlf : 2746 GEMLİK

ASKINER
SPOR - TOTO, ,DAMGA PÜLÜ 

BAYİİ VE KIRTASİYE

Umurbeylilerin Hizmetine 
Açıldı.

Belediye Pasajı umür0EY

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Resmi İlânlar tek sütun santimi 120 TL 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 60 TL. 
Kayıp İlânları 250 TL-
Teşekkür ve Doğum ilanları cm, 30 
Kongre İlânları 1000 TL-
Koöp Kongre İlanları 1000 TL-
SOreklI Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 150 TL
Yıllık 300 TL»

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın şerl verilmez 

Gazetemiz basın ah’lk yaaasına uyar
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DOST HA
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—- Hoppala !
Adam almış eline kalemi * kâğıdı; düşün 
müş kaç yıl düşünmüşse, başlamış çizme 
ğe bozmağa. Boza - çize. çize - boza, en

dostluk görünümünde sermiş mi postu. 
”çık” desen çıkaramazsın. İçerde, ,(Doğ 
ru dur desen, durmaz,, 0 dost ülkenin 
işi gücü, korkutmaca oynıyarak, içteki tii

sesinde boza pişmiş ama, eline kalemi ka 
ğıdı alan edam da, güneş enerjisini uçak 
ta kullanmış. Kuşları kıskandıracak uçuş 
lar yapmış ; kalktığı gibi de yere inmiş. 
Şimdi, siz, siz olun da düşünmeyin, im
renmeyin. İlk kez güneş enerjili uçak, i- 
çinde yapımcısı bulutlarla sarmaş-dolaş 
kuşlarla arkadaş. Çoktandır izlemiyormuy 
duk, bu tür gelişmeleri? İzliyorduk da, 
ilgi duymuyorduk. Belki, başımızdaki 
dertler, yakamızda hep binlerinin elleri, 
kafamızın içinde kolay okunan kitapların 
bıraktıkları tortular, olanak bırakmıyor
du.

Doğan çocuklarımız, analarının sütle 
tini emerlerken geçim kaygısında olurlar; 
okuma-öğrenmeyi ulaşılamıyacak ülke o- 
Israk görürlerse, ne denir? "Çok şey de 
nir." diyeceksiniz. Ne olacak değişen? Şu 
az gelişmişlik, yeleme mezlik, kalkınmamış 
Iık değil mİ büken belimizi? Ulusal pay 
dan kaçta kaç alıyor aşağıdakiler, 
varsıl ne yapıyor düşündünüz mü hiç? 
Dış borç faizlerinin nerelerde volta attık 
lan, düştü mü usunuza? Sokanlar, öylesi 
bir batağa sokmuşlar ki, ne soralım ne 
de söyleyen bulunsun. Eloğlu kurnaz, kur 
naz ki, en kurnaz tilki yanşamaz. Bak
mış başı ağrıyan Dünyamızın haritasına; 
nerelerde yoksulluk, açlık, savaş çıkarma 
olasılığı var; yüklenmiş oralara Ne iste 
niyor? Para, al. Başka? Top-tüfek, tank 
mank, şu, bu. Daha? Aş, tahıl. Al.

Bu eloğlu denilen yabancı dost ülke

ketim fazlalığını dost ülkelere boyayarak 
cilalayarak yenidir,, havasıyla kakalamak 
Kurtla - Kuzu öyküsünü bilirsiniz. Kurt 
kutuyu yemeğe niyetlendiğinde, haminine 
kılığına da girer. O dost ülke ki sömür
düğü, geri kalmış ülkelerin sırtından, iş 
oranını ayarlayacak; kesesinin tıngırına 
da bakacak. Dost ülke, kesesinin dolu 
olması için sömürüsünü sürdürürken, acı 
mı çekeçek? Doğa yasası dememişler mi 
buna? ,,Gücü, gücü yetene,, İşte, bu gü 
cü, gücü yetene kavgasında ölen, ölürka 
lan sağlar bizimdir; parolası, dost ülke
nin dışa dönük parolasıdır. Sömürülen ül 
kelerde açlık, sefalet, hastalık, çocuk ö- 
lümleri büyük yer tutuyormuş, işsizlik 
giderek artıyormuş, teknolojik kalkınma 
geriymiş, ulaşım güçlükleri varmış. Bun
lar. buna benzer ana sorunlar dost ülke 
yi sevindirir. Öylesine sevindirir ki dost 
bildiği ülkelerin kalkınmalarını köstekle 
mek için her alanda dışa dönük tüketi
min önemini koyar masaya.

Bü ulusların, yaşamsal tehlike 
leri de olacak kuşkusuz. Bunlar, büyük
ler olduklarına göre, kendilerini de koru 
yacaklar.1 Yine iş dost ülkelere düşecek. 
Yani Koruma işi. Adam, nereden gelece
ğini bildiğinden, topları, tüfekleri, füze
leri, dinleme gözleme istasyonlarını yerleş 
tirecck. Böylece ileri karakol görevini üst 
lenen dost ülkeler, zapartayı yerlerken, 
patron sabah traşı olacak

KARDE0.BR MANAVI 
ama w

HİZMETİNDEDİR.

NOT : KESMECE KARPUZLARIMIZ VE 
KIRKAĞAÇ KAVUNLARIMIZ GELMİŞTİR. 

EVLERE SERVİSİMİZ VARDIR-

Pak Otel Karşısı Pazar Girişi GEMLİK

KÖRFEZ BASIMEVİ

ZENGİN ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ: 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit, lartadras ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin
Emrinizdedir.

OKULLAR
AÇILDI

köy İlkokulları İla orta de 
reçeli okullarda açıldı,

Dün Gemlik Lisesin
de yapılan törende konu* 
şan Gemlik Kaymakamı 
Fahrettin ölmea, öğrenci
lerden Atatürk İlkelerine 
sahip çıkmalarını ve dere 
ferine çok çalışarak çağ
daş toplumun yaratılmalı
da katkıları almasını lale* 
dİ,

Matbaamızda Her Çeşit 

Cilt İşleri Temiz, Seri ve Kaliteli 

Olarak Devam Etmektedir.

GEMLİK KÖRFEZ’i

Okuyunuı, Okutunuz

Telefon : 1797
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK

KARDE0.BR


SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİ Bl
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER KÖRFEZ

BURSA ÖZEL AKAN ORTAOKULUNDAN
Anızın (_<>ml1V' 1ıIotm llııvıırıı !

1981/1982 öğretim yılı için okulumuz ona 1 ve 2 kısımlarına kontenjanımız 
doluncaya kadar öğrenci kayıtları devam etmektedir. İlgilenen sayın velilere du
yurulur...

Okulumuzda, İNGİLİZCE ve ALMANCA olmak üzere haftada onbir saat Li
san öğrenimi olup, derslerin büyük bir kısmı okulumuzun sahip olduğu modern 
lisan labaratuvarlarında yapılmaktadır.

Cğrencilerimizln en yeni öğretim metodlan ile yetiştirilmesine özel itina gös
terilen okulumuzda ayrıca: Fizik- Kimya- Biyoloji gibi Fen dersleri geliştirimiş 
lâboratuvarlarımızda yapılmakta olup, derslerin deneylerinden DİYA FİLİMLER! 
de gösterilmektedir:

Bursa -Yalova üzerinde, çam ormanlaının kucağında kurulu olan oku'umuz, 
temiz havası ve geniş bahçesi ile eğitim ve öğretim için çevremizin en ideal 
bir kuruluşudur

Yurt dışıda çalışan vatandaşlarımızın (Erkek) çocukları için yatılı pansiyonumuz 
vardır.

AYRINTILI BİGİ İÇİN OKULUMUZ ZİYARET EDİNİZ VEYA 
BUROSÜR İSTEYİNİZ.

MÜRACAT: Eğitim Sitasi (Okul). Ova akça köyü Tlf: 20574 BURSA 
Şehir iribat bürosu: Atatürk cad. 12 (AKAN OPİK) Tlf. 17873

Tel: 1797
Vezirovada

SATILIK ZEYTİNLİK

Fıçı Bira Salonu

170 ağaç L satılıktır

giwrıı»<ıaıt ah
,j Ytnatlm Ynrl : Şirin Patajı n

UtfMlJK

Ditgı r» Batkı Kürftı Banmavi i

Gemlik'lilerin Hizmetine Girmiştir
IZGARA ÇEŞİTLERİ, SICAK VE SOĞUK

MEZE (EŞİTLERİ İLE 

HER CUMARTESİ GÜNÜ

KONYALI AHMET USTA’DAN 
(U KÖFTE

Mazlum Karadeniz — Ahmet Pınarbaşı
İskele Meydanı GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZİ

15 Ey'ül 1581 Ş^h

Gemlik'in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşunun 
59. Yıldönümü

11 Eylül günü sası i 
9 oo da Atatürk anıtına ça I 
lenkler konarak saygı du- I 
ruşunda bulunuldu. İstik I 
lâ Marşının söylanmes'n- I 
den sonra, Belediye Baş
kanı Şah ıbstrin Carıay 
kutlamaları kabul ett!.

İsim Tashihi
Gemlik Asliye Hukuk Ha

kimliğinin 979/156

OKUYUNUZ OKUYUNUZ
ABONE OLUNUZ

SATILIK DAİRE
Yer : Hamidiye Mah. Krom sok. Uzay

Apt. (Tofaş Bloku) No. 63 Daire 2

Müracaat : 1) Kemal Akıt (Marmara Nakliyat) 
Tlf : 1524 - GEMLİK

2) İzzet Tümay Tlf ; 666279 - İSTANBUL

SATILIK APARTMAN
Osmaniye Mahallesi İpek sok.'ta 

( Isanın Kahvehanesi aralığı ) her ka 
tı 85 m* olan 3 katlı Apartman Satı 
lıktır

Müracaat : Gerçek Cam 
Hüseyin Verim

Tlf. 1355 
GEMLİK

eyinlik
Gemlik

SATILIK DAİRE
Balıkpazarmda 147 m2 Daire 

Satılıktır.
Köfteci Haşan
Dere Boyu Belediye Dükkanları No. 7

SATILIK ARSA

Gemlik

Ilıca caddesinde Resmi Parselli 87 m2
rasaacele satılıktır.

Müracaat.Uf 2097 GEMLİK

> Esas 979 

yla İksanel 

I olarak de I

İhsan Küçük

877 karar sayılarıylı
olan ismim İHSAN 
ğiştirilm iştir

SATILIK BAHÇE 
Küçük Çiftlik Mevkiinde Satılık 

800 ağaç zeytinlik
BESİ DAMI

Zeytin havuzu ve tavuk kümesi 
komple satılıktır

Müracaat -•
2471 ( Saat 18 den sonra ) ------ I797 Gemlik

Satılık Arsa
Hamidiye mahallesi Dereboyu 

Ilıca arkası 600 m2 arsa satılıktır

Müracaat :
Saduilah Sözer tlf : 2048 Gemlik I

BİRİNCİ YIL

Yakında Danışma Meclisi toplanacak. Bu mecHs 
Milli Güvenlik Konseyi’yle birlikte, Türkiye için yer» 
bir anayasa hazırlayacak. Sokakta anarşi yok, dingin
lik ve huzur egemen.. Analar babalar, «Acaba çocu
ğum sağ-salim eve dönecek mi? endişesi içinde dedi 
Döviz girdileri, geçen yıllara oranla artryormuş..

Başka?...

Dilerseniz bu haftaki yazımızı, «doğru inanç» üze
rine çarpışı bir örnekle bitirelim: Bizans'ta Jüstinyanus 
döneminin ünlü bir tarihçisi var. Adı PROKOPİOS İm
paratorun günlüğünü tutar ve onu göklere çıkarttığı 
için de »ikbal» e erişir, baş üstünde taşınır. Devletin 
resmi tarihini yazar. Ama 562 yılında öldükten çok 
sonra, onun bir de «gerçek tarih» yazmış olduğu, bu
nu efendilerinden özenle gizlediği ortaya çıkar. (ANEK- 
TODA) adı verilen bu «gizli tarih» inde, Prokopios, Öv
güler düzdüğü efendisi Jüstinyanus'un ne aşağılık bîr 
adam olduğunu ballandıra ballandıra anlatır..

Evet, «doğru inanç» görelidir..
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ÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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1980 Yılında 1 Milyon Kâr Elde Edildi

Azol Tesislerinde 390 Bin

DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü ? 
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saari® Davetseniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi 
Ali Şirin Pasaja Tlf. 1797 GEMLİK.

Namık Kemal 
ilkokulu

Ton Gübre Urelildi
Gemlik'te kurulu bu

lunan Gemlik Azot Sana
yii T.A.Ş. de 1981 yılının 
Eylül ayı ortalamalarına 
kadar 390 bin ton dola* 
yında azotlu gübre üreti
minin gerçekleştirildiği, bu 
nun yıl sonuna kadar 584 
bin tona ulaşacağı bildiril 
di.

Gemlik Azot Sanayii 
yetkililerinden alınan bil
giye göre, yüzde 26'aını a 
zotun oluşturduğu kimyevi 
gübreler, depolamaya fır
sat kalmadan günlerce sı
rada bekleyen kara ve de 
niz araçlarıyla tüketicilere 

I iletilmekte
Günlük üretimin bin 

| 800 ton dolayında olduğu 
nu belirten yetkililer, azot 
lu gübre üretiminin gerçek 
laştirllmesi İçin Birleşik A 
msrika ve Japonya’dan a 
mokyak İthal edildiğini ve 
günde 600 ton dolayında 
amonyakın da gübre üreti 
minde kullanıldığını bildir 
dİ.

1980’DE 1 MİLYON KÂR

Bir Kamu kuruluşu o 
lan Gemlik Azot Sanayii 
T.A.Ş.'ının geçtiğimiz yıl 
bir milyon lira kâr sağladı 
ğına da değinen yetkililer 
üretilmekte olan gübrenin 
büyük ihtiyaç olmasından

İlköğretim
Haftası
Törenlerle
Kutlandı

Okulların açılmasıyla 
başlayan İlköğretim hafta
sı İlçemizdeki ilkokullarda 
törenlerle kutlandı.

İlkokul Öğrencilerine 
okul ve öğrenmenin yarar 
lennın tanıtıldıldığı İlköğ
retim Haftası dolayısıyla 
İlkokul Öğrencileri şehir 
apörlöründon İlçe içine go 
nol yayın yaparak haftanın 
Anemini belirten konuşma 
lar yaptılar, şiirler vo şar- 
kılar okudular.

Zirai Donatım Kurumlarına 
dağıtıldığını belirttiler ve 
Zirai Donatım Kurumunun 
da fabrikadan kilosunu 18 
liraya aldığı gübreyi üreti 
çilere daha ucuz fiatla sat 
tığını, aradaki farkın ise 
Devlet tarafından karşılan 
eliğini söylediler. .

Fabrikanın sıvı artıkla 
rının nötr hale getirildiği
ni ve bu nedenle denize 
akıtılan artıkların deniz ve 
çevre kirlenmesine neden 
olmadığını belirten fabrika 
yetkilileri, bu arada baca

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ

ARASINDA YENİ ATAMALAR OLDU
Bursa Mi II Eğitim 

Müdürlüğünce sırada bu 
lunsn Köy ve Kasaba ilk 
okul öğretmenleri arasın

Emine Yalçın 
H. Sıralı Gülşen 
Hidayet Fidan 
Birgül Konak 
Süheyla Ötnü 
Gülsev Kamburoğlu 
Hüseyin öz 
Güzin Bora

Bir Bardak

Çay 10 Lira

Oldu
Belediye encümeni 

geçen hafta İçinde yaptı 
ğı toplantısında gazino ve 
kahvehane İşleticilerinin 
zam istemlerini karara 
bağladı.

Bir süre önce Küçük 
Esnaf ve Sanatkarlar Dar 
neğlnce Belediye Başkan 
lığına başvurarak şeker ve 
işletme giderlerinin yüksel 
dlğlnl belin rek çay fiatla 
rina zam yapılmasını is 
tomlşlerdl. İstemi görüşen 
belediye encümeni gazino 
larda 7,6 liradan satılmak 
t* olan çay Hatlarını 10 
liraya, kahvehanelerde 6 
liradan satılmakta olan 
çay Hatlarını İse 7.6 Ura 

lardan çıkan gaz anıkları
nın da zarar yerine fayda 
getirdiğini söylediler Baca 
lardan çıkan amonyak bi
leşimi! gazların çevrede 
yağışa neden olduklarına 
değinen yetkililer bu ara
da bu gazlardan Avrupa 
ülkelerinde teypler için ses 
bandı imal edildiğini ancak 
bunun büyük yatırımı ge
rektirdiğini söylediler.

Yetkililer kimyevi güb 
redeki azot oranının yüz
de 26 olduğunu bu ara

dan Gemlik Merkez okul 
larına sekiz atama yapıldı. 

Gemlik Merkezindeki 

Umurbey İlkokulundan Merkez Nâmık Kemal İlkokuluna, 
Küçük Kumla'dan Merkez Namık Kemal İlkokuluna, 
Muratoba köyünden Merkez Namık Kemal İlkokuluna, 
Umurbey İlkokulundan Merkez Namık Kemal İlkokuluna, 
Kurşunlu Köyünden Merkez 11 Eylül İlkokuluna, 
Umurbey ilkokulundan Merkez 11 Eylül ilkokuluna, 
Cihattı Köyünden Merkez Azot İlkokuluna,

Küçük Kumladan Merkez Şükrü Şenol İlkokuluna.

ya çıkardı.
Zamlı çay satışlarına 

geçen hafta içinde başlan 
dı.

10 Liralıklar
Kullanımdan
Kaldırılıyor

Piyasada kullanılmak 
ta olan eski on liralıkların 
kullanımdan kaldırılacağı 
açıklandı.

Merkez Bankasından 
yapılan açıklamada bîr yü 
tünde Atatürk, öteki yü
zünde Kız Kulesi bulunan 
10 liralıkların 1 yıl daha 
kullanılacağını, 10 yıl sû 
re içinde ise Merkez veya 
Ziıaat Bankasında yenisi 
ile değiştirilmesinin gerek 
tığını belirttiler.

da üretimi yapılan gübre
deki amonyak üretiminin 
artırılması halinde de pat 
layıcı madde üretilmesinin 
mümkün olduğunu söyle
diler.

Halen amonyak itha
latı için ödenen yüksek o 
tandaki dövizin Yurt dışı
na akmasını önlemek için 
fabrika sahasında amonyak 
üretme tesisleri yapılmak
ta. Fabrikada halen 200 i 
dari personel ile 570 işçi 
görev yapmaktadır. (A A.) 

ilkokullara atanan öğret 
menlerin adları ve yeni 
görev yerleri şöyledir;

İlçede İzci Örgütü 
Kuruluyor 
Üç Öğretmen 
Kursa Katıldı

Bursa’da açılan "İzci 
Liderlik Kursa”na katılan 
üç öğretmen bu yıl ilçe
mizde izci örgütünü kura 
rak ünitelerini çalıştıra
caklar.

Umurbey İlkokulu öğ 
retmenlerlnden Zeki Zey 
bekçi. Kurtul Köyü Öğret
menlerinden İsmet Dem!- 
rel ve Hsmit Dursun, Bur 
sa İzcilik ve Boş Zaman
ları Değerlendirme Başkan 
I iğine a Muradiye Ortaoku
lunda açılan 10 gün sûre 
li kurslara katılarak lider 
izci oldular, öğretmenler 
ilçemizde İzciliği örgütle
yip süreli çalışır bale ge
tirecekler.

Öte yandan 30-31 t 
kim günlerinde Bursa izci 
liderleri iki gün süreli 
kamp yapacakları öğrenildi.

Atatürk Büstü
Törenle Açıldı

Atatürk’ün doğumu
nun 100 yıldönümü nede 
niyle İlçe Kutlama Komite 
since proglamlanan plan 
sonucu Namık Kemal İlk
okulu bahçesinde yaptın- 
lan Atatürk anıtı dün tö
renle açıldı.

Namık Kemal İlkoku
lu bahçesinde düzenlenen 
açılış törenine İlçe Kayma 
kamı. Askeri Erkan, daire 
amirleri, Namık Kemal İlk 
okulu öğretmen ve öğren

Okullar Açıldı Yine Kitap Yok 

Milli Eğitim Bakanlığının Bastırdığı 
Bazı Ders Kitapları Bulunamıyor

Yeni öğretim yılına 
başhyalı bir haftayı geç
tiği halde ilk ve orta de
receli okullarda bazı ders 
kitapları bulunamıyor.

Okullarda her yıl ders 
kitaplarından büyük bir bö 
lümünün değiştirilmesi so 
nunda öğrenciler yeniden 
ders kitapları satın almak 
zorunda kalmakta ve eski 
yıllarda satın alınan kitap

6 Ekim Günü
Sivil Savunma
Yönünden Halk
Eğitimi Konulu 
Konferans
Düzenleniyor

Bursa Sivil Savunma 
Müdürlüğünce ilçemizde 
ilk kez "Sivil Sevemma 
Yenenden Halk Eğnrn»'- 
konulu konferans 6 Eken >■ 
nü düzenleneceği oğ-e-idL

27 Mayıs ilkokulu sa 
tonunda yogriocok konfe
ransa Bçomiadeki bütün 
resmi daire ve kurumterm 
sivil savunma ila RgB gc 
revülerin kaMoceD bedra- 
Briren, tssekiı hcJkm da 
konferansı tefovobdocoği 
eçddondı 

çileri katıldılar.
Okul Müdürü Ahmet 

Yavuz’un konuşmasından 
sonra söz alan İlçe Kay
makamı Fahrettin Ölmez, 
Atatürk ilkelerine sahip çı 
kılmasını, çocukların A- 
tatürk düşüncesiyle yetişti 
rilmesini istedi. Büstün 0- 
çılması ve çelenklerin kon 
masından sonra yapılan 
saygı duruşu ile tören so 
na erdi

Uer kellanılmayarak atılmak 
tadır.

öte yandan 1981-82 
ders yılı başlamış olduğu 
halde bilhassa Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından bastı 
rılan birçok ders kitabı ki 
tspçılarda bulunmamakta
dır. Öğretmenler eski kitap 
i arın bu yıl kullandırılma- 
maması nedeniyle dersle
re tam olarak başlayama
dıklarını söylüyorlar, Öte 
yandan kitapçılar Milli E- 
ğrtrm Yayınevinden dere 
kitabı a iman n büyük so
run olduğunu belirterek 
"'Milli Eğitim Yaş a««iori- 
ne yeni bir dı tsnleme ge 
tirihnezse öğrencRer aylar 
ca kitapsız Vn skiürtar^ şeg 
İmde konuşuyorlar.

Hac Mevsimi
Başladı

Hac mevsiminin beste 
mere ite dren hu— hafta 
kânde gruoiar badede 
hea sdeylon S«uo Arebo 
tona karakuş

HgMeadra okfeDnraz 
bügitere göre \ a Kliğe beş 
vurarak hacı edeytan kore 
ve hava *ote ite Mott«'- 
ye gftmek üzere yola çık 
tiler
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KÖLEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

ünlü filozof Sokratos'i doğrudan tanıyoruz. Hiçbir 
yapıtı kalmamış günümüze. Ama başta Platon olmak 
üzere birçok büyük filozof ve yazar, onun, KrltiasTn 
zorba yönetimine karşı açıktan açığa direnişini ve bu 
yüzden ölüme mahkûm edilişini övgüyle anlatıyor, il
ginçtir, Sokrotes'i ölüme mahkûm eden mahkemenin 
üyelerinin kimler olduğunu hiç kimse araştırmaz; bu
na gerek bile duymaz.. Ama Sokrates adı hiç unutul
mamış. İsa'dan önce 399 yılından bu yana..

(1564 -1642) yılları arasında yaşamış ünlü Flo- 
ransa'lı bilim adamı Galilei, dünyanın ve öteki geze
genlerin güneş çevresinde döndüklerini söylediği 
için, engizisyon mahkemesine çıkarılarak işkence teh- 
tidi altında tutulmuş. Zorunlu olarak: «Peki, demiş, sizin 
dediğiniz gibi olsun! Ama yine de dünya dönüyor..»

Şimdi bugün biri kalkıp da, güneş, dünyanın çev
resinde dönüyor» dese gülüp geçersiniz. Üstelik onu 
yargılayan engizisyon yargıçlarının adlarını bilmezsi
niz de. Galilei’nin kim olduğunu ilkokul dördüncü sı
nıftaki çocuğunuza bile öğretmişlerdir.

Evet dostlarım, dünya dönüyor!

Durdurun dünyayı, inecek var!» diyemezsiniz. Size 
o hakkı tanımamaktadır doğa yasaları, isteseniz de, 
istemeseniz de dünya dolmuşu ile birlikte bir yerlere 
gideceksiniz. Üstelik bedelini de ödeyerek..

Eskiden bu bedel kölelik biçiminde, kolonluk veya 
sertlik biçiminde, ya da padişah efendimize reayalık- 
la ödeniyormuş. Şimdilerde bu tür çağ-dışı uygula
malara rastlayamazsınız. Herkes kendine özgü bir be
del ödüyor, dünya dolmuşu’na.. Geçenlerdeki TV prog
ramında Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, tüm yurt- 
daşların, ama sanayicisinden işçisine - tüccarından 
köylüsüne memuruna değin tüm toplumsal katmanla
rın bir «ortak sıkıntı» ya katlanmak zorunda oldukları
nı vurguluyordu. Ne var ki ortak sıkıntı'ya, 24 Ocak 
kararlan doğrultusunda katlanmak gerektiğine İnan
mış Başbakan Yardımcısı. Başka seçenekler de olabi
leceğini kabule yanaşmıyor.

Oysa belki de gün gelecek, uygulanmakta olan 
«model» in dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkeyi esen
liğe kavuşturamadığı açıklıkla anlaşılacak. Ama o gü
ne gelinceye değin, dünya dolmuşu'nun bedelini tek 
tip banknotla ödemeyi sürdüreceğiz.

Barbakan Yardımcısı konuşmasında, 1981 yılında 
enflasyon hızının yüzde kırk dolaylarında tutulabile
ceğini, bu yüzden çalışanların ücretlerine bu oranda 
bir zam yapıldığını belirtiyordu. Oysa daha önceki ya
zılarımızdan birinde de belirtmeye çalıştık: Çalışanla
rın ücretlerine net yüzde kırk dolaylarındaki bir zam, 
gerçekte 24 Ocak'tan bu yana yüzde yüzsekseni bu
lan fiyat artışları ypnında nedir ki?..

Şu TRT de İlginç bir kurum. Programları arasın
da bir türlü eşgüdüm sağlıyamıyor. Örneğin Turgut 
özal'ın, inşaat sektöründeki darboğazın önemli olma
dığını, aslında yüksek enflasyon m. deniyle konut alı
ntına yöneliş bulunduğunu belirtmesinden bir süre 
sonra; TV ekranına, Türkiye'deki konut açığını ve kira 
sorununu işleyen bir program getirilmez mi?..

Şimdi TV izleyicileri —eğer kaldıysa—, hangisinin 
doğruluğuna İnanacaklar?..

TRT’de ve özellikle beyazcam’da, eşgüdümsüzlü- 
ğün çirkin örneklerini. de izlemek zorunda kalıyoruz 
zaman zaman. Nitekim o gece. Başbakan Yardımcısı
nın konuşmasının hemen ardından, araya hiçbir şey 
sıkıştırmaksızın, bir çöp kovasının resmini ekrana ge
tirip «çöpler, çöplüğe dökülür» sloganını yansıtmanın 
bir âlemi var mıydı Tanrı aşkına?..

Neyse, biz yine boştaki konumuza dönelim..

Eski çağlarda yanlış ve sapkın sayılan düşünce
lerin, bilimin bugünkü göreli genişliğine ulaşılmasın
daki etkinliği yadsınamaz, öyleyse bugün yanlış ve 
hatta sapkın sayılan bir takım düşüncelerin, öneri 
ve davranışların, yarının toplumunun mutluluk ve gö- 
nençine yöneltilen bir ışık seli olmayacağını da kim
se kanıtlayamoz. Oysa toplulumuz, yıllardan beri hoş
görü ortamından uzaklaştırılmakta, karşıtlığa ve kav
gaya itelenmekte İdi.

Hoşgörüden yoksun, karşıtlık ve kavga ortamına 
bir daha dönmemenin yolu, bize göre, özgürce tartışa
bilmeden geçmektedir, özellikle toplumumuzun gele
ceğini İlgilendiren son derece önemii kararlar öncesin
de, açıkça ve Özgürce tartışabilmenin, sayılamıyacak 
kador yararları olacaktır.

Çünkü dünya dönüyor; Oalllel’ye *orto tersini söy- 
(ettilerse de dünya dönüyor.. Dönüyor Iştel...

Kim Ne Ödedi
Şefik Kahraman 50.065
Ethem Karakaş 8 355
İsmail Akıt 86.290
Erdinç Kandemir 25.690
Ali Kayacık 37.300
Ali Osman Vural 27.300
Mehmet Şener 51.915
Mehmet İpek 7.830
Halil Üre 101.965
Mehmet Fikri Ssmcrçiler 112.480
Haşan Giden Varisleri 6.075
M. Kemalettin Kırkavak 5.940
Sadettin Kırkavak 5.835
Haşan Kemal Soydan 304.397
Seyfettin öztürk 24.925
Kadir Işık 25.150
Erol Karsaklı 15-815
Mehmet Rıza Yaraman 12.590
Talihe Şar 11.147
Turhan Kaya 8.300
Ahmet Camgöz 2.565
Giinay Eralp 65.522
Musa Koçak 85
Haşan Ebinç 50.397
İsmail Ersoy 9.615
F. Muzaffer Çil 52.064
E. Cüneyt Cindoruk 22.435
Ferhat Apak 1.1 155
Ali öztürk 29.575
Ali Kemal Mutlu 6.780
Osman Güleç 291.915
Yûsuf Tekin 58.750
Kami1 Erdem 19.165
Şahabettin Cantay 2 165
Nizamettin Samanlı 24.010
Mehmet Mutlu 515
Hakkı Geçkin 24.010
Hüseyin Pamuk 128.965
Alhan Gündoğdu 73.70
Saadettin Birlik 9.825
Kemal Sarıkaya 13.080
Erol Mutman 511.505
Kamil Tumba 69.960
Cafer Peker 6 640
Avnl Beliç 34.465
Tahsin Öztürk 6.710
Cemalettin Egemen 20.515
Ali Cengiz Pınarbaşı 6.780
Nuri Bircan 10.385
Sabahattin özanadelu 3.015
Oıhan Margılıç 9.230
Kamuran Esen 46.585
Rasim Topçu 11.105
Ahmet Balcı 18 465
Dursun Kahraman 9.860
Erkan Barutçuoğlu 39.550
İzzet İrfan Şentürk 11.505
Ali Yoldaş 44 215
İsmail Aydın 39.190
Muazzez Alkan 32.440
Halil Dana 11.015 1
Yener Kurt 25.255
Nuri Köse 7 690
Ahmet Ateş 6.290
Hüsnü Kakan 110.450
Nail Kozlu 31.916
Ali Dündar Belentepe 55.830
Ali Aydın 12.660

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

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRfAY İJ HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BAŞLADIĞIMI 
SAYIN GBMLİK’LİLBRE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaz

NOT : Saat 1.00 den sonra muayene kabul edilir.

BÜTAN
. TAMİREVİ

Her nevi Fırın, Ocak, Tüp Sobaları, Avrupa 
Termik, Manyetik Fırınlar, Şohbenler, Schtad Gaz, 
Hava Gazı, Bütan Gazı, Tebdil Tamir, Bakımları 
Yetki Belgeli Elamanımız tarafından yapılır.

ZEKİ ERTANYILMAZ

Hamidlye Mah. Papatya Sok. No. 14
(Ziraat Bankası Yan Sok.) GEMLİK

GALERİ YALÇIN
( BABA CİHAT ) ;

OTO ALİM SATIM İŞLERİ
Satılık Çeşitli Marka Otolar

Kelepir Welswagen (63 model), Murat 124-131 ler. A- 
nadoi kamyonet, 200 ve 100 lük Doç, eski yeni tip 
skodalar, kasalı ve damperli BMC ve Doç kamyonlar 
otobüsler ve Ford, Bedford kamyonlar, kamyonetler, 
Ford minibüsler 
ödemede kolaylık Gelin görüşelim...
GALERİ YALÇIN

Yalçın.Çam - Cihat Hocaoğlu
Minibüs Garajı İçi Tlf : 2746 GEMLİK

AfKINER
SPOR - TOTO, DAMGA PULU 

BAYİİ VE KIRTASİYE

Umurbeylilerin Hizmetine 
Açıldı.

Belediye Pasajı (JMURBEY

j

İLÂN

12 Ekim 1981 Pazar günü saat 9.30’da Müdür
lüğümüzde yapılacak imtihanla alınmak üzere, 35 ■ 
yaşını geçmemiş, askerliğini yapmış, erkek ağır kia 
ya sanayiinde çalışabilecek E.S.E. mezunu (Elek-H 
trik ve motor bölümü) mezunları elemanlara ihtiyaç 11 
vardır.

ilgililerin imtihana girmek üzere Gemlik lf « 
işçi Bulma Kuruntundan alacakları kartla Azot Sa | 
nayi T A.Ş. Gemlik Montaj ve İşletme Müdürlüğü
ne müracaatları rica olunur.

AZOT SANAYİİ T.A-Ş- 
Gemlik Montaj ve işletme 

Müdürlüğü

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

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

abone
6 Aylık ISO TL.
Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 
Gazetemiz hasın ahlâk yasasına uyar
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o< KÖRFEZ BASIMEVİ

ZENGİN ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

Temiz işçilik

Uygun Fiat

Zamanında teslim

Gençlik ve Spor 
Bakanlığınca Halk 
Oyunları Yarışmaları 
Düzenleme ve 
Değerlendirme Kursu 
Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı İzcilik ve 
Boş Zamanları Değerlendirme Genel Mü 
dürlüğü'nce Gemlik-Karacaali İzcilik ve 
Gençlik telisinde 10 gün süreli Halk O- 
yunlırı yarışmaları Düzenlenme ve Değer 
lendirmc kursu açıldı.

İzcilik ve Boş Zamanları Değerlendir 
me Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye 
düzeyinde organize edilen Halk Oyunları 
Yarışmalarının daha düzenli yapılmasını 
ve sağlık değerlendirmesinin sağlanması 
amaç edilen kursa İzmir ve Ankara’dan 
beşer, diğer illerden ise birer temsilcisi 
katılıyor.

Halk Oyunları Yarışmaları Düzenle* 
me ve Değerlendirme Kursunu başarı ile 
bitiren kursiyerlere illerde düzenlenecek 
Halk Oyunları Yarışmalarında seçici ku
rul üyesi olabilmeleri için Sertifika veri*

Sümerspor 1 
Flamentspor 0

Bu hafta ilçemiz sa
hasında yapılan hazırlık 
maçında Gemlik Sümer
spor, Bursa Flament Sporu 
1*0 yendi.

Mustafa (Haşan) Ce
lâl, Aykut, Ferhat, Adnan 
Ümit, Serdar, Can, Dur
muş, Abdullah, Turgut kad 
rosuyla sehava çıkan Sü
merspor, ilk yarıda Fla
ment Spor ile karşılıklı bir 
mücadele örneği verdi. 
Ancak ikinci yarıda Sü- 
mersporun baskın oyunu 
ve 70. dakikada Turgut’
un güzel golü maçın so
nunu belirledi. Sümerspor 
1 Flamentspor O

Ayrıcı Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit, Kartadros ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin 
Emrlnizdedir.

Telefon : 1797
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK

leceği belirtildi.
67 tiden gelen temsilciler, bu tür 

kursların arkasının kesilme meşinin gerek 
tiğini belirterek "Halk Oyunları Yarışma 
lartnın düzenlenmesi ve değerlendirilme
si bugüne kadar bir statüye bağlanmalıy 
dı, bu gün atılan bu adım kısa sürede 
hızlanmak ve Halk Oyunlarına gereken 
önem verilmelidir" dediler.

Karacaaii Gençlik ve izcilik Tenisle
rinde sürdürülen kursun Müdürlüğünü 
Gürol Terim, Tesis Müdürlüğünü Erdal 
Gülöa Kurs Başkanlığını iae Hacettepe 
Üniversitesi Müzikoloji Enstitüsü Başka 
nı Cemil Demirsipaiıi yapıyor.

Kurs süresince Kursiyerlere, halk o- 
yunları yarışmalarınının değerlendirilme
si, düzenlenmesi hususlarında toplam 50 
saat süre ile ders verileceği belirtildi.

k Karşılaşmanın Rövanşı3-1 li 
Oynandı 

Borusan

Umur spor’u
Önceki hafta Umur 

sporu 3-1 yenen Borusan 
Güvenspor bu hafta Gem 
lik Sahasında yapılan ha 
zırlık maçında sahadan 
yine yengi İle ayrıldı.

İddialı geçen karşılaş 
mada iki takım liglerdeki 
gibi büyük mücadele ve;

Güvenspor

3—1 Yendi
diler. 90 dakikelık kerşı 
taşmada Beruean Güven 
sporun gollerini Kubilay 
ve Şenol attı. Umurspor 
'un tek golünü ise Nuret 
tin kaydetti. Karşılaşma 
Borusan Güvenin yengi 
siyle sonbuldu.

İsim Tashihi
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 981/240 

esas 981/397 karar sayılı ilamı ile Dumpui olan is 
mim NESRİN olarak tashi edilmiştir.

Nesrin Kesen

Kongre İlânı
Kurşunlu Köyü Avcılık ve Atıcılık Derneğinin yıllık iik olağan kongresi 

12/10/1981 günü (Pazartesi) saat 21.oo de köy konağında aşağıdaki gündem 
gereğince yapılacağı sayın üyelere önemle duyurulur.

GÜNDEM :
1- Açılış ve Atatürk için saygı duruşu
2- Divan seçimi
3- Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunması
4- Raporların görüşülmesi
5- Yönetim kurulunun aklanması
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarıma seçimi
7- Dilekler vo istekler
8- Kapanış

Matbaamızda Cilt İşleri temiz ve

Seri Olarak Devam etmektedir.
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BURSA ÖZEL AKAN ORTAOKULUNDAN
Sayın Gemlik lilere Duyuru !

1981/1982 öğretim yılı İçin okulumuz orta 1 ve 2 kısımlarına kontenjanımız 
doluncaya kadar öğrenci kayıtları devam etmektedir İlgilenen sayın velilere du
yurulur...

Okulumuzda, İNGİLİZCE ve ALMANCA olmak üzere haftada onbir saat Ll* 
san öğrenimi olup, derslerin büyük bir kısmı okulumuzun sahip olduğu modern 
lisan labaratuvaclarında yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin en yeni öğretim metodları İla yetiştirilmesine özel itina gös
terilen okulumuzda ayrıca: Fizik- Kimya- Biyoloji gibi Fen dersleri geliştirilmiş 
lâberatuvarlarımuda yapılmakta olup, derslerin deneylerinden Dİ YA FİLİMLER! 
de gösterilmektedir.

Bursa Yalova üzerinde, çam ormanlaının kucağında kurulu olan okulumuz, 
temiz havası ve geniş bahçesi ile eğitim ve öğretim için çevremizin en ideal 
bir kuruluşudur

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın (Erkek) çocukları için yatılı pansiyonumuz 
vardır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN OKULUMUZU ZİYARET EDİNİZ VEYA 
BUROŞÜR İSTEYİNİZ.

MÜRACAT: Eğitim Sitesi (Okul): Ova akça köyü Tlf: 20574 BURSA 
Şehir îribat bürosu: Atatürk cad. 12 (AKAN OPİK) Tlf. 17873

TEFEKKÜR
İlçemiz Esnafının ”BABASI” Aile Büyüğümüz

MEHMET ALİ TAMER’in
Hastalığında yakın ilgi ve ihtimamını hiç bir zaman 

unutmayacağımız sayın Dr. Abdullah ÖZTEMİZ’e Toprağa 
verilişinde ailemize her türlü yardımlarını esirgemeyen Kati 
rişinas KAFOĞLU Fabrikaları mensupları işçi kardeşlerimize 
cenaze törenine katılan, Çiçek gönderen, Telefon, Mektup 
ve telgraflarla acımızı paylaşan bütün dost, akraba ve arka 
başlarımıza teşekkürlerimizi saygı ile sunarız.

TAMER AİLESİ ADINA OĞLU
T. İNAN TAMER

MUTLU GÜNÜNÜZDE 
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

TEŞEKKÜR
Rahatsızlığım sırasında teşhis ve 

tedavimde gösterdiği yakın ilgi ve ba 
şansından dolayı Dahiliye Mütehassısı 
dr. çahİt YORULMAz'a teşekkürleri 
mi borç bilirim.

Hatice Irimasa

SATILIK ARSA

SATILIK BAHÇE 
Küçük Çiftlik Mevkiinde Satılık 

800 ağaç zeytinlik
BESİ DAMI

Zeytin havuzu ve tavuk kümesi 
komple satılıktır

Müracaat :
247! (' Saat 18 dan sonra ) — I797 Gemlik

Ilıca caddesinde Resmi Parselli 87 m2 
rasaacele satılıktır.

MüracaatsTIf 2097 GEMLİK

SATILIK DAİRE 
Balıkpazarında 147 m2 Daire 

Satılıktır.
Köfteci Hasen
Dere Boyu Belediye Dükkanları No. 7 Gemlik

EMRE
Aygaz Tamir Atelyesi

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

DÖŞENİR

Necati Emre
Dem irsu başı Mah, Şehit Cemal Sok. No. 11 
Eski Semerciler Yokuşu GEMLİK

Gemlik KÖRFEZ Satılık Arsa

Basımevine Uğrayınız
I

Hamidiye mahallesi Dereboyu 
Ilıca arkası 600 m2 arsa satılıktır

Müracaat : 
Sadulleh Sözer tlf t 2048 Gemlik 

Matbaamızda Her Çeşit 

Cilt İşleri Temiz, Seri ve Kaliteli 

Olarak Devam Etmektedir.

SATILIK ZEYTİNLİK
Vezirovada 170 ağaç zeytinlik satılıktır
Tel: 1797 Gemlik

ZAYİ
Bursa Trafik Şubesinden 1980 senesinde almış 

olduğum eğir vasıta ehliyetimi kaybettim. Hûkûmaüı 
dür.

Mehmet Uludağ

GEMLİK KÖRFEZ’i

Okuyunuz, Okutunuz



gemlik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASI GAZETE

YIL : 9 MAYI : 434 500 «URUŞ 39 EYLÜL 1981 SALI

DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü ?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saati» Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi 
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

Azot Sanayi Genel Müdürlüğü 
He Petrol iş Sendikası 
Arasında îoplu Sözleşme 
İmzalandı

Zirai Mücadele Grup Şefliği üreticileri uyardı

TARIMSAL İLAÇLARI
DİKKATLİ KULLANIN

Azat Sanayi Genel 
Müdürlüğüne bağlı işyarla 
rinde çalışan işçiler ile 
Petrol-İş Sendikası arasın 
da 15 aydır sürdürülmek
te olan toplu iş sözleşme 
leri Yüksek Hakem Koru
lunda çözümlendi.

Gazetemiz Muhabiri 
nin ilgililerden aldığı bil
gilere göre 1 Mayıs 1180 
günü başlayan toplu söz
leşmelerin 27 Eylül 1981 
günü sanuçl andın İd ığı ve 
işçilerin çıplak ücretlerinin 
yanında % 80 zamma ok 
alarak eskiden pirim ala
rak ödenen paranın saat 
ücretlerine eklenmesiyle 
elde edilen ücret birinci 
yıl maaşlarını el uçturacak. 
İşçiler ikinci yılda çıplak 
ücretlerine % 10 zam ile 
anı 100 lira.fark alacaklar 
dır. Buna göre örnekleme 
yapılırsa 1980 yılı asgari 
ücreti 5400 lira artı (pirim 
tutarı) 91.80 : 415.80 lira 
alacaktır.

İkinci yıl birinci yıl 
ücreti artı % 10 zam artı 
100 lira ücret alınacaktır.

Sinema
Fiatlarına
Zam Geldi

Belediye Encümeni 
nin hafta içinde aldığı 
İkinci kararda »inama »a 
kiplerinin İstekleri görüşül 
dü v» sinema fiatlarına 
zam yapıldı.

Encümenin almış ol 
duğu karara göre sinema 
Halleri şöyle oldu:

Selen 28.25 Hra
Balkon 39.28 «
Lee» 4 kişi 167 lira
Bu flatlarda Hava 

Kuvvetleri ve Nacaklı eu 
yu yardımı yoktur.

SOSYAL HAKLAR
Yüksek Hakem Kuru

lunca bağıtlanan sözleşme 
de toplu sözleşme dönem 
(erinde Petrol İş Sendika
sı üyesi olan Azot işçileri 
geçen toplu sözleşme dö 
neminde aldıkları haklar
dan aynen yararlanmakta 
dırlar. Ancak bazı haklar
da Azot Genel Müdürlü
ğü lehine kaydırımların ol 
duğu görülmektedir Örne 
ğin geçen dönemdeki top 
lu sözleşmede 8 gün olan

ODUN FİATLARI
YENİDEN SAPTANDI

Belediye Encümeni hafta içinde aldığı bir kararla 
odun fiatlarını yeniden saptandı.
Odun satıcılarının belediyeye başvurusu sonucu istemleri 
encümence geçen hafta içinde ele alındı Alın
an karara göre:

Kesilmiş meşe- gürgen sobalık 670 krş.
Kesilmiş meşe- gürgen yuyarlak 600
Meşe Gürgen yarma sobalık kesilmiş 625
Meşe gürgen yarma kesilmemiş 550
Çam çıralı ibreli yapraklı tutuşturucu 450

» « « kesilmiş 500 krş.

Kaymakamlık ve Belediye 
Çalışmaları Sürdürülüyor

Sel Sularıyla Dolan Kanalların
Açılması İçin yöntem Aranıyor

Bir süre önce yağan 
sağanak yağışlardan sonra 
meydana gelen taşkınlar
da dolan çarşı deresi kana 
h II» çukurbahçeden g» 
len kanalın boşaltılması 
İçin İlçe Kaymakamlığı ve 
Belediye Başkanlığı yap
tığı toplantılarda kalıcı 
yöntemler arıyorlar.

İki kanalın İçinin tama 
men kum, pislik ve mo
lozlarla dolmasından son 
ra belediyece boşaltma 
çalışmalarına başlamış, an
cak uygulanan yöntemin 
pahalıya malolmaat üterl 

sendikal izin bu toplu söz 
leşmede 6 güne indirilmiş 
tir. Bunun yanında eski 
den olduğu gibi yılda iki 
maaş tutarında üretim ik
ramiyesi, 4 bin lira bayram 
harçlığı, 100 lira çocuk 
zammı, ayda 1500 lira 
net yakacak zammı, 500 
Hra aile yardımı, 5000 lira 
evlenme yardımı, işçinin 
ölümünde 20 bin, çocuk
larının ölümünde 10 bin 
aile efradının ölümünde 5 
bin lira ölüm yardımı, 2 

ne durum DSİ ilgililerine 
İletilmiş ve DSİ den gelen 
bir heyet kanallarda ince 
lemeler yapmıştır. Bu ara 
da ilçe Kaymakamı Fah 
rettin ölmez ve Belediye 
Başkanı Şahabattln Can 
tay, da ilçedeki selden 
bozulan yolların onarılma 
»ı için ayrıca incelemeler 
de bulunmuşlardır. Kanal 
ların boşaltılması ve yolla 
rın düzeltilmesi için, ilçe 
deki resmi ve özel kuru 
tuşlardan yardım istenme 
•I kararlaştırılmıştır.

bin lira doğum yardımı., 
1000 lire ilkokula giden 
çocuklar için, orta ve lise 
ye giden çocuklar için 2 
bin lira, yüksek okullara 
giden çocuklar için ise 3 
bin lira öğrenim yardımı 
yapılmaktadır.

İmzalanan toplu söz
leşmeye göre birinci yıl 
1.5.1981 den başlayıp 30 
4.1981 tarihine kadar sür 
mekte. ikinci yıl ise 1.5. 
1981 tarihinden başlamak 
tadır.

Atarabası Skoda 
ve Kamyonet 
Şehir içi
Tarifeleri
Yeniden
Ayarlandı

Belediye Encümeninin 
almış olduğu kararla ilçe 
sınırları içinde taşımacılık 
yapan atarabası, skoda ve 
kamyonetlerin taşıma tari
feleri yeniden saptandı.

Buna göre :
Kömür deposundan 

Cumhuriyet Mahallesi, Yeni 
Mahalle, Orhaniye Mahal 
fesi, Askerlik Şubesi civa 
rı ve Hisartepe Mahallele
rine skoda ve kamyonet i 
le 300 lira. 
Belediye Kömür deposun
dan, Hamidiye Mah., Ce
zaevi civan, Osmaniye 
Mah. ve Derebeyu civarı 
skoda ve kamyonet ile 
250 lira.

Belediye Kömür Depo 
su merkez olmak üzer» 
Cumhuriyet Mah. Yeni 
Mah. Askerlik Şubesi cıva 
n ve Hisartepe mahallel» 
rlne atarabası ile 200 lira

Belediye Kömür depo 
su merkez olmak özere 
Hamidiye Mah. Cezaevi 
civan. Osmaniye mah. ve 
derebeyu civan atarabssı 
ile 150 lira oldu.

Gemlik Zirai Mücade 
le Grup Şefliğinden yapı
lan açıklamada "Zirai ilaç 
ların çok dikkatli kullanıl 
ması istendi" ve üretici
ler uyarıldı.

Tarımsal ürünlerin ve 
rim artışında zirai ilaçların 
öneminin çok büyük oldu 
ğu ve mücadele yapıldığın 
da % 35 den 80 e varan 
verim düşüklüklerinin orta 
ya çıktığı belirtilen açık
lamada, ilaçların dikkatli 
ve tekniğine uygun kulla 
nılmadığında İnsan, hay
van, bitki ve çevre sağlı
ğına çok zararlı sonuçlar 
doğuracağı belirtildi. Zira 
i mücadele ilaçlarının in
san ve hayvanlara deri, 
solunum ve ağız yoluyla 
alındığında ölümlere varan 
sonuçlar doğurabileceğini 
o nedenle ilaçların saklan 
ma ve hazırlanmasının Zi 
rai Mücadele örgütlerin
den öğrenilmesi gerektiği 
belirtildi. Yapılan açıklama 
da; DDT ve BHC içeren 
koruma ilaçlarının çok dik 
katli kullanılması istendi. 
İlaçların yem bitkileriyle 
hayvanlara geçtiği ve ih
raç edilen peynir, ile mer 
çimeklerin bileşimlerinde 
ilaç bakiyesi bulunduğun 
dan olumsuz sonuçlar do 
ğurduğu belirtildi.

Yanlış ilaç kullanma
nın ihracaatımızı çok olum

45 Günde 62 Bin Yolcu Taşındı 
”Belediye Otobüslerinin Zamanından 
Önce Hareketi Yolcuların

Gemlik Bursa arasın
da karşılıklı düzenlenen se 
ferlerin saat başlarında ya 
pılması kararlaştırılmış, an 
cak. otobüslerin saatinden 
öne» hareket etmesi üze
rine yolcular yakınmağa 
başlamışlardır. Kendileriyle 
görüştüğümüz ISO İşlet
mesi İlgilileri tamamen da 
lan otobüsleri bekletme
nin solculer eçrsmden za
rarlı olduğunu bodnorok 
şöyle konuştular :

”—42 kişilik ölen o- 
tebûslerimizin tamamen 
dolmasından sonra hare 

suz yönde etkilediği belir 
tilen açıklamada, zirai mü 
cadelenin hasattan 15 
gün ünce kesilmesi d» is 
tendi.

Gece Çıkan
9

Yangında 4 Gün 
Sonra Evlenecek 
Gencin Eşyaları 
Yandı

Dün gece Hamidiye 
mahallesi dar sokakta çı 
kan yangında Erol Çlmsö 
ken adlı gencin oturduğu 
ahşap ev eşyalarıyla tama 
men yandı.

Geçe saat 2.30 da 
Hamidiye Mah. dar sokak 
no 3 t» Hüseyin Aşkın’» 
ait evin üst katında otu 
ran v» 4 gün sonra evle 
necek olan »oför Erol 
Çimsöken in dairesi bilin 
meyen bir nedenle yandı. 
Yangın sırasında evde 
kimse yoktu. Ancak, yeni 
evlenecek gençler için alı 
nan mobilyalar ve öbür 
eşyalar da yangında tama 
men kül oldu. Aynı m» 
hailedeki bir kız ile evle 
ne»»k olan Çimsöken’e 
bu gece kız eşyaları gole 
çekti.

ilgililer yangınla ilgili 
soruşturmaya başladı.

ket saatini beklemesi, ota 
bûse bine m») en yolcular 
için bir kayıptır Foztagoi 
cm sımadığımıza göre oto 
büsûr. yoluna daha önce 
gitmesi v» dön üs ytpms- 
s bekleyen yolcular içün 
yerenidir.’

Belediye ESO ilgilile
ri deh» ünce ayakta yolcu 
îuk yapabil mek »on izin 
verildiği halde keMtrtıMtğı 
M belirîtiler. İlgililer 13 
Ağueıes ile 28 Eylül ta
rihleri arasında otobüsler 
le 62 bin yolca taşındığı 
m söylediler.
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ZORU BAŞARMALIYIZ!..
Yılmaz AKKILIÇ

Fransa ölüm cezasını daha geçenlerde kaldırdı. 
Onun için, 24 Eylül 1981 günü Paris Başkonsoloslu- 
ğu’muzu basarak Güvenlik Görevlisi Cemal Özen*) 
şehit eden ve maiyette başkonsolos Koya inal‘ı ağır 
yaralayan ermeni teröristlerin ölüm cezasına çarptı- 
nlmalon söz konusu değil.. Ama Fransız Hükümeti, 
onlann bu kanlı eylemlerinin hiçbir «haklı gerekçe» ye 
dayondınlamıyacağı görüşünden yola çıkarak, terörist- I 
terin «siyasal sığınma» istemlerini reddetti. Yargıla- , 
nacaklar ve transız yasalarının ön-gördüğü cezalara 
çarptırılacaklar..

Dünyanın neresinde ve hangi ülkede olursa ol
sun, hangi «kutsal amaç» a dayandırılmaya çalışılırsa 
çalışılsın, terörizm, insanlık dışı ve alçakça bir olay! 
Hükümetlerin, terör eylemlerini gerçekleştirenlere arka j 
çıkmaları, onlann akıttıkları insan kanını kendi siyasa- 
lan doğrultusunda kullanmaya kalkışmaları daha da 
alçakça.. Ne var ki, her zaman aynı duyarlıkla gidilmi- ' 
yor bu tür otaylann üstüne. Anımsayanlarınız vardır; 
bir süre önce Fransa’nın Marsilya kentinde ermeniler 
adına bir «anıt» dikilmişti de. bir Paris Büyükelçimiz, । 
bu davranışı protesto amacıyla görevinden ayrılarak : 
ülkemize geri dönmüştü. Sonradan bir başka Büyük- 
elçı’nin anılarında okuduk, onun bu jestini bizimkiler 
anlayamamışlar. Hatta bîr ölçüde de gereksiz şöval
yelik saymışlar.. |

Sonra?..
Sonra 27 Ocak 1973’den bu yana, tam ondokuz j 

şehit vermişiz ermeni teröristlerinin saldırılarıyla. On- I 
dokuz cana kıyılmış, birçok da yaralı..

Niçin anlatamamışız bilemiyorum, terörizmin iyi ya 
da kötü amaçlısı olmaz dîye! Herşeyden önce, iyi ya 
da kötü görelidir. Bugün bir hükümetin uygulamakta I 
olduğu politikayla uyumlu gibi görünen bir terör ey
lemi, yarın o ülkenin bîr başka hükümetinin politi
kası ve o ülke halkının gerçek çıkarlanyla ters bulu
nabilir. Tarih boyunca, hangi politikalar teröre dayan
dırılmaya kalkışılmışsa, sonunda ya iflasa sürüklen
miş, ya da silah tersine tepmiş.. Bunu en iyi biçim
de, Onuncu ve Onbirinci yüzyıllarda Bizans İmpara- 
toriuğu'nun Ermeniler'e karşı sürdürdüğü politikala
rın sonuçlarında görebilmek olanaklı. İmparator 
Basileus ll.’un ermeni halkları üzerine yönelttiği isti
la, baskı ve terör politikası; 1071 den itibaren, onla
nn, Doğu’dan gelmekte olan TürklerTe birlikte Bizans'a 
karşı savaşmalarının gerekçesini oluşturmuş.

Bunu, önce biz öğrenmeliyiz sanırım; sonra da 
dünyaya anlatmalıyız. Örneğin ermeni tarihyazarlar'ın, 
Selçuklu Sultanı Melik-şah'tan: «Sultanın yüreği hris- 
tiyanlara karşı şefkatle dolu idi. O, geçtiği memleket
lerin halkına bir baba gözüyle bakıyordu.» diye söz 
ettiklerini, önce biz öğrenmeliyiz, sonra da tüm dün- 
ya’ya anlatmalıyız. Kuru kuruya şovenizm yapılarak 
yalnız ermeni terörizminin değil, hiçbir sorunun üste
sinden gelinmez. Türkler’in ve Ermeniler'in, sömür
gen Batfnın simgesi olan Bizans’a ve sonra birinci 
ve ikinci haçlı seferlerine birlikte karşı çıktıklarını; 
ilk özgür ve saldınlardan arınmış Ermeni Kilisesi’- 
nin Fatih Sultan Mehmed'in izniyle İstanbul’da kurul
duğunu; Türkler’le Ermeniler'in yüzyıllar boyunca u- 
yum içinde yaşadıktan sonra emperyalizmin tahriki 
ile birbirlerine düştüklerini, önce biz öğrenmeliyiz, 
sonra da tüm dünyaya anlatabilmeliyiz..

Ama bunu yapabilmek, gazetelere kan damla
yan manşetler atabilmek kadar kolay değil elbette! 
Bilgi ister, bilimsel görüş ve yöneliş ister.. İlkel şo
venizmden arınmayı gerektirir; hatta Türkiye'nin tüm 
tarih öğretisini yeni baştan gözden geçirmeyi, nes
nel gerçekleri yeni baştan bulup çıkarmayı gerekti
rir.. Ve zordur da bu..

Eğer tarihçilerimiz, «Bin atlı akınlarda çocuklar 
gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yen
dik» kolaylığını bir yana bırakacak olsalar; Anadolu- 
nun Türkleşmesini ve müslümanlaşmasını nesnel bir 

»süreç olarak yeniden araştırmaya yönelseler; görüle
cektir ki, ister sağcı - ister solcu olsun, ermeni terö
rizminin Ön - yargılarla oluşturulmuş dayanakları te
ker teker yıkılacaktır. Onların tersine propagandası 
haklılık kazanamıyacak; tarihte bir Ermeni Ulusu'nun 
değil, tıpkı nasturi ve monoflzit halklar gibi, Bizans- 
ın sömürgeci politikalarına direnen gregorien halkla
rın var olduğu ortaya konulabilecektir. Örneğin Bi
zans'ın korkunç baskıları ve tehdidi dolayısıyla Vas- 
purakan ve Anzevac’lk prensiplerinin topraklarını im
paratora satmak zorunda kaldıkları; Taran ve Anl’nin 
Bizans'ın saldırgan ordularınca yakılıp yıkıldığı; bu
na karşılık Alparslan'ı kurtarıcı sayan Gugark prensi 
ve tüm halkıyla, Vanand halkının büyük bölümünün 
müslüman oldukları ortaya konulabilecektir..

• Bizans'ın, Malazgirt Sovaşı'na giderken bile Kay
seri ve Sivas'taki ermeni halkları toplularımdan geçir
diği, yok etmeye çalıştığı... ve daha pekçok gerçekler 
kanıtlanabilecek, dünya kamuoyunun bilgisine sunu
labilecektir.

Ve eğer bunlar yapılacak olursa, iyi anlatılacak 
olursa; ermeni milliyetçiliği adına kanlı eylemlere 

kalkışan caniler, dünya kamuoyunca kınanacak-, sol
culuk adına teröre başvuranlarına ise: «işte Sovyet 
Errr.enlatom, gidin orayal» denilecektir.

Zor, arca olanaksız değil! Gazetelere manşet at
mak için harcadığımız mürekkabi, bu gerçekleri tüm 
dünyaya anlatabilmek Jçin harcıyabillrsek, hiç de o- 
lanakeız değil!.. ______ __________________

Kim Ne Ödedi
İbrahim Koçaş 27.385

Mehmet Alkan 22.540

Abdullah Şen 8.390

A. Fahrettin Taylan 16.690

Yaşar Kılıç 8.810

Ömer Mete 40.105
Erdoğan Duraklı 665

Erdoğan özen 51.430
Metin Goııçay ' 147.760

Raife Kumla 8.872

Sami Keko 36.465
Abdullah Can 5.485
Haşan Fehmi Göral 193.855
Mürsel Kılıç 45.485
Mahmut Didik 9.615
Mehmet Mete 19.075
Çetin Gençay 147.550
Ali Karaata 14 024
Bayram Becerikli 42.905
Haşan Tongur 8.425
A. Ali Çilingir 6.010
Güngör Aydı 35.950
Rıza Karakaş 48.615
Yusuf Tosun 257.950
İlhan Yavuz 18.850
Yaşar Ocak 15.110
A. Kemal Erdinç 7.725
Osman Gönder 81.890
Bilâl Aslan 88.005
Mustafa Özkan İl.190
Halil Koksal 21.190
Mustafa Çam 35.830
İdris Kurt 810
Ali Tokat 21.390
Turan Gür 15.040
Hüseyin Aslan 25.480
Burhan Yılmaz 83.055
Mehmet Soydan 44.005
Turgut Şakir 278.300
Mustafa Ercan 351 065
Ahmet Özgül 39.430
Ahmet Çakırlı 21.085
Hayrettin Barut 14.515
Ali Turan 18.850
Mümine Tümer 12.835
Fikri Alyüz 16.325
Mehmet Evirgen 4.572
Galip Güler 14.340
Mustafa Semiz 33,115
Ali Ünal 6.955
Hayrettin Ünal 10.980
Ahmet -Yılmaz 3.715
İsmail Çakır 11.715
Ahmet Çakır 53.290
İbrahim Yılmaz 17.590
M, Ali Yasemin 122 275
Abdullah Türe 14.297
Nadire Güvener 24.472
Osman Arı 7,740
Mahmut Aygün 28.060
A. Necati Aygen 40.105
Mevlüt Şahin 11.715
Murtata Uzun 3.980
Haşan Akın 38.980
İbrahim Kireç 3.715
Yahya Uslu 135 550

HASTA KBULÜNE BAŞLANDI ।
t

Labratuvarda Kan ve İdrar tahlilleri
Gebelik testi ve Elektro Kardiogram 

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İŞ HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BAŞLADIĞIMI
SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaa

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.

TOPRAK ve GÜBRELEME 1

A. Memduh Ertunga 
Emekli Hâkim

Toprak için gübre; bütün canlılar sağlıklı ya
şam veren etkin ve seçkin gıdalar bedelidir.

I- Gübrelerin içinde cn güçlüsü kanatlı hay
van gübresidir. Bu gübreyi kullanarak azıyla çok 
yararlar sağlamak yolunu Seçmek, yerinde bir giri
şim sayılır.

2- Ne yazzıkki ahır gübrelerimizi % 50 ye ka
dar düşüren güç kaybile kullanmaktayız. Gübre; 
ahırdan çıkarılır, yağmur ve güneş altında bırakılır, 
götürüldüğü yerde de uzun süre bekletildikten 
sonra kullanılır. Bu bilinçsizlik ve tam anlam ile 
savsaklama, yukarıda açıklandığı oranda ve gerçek 
anlamda güç kaybına yolaçar.

Nemi Yapmalı?
Ahırı ve hayvanı olan yurttaşlarımız, hayvan 

adedine göre değişik ebatta olmak üzare ahırın bir 
köşesine altı ve duvarları beton, güneş ve yağmur 
görmeyen bir gölet yapmalıdırlar. Hayvanlarının 
idrarlarını da ince bir yolla bu gölete bağlamalı- 
dırlar. Ağaçların diplerine konulacak bu gübrenin 
vakit geçirmeden üzeri örtülmeli, tarlalara atılan
larda sürülerek toprak altına alınmalıdır. Bu me- 
todla gübrenin güç kaybına uğramadan daha azile 
çok yararlar sağlamanın yolunu seçmiş olursunuz

3- Yeşil gübrenin de topraklara güç ve sağlık 
getirdiği bir gerçektir. Bu gübre; yulaf gibi bir 
bitki ekilerek veya toprak üzerinde kendiliğinden 
yetişen yeşil otları belleme, sürme ve çapalama 
yoluyla toprağın altına ve içene geçmesini sağla
makla oluşur. Yeşil gübreler, diğer gübrelere terci
hen toprağa sağlık katar ve yumuşak tutar.

4- Sunî gübreler : Bu gübreler; diğer gübrele
rin yokluğunda, bakımsız kalmış soğuk ve aşın sı
cakların etkisi ile yaşamı bozulmuş ağaçları, ve
rimsiz toprakları diriltmek ve güçlendirmek, eksik
liklerini tamamlamak, kalite ve sağlıklı verim el
de etmek üzere kullanılır.

Sunî gübreleri kullanmak için her şeyden ön
ce, toprağı tahlil (analiz) ettirmek, eksiğini sapta
mak gerekir ve hatta şarttır.

Ne yazıkki üretici yurttaşlarımız aldıkları güb
reyi topraklarının eksiğinin ne olduğu ve hangi 
gübreye ihtiyacı bulunduğu bilincinin dışında kul
lanılmaktadırlar.

Süregelen böylesine bir tutum :
a- Üretici bütün yıl dişinden tırnağından ar

tırdığını boş yere, çoğunlukla beklenen ve umulan 
•yararları sağlamanın uzağında ve hatta kârı yerine 
zararına harcamış olmaktadır.

b- Devletimiz her yıl ihtiyaç oranında ve vurt 
çapında gübre elde etmek, gereksinmeleri karşıla
mak üzere dışa çok önemli miktarda ve büyük 
ölçüde döviz ödemektedir.

c- Gerçek ihtiyaç dışı ve bilinçsiz kullanmanın 
zamanla toprağın sertleşmesi ve taşlaşmasına kadar 
ulaşabilir. Bir halk deyimimizle; (Dimyata pirinçe 
giderken evdeki bulgurdan da oluruz.)

Bilinçsizlik içinde ve böylesine acı bir gerçekle 
karşı karşıya gelmemek için; her şeyden önce ve 
ivedilikle toprağımızı tahlil ve eksiğini tesbit ede
rek ona göre gübreyi kullanmahyız. Toprağımızda 
esasen mevcut olan cinsînden kaçınarak yokluğu 
belirlenen gübre cinsini seçmeliyiz.

Üreticilerimiz oluşageldiği üzere bu konuda da 
her şeyi devlet babadan beklememelidirler. Devle
tin; herkesin bağı, bahçesi ve tarlasının toprağım 
ayrı ayrı tahlil etmesine imkan verilemez. Yurt 
çapında yapacağı tahliller; arazîlerin yapı özellik
lerini göz önünde tutarak benzerlerine de yansıtan 
mahalli ve yöresel olacağından senin toprağıma 
özelliklerini de yansıtmanın uzağında kalır.

Bu nedendendir ki; taşınmasının üç ayn yerinde 
bir bel ağzı derinliğinden alacağın toprağı kaput 
bezinden birer kiloluk torbalara koyarak ten yakın 
toprak su kuruluşuna götürerek tahlilini (analizini) 
kendin yaptırmaksın. Oradan alacağın reçeteye gö
re ilacını (GÜBRE) yi kullan.

Verimli hayırlı ürünler ve saygılır...

KAYIP
Erzincan Trafik şubesinden 

Ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

almış olduğum 11176 Nolo

Yaşar Damar
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t Biıler varis ya, birler. Nelere özenir 

neler yapmak isten»? isteri» istemesine 
de ; elimiz» dilimiz, gözümüz, kulağı
mızla yetmediğini de görmek istemeyiz. 
Özenir özenmesine, bezenir bezenmesine 
de. us dümenimizi başkalarının ellerine 
kaptırırız» çoğunca. İşte o başkaları alır 
lar bialeri ellerine, vururlar sazın telleri* 
ne isteklerince. Çaldıkları havalara bir 
uydururlar ki, oynatmadıkları oyun kıl
mazlar. Sözü - sazı dinlenen, çöplerinde 
parası azalmayan sözünü ettiğimiz başka 
lan da, bir başkalarının ellerindedirler. 
O en yukarda oturan başkaları, yönetim
lerin, insanların gelecekleriyle oynar, dü 
seni allak bullak eder; yaşamlarım sür
dürme yalan da, akla gelmeyen piyasa 
oyunları düzerler. •

Uyutmak: istenilen doğrultuda yön
lendirilmesi istenen kesimler başkalarının 
ellerindedir. Önce beyinler yıkanır güzel 
ce. Ahiret denir. Cennet denir, Huri de
nir, Gılman denir: çıkar için din sömü
rülür. Öylesi bir sömürü ki, kol kola ge 
şenler; hergün merhsbalaşaıılar birbirleri 
nin yüzlerine bakmaz olurlar.'Mahalleler 
de bağnaz dinciler sıvarlar mı elleri kol 
lan, girişirler mi çarşaf-çskşır giydirme 
sakal bıraktırma ''harekâtına1' demeyin 
gitsin. Sabah uyandığınızda siyahlı-morlu 
kahverengi çarşaflarla karşılaşırsınız. 
Kendinizi bir arap ülkesinde olmadığını
za inandıramazsınız nerdeyse. Düşünürsü 
aüz; elinizi şakağınıza koyarak ttAcaba 
kimler, nereye götürmek istiyorlar ülkeyi 
toplumu?,, Hele, bu ülke Türkiye olursa.

Dahası, askeri yönetim ortamında daha 
çok gözlenirse, kafası sarıklı, çarşaflı, tak 
keli insanlar. Düşündürür insanı. Düşün 
dürür; bu kafalar bilineki Atatürk ilkele 
riue, Devrimlerine karşılar. Onlarda Ata 
türk'eü görüş safsatadır; Cumhuriyet yö 
netimi olmamalıdır. Fabrikalarda daire
lerde çalışan kadının örtünmesi gerekli
dir.

Bunlardan daha önemli, çözüme ulaş 
tırılacak sorunlar var ülkenin .toplumun. 
Birikmiş, çözüm bekleyen sorunlar var
ken, bunları görmek gerekirken, şekilci
lik yapmanın, günahtır diyerek umacı 
kılıklara bürünmenin ülke sorunlarına çö 
zümü ne olabilir? İçimizde çöreklenmiş 
medr.ese özlemcilerini Atatürk'ün ağzın
dan yanıtlayalım. Okul değil, medrese 
isteyen bir topluluğa; (,Okul istemiyorsu 
nuz, halbuki ulus onu istiyor. Bırakınız 
artık bu zavallı millet, bu memleket ev
lâdı yetişsin! Medreseler açılmıyacaktır. 
Ulusa okul lâzımdır.,,

Cumhuriyetin 58., Atatürk'ün 100. 
yaşında geriye dönüş özlemleri içinde 
olanlar, azımsanmıyacak denliyse düşün
mek gerekir. Lâik bir ülke olan Türkiye 
nin; lâiklik sınırlarını zorlayanlara, kü
çük beyinleri yıkayarak ruhsal bunalım
lara kapı açanlara dayancı olamaz,

İçte, dıştaki ekonomik zorlamalar, 
ülkeyi oldukça sarsarken; bir de başkala 
rının yönlendirmesiyle geri akımlar bile 
sorunlara sorun katmada yarışıyor. Bu
günkü Türkiye'nin yaşanır duruma .geti
rilmesini içlerine sindiromiyenler olmalı.

KONGRE İLÂNI
Sunğlpek Cami Yaptırma ve Yaşatma derneği olağan yıllık genel kurul top 

lantısı ekseriyet temin edilemediğinden toplantı 4 Ekim 1981 Pazar günü saat 
1430 da Gemlik İstiklâl Caddesindeki Din görevlileri lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu
1- Açılış
2 Kongre divanı- seçimi
3- Faaliyet ve hesap raporları ile murakaba heyeti raporlarının okunması
4- Denetim ve murakabe heyeti raporlarının müzakeresi ve ibrası
5» Dilek ve temenniler
6- Yeni yönetim kurulu İle murakebe heyetinin! seçimi ve kapanış

KARDEŞLER MANAVI
ısmote m® w 

g®©^®^®^®® ©®ssa®taâ &®ate 
HİZMETİNDEDİR.

BVLIRI İİRVİİİMİZ VARDIR*

Pak Otel Karşısı Pazar Girişi GEMLİK

Gemlik Körfez Bakımevinde Cilt İşleri temiz ve HA*
Seri Olarak Yapılmaktadır.

SPOR SPOR SPOR
BORUSAN GÜVENSPOR GENÇ 1
ORHANGAZİ GENÇLER BİRLİĞİ 3

Ihsan BÖLÜK

Sahamızda bu hafta yapılan futbol kar 
şılaşmalarında Orhangazi Gençlerbirliği 
Genç takımı Soruşan Güvenspor Genç takı 
mini 3-1 yendi.

Karşılaşmanın gollerini 15. dakikada 
Tuncay, 25. dakikada Bekir, 32. dakikada 
Ali, Soruşan Güvenspor'un tek golünü ise 
Şenol kaydetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan 
Borusan Güvenspor Genç takımı Alî Çan’

ın ataklarıyla rakip kalede tehlikeler yarattı. 
41. dakikada meydana gelen penaltıyı Şenol go 

le çeviremedi. Karşılaşmanın 44. dakikasın 
da Selçuk, 88. dakikasında Haşan sankart

gördüler Maç Orhangazi Gençlerbirliği 
Genç takımının 3-1 lik yengisiyle son bul 
du.

Takımlar karşılaşmaya şu kadroyla çık
tılar.

BORUSAN GÜVENSPOR GENÇ : İbra 
him, Selçuk, Haşan, Eşref, Osman .Hüse
yin, Mehmet. Ali Can, Fikret, Şenol, Bü
lent

ORHANGAZİ GENÇLERBİRLİĞİ GENÇ : 
İsmail, Nail, Haşan, Bekir, Salim, Recep, 
Nurettin, Tuncay, Ali, Zeki, Yüksel

Özel Maçlar Devam Ediyor.

Sümerspor Genç ile 
Umurspor Genç
Berabere Kaldı 1-1

Bu hafta sahamızda yapılan ikinci kar 
şılaşmada, Sümerspor Genç ve U- 
murspor Genç karşı karşıya geldi ve 
90. dakikalık Mücadele 1-1 sonuçlandı.

Karşılaşmaya iddialı başlayan iki takım 
Sümerspor Genç’ten Ümit’in 17. dakikada 
attığı firikik gölü ile hareketlendi 22. da
kikada Umurspor Genç’in kazandığı penal 
tiyi Mehmet gole çevirdi. 24. dakikada U- 
murspor Genç'ten İsmail sankart, 82. da

kikada Sümarspor’dan Can kırmızı kart gör 
dü.

1-1 biten karşılaşmada takımlar şu 
kadrolar ile sahaya çıktılar.

SÜMERSPOR GENÇ : Mustafa, Adnan 
Dursun, Celâl, Ferhat, Can, M. Ali, Ümit, 
Aykut, Serdar, Turgut

UMURSPOR GENÇ : Halil, İsmail, 
Nail, Ahmet, Osman, Mehmet, Faik, Meh
met, Adnan, Mustafa, Süleyman

Gayrimenkulün A çıkar tır m a İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 981/19 T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu sicilinin 23/11/1967 tarih ve pafta : II, sahlfe : 1726 ve parsel : 254 de 

kayıtlı Gemlik Engürücük köyü Bayırbağlar mevkiinde kâin 3640 metrekare miktarlı ve 
bilirkişi tarafından 200.000.- lira kıymet takdir edilen zeytinlik açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

I — Satış 3 / 11 / 1981 Salı günü saat 11.00 dan 11.20 e kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve »arış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhkdfi 
baki kalmak şartiyle 13/ 11 /1981 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin- 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış maı 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 unisb 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. Dal- 
lâliyc resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gaynmenkal üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler fle onbeş gn 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tap* sicili ile sabit •!- 
madikca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kaae- 
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan va % 10 
faisden 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 abaya bir örnsği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gömüş ve münderaçatını kabul etmiş aayı- 
laeakları, başkaca bilgi almak îariyenleria 981 19 T. satış sayılı desya a umara 
siyle ruemurlnğumuaa başvurmaları ilân olunur.

ta. tf. K. İM )

(ÎİBÎliltr tih'rine iniftk Mkı sefıi/tftrı et kıldır.
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EMRE
Aygaz Tamir Atelyesi

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

DÖŞENİR
Necati Emre
Demlrsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok. No 11 
Eski Semerciler Yokuşu GEMLİK

gemLik
Yinatim Yari : Şirin Poaajı

TML. : 1?*T - GIMLİK

D ligi ve Baskı Kir fi Batimi

29 Eylül 1981 Salı

SATILIK BAHÇE
Küçük Çiftlik Mevkiinde Satılık

800 ağaç zeytinlik
BESİ DAMI

Zeytin havuzu ve tavuk kümesi 
komple satılıktır

Müracaat ••
247I ( Saat 18 dan sonra )----- I797 Gemlik

BÜTAN
TAMİREVİ

Her nevi Fınn, Ocak, Tüp Sobaları, Avrupa 
Termik, Manyetik Fırınlar, Şohbenler, Schtad Gaz, 
Hava Gazı, Bütan Gazı, Tebdil Tamir, Bakımları 
Yetki Belgeli Elamanımız tarafından yapıbr.

ZEKİ ERTANYILMAZ
Hamidiye Mah. Papatya Sok. No. 14 
(Ziraat Bankası Yan Sok.) GEMLİK

İLAN
1- Müessesemiz 29 - 30 no.lu ikiz 

vazife evinin ahşap oturma çatısının 
tamiri işi yaptırılacaktır.

2- Bu işe ait şartnamemiz Müesse
semiz Ticaret Şefliğinden temin edile
bilir.

3- Şartnamemize göre hazırlayaca
ğımız kapalı tekliflerin en geç 6.1O. 1981 
günü mesai bitimine kadar Müessese- 
mizde bulundurulması gerekmektedir.

4- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna 
tabi değildir.

Sümerbank
Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri 

Sanayi Müessesesi

İLAN
S. $. EĞİTİMCİLER KONUT YAPI KOOP.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

1- Kooperatifimize ait 10 Pafta 342 
ada ve 26 parsel nolu zeytinliğin 
1981 yılı ürünü pazarlık usülü Çi
zerinden satılacaktır.

2- Arsamız Yanık Manastıra bitişik. 
Kumla yolu altında olup 234 ağaç 
tır.

3- Satış 14 Ekim 1981 Çarşamba gü 
nü saat 17.00 de Gemlik İmam 
Hatip Lisesi Öğretmenler odasın - 
da yapılacaktır.

4- Kooperatif satışı yapıp yapma
makta serbesttir.

5- İlgililere Hanen duyrulur.

AS

HER ÇEŞİT TELEVİZYON, RADYO, TEYP. 
PİKAP FİRMAMIZDA GARANTİLİ OLARAK 

TAMİR EDİLİR-

NOT : Evlere ve Köylere servis yapılır.

THustafa Soydan

Pazar Cad. Isanın Kahvesi Yanı GEMLİK

KAYIP
Gemlik Limanınır 

106 Nolu sicilinde gemle 
olarak kayıtlıyım Gem 
adamı cüzdanımı kaybet 
tim. Hükümsüzdür.

Fsik YEL

İSİM TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliğinin 25 I. 191' 
tarih 981/275 esas 981/ 
430 karar sayılı ilamı Ih 
Nüfusta Mehmet olan İM 
bâ adını Murat olsM 
tashih ettirdim

ZELİHA YASEMİN

GEMLİK

KÖRFEZİ

ABONE

OLUNUZ

DÜZELTME

Geçen hafta yavınü 
<Jı|ımıı Azot T.A.3 eM 
alma ilanında 12.10.19 
pazar günü 12.10.1981 
zar tos i alarak düsaltilir.
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